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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER  
VAN HET BESTUURSCOMITÉ KWALITEITSZORG

Voor u ligt het rapport van de visitatiecommissie Audiovisuele kunsten. 

Deze visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over haar 

evaluatie van de bachelor en master of Arts in de audiovisuele kunsten van 

LUCA school of Arts (campus Sint-Lukas Brussel en campus C-mine Genk), 

Erasmushogeschool Brussel (RITCS) en Hogeschool Gent (KASK). Daarbij 

geeft zij toelichting bij de oordelen en aanbevelingen die resulteren uit 

het kwaliteitsonderzoek dat zij heeft verricht bij de bezochte opleidingen. 

Dit initiatief kadert in de opdracht van de Vlaamse Universiteiten en 

Hogescholen Raad (VLUHR) betreffende de externe kwaliteitszorg in het 

Vlaamse hoger onderwijs.

Het visitatierapport is in de eerste plaats bedoeld voor de betrokken 

opleidingen. Daarnaast wil het rapport aan de maatschappij objectieve 

informatie verschaffen over de kwaliteit van de geëvalueerde opleidingen. 

Daarom is het visitatierapport ook op de webstek van de VLUHR publiek 

gemaakt.

Dit visitatierapport geeft een momentopname weer van de betrokken 

opleidingen en vertegenwoordigt daarmee slechts één fase in het proces 

van blijvende zorg voor onderwijskwaliteit. Immers, al na korte tijd kunnen 

de opleidingen gewijzigd zijn, al dan niet als reactie op de oordelen en 

aanbevelingen van de visitatiecommissie.

Graag dank ik namens het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR 

de voorzitter en de leden van de visitatiecommissie voor de bestede 

tijd alsook voor de deskundigheid waarmee zij hun opdracht hebben 

uitgevoerd. De visitatie was ook enkel mogelijk dankzij de inzet van velen 

die binnen de opleidingen betrokken waren. Ook hen willen wij daarvoor 

onze erkentelijkheid betuigen.

Hopelijk ervaren elk van de opleidingen dit rapport als een kritische 

weerspiegeling van hun inspanningen en als een bijkomende stimulans 

om de kwaliteit van het onderwijs in hun opleiding te verbeteren.

Nik Heerens
Voorzitter Bestuurscomité Kwaliteitszorg 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER VAN DE VISITATIECOMMISSIE

Voor u ligt het eindrapport van de onderwijsvisitatie Audiovisuele 

kunsten. Daarin staan de vier instellingen centraal die in Vlaanderen het 

academisch bachelor- en masteronderwijs in de audiovisuele kunsten 

verzorgen: het RITCS en de LUCA School of Arts in Brussel, de LUCA School 

of Arts in Genk en het KASK in Gent. Tezamen bieden zij niet minder dan 26 

opleidingen aan op het terrein van film, televisie, animatie, radio, schrijven 

en CMD (communicatie- en mediadesign).

Het intensieve beoordelingsproces begon met het lezen, bekijken en 

beluisteren van het de commissie toegestuurde materiaal dat door de 

opleidingen met zorg was samengesteld. Dit materiaal en de bespreking 

ervan gaf de commissie een eerste indruk van de opleidingen. Papier is 

echter geduldig. Vandaar dat de bezoeken aan de verschillende opleidingen 

het feitelijke hart vormden van het proces. Zonder uitzondering werden 

de gesprekken met de verschillende gesprekspartners gekenmerkt door 

een groot gevoel van betrokkenheid bij hun opleiding en door een grote 

openhartigheid. Die bereidheid om zelfkritisch te zijn en open te staan 

voor alternatieve perspectieven tekent het zelfvertrouwen dat elk van 

de opleidingen terecht heeft. Het past ook bij een visie op onderwijs 

als een fundamenteel en permanent open proces, waarin telkens weer 

opnieuw, met elkaar en met de studenten, wordt gezocht naar de juiste 

samenhang van inhoud en vorm. Behalve het hart vormden de bezoeken 

aan de opleidingen ook het hoogtepunt van het accreditatieproces en de 

commissie wil de opleidingen op deze plaats dan ook heel hartelijk danken 

voor hun gastvrijheid en voor hun bereidheid de commissie een blik in de 

keuken te laten werpen. 

De observaties van de commissie naar aanleiding van het materiaal, het 

bezoek en haar interne discussies, vinden hun weerslag in het voor u 

liggende rapport. Behalve een beoordeling van de afzonderlijke opleidingen, 

aan de hand van de drie NVAO-standaarden, is ook een vergelijkend 

overzicht van de vier instellingen toegevoegd en een aantal algemeen 

beschouwende opmerkingen. De commissie hoopt dat het rapport de 

opleidingen kan ondersteunen bij de realisering van hun ambities. 

Tot slot wil ik graag mijn collega-commissieleden en niet in de laatste plaats 

onze secretaris bedanken voor hun inzet en hun inzicht, en natuurlijk ook 

voor hun niet-aflatende bereidheid mij als Nederlander wegwijs te maken 

in de wondere wereld van het Vlaams hoger onderwijs. 

Mieke Bernink
voorzitter
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Algemeen deel 
DEEL 1





HOOFDSTUK I
De onderwijsvisitatie  
Audiovisuele kunsten

1 INLEIDING

In dit rapport brengt de visitatiecommissie Audiovisuele kunsten 

verslag uit van haar bevindingen over de bachelor en master of Arts in 

de audiovisuele kunsten van LUCA school of Arts (campus Sint-Lukas 

Brussel en campus C-mine Genk), Erasmushogeschool Brussel (RITCS) en 

Hogeschool Gent (KASK) die zij in het voorjaar 2015, in opdracht van de 

Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR), heeft bezocht. 

Dit initiatief kadert, conform de decretale opdracht, in de werkzaamheden 

van de VLUHR met betrekking tot de organisatie en uitvoering van de 

externe beoordelingen van het onderwijs aan de Vlaamse universiteiten, 

hogescholen en andere ambtshalve geregistreerde instellingen.

2 DE BETROKKEN OPLEIDINGEN

Ingevolge haar opdracht heeft de commissie de volgende instellingen 

bezocht:

 – van 25 februari 2015 t.e.m. 26 februari 2015:  

LUCA School of Arts, campus Sint-Lukas Brussel

 - Bachelor en Master of Arts in de audiovisuele kunsten
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 – van 16 maart 2015 t.e.m. 18 maart 2015:  

Erasmushogeschool Brussel (RITCS)

 - Bachelor en Master of Arts in de audiovisuele kunsten 

(afstudeerrichtingen Animatie, Documentaire, Film, Radio, 

Schrijven en Televisie)

 – van 28 april 2015 t.e.m. 30 april 2015:  

LUCA School of Arts, campus C-mine Genk

 - Bachelor en Master of Arts in de audiovisuele kunsten 

(afstudeerrichtingen Animatiefilm, CMD en Televisie-Film)

 – van 27 mei 2015 t.e.m. 28 mei 2015:  

Hogeschool Gent (KASK)

 - Bachelor en Master of Arts in de audiovisuele kunsten 

(afstudeerrichtingen Film en Animatiefilm)

 - Master of Arts in audiovisual arts  

(afstudeerrichtingen Film en Animationfilm)

3 DE VISITATIECOMMISSIE

3.1 Samenstelling

De samenstelling van de visitatiecommissie Audiovisuele kunsten werd 

bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 4 april, 3 oktober, 

29 augustus en 19 december 2014. De samenstelling van de visitatiecom-

missie kreeg op 9 maart 2015 een positief advies van de NVAO. De commis-

sie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR 

ingesteld bij besluit van 26 maart 2015.

De visitatiecommissie heeft de volgende samenstelling:

 – Voorzitter

 - Mieke Bernink, lector en hoofd master film, Nederlandse Film en 

Televisie Academie Amsterdam.

 – Domeindeskundige leden

 - Prof. dr. Caroline Pauwels, directeur, onderzoekscentrum Studies 

on Media, Information and Telecommunication.

 - Sven Speybroeck, presentator, Radio 1 (VRT), voor het bezoek aan 

de Erasmushogeschool Brussel.
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 - Bart Van Langendonck, producer, Savage Film, voor het bezoek aan 

LUCA School of Arts, campus Sint-Lukas Brussel.

 - Kris Van Alphen, animator, S.O.I.L. & IL Luster, voor de bezoeken 

aan LUCA School of Arts, campus C-mine Genk en Hogeschool Gent 

(KASK).

 – Student-leden

 - Séverine Champeaux, master Audiovisuele kunsten behaald aan 

de Erasmushogeschool Brussel, voor de bezoeken aan LUCA School 

of Arts, campus Sint-Lukas Brussel en Hogeschool Gent (KASK).

 - Brian Windelinckx, student master Audiovisuele kunsten aan 

de Hogeschool Gent, voor de bezoeken aan de Erasmushogeschool 

Brussel (RITCS) en LUCA School of Arts, campus C-mine Genk.

Maarten Deboosere, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel 

Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op 

als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Voor korte curricula vitae van de commissieleden wordt verwezen naar 

bijlage I.

Kris van Alphen heeft, gezien zijn verbondenheid aan de opleiding Audio-

visuele kunsten van LUCA School of Arts, campus C-Mine Genk vanaf 16 

november 2015, niet deelgenomen aan de beoordeling van de betreffende 

opleiding. Op het ogenblik dat de opleiding te Genk werd bezocht, was hij 

echter op geen enkele manier verbonden aan de opleiding.

3.2 TAAKOMSCHRIJVING

Van de visitatiecommissie wordt verwacht dat zij 

 – gemotiveerde en onderbouwde oordelen geeft over de opleiding aan de 

hand van het beoordelingskader.

 – aanbevelingen formuleert om waar mogelijk te komen tot kwaliteits-

verbetering, en 

 – wanneer van toepassing haar bevindingen over de verschillende oplei-

dingen binnen eenzelfde cluster vergelijkenderwijs weergeeft.

 – de bredere samenleving informeert over haar bevindingen.
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3.3. WERKWIJZE

3.3.1 Voorbereiding

Ter voorbereiding van de visitatie werd aan de instelling gevraagd een 

zelfevaluatierapport op te stellen. De Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR 

heeft hiervoor een visitatieprotocol ter beschikking gesteld, waarin de 

verwachtingen ten aanzien van de inhoud van het zelfevaluatierapport 

uitgebreid zijn beschreven. Het zelfevaluatierapport volgt de opbouw van 

het accreditatiekader. 

De commissie ontving het zelfevaluatierapport enkele weken voor het ei-

genlijke bezoek, waardoor zij de gelegenheid kreeg dit document vooraf 

zorgvuldig te bestuderen en het bezoek grondig voor te bereiden. De com-

missieleden werden bovendien verzocht om elk een tweetal afstudeerwer-

ken/masterproeven grondig door te nemen vooraleer het bezoek plaats-

vond.

De commissie hield haar installatievergadering op 19 januari 2015. Tijdens 

deze vergadering werden de commissieleden verder ingelicht over het 

visitatieproces en hebben zij zich concreet voorbereid op de af te leggen 

bezoeken. Bijzondere aandacht is besteed aan een eenduidige toepassing 

van het beoordelingskader en het visitatieprotocol. Verder werd het 

programma van het bezoek opgesteld (zie verifieerbare feiten) en werd een 

eerste bespreking gewijd aan het zelfevaluatierapport. 

3.3.2 Bezoek aan de instelling

Tijdens het in situ bezoek aan de instelling heeft de commissie gesprekken 

kunnen voeren met de verschillende betrokkenen bij de opleidingen. Het 

bezoekschema voorzag gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 

de studenten, de docenten, de alumni, het werkveld en de opleidings-

gebonden ondersteuners. De gesprekken die de commissie heeft gevoerd, 

waren openhartig en verhelderend en vormden een goede aanvulling bij 

de lectuur van het zelfevaluatierapport.

Daarnaast werd steeds een bezoek aan de faciliteiten (inclusief biblio-

theek, leslokalen en computerfaciliteiten) ingepland. Ten slotte was er 

een spreekuur waarop de commissie bijkomend leden van de opleiding 

kon uitnodigen of waarop personen op een vertrouwelijke wijze door de  

commissie konden worden gehoord.
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Ook werd aan de instellingen gevraagd – als een derde bron van informa-

tie – om een aantal documenten ter inzage te leggen ten behoeve van de 

commissie. Tijdens de bezoeken is voldoende tijd uitgetrokken om de com-

missie de gelegenheid te geven om deze documenten te bestuderen. De 

documenten die ter inzage van de commissie werden gelegd, waren: ver-

slagen van overleg in relevante commissies/organen, een representatieve 

selectie van handboeken/studiemateriaal, indicaties van de competenties 

van het personeel, de toets- en evaluatieopgaven waarvan de commissie 

heeft aangeven dat zij die tijdens het bezoek wenst in te kijken en een bij-

komend aantal afstudeerwerken. Daar waar de commissie het noodzake-

lijk achtte heeft zij bijkomende informatie opgevraagd tijdens het bezoek 

om haar oordeel goed te kunnen onderbouwen. 

Aan het einde van het bezoek werden, na intern beraad van de commissie, 

de voorlopige bevindingen mondeling aan de gevisiteerde opleiding(en) 

meegedeeld.

3.3.3 Rapportering

Als laatste stap in het visitatieproces heeft de visitatiecommissie per gene-

rieke kwaliteitswaarborg haar bevindingen, overwegingen, het oordeel en 

verbetersuggesties geformuleerd. Een overzicht van de verbetersuggesties 

die de commissie doet ten aanzien van de opleiding is achteraan bij het 

rapport opgenomen.

De opleidingsverantwoordelijken van de betrokken opleiding(en) werden 

in de gelegenheid gesteld om op het concept van het rapport te reageren 

alvorens de tekst ervan definitief werd vastgelegd.





Naast de bevindingen die in de deelrapporten beschreven staan, wil de 

visitatiecommissie nog enkele algemene beschouwingen kwijt over de 

opleidingen.

De commissie vindt de DLR goed, maar de juridische, financieel-economi-

sche en productionele realiteit zou hieraan toegevoegd mogen worden. De 

opleidingen volgen in het algemeen niet echt de evoluties in het werkveld 
en de audiovisuele wereld. Een visie op ontwikkelingen zoals transme-

dia, verbreding van het scala aan distributieplatformen, non-lineaire pro-

ductiewijzen en -workflows, visual effects, 3D, interdisciplinariteit, inter-

activiteit, verregaande internationalisering van het werkveld et cetera 

heeft de commissie zelden gehoord. Meestal trekken de opleidingen zich 

integendeel juist terug naar de basis van het (animatie)filmmaken. C-Mine 

lijkt met CMD nog het meest mee met zijn tijd. De afdeling Televisie van 

het RITCS is zich eveneens bewust van de uitdagingen van de televisie van 

de toekomst. Het is belangrijk dat alle opleidingen zichzelf constant her-

ijken in het snel veranderende landschap. Daarbij is het ook belangrijk om 

de bestaande academische en professionele opleidingen beter op elkaar 

af te stemmen, zowel in getalsmatige zin – de verhouding tussen het aan-

tal regisseurs aan de ene en het aantal ‘technische’ professionals aan de  

andere kant ligt opvallend scheef – als in inhoudelijke zin: waarom bij-

voorbeeld geen academische opleiding voor creative producers? 

HOOFDSTUK II
Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen 17
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Benchmarking gebeurt binnen de opleidingen slechts incidenteel. Wan-

neer het gebeurt, is deze te veel op Vlaanderen gericht, nauwelijks op  

België als geheel en al evenmin op de vergelijking met het buitenland.  

Internationalisering kan in algemene zin veel breder aangepakt worden 

dan enkel met uitwisselingen. Bijvoorbeeld op het vlak van internationa-

lisation@home kunnen de opleidingen nog heel wat vooruitgang boeken.

De academisering is behalve een verdieping ook een risico voor de 

artistieke praktijk binnen de opleidingen. Kunst is alleszins een vorm van 

weten en kennis, maar valt niet altijd in te passen in academische kaders 

en denkwijzen. Het is dan ook belangrijk om de balans te bewaren tussen 

gedoctoreerden en docenten die hun sporen in de artistieke praktijk 

hebben verdiend. Het viel de commissie op dat de docenten vaak in grote 

onzekerheid verkeren omwille van de arbeidsvoorwaarden, veranderende 

bestuurlijke kaders en bezuinigingen. De personeelsstatuten zijn niet 

altijd aangepast aan een goede combinatie met het kunstenaarschap 

en bovendien zijn de aanstellingen vaak erg klein. Hiervoor is blijvende 

aandacht nodig op HR-gebied, want anders dreigen burn-outs en een 

gebrek aan jonge en gemotiveerde docenten die ook actief zijn in de sector.

Het is vreemd dat ondanks de ingangsproef veel studenten nog uitvallen 

tijdens het eerste jaar. Dit lijkt ook te maken te hebben met de financiering. 

Meer instroom genereert immers meer geld. Dit is een pervers systeem, 

want in het nadeel van de studenten. Mogelijk moeten de opleidingen 

onderling, en met het beroepsveld, eens samenzitten in verband met de 

in- en uitstroom van studenten. Eveneens dienen ze samen te zitten in 

verband met het feit dat steeds meer (film)studenten langer dan één jaar 

doen over hun master. De commissie is van mening dat een verlenging van 

de opleiding geen meerwaarde biedt. Dit zou ook een verhoging van het 

aantal studiepunten noodzakelijk maken, en zo het programma zwaarder 

maken voor de studenten.

Er zijn maar weinig goede gegevens over alumni. De commissie kreeg 

hoofdzakelijk de ‘toppers’ te zien tijdens de bezoeken. Die zijn natuurlijk 

belangrijk, maar het is goed om van iedereen te weten waar ze terecht zijn 

gekomen. Dan kan de opleiding zich desnoods ook aanpassen.

Tot slot wil de commissie graag nog de opleidingen complimenteren. 

Ze trof dynamische opleidingsverantwoordelijken en docenten aan, die 

behalve trots op hun werk ook zelfkritisch waren en niet schuwden om 

pijnpunten toe te geven en daaraan in de toekomst te willen werken. 
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Dit heeft geleid tot erg constructieve gesprekken. In het bijzonder heeft 

de commissie lof voor de opleidingen in Genk, die ondanks een enorme 

transitieperiode steeds de kwaliteit hebben weten te bewaren.





In dit hoofdstuk geeft de commissie in vergelijkend perspectief een overzicht 

van haar bevindingen over de academische opleidingen Audiovisuele 

kunsten in Vlaanderen. Zij besteedt hierbij voornamelijk aandacht aan 

elementen die haar het meest in het oog zijn gesprongen of die zij belangrijk 

acht, en aan opvallende overeenkomsten dan wel verschillen tussen de 

instellingen. Per generieke kwaliteitswaarborg geeft de visitatiecommissie 

haar bevindingen weer en verwijst hierbij naar de toestand binnen de 

verschillende opleidingen. De wijze van voorstellen geeft de opleidingen 

de mogelijkheid zich, althans voor wat betreft de aangehaalde punten, 

ten opzichte van elkaar te positioneren. Het is geenszins de bedoeling 

van de commissie om de individuele rapporten van de opleidingen aan 

de verschillende instellingen in detail te herhalen, al zullen bepaalde 

delen uit dit rapport wel terugkomen in de opleidingsrapporten. Voor een 

volledige onderbouwing van de oordelen en de scores van de commissie, 

verwijst de commissie naar de opleidingsrapporten. 

Alle hier betrokken opleidingen worden aangeboden door LUCA School of 

Arts (campus Sint-Lukas Brussel en campus C-mine Genk), Erasmushoge-

school Brussel (RITCS) en Hogeschool Gent (KASK).

Vergelijkend perspectief 21

HOOFDSTUK III
De opleidingen Audiovisuele kunsten 
in vergelijkend perspectief
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GENERIEKE KWALITEITSWAARBORG 1 – BEOOGD EINDNIVEAU

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van alle opleidingen 
als VOLDOENDE, met uitzondering van de bachelor en master CMD 
van LUCA campus C-Mine en alle opleidingen van het KASK, die ze 
beoordeelt als GOED.

De commissie stelde vast dat alle opleidingen qua niveau en oriëntatie 

voldoen aan het Vlaams Kwalificatieraamwerk en dat de leerresultaten 

overal in overeenstemming zijn met de domeinspecifieke leerresultaten.

Ofschoon het bevreemdend is (en blijft) dat er vier audiovisuele opleidingen 

zijn in het kleine Vlaanderen, die ook grotendeels dezelfde afstudeer-

richtingen aanbieden, bleek tijdens de bezoeken dat elke opleiding een 

eigen profiel heeft, dat ook door betrokkenen en het werkveld herkend 

wordt: 

 – C-Mine biedt praktijkgerichte opleidingen aan. Afgestudeerden zijn 

klaar voor de brede audiovisuele sector.

 – RITCS staat voor goedgemaakte tv, film, animatie, enzovoort. De oplei-

dingen zijn breed en hebben aandacht voor ambacht en voor het artis-

tieke.

 – LUCA Brussel gaat meer de artistieke richting uit. Studenten maken 

vaak films die minder op het grote publiek gericht zijn. Daarbij durven 

ze experimenteel uit de hoek komen.

 – KASK is eveneens artistieker. Hier is er echter ook meer aandacht voor 

(film)theorie.

Doorslaggevend voor de commissie bij het toekennen van de scores was 

dat de leerresultaten van de opleiding gekoppeld worden aan een visie. Bij 

CMD en in het KASK heeft de commissie binnen de opleidingen een sterke 

visie aangetroffen, gekoppeld aan een specifiek onderwijsconcept. Bij de 

andere opleidingen was een dergelijk doortrekken van de visie doorheen 

heel de opleiding nog niet te zien.
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GENERIEKE KWALITEITSWAARBORG 2 – ONDERWIJSPROCES

De commissie beoordeelt het onderwijsproces voor de bacheloropleidin-
gen Televisie van het RITCS en CMD van LUCA campus C-Mine, evenals 
alle opleidingen van het KASK als GOED. De afstudeerrichting Radio van 
het RITCS beoordeelt ze als EXCELLENT. De masteropleiding Schrijven 
van het RITCS beoordeelt ze als ONVOLDOENDE. De andere opleidingen 
scoren VOLDOENDE.

In het algemeen hebben de opleidingen goede en samenhangende pro-
gramma’s, die gebruik maken van verscheidene werkvormen. Daarbij 

krijgen de studenten geleidelijk meer vrijheid om praktisch aan de slag 

te gaan.

De master Schrijven van het RITCS voldoet volgens de commissie niet 

aan de basiskwaliteit die men binnen de internationale normen mag 

verwachten. Het onderwijsproces lijdt er onder een slechte communicatie 

en een programma dat nauwelijks aansluit bij de audiovisuele sector. 

Studenten zien nooit een project echt gerealiseerd en werken zelden met 

anderen samen. Er is dus heel wat onbenut potentieel.

De bacheloropleidingen Televisie van het RITCS en CMD van LUCA campus 

C-Mine scoren net als alle opleidingen van het KASK systematisch beter 

dan de rest. Ze passen innovatieve onderwijsconcepten toe. Zo roemt de 

commissie de ‘productiehuis/labo-benadering’ binnen de bachelor Televisie. 

De bachelor CMD neemt dan weer een technologische voortrekkersrol 

op. Ze is opgebouwd rond inhoudelijk vooruitstrevende modules met 

realistische groepsopdrachten. Aan het KASK is het programma zodanig 

opgebouwd dat studenten mogen falen, maar niet opgeven.

De afstudeerrichting Radio van het RITCS kan volgens de commissie 

gelden als een internationaal voorbeeld van radio-onderwijs. De studenten 

kunnen beschikken over een splinternieuwe studio, waarin ze al vroeg in 

de opleiding zelf aan onderzoek kunnen doen. Dat onderzoek gaat niet 

enkel over radio, maar speelt er zich ook op af. Daarbij worden studenten 

vaak uitgedaagd om de grenzen van het medium op te zoeken en zo 

vernieuwende radio te maken.

Een werkvorm die niet alle opleidingen aanbieden, is de stage. Nochtans 

biedt dit aan studenten een ideale kans om zich bekend te maken met het 

werkveld. Natuurlijk dient deze stage dan wel zinvol ingevuld te worden. 
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De afstudeerrichtingen Radio en Televisie van het RITCS organiseren 

dergelijke stages, net als alle Genkse en Gentse opleidingen.

Verschillen zijn ook te zien in de aanpak van de masterproef en de 
scriptie. Zo maken studenten aan het RITCS geen scriptie. De commissie 

stelde ook vast dat de masterproef niet altijd samenhangt met de rest 

van het programma. Zo is het niet echt logisch dat Genkse studenten 

gedurende hun opleiding kunnen ‘verpersoonlijken’ en eigen accenten 

kunnen leggen, maar uiteindelijk wel een eindwerk moeten maken dat 

algemene (regie)vaardigheden test.

Alle studenten aan de bezochte instellingen kunnen rekenen op een 

uitstekende begeleiding. Ze worden van dichtbij opgevolgd door docenten 

en ander personeel. Dit is vooral mogelijk omdat de opleidingen redelijk 

kleinschalig zijn.

De kwaliteit van de docenten is aan alle bezochte instellingen naar beho-

ren. Veel docenten staan ook deels nog in de kunstpraktijk en brengen zo 

belangrijke expertise aan. Enkelen kunnen ook als onderzoeker bijdragen 

aan het onderwijs.

De kwantiteit van de docenten en het ondersteunend personeel is dan 

weer niet echt ruim. Zeker in LUCA Brussel is nood aan meer (animatie)

docenten. Ook de afstudeerrichtingen Animatie en Schrijven aan het 

RITCS kunnen extra docenten gebruiken en in Genk is er maar net genoeg 

personeel. In Gent is de situatie iets beter.

De opleidingen kunnen in het algemeen beschikken over goede voorzie-
ningen, al moeten vooral de Brusselse opleidingen constant op zoek naar 

geschikte locaties voor filmstudio’s en -vertoningen.

De commissie stelde vast dat de doorstroom niet altijd vlot loopt. Ondanks 

de ingangsproeven vallen er veel studenten af na het eerste bachelorjaar. 

In de master doen de meeste filmstudenten dan weer twee jaar over hun 

opleiding. Dit omdat de masterproef vaak moeilijk op één jaar tijd te 

financieren is.

Alle opleidingen tonen aandacht voor internationalisering. Positief is dat 

alle instellingen lid zijn van CILECT. Internationalisering kan echter meer 

zijn dan enkel uitwisselingen. Zo ziet de commissie bijvoorbeeld nog heel 

wat mogelijkheden voor internationalisation@home.
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GENERIEKE KWALITEITSWAARBORG 3 –  
GEREALISEERDE EINDNIVEAU

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau voor alle 
opleidingen van het KASK, de afstudeerrichtingen Radio en Televisie 
van het RITCS en de bacheloropleidingen van LUCA campus C-Mine als 
GOED. De masteropleiding Schrijven van het RITCS beoordeelt ze als 
ONVOLDOENDE. De andere opleidingen scoren VOLDOENDE.

De opleidingen toetsen en evalueren valabel, betrouwbaar en transparant. 

Aangezien de studenten van dichtbij gevolgd worden en veel formele 

en informele feedback krijgen, weten ze perfect waar ze staan. Niet 

alle opleidingen beschikken echter over een formeel toetsbeleid en niet 

overal zijn alle juryverslagen op papier beschikbaar. De Genkse en Gentse 

opleidingen hebben wel een goed uitgewerkt toetsbeleid en stijgen daarom 

uit boven de basiskwaliteit. Zeker bij het RITCS waren de toetsingscriteria 

nog onduidelijk, buiten bij de afstudeerrichtingen Televisie en Radio. 

De kwaliteit van de (bachelor- en) masterproeven is overal op orde. Bij 

het KASK leek deze kwaliteit echter consistent hoger te liggen en bij de 

masterproeven van LUCA campus C-Mine eerder aan de lage kant.

De inzetbaarheid van alumni is aan alle opleidingen op orde. Veel alumni 

komen in de brede audiovisuele sector terecht. LUCA campus C-Mine slaagt 

er het best in om inzetbare alumni af te leveren, daar waar studenten 

van LUCA Brussel wat minder snel hun weg vinden. Maar dit is ook een 

logisch gevolg van de visie van de opleidingen en de studenten zijn zich 

hier bewust van. De alumni Schrijven van het RITCS zijn dan weer niet 

klaar voor het werkveld. Ze hebben vaak nog nooit een werk van zichzelf in 

beeld omgezet gezien en hebben nauwelijks ervaring met samenwerken. 

Dit is voor de commissie doorslaggevend om te stellen dat de opleiding 

niet voldoet aan de basiskwaliteit.
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In de hierna volgende tabel wordt het oordeel van de commissie op de drie 

generieke kwaliteitswaarborgen uit het accreditatiekader weergegeven.

Per generieke kwaliteitswaarborg (GKW) wordt in de tabel aangegeven of 

de opleiding hier volgens de commissie onvoldoende, voldoende, goed of 

excellent scoort. De commissie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit 

van de opleiding als geheel aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. 

In het opleidingsrapport is inzichtelijk gemaakt hoe de commissie tot haar 

oordeel is gekomen. Het is dan ook duidelijk dat de scores in onderstaande 

tabel gelezen en geïnterpreteerd moeten worden in samenhang met de 

onderbouwing ervan in het opleidingsrapport.

HOOFDSTUK IV
Tabel met scores
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Verklaring van de scores op de generieke kwaliteitswaarborgen:

Voldoende (V) De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit

Goed (G) De opleiding overstijgt systematisch de basiskwa-

liteit

Excellent (E) De opleiding steekt ver uit boven de basiskwaliteit 

en geldt als een (inter)nationaal voorbeeld

Onvoldoende (O) de generieke kwaliteitswaarborg is onvoldoende 

aanwezig

Regels voor het bepalen van de scores voor het eindoordeel:

Voldoende (V) het eindoordeel over een opleiding is ‘voldoende’ 

indien de opleiding aan alle generieke kwaliteits-

waarborgen voldoet. 

Goed (G) het eindoordeel over een opleiding is ‘goed’ indien 

daarenboven ten minste twee generieke kwaliteits-

waarborgen als ‘goed’ worden beoordeeld, waaron-

der in elk geval de derde: gerealiseerd eindniveau. 

Excellent (E) het eindoordeel over een opleiding is ‘excellent’ 

indien daarenboven ten minste twee generieke 

kwaliteitswaarborgen als ‘excellent’ worden be-

oordeeld, waaronder in elk geval de derde: gereali-

seerd eindniveau. 

Onvoldoende (O) het eindoordeel over een opleiding – of een oplei-

dingsvariant – is ‘onvoldoende’ indien alle generie-

ke kwaliteitswaarborgen als ‘onvoldoende’ worden 

beoordeeld.

Voldoende  
met beperkte  
geldigheidsduur 
(V’)

het eindoordeel over een opleiding – of een oplei-

dingsvariant – is ‘voldoende met beperkte geldig-

heidsduur’, d.w.z. beperkter dan de accreditatie-

termijn, indien bij een eerste visitatie één of twee 

generieke kwaliteitswaarborgen als ‘onvoldoende’ 

worden beoordeeld.
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GKW 1 –
Beoogd 

eindniveau

GKW 2 – 
Onderwijs-

proces

GKW 3 – 
Gerealiseerd 
eindniveau Eindoordeel

LUCA Brussel 

Bachelor V V V V

Master V V V V

RITCS 

Bachelor - afstudeerrichting 
Animatie

V V V V

Bachelor - afstudeerrichting 
Documentaire

V V V V

Bachelor - afstudeerrichting Film V V V V

Bachelor - afstudeerrichting 
Radio

V E G G

Bachelor - afstudeerrichting 
Schrijven

V V V V

Bachelor - afstudeerrichting 
Televisie

V G G G

Master - afstudeerrichting 
Animatie

V V V V

Master - afstudeerrichting 
Documentaire

V V V V

Master - afstudeerrichting Film V V V V

Master - afstudeerrichting Radio V E G G

Master - afstudeerrichting 
Schrijven

V O O V’

Master - afstudeerrichting 
Televisie

V V G V

LUCA Genk 

Bachelor - afstudeerrichting 
Animatiefilm

V V G V

Bachelor - afstudeerrichting CMD G G G G

Bachelor - afstudeerrichting 
Televisie-Film

V V G V

Master - afstudeerrichting 
Animatiefilm

V V V V

Master - afstudeerrichting CMD G V V V

Master - afstudeerrichting 
Televisie-Film

V V V V

KASK 

Bachelor - afstudeerrichting Film G G G G

Bachelor - afstudeerrichting 
Animatiefilm

G G G G

Master - afstudeerrichting Film G G G G

Master - afstudeerrichting 
Animatiefilm

G G G G

Master - afstudeerrichting Film 
(ENG)

G G G G

Master - afstudeerrichting 
Animatiefilm (ENG)

G G G G
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LUCA SCHOOL OF ARTS (BRUSSEL)
Bachelor en Master  
of Arts in de audiovisuele kunsten

SAMENVATTING  
Bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten 
LUCA School of Arts (Brussel)

Op 25 en 26 februari 2015 werd de bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten van 

de LUCA School of Arts, in het kader van een onderwijsvisitatie op haar kwaliteit 

geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. In deze samenvatting, 

die een momentopname weergeeft, worden de belangrijkste bevindingen van de 

commissie opgelijst.

Profilering

De bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten is een academische oplei-

ding die wordt aangeboden aan LUCA School of Arts, campus Sint-Lukas 

Brussel. Op 1 januari 2013 lanceerde LUCA de Faculteit Kunsten. Sindsdien 

maken de academische opleidingen, waaronder ook audiovisuele kunsten, 

deel uit van die Faculteit Kunsten. Dat is een bijzondere faculteit binnen 

de groep Humane Wetenschappen van de KU Leuven. De Faculteit Kunsten 

is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek van alle academische 

opleidingen binnen LUCA.

De opleiding focust op een sterke eigen signatuur van de filmmaker.

In het academiejaar 2013–2014 waren 121 studenten ingeschreven voor de 

bacheloropleiding, waarvan 108 voltijds en 13 niet-voltijds.
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Programma

Het programma bestaat uit 180 ECTS, aangeboden op drie jaar tijd.

De opleiding heeft een coherent programma. De docenten maken gebruik 

van verscheidene werkvormen op een flexibele manier, om de studenten 

zoveel mogelijk kansen te geven om zichzelf te ontwikkelen. De bachelor 

bestaat uit praktijkstudies, technische studies (bijvoorbeeld camera en 

montage), specifieke studies (theorie over film of animatie) en algemene 

studies (theorievakken gemeenschappelijk met andere opleidingen). 

De praktijkstudies staan steeds centraal en eindigen elk jaar in een vrij 

eindwerk. Het vrije eindwerk in het derde jaar is de bachelorproef. De 

commissie roemt onder meer het ‘videodiary’ van het traject Film, waarbij 

studenten een audiovisueel dagboek moeten aanleggen ter voorbereiding 

van de bachelorproef. Daarin kunnen ze experimenteren met thema’s, 

beelden, montage en geluid, wat vaak boeiende resultaten geeft. Dit is 

niet alleen een leuk en origineel concept, het is bovendien ook nuttig voor 

de studenten omdat ze zo in de praktijk zelf aan onderzoek doen en veel 

bijleren over zichzelf en hun werk. 

Daarnaast is continue feedback een deel van het pedagogisch concept. Dat 

is heel belangrijk, ook om de eigen signatuur van studenten vorm te geven. 

De commissie vindt het een goed idee dat de student zelf een verslag van 

elk evaluatiegesprek moet uitschrijven. Dit is handig voor de docent, die 

minder papierwerk heeft, maar ook voor de student, die er meer inzicht 

door krijgt en beter kan reflecteren.

Beoordeling en toetsing

De opleiding zet in op toetsing, maar een echt toetsbeleid dient nog 

uitgewerkt te worden. Daarbij is het vooral belangrijk dat de criteria 

nog meer uit de leerresultaten komen. Mogelijk zou de eigenzinnige, 

persoonlijke aanpak ook doorgetrokken kunnen worden in de toetsing.

De studenten weten wat ze kunnen verwachten en kennen de bestaande 

evaluatiecriteria. Bovendien worden ze goed opgevolgd en krijgen ze veel 

tussentijdse feedback, waardoor ze zelden verrast zijn eens de beoordeling 

komt. Op die manier is de beoordeling erg transparant.

De commissie is tevreden om vast te stellen dat er gebruik gemaakt wordt 

van peer review, naast meer klassieke evaluatiemethoden zoals mondelinge 

en schriftelijke examens, papers en veel permanente evaluatie. Ook stelt 
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ze op prijs dat voor de bachelorproef gebruik wordt gemaakt van een 

externe jury, waarbij de docenten zelf enkel een adviserende rol hebben 

in de beoordeling.

Begeleiding en ondersteuning

De commissie is van mening dat de docenten goed en gedreven zijn. Maar 

omdat ze met zo weinig zijn en omdat er weinig externe input is, staat de 

algemene kwaliteit onder druk. Doordat er weinig docenten zijn, is er al 

snel een zekere eenvormigheid, en zijn er weinig frisse gezichten en ideeën. 

Bovendien zorgt dit voor een hoge werkdruk. Het is daarom erg belangrijk 

om dit in het oog te houden. De commissie zag wel een gemotiveerd korps 

dat een hechte groep vormt. Alle docenten zijn ook (jonge) makers en 

gelinkt aan de signatuur van de school. Dat is een groot pluspunt. Maar 

de kritische ondergrens is bereikt qua aantallen, zeker bij Animatiefilm. 

Wat betreft de infrastructuur lijkt eveneens de ondergrens bereikt. De 

huidige lokalen staan onder druk door de studentenaantallen en bieden 

nog maar net voldoende plaats. Er is ook niet altijd voldoende materiaal 

en bovendien is dit al een beetje verouderd. Zo hebben de computers 

nog maar net een upgrade naar HD-schermen gehad. Extra ruimte zou 

zeer nuttig zijn voor de opleiding. De opleiding heeft een uitstekende 

werkplaats audiovisuele kunsten, de zogenaamde pool (uitleendienst en 

technische assistentie), die eveneens onder grote druk staat. De hogeschool 

heeft goede ideeën om dit aan te pakken. Ze willen het uitlenen en de 

technische ondersteuning van elkaar scheiden. De commissie hoopt wel 

dat dit niet zal uitdraaien op een besparing. Naast de pool is er ook nog 

een productiebureau, dat de studenten helpt met het ‘festivalklaar’ maken 

van hun films. Hierbij helpen ze de studenten onder andere contacten 

leggen en beantwoorden ze juridische vragen. De commissie is verheugd 

dat deze ondersteuning aanwezig is voor de studenten. Het zou volgens 

hen wel goed zijn als de opleidingen een grotere rol opnemen om de huur 

van extern materiaal te faciliteren, bijvoorbeeld door afspraken te maken 

met verhuurders om de prijs te drukken. Ook een (algemene) verzekering 

voor studenten opzetten zou erg nuttig zijn in plaats van elke student het 

persoonlijk te laten regelen.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

Het doorstroomrendement is, zeker in de eerste bachelor, niet zo goed. 

Maar de opleiding is zich bewust van deze problematiek en probeert, 

net als andere opleidingen audiovisuele kunsten, oplossingen te zoeken. 
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Studenten met problemen worden zeer goed begeleid door de ombuds, 

trajectbegeleiders en ondersteuners, die erg bereikbaar zijn. Rond 

studenten die niet voltijds (kunnen) studeren wordt nog te veel incidenteel 

gehandeld en te weinig structureel. De commissie vindt het ook een 

vreemd idee dat er een minder strenge ingangsproef is, maar wel streng 

geselecteerd wordt na het eerste jaar. Hoewel het goed is dat velen een 

kans krijgen, is het misschien toch beter om iets minder studenten aan 

te nemen.

Op basis van de gesprekken en de ingekeken documenten stelde de 

commissie vast dat de opleiding de studenten voldoende voorbereid op 

het vervolg van hun studie in de master.
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SAMENVATTING 
Master of Arts in de audiovisuele kunsten 
LUCA School of Arts (Brussel)

Op 25 en 26 februari 2015 werd de master of Arts in de audiovisuele kunsten van 

de LUCA School of Arts, in het kader van een onderwijsvisitatie op haar kwaliteit 

geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. In deze samenvatting, 

die een momentopname weergeeft, worden de belangrijkste bevindingen van de 

commissie opgelijst.

Profilering

De master of Arts in de audiovisuele kunsten is een academische opleiding 

die wordt aangeboden aan LUCA School of Arts, campus Sint-Lukas 

Brussel. Op 1 januari 2013 lanceerde LUCA de Faculteit Kunsten. Sindsdien 

maken de academische opleidingen, waaronder ook audiovisuele kunsten, 

deel uit van die Faculteit Kunsten. Dat is een bijzondere faculteit binnen 

de groep Humane Wetenschappen van de KU Leuven. De Faculteit Kunsten 

is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek van alle academische 

opleidingen binnen LUCA.

De opleiding focust op een sterke eigen (artistieke en soms zelfs experi-

mentele) signatuur van de filmmaker.

In de master waren in het academiejaar 2013–2014 35 studenten inge-

schreven, waarvan 20 voltijds en 15 niet-voltijds. 

Programma

Het masterprogramma bestaat uit 60 ECTS, aangeboden op één jaar tijd.

De opleiding heeft een coherent programma. De docenten maken gebruik 

van verscheidene werkvormen op een flexibele manier, om de studenten 

zoveel mogelijk kansen te geven om zichzelf te ontwikkelen. In de master 

worden de studenten dan meer vrij gelaten, wat past in hun ontwikkeling 

en in de visie van de opleidingen. In het ‘masteratelier’ en de bijhorende 

‘critical practice’ wordt aan de hand van seminaries, voordrachten, 

workshops, screenings, etc. de persoonlijke attitude ten opzichte van het 

audiovisuele aangescherpt. Verder is er nog de ‘cross over’, een thematisch 

Engelstalig seminarie voor alle masterstudenten van de school. Zo was 

het thema in academiejaar 2013–2014 ‘utopic dimensions in artistic work’. 

Hierbij waren er inleidende sessies, gevolgd door een vijftal sprekers vanuit 
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het brede artistieke veld en tot slot moesten alle studenten hun eigen werk 

presenteren in het licht van de utopische dimensies. De commissie prijst 

deze aanpak. Dit alles staat steeds in dienst van de masterproef. Naast 

deze sessies en intensieve individuele begeleiding, is er ook plaats voor 

peer-to-peer sessies. Daarbij rapporteren studenten regelmatig aan elkaar 

en aan hun docenten over de voortgang van hun masterproef en wordt 

er uitgebreid van gedachten gewisseld. Voor de masterproef maken de 

studenten een op zichzelf staand audiovisueel werk en een scriptie om dit 

werk te onderbouwen en te contextualiseren.

Daarnaast is continue feedback een deel van het pedagogisch concept. Dat 

is heel belangrijk, ook om de eigen signatuur van studenten vorm te geven. 

De commissie vindt het een goed idee dat de student zelf een verslag van 

elk evaluatiegesprek moet uitschrijven. Dit is handig voor de docent, die 

minder papierwerk heeft, maar ook voor de student, die er meer inzicht 

door krijgt en beter kan reflecteren.

Beoordeling en toetsing

De opleiding zet in op toetsing, maar een echt toetsbeleid dient nog uitge-

werkt te worden. Daarbij is het vooral belangrijk dat de criteria nog meer 

uit de leerresultaten komen. Mogelijk zou de eigenzinnige, persoonlijke 

aanpak ook doorgetrokken kunnen worden in de toetsing.

De studenten weten wat ze kunnen verwachten en kennen de bestaande 

evaluatiecriteria. Bovendien worden ze goed opgevolgd en krijgen ze veel 

tussentijdse feedback, waardoor ze zelden verrast zijn eens de beoordeling 

komt. Op die manier is de beoordeling erg transparant.

De commissie is tevreden om vast te stellen dat er gebruik gemaakt wordt 

van peer review, naast meer klassieke evaluatiemethoden zoals mondelinge 

en schriftelijke examens, papers en veel permanente evaluatie. Ook stelt 

ze op prijs dat voor de masterproef gebruik wordt gemaakt van een 

externe jury, waarbij de docenten zelf enkel een adviserende rol hebben 

in de beoordeling.

Begeleiding en ondersteuning

De commissie is van mening dat de docenten goed en gedreven zijn. Maar 

omdat ze met zo weinig zijn en omdat er weinig externe input is, staat de 

algemene kwaliteit onder druk. Doordat er weinig docenten zijn, is er al 

snel een zekere eenvormigheid, en zijn er weinig frisse gezichten en ideeën. 
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Bovendien zorgt dit voor een hoge werkdruk. Het is daarom erg belangrijk 

om dit in het oog te houden. De commissie zag wel een gemotiveerd korps 

dat een hechte groep vormt. Alle docenten zijn ook (jonge) makers en 

gelinkt aan de signatuur van de school. Dat is een groot pluspunt. Maar 

de kritische ondergrens is bereikt qua aantallen, zeker bij Animatiefilm. 

Wat betreft de infrastructuur lijkt eveneens de ondergrens bereikt. De 

huidige lokalen staan onder druk door de studentenaantallen en bieden 

nog maar net voldoende plaats. Er is ook niet altijd voldoende materiaal 

en bovendien is dit al een beetje verouderd. Zo hebben de computers 

nog maar net een upgrade naar HD-schermen gehad. Extra ruimte zou 

zeer nuttig zijn voor de opleiding. De opleiding heeft een uitstekende 

werkplaats audiovisuele kunsten, de zogenaamde pool (uitleendienst en 

technische assistentie), die eveneens onder grote druk staat. De hogeschool 

heeft goede ideeën om dit aan te pakken. Ze willen het uitlenen en de 

technische ondersteuning van elkaar scheiden. De commissie hoopt wel 

dat dit niet zal uitdraaien op een besparing. Naast de pool is er ook nog 

een productiebureau, dat de studenten helpt met het ‘festivalklaar’ maken 

van hun films. Hierbij helpen ze de studenten onder andere contacten 

leggen en beantwoorden ze juridische vragen. De commissie is verheugd 

dat deze ondersteuning aanwezig is voor de studenten. Het zou volgens 

hen wel goed zijn als de opleidingen een grotere rol opnemen om de huur 

van extern materiaal te faciliteren, bijvoorbeeld door afspraken te maken 

met verhuurders om de prijs te drukken. Ook een (algemene) verzekering 

voor studenten opzetten zou erg nuttig zijn in plaats van elke student het 

persoonlijk te laten regelen.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

De doorstroom vanuit de master naar het werkveld is voor de commissie 

moeilijk in te schatten. De opleiding heeft namelijk slecht zicht op waar 

hun alumni precies terecht komen, omdat ze geen goede gegevens heeft 

over hen. Hier dient een alumnibeleid uitgewerkt, met ook aandacht voor 

wie uiteindelijk niet de audiovisuele sector in gaat en prijzen pakt. Die 

paradepaardjes zijn leuk, maar vormen niet de hoofdbrok van de alumni. 

Belangrijk is wel dat de opleidingen zich niet per sé op direct werk richten, 

maar eerder op een eigen signatuur bij de studenten. Dat is ook duidelijk 

bij de alumni die de commissie kon spreken. Zij weten duidelijk wat ze 

willen en waarom. Daarbij zijn ze zich er ook bewust van dat dit geen 

gemakkelijke carrièrekeuze is. Daarmee slaagt de opleiding er in om haar 

visie waar te maken.
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OPLEIDINGSRAPPORT 
Bachelor en Master of Arts in de audiovisuele kunsten  
LUCA School of Arts, campus Sint-Lukas Brussel

Woord vooraf

Dit rapport behandelt de opleidingen Bachelor en Master of Arts in de 

audiovisuele kunsten aan de LUCA School of Arts, campus Sint-Lukas 

Brussel. De visitatiecommissie bezocht deze opleidingen op 25 en 26 

februari 2015.

De visitatiecommissie beoordeelt de opleidingen aan de hand van de drie 

generieke kwaliteitswaarborgen uit het VLUHR-beoordelingskader. Dit 

kader is afgestemd op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de 

NVAO. Voor elke generieke kwaliteitswaarborg geeft de commissie een 

gewogen en gemotiveerd oordeel op een vierpuntenschaal: onvoldoende, 

voldoende, goed of excellent. Bij de beoordeling van de generieke kwali-

teitswaarborgen betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke 

kwaliteitswaarborg aanwezig is en de opleiding – of een opleidingsvari-

ant – voldoet aan de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijker-

wijs mag worden verwacht van een bachelor- of masteropleiding in het 

hoger onderwijs. De score voldoende wijst er op dat de opleiding voldoet 

aan de basiskwaliteit en een acceptabel niveau vertoont voor de generieke 

kwaliteitswaarborg. Indien de opleiding goed scoort dan overstijgt ze sys-

tematisch de basiskwaliteit voor de generieke kwaliteitswaarborg. Bij een 

score excellent steekt de opleiding ver uit boven de basiskwaliteit voor de 

generieke kwaliteitswaarborg en geldt ze hierbij als een (inter)nationaal 

voorbeeld. De score onvoldoende getuigt dan weer dat de generieke kwali-

teitswaarborg onvoldoende aanwezig is.

De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie 

heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot haar oordeel is gekomen. De commis-

sie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding als geheel 

aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. De oordelen en aanbevelin-

gen hebben betrekking op de opleiding met alle daaronder ressorterende 

varianten, tenzij anders vermeld.

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft 

vastgesteld op het moment van het visitatiebezoek. De commissie heeft 

zich bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de informa-

tie die voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 

de lesgevers, de studenten, de alumni, vertegenwoordigers van het werk-
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veld en de verantwoordelijken op opleidingsniveau voor interne kwaliteits-

zorg, internationalisering en studiebegeleiding. De commissie heeft ook 

het studiemateriaal, de afstudeerwerken en de examenvragen bestudeerd. 

Tevens is door de commissie een bezoek gebracht aan de opleidingsspeci-

fieke faciliteiten, zoals de leslokalen, de studio’s en de bibliotheek.

Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport aanbe-

velingen in het kader van het verbeterperspectief. Op die manier wenst 

de commissie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de opleiding. 

De aanbevelingen zijn opgenomen bij de respectieve generieke kwaliteits-

waarborgen. Aan het eind van het rapport is een overzicht opgenomen van 

verbetersuggesties.

Situering van de opleiding

De Bachelor en Master of Arts in de audiovisuele kunsten zijn academische 

opleidingen die worden aangeboden aan de LUCA School of Arts, campus 

Sint-Lukas Brussel. Oorspronkelijk werden deze opleidingen ingericht 

door de Hogeschool Sint-Lukas Brussel. Deze werd echter na een fusie 

herdoopt tot de LUCA School of Arts (LUCA) op 15 september 2012. Op 

1 januari 2013 lanceerde LUCA de Faculteit Kunsten. Sindsdien maken 

de academische opleidingen, waaronder ook audiovisuele kunsten, deel 

uit van die Faculteit Kunsten. Dat is een bijzondere faculteit binnen de 

groep Humane Wetenschappen van de KU Leuven. De Faculteit Kunsten is 

verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek van alle academische 

opleidingen binnen LUCA.

Op 1 oktober 2014 ging bovendien de onderwijsbevoegdheid voor de 

academische opleidingen audiovisuele kunsten van de MAD-faculty 

campus C-mine te Genk over van de Katholieke Hogeschool Limburg 

(KHLim, nu UC Leuven Limburg) naar LUCA. Beide opleidingen kregen 

één opleidingshoofd en één Permanente Onderwijscommissie (POC) als 

gezamenlijk hoogste adviesorgaan. Beide campussen zijn voorlopig nog 

verschillend qua aanpak en inhoud, maar op termijn zullen de opleidingen 

meer op elkaar afgestemd worden, zonder daarbij hun eigen identiteit 

te verliezen. In dit rapport spreekt de commissie zich enkel uit over de 

Brusselse opleidingen. De Genkse opleidingen worden op een ander 

moment in deze visitatie bezocht, wat zal leiden tot een afzonderlijk 

opleidingsrapport.

De opleidingen, bestaande uit de trajecten Film en Animatiefilm, worden 

dus zoals gezegd geleid door een opleidingshoofd. Daarnaast is er ook nog de 
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POC, bestaande uit alle onderwijzend personeel, studentenafgevaardigden 

en de administratief-technische ondersteuners van de opleidingen. Voor 

de meer dagelijkse gang van zaken kiest de POC een sub-POC voor de 

Brusselse opleidingen, bestaande uit de praktijkcoördinatoren van Film en 

Animatiefilm, theoriedocenten, het productiebureau en de pool (zie GKW 

2). Deze sub-POC vergadert maandelijks.

In het academiejaar 2013–2014 waren 121 studenten ingeschreven voor de 

bacheloropleiding, waarvan 108 voltijds en 13 niet-voltijds. Het programma 

bestaat uit 180 ECTS, aangeboden op drie jaar tijd.

In de master waren in het academiejaar 2013–2014 35 studenten inge-

schreven, waarvan 20 voltijds en 15 niet-voltijds. Het masterprogramma 

bestaat uit 60 ECTS, aangeboden op één jaar tijd.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van de Bachelor en 
Master of Arts in de audiovisuele kunsten als VOLDOENDE

De bachelor-masteropleiding heeft in samenspraak met de andere Vlaamse 

academische opleidingen audiovisuele kunsten domeinspecifieke leer-
resultaten (DLR) opgesteld, overeenkomstig het decreet betreffende 

de Vlaamse kwalificatiestructuur van 30 april 2009. Deze DLR werden 

gevalideerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) 

op 13 oktober 2014.

De opleidingen hebben deze DLR als uitgangspunt gebruikt voor eigen 

opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR). Hiervoor hebben ze de 

DLR enigszins geherformuleerd en genuanceerd, terwijl ze er ook vier 

vormingsdoelen aan hebben toegevoegd (open houding, onderzoekende 

houding, samenwerken en communiceren en zelfdiscipline). De commissie 

beschouwt deze vormingsdoelen als een verrijking voor de leerresultaten, 

die bovendien zeer relevant zijn voor de sector. Zo is bijvoorbeeld het 

vormingsdoel ‘kunnen samenwerken en communiceren’ zeer belangrijk. 

De opleidingen zijn er in geslaagd om een soms complexe en organische 

onderwijsrealiteit te ontwerpen, die overigens in het ZER niet altijd even 

duidelijk was. De OLR voldoen zeker aan de DLR en zitten daarmee ook op 

het juiste niveau.



LUCA School of Arts (Brussel) – Opleidingsrapport 43

Naast de OLR hebben de opleidingen ook vijf leerlijnen uitgeschreven 

(eigen signatuur ontwikkelen; audiovisuele vaardigheid en geletterdheid 

ontwikkelen; inzicht verwerven en reflecteren; onderzoeken en commu-

niceren; realiseren en valoriseren). Deze zijn zeker verhelderend en nut-

tig, maar compliceren tegelijkertijd alles, zeker aangezien er ook nog vier 

niveaus in elke leerlijn zitten (verkennen, verdiepen, verbreden en perso-

naliseren). De commissie waarschuwt de opleidingen dan ook om niet te 

verzanden in te veel systemen. Less is hier misschien wel more. Het blijkt 

ook dat nog niet iedereen de leerresultaten en leerlijnen kent. Studenten 

en docenten moeten deze nog beter leren kennen en ze moeten helder  

gebruikt worden in de lessen en zeker in de toetsing. Een beperktere set 

zou in die zin dus ook handiger zijn om mee te werken.

In de leerresultaten en leerlijnen kon de commissie niet echt een 

verwijzing terugvinden naar de juridische, financieel-economische en 
productionele realiteit waarin de afgestudeerden terecht zullen komen. 

DLR/OLR 3 en 7 zouden wel breed geïnterpreteerd kunnen worden in deze 

zin. De commissie is echter van mening dat dit toch explicieter opgenomen 

zou kunnen worden, gezien het grote belang van deze zaken voor een 

latere carrière. De opleidingen hebben reeds enkele opleidingsonderdelen 

hieraan gewijd, maar ook deze kunnen nog uitgebreider (zie GKW 2).

De commissie waardeert de sterke profilering van de opleidingen, die 

focust op een sterke eigen signatuur van de filmmaker. Die profilering is 

overal goed zichtbaar, van leerlijnen over programma en werkvormen (zie 

GKW2) tot toetsing (zie GKW3). Alle stakeholders kunnen de opleidingen 

bovendien onmiddellijk identificeren op basis van deze profilering.

De opleidingen zetten sterk in op internationalisering, wat ook enorm be-

langrijk is in het werkveld. Internationale coproducties zijn bijvoorbeeld 

bijna niet meer weg te denken uit de sector. Het internationaal perspectief 

is niet expliciet opgenomen in de leerresultaten, hetgeen toch zou mogen. 

Er mag volgens de commissie ook een duidelijkere en meer eenduidige 

visie op internationalisering komen. Die is er nu nog niet altijd, wat zich in 

de gesprekken uitte in tegenstrijdigheden tussen verschillende betrokke-

nen. Op zich zijn alle elementen aanwezig voor een geïnternationaliseerde 

aanpak, zeker gezien de ligging in het multiculturele en bruisende Brussel.

Op het vlak van benchmarking zijn de opleidingen vooral informeel 

actief. Dit kan volgens de commissie veel structureler gebeuren. Door de 

focus op onderzoek zijn ze wel mee met de evoluties in het academisch 
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onderwijs. Ze liepen er zelfs al even in voor, aangezien een onderzoekende 

houding al jarenlang gestimuleerd wordt binnen de opleidingen. De 

opleidingen maken bepaalde keuzes, zoals het richten op de nichemarkt 

van auteurscinema met een eigen signatuur, een focus op inhoud in plaats 

van op techniek en een keuze voor enkel single screen. Deze keuzes geven 

de opleidingen een duidelijk profiel, maar houden anderzijds ook gevaren 

in. De opleidingen vragen van de studenten om constant te reflecteren 

over de eigen positionering in de voortdurend veranderende audiovisuele 

wereld, en de commissie is van mening dat ook de opleidingen zelf dit 

moeten blijven doen. Beter en structureler benchmarken kan daarbij zeker 

helpen.

De commissie concludeert dat de opleidingen goede en voldoende profile-

rende leerresultaten hebben opgesteld, maar wel moeten opletten om niet 

in te veel systemen te verzanden. Bovendien moeten deze leerresultaten 

ook meer als uitgangspunt gebruikt worden voor programma en toetsing. 

Wat betreft internationalisering en benchmarking kunnen nog wel stap-

pen gezet worden om het basisniveau systematisch te overstijgen. Daar-

om kent de commissie voor het beoogd eindniveau van de bachelor en de  

master de score ‘voldoende’ toe.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de Bachelor en Master 
of Arts in de audiovisuele kunsten als VOLDOENDE

De opleidingen hebben een coherent programma. De docenten maken 

gebruik van verscheidene werkvormen op een flexibele manier, om de 

studenten zoveel mogelijk kansen te geven om zichzelf te ontwikkelen. 

De bachelor bestaat uit praktijkstudies, technische studies (bijvoorbeeld 

camera en montage), specifieke studies (theorie over film of animatie) 

en algemene studies (theorievakken gemeenschappelijk met andere 

opleidingen). De praktijkstudies staan steeds centraal en eindigen elk jaar 

in een vrij eindwerk. Het vrije eindwerk in het derde jaar is de bachelorproef. 

De commissie roemt onder meer het ‘videodiary’ van het traject Film, 

waarbij studenten een audiovisueel dagboek moeten aanleggen ter 

voorbereiding van de bachelorproef. Daarin kunnen ze experimenteren 

met thema’s, beelden, montage en geluid, wat vaak boeiende resultaten 

geeft. Dit is niet alleen een leuk en origineel concept, het is bovendien ook 

nuttig voor de studenten omdat ze zo in de praktijk zelf aan onderzoek 
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doen en veel bijleren over zichzelf en hun werk. Daarnaast is continue 

feedback een deel van het pedagogisch concept. Dat is heel belangrijk, ook 

om de eigen signatuur van studenten vorm te geven. De commissie vindt 

het een goed idee dat de student zelf een verslag van elk evaluatiegesprek 

moet uitschrijven. Dit is handig voor de docent, die minder papierwerk 

heeft, maar ook voor de student, die er meer inzicht door krijgt en beter 

kan reflecteren.

In de master wordt de aanpak aangepast. De studenten worden dan 

meer vrij gelaten, wat past in de ontwikkeling van de studenten en in de 

visie van de opleidingen. In het ‘masteratelier’ en de bijhorende ‘critical 

practice’ wordt aan de hand van seminaries, voordrachten, workshops, 

screenings, etc. de persoonlijke attitude ten opzichte van het audiovisuele 

aangescherpt. Verder is er nog de ‘cross over’, een thematisch Engelstalig 

seminarie voor alle masterstudenten van de school. Zo was het thema 

in academiejaar 2013–2014 ‘utopic dimensions in artistic work’. Hierbij 

waren er inleidende sessies, gevolgd door een vijftal sprekers vanuit het 

brede artistieke veld en tot slot moesten alle studenten hun eigen werk 

presenteren in het licht van de utopische dimensies. De commissie prijst 

deze aanpak. Dit alles staat steeds in dienst van de masterproef. Naast 

deze sessies en intensieve individuele begeleiding, is er ook plaats voor 

peer-to-peer sessies. Daarbij rapporteren studenten regelmatig aan elkaar 

en aan hun docenten over de voortgang van hun masterproef en wordt 

er uitgebreid van gedachten gewisseld. Voor de masterproef maken de 

studenten een op zichzelf staand audiovisueel werk en een scriptie om dit 

werk te onderbouwen en te contextualiseren.

Ondanks de heldere opbouw zijn de leerresultaten (bijvoorbeeld het 

vormingsdoel ‘kunnen samenwerken en communiceren’, zie GKW 1) niet 

duidelijk terug te vinden in het programma. Ze zitten er vaak wel impliciet 

in, maar mogen zichtbaarder gemaakt worden. Voor de commissie mag 

er nog meer aandacht gaan naar het productie-aspect dan nu in één vak 

in de bachelor (‘beroepsuitoefening’) en één in de master Film (‘critical 

practice 2’). Het is immers een belangrijk aspect om de studenten een 

goed beeld op hun toekomst te geven (de financiële realiteit, realisme in 

samenwerking, …).

Door de beperkte schaal van de opleidingen en de recente besparingen 

kan moeilijk flexibel ingespeeld worden op de diversiteit van de studenten 

die binnenkomen, hoewel dit net belangrijk is in een individuele opleiding 

gericht op de ontwikkeling van een persoonlijke signatuur. Dus paradoxaal 
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genoeg moeten de opleidingen flexibel zijn als uitgangspunt, maar kunnen 

ze het niet altijd zijn. Zo willen studenten bijvoorbeeld tegenwoordig graag 

meer documentaire maken, maar er is niet veel knowhow meer aanwezig 

daarrond bij de docenten omdat er bespaard moest worden.

Uit de gesprekken bleek dat alle stakeholders vragen naar stages. De com-

missie begrijpt dat de opleidingen willen voorkomen dat stages irrelevant 

zijn voor studenten en waardeert dat de praktijk al in het programma 

aanwezig is in de vorm van docenten uit het werkveld, simulaties van zo 

realistisch mogelijke werksituaties in de filmoefeningen en in de master-

opleiding. Niettemin meent de commissie dat de opleidingen toch aan 

het verzoek van de stakeholders gehoor moeten geven en derhalve de uit-

daging aannemen om zinvolle stages voor de studenten te organiseren en 

deze te implementeren in het programma.

De aandacht binnen de opleidingen voor internationalisering, met onder 

andere een volledig semester in het derde jaar dat zodanig ingeroosterd is 

dat er mogelijkheid is voor uitwisselingen, is goed. Die uitwisselingen wor-

den vooral georganiseerd samen met partners uit het internationale film-

scholennetwerk CILECT. Ook organiseert de hogeschool de inter nationale 

Erasmus Mundus master DocNomads voor documentairemakers, die ech-

ter niet beoordeeld wordt binnen deze visitatie. Maar de internationalise-

ring lijkt voorlopig nog niet te komen uit een breed gedragen visie die ook 

verder gaat dan uitwisselingen. Internationalisation@home biedt bijvoor-

beeld nog mogelijkheden, zeker gezien de ligging van de school in Brussel. 

De commissie begrijpt dat het onmogelijk is om alle studenten mee te 

nemen naar buitenlandse festivals wegens de hoge kosten, maar het zou 

perfect moeten kunnen om dit – desnoods samen met andere opleidingen 

- te doen in eigen land of in nabij buitenland, omdat zo’n festivals enorme 

leermomenten zijn.

Ook naar onderzoek gaat heel wat aandacht. In opleidingsonderdelen zoals 

‘videodiary’ (zie eerder) wordt dit steeds zoveel mogelijk vanuit de praktijk 

aangepakt. Bedoeling is dat studenten zelf een onderzoekende houding 

gaan aannemen ten opzichte van het audiovisuele. Bovendien wordt al 

vroeg ingezet op onderzoeksvaardigheden en schriftelijke rapportering in 

papers. Bij het traject Animatiefilm is er minder formele aandacht voor 

onderzoek, maar dit is gedeeltelijk inherent aan de opleiding, waarbij 

vooral veel technische kunde moet bijgebracht worden. Het onderzoek bij 

Animatiefilm blijft dan ook vaak steken bij het vormelijke. De commissie 

had graag meer aandacht gezien voor het inhoudelijke. Ten slotte ontbreekt 
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een docent gespecialiseerd in scenario bij Animatiefilm (hoewel er wel één 

is voor Film).

Volgens de commissie zijn de samenwerkingen met andere opleidingen 

al redelijk (bijvoorbeeld in opleidingsonderdelen als ‘cross over’ in de 

master), maar kunnen ze nog veel verder gaan. Zeker met de opleidingen 

Drama en Fotografie en de internationale master DocNomads zijn er 

nog veel mogelijkheden aanwezig binnen de school. Maar ook de twee 

trajecten kunnen nog wel dichter bij elkaar komen te staan en elkaar 

helpen, bijvoorbeeld met de net genoemde scenario-docent.

De commissie is van mening dat de docenten goed en gedreven zijn. Maar 

omdat ze met zo weinig zijn en omdat er weinig externe input is, staat de 

algemene kwaliteit onder druk. Doordat er weinig docenten zijn, is er al 

snel een zekere eenvormigheid, en zijn er weinig frisse gezichten en ideeën. 

Bovendien zorgt dit voor een hoge werkdruk. Het is daarom erg belangrijk 

om dit in het oog te houden. De commissie zag wel een gemotiveerd korps 

dat een hechte groep vormt. Alle docenten zijn ook (jonge) makers en 

gelinkt aan de signatuur van de school. Dat is een groot pluspunt. Maar 

de kritische ondergrens is bereikt qua aantallen, zeker bij Animatiefilm. 

Door besparingen is er sinds de vorige visitatie in 2008 een vermindering in 

personeel gebeurd van 17,1% VTE per student naar 10,8% VTE per student 

(inclusief ondersteunend personeel). De commissie geeft daarom aan dat 

kwaliteit een gebrek aan kwantiteit niet kan blijven compenseren. De 

commissie vraagt daar bovenop aandacht voor continuïteit: op cruciale 

(ondersteunende) functies is er veel verandering. De opleidingen moeten 

opletten dat er daarbij niet té veel verloop is.

Wat betreft de infrastructuur lijkt eveneens de ondergrens bereikt. De 

huidige lokalen staan onder druk door de studentenaantallen en bieden 

nog maar net voldoende plaats. Er is ook niet altijd voldoende materiaal 

en bovendien is dit al een beetje verouderd. Zo hebben de computers nog 

maar net een upgrade naar HD-schermen gehad. Extra ruimte zou zeer 

nuttig zijn voor de opleidingen. Daarvoor hebben ze ook al een gebouw 

aangekocht, dat grenst aan de huidige gebouwen. Er zijn plannen gemaakt 

om daar een cinemazaal met cafetaria en mogelijk ook een bibliotheek te 

bouwen. Maar voorlopig kunnen die plannen om budgettaire redenen niet 

uitgevoerd worden. Erg jammer, want bovendien moet aan de stad een boete 

betaald worden van €29 000 per jaar als het aangekochte gebouw ongebruikt 

blijft. De commissie hoopt dan ook dat de plannen toch snel in realiteit 

omgezet kunnen worden, omdat ze niet alleen de opleidingen, maar ook 
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de buurt ten goede zouden komen. Op dit ogenblik wijken de opleidingen 

uit naar Cinema Aventure in Brussel voor de masterproefverdediging. De 

commissie vraagt zich af of een dergelijk gebruik van Brusselse zalen niet 

meer zou kunnen. Daarbij kan geïnventariseerd worden welke locaties er 

zijn in Brussel en mogelijk zelfs samengewerkt worden met Narafi, INSAS 

en RITCS om goede tarieven te onderhandelen.

De opleidingen hebben een uitstekende werkplaats audiovisuele kunsten, 

de zogenaamde pool (uitleendienst en technische assistentie), die even-

eens onder grote druk staat. De hogeschool heeft goede ideeën om dit aan 

te pakken. Ze willen het uitlenen en de technische ondersteuning van el-

kaar scheiden. De commissie hoopt wel dat dit niet zal uitdraaien op een 

besparing. Naast de pool is er ook nog een productiebureau, dat de studen-

ten helpt met het ‘festivalklaar’ maken van hun films. Hierbij helpen ze 

de studenten onder andere contacten leggen en beantwoorden ze juridi-

sche vragen. De commissie is verheugd dat deze ondersteuning aanwezig 

is voor de studenten. Het zou volgens hen wel goed zijn als de opleidingen 

een grotere rol opnemen om de huur van extern materiaal te faciliteren, 

bijvoorbeeld door afspraken te maken met verhuurders om de prijs te 

drukken. Ook een (algemene) verzekering voor studenten opzetten zou erg 

nuttig zijn in plaats van elke student het persoonlijk te laten regelen.

Het doorstroomrendement is, zeker in de eerste bachelor, niet zo goed. 

Maar de opleidingen zijn zich bewust van deze problematiek en proberen, 

net als andere opleidingen audiovisuele kunsten, oplossingen te zoeken. 

Studenten met problemen worden zeer goed begeleid door de ombuds, 

trajectbegeleiders en ondersteuners, die erg bereikbaar zijn. Rond 

studenten die niet voltijds (kunnen) studeren wordt nog te veel incidenteel 

gehandeld en te weinig structureel. De commissie vindt het ook een 

vreemd idee dat er een minder strenge ingangsproef is, maar wel streng 

geselecteerd wordt na het eerste jaar. Hoewel het goed is dat velen een 

kans krijgen, is het misschien toch beter om iets minder studenten aan 

te nemen.

De commissie merkt op dat sinds de vorige visitatie veel verbeterd is. 

Ook zijn er heel veel plannen voor nieuwe verbeteringen. Zo komt er 

bijvoorbeeld een toetsbeleid aan en een nieuwe aanpak voor de alumni. 

De commissie juicht dit toe, maar geeft wel aan dat de kwaliteitszorg nog 

te recent is om echt al gestructureerd en doorleefd te zijn. Dit zal zeker een 

aandachtspunt worden voor de toekomst.
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Door het samengaan met de opleidingen audiovisuele kunsten in Genk 
was er op het moment van de visitatie heel wat onzekerheid. Dit is niet 

bevorderlijk voor de opleidingen in Brussel en in Genk, die dringend 

bestuurlijke duidelijkheid nodig hebben. Het management heeft daarbij een 

belangrijke zorgplicht naar de opleidingen en het personeel toe. Doordat 

bestuurlijke structuren veranderen, gaan bovendien de beslissingsniveaus 

(ook financieel) steeds verder weg liggen. Dat is duidelijk geen goede zaak 

voor de opleidingen.

Uit dit alles concludeert de commissie dat de opleidingen beschikken over 

een coherent en gevarieerd programma, gegeven door goede docenten 

en aangepast aan het profiel van de opleiding. Vreemd genoeg zijn de 

leerresultaten nog niet duidelijk terug te vinden in het programma. De 

opleidingen kunnen ook nog meer inzetten op stages, Internationalisation@

home en samenwerkingen. Verder vergen vooral het aantal personeelsleden 

en de voorzieningen grote aandacht. Vandaar besluit de commissie dat 

het onderwijsproces niet systematisch uitstijgt boven de basiskwaliteit en 

kent ze de score ‘voldoende’ toe.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van de Bachelor 
en Master of Arts in de audiovisuele kunsten als VOLDOENDE

De opleidingen zetten in op toetsing, maar een echt toetsbeleid dient 

nog uitgewerkt te worden. Daarbij is het vooral belangrijk dat de criteria 

nog meer uit de leerresultaten komen. Mogelijk zou de eigenzinnige, per-

soonlijke aanpak ook doorgetrokken kunnen worden in de toetsing.

De studenten weten wat ze kunnen verwachten en kennen de bestaande 

evaluatiecriteria. Bovendien worden ze goed opgevolgd en krijgen ze veel 

tussentijdse feedback, waardoor ze zelden verrast zijn eens de beoordeling 

komt. Op die manier is de beoordeling erg transparant.

De commissie is tevreden om vast te stellen dat er gebruik gemaakt wordt 

van peer review, naast meer klassieke evaluatiemethoden zoals mondelinge 

en schriftelijke examens, papers en veel permanente evaluatie. Ook stelt 

ze op prijs dat voor de bachelor- en masterproef gebruik wordt gemaakt 

van een externe jury, waarbij de docenten zelf enkel een adviserende rol 

hebben in de beoordeling.
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Het is voor de commissie duidelijk dat het niveau van de master een pak 

hoger ligt dan dat in de bachelor, wat ook te zien is in de eindwerken. Dus 

er is zeker een toegevoegde waarde. Wel zag de commissie verschillen in 

de eindproducten bij Animatiefilm en Film. De animatiefilms zijn minder 

origineel en inhoudelijk minder sterk. Maar dat is gedeeltelijk te verklaren 

doordat animatie meer technisch is en meer (hand-)werk veronderstelt. In 

het algemeen is het eindniveau van films en scripties voldoende, maar niet 

echt consistent te noemen. Enkele uitschieters zullen er altijd zijn, maar 

er is niet echt een lijn te trekken in de masterproeven. Hieraan moet toch 

aandacht besteed worden.

De doorstroom in de bachelor is – na de uitval in het eerste jaar - in orde. 

De doorstroom vanuit de master naar het werkveld is voor de commissie 

moeilijk in te schatten. De opleiding heeft namelijk slecht zicht op waar 

hun alumni precies terecht komen, omdat ze geen goede gegevens heeft 

over hen. Hier dient een alumnibeleid uitgewerkt, met ook aandacht voor 

wie uiteindelijk niet de audiovisuele sector in gaat en prijzen pakt. Die 

paradepaardjes zijn leuk, maar vormen niet de hoofdbrok van de alumni. 

Belangrijk is wel dat de opleidingen zich niet per sé op direct werk richten, 

maar eerder op een eigen signatuur bij de studenten. Dat is ook duidelijk 

bij de alumni die de commissie kon spreken. Zij weten duidelijk wat ze 

willen en waarom. Daarbij zijn ze zich er ook bewust van dat dit geen 

gemakkelijke carrièrekeuze is.

De conclusie van de commissie is dat de opleidingen een toetsbeleid die-

nen uit te werken dat voortborduurt op de reeds aanwezige best practices. 

Daarbij is het vooral belangrijk dat de criteria vanuit de leerresultaten op-

gesteld worden. Voorts beschikken de opleidingen nog niet over een alum-

nibeleid en dienen ze het eindniveau van de masterproeven meer consis-

tent te maken. Desondanks leveren de opleidingen wel studenten af die 

klaar zijn voor een carrière als filmmaker met een eigen signatuur. Daar-

mee slagen ze erin om hun visie ook waar te maken. Op basis daarvan kent 

de commissie de score ‘voldoende’ toe voor het gerealiseerde eindniveau.
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Integraal eindoordeel van de commissie

Bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding Bachelor of 

Arts in de audiovisuele kunsten, conform de beslisregels, voldoende.

Master of Arts in de audiovisuele kunsten

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding Master of 

arts in de audiovisuele kunsten, conform de beslisregels, voldoende.
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Samenvatting van de aanbevelingen in het kader van  
het verbeterperspectief

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
 – Maak een beperktere en meer werkbare set van leerresultaten/

vormingsdoelen/leerlijnen en zorg dat studenten en docenten deze 

kennen en gebruiken in programma en toetsing.

 – Integreer een verwijzing naar de juridische, financieel-economische en 

productionele realiteit in de leerresultaten.

 – Neem daarnaast ook het internationaal perspectief op in de leerresul-

taten.

 – Zorg voor een eenduidige, breed gedragen visie op internationalisering. 

Dit kan beter zijn dan enkel uitwisselingen.

 – Doe meer en structureler aan benchmarking. Blijf daarbij ook de eigen 

opleidingen en de richtingen waarin ze gaan steeds kritisch bekijken.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces
 – Besteed meer aandacht aan het productie-aspect.

 – Organiseer zinvolle stages. Hierbij kan stage heel breed geïnterpreteerd 

worden en desnoods als keuzevak aangeboden worden.

 – Probeer de studenten op zijn minst één keer in hun schoolloopbaan 

mee te nemen naar een festival. Dit kan perfect ook in het binnenland 

of het nabije buitenland.

 – Probeer ook bij Animatiefilm meer inhoudelijk onderzoek te introdu-

ceren. 

 – Geef ook aan de animatiestudenten een scenario-docent.

 – Werk nog meer samen, zowel binnen de opleiding als binnen de school.

 – Hou rekening met de werkdruk bij het personeel. Meer docenten zouden 

wenselijk zijn, zeker bij Animatiefilm.

 – Let op dat er niet te veel verloop is op cruciale (ondersteunende) 

functies. Continuïteit daar is belangrijk.

 – Doe een inspanning om het aangekochte gebouw ook effectief te ver-

bouwen en vermijd zo een boete.

 – Inventariseer cinemalocaties in Brussel die mogelijk te gebruiken zijn 

door de opleidingen. Daarbij kan eventueel samengewerkt worden met 

Narafi, INSAS en RITCS om goede tarieven te onderhandelen.

 – Zorg dat de opsplitsing van de pool niet leidt tot een besparing.

 – Faciliteer het huren van extra materiaal door bijvoorbeeld prijsafspraken 

te maken met verhuurders. Er kan ook gedacht worden aan het opzetten 

van een algemene verzekering voor studenten.

 – Bezin ook over de ingangsproef. Als deze strenger gemaakt wordt, zullen 

er minder studenten afvallen na het eerste jaar.
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 – Zorg dat de kwaliteitszorg meer gestructureerd en doorleefd wordt.

 – Creëer zo vlug mogelijk bestuurlijke duidelijkheid, waarbij behoud van 

kwaliteit het uitgangspunt is.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau
 – Werk een toetsbeleid uit. Daarvoor kan voortgeborduurd worden op 

de reeds aanwezige best practices. Dit kan ook een kans zijn om de 

eigenzinnige, persoonlijke aanpak van de opleidingen door te trekken 

in de toetsing.

 – Zorg dat de criteria nog meer uit de leerresultaten komen.

 – Werk aan een alumnibeleid dat eerst en vooral goede gegevens verza-

melt over de alumni. Daarbij dient verder gekeken dan enkel de parade-

paardjes.

 – Probeer het niveau van de masterproeven meer consistent te krijgen.
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ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL 
(RITCS)
Bachelor en Master  
of Arts in de audiovisuele kunsten

SAMENVATTING  
Bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten 
Erasmushogeschool Brussel (RITCS)

Op 16, 17 en 18 maart 2015 werd de bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten 

van de Erasmushogeschool Brussel (RITCS), in het kader van een onderwijsvisitatie 

op haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. In 

deze samenvatting, die een momentopname weergeeft, worden de belangrijkste 

bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten is een academische 

opleiding die wordt aangeboden aan het RITCS. Sinds 1 oktober 2013 is 

het RITS een School of Arts van de Erasmushogeschool Brussel (EhB). Kort 

na het bezoek van de commissie, op 2 april 2015, veranderde het RITS van 

naam. Voortaan heet de school RITCS (Royal Institute for Theatre, Cinema 

& Sound). Verder in dit rapport zal dan ook die afkorting gebruikt worden. 

De opleiding telt zes afstudeerrichtingen: Animatiefilm, Documentaire, 

Film, Radio, Schrijven en Televisie. 

In het academiejaar 2013–2014 waren 287 studenten ingeschreven voor de 

bacheloropleiding, waarvan 223 voltijds en 64 niet-voltijds. 
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Programma

Het programma bestaat uit 180 ECTS, aangeboden op drie jaar tijd.

In de bachelor is er een apart traject van drie jaar voor Animatiefilm en 

Radio. De andere afstudeerrichtingen studeren twee jaar samen, met mo-

gelijkheden om keuzevakken van twee afstudeerrichtingen (bijvoorbeeld 

Televisie en Documentaire of Film en Schrijven) op te nemen in het tweede 

jaar. Vanaf het derde jaar zijn er dan volledig gescheiden trajecten.

Het programma is steeds opgebouwd uit stamvakken (algemene 

theorievakken die iedereen moet volgen), specifieke theorievakken per 

afstudeerrichting en ateliers. Dit is volgens de commissie een mooie 

combinatie. In sommige gevallen kan dit wel beter geduid worden, zodat 

studenten de nood van de stamvakken inzien en de hier opgedane inzichten 

ook bewust gaan gebruiken in de ateliers. Ook merkt de commissie op 

dat de stamvakken vooral op filosofie, politiek en cultuur gefocust zijn. 

Qua werkvormen beschikt de opleiding over een gevarieerd aanbod, met 

de nadruk op hoorcolleges bij de stamvakken. Hoe specialistischer de 

opleidingsonderdelen worden, hoe persoonlijker de begeleiding en hoe 

meer vrijheid de student krijgt. Al vanaf het eerste jaar is er ruimte voor 

een ‘Persoonlijk parcours’, waarin studenten individueel aan een eigen 

audiovisueel project kunnen werken. In het eerste jaar is dit een korte 

‘solo’ en in het tweede jaar een uitgebreidere ‘oefening’ als voorbereiding 

op de bachelor- en masterproef. In bachelor wordt een theoretische basis 

gelegd, en vooral in de derde bachelor is er bij alle afstudeerrichtingen 

ook op praktisch vlak een grote vooruitgang te zien bij de studenten. De 

drie jaren worden bekroond met een op zichzelf staande bachelorproef 

in de vorm van een individueel audiovisueel product met bijbehorend 

productiedossier.

Beoordeling en toetsing

De opleiding beschikt nog niet over een algemeen toetsingsbeleid. Ook op 

dit vlak kon de commissie grote verschillen tussen de afstudeerrichtingen 

vaststellen. Hierbij benadrukt de commissie dat er heel wat creatiever 

over kan nagedacht worden en dat dit niet per sé hoeft te leiden tot 

formalisering. De commissie zag heel wat best practices bij afzonderlijke 

afstudeerrichtingen of zelfs bij individuele docenten, maar geen platform 

om deze uit te wisselen. Dit zou nochtans iedereen ten goede komen, en in 

de eerste plaats de studenten.
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De stamvakken worden meestal getoetst aan de hand van klassieke 

schriftelijke en mondelinge examens. Voor andere vakken is een 

aangepaste, meestal permanente evaluatie voorzien. In de loop van de 

jaren komen er ook meer beoordelaars voor individuele werken om voor 

zoveel mogelijk objectiviteit te zorgen.

Bij verschillende afstudeerrichtingen zijn de criteria nog redelijk onduide-

lijk, wat de transparantie niet ten goede komt. Dit wordt gelukkig groten-

deels verholpen door het feit dat studenten persoonlijk begeleid worden 

en daarbij veel informele feedback krijgen. Zo weten ze beter wat docen-

ten van hen verwachten en zijn ze zelden verrast bij een eindbeoordeling. 

Begeleiding en ondersteuning

Qua infrastructuur zijn de aula’s goed in orde. Studenten kunnen gebruik 

maken van goede montagecellen en klankstudio’s. De televisie-studenten 

beschikken over een volledig uitgeruste tv-studio, en voor radio is er 

een gloednieuwe radiostudio. Filmstudenten missen echter een echte 

filmstudio. In de tv-studio kunnen ze beperkt aan de slag, maar een grote 

filmstudio met greenscreen ontbreekt toch wel. De opleiding ziet deze 

nood ook in en zijn op zoek naar oplossingen. Mogelijk zou er op een 

andere locatie een filmstudio gezocht worden, waarbij ook samengewerkt 

zou kunnen worden met decorbouwers en acteurs uit andere opleidingen. 

De commissie vindt dit zeker interessant, maar vraagt in dat geval wel 

aandacht voor de organisatie van de uitleendienst. Verder beschikt de 

opleiding over een schitterende cinema, die ook actief gebruikt wordt 

binnen en buiten de lessen. De commissie is verheugd dat studenten 

een centje kunnen bijverdienen als projectionist in de cinema. Op die 

manier zijn de studenten ook meer betrokken. De animatie-lokalen zijn 

op zich goed uitgerust met onder andere enkele Cintiq tekentablets, maar 

een renovatie is wel dringend nodig. Het dak lekt er namelijk, en in de 

winter wordt het enorm koud. Het RITCS werkt aan een eigenzinnige 

mediatheek, die verder wil gaan dan enkel ontsluiten van materiaal, maar 

ook kennisdelen wil stimuleren. De commissie vindt dit een mooi en 

dynamisch initiatief.

De uitleendienst kan volgens de commissie nog verbeteren. Een digitaal 

uitleensysteem zou de taak van de – overigens uitstekende – medewer-

kers heel wat verlichten en het geheel overzichtelijker maken. Op het mo-

ment van de visitatie beschikte de opleiding slechts over één ‘top’ camera 

(een Alexa), en voor de rest over veel minder kwalitatief materiaal. Een  
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‘middencategorie’ leek te ontbreken, waardoor heel wat frustraties ont-

stonden rond het uitlenen van die ene goede camera. De opleiding ziet wel 

in dat dit een probleem is, en werken (binnen de huidige besparingscon-

text) aan een oplossing. 

De opleiding maakt gebruik van docenten die ook actief zijn in het 

werkveld. De commissie vindt dit een goede zaak. De commissie is wel 

van mening dat het personeel toe is aan verjonging en vervrouwelijking. 

Bovendien mag het docentenkorps ook wat meer divers om beter de 

maatschappelijke realiteit van een stad als Brussel, die de opleiding ook 

expliciet aanhaalt, te weerspiegelen.

De begeleiding van studenten verloopt erg goed, via de assistenten per 

afstudeerrichting. Deze enthousiaste jonge mensen zijn erg belangrijk voor 

de studenten. Ze zijn een aanspreekpunt op het niveau van de studenten, 

moeten hen niet evalueren en kunnen daarom een vertrouwenspersoon 

zijn.

De kwantiteit van het onderwijzend personeel is nog net in orde, maar 

heeft volgens de commissie duidelijk de kritische ondergrens bereikt. 

De kwaliteit van de docenten is op peil gebleven, al zou ook deze lijden 

als de kwantitatieve ondergrens overschreden wordt. De commissie ziet 

vooral problemen bij het beperkte ondersteunend personeel. Hoewel de 

assistenten geweldig (veel) werk verrichten, zou de opleiding veel winst 

kunnen halen uit extra ondersteunend personeel.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

De doorstroom is in orde. Het viel de commissie wel op dat er in het 

eerste jaar heel wat uitval is ondanks de toelatingsproef. Dat is echter 

een algemene vaststelling bij alle hogescholen die audiovisuele kunsten 

aanbieden.

Op basis van de gesprekken en de ingekeken documenten stelde de 

commissie vast dat de opleiding de studenten voldoende voorbereid op 

het vervolg van hun studie in de master.
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SAMENVATTING  
Master of Arts in de audiovisuele kunsten 
Erasmushogeschool Brussel (RITCS)

Op 16, 17 en 18 maart 2015 werd de master of Arts in de audiovisuele kunsten 

van de Erasmushogeschool Brussel (RITCS), in het kader van een onderwijsvisitatie 

op haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. In 

deze samenvatting, die een momentopname weergeeft, worden de belangrijkste 

bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De master of Arts in de audiovisuele kunsten is een academische opleiding 

die wordt aangeboden aan het RITCS. Sinds 1 oktober 2013 is het RITS 

een School of Arts van de Erasmushogeschool Brussel (EhB). Kort na het 

bezoek van de commissie, op 2 april 2015, veranderde het RITS van naam. 

Voortaan heet de school RITCS (Royal Institute for Theatre, Cinema & 

Sound). Verder in dit rapport zal dan ook die afkorting gebruikt worden. De 

opleiding telt zes afstudeerrichtingen: Animatiefilm, Documentaire, Film, 

Radio, Schrijven en Televisie. 

In de master waren in het academiejaar 2013–2014 62 studenten 

ingeschreven, waarvan 40 voltijds en 22 niet-voltijds. 

Programma

Het masterprogramma bestaat uit 60 ECTS, aangeboden op één jaar tijd.

De opleiding telt zes afstudeerrichtingen met elk een eigen master. Het 

programma is steeds opgebouwd uit stamvakken (algemene theorievakken 

die iedereen moet volgen), specifieke theorievakken per afstudeerrichting 

en ateliers. Dit is volgens de commissie een mooie combinatie. In 

sommige gevallen kan dit wel beter geduid worden, zodat studenten 

de nood van de stamvakken inzien en de hier opgedane inzichten ook 

bewust gaan gebruiken in de ateliers. Ook merkt de commissie op dat 

de stamvakken vooral op filosofie, politiek en cultuur gefocust zijn. Qua 

werkvormen beschikt de opleiding over een gevarieerd aanbod, met 

de nadruk op hoorcolleges bij de stamvakken. Hoe specialistischer de 

opleidingsonderdelen worden, hoe persoonlijker de begeleiding en hoe 

meer vrijheid de student krijgt. 



60 Erasmushogeschool Brussel (RITCS) – Samenvatting

In de master worden de studenten meer losgelaten en ligt de focus 

uiteraard vooral bij de masterproef, waardoor er minder aandacht is voor 

theorie. Alle masters krijgen enkele keuzevakken aangeboden, waaronder 

vier stamvakken. Ook in de master zijn er verschillen per afstudeerrichting, 

vooral wat betreft de keuzevakken, de uitwerking van de masterclasses 

en de masterproef. Het RITCS heeft er bewust voor gekozen om aan de 

masterproef geen scriptie te koppelen, omdat ze er van uit gaan dat het 

audiovisuele werk voor zich moet spreken. Nochtans zag de commissie 

in de eindwerken niet altijd de reflectieve houding van de student of een 

plaatsing in het maatschappelijk debat, hoewel dit in de OLR opgenomen 

is. Wel moeten de meeste studenten een bijhorend dossier maken. Bij 

Radio bijvoorbeeld moet dit een onderzoeksvraag bevatten waar het werk 

een antwoord op biedt, plus een productiedossier. Ook bij Animatiefilm en 

Documentaire wordt een productiedossier gevraagd, conform de eisen van 

het VAF. Voor Televisie wordt een portfolio gevraagd, terwijl bij Schrijven 

en Film geen dossier nodig is naast het audiovisuele werk. Bij het maken 

van de masterproef gebeurt de begeleiding soms door interne en soms 

door externe promotoren. Verder vraagt de commissie zich af waarom de 

opdrachten voor de masterproef zo exclusief focussen op auteurschap. De 

kracht van het RITCS ligt net in de ambachtelijkheid en het vakmanschap. 

Die zitten in heel de opleiding en zouden ook perfect als focus van de 

masterproef kunnen dienen.

Beoordeling en toetsing

De opleiding beschikt nog niet over een algemeen toetsingsbeleid. Ook op 

dit vlak kon de commissie grote verschillen tussen de afstudeerrichtingen 

vaststellen. Hierbij benadrukt de commissie dat er heel wat creatiever 

over kan nagedacht worden en dat dit niet per sé hoeft te leiden tot 

formalisering. De commissie zag heel wat best practices bij afzonderlijke 

afstudeerrichtingen of zelfs bij individuele docenten, maar geen platform 

om deze uit te wisselen. Dit zou nochtans iedereen ten goede komen, en in 

de eerste plaats de studenten.

De stamvakken worden meestal getoetst aan de hand van klassieke 

schriftelijke en mondelinge examens. Voor andere vakken is een 

aangepaste, meestal permanente evaluatie voorzien. In de loop van de 

jaren komen er ook meer beoordelaars voor individuele werken om voor 

zoveel mogelijk objectiviteit te zorgen. De masterproeven worden steeds 

beoordeeld door een externe jury, aangevuld met een interne jury om 

rekening te kunnen houden met het parcours van de student.
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Bij verschillende afstudeerrichtingen zijn de criteria nog redelijk 

onduidelijk, wat de transparantie niet ten goede komt. Dit wordt gelukkig 

grotendeels verholpen door het feit dat studenten persoonlijk begeleid 

worden en daarbij veel informele feedback krijgen. Zo weten ze beter 

wat docenten van hen verwachten en zijn ze zelden verrast bij een 

eindbeoordeling. 

Begeleiding en ondersteuning

Qua infrastructuur zijn de aula’s goed in orde. Studenten kunnen gebruik 

maken van goede montagecellen en klankstudio’s. De televisie-studenten 

beschikken over een volledig uitgeruste tv-studio, en voor radio is er 

een gloednieuwe radiostudio. Filmstudenten missen echter een echte 

filmstudio. In de tv-studio kunnen ze beperkt aan de slag, maar een grote 

filmstudio met greenscreen ontbreekt toch wel. De opleiding ziet deze 

nood ook in en zijn op zoek naar oplossingen. Mogelijk zou er op een 

andere locatie een filmstudio gezocht worden, waarbij ook samengewerkt 

zou kunnen worden met decorbouwers en acteurs uit andere opleidingen. 

De commissie vindt dit zeker interessant, maar vraagt in dat geval wel 

aandacht voor de organisatie van de uitleendienst. Verder beschikt de 

opleiding over een schitterende cinema, die ook actief gebruikt wordt 

binnen en buiten de lessen. De commissie is verheugd dat studenten 

een centje kunnen bijverdienen als projectionist in de cinema. Op die 

manier zijn de studenten ook meer betrokken. De animatie-lokalen zijn 

op zich goed uitgerust met onder andere enkele Cintiq tekentablets, maar 

een renovatie is wel dringend nodig. Het dak lekt er namelijk, en in de 

winter wordt het enorm koud. Het RITCS werkt aan een eigenzinnige 

mediatheek, die verder wil gaan dan enkel ontsluiten van materiaal, maar 

ook kennisdelen wil stimuleren. De commissie vindt dit een mooi en 

dynamisch initiatief.

De uitleendienst kan volgens de commissie nog verbeteren. Een digitaal 

uitleensysteem zou de taak van de – overigens uitstekende – medewer-

kers heel wat verlichten en het geheel overzichtelijker maken. Op het mo-

ment van de visitatie beschikte de opleiding slechts over één ‘top’ camera 

(een Alexa), en voor de rest over veel minder kwalitatief materiaal. Een 

‘midden categorie’ leek te ontbreken, waardoor heel wat frustraties ont-

stonden rond het uitlenen van die ene goede camera. De opleiding ziet 

wel in dat dit een probleem is, en werken (binnen de huidige besparings-

context) aan een oplossing. 
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De opleiding maakt gebruik van docenten die ook actief zijn in het 

werkveld. De commissie vindt dit een goede zaak. De commissie is wel 

van mening dat het personeel toe is aan verjonging en vervrouwelijking. 

Bovendien mag het docentenkorps ook wat meer divers om beter de 

maatschappelijke realiteit van een stad als Brussel, die de opleiding ook 

expliciet aanhaalt, te weerspiegelen.

De begeleiding van studenten verloopt erg goed, via de assistenten per 

afstudeerrichting. Deze enthousiaste jonge mensen zijn erg belangrijk voor 

de studenten. Ze zijn een aanspreekpunt op het niveau van de studenten, 

moeten hen niet evalueren en kunnen daarom een vertrouwenspersoon 

zijn.

De kwantiteit van het onderwijzend personeel is nog net in orde, maar 

heeft volgens de commissie duidelijk de kritische ondergrens bereikt. 

De kwaliteit van de docenten is op peil gebleven, al zou ook deze lijden 

als de kwantitatieve ondergrens overschreden wordt. De commissie ziet 

vooral problemen bij het beperkte ondersteunend personeel. Hoewel de 

assistenten geweldig (veel) werk verrichten, zou de opleiding veel winst 

kunnen halen uit extra ondersteunend personeel.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

Wat betreft uitstroom stelde de commissie vast dat vooral studenten Radio 

zeer snel werk vinden, vreemd genoeg niet enkel op de radio maar zelfs bij 

de televisie. De andere afstudeerrichtingen leveren studenten af die klaar 

zijn voor de sector, maar vaak wat moeite hebben om er direct aan de 

slag te kunnen. Eens de eerste stap gezet is, komen ze vaak wel tot een 

bloeiende carrière. De alumni van Schrijven zijn het minst klaar voor de 

sector omdat ze te breed zijn opgeleid en nog maar weinig praktijkervaring 

hebben. Hierdoor voldoen afgestudeerden niet altijd aan het niveau dat 

verwacht zou mogen worden. Enkelen komen uiteindelijk wel binnen de 

sector terecht.
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OPLEIDINGSRAPPORT 
Bachelor en Master of Arts in de audiovisuele kunsten  
Erasmushogeschool Brussel (RITCS)

Woord vooraf

Dit rapport behandelt de opleidingen Bachelor en Master of Arts in de 

audiovisuele kunsten aan de Erasmushogeschool Brussel (RITCS). De 

visitatiecommissie bezocht deze opleidingen op 16, 17 en 18 maart 2015.

De visitatiecommissie beoordeelt de opleidingen aan de hand van de drie 

generieke kwaliteitswaarborgen uit het VLUHR-beoordelingskader. Dit 

kader is afgestemd op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de 

NVAO. Voor elke generieke kwaliteitswaarborg geeft de commissie een 

gewogen en gemotiveerd oordeel op een vierpuntenschaal: onvoldoende, 

voldoende, goed of excellent. Bij de beoordeling van de generieke 

kwaliteitswaarborgen betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke 

kwaliteitswaarborg aanwezig is en de opleiding – of een opleidingsvariant 

– voldoet aan de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs 

mag worden verwacht van een bachelor- of masteropleiding in het hoger 

onderwijs. De score voldoende wijst er op dat de opleiding voldoet aan 

de basiskwaliteit en een acceptabel niveau vertoont voor de generieke 

kwaliteitswaarborg. Indien de opleiding goed scoort dan overstijgt ze 

systematisch de basiskwaliteit voor de generieke kwaliteitswaarborg. Bij 

een score excellent steekt de opleiding ver uit boven de basiskwaliteit voor 

de generieke kwaliteitswaarborg en geldt ze hierbij als een (inter)nationaal 

voorbeeld. De score onvoldoende getuigt dan weer dat de generieke 

kwaliteitswaarborg onvoldoende aanwezig is.

De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie 

heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot haar oordeel is gekomen. De 

commissie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding 

als geheel aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. De oordelen en 

aanbevelingen hebben betrekking op de opleiding met alle daaronder 

ressorterende varianten, tenzij anders vermeld.

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft 

vastgesteld op het moment van het visitatiebezoek. De commissie heeft zich 

bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de informatie die 

voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, de les-

gevers, de studenten, de alumni, vertegenwoordigers van het werkveld en de 

verantwoordelijken op opleidingsniveau voor interne kwaliteitszorg, inter-
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nationalisering en studiebegeleiding. De commissie heeft ook het studiema-

teriaal, de afstudeerwerken en de examenvragen bestudeerd. Tevens is door 

de commissie een bezoek gebracht aan de opleidingsspecifieke faciliteiten, 

zoals de leslokalen, de studio’s en de toekomstige mediatheek.

Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport 

aanbevelingen in het kader van het verbeterperspectief. Op die manier 

wenst de commissie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de 

opleiding. De aanbevelingen zijn opgenomen bij de respectieve generieke 

kwaliteitswaarborgen. Aan het eind van het rapport is een overzicht 

opgenomen van verbetersuggesties.

Situering van de opleiding

De Bachelor en Master of Arts in de audiovisuele kunsten zijn academische 

opleidingen die worden aangeboden aan het RITCS. Sinds 1 oktober 2013 

is het RITS een School of Arts van de Erasmushogeschool Brussel (EhB). 

Kort na het bezoek van de commissie, op 2 april 2015, veranderde het RITS 

van naam. Voortaan heet de school RITCS (Royal Institute for Theatre, 

Cinema & Sound). Verder in dit rapport zal dan ook die afkorting gebruikt 

worden. De opleidingen tellen zes afstudeerrichtingen: Animatiefilm, 

Documentaire, Film, Radio, Schrijven en Televisie. De opleidingscommissie 

(OC) audiovisuele kunsten staat in voor alle onderwijsgerelateerde zaken 

en bestaat uit de vakhoofden plus één student per afstudeerrichting en 

het opleidingshoofd als voorzitter. Alles wat in deze commissie besproken 

wordt, is voorbereid door de vakgroepen, voorgezeten door de vakhoofden 

en ondersteund door een vakgroepassistent. Voor elke afstudeerrichting 

is er een dergelijke vakgroep, aangevuld met één transversale vakgroep 

theorie, die instaat voor de zogenaamde ‘stamvakken’, die in alle afstudeer-

richtingen gezamenlijk gegeven worden.

Naast de gevisiteerde academische opleiding biedt het RITCS ook een 

professionele opleiding Bachelor in de audiovisuele kunsten aan, met 

afstudeerrichtingen Podiumtechnieken, Production management, Beeld, 

Geluid en Montage. Deze opleidingen vormen echter niet de focus van 

dit rapport. Wel werken de academische opleidingen voor enkele vakken 

samen met de afstudeerrichtingen Beeld, Geluid en Montage (BGM) en met 

de afstudeerrichting Production management.

In het academiejaar 2013–2014 waren 287 studenten ingeschreven voor de 

bacheloropleiding, waarvan 223 voltijds en 64 niet-voltijds. Het programma 

bestaat uit 180 ECTS, aangeboden op drie jaar tijd.
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In de master waren in het academiejaar 2013–2014 62 studenten 

ingeschreven, waarvan 40 voltijds en 22 niet-voltijds. Het masterprogramma 

bestaat uit 60 ECTS, aangeboden op één jaar tijd.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van de Bachelor en 
Master of Arts in de audiovisuele kunsten voor alle afstudeerrichtingen 
als VOLDOENDE

De bachelor-masteropleiding heeft in samenspraak met de andere Vlaamse 

academische opleidingen Audiovisuele kunsten domeinspecifieke leer-
resultaten (DLR) opgesteld, overeenkomstig het decreet betreffende de 

Vlaamse kwalificatiestructuur van 30 april 2009. Deze DLR werden ge-

valideerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) op 

13 oktober 2014.

De opleidingen hebben ervoor gekozen om de DLR integraal over te 

nemen en er twee opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR) aan toe te 

voegen. Deze benadrukken het feit dat studenten een standpunt moeten 

kunnen innemen in het maatschappelijk en artistiek debat en dat ze 

moeten denken en handelen vanuit het besef te studeren en werken in 

het meertalige en multiculturele Brussel. De commissie onderschrijft deze 

toevoegingen, maar betreurt dat niet alle leerresultaten zijn doorgetrokken 

in de verschillende programma’s of in de toetsing. Studenten en docenten 

kennen ze dan ook niet.

Binnen de opleidingen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van enkele 

oudere ‘competenties’ per afstudeerrichting. Deze zijn gekend door de 

docenten en enkele studenten. Vreemd genoeg is de oefening rond de 

leerresultaten niet aangehaald om deze te koppelen aan de competenties. 

Op die manier had de opleiding de DLR ook beter kunnen vertalen naar de 

specificiteit van de opleidingen zelf. Het RITCS heeft een erg specifiek en 

onderscheidend karakter als kunstschool die métier aanleert, een karakter 

dat bovendien herkend en erkend wordt door alle stakeholders, maar dit 

eigen karakter is nauwelijks te zien in de leerresultaten.

In de leerresultaten kon de commissie niet echt een verwijzing terugvinden 

naar de juridische, financieel-economische en productionele realiteit 
waarin de afgestudeerden terecht zullen komen. DLR/OLR 3 en 7 zouden 

wel breed geïnterpreteerd kunnen worden in deze zin. De commissie is 
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echter van mening dat dit toch explicieter opgenomen zou kunnen worden, 

gezien het grote belang van deze zaken voor een latere carrière.

De audiovisuele realiteit is erg internationaal, met coproducties die meer 

regel dan uitzondering zijn. Deze internationale context is nog niet echt 

terug te vinden binnen de opleidingen. De commissie vraagt dan ook om 

de veranderende context meer mee te nemen in de onderwijsvisie. De 

opleidingen doen slechts heel beperkt aan internationale benchmarking 

en hebben nog geen breed gedragen visie op internationalisering (zie ook 

GKW 2).

De opleidingen hebben een duidelijke visie op onderzoek. Daarbij primeert 

het artistieke boven het wetenschappelijke, hetgeen zowel blijkt uit het 

personeelsbeleid dat het onderzoekszwaartepunt legt bij ‘practice based’ 

artistiek onderzoek, en bij het onderwijs waar men een bewuste keuze 

heeft gemaakt om geen scriptie te laten schrijven door studenten. Het 

onderzoek moet dus uit het werk blijken, en niet uit een tekst (zie ook 

GKW2).

De commissie concludeert dat de leerresultaten op niveau zijn en dat 

de toevoegingen relevant zijn. Wel kunnen deze beter aangepast worden 

aan de specificiteit van het RITCS en de snel veranderende audiovisuele 

realiteit. Bovendien dienen ze nog beter doorgetrokken te worden in 

programma en toetsing. Op basis van deze elementen kent de commissie 

voor het beoogd eindniveau van de opleidingen de score ‘voldoende’ toe.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de Bachelor of Arts 
in de audiovisuele kunsten voor de afstudeerrichtingen Animatie film, 
Documentaire, Film en Schrijven als VOLDOENDE, voor de afstudeer-
richting Radio als EXCELLENT en voor de afstudeerrichting Televisie als 
GOED

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de Master of Arts 
in de audiovisuele kunsten voor de afstudeerrichtingen Animatie film, 
Documentaire, Film en Televisie als VOLDOENDE, voor de afstudeer-
richting Radio als EXCELLENT en voor de afstudeerrichting Schrijven als 
ONVOLDOENDE
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De academische opleidingen Audiovisuele kunsten tellen zes afstudeer-
richtingen met elk een eigen master. In de bachelor is er een apart traject 

van drie jaar voor Animatiefilm en Radio. De andere afstudeerrichtingen 

studeren twee jaar samen, met mogelijkheden om keuzevakken van twee 

afstudeerrichtingen (bijvoorbeeld Televisie en Documentaire of Film en 

Schrijven) op te nemen in het tweede jaar. Vanaf het derde jaar zijn er dan 

volledig gescheiden trajecten.

Het programma is steeds opgebouwd uit stamvakken (algemene theorie-

vakken die iedereen moet volgen), specifieke theorievakken per afstudeer-

richting en ateliers. Dit is volgens de commissie een mooie combinatie. 

In sommige gevallen kan dit wel beter geduid worden, zodat studenten 

de nood van de stamvakken inzien en de hier opgedane inzichten ook 

bewust gaan gebruiken in de ateliers. Ook merkt de commissie op dat 

de stamvakken vooral op filosofie, politiek en cultuur gefocust zijn. Qua 

werkvormen beschikken de opleidingen over een gevarieerd aanbod, met 

de nadruk op hoorcolleges bij de stamvakken. Hoe specialistischer de 

opleidingsonderdelen worden, hoe persoonlijker de begeleiding en hoe 

meer vrijheid de student krijgt. Al vanaf het eerste jaar is er ruimte voor 

een ‘Persoonlijk parcours’, waarin studenten individueel aan een eigen 

audiovisueel project kunnen werken. In het eerste jaar is dit een korte 

‘solo’ en in het tweede jaar een uitgebreidere ‘oefening’ als voorbereiding 

op de bachelor- en masterproef.

De opleidingen maken gebruik van docenten die ook actief zijn in het 

werkveld. De commissie vindt dit een goede zaak. De commissie is wel 

van mening dat het personeel toe is aan verjonging en vervrouwelijking. 

Bovendien mag het docentenkorps ook wat meer divers om beter de 

maatschappelijke realiteit van een stad als Brussel, die de opleiding ook 

expliciet aanhaalt, te weerspiegelen.

De kwantiteit van het onderwijzend personeel is nog net in orde, maar 

heeft volgens de commissie duidelijk de kritische ondergrens bereikt. 

De kwaliteit van de docenten is op peil gebleven, al zou ook deze lijden 

als de kwantitatieve ondergrens overschreden wordt. De commissie ziet 

vooral problemen bij het beperkte ondersteunend personeel. Hoewel de 

assistenten geweldig (veel) werk verrichten, zouden de opleidingen veel 

winst kunnen halen uit extra ondersteunend personeel.

Ondanks het feit dat er momenteel net genoeg onderwijzend personeel 

is voor de meeste afstudeerrichtingen, stelt de commissie wel dat de 
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opleidingen blijvend moeten zorgen voor een stevige ‘ruggengraat’ van 

enkele mensen met een ruime aanstelling. Dit om versnippering in 

vele kleine aanstellingspercentages (in enkele gevallen zelfs maar 4%) 

te voorkomen en om het overzicht te behouden. In dat opzicht looft de 

commissie de slimme zet van de opleidingen om gastdocenten telkens 

te laten begeleiden door een vaste docent. De opleidingen organiseren 

zelf geen onderwijsprofessionalisering. Docenten die dit willen, kunnen 

hiervoor terecht bij de hogeschool. Maar de focus ligt vooral op mensen uit 

het werkveld die de sector kennen en niet bij didactici. De commissie gaat 

hiermee akkoord, maar ziet desalniettemin nog mogelijkheden voor een 

meer gestructureerde coaching van docenten.

Uit de gesprekken bleek dat veel ondersteunend en leidinggevend 

personeel niet bezig is (of kan zijn) met de opleidingen zelf, maar wel met 

hogere niveaus binnen de hogeschool (bijvoorbeeld rond financiering, 

infrastructuur en personeelsstatuten). De commissie vindt dit jammer, 

maar begrijpt wel dat deze mensen ervoor willen zorgen dat het 

onderwijzend personeel zich met de kerntaken kan bezighouden zonder 

zich zorgen te hoeven maken over beslissingen op hoger niveau.

De begeleiding van studenten verloopt erg goed, via de assistenten per 

afstudeerrichting. Deze enthousiaste jonge mensen zijn erg belangrijk voor 

de studenten. Ze zijn een aanspreekpunt op het niveau van de studenten, 

moeten hen niet evalueren en kunnen daarom een vertrouwenspersoon 

zijn. Daarom is de commissie ook verheugd dat recent ook mentoren (3 

x 5%) werden aangeworven voor de begeleiding van de studenten bij hun 

‘solo’ in het eerste jaar. Bovendien werd een assistent aangesteld om de 

studenten te begeleiden die nog niet tot een afstudeerrichting behoren in 

de eerste twee jaren. Op die manier krijgen zij ook wat meer begeleiding. 

Hoewel studenten begeleid en ondersteund worden, ontbreekt een echt 

studentenvolgsysteem nog. De opleidingen zijn wel druk bezig om dit te 

proberen implementeren. Verschillende studenten en medewerkers gaven 

ook aan dat productionele ondersteuning voor studenten wat ontbreekt, 

zowel op het vlak van planning als praktisch en financieel. Filmstudenten 

kunnen wel op een docent rekenen die hen hierbij helpt. Ook de andere 

afstudeerrichtingen verdienen dergelijke ondersteuning. Ten slotte 

merkt de commissie op dat de opleidingen kwetsbaar zijn als ze voor 

verschillende zaken te veel afhankelijk zijn van één persoon. Daar moet 

absoluut aandacht voor zijn.
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De commissie stelde vast dat heel wat verbeteracties werden ondernomen 

na de voorgaande visitatie. Enkele knelpunten van toen zijn echter 

nog steeds terug te vinden, zoals bijvoorbeeld internationalisering, 

onderwijsprofessionalisering, stage en evaluatiecriteria. Dit wijst er op 

dat de kwaliteitszorg nog niet helemaal op punt staat. De commissie 

merkte wel dat binnen de opleidingen heel wat veranderingen ten goede 

ingezet zijn, zoals de recente aanwerving van mentoren. Het nieuwe 

opleidingshoofd en de OC lijken hiermee op de goede weg. Zo wordt er 

meer en meer nagedacht over kruisbestuivingen en samenwerkingen 

tussen de afstudeerrichtingen.

Die zogenaamde ‘transversaliteit en interdisciplinariteit’ zitten wel al in de 

programma’s, maar zijn niet echt doorleefd. Er lijkt niet echt een visie en 

drive achter te zitten. Nochtans is er veel vraag naar vanuit de verschillende 

afstudeerrichtingen en van praktisch alle betrokken personen. Voorlopig 

zijn er een paar ateliers als keuzevak gemaakt (bijvoorbeeld ‘Transversaal 

atelier’ in het tweede jaar, dat overigens enkel voor Schrijven verplicht is), die 

op zich wel goed zijn. Maar de commissie vindt dat dit samenwerken meer 

structureel moet gebeuren, ondersteund door een breed gedragen visie. 

Het zelfde geldt voor onderzoek. De ideeën hierrond zijn goed, zeker waar 

het onderzoek door medewerkers betreft, maar in de onderwijspraktijk 

lijkt onderzoek al snel voornamelijk als theorie te worden ingevuld. De 

commissie ziet eerder brood in een aanpak zoals in de reeds vernoemde 

ateliers, met onderzoek dat sterker verbonden is aan praktijk dan aan 

theorie. De commissie benadrukt ook dat het belangrijk is dat de link met 

de praktijk altijd blijft en dat er een balans is tussen praktijkmensen en 

doctorandi. Bovendien mogen onderzoekers en theoretici zich niet te veel 

afzonderen van de anderen.

Een groot werkpunt van de opleidingen is een goede interne en externe 

communicatie. Deze is meestal impliciet, daar waar ze expliciet zou moeten 

zijn. Zo kan bijvoorbeeld veel onvrede bij studenten weggenomen worden 

door bepaalde beslissingen duidelijk toe te lichten. Nu blijven studenten 

vaak in het ongewisse of moeten ze zaken zelf uitzoeken. Daarom is het 

ook belangrijk om de studenten zoveel mogelijk bij de opleidingen te 

betrekken, zoals nu al goed gebeurt bij bijvoorbeeld de afstudeerrichtingen 

Radio en Televisie (waar studenten in de vakgroepraad zitten en er inspraak 

hebben). Hun kennis, kritische zin en ervaring zijn zeker en vast een 

meerwaarde om constructief naar het programma te kijken. Daarbij kan 

ook gedacht worden aan het organiseren van focusgroepen met studenten, 
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alumni, werkveld, enz. Ook de interne communicatie tussen docenten en 

vakgroepen kan nog heel wat beter. Daarbij kan vooral gedacht worden 

aan het uitwisselen van best practices. Een andere, meer constructieve, 

vergadercultuur kan hier ook aan bijdragen.

Qua infrastructuur zijn de aula’s goed in orde. Studenten kunnen gebruik 

maken van goede montagecellen en klankstudio’s. De televisie-studenten 

beschikken over een volledig uitgeruste tv-studio, en voor radio is er 

een gloednieuwe radiostudio. Filmstudenten missen echter een echte 

filmstudio. In de tv-studio kunnen ze beperkt aan de slag, maar een grote 

filmstudio met greenscreen ontbreekt toch wel. De opleidingen zien deze 

nood ook in en zijn op zoek naar oplossingen. Mogelijk zou er op een 

andere locatie een filmstudio gezocht worden, waarbij ook samengewerkt 

zou kunnen worden met decorbouwers en acteurs uit andere opleidingen. 

De commissie vindt dit zeker interessant, maar vraagt in dat geval wel 

aandacht voor de organisatie van de uitleendienst. Verder beschikken de 

opleidingen over een schitterende cinema, die ook actief gebruikt wordt 

binnen en buiten de lessen. De commissie is verheugd dat studenten een 

centje kunnen bijverdienen als projectionist in de cinema. Op die manier 

zijn de studenten ook meer betrokken. De animatie-lokalen zijn op zich 

goed uitgerust met onder andere enkele Cintiq tekentablets, maar een 

renovatie is wel dringend nodig. Het dak lekt er namelijk, en in de winter 

wordt het enorm koud.

Het RITCS werkt aan een eigenzinnige mediatheek, die verder wil gaan 

dan enkel ontsluiten van materiaal, maar ook kennisdelen wil stimuleren. 

De commissie vindt dit een mooi en dynamisch initiatief, ook omdat 

binnen de nieuwe mediatheek veel nadruk zal liggen op interne en externe 

samenwerking (bijvoorbeeld met eigen onderzoekers, maar ook met LUCA 

en CINEMATEK). Op die manier wordt de mediatheek geïntegreerd in het 

Brusselse medialandschap, terwijl ook goed gebruik gemaakt wordt van wat 

de stad te bieden heeft. De commissie hoopt dan ook dat de mediatheek er 

snel komt en de beloften waarmaakt. De opleidingen beschikken over een 

handige Plex-mediaserver, waardoor overal binnen de school alle media 

beschikbaar zijn voor studenten en docenten. Bovendien wordt er in het 

kader van de mediatheek ook gewerkt aan de digitale ontsluiting van het 

volledige audiovisuele archief.

De uitleendienst kan volgens de commissie nog verbeteren. Een digitaal 

uitleensysteem zou de taak van de – overigens uitstekende – medewerkers 

heel wat verlichten en het geheel overzichtelijker maken. Op het moment 
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van de visitatie beschikten de opleidingen slechts over één ‘top’ camera 

(een Alexa), en voor de rest over veel minder kwalitatief materiaal. Een 

‘middencategorie’ leek te ontbreken, waardoor heel wat frustraties ont-

stonden rond het uitlenen van die ene goede camera. De opleidingen 

zien wel in dat dit een probleem is, en werken (binnen de huidige bespa-

ringscontext) aan een oplossing. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat 

de prioriteiten voor het uitlenen (namelijk voorrang voor projecten met 

veel studenten en andere afspraken) enkel duidelijk zijn bij de directie. 

Dit dient ook aan de studenten helder uitgelegd te worden om frustraties 

te vermijden, want zij ervaren ook ten aanzien van de uitleendienst een 

hiërarchie binnen de afstudeerrichtingen met Film aan de top. Ook hier 

situeert zich dus weer een probleem van impliciete in plaats van expliciete 

communicatie.

In de eerste bachelor is er een relatief grote instroom, ondanks een 

toelatingsproef. Vreemd genoeg is er na het eerste bachelorjaar een grote 

uitval. De commissie verbaasde zich hier enigszins over, maar steunt wel 

het idee dat de opleidingen toch ook een kans willen geven aan enkele 

beloftevolle jonge mensen die op het eerste zicht niet sterk genoeg zijn. 

Het is dan wel belangrijk dat de studenten een goede begeleiding krijgen. 

Recent zijn daarom mentoren aangesteld. De commissie heeft vastgesteld 

dat deze mentoren een uitstekende rol vervullen, al zouden ze ook breder 

mogen ingezet worden dan voor de ‘solo’s’ van studenten.

Wat betreft internationalisering constateerde de commissie dat er 

nauwelijks een beleid rond was. Nog maar zeer weinig studenten gaan op 

uitwisseling en dit wordt vaak zelfs afgeraden door vakgroepen, omdat 

het moeilijk past in het huidige programma. Voor veel studenten betekent 

Erasmus een jaar langer studeren plus administratieve rompslomp, 

en daarom kiezen ze er niet voor. Maar uitwisselingen zijn natuurlijk 

maar een fractie van wat internationalisering kan zijn. De commissie 

adviseert daarom om ‘internationalisering’ veel breder aan te pakken, met 

bijvoorbeeld internationalisation@home. Het feit dat de opleidingen in 

het multiculturele Brussel gelegen zijn wordt nog veel te weinig gebruikt, 

hoewel dit een OLR is.

Een onderwerp dat regelmatig aan bod kwam was stage. Voorlopig wordt 

deze enkel georganiseerd binnen de afstudeerrichtingen Radio (in 3ba én 

in de master) en Televisie (als keuzevak in de master). Alle stakeholders 

gaven aan dat dit een enorme meerwaarde had en stuurden erop aan om 

dit binnen alle afstudeerrichtingen in te voeren. De commissie steunt deze 
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vraag, omdat het aan studenten enorme kansen biedt om een realistisch 

beeld te krijgen van de sector en tegelijkertijd heel wat kennis om te zetten 

in praktijk.

Een grote troef van het RITCS is dat het zowel academische als 

professionele opleidingen Audiovisuele kunsten in huis heeft. Vreemd 

genoeg zijn er ongeveer 300 academische bachelorstudenten Audiovisuele 

kunsten, daar waar er maar 200 professionele bachelorstudenten (BGM) 

zijn. Dit betekent dus dat er meer regisseurs zijn dan cameramensen of 

monteurs bijvoorbeeld. Daardoor wordt het moeilijk om samen te werken, 

omdat de professionele opleidingen al snel overbevraagd raken. Zo 

kunnen academische studenten te weinig voordeel halen uit het feit dat 

het RITCS als enige ook professionele opleidingen heeft en wordt de kracht 

van opleiding voor een deel teniet gedaan.

Verder in dit hoofdstuk volgt een overzicht per afstudeerrichting. Daarbij 

viel het de commissie op dat er enorme verschillen waren. De verschillende 

afstudeerrichtingen met bijhorende vakgroepen zijn vaak echte ‘eilandjes’ 

en laten veel kansen tot samenwerking onbenut. Nochtans is er in het 

werkveld enorm veel samenwerking tussen de verschillende disciplines.

In de bachelors wordt in de eerste jaren een theoretische basis gelegd, 

en vooral in de derde bachelor is er bij alle afstudeerrichtingen ook op 

praktisch vlak een grote vooruitgang te zien bij de studenten. De drie jaren 

worden bekroond met een op zichzelf staande bachelorproef in de vorm van 

een individueel audiovisueel product met bijbehorend productiedossier.

De commissie maakte kennis met een uitstekende afstudeerrichting 

Radio, die aan onderzoek van het medium doet binnen het medium zelf. 

Op die manier is de richting zowel op onderzoek als op praktijk gericht. De 

opleiding beschikt over gloednieuwe studio’s, waar al vanaf het eerste jaar 

programma’s voor de eigen (online)radiozender ‘XL Air’ worden opgenomen 

en waar de grenzen van het medium worden afgetast. Bovenop de 

vlieguren die studenten kunnen opdoen op de eigen radiozender, kunnen 

ze ook al in het derde bachelorjaar op stage. De commissie steunt dit ten 

volle. Het programma van Radio is erg helder (ook voor de studenten) en 

de theoretische ‘stamvakken’ resoneren goed in de meer radio-specifieke 

vakken. Hierdoor zien studenten Radio ook beter de relevantie van deze 

stamvakken in, iets wat bij de andere afstudeerrichtingen soms een 

probleem vormt. De afstudeerrichting is de enige die erin slaagt om de 

visie ook volledig door te trekken in het programma. Een klein minpuntje 
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aan de opleiding is dat ze – net als de andere afstudeerrichtingen – er 

niet echt in slaagt om ook allochtonen aan te trekken. Mogelijk heeft dit 

te maken met de aandacht voor presentatie in perfect Nederlands. De 

commissie begrijpt deze aandacht voor taal en taligheid, maar geeft aan 

dat bijvoorbeeld een eigen ‘community radio’ een mooie meerwaarde zou 

kunnen vormen voor de opleiding.

De afstudeerrichting Animatiefilm wordt, net als Radio, al vanaf het eerste 

jaar apart georganiseerd wegens het specifieke karakter ervan. In het eerste 

jaar kunnen de studenten kennis maken met het medium. In het tweede 

jaar trainen ze zich intensief in de verschillende verschijningsvormen 

van animatie (stop-motion, 2D, 3D, …) en kunnen ze zich beginnen 

specialiseren door het volgen van keuzevakken. Ten slotte vervolmaken ze 

zich technisch en ambachtelijk in het derde jaar. De commissie merkt op 

dat Animatiefilm het moet doen met erg weinig docenten, wat ervoor zorgt 

dat de studenten slechts een beperkte input kunnen krijgen. Dit wordt 

wel enigszins verholpen door het feit dat alle animatiefilmstudenten 

samen zitten, waardoor studenten vaak door elkaar heen lopen en 

elkaars werk kunnen bekijken en becommentariëren. Dit zorgt voor een 

gezellige, productieve en creatieve sfeer in de animatie-lokalen. Wel kan de 

communicatie naar de studenten toe nog heel wat beter.

Naar mening van de commissie zit bij de afstudeerrichting Televisie het 

programma sterk in elkaar, al zou het wel nog duidelijker gelinkt kunnen 

worden aan de stamvakken. In de keuzevakken in de eerste twee jaren 

wordt een brede basis gelegd, aangevuld met het ‘persoonlijk parcours’, 

waarin de student kan kennismaken met het medium en ermee aan de 

slag gaat. Vanaf het derde jaar splitst de afstudeerrichting zich af van 

Film, Documentaire en Schrijven en kunnen studenten zich helemaal 

focussen op televisie. Daarbij was de commissie aangenaam verrast 

door de recente ‘productiehuis/labo-benadering’. De docenten geven veel 

vrijheid en inspraak aan de studenten en proberen een programma samen 

te stellen op maat van de studenten. Zo lieten ze in het academiejaar 

2013–2014 de studenten een eigen tv-zender oprichten. Elke student 

kreeg afwisselend een functie toegewezen en de docenten zorgden voor 

de nodige coaching. Zo konden ze op zeer realistische wijze enkele keren 

een volledig productieproces doorlopen, maar ook breder nadenken over 

bijvoorbeeld programmatie en branding. In het academiejaar 2014–2015 

werd dan weer geopteerd voor verschillende labo’s, waarin studenten 

met zowel bestaande als onbestaande concepten aan de slag gingen, op 

zoek naar vernieuwende en experimentele televisiecontent (bijvoorbeeld 



74 Erasmushogeschool Brussel (RITCS)– Opleidingsrapport

interactieve tv, web content, enzovoort). De commissie steunt deze aanpak 

waarbij de student centraal staat en veel mag uitproberen. Bovendien 

moeten studenten constant samenwerken met anderen, net zoals in hun 

latere carrière. Ten slotte wordt binnen de opleiding ook onderzoek gedaan 

naar het medium zelf.

De afstudeerrichting Documentaire heeft eveneens in de eerste twee 

jaren een breed basisprogramma met een ‘persoonlijk parcours’. Daarbij 

is recent wel het atelier in het tweede jaar enigszins hervormd. Nu is 

het iets zwaarder, maar daardoor hebben studenten al een goed idee 

wat ze kunnen verwachten voor de volgende jaren. Vanaf het derde jaar 

krijgen de studenten een breed aanbod om van alle mogelijke vormen 

van documentaire te kunnen proeven: studiogesprekken, human interest 

reportages, verhalende documentaires, enzovoort. Bovendien leren ze 

samenwerken met de studenten BGM. Daarbij komt dat op die manier ook 

de BGM-docenten feedback kunnen geven op de documentaires van de 

studenten. Wel merkt de commissie op dat er nauwelijks vrouwen zijn bij 

de documentaire-docenten.

Binnen de afstudeerrichting Film wordt hetzelfde patroon gevolgd als 

bij documentaire. Vanaf de derde bachelor staat de afstudeerrichting 

op zichzelf, en krijgen de studenten drie ateliers aangeboden waarin 

ze intensief samenwerken met studenten BGM. Zoals reeds eerder 

aangehaald is het jammer dat de filmstudenten niet kunnen beschikken 

over een echte eigen studio.

De afstudeerrichting Schrijven wordt eveneens pas na twee jaar afgesplitst 

van de rest. Vanaf het derde jaar wordt de focus gelegd op schrijven met 

een intensief programma en afwisselende werkvormen, gericht op theorie 

en op praktijk. Studenten geven aan op dit jaar tijd enorm veel bij te 

leren. De commissie vindt het wel vreemd dat er naast de vele individuele 

oefeningen maar weinig plaats is voor samenwerken. Er is enkel in het 

derde jaar een samenwerking met studenten van het tweede jaar Radio 

voor een hoorspel. Met de afstudeerrichting Film wordt niet samengewerkt 

omdat die zelf op auteurscinema gericht is. De afstudeerrichting Schrijven 

beschikt over het kleinste aantal docenten van allemaal, terwijl de 

studentenaantallen toenemen. Daarom is er volgens de commissie nood 

aan extra, liefst jonge docenten.

In de masters worden de studenten meer losgelaten en ligt de focus 

uiteraard vooral bij de masterproef, waardoor er minder aandacht is voor 
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theorie. Alle masters krijgen enkele keuzevakken aangeboden, waaronder 

vier stamvakken. Ook in de master zijn er verschillen per afstudeerrichting, 

vooral wat betreft de keuzevakken, de uitwerking van de masterclasses 

en de masterproef. Het RITCS heeft er bewust voor gekozen om aan de 

masterproef geen scriptie te koppelen, omdat ze er van uit gaan dat het 

audiovisuele werk voor zich moet spreken. Nochtans zag de commissie 

in de eindwerken niet altijd de reflectieve houding van de student of een 

plaatsing in het maatschappelijk debat, hoewel dit in de OLR opgenomen 

is. Wel moeten de meeste studenten een bijhorend dossier maken. Bij 

Radio bijvoorbeeld moet dit een onderzoeksvraag bevatten waar het werk 

een antwoord op biedt, plus een productiedossier. Ook bij Animatiefilm en 

Documentaire wordt een productiedossier gevraagd, conform de eisen van 

het VAF. Voor Televisie wordt een portfolio gevraagd, terwijl bij Schrijven 

en Film geen dossier nodig is naast het audiovisuele werk. Bij het maken 

van de masterproef gebeurt de begeleiding soms door interne en soms 

door externe promotoren. De commissie vindt het goed dat elke student 

een begeleider heeft, maar tegelijk is het ook vreemd dat er per vakgroep/

afstudeerrichting andere afspraken zijn rond externen (bijvoorbeeld bij 

Animatiefilm en Documentaire zijn externen niet toegelaten, bij Radio 

wel). Verder vraagt de commissie zich af waarom de opdrachten voor de 

masterproef zo exclusief focussen op auteurschap. De kracht van het 

RITCS ligt net in de ambachtelijkheid en het vakmanschap. Die zitten 

in heel de opleiding en zouden ook perfect als focus van de masterproef 

kunnen dienen.

De master Radio bouwt mooi voort op de bachelor, waarbij masterstudenten 

zelfs mee de bachelors begeleiden en ze samen reflecteren op elkaars werk 

en het beoordelen. Hierbij worden ze uitstekend begeleid door enthousiaste 

docenten. De opleiding slaagt erin om de hedendaagse trends in radio 

nauw op te volgen via de stage en de docenten uit het werkveld, maar 

loopt tegelijkertijd ook voor op de realiteit door studenten uit te dagen om 

vernieuwende radio te maken of aan de slag te gaan met nieuwe media. De 

studenten krijgen naast de masterproef en de stage heel wat keuzevakken 

aangeboden. Daarbij zijn ook enkele masterclasses, waarin wekelijks 

andere mensen uit de sector langskomen om samen aan de slag te gaan 

rond een thema (bijvoorbeeld radiodocu).

In de master Animatiefilm ligt de focus op auteurschap. De studenten zijn 

technisch min of meer volmaakt na de bachelor en kunnen zich nu meer 

richten op de inhoud. Daarbij worden ze bijgestaan door de docenten en 

hebben ze heel veel aan de hulp van de assistent. De organisatie van de 
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masterproef wordt enigszins in de war gestuurd door de besparingen. Er is 

namelijk nog maar geld voor één eindjury. Daardoor moeten de studenten 

gezamenlijk kiezen of ze willen indienen in juni of in september. Zoals 

vaak kan ook hier weer de communicatie beter. Maar op zich heeft 

de vakgroep deze situatie goed aangepakt. De commissie hoorde dat 

studenten niet aanwezig zijn op de vakgroep en zou dit liever anders zien. 

Het beperkte aantal docenten zorgt voor een eiland-mentaliteit, al staan 

ze wel open voor samenwerkingen met andere vakgroepen. Tot slot beveelt 

de commissie aan om ook voor de animatiestudenten masterclasses te 

organiseren, want die ontbreken nu nog in het programma.

Bij de master Televisie merkte de commissie dat studenten erg goed 

begeleid worden. De docenten staan er open voor input van de studenten, 

zowel formeel in de vakgroep als informeel. Enkele masterclasses worden 

aangeboden samen met andere afstudeerrichtingen, zoals bijvoorbeeld 

de masterclass opdrachtfilm. Voor de masterproef moeten studenten een 

eigen programma maken. Hierbij is gezorgd voor een helder onderscheid 

met Documentaire en Film om te voorkomen dat studenten een werk 

zouden maken dat in die afstudeerrichtingen thuishoort. Televisie is als 

medium uiteraard sterk aan verandering onderhevig. Dit maakt dat de 

afstudeerrichting zichzelf permanent moet herdenken. De vakgroep is zich 

daar van bewust en maakt hier dan ook werk van.

In de master Documentaire is er eveneens heel wat keuze voor de 

studenten. Zo zijn er interessante masterclasses rond bijvoorbeeld montage 

of hedendaagse documentaire. Enkele masterclasses worden samen met 

Film georganiseerd, zoals degene rond cinematografie. Voor de masterproef 

moeten de studenten maandelijks hun idee en de status van het project 

pitchen voor de hele groep van studenten en docenten. De commissie vindt 

dit een goede aanpak, omdat studenten zo tijdig kunnen worden bijgestuurd 

en bovendien inspiratie en aanmoediging krijgen van elkaar.

De master Film heeft het grootste aanbod aan masterclasses. De 

commissie vond deze zeer zinvol, omdat ze vaak heel concreet bijdragen 

aan de masterproef. Zo gaan studenten in de masterclass filmscenario 

bijvoorbeeld aan de slag met hun eigen kortfilmscenario om het nog beter 

te maken. Hierbij krijgen ze dan hulp van verschillende scenaristen die 

langskomen (maar vreemd genoeg niet van de docenten van Schrijven). 

Voor de masterproef worden de studenten stapsgewijs begeleid tijdens het 

eerste semester. In de tweede helft van het jaar worden ze dan losgelaten. 

De commissie vindt dit een goede werkwijze. Bij de masterproef wordt geen 
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productiedossier verlangd; dat is te begrijpen maar de commissie adviseert 

wel een andere wijze te vinden om het discursieve reflectievermogen van 

studenten te beoordelen.

De commissie stelt vast dat de kwaliteit van de master Schrijven sterk 

achteruit is gegaan. Typerend is bijvoorbeeld dat in het academiejaar 

2014–2015 een nieuwe masterclass wegviel wegens slechte communicatie, 

waardoor de studenten niet konden samenwerken met de studenten 

Film. Er was wel een vervangend opleidingsonderdeel met interessante 

lezingen, maar dit voorzag nog steeds niet in een samenwerking met 

Film. Volgens studenten valt de opleiding na de bachelor helemaal stil. 

Zo hebben ze nooit een project écht gerealiseerd gezien. Dit komt omdat 

ze zelden met anderen samenwerken (noch binnen noch buiten de 

hogeschool), terwijl dat wel de realiteit van de sector is. Studenten kunnen 

afstuderen zonder ooit in de praktijk (bijvoorbeeld in een writers’ room) 

gestaan te hebben. Op die manier maakt de opleiding niet waar wat ze 

belooft en is er een mismatch tussen de verwachtingen van studenten en 

het aanbod. Samenwerken met andere afstudeerrichtingen zou nochtans 

niet zo moeilijk hoeven zijn. Daarbij kan gedacht worden aan de scenario’s 

voor de korte oefeningen ‘Persoonlijk parcours’ van andere studenten uit 

het tweede jaar of aan diverse projecten van andere afstudeerrichtingen. 

De vakken die worden aangeboden lijken op het eerste zicht bovendien 

niet altijd nuttig voor de studenten. De vakgroep gaf aan dat er vroeger 

een vak was om bepaalde andere vakken te kaderen, zodat studenten 

inzagen waarom deze belangrijk waren en hoe ze deze ook in de praktijk 

konden gebruiken. Dat vak is echter weggevallen wegens besparingen. Dat 

is natuurlijk erg jammer. De docenten zijn soms ook actief in het werkveld, 

al vallen vakken daardoor wel soms weg, wat kan leiden tot een onlogische 

volgorde in het curriculum. Daarom stelt de commissie dat er op een 

hoger niveau moet voor gezorgd worden dat er continuïteit is. Voor een 

richting audiovisuele kunsten is het best vreemd dat studenten kunnen 

afstuderen met een roman gecombineerd met een essay of een strip 

gecombineerd met een essay als masterproef. Een brede afstudeerrichting 

kan zeer zinvol zijn, ook om de blik van de schrijvers te verruimen, maar 

hier is volgens de commissie de slinger misschien wat te ver doorgeslagen. 

De afstudeerrichting is ergens ook het slachtoffer van het beleid van de 

opleidingen, omdat het samenwerken met andere afstudeerrichtingen 

zeer moeilijk gemaakt wordt.

Binnen de richting audiovisuele kunsten van het RITCS is zeer veel 

knowhow aanwezig, binnen een context die, met het bestaan van de 
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verschillende afstudeerrichtingen, uniek te noemen is. Maar volgens 

de commissie zijn er nog veel gemiste kansen, onder meer omdat er 

niet genoeg wordt samengewerkt. Mogelijk moeten de opleidingen eens 

nadenken over een geheel andere indeling dan de huidige. Daarin kan 

bijvoorbeeld ook de plaats van schrijven herdacht worden. Ook voor een 

afstudeerrichting Productie is heel wat te zeggen. Bij deze denkoefening 

moet het uitgangspunt zijn om de opleidingen future-proof te maken. De 

audiovisuele wereld verandert immers in een razend tempo, en het RITCS 

bevindt zich potentieel in de positie om daar actief op in te spelen. 

De conclusie van de commissie is dat de afstudeerrichtingen Animatie, 

Documentaire en Film zowel in bachelor als master beschikken over een 

goed opgebouwd programma, ondersteund door een sterk, maar redelijk 

beperkt docententeam en een infrastructuur op niveau. Verschillende 

kleine gebreken maken echter dat het onderwijsproces van deze 

afstudeerrichtingen niet uitstijgt boven de basiskwaliteit, en daarom kent 

de commissie de score ‘voldoende’ toe. Hetzelfde gaat op voor de bachelor 

Schrijven en de master Televisie.

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de bachelor en master 

Radio als ‘excellent’ omdat het programma perfect in balans is en de 

studenten uitstekend ondersteund worden door een enthousiast korps 

docenten en een assistent. De afstudeerrichting zet maximaal in op de 

praktijk en de toekomst met een eigen zender én met veel stage. Bovendien 

is dit alles logisch en duidelijk gekoppeld aan de stamvakken, wat leidt tot 

onderzoek van het medium – in het medium.

Het onderwijsproces in de bachelor Televisie is erg dynamisch en volledig 

opgebouwd rond de studenten. De commissie roemt de ‘productiehuis/

labo-benadering’, maar geeft aan dat de link met de stamvakken nog 

duidelijker moet worden voor een volledig samenhangend programma. 

Daarom geeft de commissie de score ‘goed’.

Het onderwijsproces in de master Schrijven lijdt onder een slechte com-

municatie, een mismatch tussen verwachtingen en aanbod, een kleine vak-

groep, een scope die misschien té breed is en een programma dat nauwelijks 

aansluit bij de realiteit van de audiovisuele sector. Op basis daarvan kent 

de commissie de score ‘onvoldoende’ toe. Dit is echter niet enkel de verant-

woordelijkheid van de afstudeerrichting zelf. Voornamelijk het gebrek aan 

samenwerking met andere afstudeerrichtingen en het door bezuinigingen 

afvoeren van een vak brengen de commissie ertoe deze score toe te kennen.
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Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de Bachelor of Arts 
in de audiovisuele kunsten voor de afstudeerrichtingen Animatie-
film, Documentaire, Film en Schrijven als VOLDOENDE, voor de 
afstudeerrichtingen Radio en Televisie als GOED

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de Master of Arts 
in de audiovisuele kunsten voor de afstudeerrichtingen Animatiefilm, 
Documentaire en Film als VOLDOENDE, voor de afstudeerrichtingen 
Radio en Televisie als GOED en voor de afstudeerrichting Schrijven als 
ONVOLDOENDE

De opleidingen beschikken nog niet over een algemeen toetsingsbeleid. 

Ook op dit vlak kon de commissie grote verschillen tussen de afstudeer-

richtingen vaststellen. Hierbij benadrukt de commissie dat er heel wat 

creatiever over kan nagedacht worden en dat dit niet per sé hoeft te 

leiden tot formalisering. De commissie zag heel wat best practices bij 

afzonderlijke afstudeerrichtingen of zelfs bij individuele docenten, maar 

geen platform om deze uit te wisselen. Dit zou nochtans iedereen ten 

goede komen, en in de eerste plaats de studenten.

De stamvakken worden meestal getoetst aan de hand van klassieke 

schriftelijke en mondelinge examens. Voor andere vakken is een 

aangepaste, meestal permanente evaluatie voorzien. In de loop van de 

jaren komen er ook meer beoordelaars voor individuele werken om voor 

zoveel mogelijk objectiviteit te zorgen.

Bij verschillende afstudeerrichtingen zijn de criteria nog redelijk 

onduidelijk, wat de transparantie niet ten goede komt. Dit wordt gelukkig 

grotendeels verholpen door het feit dat studenten persoonlijk begeleid 

worden en daarbij veel informele feedback krijgen. Zo weten ze beter 

wat docenten van hen verwachten en zijn ze zelden verrast bij een 

eindbeoordeling. Jammer genoeg staat weinig feedback op papier, hetgeen 

verholpen kan worden door studenten zelf een verslag te laten schrijven 

van de feedback. Op die manier betekent het weinig administratieve 

overlast voor de docenten, en is het tegelijkertijd een extra reflectiemoment 

voor de student. Er kan dan ook direct nagegaan worden of de feedback 

juist is geïnterpreteerd door de student.

De masterproeven worden steeds beoordeeld door een externe jury, 

aangevuld met een interne jury om rekening te kunnen houden met het 
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parcours van de student. De commissie concludeerde op basis van de 

geziene bachelor- en masterproeven dat deze op niveau waren.

Binnen de afstudeerrichting Schrijven krijgen de studenten vooral 

mondelinge feedback. In de helft van het derde jaar en het masterjaar 

zitten alle docenten samen om het parcours van de studenten te bekijken, 

inclusief hun medewerking etc. Studenten krijgen hier dan individueel 

feedback over om een strategie te kunnen ontwikkelen voor de tweede 

helft van het jaar. In de bachelor is er een tendens om ook steeds meer 

tussentijdse feedback te geven, soms zelfs met een cijfer, op vraag van de 

studenten. Dit lijkt goed te werken en de commissie steunt deze aanpak. 

De bachelor wordt afgerond met een goed omschreven opdracht voor de 

bachelorproef, waarin de studenten zich op verschillende vlakken moeten 

bewijzen (synopsis, scenario zonder dialoog, …). Voor de masterproef wordt 

de externe jury bijgestaan door een prozaschrijver indien er studenten 

afstuderen met een prozawerk. De jury beslist over de uiteindelijke score na 

een gesprek met de promotor over het schrijfproces en het parcours van de 

student. Vreemd genoeg heeft de commissie daarvoor geen echte criteria 

gezien, buiten het feit dat een masterproef ‘literaire waarde’ moet hebben. 

De commissie vraagt dan ook om de gebruikte beoordelingssystematiek 

explicieter te maken, ook in de verslaggeving van de juryberaadslaging. 

Ten slotte merkt de commissie op dat de masterproeven van Schrijven die 

zij kon inkijken, in tegenstelling tot die van de andere afstudeerrichtingen, 

eerder van lage kwaliteit zijn.

De afstudeerrichting Televisie beschikt over goede en duidelijke criteria, 

die ook bij de studenten bekend zijn. Daarbij wordt erop gelet dat steeds 

het werk van de individuele student beoordeeld wordt, en niet het gehele 

werk (want televisie is altijd teamwerk). De docenten hebben twee keer per 

jaar een ‘functioneringsgesprek’ met de studenten. Dit is een uitgebreid 

feedbackgesprek, waarvan ook een schriftelijk verslag wordt gemaakt 

dat moet worden ondertekend door de student. Ook zijn er voor de 

masterproeven steeds notulen van de juryberaadslaging.

Bij Radio zijn er eveneens goede en zeer duidelijke criteria, die de studenten 

kennen. Alle radiostudenten zitten regelmatig samen om elkaars werk te 

beluisteren en becommentariëren. Dit gebeurt zelfs over de jaren heen. 

Voor de masterproeven zijn er ook maandelijkse besprekingen met mede-

studenten en docenten. Zowel voor bachelor- als voor masterproef zijn er 

notulen van de commentaren na de beluistering.
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Binnen de afstudeerrichting Film is de methode van evalueren sterk 

afhankelijk van de docenten. Er zijn best practices, zoals een goed 

uitgekiend peer assessment bij het keuzevak ‘scenario’ in het eerste jaar. 

Dit simuleert goed de realiteit: studenten moeten veel samenwerken, 

overleggen, feedback aanvaarden, streng zijn voor anderen, etc. Maar bij 

andere vakken zag de commissie nauwelijks criteria en nauwelijks iets 

op papier. Bij de masterproef krijgt de jury als enig criterium mee ‘dat het 

ergens over moet gaan’.

Bij Documentaire is er meer nagedacht over een uniforme aanpak van 

feedback, al geeft de commissie aan dat hier ook wel meer weerslag op 

papier zou mogen. De werken worden steeds door een zo breed mogelijke 

groep docenten beoordeeld na een eindvisie. Sommige docenten geven 

achteraf ook nog persoonlijke feedback. Bij elke opdracht horen enkele 

duidelijke doelstellingen, die steeds voor de eindvisie nog even herhaald 

worden, omdat deze ook als criteria gebruikt worden.

De afstudeerrichting Animatiefilm heeft dan weer geen uniforme aanpak 

rond feedback. Studenten die dat willen kunnen wel langskomen voor een 

individueel gesprek na de bekendmaking van de punten. Daarbij zijn er 

geen vaste criteria. Een werk krijgt meestal een punt op ‘inhoud’ en een 

punt op ‘stijl’. Omwille van besparingen is er geen externe jury meer bij de 

bachelorproef. Om dezelfde reden kunnen studenten nog maar één keer 

per jaar afstuderen in de master (zie ook GKW 2).

De commissie zag tijdens het bezoek enkel alumni die het gemaakt 

hadden in de sector. Dit is typerend voor een alumnibeleid dat zich focust 

op de ‘sterren’. Er is nood aan een breder beleid hierrond, ondersteund 

door cijfermateriaal over alle alumni. De opleidingen zouden er zelf ook 

heel wat voordeel uit kunnen halen als ze weten waar hun studenten 

terechtkomen en met hen in contact blijven. De commissie merkte wel 

dat RITCSers meestal goed terecht komen als ze de audiovisuele sector in 

gaan. Vaak ontbreekt bij hen nog wel wat kennis over het productie-aspect 
in het begin van hun carrière. Maar met vallen en opstaan komen ze daar 

uiteindelijk wel doorheen.

De doorstroom in de opleidingen is in orde, zeker in de master. Het viel de 

commissie wel op dat er in het eerste jaar heel wat uitval is ondanks de 

toelatingsproef. Dat is echter een algemene vaststelling bij alle hogescholen 

die audiovisuele kunsten aanbieden.
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Wat betreft uitstroom stelde de commissie vast dat vooral studenten 

Radio zeer snel werk vinden, vreemd genoeg niet enkel op de radio maar 

zelfs bij de televisie. De andere afstudeerrichtingen leveren studenten af 

die klaar zijn voor de sector, maar vaak wat moeite hebben om er direct 

aan de slag te kunnen. Eens de eerste stap gezet is, komen ze vaak wel 

tot een bloeiende carrière. De alumni van Schrijven zijn het minst klaar 

voor de sector omdat ze te breed zijn opgeleid en nog maar weinig (film)

praktijkervaring hebben. Hierdoor voldoen afgestudeerden niet altijd aan 

het niveau dat verwacht zou mogen worden. Enkelen komen uiteindelijk 

wel binnen de audiovisuele sector terecht.

De commissie concludeert dat de opleidingen nood hebben aan een 

algemeen toetsingsbeleid met duidelijke criteria. Hierbij kan gekeken 

worden naar de best practices die al aanwezig zijn. Ook een breder 

alumnibeleid is nodig. De afstudeerrichtingen Radio en Televisie (bachelor 

en master) beschikken als enigen over duidelijke criteria en een coherente 

feedbackmethode. Dit brengt de commissie ertoe om voor hun gerealiseerd 

eindniveau de score ‘goed’ toe te kennen.

De master Schrijven slaagt er niet in om de studenten voor te bereiden 

op de audiovisuele realiteit. Afgestudeerden hebben vaak nog nooit een 

werk van zichzelf in beeld omgezet gezien en hebben nauwelijks ervaring 

met samenwerken. Bovendien voldoen ze niet altijd aan het niveau dat 

verwacht mag worden, zoals blijkt uit de masterproeven. Op basis daarvan 

kent de commissie de score ‘onvoldoende’ toe.

Voor de overige opleidingen kent de commissie de score ‘voldoende’ toe 

omdat ze het beoogde niveau bereiken en studenten afleveren die klaar 

zijn om in de sector aan de slag te gaan.
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Integraal eindoordeel van de commissie

Bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten - Animatiefilm

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding bachelor of 

Arts in de audiovisuele kunsten afstudeerrichting Animatiefilm, conform 

de beslisregels, voldoende.

Bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten - Documentaire

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding bachelor of 

Arts in de audiovisuele kunsten afstudeerrichting Documentaire, conform 

de beslisregels, voldoende.

Bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten - Film

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding bachelor 

of Arts in de audiovisuele kunsten afstudeerrichting Film, conform de 

beslisregels, voldoende.



84 Erasmushogeschool Brussel (RITCS)– Opleidingsrapport

Bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten - Radio

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces E

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als excellent en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als goed, is het eindoordeel van de opleiding bachelor of Arts in 

de audiovisuele kunsten afstudeerrichting Radio, conform de beslisregels, 

goed.

Bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten - Schrijven

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding bachelor of 

Arts in de audiovisuele kunsten afstudeerrichting Schrijven, conform de 

beslisregels, voldoende.

Bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten - Televisie

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces G

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als goed en generieke kwaliteitswaarborg 

3 als goed, is het eindoordeel van de opleiding bachelor of Arts in de 

audiovisuele kunsten afstudeerrichting Televisie, conform de beslisregels, 

goed.
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Master of Arts in de audiovisuele kunsten - Animatiefilm

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding master of 

arts in de audiovisuele kunsten afstudeerrichting Animatiefilm, conform 

de beslisregels, voldoende.

Master of Arts in de audiovisuele kunsten - Documentaire

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding master of 

arts in de audiovisuele kunsten afstudeerrichting Documentaire, conform 

de beslisregels, voldoende.

Master of Arts in de audiovisuele kunsten - Film

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding master 

of arts in de audiovisuele kunsten afstudeerrichting Film, conform de 

beslisregels, voldoende.
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Master of Arts in de audiovisuele kunsten - Radio

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces E

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als excellent en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als goed, is het eindoordeel van de opleiding master of arts in 

de audiovisuele kunsten afstudeerrichting Radio, conform de beslisregels, 

goed.

Master of Arts in de audiovisuele kunsten - Schrijven

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces O

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau O

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als onvoldoende en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als onvoldoende, is het eindoordeel van de opleiding master of 

arts in de audiovisuele kunsten afstudeerrichting Schrijven, conform de 

beslisregels, voldoende met beperkte geldigheidsduur.

Master of Arts in de audiovisuele kunsten - Televisie

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als goed, is het eindoordeel van de opleiding master of arts in de 

audiovisuele kunsten afstudeerrichting Televisie, conform de beslisregels, 

voldoende.
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Samenvatting van de aanbevelingen in het kader van  
het verbeterperspectief

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
 – Stel OLR op die beter aansluiten bij de het unieke karakter van het RITCS.

 – Trek deze OLR ook door in de programma’s en toetsing en zorg dat 

docenten en studenten ze kennen.

 – Zorg ervoor dat ook de juridische, financieel-economische en produc-

tionele realiteit van de sector opgenomen wordt in de OLR.

 – Werk een breed gedragen visie uit op internationalisering.

 – Doe meer aan structurele benchmarking.

 – Maak de denkoefening om de opleidingen opnieuw uit te vinden en in 

te delen, met als uitgangspunt dat het geheel future-proof is.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces
 – Zorg voor betere duiding bij de stamvakken, zodat er een meer samen-

hangend programma ontstaat.

 – Let op dat er continuïteit is bij de docenten. Creëer daarom een stevige 

‘ruggengraat’ van enkele mensen met een ruime aanstelling.

 – Trek meer jonge, vrouwelijke en diverse docenten aan om beter de reali-

teit van een stad als Brussel te reflecteren.

 – Waak erover dat er voldoende personeel is. Aandacht is vooral nodig bij 

ondersteunend personeel (zeker op het vlak van productionele onder-

steuning), Schrijven en Animatiefilm (die beiden extra docenten kun-

nen gebruiken).

 – Werk een meer gestructureerde coaching voor docenten uit, op maat 

van het RITCS.

 – Zet nog meer in op structurele samenwerking tussen de afstudeer-

richtingen, ondersteund door een breed gedragen visie.

 – Blijf inzetten op onderzoek dat ook gevaloriseerd wordt in het onderwijs.

 – Behoudt de link met de praktijk en bewaar de balans tussen doctorandi 

en praktijkmensen.

 – Werk aan betere communicatie, zowel intern als extern. Deze moet 

expliciet worden in plaats van impliciet.

 – Zet in op meer betrokkenheid, in de eerste plaats van studenten, maar 

ook van anderen via focusgroepen.

 – Blijf zoeken naar een filmstudio, maar wees wel aandachtig voor de 

organisatie van de uitleendienst.

 – Renoveer de animatie-lokalen

 – Implementeer een digitaal uitleensysteem.

 – Communiceer de afspraken rond prioriteit bij de uitleendienst duidelijk 

naar iedereen.
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 – Zet de mentoren ook breder in dan enkel voor de ‘solo’s’.

 – Pak internationalisering breder aan dan enkel uitwisseling. Gebruik 

hierbij de Brusselse context meer in het kader van internationalisation@

home.

 – Voer een stage in bij alle afstudeerrichtingen. Dit kan desnoods ook als 

keuzevak.

 – Denk na over een meer ambachtelijke focus bij het eindwerk. Een goede 

regisseur hoeft bijvoorbeeld niet per sé een goede schrijver te zijn 

(daarvoor is er zelfs een aparte afstudeerrichting).

 – Denk eens na over het oprichten van een ‘community radio’.

 –  Laat de studenten Schrijven meer samenwerken met anderen. 

 – Zorg dat studenten altijd aanwezig zijn op vakgroep en OC.

 – Organiseer ook voor de animatiestudenten masterclasses.

 – Laat ook filmstudenten reflecteren op eigen werk.

 – Herdenk het concept en de invulling van de afstudeerrichting Schrijven.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau
 – Werk een algemeen en breed gedragen toetsingsbeleid met duidelijke 

criteria uit. Daarbij kan uitgegaan worden van heel wat bestaande best 

practices.

 – Zorg voor meer feedback op papier. Dit kan bijvoorbeeld ook door 

studenten zelf een verslag te laten schrijven van de feedback.

 – Organiseer een alumnibeleid voor alle alumni, en niet enkel voor de 

‘sterren’. Ondersteun dit met cijfermateriaal.

 – Hou bij het herdenken van de afstudeerrichting Schrijven rekening met 

de inzetbaarheid van de afgestudeerden.

 – Blijf aandachtig voor de uitval in het eerste jaar.

De commissie heeft met genoegen vernomen dat sinds haar bezoek een 

aantal maatregelen in lijn met de genoemde suggesties genomen zijn.
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LUCA SCHOOL OF ARTS –  
CAMPUS C-MINE (GENK)
Bachelor en Master  
of Arts in de audiovisuele kunsten

SAMENVATTING  
Bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten 
LUCA School of Arts – Campus C-Mine (Genk)

Op 28, 29 en 30 april 2015 werd de bachelor of Arts in de audiovisuele 

kunsten van de LUCA School of Arts, campus C-Mine (Genk) in het kader van 

een onderwijsvisitatie op haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van 

onafhankelijke experten. In deze samenvatting, die een momentopname weergeeft, 

worden de belangrijkste bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten is een academische opleiding 

die wordt aangeboden aan LUCA School of Arts, campus C-Mine Genk. 

Oorspronkelijk werd deze opleiding, met afstudeerrichtingen Animatiefilm, 

Televisie-Film en CMD, ingericht door de Katholieke Hogeschool Limburg 

(KHLim). Begin oktober 2014 werd de onderwijsbevoegdheid voor alle 

kunstopleidingen binnen de Associatie KU Leuven, waar ook de KHLim 

deel van uitmaakte, overgedragen naar de associatiebrede LUCA School 

of Arts (LUCA). Sindsdien maken de academische opleidingen, waaronder 

ook audiovisuele kunsten, deel uit van de Faculteit Kunsten. Dat is een 

bijzondere faculteit binnen de groep Humane Wetenschappen van de KU 

Leuven. 
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De opleiding mikt op afgestudeerden die klaar zijn voor de audiovisuele 

sector. Daarom wordt er sterk de nadruk gelegd op contextgerichtheid. 

CMD heeft twee duidelijke afstudeerprofielen, namelijk Interaction 

design (CMDi) en Game design (CMDg). Bij Interaction design gaat men 

crossdisciplinair tewerk en ligt de focus op de sociale context. Creativiteit 

wordt er gebruikt om via technologie en verschillende media nieuwe 

manieren van interactie en communicatie te ontwikkelen. Game design 

focust dan weer op de conceptuele, grafische en technologische uitwerking 

van games.

In het academiejaar 2013–2014 waren 198 studenten ingeschreven voor de 

bacheloropleiding, waarvan 146 voltijds en 52 niet-voltijds.

Programma

Het programma bestaat uit 180 ECTS, aangeboden op drie jaar tijd.

Het programma van de opleiding is zeer goed opgebouwd en op niveau. In 

de bachelor is het eerste jaar eerder verkennend, het tweede verdiepend 

en het derde verbredend. Daarbij zijn er steeds minder algemene theorie-

vakken en steeds meer ateliers of modules waarin de studenten in groep 

aan de slag moeten, soms zelfs voor externe opdrachtgevers (bijvoorbeeld 

Audi, Mobile Schools en museum M), passend bij het uitgangspunt van 

contextgericht onderwijs. 

Zeker in CMD, waar sinds de opstart van de afstudeerrichting met 

modules en opdrachten in groep gewerkt wordt, is de bachelor goed 

uitgewerkt en kunnen de studenten ‘creëren in context’, geheel volgens 

de visie die aansluit bij de realiteit van co-creatie bij vele designers. Bij 

de drie afstudeerrichtingen bouwen de studenten tijdens hun opleiding 

een portfolio op, dat ook nauw wordt opgevolgd door de docenten. Dit is 

niet alleen direct nuttig voor de latere carrière van de studenten, maar 

tegelijkertijd ook een interessant onderzoeksmedium om tot een eigen 

stijl te komen. Studenten Televisie-Film krijgen jammer genoeg door 

de groepswerken nog niet veel de kans om hun eigen ding te doen als 

regisseur. Elke student doet wel één keer de regie van een project, maar 

niet iedereen kan tijdens de bachelor een volledige kortfilm realiseren. 

Nochtans moeten ze uiteindelijk afstuderen door zelfstandig een film te 

maken. In de afstudeerrichting Animatiefilm moeten studenten elk jaar 

een eindwerk maken ter afsluiting.
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Beoordeling en toetsing

De opleiding beschikt over een sterk toetsbeleid. Ze weten wat ze toetsen 

en denken regelmatig na over hoe ze toetsen. De toetsing gebeurt vaak 

in een authentieke praktijkcontext. Studenten kennen de criteria en 

weten steeds waar ze aan toe zijn. Ze krijgen eerlijke, goede feedback. 

Per jaar zijn er vier evaluatiemomenten. Door die tussendeadlines weten 

studenten hoever ze staan en waar ze naartoe moeten. Ze zijn dan ook 

heel tevreden met de toetsing. Enkel in de theorie-examens is er geen link 

met praktijk te bespeuren en de examens worden tamelijk schools en 

traditioneel aangepakt, wat in contrast staat tot de rest van de opleiding. 

Maar al bij al spreekt de commissie van een bijna-schoolvoorbeeld op het 

vlak van toetsing.

Begeleiding en ondersteuning

Wat betreft personeel krijgen de studenten vaak dezelfde mensen te zien, 

die weliswaar zeer goed werk leveren en vooral dicht bij de studenten 

staan. Wat betreft de kwaliteit van de docenten is dus alles in orde, wat 

betreft kwantiteit is er nog maar weinig speling. De huidige docenten 

zijn soms zo zwaar belast dat hun link met de praktijk wat wegvalt. 

Ook hebben ze daardoor nog maar weinig tijd voor bijscholingen. Verder 

viel het de commissie op dat de docenten nog niet echt de aanwezige 

diversiteit van de stad Genk weerspiegelen. Een aangepast docentenkorps 

zou ook een meer divers publiek kunnen aantrekken dan nu het geval is. 

De commissie signaleert het potentieel risico dat er veel docenten zijn in 

kleine aanstellingspercentages. Dit kan tot versnippering en een gebrek 

aan overzicht leiden. De continuïteit moet dan ook verzekerd worden, 

ondanks alle besparingen en hervormingen.

De aanwezige voorzieningen zijn modern. Zeker Animatiefilm en CMD 

beschikken over uitstekend materiaal (Cintiq tekentablets, Oculus Rift 

virtual reality brillen, etc.). Televisie-Film hinkt op dat vlak wat achterop. 

Zo beschikken de montagecellen slechts over één scherm, heeft de studio 

geen grid, is er geen grading cel en zijn de meeste beamers van mindere 

kwaliteit. Ook het huidige cinemazaaltje kan beter qua zitcomfort en 

aankleding. De opleiding is zich hiervan bewust, en is onder andere 

bezig met het verwerven van filmstoeltjes voor de cinema. De aanwezige 

uitleendienst werkt erg goed dankzij een digitaal systeem voor planning 

en dergelijke. Studenten krijgen er ook erg veel hulp en raad van de 

medewerkers. De commissie zag een erg mooie, maar nog onderbenutte 

campus. Om deze meer te laten bruisen zijn langere openingsuren nodig 



92 LUCA School of Arts – Campus C-Mine (Genk) – Samenvatting

voor bib, cafetaria, cinema, etc. Hierbij kunnen bijvoorbeeld jobstudenten 

ingeschakeld worden, om direct ook de betrokkenheid te verhogen.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

Het doorstroomrendement is niet zo goed. Een betere analyse van de 

uitstroom, bijvoorbeeld aan de hand van exitgesprekken, is nodig. Op basis 

daarvan kan mogelijk het instroombeleid aangepast worden. Desnoods 

kan ook gedacht worden aan studievoortgangsgesprekken. De stage zorgt 

ook soms voor uitval bij CMD. Studenten beginnen dan namelijk direct te 

werken in het stagebedrijf in plaats van aan de master te beginnen. Dus 

zal de opleiding meer duidelijk moeten maken aan de studenten waarom 

de master meerwaarde heeft. 

Op basis van de gesprekken en de ingekeken documenten stelde de 

commissie vast dat de opleiding de studenten voldoende voorbereid op 

het vervolg van hun studie in de master.
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SAMENVATTING  
Master of Arts in de audiovisuele kunsten 
LUCA School of Arts – Campus C-Mine (Genk)

Op 28, 29 en 30 april 2015 werd de master of Arts in de audiovisuele kunsten van de 

LUCA School of Arts, campus C-Mine (Genk) in het kader van een onderwijsvisitatie 

op haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. In 

deze samenvatting, die een momentopname weergeeft, worden de belangrijkste 

bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De master of Arts in de audiovisuele kunsten is een academische opleiding 

die wordt aangeboden aan LUCA School of Arts, campus C-Mine Genk. 

Oorspronkelijk werd deze opleiding, met afstudeerrichtingen Animatiefilm, 

Televisie-Film en CMD, ingericht door de Katholieke Hogeschool Limburg 

(KHLim). Begin oktober 2014 werd de onderwijsbevoegdheid voor alle 

kunstopleidingen binnen de Associatie KU Leuven, waar ook de KHLim 

deel van uitmaakte, overgedragen naar de associatiebrede LUCA School 

of Arts (LUCA). Sindsdien maken de academische opleidingen, waaronder 

ook audiovisuele kunsten, deel uit van de Faculteit Kunsten. Dat is een 

bijzondere faculteit binnen de groep Humane Wetenschappen van de KU 

Leuven. 

De opleiding mikt op afgestudeerden die klaar zijn voor de audiovisuele 

sector. Daarom wordt er sterk de nadruk gelegd op contextgerichtheid. 

CMD heeft twee duidelijke afstudeerprofielen, namelijk Interaction 

design (CMDi) en Game design (CMDg). Bij Interaction design gaat men 

crossdisciplinair tewerk en ligt de focus op de sociale context. Creativiteit 

wordt er gebruikt om via technologie en verschillende media nieuwe 

manieren van interactie en communicatie te ontwikkelen. Game design 

focust dan weer op de conceptuele, grafische en technologische uitwerking 

van games.

In de master waren in het academiejaar 2013–2014 41 studenten inge-

schreven, waarvan 20 voltijds en 21 niet-voltijds. 

Programma

Het masterprogramma bestaat uit 60 ECTS, aangeboden op één jaar tijd.

Het programma van de opleiding is zeer goed opgebouwd en op niveau. 

In de master worden studenten wat meer vrijgelaten, krijgen ze meer 
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keuze en kunnen ze zelfstandig aan de slag. Daarbij moeten ze dan ‘ver-

persoonlijken’ en kunnen ze zich niet meer achter anderen verschuilen. 

Dit alles wordt bekroond met een masterproef en een scriptie, waarin het 

onderzoeks- en maakproces toegelicht wordt. De commissie vindt de hui-

dige aanpak van die masterproef vreemd in de context van de visie van 

de opleiding. Zo moeten filmstudenten en animatiestudenten afstuderen 

met een volwaardige (auteurs)kortfilm. Dat staat haaks op het feit dat 

studenten erg breed kunnen gaan tijdens hun opleiding en zich in één of 

meerdere aspect(en) van het maakproces kunnen verdiepen (‘verpersoon-

lijken’). Op die manier is er geen directe relatie tussen de opleiding en het 

afstudeerwerk. De commissie is van mening dat een ander soort master-

proef ook moet kunnen. 

Studenten in de master Televisie-Film kunnen rekenen op een goede 

begeleiding in de masterclasses. Daarbij maken ze een keuze voor fictie, 

documentaire of reclame. Zeker bij fictie is er veel begeleiding in functie 

van de masterproef, bij documentaire is die begeleiding meer afhankelijk 

van het individuele project van de student. Bij reclame zit momenteel 

slechts één student. De commissie vraagt zich wel af waarom deze 

driedeling bestaat. Een onderscheid tussen film en televisie lijkt logischer. 

De studenten in de andere afstudeerrichtingen kunnen rekenen op een 

degelijke begeleiding bij hun masterproef.

Beoordeling en toetsing

De opleiding beschikt over een sterk toetsbeleid. Ze weten wat ze toetsen 

en denken regelmatig na over hoe ze toetsen. De toetsing gebeurt vaak 

in een authentieke praktijkcontext. Studenten kennen de criteria en 

weten steeds waar ze aan toe zijn. Ze krijgen eerlijke, goede feedback. 

Per jaar zijn er vier evaluatiemomenten. Door die tussendeadlines weten 

studenten hoever ze staan en waar ze naartoe moeten. Ze zijn dan ook 

heel tevreden met de toetsing. Enkel in de theorie-examens is er geen link 

met praktijk te bespeuren en de examens worden tamelijk schools en 

traditioneel aangepakt, wat in contrast staat tot de rest van de opleiding. 

Maar al bij al spreekt de commissie van een bijna-schoolvoorbeeld op het 

vlak van toetsing.

Begeleiding en ondersteuning

Wat betreft personeel krijgen de studenten vaak dezelfde mensen te zien, 

die weliswaar zeer goed werk leveren en vooral dicht bij de studenten 

staan. Wat betreft de kwaliteit van de docenten is dus alles in orde, wat 
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betreft kwantiteit is er nog maar weinig speling. De huidige docenten 

zijn soms zo zwaar belast dat hun link met de praktijk wat wegvalt. 

Ook hebben ze daardoor nog maar weinig tijd voor bijscholingen. Verder 

viel het de commissie op dat de docenten nog niet echt de aanwezige 

diversiteit van de stad Genk weerspiegelen. Een aangepast docentenkorps 

zou ook een meer divers publiek kunnen aantrekken dan nu het geval is. 

De commissie signaleert het potentieel risico dat er veel docenten zijn in 

kleine aanstellingspercentages. Dit kan tot versnippering en een gebrek 

aan overzicht leiden. De continuïteit moet dan ook verzekerd worden, 

ondanks alle besparingen en hervormingen.

De aanwezige voorzieningen zijn modern. Zeker Animatiefilm en CMD 

beschikken over uitstekend materiaal (Cintiq tekentablets, Oculus Rift 

virtual reality brillen, etc.). Televisie-Film hinkt op dat vlak wat achterop. 

Zo beschikken de montagecellen slechts over één scherm, heeft de studio 

geen grid, is er geen grading cel en zijn de meeste beamers van mindere 

kwaliteit. Ook het huidige cinemazaaltje kan beter qua zitcomfort en 

aankleding. De opleiding is zich hiervan bewust, en is onder andere 

bezig met het verwerven van filmstoeltjes voor de cinema. De aanwezige 

uitleendienst werkt erg goed dankzij een digitaal systeem voor planning 

en dergelijke. Studenten krijgen er ook erg veel hulp en raad van de 

medewerkers. De commissie zag een erg mooie, maar nog onderbenutte 

campus. Om deze meer te laten bruisen zijn langere openingsuren nodig 

voor bib, cafetaria, cinema, etc. Hierbij kunnen bijvoorbeeld jobstudenten 

ingeschakeld worden, om direct ook de betrokkenheid te verhogen.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

Uit de gesprekken bleek dat het werkveld zeer tevreden is met de inzet-

baarheid van de alumni en de stagairs. Ze noemen hen kritische mensen, 

initiatiefnemers en allrounders met veel overzicht. Hiermee werpt de 

contextgerichte visie van de opleiding zijn vruchten af.
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OPLEIDINGSRAPPORT 
Bachelor en Master of Arts in de audiovisuele kunsten  
LUCA School of Arts, campus C-mine Genk

Woord vooraf

Dit rapport behandelt de opleidingen Bachelor en Master of Arts in de 

audiovisuele kunsten aan de LUCA School of Arts, campus C-mine Genk. 

De visitatiecommissie bezocht deze opleidingen op 28, 29 en 30 april 2015.

De visitatiecommissie beoordeelt de opleidingen aan de hand van de drie 

generieke kwaliteitswaarborgen uit het VLUHR-beoordelingskader. Dit 

kader is afgestemd op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de 

NVAO. Voor elke generieke kwaliteitswaarborg geeft de commissie een 

gewogen en gemotiveerd oordeel op een vierpuntenschaal: onvoldoende, 

voldoende, goed of excellent. Bij de beoordeling van de generieke 

kwaliteitswaarborgen betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke 

kwaliteitswaarborg aanwezig is en de opleiding – of een opleidingsvariant 

– voldoet aan de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs 

mag worden verwacht van een bachelor- of masteropleiding in het hoger 

onderwijs. De score voldoende wijst er op dat de opleiding voldoet aan 

de basiskwaliteit en een acceptabel niveau vertoont voor de generieke 

kwaliteitswaarborg. Indien de opleiding goed scoort dan overstijgt ze 

systematisch de basiskwaliteit voor de generieke kwaliteitswaarborg. Bij 

een score excellent steekt de opleiding ver uit boven de basiskwaliteit voor 

de generieke kwaliteitswaarborg en geldt ze hierbij als een (inter)nationaal 

voorbeeld. De score onvoldoende getuigt dan weer dat de generieke 

kwaliteitswaarborg onvoldoende aanwezig is.

De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie 

heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot haar oordeel is gekomen. De 

commissie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding 

als geheel aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. De oordelen en 

aanbevelingen hebben betrekking op de opleiding met alle daaronder 

ressorterende varianten, tenzij anders vermeld.

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft 

vastgesteld op het moment van het visitatiebezoek. De commissie heeft 

zich bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de informa-

tie die voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 

de lesgevers, de studenten, de alumni, vertegenwoordigers van het werk-

veld en de verantwoordelijken op opleidingsniveau voor interne kwaliteits-
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zorg, internationalisering en studiebegeleiding. De commissie heeft ook 

het studiemateriaal, de afstudeerwerken en de examenvragen bestudeerd. 

Tevens is door de commissie een bezoek gebracht aan de opleidingsspeci-

fieke faciliteiten, zoals de leslokalen, de mediatheek en de studio’s.

Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport aanbe-

velingen in het kader van het verbeterperspectief. Op die manier wenst 

de commissie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de opleiding. 

De aanbevelingen zijn opgenomen bij de respectieve generieke kwaliteits-

waarborgen. Aan het eind van het rapport is een overzicht opgenomen van 

verbetersuggesties.

Situering van de opleiding

De Bachelor en Master of Arts in de audiovisuele kunsten zijn 

academische opleidingen die worden aangeboden aan de LUCA School 

of Arts, campus C-Mine Genk. Oorspronkelijk werden deze opleidingen, 

met afstudeerrichtingen Animatiefilm en Televisie-Film, ingericht door de 

Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim). In 2000 werd de op nieuwe media 

gerichte afstudeerrichting Communicatie en Mediadesign (CMD) opgestart 

in een samenwerkingsverband met de Hogeschool Zuyd (Nederland) en de 

Fachhochschule Aachen (Duitsland). Vanaf dan kennen de opleidingen dus 

drie afstudeerrichtingen.

In 2008 werd in samenwerking met de Provinciale Hogeschool Limburg 

en de universiteiten van Leuven en Hasselt een gezamenlijke Limburgse 

kunstenfaculteit opgericht, de Media, Arts en Design faculty (MAD-faculty). 

Naar aanleiding van deze nieuwe faculteit werd de afstudeerrichting CMD 

hervormd naar twee duidelijke afstudeerprofielen, namelijk Interaction 

design (CMDi) en Game design (CMDg). Bij Interaction design gaat men 

crossdisciplinair tewerk en ligt de focus op de sociale context. Creativiteit 

wordt er gebruikt om via technologie en verschillende media nieuwe 

manieren van interactie en communicatie te ontwikkelen. Game design 

focust dan weer op de conceptuele, grafische en technologische uitwerking 

van games.

Begin oktober 2014 werd de onderwijsbevoegdheid voor alle kunst-

opleidingen binnen de Associatie KU Leuven, waar ook de KHLim deel 

van uitmaakte, overgedragen naar de associatiebrede LUCA School of 

Arts (LUCA). Sindsdien maken de academische opleidingen, waaronder 

ook audiovisuele kunsten, deel uit van de Faculteit Kunsten. Dat is een 
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bijzondere faculteit binnen de groep Humane Wetenschappen van de 

KU Leuven. Hiermee is de zogenaamde ‘integratie’ van academische 

opleidingen in de universiteit voltooid. De Faculteit Kunsten is nu 

verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek van alle academische 

opleidingen binnen LUCA.

Sinds deze laatste evolutie heeft LUCA een opleiding audiovisuele kunsten 

op twee campussen. Naast de Genkse opleiding is er immers ook de 

campus Sint-Lukas Brussel die een audiovisuele opleiding aanbiedt. 

Beide campussen zijn voorlopig nog verschillend qua aanpak en inhoud, 

maar op termijn zullen de opleidingen meer op elkaar afgestemd worden, 

zonder daarbij hun eigen identiteit te verliezen. In dit rapport spreekt 

de commissie zich enkel uit over de Genkse opleidingen. De Brusselse 

opleidingen zijn op een ander moment in deze visitatie bezocht, wat zal 

leiden tot een afzonderlijk opleidingsrapport.

Voorlopig hebben de Genkse opleidingen geen opleidingshoofd. De 

coördinatoren van de verschillende afstudeerrichtingen werken al twee 

jaar samen om in consensus afspraken te maken en onderhandelingen 

te voeren met de steeds wisselende constellaties op beleidsniveau. 

Onderwijsgebonden overleg vindt plaats in het docententeamoverleg per 

afstudeerrichting. Als er voor heel de opleiding overlegd dient te worden, 

komt een onderwijscommissie samen. Ten tijde van het bezoek was het 

nog onduidelijk hoe de situatie verder zou evolueren. 

In het academiejaar 2013–2014 waren 198 studenten ingeschreven voor de 

bacheloropleiding, waarvan 146 voltijds en 52 niet-voltijds. Het programma 

bestaat uit 180 ECTS, aangeboden op drie jaar tijd.

In de master waren in het academiejaar 2013–2014 41 studenten 

ingeschreven, waarvan 20 voltijds en 21 niet-voltijds. Het masterprogramma 

bestaat uit 60 ECTS, aangeboden op één jaar tijd.
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Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van de Bachelor 
en Master of Arts in de audiovisuele kunsten als VOLDOENDE, met 
uitzondering van de afstudeerrichting CMD, die ze voor zowel bachelor 
als master beoordeelt als GOED

De bachelor-masteropleiding heeft in samenspraak met de andere Vlaamse 

academische opleidingen audiovisuele kunsten domeinspecifieke 
leerresultaten (DLR) opgesteld, overeenkomstig het decreet betreffende 

de Vlaamse kwalificatiestructuur van 30 april 2009. Deze DLR werden 

gevalideerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) 

op 13 oktober 2014.

De opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR) zijn uitstekend uitgewerkt 

en verwoord als zes competenties met telkens vier niveaus (verkennen, 

verdiepen, verbreden en verpersoonlijken). De commissie vindt vooral de 

competenties ‘mediatiseren’ (experimenteren en spelen met technologieën 

en beeldtalen) een sterke toevoeging, die bovendien goed bij de opleidingen 

past en de eigenheid ervan illustreert. Het geheel is samenhangend en 

sluit uitstekend aan op de DLR. Bovendien zijn deze OLR mooi vervlochten 

met de vijf kernwaarden (persoonlijk, contextgericht, onderzoekend 

en ondernemend, grensverleggend en –doorbrekend en verdiepend en 

verbredend) van de opleidingen, die de commissie onderschrijft.

De OLR lopen door heel de opleiding heen tot aan de toetsing toe, en zijn 

gekend door zowel docenten als studenten. Zij erkennen ook de eigenheid 

van de opleidingen, waar ze kunnen leren in context, constant bezig 

met de wisselende mediacontext en zich er in positionerend. Voor alle 

betrokkenen is het heel duidelijk waar de opleidingen voor staan en waar 

ze naartoe willen.

De opleidingen richten zich op maximaal inzetbare studenten. Die 

moeten veel kennen van hun vak, maar doen ook veel aan teamwork, en 

dat is belangrijk in de (brede) mediasector. De opleidingen zijn minder 

gericht op high-end auteurs of kunstenaars, maar meer op flexibele, (zelf)

kritische spelers op de markt. Het werkveld en de commissie bevestigen 

dat ze hiermee goed mikken.

In de leerresultaten kon de commissie niet echt een verwijzing terugvinden 

naar de juridische, financieel-economische en productionele realiteit 
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waarin de afgestudeerden terecht zullen komen. OLR 2 en 4 (‘ontwerpen 

en realiseren’ en ‘organiseren en communiceren’) zouden wel breed 

geïnterpreteerd kunnen worden in deze zin. De commissie is echter van 

mening dat dit toch explicieter opgenomen zou kunnen worden, gezien 

het grote belang van deze zaken voor een latere carrière.

De opleidingen tonen een duidelijke visie op onderzoek, onderzoeksgroepen 

en doctoraten. Daarbij focussen ze vooral op samenwerking en op 

contextgerichtheid. Door veel contacten met het werkveld, wat ook 

perfect in het didactisch concept past, weten de docenten wat leeft. Zeker 

via stage zijn er veel contacten met bedrijven, die voor nieuwe impulsen in 

de programma’s zorgen. Het dient gezegd dat de onderzoeksonderwerpen 

voorlopig thematisch vooral goed aansluiten bij CMD, maar de andere 

afstudeerrichtingen zijn aan een inhaalbeweging bezig.

CMD is een jonge opleiding, die soms voorloopt op de sector, zeker in 

het geval van CMDg. De afstudeerrichting CMD is steeds bezig zichzelf te 

vernieuwen wat betreft technologie en technieken. De afstudeerrichting 

Televisie-Film legt al jarenlang de nadruk op samenwerken en context-

gerichtheid. De commissie steunt dit, gezien dit ook de realiteit van het 

werkveld is. De afstudeerrichting Animatiefilm zet in op de nieuwste 

3D-pakketten en bijbehorende infrastructuur, zoals tekentablets. In het 

algemeen merkt de commissie op dat CMD als jonge afstudeerrichting 

goed heeft nagedacht over de visie en de systematiek van de opleiding. 

De andere afstudeerrichtingen zijn er volgens de commissie minder in 

geslaagd om dat op een dergelijke overtuigende en organische manier te 

doen. Het lijkt er dus op dat CMD het hele concept van contextgericht 

onderwijs direct in zijn DNA heeft kunnen opnemen. Bovendien hebben 

ze geen verleden dat hen weerhoudt om zich precies aan dit concept 

te houden en het in te bedden in nieuw onderzoek, dat dicht bij de 

afstudeerrichting staat en er dus goed in werkt.

Wat betreft internationalisering staan de opleidingen nog niet zo ver. 

Door alle bestuurlijke veranderingen lag de focus daar begrijpelijkerwijs 

niet echt op. De commissie denkt echter dat het moment nu gekomen 

is om er meer op in te zetten. De opleidingen zullen veel kunnen halen 

uit de ervaringen van LUCA Brussel binnen CILECT (de internationale 

vereniging van filmscholen). Verder zal het belangrijk zijn om een 

internationaliseringsbeleid met eigen accenten uit te werken. Het idee voor 

een ‘mobility window’ binnen alle afstudeerrichtingen, met Engelstalige 

opleidingsonderdelen, is alvast een goed begin. De commissie constateert 
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wel een spanning tussen de kracht van de opleiding (namelijk de sterke 

lokale verankering) en de eis van bovenaf om te internationaliseren. De 

opleiding moet hier een antwoord op zoeken, zonder daarbij de bestaande 

sterktes te verliezen.

De commissie stelt vast dat bij CMD incidenteel aan benchmarking 

gedaan wordt om de afstudeerrichting up-to-date te houden. Bij de andere 

afstudeerrichtingen wordt er hoogstens informeel gebenchmarkt. Dit kan 

echter veel structureler verlopen.

Op basis van dit alles concludeert de commissie dat de opleidingen 

uitstekende OLR uitgewerkt hebben, gedragen door een sterke visie die 

ook bij iedereen bekend is. CMD slaagt er het best in om dit te koppelen 

aan een onderzoeks- en onderwijsvisie, die in heel de opleiding terug te 

vinden is. Op het vlak van internationalisering en benchmarking kunnen 

de opleidingen nog wel wat stappen zetten. Daarom kent de commissie 

voor het beoogd eindniveau de score ‘voldoende’ toe voor de bachelor 

en de master. Voor de afstudeerrichting CMD kent ze de score ‘goed’ toe, 

omwille van de reeds vernoemde sterke visie die ook onderzoek organisch 

integreert in het onderwijs.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de Bachelor en Master 
of Arts in de audiovisuele kunsten als VOLDOENDE, met uitzondering 
van de afstudeerrichting CMD, die ze voor de bachelor beoordeelt als 
GOED

Het programma van de opleidingen is zeer goed opgebouwd en op 

niveau. In de bachelor is het eerste jaar eerder verkennend, het tweede 

verdiepend en het derde verbredend. Daarbij zijn er steeds minder 

algemene theorievakken en steeds meer ateliers of modules waarin 

de studenten in groep aan de slag moeten, soms zelfs voor externe 

opdrachtgevers (bijvoorbeeld Audi, Mobile Schools en museum M), 

passend bij het uitgangspunt van contextgericht onderwijs. In de derde 

bachelor werken de studenten van de verschillende afstudeerrichtingen 

voor het vak ‘onderzoeksmethodologie project’ in groepjes samen aan een 

cross-disciplinair onderzoeksproject, telkens gericht op een welbepaalde 

doelgroep. Dat moet resulteren in een multimediaal ontwerp dat getoond 
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wordt op een tentoonstelling. De commissie vindt dit een goed concept, 

maar in de praktijk staat dit project vaak ver van de studenten af en biedt 

het slechts voor de CMD-studenten een meerwaarde. Auteursrechtelijk 

krijgen de studenten nog niet veel mee. Nochtans hebben ze die informatie 

echt wel nodig. Voor de commissie moet dit dan ook zeker in het programma 

opgenomen worden.

Zeker in CMD, waar sinds de opstart van de afstudeerrichting met 

modules en opdrachten in groep gewerkt wordt, is de bachelor goed 

uitgewerkt en kunnen de studenten ‘creëren in context’, geheel volgens 

de visie die aansluit bij de realiteit van co-creatie bij vele designers. Bij 

de drie afstudeerrichtingen bouwen de studenten tijdens hun opleiding 

een portfolio op, dat ook nauw wordt opgevolgd door de docenten. Dit is 

niet alleen direct nuttig voor de latere carrière van de studenten, maar 

tegelijkertijd ook een interessant onderzoeksmedium om tot een eigen 

stijl te komen. Studenten Televisie-Film krijgen jammer genoeg door 

de groepswerken nog niet veel de kans om hun eigen ding te doen als 

regisseur. Elke student doet wel één keer de regie van een project, maar 

niet iedereen kan tijdens de bachelor een volledige kortfilm realiseren. 

Nochtans moeten ze uiteindelijk afstuderen door zelfstandig een film 

te maken. In de afstudeerrichting Animatiefilm moeten studenten elk 

jaar een eindwerk maken ter afsluiting. In de animatielokalen viel de 

commissie de collectieve sfeer op, waarbij dat studenten en docenten door 

elkaar lopen, naar elkaars werk kijken en er feedback op geven en oudere 

studenten vaak de jongere een handje helpen.

De commissie stelt vast dat de algemene theorievakken (zoals bijvoorbeeld 

‘perceptie’, ‘sociologisch denken’ en ‘psychologie’) niet genoeg geïntegreerd 

zijn met de rest. Deze vakken dienen herdacht te worden. Op die manier 

kan ook onderzoek en onderwijs beter verbonden worden, en krijgen 

theorievakken meer voeling met de praktijk. In die zin kan ook daar ‘leren 

in context’ ingevoerd worden, geheel volgens de visie van de opleidingen.

In de master worden studenten wat meer vrijgelaten, krijgen ze 

meer keuze en kunnen ze zelfstandig aan de slag. Daarbij moeten ze 

dan ‘verpersoonlijken’ en kunnen ze zich niet meer achter anderen 

verschuilen. Dit alles wordt bekroond met een masterproef en een scriptie, 

waarin het onderzoeks- en maakproces toegelicht wordt. De commissie 

vindt de huidige aanpak van die masterproef vreemd in de context van de 

visie van de opleidingen. Zo moeten filmstudenten en animatiestudenten 

afstuderen met een volwaardige (auteurs)kortfilm. Dat staat haaks op 
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het feit dat studenten erg breed kunnen gaan tijdens hun opleiding en 

zich in één of meerdere aspect(en) van het maakproces kunnen verdiepen 

(‘verpersoonlijken’). Op die manier is er geen directe relatie tussen de 

opleiding en het afstudeerwerk. De commissie is van mening dat een 

ander soort masterproef ook moet kunnen. Daarbij is het belangrijk dat 

het verdiepen/verpersoonlijken een prominentere plaats kan krijgen 

in het eindwerk. Zo kan bijvoorbeeld een found footage film vanwege 

de montage ook inhoudelijk interessant zijn. Dan is het natuurlijk ook 

belangrijk dat de masterproeven als dusdanig beoordeeld worden (zie 

GKW 3). Bovendien zijn de huidige scripties nog erg academisch (in de zin 

van schools en theoretisch) aangepakt. Ook hier zou veel meer praktisch 

onderzoek kunnen komen kijken en op die manier kunnen ook de scripties 

‘contextgericht’ worden. Zelfs op vormelijk vlak kunnen ze nog wat 

inventiever, zeker bij CMD, waar alles toch draait rond originaliteit. De 

commissie verwacht van designers niet dat ze slaafs een sjabloon volgen.

Studenten in de master Televisie-Film kunnen rekenen op een goede 

begeleiding in de masterclasses. Daarbij maken ze een keuze voor fictie, 

documentaire of reclame. Zeker bij fictie is er veel begeleiding in functie 

van de masterproef, bij documentaire is die begeleiding meer afhankelijk 

van het individuele project van de student. Bij reclame zit momenteel 

slechts één student. De commissie vraagt zich wel af waarom deze 

driedeling bestaat. Een onderscheid tussen film en televisie lijkt logischer. 

De studenten in de andere afstudeerrichtingen kunnen rekenen op een 

degelijke begeleiding bij hun masterproef.

Bij de stage (in het derde jaar bij CMD, in de master bij Televisie-Film en 

Animatiefilm) organiseren de opleidingen een soort ‘dating’. Studenten 

kunnen aangeven welke competenties ze willen aanscherpen, en worden 

vervolgens gekoppeld aan bedrijven die deze competenties willen. Op 

basis daarvan kan dan kennis gemaakt worden. De commissie steunt deze 

originele aanpak, die ook al deels de realiteit simuleert met ‘sollicitaties’. 

Maar ook in het algemeen vindt de commissie dat de stages zeer goed 

aangepakt en begeleid worden. Hiermee zorgen de opleidingen er ook voor 

dat de visie rond ‘leren in context’ echt waargemaakt wordt.

Binnen de opleidingen is er goed nagedacht over de leervormen. 

Studenten werken zowel individueel als collectief in projecten voor echte 

opdrachtgevers en creëren zo effectief ‘in context’, zoals in de echte 

wereld. Ook wordt er af en toe over de grenzen van de afstudeerrichtingen 

en zelfs de opleidingen samengewerkt. Zo is er het opleidingsonderdeel 



104 LUCA School of Arts – Campus C-Mine (Genk) – Opleidingsrapport

‘seeing sound’, waarin telkens een student Animatiefilm met een student 

Compositie van het Lemmensinstituut (een andere campus van LUCA in 

Leuven) een kortfilmpje maakt. Deze en andere projecten maken studenten 

inzetbaar in verschillende contexten. De commissie ziet echter nog meer 

mogelijkheden voor samenwerking tussen de afstudeerrichtingen. Zo 

zouden studenten Animatiefilm en CMDg samen kunnen werken rond 

tekenen en 3D.

De onderzoeksmodules, die als keuzevakken zijn ingebouwd in de 

master, kunnen naar mening van de commissie nog beter. Enerzijds 

moeten alle deelnemende studenten er iets uit kunnen halen. Anderzijds 

moet samenwerken meer zijn dan ieder zijn steentje samenleggen. De 

opleidingen zijn zich bewust van deze problematiek, en hebben reeds 

gereageerd met de nieuwe module ‘re-visionary’. Daarin gaan de studenten 

aan de slag met stock footage. Dat blijkt een goede keuze, want iedereen kan 

er zijn gading in vinden, en niet enkel de mensen van CMD. De commissie 

raadt de opleidingen dan ook aan om op zoek te gaan naar gelijkaardige 

modules, waarin alle studenten een interessante onderzoeksuitdaging 

voorgeschoteld krijgen.

Wat betreft personeel krijgen de studenten vaak dezelfde mensen te zien, 

die weliswaar zeer goed werk leveren en vooral dicht bij de studenten 

staan. Wat betreft de kwaliteit van de docenten is dus alles in orde, wat 

betreft kwantiteit is er nog maar weinig speling. De commissie raadt de 

opleidingen dan ook aan op zoek te gaan naar creatieve oplossingen met 

gastdocenten. Op die manier kan met wat minder geld toch voor variatie 

in docenten gezorgd worden. Misschien kunnen ze daarbij iemand met 

een ‘naam’ binnenhalen. Dat zou ook de uitstraling van de opleidingen 

kunnen verbeteren. De huidige docenten zijn soms zo zwaar belast 

dat hun link met de praktijk wat wegvalt. Ook hebben ze daardoor nog 

maar weinig tijd voor bijscholingen. De situatie is nog het beste bij CMD, 

waar iets jongere mensen aan de slag zijn, die nog dicht aansluiten bij 

de ontwikkelingen in het veld. Televisie-Film en Animatiefilm hebben 

als meer gevestigde afstudeerrichtingen iets oudere, vooral mannelijke 

docenten, die wel nog steeds in de hedendaagse praktijk staan. Verder 

viel het de commissie op dat de docenten nog niet echt de aanwezige 

diversiteit van de stad Genk weerspiegelen. Een aangepast docentenkorps 

zou ook een meer divers publiek kunnen aantrekken dan nu het geval is. 

De commissie signaleert het potentieel risico dat er veel docenten zijn in 

kleine aanstellingspercentages. Dit kan tot versnippering en een gebrek 

aan overzicht leiden. De continuïteit moet dan ook verzekerd worden, 
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ondanks alle besparingen en hervormingen. Verder dient op HR-gebied 

ook opgelet voor burn-out bij het personeel door de hoge werkdruk. Op dit 

ogenblik haken regelmatig goede jonge docenten af, een evolutie die niet 

uniek is voor Genk, maar wel zorgwekkend.

Tijdens de gesprekken signaleerden de studenten problemen met de 

administratie. Zeker wat betreft communicatie loopt regelmatig één en 

ander mis. De commissie benadrukt dat het erg belangrijk is om iedereen 

steeds duidelijk te informeren. Heel veel problemen zijn op die manier op te 

lossen. Zo was er bijvoorbeeld ongenoegen rond het ateliergeld dat betaald 

moest worden, iets wat vermeden had kunnen worden als was uitgelegd 

waar dit geld precies voor zal gaan dienen. Wat betreft de communicatie 

rond de examenroosters zijn de studenten dan weer zeer tevreden. Verder 

geeft de commissie aan dat ook de externe communicatie een versnelling 

hoger mag schakelen, vooral op vlak van PR. De opleidingen mogen 

gerust wat trotser zijn en hun troeven meer uitspelen. De regelmatig 

veranderende naam (KHLim, MAD, LUCA,…) heeft de opleidingen ook niet 

echt geholpen. Vermoedelijk heeft ook de interne communicatie wat te 

lijden onder het opgaan in het grotere geheel van LUCA.

Het viel de commissie op dat een echte sleutelfiguur ontbreekt. De 

opleidingen hebben nood aan iemand die kan communiceren naar 

hogerop, met de zusteropleiding in Brussel en met de stakeholders. Dit 

heeft uiteraard te maken met de bestuurlijke veranderingen. Ondanks dit 

gebrek aan een sleutelfiguur slagen de opleidingen er wonderwel in om 

het schip op koers te houden. Maar een kapitein aan boord zou toch geen 

overbodige luxe zijn.

De aanwezige voorzieningen zijn modern, al zijn er wel wat weinig 

stopcontacten. Zeker Animatiefilm en CMD beschikken over uitstekend 

materiaal (Cintiq tekentablets, Oculus Rift virtual reality brillen, 

etc.). Televisie-Film hinkt op dat vlak wat achterop. Zo beschikken de 

montagecellen slechts over één scherm, heeft de studio geen grid, is er 

geen grading cel en zijn de meeste beamers van mindere kwaliteit. Ook 

het huidige cinemazaaltje kan beter qua zitcomfort en aankleding. De 

opleidingen zijn zich hiervan bewust, en zijn onder andere bezig met het 

verwerven van filmstoeltjes voor de cinema. De aanwezige uitleendienst 

werkt erg goed dankzij een digitaal systeem voor planning en dergelijke. 

Studenten krijgen er ook erg veel hulp en raad van de medewerkers. 

Een centrale plaats in de gebouwen is er voor de bibliotheek. Tijdens de 

gesprekken bleek echter dat de docenten hier niet zo betrokken bij zijn. 
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Het lijkt de commissie belangrijk dat zij er regelmatig aanvragen doen 

voor het vernieuwen van de collectie, om deze te laten aansluiten bij de 

opleidingen. De commissie zag een erg mooie, maar nog onderbenutte 

campus. Om deze meer te laten bruisen zijn langere openingsuren nodig 

voor bib, cafetaria, cinema, etc. Hierbij kunnen bijvoorbeeld jobstudenten 

ingeschakeld worden, om direct ook de betrokkenheid te verhogen. De 

campus kan ook nog meer zijn dan wat het nu al is en een echte creatieve/

technologische hub worden als er nóg meer samengewerkt wordt met 

anderen op de site, zoals het FabLab (dat voorlopig vooral goed werkt voor 

CMD) en de bioscoop. Tot slot is er geen ICT-ondersteuning aanwezig voor 

bijvoorbeeld het onderhoud en het updaten van de software. Studenten 

maken nu zelf een stappenlijst voor als iets niet werkt. Ook hier ziet de 

commissie mogelijkheden om jobstudenten in te zetten.

Het doorstroomrendement is niet zo goed. Veel studenten blijven wat 

hangen in een individueel traject. Dit heeft ook te maken met tijdsgeest 

en is ook te merken in andere audiovisuele opleidingen. Veel studenten 

doen hun master in twee jaar. Dat is eigen aan de opleiding natuurlijk: 

bij Televisie-Film moet bijvoorbeeld een crew samengesteld worden, een 

(groot) budget gespaard, het programma is redelijk druk en de studenten 

hebben nog nooit een eigen film gemaakt tenzij enkele kleine projecten. 

Verder is er ook veel uitval doorheen de jaren. Een betere analyse van de 

uitstroom, bijvoorbeeld aan de hand van exitgesprekken, is nodig. Op basis 

daarvan kan mogelijk het instroombeleid aangepast worden. Desnoods 

kan ook gedacht worden aan studievoortgangsgesprekken. De stage zorgt 

ook soms voor uitval bij CMD. Studenten beginnen dan namelijk direct te 

werken in het stagebedrijf in plaats van aan de master te beginnen. Dus 

zal de opleiding meer duidelijk moeten maken aan de studenten waarom 

de master meerwaarde heeft. Bij CMD analyseren ze al in het eerste jaar 

grondig of iemand in staat zal zijn om de master te doen. Indien niet wordt 

de student begeleid bij zijn/haar heroriëntering. Uit de cijfers valt niet op 

te maken of dit ook werkt, maar de commissie ziet dit wel als een goed 

initiatief.

Op het vlak van kwaliteitszorg hebben de opleidingen veel gedaan sinds 

de vorige visitatie. Ze zijn continu aan het bijsturen en luisteren veel naar 

studenten, die heel wat inspraak hebben. Een goed voorbeeld hiervan is 

CMDg, dat constant bijgestuurd wordt sinds het starten van het nieuwe 

afstudeerprofiel en waar de studenten erg tevreden over zijn. Ook op het 

vlak van toetsbeleid worden heel wat stappen gezet. Op zich is iedereen 

wel bezig met kwaliteit en de zorg ervoor. Er staat al veel op papier en 
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er wordt regelmatig nagedacht over de opleidingen, ook met inbreng 

van de studenten. CMD is zelfs bezig met een SWOT-analyse, iets wat de 

commissie toejuicht. Het zou goed zijn als dit op korte termijn leidt tot een 

geëxpliciteerde, gedragen visie op kwaliteitszorg.

Rond internationalisering valt nog veel vooruitgang te boeken (zie ook 

GKW 1). CMD werkt voorlopig wel nog samen met Aken en Maastricht (zie 

ook ‘Situering van de opleiding’), maar dit project loopt op zijn einde wegens 

uiteenlopende visies en afhakende studenten (enkel nog wat Duitse 

studenten zijn geïnteresseerd in een gezamenlijk Engelstalig programma, 

Nederlandse en Vlaamse veel minder). Eens dit project afgelopen is, kan 

één en ander herdacht worden rond internationalisering, maar ook rond 

interne samenwerking in bijvoorbeeld onderzoeksmodules.

De commissie concludeert dat de opleidingen beschikken over sterke en 

coherente programma’s, die ook de visie waarmaken. De docenten zijn 

goed, maar staan onder grote druk door het beleid. De moderne campus 

biedt nog heel wat extra mogelijkheden, al dient zeker voor Televisie-Film 

de infrastructuur verbeterd te worden. Vooral de bachelor CMD krijgt veel 

lof omwille van het coherente programma, dat er in slaagt om onderzoek 

te integreren in het onderwijs. De andere afstudeerrichtingen hebben op 

dat gebied nog niet de juiste balans gevonden. Ook de masters beschikken 

over een sterk programma, maar stijgen niet boven de basiskwaliteit uit 

omdat het concept van de masterproeven en scripties nog niet helemaal 

goed zit volgens de commissie. Daarom kent de commissie wat betreft 

het onderwijsproces aan de bachelor CMD de score ‘goed’ toe, en aan 

alle andere afstudeerrichtingen in zowel bachelor als master de score 

‘voldoende’.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van de Bachelor 
of Arts in de audiovisuele kunsten als GOED

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van de Master of 
Arts in de audiovisuele kunsten als VOLDOENDE

De opleidingen beschikken over een sterk toetsbeleid. Ze weten wat ze 

toetsen en denken regelmatig na over hoe ze toetsen. De toetsing gebeurt 
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vaak in een authentieke praktijkcontext. Studenten kennen de criteria 

en weten steeds waar ze aan toe zijn. Ze krijgen eerlijke, goede feedback. 

Per jaar zijn er vier evaluatiemomenten. Door die tussendeadlines weten 

studenten hoever ze staan en waar ze naartoe moeten. Ze zijn dan ook 

heel tevreden met de toetsing. Enkel in de theorie-examens is er geen 

link met praktijk te bespeuren en de examens worden tamelijk schools en 

traditioneel aangepakt, wat in contrast staat tot de rest van de opleiding. 

Maar al bij al spreekt de commissie van een bijna-schoolvoorbeeld op het 

vlak van toetsing.

Uit de gesprekken bleek dat het werkveld zeer tevreden is met de 

inzetbaarheid van de alumni en de stagairs. Ze noemen hen kritische 

mensen, initiatiefnemers en allrounders met veel overzicht. Hiermee werpt 

de contextgerichte visie van de opleidingen zijn vruchten af. De commissie 

stelde vast dat veel studenten CMDi doorstromen naar de Vlaamse Radio- 

en Televisieomroep (VRT). Dit heeft er uiteraard mee te maken dat de VRT 

een digitale inhaalbeweging wil maken.

De opleidingen hebben een goed zicht op waar de alumni terechtkomen 

en houden deze gegevens ook goed bij. Een echt alumnibeleid is nog wel 

niet uitgewerkt en zou een meerwaarde kunnen betekenen volgens de 

commissie.

De doorstroom van bachelor naar master is iets minder goed dan in andere 

opleidingen, maar dit komt vaak omdat studenten al na de bachelor gaan 

werken. Het is aan de opleidingen om de master alsnog aantrekkelijk te 

maken voor hen. Het diplomarendement is wel normaal.

Naar mening van de commissie is het gerealiseerd niveau van de 
masterproeven weliswaar voldoende, maar soms eerder aan de lage kant. 

Misschien moeten de opleidingen de masterproef herdefiniëren om het 

persoonlijker te maken. Dan kan de student zijn/haar eigen talent tonen, 

niet puur regietalent (voor Animatiefilm en Televisie-Film; zie ook GKW 

2). Op die manier kan de opleiding er direct ook voor zorgen dat de master 

aantrekkelijker wordt voor studenten. Het is daarbij dan wel belangrijk om 

de beoordelingscriteria af te stemmen op het concept van de masterproef.

Ook de scripties zijn niet van topniveau. De opleidingen zullen moeten 

zoeken naar een nieuwe manier om deze te schrijven. Een reflectieverslag 

of een andere, creatievere aanpak zou bijvoorbeeld ook kunnen. De 

opleidingen zijn er alvast wel mee bezig. Zo kwamen er uit CMD al enkele 
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goede ideeën rond dergelijke creatieve reflectieverslagen. De commissie 

benadrukt dat een scriptie in de kunsten iets anders is dan een academische 

paper. Studenten moeten een vorm kunnen kiezen die bij hen en hun 

onderzoeksvraag of artistieke praktijk past. Academisering mag dus zeker 

geen standaardisering zijn, want dat duwt de grenzen niet verder. Hierbij 

kan het ‘verpersoonlijken’ uit de leerresultaten zeker gebruikt worden.

Omdat de opleidingen een sterk toetsbeleid hebben, waar de commissie 

nauwelijks opmerkingen over heeft en dat ook in de praktijk werkt, kent 

de commissie de score ‘goed’ toe voor het gerealiseerd eindniveau van de 

bachelor. Ook de master beschikt over dit toetsbeleid en levert studenten 

af die zeer inzetbaar zijn, maar omdat het niveau van de masterproeven 

en scripties toch wat hoger kan, kent ze voor de master slechts de score 

‘voldoende’ toe. 
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Integraal eindoordeel van de commissie

Bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten –  
afstudeerrichting Animatiefilm

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als goed, is het eindoordeel van de opleiding Bachelor of Arts 

in de audiovisuele kunsten afstudeerrichting Animatiefilm, conform de 

beslisregels, voldoende.

Bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten - afstudeerrichting CMD

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau G

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces G

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als goed wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als goed en generieke kwaliteitswaarborg 

3 als goed, is het eindoordeel van de opleiding Bachelor of Arts in de 

audiovisuele kunsten afstudeerrichting CMD, conform de beslisregels, 

goed.

Bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten –  
afstudeerrichting Televisie-Film

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als goed, is het eindoordeel van de opleiding Bachelor of Arts 

in de audiovisuele kunsten afstudeerrichting Televisie-Film, conform de 

beslisregels, voldoende.
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Master of Arts in de audiovisuele kunsten - afstudeerrichting Animatiefilm

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding Master of 

arts in de audiovisuele kunsten afstudeerrichting Animatiefilm, conform 

de beslisregels, voldoende.

Master of Arts in de audiovisuele kunsten - afstudeerrichting CMD

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau G

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als goed wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding Master 

of arts in de audiovisuele kunsten afstudeerrichting CMD, conform de 

beslisregels, voldoende.

Master of Arts in de audiovisuele kunsten - afstudeerrichting Televisie-Film

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding Master of 

arts in de audiovisuele kunsten afstudeerrichting Televisie-Film, conform 

de beslisregels, voldoende.
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Samenvatting van de aanbevelingen in het kader van  
het verbeterperspectief

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
 – Integreer een verwijzing naar de juridische, financieel-economische en 

productionele realiteit in de leerresultaten.

 – Integreer ook in de afstudeerrichtingen Animatiefilm en Televisie-Film 

het onderzoek beter. Daarvoor is het belangrijk om onderzoeksonder-

werpen te vinden die dichter aanleunen bij deze afstudeerrichtingen.

 – Zet meer in op internationalisering. Maak daarvoor gebruik van de 

ervaringen van LUCA Brussel.

 – Doe meer structureel aan benchmarking om de opleidingen up-to-date 

te houden.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces
 – Probeer onderzoeksprojecten uit te werken die voor alle studenten een 

meerwaarde betekenen. De onderzoeksmodule ‘re-visionary’ kan daar-

bij als voorbeeld dienen.

 – Neem meer auteursrechtelijke info op in de vakken.

 – Herdenk de algemene theorievakken, zodat ze beter aansluiten bij de 

andere vakken.

 – Werk een nieuwe aanpak uit voor de masterproef en de masterscriptie, 

zodat deze ook echt voor ‘verpersoonlijking’ kunnen zorgen.

 – Overweeg om de keuze binnen Televisie-Film te veranderen (van fictie, 

documentaire en reclame naar televisie en film).

 – Denk na over meer samenwerking tussen de afstudeerrichtingen.

 – Ga op zoek naar creatieve oplossingen voor het geringe aantal docenten 

met gastdocenten.

 – Werk aan een meer divers en vrouwelijker docentenkorps, dat de voeling 

met de praktijk steeds blijft behouden.

 – Let op dat er continuïteit is bij de docenten. Creëer daarom een stevige 

‘ruggengraat’ van enkele mensen met een ruime aanstelling.

 – Wees aandachtig voor de hoge werkdruk en de mogelijke gevolgen hier-

van.

 – Zorg voor een betere communicatie vanuit de administratieve diensten. 

Ook de externe communicatie en PR kan nog verbeteren.

 – Zoek zo snel mogelijk een sleutelfiguur die de opleidingen kan vertegen-

woordigen.

 – Maak de film-infrastructuur in orde: een tweede scherm in de montage-

cellen, een grid in de studio, een grading cel, betere beamers en een 

betere aankleding van het cinemazaaltje zijn nodig.
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 – Betrek de docenten meer bij de aankooppolitiek van de bibliotheek.

 – Laat de campus meer bruisen door de openingsuren te verlengen. Schakel 

daarbij jobstudenten in. Werk ook nóg meer samen met anderen op de 

site.

 – Organiseer ICT-ondersteuning. Ook dit kan door jobstudenten gebeuren.

 – Analyseer de uitstroom beter, door bijvoorbeeld exitgesprekken of zelfs 

studievoortgangsgesprekken te organiseren, en pas op basis daarvan 

het instroombeleid aan.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau
 – Herdenk de toetsing van de algemene theorievakken.

 – Blijf aandachtig voor de plekken waar alumni terechtkomen.

 – Werk een alumnibeleid uit.

 – Maak de master aantrekkelijker voor studenten, zodat ze niet al na de 

bachelor gaan werken.

 – Werk een nieuwe aanpak uit voor masterproef en scriptie. Een persoon-

lijker eindresultaat moet daarbij het doel zijn.

De commissie heeft met genoegen vernomen dat sinds haar bezoek een 

aantal maatregelen in lijn met de genoemde suggesties genomen zijn.
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HOGESCHOOL GENT (KASK)
Bachelor en Master  
of Arts in de audiovisuele kunsten en 
Master of Arts in audiovisual arts

SAMENVATTING  
Bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten 
Hogeschool Gent (KASK)

Op 27 en 28 mei 2015 werd de bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten van de 

Hogeschool Gent (KASK), in het kader van een onderwijsvisitatie op haar kwaliteit 

geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. In deze samenvatting, 

die een momentopname weergeeft, worden de belangrijkste bevindingen van de 

commissie opgelijst.

Profilering

De bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten is een academische opleiding 

die wordt aangeboden aan het KASK, een onderdeel van de School of Arts 

van de Hogeschool Gent (HoGent). De opleiding, met afstudeerrichtingen 

Film en Animatiefilm, wordt gestuurd door een opleidingscommissie (OC) 

die het studieprogramma bepaalt. De opleiding wil artistieke audiovisuele 

auteurs met een stevige theoretische achtergrond vormen.

In het academiejaar 2013–2014 waren 124 studenten ingeschreven voor de 

bacheloropleiding, waarvan 80 voltijds en 44 niet-voltijds. 
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Programma

Het programma bestaat uit 180 ECTS, aangeboden op drie jaar tijd.

Het programma van de opleiding is naar de mening van de commissie 

samenhangend en consistent. Het gaat uit van enkele heldere uitgangs-

punten en pedagogische principes en maakt deze ook waar. De studenten 

staan effectief centraal en worden, vooral in de praktijkvakken, intensief 

persoonlijk begeleid om zichzelf te kunnen leren kennen als maker en 

als mens. De opleiding vormt als het ware een vrijplaats voor studenten, 

die veel ruimte krijgen om te proberen en zelfs om te falen. Tegelijkertijd 

worden studenten aangezet om veel films te maken. De commissie is over 

deze balans tevreden, omdat studenten ook leren om iets af te werken. 

Falen mag dus, maar opgeven niet. Dat is een belangrijke vaardigheid 

voor toekomstige filmmakers. Het programma is opgebouwd uit algemene 

theorie, vakspecifieke theorie en praktijkvakken. Daarbij is er gaandeweg 

meer plaats voor praktijk, met een verschuiving van proces naar product. 

De bachelor wordt afgerond met een oefening waarbij de student zelf de 

touwtjes van een volledig filmproject in handen krijgt, bij wijze van stevige 

opwarmer voor de masterproef en als sluitstuk van de bachelor. Dit past 

perfect in de opbouw van het programma, waarbij studenten steeds meer 

verantwoordelijkheid krijgen.

De minor van 12 studiepunten in het tweede en derde bachelorjaar vindt 

de commissie erg waardevol. Daarmee wordt gebruik gemaakt van de site. 

Studenten kiezen dan immers vakken bij andere (al dan niet aansluitende) 

kunstrichtingen op de campus. Dit levert vaak erg interessante kruis-

bestuivingen op, en studenten geven aan dat ze er veel aan hebben. De 

commissie denkt wel dat nóg meer samenwerking mogelijk moet zijn op 

de site. 

Beoordeling en toetsing

De opleiding heeft een goed uitgewerkt toetsbeleid. Ze hanteert verschei-

dene toetsvormen, van mondelinge en schriftelijke examens tot perma-

nente evaluatie, met de nadruk op die laatste evaluatievorm. Voor de vele 

afgewerkte filmprojecten is er steeds een presentatie voor een jury van alle 

docenten. Alle studenten worden constant persoonlijk opgevolgd met veel 

feedback tijdens en na het proces. Uit de gesprekken bleek dan ook dat 

studenten zelden of nooit klachten hebben over de toetsing. 
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Begeleiding en ondersteuning

De site beschikt over uitstekende, moderne voorzieningen. De commissie 

was vooral onder de indruk van de filmzaal (KASK Cinema), die ook 

buiten de lessen een zeer interessant programma heeft voor studenten en 

externen. Dit zorgt er, samen met de inspirerende gebouwen en aanwezige 

kunststudenten, voor dat er een ideale creatieve ‘vibe’ aanwezig is op de 

site. Het inzetten van jobstudenten als projectionist bij de films is ook 

een goed idee om hen betrokken te krijgen. Het Herculeslab vindt de 

commissie een uitstekende aanwending van onderzoeksmiddelen. In dit 

lab kan namelijk ook praktijkles gegeven worden. Zo slaat de opleiding 

twee vliegen in één klap. In verband met de bibliotheek was de commissie 

minder onder de indruk. Hier ontbrak een achterliggende visie, die verder 

gaat dan het ontsluiten van informatie en het aanbieden van werkplekken 

en een viewing room. 

De opleiding beschikt over personeel dat erg gemotiveerd is. Ze zijn zeer 

bereikbaar voor studenten. De commissie vraagt zich wel af of er in het 

hele docentenkorps voldoende makers of praktijkmensen aanwezig zijn 

om de realiteit van specifiek de audiovisuele sector bij te kunnen houden. 

Daarom vindt ze het ook een goed idee dat met name de filmopleiding 

meer praktijkassistenten zoekt met een dergelijk profiel.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

Het doorstroomrendement is niet optimaal, maar iets beter dan bij andere 

filmscholen. De opleiding verwijst studenten wel goed door naar andere 

scholen (voornamelijk naar de meer gespecialiseerde afstudeerrichtingen 

van het RITS). De commissie is tevreden dat op die manier zoveel mogelijk 

studenten op de juiste plaats terechtkomen. De opleiding vreest voor 

een grotere instroom van studenten. De commissie begrijpt dit, omdat 

de huidige manier van werken met dichte begeleiding en veel feedback 

dan onmogelijk zou worden. Het is dus allemaal een kwestie van de juiste 

balans vinden. Daarbij kan gedacht worden aan een hervorming van de 

toelatingsproef.

Op basis van de gesprekken en de ingekeken documenten stelde de 

commissie vast dat de opleiding de studenten uitstekend voorbereid op 

het vervolg van hun studie in de master.
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SAMENVATTING  
Master of Arts in de audiovisuele kunsten  
en Master of Arts in audiovisual arts 
Hogeschool Gent (KASK)

Op 27 en 28 mei 2015 werden de master of Arts in de audiovisuele kunsten en de 

master of Arts in audiovisual arts van de Hogeschool Gent (KASK), in het kader 

van een onderwijsvisitatie op hun kwaliteit geëvalueerd door een commissie van 

onafhankelijke experten. In deze samenvatting, die een momentopname weergeeft, 

worden de belangrijkste bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De master of Arts in de audiovisuele kunsten en de master of arts in 

audiovisual arts zijn academische opleidingen die worden aangeboden 

aan het KASK, een onderdeel van de School of Arts van de Hogeschool 

Gent (HoGent). De opleidingen, met afstudeerrichtingen Film en Animatie-

film, worden gestuurd door een opleidingscommissie (OC) die het studie-

programma bepaalt. De opleidingen willen artistieke audiovisuele auteurs 

met een stevige theoretische achtergrond vormen. De master of Arts in 

audiovisual arts is in alle aspecten gelijk aan de gewone master, met 

uitzondering van de onderwijstaal. Deze master wordt immers volledig 

in het Engels ingericht. Ook hier zijn er de afstudeerrichtingen ‘Film’ en 

‘Animation Film’.

In de masters waren in het academiejaar 2013–2014 40 studenten 

ingeschreven, waarvan 5 voltijds en 35 niet-voltijds. 

Programma

Het masterprogramma bestaat uit 60 ECTS, aangeboden op één jaar tijd.

Het programma van de opleidingen is naar de mening van de commissie 

samenhangend en consistent. Het gaat uit van enkele heldere uitgangs-

punten en pedagogische principes en maakt deze ook waar. De studenten 

staan effectief centraal en worden, vooral in de praktijkvakken, intensief 

persoonlijk begeleid om zichzelf te kunnen leren kennen als maker en als 

mens. De opleidingen vormen als het ware een vrijplaats voor studenten, 

die veel ruimte krijgen om te proberen en zelfs om te falen. Tegelijkertijd 

worden studenten aangezet om veel films te maken. De commissie is over 

deze balans tevreden, omdat studenten ook leren om iets af te werken. 

Falen mag dus, maar opgeven niet. Dat is een belangrijke vaardigheid 

voor toekomstige filmmakers. Het programma is opgebouwd uit algemene 

theorie, vakspecifieke theorie en praktijkvakken. 
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De masterseminaries zijn een goede aanvulling op het eindwerk en de 

scriptie. Wel is het belangrijk dat hierover beter gecommuniceerd wordt 

naar de studenten derde bachelor, zodat ze een goede keuze kunnen 

maken die aansluit bij hun persoonlijke programma. Uit de gesprekken 

bleek dat de studenten niet op de hoogte waren van de mogelijkheden 

en de concrete inhoud van de seminaries, ondanks de initiatieven die de 

opleidingen reeds genomen hebben. Verder merkt de commissie op dat 

het meeste onderzoek dat behandeld wordt in de seminaries eerder draait 

rond ‘denken’ (literatuurstudie, filmstudie, filosofie, …) dan rond ‘doen’ 

(camera-onderzoek, acteursregie, 3D, …). Onderzoek kan hier dus nog wel 

breder gedefinieerd worden, en dit kan de masterstudenten alleen maar 

ten goede komen.

De opleidingen organiseren een stage, ‘Kunst in het werkveld’ genaamd. 

Hierbij gaan studenten aan de slag binnen de context van een organisatie 

met een publiek doel (cultuursector, ngo, …). Ze maken er bijvoorbeeld 

een reclamespot, een educatieve film, een leader of een geanimeerde 

theaterachtergrond. Daarbij leren ze ook samenwerken en kunnen ze 

beter inschatten wat de mogelijkheden zijn na het afstuderen. Deze stages 

worden goed begeleid vanuit de opleidingen, en de commissie prijst dan 

ook deze aanpak.

Beoordeling en toetsing

De opleidingen hebben een goed uitgewerkt toetsbeleid. Ze hanteren 

verscheidene toetsvormen, van mondelinge en schriftelijke examens 

tot permanente evaluatie, met de nadruk op die laatste evaluatievorm. 

Voor de vele afgewerkte filmprojecten en de masterproef is er steeds 

een presentatie voor een jury van alle docenten. Alle studenten worden 

constant persoonlijk opgevolgd met veel feedback tijdens en na het proces. 

Uit de gesprekken bleek dan ook dat studenten zelden of nooit klachten 

hebben over de toetsing. 

Begeleiding en ondersteuning

De site beschikt over uitstekende, moderne voorzieningen. De commissie 

was vooral onder de indruk van de filmzaal (KASK Cinema), die ook 

buiten de lessen een zeer interessant programma heeft voor studenten en 

externen. Dit zorgt er, samen met de inspirerende gebouwen en aanwezige 

kunststudenten, voor dat er een ideale creatieve ‘vibe’ aanwezig is op de 

site. Het inzetten van jobstudenten als projectionist bij de films is ook 

een goed idee om hen betrokken te krijgen. Het Herculeslab vindt de 
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commissie een uitstekende aanwending van onderzoeksmiddelen. In dit 

lab kan namelijk ook praktijkles gegeven worden. Zo slaan de opleidingen 

twee vliegen in één klap. In verband met de bibliotheek was de commissie 

minder onder de indruk. Hier ontbrak een achterliggende visie, die verder 

gaat dan het ontsluiten van informatie en het aanbieden van werkplekken 

en een viewing room. 

De opleidingen beschikken over personeel dat erg gemotiveerd is. Ze zijn 

zeer bereikbaar voor studenten. De commissie vraagt zich wel af of er in het 

hele docentenkorps voldoende makers of praktijkmensen aanwezig zijn 

om de realiteit van specifiek de audiovisuele sector bij te kunnen houden. 

Daarom vindt ze het ook een goed idee dat met name de filmopleiding 

meer praktijkassistenten zoekt met een dergelijk profiel.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

De commissie constateerde na het bekijken en lezen van verschillende 

masterproeven dat het niveau van de eindwerken hoog ligt. Dit is ook 

consequent zo, dus niet enkel een paar toevalstreffers. De masterproeven 

zijn interessant en divers. Studenten leveren op die manier ook direct een 

mooi visitekaartje af voor de toekomst. Het lijkt erop dat alumni breed 

inzetbaar zijn in de sector en daarbuiten; de mensen uit het werkveld 

die de commissie gezien heeft, bevestigen dit ook volmondig. Wie de 

eindstreep haalt, heeft dan ook al veel films gemaakt (afhankelijk van de 

afstudeerrichting) en dus al veel obstakels gerond.
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OPLEIDINGSRAPPORT 
Bachelor en Master of Arts in de audiovisuele kunsten  
en Master of Arts in audiovisual arts  
Hogeschool Gent (KASK)

Woord vooraf

Dit rapport behandelt de opleidingen Bachelor en Master of Arts in de 

audiovisuele kunsten en de Master of Arts in audiovisual arts aan de 

Hogeschool Gent (KASK). De visitatiecommissie bezocht deze opleidingen 

op 27 en 28 mei 2015.

De visitatiecommissie beoordeelt de opleidingen aan de hand van de drie 

generieke kwaliteitswaarborgen uit het VLUHR-beoordelingskader. Dit 

kader is afgestemd op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de 

NVAO. Voor elke generieke kwaliteitswaarborg geeft de commissie een 

gewogen en gemotiveerd oordeel op een vierpuntenschaal: onvoldoende, 

voldoende, goed of excellent. Bij de beoordeling van de generieke kwali-

teitswaarborgen betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke 

kwaliteitswaarborg aanwezig is en de opleiding – of een opleidings variant 

– voldoet aan de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs 

mag worden verwacht van een bachelor- of masteropleiding in het hoger 

onderwijs. De score voldoende wijst er op dat de opleiding voldoet aan de 

basiskwaliteit en een acceptabel niveau vertoont voor de generieke kwa-

liteitswaarborg. Indien de opleiding goed scoort dan overstijgt ze syste-

matisch de basiskwaliteit voor de generieke kwaliteitswaarborg. Bij een 

score excellent steekt de opleiding ver uit boven de basiskwaliteit voor de 

generieke kwaliteitswaarborg en geldt ze hierbij als een (inter)nationaal 

voorbeeld. De score onvoldoende getuigt dan weer dat de generieke kwali-

teitswaarborg onvoldoende aanwezig is.

De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie 

heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot haar oordeel is gekomen. De 

commissie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding 

als geheel aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. De oordelen en 

aanbevelingen hebben betrekking op de opleiding met alle daaronder 

ressorterende varianten, tenzij anders vermeld.

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft 

vastgesteld op het moment van het visitatiebezoek. De commissie heeft 

zich bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de informa-

tie die voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 
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de lesgevers, de studenten, de alumni, vertegenwoordigers van het werk-

veld en de verantwoordelijken op opleidingsniveau voor interne kwaliteits-

zorg, internationalisering en studiebegeleiding. De commissie heeft ook 

het studiemateriaal, de afstudeerwerken en de examenvragen bestudeerd. 

Tevens is door de commissie een bezoek gebracht aan de opleidingsspeci-

fieke faciliteiten, zoals de leslokalen, de studio en de bibliotheek.

Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport 

aanbevelingen in het kader van het verbeterperspectief. Op die manier 

wenst de commissie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de 

opleiding. De aanbevelingen zijn opgenomen bij de respectieve generieke 

kwaliteitswaarborgen. Aan het eind van het rapport is een overzicht 

opgenomen van verbetersuggesties.

Situering van de opleiding

De Bachelor en Master of Arts in de audiovisuele kunsten en de Master 

of Arts in audiovisual arts zijn academische opleidingen die worden 

aangeboden aan het KASK, een onderdeel van de School of Arts van de 

Hogeschool Gent (HoGent). De opleidingen, met afstudeerrichtingen Film 

en Animatiefilm, worden gestuurd door een opleidingscommissie (OC) die 

het studieprogramma bepaalt.

De afstudeerrichting Film valt onder de vakgroep ‘Foto-Film-Drama’, daar 

waar de afstudeerrichting Animatiefilm valt onder de vakgroep ‘Autonome 

kunsten’. Deze opsplitsing heeft te maken met recente ontwikkelingen 

binnen de animatie. De discipline is erg versplinterd geraakt, en net 

daarom is ervoor gekozen om de animatiefilm meer autonoom te 

benaderen. Door de aansluiting bij de vakgroep autonome kunsten kan 

ook meer de brug gelegd worden met beeldende kunsten, zoals grafiek en 

mediakunst. De vakgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van 

het studieprogramma op vlak van personeel, infrastructuur en financiën.

De Master of Arts in audiovisual arts is in alle aspecten gelijk aan de gewone 

master, met uitzondering van de onderwijstaal. Deze master wordt immers 

volledig in het Engels ingericht. Ook hier zijn er de afstudeerrichtingen 

‘Film’ en ‘Animation Film’.

In het academiejaar 2013–2014 waren 124 studenten ingeschreven voor de 

bacheloropleiding, waarvan 80 voltijds en 44 niet-voltijds. Het programma 

bestaat uit 180 ECTS, aangeboden op drie jaar tijd.
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In de masters waren in het academiejaar 2013–2014 40 studenten 

ingeschreven, waarvan 5 voltijds en 35 niet-voltijds. Het masterprogramma 

bestaat uit 60 ECTS, aangeboden op één jaar tijd.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van de Bachelor 
en Master of Arts in de audiovisuele kunsten en de Master of Arts in 
audiovisual arts als GOED

De bachelor-masteropleiding heeft in samenspraak met de andere Vlaamse 

academische opleidingen audiovisuele kunsten domeinspecifieke 
leerresultaten (DLR) opgesteld, overeenkomstig het decreet betreffende 

de Vlaamse kwalificatiestructuur van 30 april 2009. Deze DLR werden 

gevalideerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) 

op 13 oktober 2014.

De opleidingen hebben besloten om deze DLR over te nemen. Ze zijn van 

mening dat deze een breed spectrum bestrijken en willen ze met enkele 

eigen accenten implementeren. Daarbij is er vooral aandacht voor het 

opleiden van audiovisuele auteurs, iets wat alle stakeholders ook duidelijk 

belangrijk vinden.

In de leerresultaten kon de commissie niet echt een verwijzing terugvinden 

naar de juridische, financieel-economische en productionele realiteit 
waarin de afgestudeerden terecht zullen komen. DLR 3 en 7 zouden wel 

breed geïnterpreteerd kunnen worden in deze zin. De commissie is echter 

van mening dat dit toch explicieter opgenomen zou kunnen worden, 

gezien het grote belang van deze zaken voor een latere carrière. In het 

programma kon de commissie wel duidelijk aandacht voor ‘het werkveld’ 

terugvinden (zie GKW2).

De commissie prijst de duidelijke auteursgerichte focus met heldere 

pedagogische principes van de opleidingen. Zo wordt waar mogelijk 

procesgericht gewerkt, met ‘learning by doing’ waarbij studenten mogen 

falen. Verder staat de student centraal en krijgt hij/zij een zeer intensieve, 

persoonlijke begeleiding. Dit getuigt van een heldere visie, die ook wordt 

doorgetrokken in het onderwijs en de toetsing. De commissie gaat ervan 

uit dat de opleidingen niet op hun lauweren gaan rusten en zich, net als 

hun studenten, permanent blijven heruitvinden en verbeteren.
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De opleidingen besteden veel aandacht aan een kritische houding en 

bieden relatief veel plaats voor algemene en vakspecifieke theorie in het 

programma. De commissie ziet zeker het belang in van een theoretische 

onderbouw om tot een kritische houding te komen, maar waarschuwt 

voor een eventueel doorslaan van de balans naar meer (algemene) theorie 

(zie ook GKW 2).

Tijdens het bezoek stelde de commissie zich enkele vragen bij het 

feit of de opleidingen al dan niet mee zijn met de huidige evoluties in 
het werkveld en de audiovisuele sector in het algemeen. Hierop werd 

echter grondig onderbouwd geantwoord dat de opleidingen bewust 

kiezen voor ambachtelijke filmmakers, die zelf een groot deel van het 

maakproces in handen hebben en hun eigen weg zoeken/kiezen. De 

persoonlijke begeleiding van studenten laat daarbij toe om waar nodig 

beperkt (vooral technische) kennis bij te spijkeren, als het ware ‘à la 

tête du client’. Studenten kunnen zich dan via zelfstudie verder in deze 

zaken bekwamen. De afstudeerrichting Animatie benadrukt daarbij dat 

studenten niet moeten uitzoeken wat animatie is, maar wat animatie kan 

zijn. De commissie gaat hierin mee, maar waarschuwt wel om – zeker 

bij Animatiefilm – voldoende open te staan voor nieuwe evoluties (zoals 

bijvoorbeeld CGI en 3D). 

Het viel de commissie op dat er binnen de opleidingen veel aandacht is voor 

geluid. Dit is een bewuste keuze (omdat het een belangrijk deel van film 

is) en geen toeval, wat de commissie waardeert. Deze aandacht voor geluid 

sluit bovendien goed aan bij de locatie van de school in Gent (waar ook het 

filmfestival werkt rond filmmuziek en sound design) en op de Bijlokesite 

(waar ook het conservatorium gelegen is). De opleidingen zijn momenteel 

druk bezig met de opstart van het EMAS-project (European Master of Arts 

in Sound, een tweejarige master). Dit project is veelbelovend, maar niet de 

focus van deze visitatie.

Binnen de opleidingen wordt ingezet op onderzoek, maar steeds in functie 
van onderwijs en praktijk. De commissie is hiermee zeer tevreden, maar 

geeft aan dat de balans nu goed is. Meer onderzoek ten koste van praktijk 

of omgekeerd is zeker niet wenselijk. Het is dan ook belangrijk dat de 

opleidingen deze balans blijven bewaken.

De opleidingen hebben een uitgebreide en goede visie op internationalise-
ring, wat mede te danken is aan de Engelstalige masteropleiding. Daarbij 

kijken ze ook verder dan enkel uitwisselingen (zie ook GKW2).
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Op het vlak van benchmarking heeft vooral Animatiefilm al enige ervaring. 

Door de historisch gegroeide contacten met andere scholen wordt er vaak 

samengezeten en geïnformeerd naar elkaars werking. Eenzelfde evolutie is 

er nu ook bij film binnen de internationale filmscholenvereniging CILECT. 

Op zich vindt de commissie het goed dat de opleidingen zich op die manier 

informeren over het reilen en zeilen in het buitenland, maar van echt 

structureel benchmarken is geen sprake. Hier kunnen zeker nog enkele 

stappen gezet worden.

De commissie besluit op basis hiervan dat de opleidingen een sterke 

profilering hebben waar een duidelijke visie achter schuilt. Iedereen 

binnen de opleidingen weet waar ze naartoe willen en gelooft hier ook in. 

De opleidingen tonen echter weinig ambitie om verder te gaan dan ze nu 

al doen en uit te groeien tot een internationaal voorbeeld. Daarom kent de 

commissie voor het beoogd eindniveau de score ‘goed’ toe.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de Bachelor en Master 
of Arts in de audiovisuele kunsten en de Master of Arts in audiovisual 
arts als GOED

Het programma van de opleidingen is naar de mening van de commissie 

samenhangend en consistent. Het gaat uit van enkele heldere 

uitgangspunten en pedagogische principes (zie GKW 1) en maakt deze 

ook waar. De studenten staan effectief centraal en worden, vooral in de 

praktijkvakken, intensief persoonlijk begeleid om zichzelf te kunnen leren 

kennen als maker en als mens. De opleidingen vormen als het ware een 

vrijplaats voor studenten, die veel ruimte krijgen om te proberen en zelfs 

om te falen. Tegelijkertijd worden studenten aangezet om veel films te 
maken (bij Animatiefilm 7 afgewerkte filmpjes, bij Film zelfs 15 doorheen 

heel de opleiding). De commissie is over deze balans tevreden, omdat 

studenten ook leren om iets af te werken. Falen mag dus, maar opgeven 

niet. Dat is een belangrijke vaardigheid voor toekomstige filmmakers. Het 

programma is opgebouwd uit algemene theorie, vakspecifieke theorie en 

praktijkvakken. Daarbij is er gaandeweg meer plaats voor praktijk, met een 

verschuiving van proces naar product. De recente veranderingen in het 
programma lijken effectief een verbetering te zijn. Zo wordt nu al vroeger 

in de opleiding een onderzoekende houding gestimuleerd. Bovendien zijn 

studenten nu, zoals eerder reeds vermeld, verplicht om meer filmprojecten 
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af te werken. Ze worden zo echte allrounders, die alle aspecten van het 

film maken onder de knie moeten hebben.

Het enkel aanbieden van techniek in functie van inhoud is consequent 

vanuit de visie van de opleidingen. Er is genoeg bijkomend aanbod van 

technische vaardigheden voor studenten die dat willen. De opleidingen 

staan altijd open voor extra vragen van studenten en stellen zich zo 

zeer flexibel op. Zo kunnen animatiestudenten bijvoorbeeld tijdens de 

zogenaamde ‘softwareweken’ kennis maken met enkele softwarepakketten 

naar keuze en met de aangeleerde basiskennis kunnen ze zelf aan de slag. 

Als ze later nog bijkomende vragen hebben, kunnen ze steeds terecht bij 

een gespecialiseerde docent.

De minor van 12 studiepunten in het tweede en derde bachelorjaar 

vindt de commissie erg waardevol. Daarmee wordt gebruik gemaakt 

van de site. Studenten kiezen dan immers vakken bij andere (al dan 

niet aansluitende) kunstrichtingen op de campus. Dit levert vaak erg 

interessante kruisbestuivingen op, en studenten geven aan dat ze er veel 

aan hebben. De commissie denkt wel dat nóg meer samenwerking mogelijk 

moet zijn op de site. De keuzemogelijkheden kunnen ook, net als bij de 

masterseminaries, nog beter begeleid worden. Daarbij is het belangrijk 

dat alle docenten op de hoogte zijn van de keuzemogelijkheden, opdat ze 

de studenten ook kunnen adviseren op basis van hun eigen ervaring en 

kennis.

De bachelor wordt afgerond met een oefening waarbij de student zelf de 

touwtjes van een volledig filmproject in handen krijgt, bij wijze van stevige 

opwarmer voor de masterproef en als sluitstuk van de bachelor. Dit past 

perfect in de opbouw van het programma, waarbij studenten steeds meer 

verantwoordelijkheid krijgen.

De masterseminaries zijn een goede aanvulling op het eindwerk en de 

scriptie. Wel is het belangrijk dat hierover beter gecommuniceerd wordt 

naar de studenten derde bachelor, zodat ze een goede keuze kunnen 

maken die aansluit bij hun persoonlijke programma. Uit de gesprekken 

bleek dat de studenten niet op de hoogte waren van de mogelijkheden 

en de concrete inhoud van de seminaries, ondanks de initiatieven die de 

opleidingen reeds genomen hebben. Verder merkt de commissie op dat 

het meeste onderzoek dat behandeld wordt in de seminaries eerder draait 

rond ‘denken’ (literatuurstudie, filmstudie, filosofie, …) dan rond ‘doen’ 

(camera-onderzoek, acteursregie, 3D, …). Onderzoek kan hier dus nog wel 



Hogeschool Gent (KASK) – Opleidingsrapport 127

breder gedefinieerd worden, en dit kan de masterstudenten alleen maar 

ten goede komen.

De opleidingen organiseren in de master een stage, ‘Kunst in het werkveld’ 

genaamd. Hierbij gaan studenten aan de slag binnen de context van 

een organisatie met een publiek doel (cultuursector, ngo, …). Ze maken 

er bijvoorbeeld een reclamespot, een educatieve film, een leader of een 

geanimeerde theaterachtergrond. Daarbij leren ze ook samenwerken en 

kunnen ze beter inschatten wat de mogelijkheden zijn na het afstuderen. 

Deze stages worden goed begeleid vanuit de opleidingen, en de commissie 

prijst dan ook deze aanpak.

De opleidingen zijn academisch en dus speelt onderzoek een belangrijke 

rol. Aan het KASK is gekozen voor onderzoek dat zoveel mogelijk in functie 

van het (praktijk-)onderwijs staat. De commissie is van mening dat dit de 

juiste aanpak is en dat het de opleidingen ten goede komt. Zo looft ze de 

doctoraten in de kunsten, die zoveel mogelijk binnen de kunsten gesitueerd 

zijn en dus niet (alleen) óver de kunsten gaan. Verder was de commissie 

onder de indruk van de zogenaamde twee- tot vierjarige projecten, waarbij 

docenten tijdelijk extra tijd en middelen krijgen voor onderzoek dat 

onmiddellijke impact heeft op het (praktijk-)onderwijs. Vreemd genoeg zijn 

studenten zelf nog niet helemaal in staat om ‘onderzoek’ te omschrijven 

of te herkennen binnen hun curriculum, hoewel uit hun uitleg wel blijkt 

dat ze er al volop mee bezig zijn. Velen van hen zien onderzoek nog als 

puur ‘universitaire’ theorie. De communicatie kan dus nog beter, zodat ook 

studenten inzien wat onderzoek volgens de opleidingen precies is of kan 

zijn.

Die site beschikt over uitstekende, moderne voorzieningen. De commissie 

was vooral onder de indruk van de filmzaal (KASK Cinema), die ook 

buiten de lessen een zeer interessant programma heeft voor studenten en 

externen. Dit zorgt er, samen met de inspirerende gebouwen en aanwezige 

kunststudenten, voor dat er een ideale creatieve ‘vibe’ aanwezig is op de 

site. Het inzetten van jobstudenten als projectionist bij de films is ook 

een goed idee om hen betrokken te krijgen. Het Herculeslab vindt de 

commissie een uitstekende aanwending van onderzoeksmiddelen. In dit 

lab kan namelijk ook praktijkles gegeven worden. Zo slaan de opleidingen 

twee vliegen in één klap. In verband met de bibliotheek was de commissie 

minder onder de indruk. Hier ontbrak een achterliggende visie, die verder 

gaat dan het ontsluiten van informatie en het aanbieden van werkplekken 

en een viewing room. 
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De opleidingen beschikken over personeel dat erg gemotiveerd is. Ze 

zijn zeer bereikbaar voor studenten. De commissie vraagt zich wel af 

of er in het hele docentenkorps voldoende makers of praktijkmensen 

aanwezig zijn om de realiteit van specifiek de audiovisuele sector bij te 

kunnen houden. Daarom vindt ze het ook een goed idee dat met name 

de filmopleiding meer praktijkassistenten zoekt met een dergelijk 

profiel. Ondanks het feit dat er momenteel genoeg personeel is, stelt de 

commissie wel dat de afstudeerrichting film blijvend moeten zorgen voor 

een stevige ‘ruggengraat’ van enkele mensen met een ruime aanstelling. 

Dit om versnippering in vele kleine aanstellingspercentages te voorkomen 

en om het overzicht te behouden. Wat betreft de internationale master 

maakt de opleiding gebruik van dezelfde docenten. Alle docenten met een 

aanstelling dienen wel een TOEFL test af te leggen, zodat hun Engels op 

niveau is.

Het feit dat de beslissingsstructuren niet ver van de opleidingen afstaan, 

komt hen zeer ten goede. Het KASK is bevoorrecht ten opzichte van andere 

scholen door die relatief grote autonomie. De commissie hoopt dan ook 

dat dit zo kan blijven.

Het doorstroomrendement is niet optimaal, maar iets beter dan bij andere 

filmscholen. De opleidingen verwijzen studenten wel goed door naar andere 

scholen (voornamelijk naar de meer gespecialiseerde afstudeerrichtingen 

van het RITS). De commissie is tevreden dat op die manier zoveel mogelijk 

studenten op de juiste plaats terechtkomen. De opleidingen vrezen voor 

een grotere instroom van studenten. De commissie begrijpt dit, omdat 

de huidige manier van werken met dichte begeleiding en veel feedback 

dan onmogelijk zou worden. Het is dus allemaal een kwestie van de juiste 

balans vinden. Daarbij kan gedacht worden aan een hervorming van de 

toelatingsproef.

De kwaliteitszorg binnen de opleidingen is zeer goed. Dit kwam onder 

meer tot uiting in een zeer volledig zelfevaluatierapport (ZER), dat ook 

echt doorleefd bleek. De kwaliteitszorgmedewerker is op alle mogelijke 

vergaderingen aanwezig en kan op die manier binnen heel de school snel 

opportuniteiten en problemen detecteren. Veel initiatieven kunnen zo ook 

bottom-up georganiseerd worden.

Naast de voornoemde internationale master in Sound in opstart (zie GKW1), 

zijn de opleidingen ook op andere vlakken actief rond internationalisering. 

De afstudeerrichting Animatiefilm heeft reeds een lange traditie van 



Hogeschool Gent (KASK) – Opleidingsrapport 129

inkomende studenten, maar ook heel wat Gentse studenten trekken 

in het kader van een Erasmusuitwisseling naar het buitenland. Bij de 

afstudeerrichting Film is er geen dergelijke traditie, voornamelijk wegens 

de volgtijdelijkheid in het drukke programma. Recent zijn er wel enkele 

initiatieven, en enkele inkomende en uitgaande studenten hebben 

reeds een uitwisseling achter de rug. De commissie ziet hier echter nog 

heel wat mogelijkheden. Mogelijk kan het programma voor Film wat 

aangepast worden om een internationale periode (‘mobility window’) 

mogelijk te maken. Verder is het belangrijk dat ook het schakelprogramma 

in het Engels gevolgd kan worden. Want nu haken nog veel kandidaat-

masterstudenten af bij gebrek aan een Engelstalig schakelprogramma. Tot 

slot stelt de commissie vast dat het toetreden van de opleidingen tot het 

internationale filmschoolnetwerk CILECT een goede evolutie is. Nu is het 

kwestie om er goed gebruik van te maken en op zoek te gaan naar sterke 

partners voor uitwisselingen. 

Internationalisering is uiteraard meer dan uitwisselingen alleen. De 

opleidingen nodigen dan ook regelmatig internationale gastdocenten 

uit voor de zogenaamde ‘cinesessies’, wat door studenten en commissie 

zeer gewaardeerd wordt. Het gaat hier duidelijk om een structureel beleid 

rond internationale sprekers, en niet om enkele toevalstreffers. Bovendien 

worden enkele internationale (animatie)filmfestivals bezocht, hetgeen de 

studenten direct ook in contact brengt met het internationale werkveld.

De commissie concludeert dat de opleidingen beschikken over een sterk 

en samenhangend programma. De opleidingen dienen wel werk te maken 

van de mogelijkheid om onderbouwd keuzevakken te kiezen en ze kunnen 

onderzoek nog wat breder definiëren. Wat betreft voorzieningen, personeel, 

kwaliteitszorg en internationalisering zijn de opleidingen op het juiste pad. 

Op basis hiervan kent de commissie voor het onderwijsproces de score 

‘goed’ toe.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van de Bachelor 
en Master of Arts in de audiovisuele kunsten en de Master of Arts in 
audiovisual arts als GOED

De opleidingen hebben een goed uitgewerkt toetsbeleid. Ze hanteren 

verscheidene toetsvormen, van mondelinge en schriftelijke examens 
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tot permanente evaluatie, met de nadruk op die laatste evaluatievorm. 

Voor de vele afgewerkte filmprojecten is er steeds een presentatie voor 

een jury van alle docenten. De verslagen van de jurybeoordelingen die 

de commissie bij Film zag, waren zeer volledig en verhelderend voor de 

student. De commissie zou een dergelijk uitgebreid verslag ook graag zien 

bij Animatie. Alle studenten worden constant persoonlijk opgevolgd met 

veel feedback tijdens en na het proces. Uit de gesprekken bleek dan ook 

dat studenten zelden of nooit klachten hebben over de toetsing.

De commissie constateerde na het bekijken en lezen van verschillende 

masterproeven dat het niveau van de eindwerken hoog ligt. Dit is ook 

consequent zo, dus niet enkel een paar toevalstreffers. De masterproeven 

zijn interessant en divers. Studenten leveren op die manier ook direct een 

mooi visitekaartje af voor de toekomst.

De opleidingen organiseren een alumni-bevraging. Deze levert heel wat 

nuttige cijfers op in verband met hun tewerkstelling. Het lijkt erop dat 

alumni breed inzetbaar zijn in de sector en daarbuiten; de mensen uit het 

werkveld die de commissie gezien heeft, bevestigen dit ook volmondig. Wie 

de eindstreep haalt, heeft dan ook al 7/15 films gemaakt (afhankelijk van 

de afstudeerrichting) en dus al veel obstakels gerond. De commissie zag 

tot haar vreugde ook dat de opleidingen beschikken over een nieuwsbrief 

met bijhorende facebookpagina voor (pas) afgestudeerden: ‘The Graduate’. 

Wat betreft alumni-beleid zijn er dus al heel wat belangrijke stappen gezet.

Het doorstroomrendement is niet zo goed, maar wel beter dan bij 

gelijkaardige opleidingen. De commissie begrijpt dat vele studenten hun 

master Film in twee jaar doen om praktische (vooral budgettaire) redenen. 

De oplossing die de opleidingen voor deze situatie voorstellen is om de 

master Film te verlengen naar 90 studiepunten. De commissie ziet hier 

echter het nut niet van in. Het programma zou daarvoor ook verzwaard 

moeten worden, en daar worden de studenten zeker niet mee geholpen. 

Wel lijkt het belangrijk dat studenten het extra masterjaar zoveel mogelijk 

gebruiken om al langzaam in te treden in het werkveld. De opleidingen 

kunnen dit mogelijk nog wat meer sturen.

De commissie besluit dat de opleidingen beschikken over een goed 

uitgewerkt toetsbeleid, dat ervoor zorgt dat studenten van dichtbij 

opgevolgd worden. Bovendien ligt het niveau van de masterproeven hoog 

en hebben de opleidingen stappen gezet naar een alumni-beleid. Enkel 

wat betreft doorstroomrendement dienen de opleidingen nog op zoek te 
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gaan naar creatieve oplossingen voor de huidige situatie. Daarom kent de 

commissie voor het gerealiseerd eindniveau de score ‘goed’ toe.
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Integraal eindoordeel van de commissie

Bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten – afstudeerrichting Film

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau G

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces G

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als goed wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als goed en generieke kwaliteitswaarborg 

3 als goed, is het eindoordeel van de opleiding Bachelor of Arts in de 

audiovisuele kunsten afstudeerrichting Film, conform de beslisregels, 

goed.

Bachelor of Arts in de audiovisuele kunsten –  
afstudeerrichting Animatiefilm

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau G

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces G

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als goed wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als goed en generieke kwaliteitswaarborg 

3 als goed, is het eindoordeel van de opleiding Bachelor of Arts in de 

audiovisuele kunsten afstudeerrichting Animatiefilm, conform de 

beslisregels, goed.

Master of Arts in de audiovisuele kunsten – afstudeerrichting Film

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau G

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces G

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als goed wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als goed en generieke kwaliteitswaarborg 

3 als goed, is het eindoordeel van de opleiding Master of arts in de 

audiovisuele kunsten, conform de beslisregels, goed.
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Master of Arts in de audiovisuele kunsten – afstudeerrichting Animatiefilm

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau G

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces G

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als goed wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als goed en generieke kwaliteitswaarborg 

3 als goed, is het eindoordeel van de opleiding Master of arts in de 

audiovisuele kunsten, conform de beslisregels, goed.

Master of Arts in audiovisual arts - Film

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau G

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces G

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als goed wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als goed en generieke kwaliteitswaarborg 3 

als goed, is het eindoordeel van de opleiding Master of arts in audiovisual 

arts - film, conform de beslisregels, goed.

Master of Arts in audiovisual arts – Animation film

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau G

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces G

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als goed wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als goed en generieke kwaliteitswaarborg 3 

als goed, is het eindoordeel van de opleiding Master of arts in audiovisual 

arts – Animation film, conform de beslisregels, goed.
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Samenvatting van de aanbevelingen in het kader van  
het verbeterperspectief

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
 – Neem in de LR een verwijzing op naar de juridische, financieel-eco-

nomische en productionele realiteit.

 – Blijf de balans in de opleiding tussen onderzoek en praktijk bewaken.

 – Doe meer aan structurele benchmarking. Blijf hierbij ook aandachtig 

voor evoluties in het werkveld.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces
 – Ga voor meer samenwerkingen binnen de site en tussen Film en 

Animatie.

 – Zorg voor een betere begeleiding bij keuzemomenten (minor en master-

seminarie) door de docenten beter op de hoogte te stellen van de keuze-

mogelijkheden, zodat ze de studenten kunnen adviseren vanuit hun 

eigen kennis en ervaring. Op die manier kunnen de studenten beter 

geïnformeerd een keuze maken.

 – Definieer onderzoek binnen de masterseminaries breder en integreer 

ook praktijkonderzoek.

 – Communiceer duidelijker over onderzoek naar studenten toe.

 – Denk na over een meer vernieuwende visie voor de bibliotheek.

 – Let op dat er continuïteit is bij de docenten. Creëer daarom bij Film een 

stevige ‘ruggengraat’ van enkele mensen met een ruime aanstelling.

 – Denk na over de invoering van een ‘mobility window’ bij Film om uit-

wisselingen makkelijker mogelijk te maken.

 – Organiseer het schakelprogramma ook in het Engels.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau
 – Maak ook bij Animatie een uitgebreid juryverslag voor elke student.

 – Zoek een creatieve oplossing voor de huidige situatie rond het door-

stroomrendement bij Film. Een master van 90 SP lijkt hierbij niet 

aangewezen.

De commissie heeft met genoegen vernomen dat sinds haar bezoek een 

aantal maatregelen in lijn met de genoemde suggesties genomen zijn.
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Drs. Mieke Bernink (1959) is sinds 2008 lector aan de Nederlandse Film-

academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 

Als lector is zij verantwoordelijk voor de door haar geïnitieerde tweeja-

rige internationale masteropleiding film, gericht op artistiek onderzoek. 

Deze opleiding neemt vanwege zijn focus internationaal een unieke posi-

tie in. Tot de verantwoordelijkheden van het lectoraat behoort tevens het  

(ontwikkelen en begeleiden van het) onderzoeksbeleid van de academie 

als geheel – onderzoek dat deels gericht is op verbetering van het onder-

wijs (curriculumvernieuwing), deels op de professionele praktijk en de 

technologische vernieuwingen die daarin plaatsvinden, onder meer op het 

grensvlak tussen film en ‘immersive media’. Als lid van het management-

team van de Filmacademie is zij eveneens medeverantwoordelijk voor 

het dagelijks bestuur van de organisatie en voor het curriculum van het  

bacheloronderwijs van de Academie. Eerder, van 2001 tot 2008, was  

Bernink, als secretaris Film en Media-educatie van de Raad voor Cultuur 

– adviesorgaan van de Nederlandse overheid – medebepalend voor de 

ontwikkeling van het filmbeleid van de Nederlandse overheid. In de jaren 

daarvoor was zij hoofdredacteur van het film- en beeldcultuurtijdschrift 

Skrien, filmcriticus en essayist. Naast haar werk bij de Filmacademie is 

Bernink onder meer lid van verschillende adviescommissies op het terrein 

van film en media. 

Prof. dr. Caroline Pauwels is als Gewoon Hoogleraar verbonden aan de 

vakgroep communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. 

Ze doceert mediabeleid en media-economie, vooral vanuit Europees 

en internationaal perspectief. Haar publicaties focussen op Europees 

mediabeleid. Ze leidt het onderzoekscentrum SMIT, alsook het Digital 

Society Departement van iMinds. Beide onderzoeksinstellingen focussen 

op gebruikers-, beleids- en marktransities op gang gebracht door digitale 

ontwikkelingen. Caroline Pauwels is ook Jean Monnet Chair holder en 

kreeg in 2014 de binnenlandse Francqui leerstoel.

Bart Van Langendonck is producer en oprichter van het onafhankelijke 

productiebedrijf Savage Film. Hij is vooral bekend als producer van de 

films Rundskop (Michaël R. Roskam, 2011; genomineerd voor een Oscar) en 

D’Ardennen (Robin Pront, 2015). Na een carrière in muziek en programmeren 

werd hij algemeen manager van het internationaal bekende dansgezelschap 

‘Ultima Vez’ van choreograaf en regisseur Wim Vandekeybus. Later 

begon hij als producer van documentaires, dansfilms en langspeelfilms, 

eerst voor productiebedrijf CCCP (van 2002 tot 2006), waarna hij zijn 

eigen onafhankelijke productiebedrijf, Savage Film, oprichtte. Dit bedrijf 
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werkt in nauwe samenwerking met Eyeworks, het grootste productiehuis 

van Vlaanderen. Bart Van Langendonck is commissielid van de CRRAV 

documentaire commissie, lid van de ‘wild card’ jury van het VAF, lid van de 

Media Desk Flanders stuurgroep, lid van de raad van bestuur van Ultima 

Vez/Wim Vandekeybus en van de Vlaamse Film Producenten Bond (VFPB). 

Hij is een stichtend lid van het VOD-platform www.vlaamsefilm.be en van 

het promotionele platform voor documentaires www.flandersdoc.be 

Sven Speybrouck (1968) studeerde Germaanse Filologie aan de Univer-

siteit Antwerpen. Na een korte academische carrière ging hij bij de VRT 

werken als redacteur van De Nieuwe Wereld op Radio 1. Daarna werd hij 

co-presentator en producer van de programma’s Groot Gelijk en Jongens 

& Wetenschap (door de radio- en tv-pers in 2003 bekroond als Beste Ra-

dioprogramma) en was co-auteur van twee populair-wetenschappelijke 

bestsellers. In april 2005 ging hij voor het televisieproductiehuis Woestijn-

vis werken. Eerst als redacteur voor De slimste mens, later als eindredac-

teur van De laatste show en 10 Jaar Man Bijt Hond. In 2006 bedacht en pre-

senteerde hij het boekenprogramma Alles uit de kast op één. Voor Canvas 

maakte hij de reeks Publiek geheim die de verborgen geschiedenis achter 

weinig bekende plaatsen in België blootlegt. Hij was ook co-presentator 

van De Wilde Keuken en verving in 2014 Herman Van Molle als presentator 

van De Canvas crack. Sinds 2010 presenteert hij, opnieuw met Koen Fillet op 

Radio 1, de wekelijkse non-fictie talkshow Interne keuken.

Kris Van Alphen (1964) studeerde Animatiefilm aan de Koninklijke 

Academie voor Schone Kunsten te Gent bij Raoul Servais van 1982 tot 1986 

en werkte sindsdien aan talrijke langspeelfilms en Tv-series in binnen- en 

buitenland zoals “Asterix et le coup du Menhir” voor de Stuido’s Gaumont in 

Parijs, “All Dogs go to Heaven” en “Rock-a-Doodle” voor Don Bluth in Dublin 

en animeerde alle introgags van de sitcom-serie “Caroline in the City” voor 

The Ink Tank in New York. In 1991 werkte hij aan “The Waterpeople” van 

Paul Driessen en vanaf 1994 voor de Berlijnse studio Cartoon-Film aan de 

Tv-reeks “Tobias Totz & sein Löwe”. In 1996 verhuisde hij naar Berlijn, waar 

hij nog steeds woont en werkt. Van 1995 t.e.m. 2000 was hij gastdocent 

Animatie aan de Katholieke Hogeschool Limburg in Genk. In 2001–2002 

was hij gastprofessor aan de Filmhochschule “Konrad Wolf” in Potsdam-

Babelsberg. In Berlijn deed hij de animatieregie van 6 langspeelfilms voor 

Warner Bros en even zovele Tv-series, waaronder “Lars de kleine Ijsbeer”, 

“Lauras Stern” en “Kleine Dodo”. Sinds november 2015 doceert hij Visuele 

Waarneming en Storyboard aan Luca-C-mine en werkt momenteel aan 

twee kortfilms samen met Paul Driessen en Raimund Krumme. Hij was 
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reeds lid van de visitatiecommissie Audiovisuele Kunsten in 2008–2009. 

Sinds 2010 is hij lid van de adviserende commissie voor Animatie van het 

VAF.

Séverine Champeaux (1992) studeerde in 2014 af als Master in de Kunsten 

– afstudeerrichting Radio aan het RITCS. Tijdens haar opleiding liep ze 

stage bij zowel Radio 2 als FM Brussel. Ze combineerde de laatste twee 

jaar van haar opleiding met wekelijkse nachtuitzending bij commerciële 

radiozender Qmusic. Ondertussen is ze werkzaam als vrijwilliger bij de 

VZW Mediaraven, waar ze jongeren feedback en ondersteuning geeft bij 

hun audiovisuele en schriftelijke werk. Zowel tijdens haar middelbare 

opleiding als aan het RITCS zetelde Séverine in verschillende leerlingen- 

en studentenraden. Tijdens haar laatste jaar aan het RITCS zetelde ze als 

studentenvertegenwoordiger in de Raad van de School of Arts van haar 

school.

Brian Windelinckx (1988) behaalde in 2010 zijn Master in Toegepaste 

Economische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven, met 

een specialisatie in International Human Resources. Via de universiteit 

kon hij die zomer aan UC Berkeley studeren, waar hij in contact kwam met 

het vak Film Theorie. Hij besloot zijn studies verder te zetten in filmregie 

aan de School of Arts te Gent. Zijn Bachelorfilm, de muzikale komedie 

Chansons de Charlotte, was in 2013 geselecteerd op het Internationaal 

Kortfilmfestival Leuven en was in 2014 genomineerd voor een Ensor. Et 

Dimanche, le Déluge – zijn Masterfilm – werd eind 2015 weer geselecteerd 

voor Internationaal Kortfilmfestival Leuven en was tevens genomineerd 

voor een HUMO Award. Ondertussen heeft hij zijn master afgerond met 

een thesis over seksscènes in narratieve film en hoe deze gelinkt kunnen 

worden aan het gender van de regisseur. Hij werkt als recensent voor de 

online magazine Supercalifragilistic en werkte freelance als film theorist 

voor het magazine Vertigo.



VERIFIEERBARE FEITEN 
Audiovisuele kunsten

Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Audiovisuele kunsten  

aan de Vlaamse hogescholen

www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel – januari 2016
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  Algemeen
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 Hoofdstuk IV Omvang van het ingezette personeel in VTE, ingedeeld 
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 Hoofdstuk V Instroomgegevens, doorstroomgegevens en totaal aantal 
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per instromende cohorte en de gemiddelde studieduur 
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de visie van de opleiding, met minimaal de mobiliteit op 

basis van internationaal aanvaarde definities
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Bezoekschema LUCA Brussel

Woensdag 25 februari 2015
start einde duur
9:00 11:00 2:00 intern beraad visitatiecommissie + inkijken cursussen, nota's en examenopgaven

11:00 12:00 1:00
opleidingsverantwoordelijken, opstellers van het zelfevaluatierapport + studenten en 
docenten betrokken bij onderwijskundig overleg

12:00 12:30 0:30 beleid (decaan)
12:30 14:00 1:30 middagmaal + inzage cursussen, nota's en examenopgaven
14:00 15:00 1:00 studenten bachelor, inclusief student betrokken bij het onderwijskundig overleg
15:00 15:15 0:15 intern werkoverleg
15:15 16:15 1:00 docenten bachelor, inclusief docenten betrokken bij onderwijskundig overleg
16:15 17:15 1:00 studenten master, inclusief student betrokken bij het onderwijskundig overleg
17:15 17:30 0:15 intern werkoverleg
17:30 18:30 1:00 docenten master, inclusief docenten betrokken bij onderwijskundig overleg
18:30 18:45 0:15 nabespreking, extra gelegenheid tot inzage cursussen, nota's en examenopgaven
18:45 20:00 1:15 gesprek met de afgestudeerden + beroepenveld
20:00 avondmaaltijd commissie

Donderdag 26 februari 2015
start einde duur
9:00 10:30 1:30 bezoek commissieleden onderwijsruimten, practicumlokalen, bibliotheek e.d.

10:30 11:30 1:00 ondersteuners
11:30 12:30 1:00 spreekuur en aanvullende gesprekken op uitnodiging van de commissie
12:30 13:30 1:00 middagmaal

13:30 14:30 1:00
opleidingsverantwoordelijken, opstellers van het zelfevaluatierapport + studenten en 
docenten betrokken bij onderwijskundig overleg

14:30 17:00 2:30 intern beraad van de commissie, voorbereiding mondelinge rapportering
17:00 mondelinge rapportering



Bezoekschema EhB (RITS)

Maandag 16 maart 2015
start einde duur
11:30 13:30 2:00 intern beraad visitatiecommissie + middagmaal visitatiecommissie + inkijken materiaal

13:30 15:00 1:30
opleidingsverantwoordelijken, opstellers van het zelfevaluatierapport, student betrokken bij 
onderwijskundig overleg

15:00 15:15 0:15 intern werkoverleg

15:15 16:15 1:00
studenten bachelor Documentaire/Film/Televisie/Schrijven inclusief studenten betrokken bij 
onderwijskundig overleg

16:15 16:30 0:15 intern werkoverleg

16:30 17:30 1:00
docenten bachelor Documentaire/Film/Televisie/Schrijven inclusief docenten betrokken bij 
onderwijskundig overleg

17:30 17:45 0:15 intern werkoverleg
17:45 18:45 1:00 studenten bachelor Animatie/Radio inclusief studenten 
18:45 19:00 0:15 intern werkoverleg
19:00 20:00 1:00 docenten bachelor Animatie/Radio inclusief docenten betrokken bij onderwijskundig overleg
20:00 avondmaaltijd commissie

Dinsdag 17 maart 2015
start einde duur
9:00 9:30 0:30 inkijken materiaal
9:30 10:30 1:00 studenten master Documentaire/Film inclusief studenten betrokken bij onderwijskundig overleg

10:30 10:45 0:15 intern werkoverleg
10:45 11:45 1:00 docenten master Documentaire/Film inclusief docenten betrokken bij onderwijskundig overleg
11:45 12:00 0:15 intern werkoverleg
12:00 13:00 1:00 studenten master Schrijven/Televisie inclusief studenten betrokken bij onderwijskundig overleg
13:00 14:00 1:30 middagmaal visitatiecommissie + intern overleg
14:30 15:30 1:00 docenten master Schrijven/Televisie inclusief docenten betrokken bij onderwijskundig overleg
15:30 15:45 0:15 intern werkoverleg
15:45 16:45 1:00 studenten master Animatie/Radio inclusief studenten betrokken bij onderwijskundig overleg
16:45 17:00 0:15 intern werkoverleg
17:00 18:00 1:00 docenten master Animatie/Radio inclusief docenten betrokken bij onderwijskundig overleg
18:00 18:15 0:15 intern werkoverleg
18:15 19:30 1:30 gesprek met de afgestudeerden + beroepenveld
19:45 avondmaaltijd commissie

Woensdag	  18	  maart	  2015
start einde duur
9:00 10:30 1:30 bezoek commissieleden onderwijsruimten, practicumlokalen, bibliotheek e.d.

10:30 11:30 1:00 ondersteuners
11:30 12:30 1:00 spreekuur en aanvullende gesprekken op uitnodiging van de commissie
12:30 13:30 1:00 middagmaal
13:30 14:00 0:30 beleid (decaan)

14:00 15:00 1:00
opleidingsverantwoordelijken, opstellers van het zelfevaluatierapport + studenten en docenten 
betrokken bij onderwijskundig overleg

15:00 17:30 2:30 intern beraad van de commissie, voorbereiding mondelinge rapportering
17:30 mondelinge rapportering



Bezoekschema LUCA Genk

Dinsdag 28 april 2015
start einde duur
11:30 13:30 2:00 intern beraad visitatiecommissie + middagmaal visitatiecommissie + inkijken materiaal

13:30 14:30 1:00
opleidingsverantwoordelijken, opstellers van het zelfevaluatierapport, student betrokken bij 
onderwijskundig overleg

14:30 15:00 0:30 beleid (decaan a.i. Carl Van Eyndhoven)
15:00 15:15 0:15 intern werkoverleg

15:15 16:15 1:00
studenten bachelor Animatiefilm/Televisie-Film inclusief studenten betrokken bij 
onderwijskundig overleg

16:15 16:30 0:15 intern werkoverleg

16:30 17:30 1:00
docenten bachelor Animatiefilm/Televisie-Film inclusief docenten betrokken bij onderwijskundig 
overleg

17:30 17:45 0:15 intern werkoverleg
17:45 18:45 1:00 studenten bachelor CMDg en CMDi inclusief studenten betrokken bij onderwijskundig overleg
18:45 19:00 0:15 intern werkoverleg
19:00 20:00 1:00 docenten bachelor CMDg en CMDi inclusief docenten betrokken bij onderwijskundig overleg
20:00 avondmaaltijd commissie

Woensdag 29 april 2015
start einde duur
9:00 9:30 0:30 inkijken materiaal
9:30 10:30 1:00 studenten master Animatiefilm inclusief studenten betrokken bij onderwijskundig overleg

10:30 10:45 0:15 intern werkoverleg
10:45 11:45 1:00 docenten master Animatiefilm inclusief docenten betrokken bij onderwijskundig overleg
11:45 12:00 0:15 intern werkoverleg
12:00 13:00 1:00 studenten master Televisie-Film inclusief studenten betrokken bij onderwijskundig overleg
13:00 14:00 1:30 middagmaal visitatiecommissie + intern overleg
14:30 15:30 1:00 docenten master Televisie-Film inclusief docenten betrokken bij onderwijskundig overleg
15:30 15:45 0:15 intern werkoverleg
15:45 16:45 1:00 studenten master CMDg en CMDi inclusief studenten betrokken bij onderwijskundig overleg
16:45 17:00 0:15 intern werkoverleg
17:00 18:00 1:00 docenten master CMDg en CMDi inclusief docenten betrokken bij onderwijskundig overleg
18:00 18:15 0:15 intern werkoverleg
18:15 19:45 1:30 gesprek met de afgestudeerden + beroepenveld
19:45 avondmaaltijd commissie

Donderdag	  30	  april	  2015
start einde duur
9:00 10:30 1:30 bezoek commissieleden onderwijsruimten, practicumlokalen, bibliotheek e.d.

10:30 11:30 1:00 ondersteuners
11:30 12:30 1:00 spreekuur en aanvullende gesprekken op uitnodiging van de commissie
12:30 13:30 1:00 middagmaal

13:30 14:30 1:00
opleidingsverantwoordelijken, opstellers van het zelfevaluatierapport + studenten en docenten 
betrokken bij onderwijskundig overleg

14:30 17:00 2:30 intern beraad van de commissie, voorbereiding mondelinge rapportering
17:00 mondelinge rapportering



Bezoekschema HoGent (KASK)

Woensdag 27 mei 2015
start einde duur
9:00 11:00 2:00 intern beraad visitatiecommissie + inkijken cursussen, nota's en examenopgaven

11:00 12:00 1:00
opleidingsverantwoordelijken, opstellers van het zelfevaluatierapport + studenten en docenten 
betrokken bij onderwijskundig overleg

12:00 12:30 0:30 beleid (decaan)
12:30 13:45 1:15 middagmaal + inzage cursussen, nota's en examenopgaven
13:45 14:45 1:00 studenten bachelor, inclusief student betrokken bij het onderwijskundig overleg
14:45 15:00 0:15 intern werkoverleg
15:00 16:00 1:00 docenten bachelor, inclusief docenten betrokken bij onderwijskundig overleg
16:00 17:00 1:00 studenten master, inclusief student betrokken bij het onderwijskundig overleg
17:00 17:15 0:15 intern werkoverleg

17:15 18:30 1:15
docenten master, inclusief docenten betrokken bij het onderwijskundig overleg. 15min over 
Engelstalige master

18:30 19:00 0:30 nabespreking, extra gelegenheid tot inzage cursussen, nota's en examenopgaven
19:00 20:00 1:15 gesprek met de afgestudeerden + beroepenveld
20:15 avondmaaltijd commissie

Donderdag 28 mei 2015
start einde duur
9:00 10:30 1:30 bezoek commissieleden onderwijsruimten, practicumlokalen, bibliotheek e.d.

10:30 11:30 1:00 ondersteuners
11:30 12:30 1:00 spreekuur en aanvullende gesprekken op uitnodiging van de commissie
12:30 13:30 1:00 middagmaal

13:30 14:30 1:00
opleidingsverantwoordelijken, opstellers van het zelfevaluatierapport + studenten en docenten 
betrokken bij onderwijskundig overleg

14:30 17:00 2:30 intern beraad van de commissie, voorbereiding mondelinge rapportering
17:00 mondelinge rapportering



KENGETALLEN 
LUCA SCHOOL OF ARTS,  
CAMPUS SINT-LUKAS BRUSSEL

Bachelor en master of Arts  
in de audiovisuele kunsten



Verplichte bijlage_3_GKW1_Vergelijkend overzicht van de opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie tot de gevalideerde 
domeinspecifieke leerresultaten 

Bachelor Audiovisuele Kunsten LUCA 

Domeinspecifieke Learning outcomes bacheloropleiding AVK Opleidingsspecifieke leerresultaten Bachelor AVK LUCA  

 Vormingsdoel 1: Een open houding t.o.v. de kansen, uitdagingen, 
perspectieven en invalshoeken die de opleiding en de artistieke 
hogeschoolomgeving aanreiken om creatief potentieel te ontlokken 

 Vormingsdoel 2: Als persoon uitgedaagd zijn om diepgaand, origineel en 
betekenisvol te werk te gaan als onderzoekende grondhouding ten aanzien 
van audiovisueel werk. 

 Vormingsdoel 3: Kunnen samenwerken en communiceren 
 Vormingsdoel 4: Discipline en zelforganisatie ontwikkelen om de eigen praktijk 

tot  een goed einde te brengen. 
1.  Algemene kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de 
maatschappelijke, culturele, artistieke en historische context van de 
(audiovisuele) kunsten. 

1.   Idem 

2. Kennis hebben van en inzicht hebben in de interactie met andere 
artistieke disciplines en praktijken. 

2.   Kennis hebben van en inzicht hebben in de interactie met andere artistieke 
disciplines en praktijken in functie van de eigen audiovisuele praktijk. 

3. Over de nodige technische en artistieke vaardigheden beschikken om 
onder begeleiding persoonlijke audiovisuele projecten te bedenken en 
realiseren. 

3. De nodige inzichten, technieken en vaardigheden ontwikkelen om onder 
begeleiding persoonlijke audiovisuele creaties te bedenken en te realiseren. 

4. Een kritische persoonlijke positie ontwikkelen met betrekking tot 
vakmanschap en kunstenaarschap. 

4. Een eigen stem, verbeelding en signatuur ontwikkelen met betrekking tot 
audiovisueel vakmanschap en kunstenaarschap. 

5. In het realiseren van artistieke projecten vertrekken van een zoekende en 
onderzoekende houding. 

5. In het realiseren van audiovisuele creaties een zoekende en onderzoekende 
houding kunnen aannemen. 

6. Kritisch reflecteren over het creatieve werkproces. 6. Kritisch kunnen reflecteren over creatieve werkprocessen. 
7. Eindverantwoordelijkheid opnemen over de eigen inbreng bij de realisatie 
van een audiovisueel project. 

7. Idem 

8. Artistiek werk kunnen documenteren en presenteren aan verschillende 
doelpublieken. 

8.  Eigen audiovisuele creaties kunnen documenteren en presenteren aan 
verschillende doelpublieken. 

 
Bijlage 3  - p. 1



Master Audiovisuele Kunsten LUCA 

Domeinspecifieke Learning outcomes masteropleiding AVK Opleidingsspecifieke leerresultaten Masteropleiding AVK LUCA  
 Vormingsdoel 1: een open houding t.o.v. de kansen, uitdagingen, 

perspectieven en invalshoeken die de opleiding en de artistieke 
hogeschoolomgeving aanreiken om creatief potentieel te ontlokken. 

 Vormingsdoel  2: als persoon uitgedaagd zijn om diepgaand, origineel en 
betekenisvol te werk te gaan als onderzoekende grondhouding ten aanzien 
van audiovisueel werk. 

 Vormingsdoel  3: kunnen samenwerken en communiceren. 
 Vormingsdoel 4:  discipline en zelforganisatie ontwikkelen om de eigen praktijk 

tot  een goed einde te brengen. 
1. Verdiepende kennis en inzicht demonstreren in het maatschappelijke, 
culturele en 
artistieke, met aandacht voor actuele en internationale evoluties. 

1. Verdiepende kennis en inzicht demonstreren in het maatschappelijke, 
culturele en artistieke, met aandacht voor actuele en internationale evoluties.  

2. Verdiepende kennis en inzicht ontwikkelen in de audiovisuele kunsten, met 
aandacht voor praktijk en theorievorming. 

2. Verdiepende kennis en inzicht hebben in de audiovisuele kunsten en in de 
interactie met andere artistieke disciplines en praktijken in functie van de eigen 
audiovisuele praktijk 

 3. De nodige inzichten, technieken en vaardigheden beheersen om persoonlijke 
audiovisuele creaties te bedenken en te realiseren.  

 4. Een eigen stem, verbeelding en signatuur hebben met betrekking tot 
audiovisueel vakmanschap en kunstenaarschap en dit op een overtuigende 
manier kunnen communiceren. 

3. Binnen het artistiek werk onderzoeken opzetten en uitvoeren. 5. Binnen het artistiek werk onderzoek  kunnen opzetten en uitvoeren. 
4. Als kunstenaar een zoekende en reflecterende attitude hebben en daarover 
in gesprek gaan met vakgenoten en niet-vakgenoten. 

6. Als kunstenaar een zoekende en reflecterende attitude hebben en daarover 
in gesprek gaan met vakgenoten en niet-vakgenoten.  

5. Persoonlijke audiovisuele projecten ontwerpen en realiseren en daarbij de 
eindverantwoordelijkheid dragen. 

7. Persoonlijke audiovisuele creaties ontwerpen en realiseren en daarbij de 
eindverantwoordelijkheid dragen. 

 8.   Eigen audiovisuele creaties kunnen documenteren en presenteren aan 
verschillende doelpublieken. 

6. Een persoonlijke onderbouwde visie ontwikkelen over audiovisuele media 
in relatie tot de samenleving.  

9. Een persoonlijke onderbouwde visie ontwikkelen over audiovisuele media in 
relatie tot de samenleving.  

7. Een bewuste positionering binnen het audiovisuele veld kunnen innemen. 10. Een bewuste positionering binnen het audiovisuele veld kunnen innemen. 

 Bijlage 3  - p. 2



Programmaoverzicht bachelor film 2014-2015

Studiepunten

Fase 1 

Algemene studies

3

3

3

Specifieke studies

6

3

Technische studies

5

2

3

Praktijkstudies

7

5

2

7

3

20

0,1

4

4

4

7,9

60

Fase 2

Algemene studies

3

3

3

Specifieke studies

6

3

Technische studies

9

2

3

4

Praktijstudies

10

5

5

23

0,1

3

3

5

5

6,9

60

Fase 3

Algemene studies

Letterkunde 3

Kunstgeschiedenis 2: Documenta 7, 1982 tot nu 3

Specifieke studies

3

6

3

1

1

1

Technische studies

4

3

Praktijkstudies

7

4

3

15

3

3

9

13

13

13

13

13

60

Theorie en esthetiek van het beeldscherm

Opleidingsonderdeel

Filosofie

Theorie van de waarneming

Cultuur- en mediastudies 1

Filmgeschiedenis

Het verhalend gegeven

Beeld- en geluidstechnieken film 1

Kleurenfotografie & optica

Camera-en  montageoefeningen film

Studie van de beeldelementen film

Studie van de beeldelementen film

Tekenen film

Scenario

Decoupage

Atelier film 1

Digitale videosystemen film 1

Publieke ruimte

Scenario & dramaturgie 1

Beeld en klank kwaliteit

Vrij werk film 1

Cultuur- en mediastudies 2

Thema's uit de kunsten

Kunstgeschiedenis 1: WOII tot Documenta 7, 1982

Filmstudies 1

Muziek en klank 1

Beeld- en geluidstechnieken film 2

Camera en belichting film 1

Geluidstechnieken film

Montage 1

Acteursoefening

Scenario 1

Dramaturgie 1

Digitale videosystemen film 2

Tekstregie 

Interviewtechnieken

Atelier film 2

Mise-en-scène

Vrij werk film 2

(*) student kiest één workshop, Engelstalige en E-studenten kiezen uit Ibs en 

Sbi, Schakelstudenten volgen Filmische exploratie & pixillatie

Camera- en belichting film 2

Montage 2

Muziek en klank 2

Filmstudies 2

Beroepsuitoefening film

Marketing & bedrijfsbeheer

Recht

Filmische exploratie & pixillatie

Image before sound

Sound before Image

Casting/acting

Filmproductie 

Scenario & dramaturgie 2

Bachelorproef film

Atelier film 3 (*)

Scenario 2

Dramaturgie 2

Scenario bachelorproef

Videodiary

Bachelorfilm
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Studiepunten

Fase 1 

Algemene studies

3

3

3

Specifieke studies

6

3

Technische studies

3

Praktijkstudies

5

9

5

20

60

Fase 2

Algemene studies

3

3

3

Specifieke studies

3

3

3

3

Technische studies

3

Praktijkstudies

10

5

21

60

Fase 3

Algemene studies

3

3

Specifieke studies

3

3

3

1

1

1

Technische studies

3

Praktijkstudies

5

7

15

15

60

Programmaoverzicht bachelor ANIMATIEFILM 2014-2015

Opleidingsonderdeel

Studie van de beeldelementen animatie

Scenario, storyboard & art direction 1

Tekenen animatie 1

Muziek en klank 1

Stripgeschiedenis

Stripanalyse

Atelier animatie 1

Filosofie

Theorie van de waarneming

Cultuur- en mediastudies 1

Filmgeschiedenis

Theorie van de animatiefilm 1

Camera- en montageoefeningen animatie

Cultuur- en mediastudies 2

Thema's uit de kunsten

Kunstgeschiedenis 1: WOII tot Documenta 7, 1982

Filmproductie

Letterkunde

Kunstgeschiedenis 2: Documenta 7, 1982 tot nu

Scenario, storyboard & art direction 2

Tekenen animatie 2

Atelier animatie 2

Muziek en klank 2

Beroepsuitoefening

Theorie van de animatiefilm 3

Marketing en bedrijfsbeheer

Recht

Geluidstechnieken animatie 1

Theorie van de animatiefilm 2

Bachelorproef animatie

Atelier animatie 3

Tekenen animatie 3

Scenario, storyboard & art direction 3

Geluidstechnieken animatie 2

Bijlage 5 - p.2



Academiejaar 2014-2015

Programmaoverzicht Master audiovisuele kunsten

Studiepunten

6

12

6

6

30

24

6

60

6

12

6

6

30

24

6

60

Afstudeerproject Animatiefilm

Scriptie Animatiefilm

Masterproef Animatiefilm

Cross over 

Masteratelier Film

Critical Practice Film 1

Critical Practice Film 2

Masterproef Film

Afstudeerproject Film

Scriptie Film 

Film 

Animatiefilm

Cross over 

Masteratelier Animatiefilm

Critical Practice Animatiefilm 1

Critical Practice Animatiefilm 2

Bijlage 5 - p.3



Ambt Naam personeelslid
Korte omschrijving vak-

inhoudelijk expertise-domein

Onderwijs-opdracht 

in de opleidingen 

uitgedrukt in 

studiepunten

 Globaal 

opdrachtvolume in 

instelling, uitgedrukt in 

VTE

Eventuele andere 

functies binnen de 

opleiding

Hoogst 

behaalde 

diploma

S/C

Docent 1. Bex, Yves (1966)
Animatiefilm, storyboard, art 

direction, scenario
27 70%

Secretaris 

examencommissie
HKO 2de graad S

2. Braem, Georges (1952) Tekenen film en animatiefilm 19 100% ARHOKTVL S

3. Colinet, André (1955) Filmkunst, Atelier film, montage 32 50%
Coördinator Atelier film 

1, lid sub-POC
ARHOKTVL S

4. Gildemyn, Marie-Pascale 

(1956)
Kunstgeschiedenis 6 100% Doctor S

5. Huybrechts, Johannes 

(1958)
Filmkunst, filmpraktijk 81 65%

Begeleiding 

bachelorproeven en 

masterproeven

HTS 3de graad S

6. Lefèvre, Pascal (1963) Stripgeschiedenis, Stripanalyse 13 100% Doctor S

7. Mergan, Kris (1956) Animatiefilm praktijk 90 100%
Coördinator master 

animatie, lid sub-POC
HKO 2de graad S

8. Opsomer, Els (1968)
Beeldende en audiovisuele kust 

praktijk
24 100%

Begeleiding  

masterproeven
Master S

9. Rombout, Robert (1953) Documentaire film praktijk 13 100%

Course Master Doc 

Nomads + Cilect/Geect 

verbindingspersoon

HTS 3de graad S

10. Toye, Patrice (1967) Filmkunst praktijk 62 100%
Coördinator Atelier film 

2, lid sub-POC
HKO 2de graad S

11. Troch, Ludo (1953) Filmmontage 77 50%
Individuele 

montageassistentie
ARHOKTVL S

12. Van Damme, Elke (1982) Cultuur en media 10 55%
Begeleiding 

mastercripties
Doctor S

13. Van den Berghe, 

Dorothée (1968)
Filmkunst, scenario 28 50% Meester S

14. Van Hoogenbemt, Emiel 

(1958)
Filmkunst, fictiefilm, documentaire 73 100%

Begeleiding 

bachelorproeven en 

masterproeven, lid sub-

POC

/ S

ONDERWIJZEND PERSONEEL (OP)

Tabel 1b: omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar categorie van aanstelling

Verplichte bijlage omvang ingezette personeel LUCA AVK (d.d. 20141202)

Bijlage_8_omvang ingezette personeel
(bijlage bij GKW2)

Bijlage 8 - p.1



Ambt Naam personeelslid
Korte omschrijving vak-

inhoudelijk expertise-domein

Onderwijs-opdracht 

in de opleidingen 

uitgedrukt in 

studiepunten

 Globaal 

opdrachtvolume in 

instelling, uitgedrukt in 

VTE

Eventuele andere 

functies binnen de 

opleiding

Hoogst 

behaalde 

diploma

S/C

15. Vrankcx, Francis (1953)
Filmkunst, Pre-Cinema, studie 

beeldelementen
29 90% Internationaal anker Licentiaat S

Werkleider
1.Asselberghs, Herman 

(1962)

Audiovisuele kunst, theorie en 

praktijk
68 100%

Coördinator filmmaster, 

begeleiding 

bachelorproeven en 

masterproeven, lid sub-

Poc

Licentiaat S

2. Johan Teirlinck (1960) Kunst en literatuur 18 100%

Secretaris 

examencommissie, 

scriptiebegeleiding 

masters film

Licentiaat S

Assistent 1. Tee, Ernie (1953) Filmkunst 3 10%
Doctoraal 

examen
S

2. Huvenne, Martine (1957) Filmmuziek en geluid bij film 6 50%

Soundconcept 

bachelorproef; 

uitwerken leerlijn 

academisering, 

scriptiebegeleiding

Doctor S

3. Van Reeth, Griet (1971) Geluid bij film 19 75% HKO 2de graad S

4. Van den Berghe, Gust 

(1985)
Filmkunst praktijk 77 60% Meester C

5. Verminck, Marc (1954) Filosofie 3 70% Licentiaat S

Praktijkassistent
1. Vandenbroele, Geert 

(1963)
Animatiefilm praktijk 56 100% ARHOKTVL C

1. Apers, Johan (1966) Beeldtechnieken 9 15% gegradueerde S

2. Capelle, Louis-Philippe Beeldtechnieken 4 contract ARHOKTVL C

3. Coquette, Michel (1957) Geluid bij film 13 30% ARHOKTVL S

4. Coucke, Patrick (1963) Bedrijfsbeheer 1 30% Licentiaat S

5. Phlypo, Hanne (1984) Documentaire film 20 15% Master S

6. Lombardo, Antonino

(1962)
Filmproductie 1 10% HKO 2de graad S

GASTPROFESSOREN (GP)

Verplichte bijlage omvang ingezette personeel LUCA AVK (d.d. 20141202) Bijlage 8 - p.2



Ambt Naam personeelslid
Korte omschrijving vak-

inhoudelijk expertise-domein

Onderwijs-opdracht 

in de opleidingen 

uitgedrukt in 

studiepunten

 Globaal 

opdrachtvolume in 

instelling, uitgedrukt in 

VTE

Eventuele andere 

functies binnen de 

opleiding

Hoogst 

behaalde 

diploma

S/C

7. Debuysere, Stoffel (1975) Filmgeschiedenis en -theorie 12 contract Master

8. Desmet, Robbrecht (1985) Filmkunst theorie en praktijk 6 15% Master S

9. Schön, Peter Geluidstechnieken animatiefilm 53 contract
individuele begeleiding 

bij geluid animatiefilm

Conservatorium 

Nederland
C

10. Vancaillie, Jan (1960) Cinematografie 8 25% HKO 2de graad S

11. van Drunen, Erik (1959) Animatiefilmtheorie 15 20%
Begeleiding 

mastercripties

Getuigschrift 

hoger 

beroepsonderwi

js

S

12. Van Dyck, Jan (1971) Dramaturgie 32 60%

Coördinator 3 Ba, 

Bachelorproef film en 

leerlijn scenario-

dramaturgie, lid sub-

POC

Licentiaat S

13. Vandekerckhove, Peter

(1964)
Scenario 24 40% Master S

14. Vervenne, Dirk Auteursrecht 1 contract juridisch advies Master

1.Guido Devadder (1975)
Technische expertise ivm film en 

animatiefilm
84 100%

instructielessen digitale 

videosystemen
Licentiaat S

2.Luc Compernol (1968) Technische expertise ivm film 43 100%
instructielessen camera, 

lid sub-POC
Meester S

3. Peter Thiers (1957) Hoger kunstonderwijs 0 100% opleidingshoofd a.i. Licentiaat C

4. Greet Busselot (1969)
Technische en productionele 

expertise ivm film
0 100%

productiebureau film en 

animatiefilm, lid sub-

POC

HKO 2de graad S

5. Enzo Smits (1988) Technische expertise ivm film 0 100% bediende pool AVK Master S

OVERIGE

Verplichte bijlage omvang ingezette personeel LUCA AVK (d.d. 20141202) Bijlage 8 - p.3



Totaal

M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65

Onderwijzend personeel 17 7 1 1 8 8 6 24

Gastprofessoren 12 1 0 3 3 6 1 13

Overige 4 1 1 1 1 2 0 5

Geslacht Leeftijdscategorie

Tabel 2b: omvang van het ingezette personeel naar geslacht en leeftijd

Verplichte bijlage omvang ingezette personeel LUCA AVK (d.d. 20141202) Bijlage 8 - p.4



Instelling: LUCA School of Arts
Opleiding: audiovisuele kunsten ABA
Studieomvang:     180 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 
Laatste update gegevens: 7.6.2014

Historiek benaming van de opleiding
2005 - 2006: LUCA School of Arts ABA audiovisuele kunsten

2006 - 2007: LUCA School of Arts ABA audiovisuele kunsten

2007 - 2008: LUCA School of Arts ABA audiovisuele kunsten

2008 - 2009: LUCA School of Arts ABA audiovisuele kunsten

2009 - 2010: LUCA School of Arts ABA audiovisuele kunsten

2010 - 2011: LUCA School of Arts ABA audiovisuele kunsten

2011 - 2012: LUCA School of Arts ABA audiovisuele kunsten

2012 - 2013: LUCA School of Arts ABA audiovisuele kunsten

2013 - 2014: LUCA School of Arts ABA audiovisuele kunsten



Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen, het 
studierendement en de studieduur kunnen bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn 
ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.



Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: LUCA School of Arts
Academiejaar 2013 - 2014

Geografische spreiding inrichtende instellingen per vestiging

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling GEMT_NM Aantal inschrijvingen

Erasmushogeschool Brussel Anderlecht 287

Katholieke Hogeschool Limburg Diepenbeek 198

Hogeschool Gent Gent 124

LUCA School of Arts Schaarbeek 121

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 

17%

17%

27%

39%

17%

17%

27%

39%

Aantal inschrijvingen

Instellingen

LUCA School of Arts
Hogeschool Gent
Katholieke Hogeschool Li...
Erasmushogeschool Brussel

Aantal inschrijvingen

Verdeling geslachten

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Mannelijk Vrouwelijk

59,73%

40,27%

percentage

Geslacht
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: LUCA School of Arts

Kengetallen
Definities
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor een   
academische of professionele bachelor. Dus studenten die al eens ingeschreven waren in een andere opleiding of instelling tellen hier niet mee. 

   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap hebben ontvangen (enkel data voor de 
beschikbare jaren).
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een inschrijving had voor de 
opleiding. Dit gaat over zowel de actieve als de uitgeschreven studenten  Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de kruistabellen voor 
studieduur en laatst gekende inschrijving de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de trajectstarters met een eerste 
inschrijving in hetzelfde jaar. Het aantal trajectstarters komt overeen met de som van het aantal generatiestudenten in de tabel kengetallen, het aantal 
actieve niet-generatiestudenten met een EERSTE inschrijving in de opleiding en de niet-actieve EERSTE inschrijvingen in de opleiding.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair onderwijs in 
Vlaanderen. Als er een match gevonden wordt, gaan we na of er een diploma secundair onderwijs gekend is. Indien gekend nemen we de onderwijsvorm 
(ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden wordt als herkomst Andere opgegeven.     

   - Herkomst Andere : Zoals hierboven gezegd zijn dit de inschrijvingen waarvoor we geen diploma secundair onderwijs terug vonden. Dit zijn vaak niet-
Vlamingen of mensen die ibuiten Vlaanderen hun secundair onderwijs gedaan hebben.   

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 7.6.2014

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

94 28 99 23 23 27 0 27 46 13 3 31 29 122

Academiejaar 
2009 - 2010

83 32 88 27 31 27 0 16 40 8 3 33 31 115

Academiejaar 
2010 - 2011

71 24 68 27 20 15 0 18 35 6 4 27 23 95

Academiejaar 
2011 - 2012

86 24 82 28 33 24 0 27 36 9 5 28 32 110

Academiejaar 
2012 - 2013

97 26 83 40 39 36 0 17 44 13 5 30 31 123

Academiejaar 
2013 - 2014*

108 13 80 41 35 nvt 0 1 0 0 0 0 121 121

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

491 112 428 175 151 152 0 142 271 98 7 122 105 603

Academiejaar 
2009 - 2010

490 125 434 181 167 162 0 105 287 93 8 132 95 615

Academiejaar 
2010 - 2011

491 149 437 203 162 156 0 128 306 96 11 128 99 640

Academiejaar 
2011 - 2012

549 135 464 220 202 152 0 136 311 109 19 131 114 684

Academiejaar 
2012 - 2013

550 164 450 264 185 179 0 129 314 103 25 141 131 714

Academiejaar 
2013 - 2014*

557 173 436 294 183 nvt 0 1 0 0 0 0 730 730

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Aantal trajectstarters

2008 45

2009 52

2010 33

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2008 257

2009 288
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Aantal trajectstarters

2011 57

2012 66

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2010 274

2011 319

2012 308
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: LUCA School of Arts

Kengetallen: percentages
Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 7.6.2014

Voltijds Niet-
voltijds

Mannelijk Vrouwelijk Generatie-
studenten

Beurs-
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere **

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

77,05% 22,95% 81,15% 18,85% 18,85% 22,13% 0,00% 22,13% 37,70% 10,66% 2,46% 25,41% 23,77% 122

Academiejaar 
2009 - 2010

72,17% 27,83% 76,52% 23,48% 26,96% 23,48% 0,00% 13,91% 34,78% 6,96% 2,61% 28,70% 26,96% 115

Academiejaar 
2010 - 2011

74,74% 25,26% 71,58% 28,42% 21,05% 15,79% 0,00% 18,95% 36,84% 6,32% 4,21% 28,42% 24,21% 95

Academiejaar 
2011 - 2012

78,18% 21,82% 74,55% 25,45% 30,00% 21,82% 0,00% 24,55% 32,73% 8,18% 4,55% 25,45% 29,09% 110

Academiejaar 
2012 - 2013

78,86% 21,14% 67,48% 32,52% 31,71% 29,27% 0,00% 13,82% 35,77% 10,57% 4,07% 24,39% 25,20% 123

Academiejaar 
2013 - 2014**

89,26% 10,74% 66,12% 33,88% 28,93% 0,00% 0,00% 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 121

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Alle instellingen

Voltijds Niet-
voltijds

Mannelijk Vrouwelijk Generatie-
studenten

Beurs-
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

81,43% 18,57% 70,98% 29,02% 25,04% 25,21% 0,00% 23,55% 44,94% 16,25% 1,16% 20,23% 17,41% 603

Academiejaar 
2009 - 2010

79,67% 20,33% 70,57% 29,43% 27,15% 26,34% 0,00% 17,07% 46,67% 15,12% 1,30% 21,46% 15,45% 615

Academiejaar 
2010 - 2011

76,72% 23,28% 68,28% 31,72% 25,31% 24,38% 0,00% 20,00% 47,81% 15,00% 1,72% 20,00% 15,47% 640

Academiejaar 
2011 - 2012

80,26% 19,74% 67,84% 32,16% 29,53% 22,22% 0,00% 19,88% 45,47% 15,94% 2,78% 19,15% 16,67% 684

Academiejaar 
2012 - 2013

77,03% 22,97% 63,03% 36,97% 25,91% 25,07% 0,00% 18,07% 43,98% 14,43% 3,50% 19,75% 18,35% 714

Academiejaar 
2013 - 2014

76,30% 23,70% 59,73% 40,27% 25,07% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 730

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: LUCA School of Arts

Studierendement

Definities
- Studierendement= aantal verworven studiepunten / aantal opgenomen studiepunten volgens de instelling. Dit is dezelfde berekening als degene die gebruikt 
wordt voor de berekening van de financiering. 
- Opgenomen studiepunten volgens de instelling = in het financieringsdecreet staat dat studenten studiepunten kunnen terugkrijgen als ze zich uitschrijven tot 
een bepaalde datum die in het onderwijs en examenreglement van de instelling moet staan. Als de student zich tijdig uitschrijft krijgt de student zijn 
studiepunten dus terug maar de instelling krijgt er geen subsidies voor. Nadat er een evaluatie zich heeft voorgedaan of als de student zich te laat heeft 
uitgeschreven blijven de studiepunten opgenomen en kan hij/zij ze niet terugkrijgen. De studiepunten die wij hier gebruiken voor het aantal opgenomen 
studiepunten zijn dus de studiepunten die de instelling rapporteert als opgenomen (dus zonder degene die hun studiepunten hebben teruggekregen). 

In deze gegevens zitten ook de uitgeschreven studenten. Als we enkel de actieve inschrijvingen zouden nemen zouden we een te positief beeld krijgen. 
Mensen die bv na een slecht examen uit de studie weggaan zouden dan niet meetellen. 

Elders verworven competenties en kwalificaties en gedelibereerde studiepunten worden niet meegeteld als verworven studiepunten. 
Totale evolutie alle beschikbare academiejaren
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: LUCA School of Arts

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en niet naar 
het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben namelijk al 
een eerste inschrijving in een andere instelling. 
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- Voor de percentages wordt er gedeeld door het aantal trajectstarters van dat academiejaar. De noemer is dus het totaal van alle 
studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Het aantal trajectstarters per jaar 
voor uw instelling en alle instellingen staan onder de relevante tabellen. 

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 8 5 1 14

2009 15 6 21

2010 1 9 10

2011 1 1

Aantal trajectstarters

2008 45

2009 52

2010 33

2011 57

2012 66

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 16 1 73 33 7 130

2009 5 76 27 108

2010 10 80 90

2011 7 7

Aantal trajectstarters

2008 257

2009 288

2010 274

2011 319

2012 308

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 17,78% 11,11% 2,22% 31,11%
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: LUCA School of Arts

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en niet naar 
het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben namelijk al 
een eerste inschrijving in een andere instelling. 
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- Voor de percentages wordt er gedeeld door het aantal trajectstarters van dat academiejaar. De noemer is dus het totaal van alle 
studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Het aantal trajectstarters per jaar 
voor uw instelling en alle instellingen staan onder de relevante tabellen. 

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2009 28,85% 11,54% 40,38%

2010 3,03% 27,27% 30,30%

2011 1,75% 1,75%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 6,23% 0,39% 28,40% 12,84% 2,72% 50,58%

2009 1,74% 26,39% 9,38% 37,50%

2010 3,65% 29,20% 32,85%

2011 2,19% 2,19%
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: LUCA School of Arts

Laatst gekende inschrijving zonder diploma 
 
Definities

  - Laatst gekende inschrijving zonder diploma: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren 
zonder diploma is uitgestroomd uit de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde 
studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het 
jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen 
traceren). Sabbatjaren worden alsvolgt opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende 
inschrijving genomen is in 2009-2010 (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een 
inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard 
kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling). Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en 
niet naar het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben 
namelijk al een eerste inschrijving in een andere instelling.
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. 
Zij-instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. Het aantal trajectstarters per jaar voor uw instelling en alle 
instellingen staan onder de relevante tabellen. 

 
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

Aantal 
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4 5

Academiejaar van start traject 2012

2011 21

2010 14 2

2009 23 5  

2008 19 11 1  

Aantal trajectstarters

2008 45

2009 52

2010 33

2011 57

2012 66

Alle instellingen

Aantal 
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4 5

Academiejaar van start traject 2012

2011 111

2010 86 21

2009 102 31 19

2008 73 41 5 2

Aantal trajectstarters

2008 257

2009 288

2010 274
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: LUCA School of Arts

Laatst gekende inschrijving zonder diploma 
 
Definities

  - Laatst gekende inschrijving zonder diploma: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren 
zonder diploma is uitgestroomd uit de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde 
studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het 
jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen 
traceren). Sabbatjaren worden alsvolgt opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende 
inschrijving genomen is in 2009-2010 (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een 
inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard 
kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling). Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en 
niet naar het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben 
namelijk al een eerste inschrijving in een andere instelling.
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. 
Zij-instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. Het aantal trajectstarters per jaar voor uw instelling en alle 
instellingen staan onder de relevante tabellen. 

 
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2011 319

2012 308

Percentage niet-gediplomeerde studenten per academiejaar en jaren tot eventuele uitstroom

Ratio
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4 5

Academiejaar van start traject 2012

2011 36,84%

2010 42,42% 6,06%

2009 44,23% 9,62%  

2008 42,22% 24,44% 2,22%  

Alle instellingen

Ratio
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4 5

Academiejaar van start traject 2012

2011 34,80%

2010 31,39% 7,66%

2009 35,42% 10,76% 6,60%

2008 28,40% 15,95% 1,95% 0,78%
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: LUCA School of Arts

Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeert op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.  

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van diploma: Het academiejaar waarin het diploma behaald werd. Zij-instromers worden hier dus wel meegeteld voor de 
instelling waarvoor de cijfers gerapporteerd worden.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 15 15

2009 - 2010 6 5 11

2010 - 2011 1 9 4 3 17

2011 - 2012 1 15 5 4 2 27

2012 - 2013 9 6 2 17

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 16 5 87 108

2009 - 2010 5 1 67 22 95

2010 - 2011 10 73 31 12 126

2011 - 2012 7 76 33 14 4 134

2012 - 2013 13 80 27 7 2 129

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 100,00% 100,00%

2009 - 2010 54,55% 45,45% 100,00%

2010 - 2011 5,88% 52,94% 23,53% 17,65% 100,00%

2011 - 2012 3,70% 55,56% 18,52% 14,81% 7,41% 100,00%

2012 - 2013 52,94% 35,29% 11,76% 100,00%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 14,81% 4,63% 80,56% 100,00%

2009 - 2010 5,26% 1,05% 70,53% 23,16% 100,00%

2010 - 2011 7,94% 57,94% 24,60% 9,52% 100,00%

2011 - 2012 5,22% 56,72% 24,63% 10,45% 2,99% 100,00%

2012 - 2013 10,08% 62,02% 20,93% 5,43% 1,55% 100,00%
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Opleiding audiovisuele kunsten ABA - 0012 - Instelling LUCA School of Arts
 Vestiging  Koningsstraat, Schaarbeek

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

LUCA School of Arts, Koningsstraat, Schaarbeek

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

94 28 99 23 23 27 27 52 13 4 33 20 122

Academiejaar 
2009 - 2010

83 32 88 27 31 27 16 44 9 3 34 25 115

Academiejaar 
2010 - 2011

71 24 68 27 20 15 18 37 6 4 27 21 95

Academiejaar 
2011 - 2012

86 24 82 28 33 24 27 37 10 8 29 26 110

Academiejaar 
2012 - 2013

97 26 83 40 39 36 17 48 12 8 29 26 123

Academiejaar 
2013 - 2014
**

108 13 80 41 35 0 1 0 0 0 0 121 121

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
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Opleiding audiovisuele kunsten ABA - 0012 - Instelling LUCA School of Arts
 Vestiging  Koningsstraat, Schaarbeek

Studierendement

Definities
- Studierendement= aantal verworven studiepunten / aantal opgenomen studiepunten volgens de instelling. Dit is dezelfde berekening als degene die gebruikt 
wordt voor de berekening van de financiering. 
- Opgenomen studiepunten volgens de instelling = in het financieringsdecreet staat dat studenten studiepunten kunnen terugkrijgen als ze zich uitschrijven tot 
een bepaalde datum die in het onderwijs en examenreglement van de instelling moet staan. Als de student zich tijdig uitschrijft krijgt de student zijn 
studiepunten dus terug maar de instelling krijgt er geen subsidies voor. Nadat er een evaluatie zich heeft voorgedaan of als de student zich te laat heeft 
uitgeschreven blijven de studiepunten opgenomen en kan hij/zij ze niet terugkrijgen. De studiepunten die wij hier gebruiken voor het aantal opgenomen 
studiepunten zijn dus de studiepunten die de instelling rapporteert als opgenomen (dus zonder degene die hun studiepunten hebben teruggekregen). 

In deze gegevens zitten ook de uitgeschreven studenten. Als we enkel de actieve inschrijvingen zouden nemen zouden we een te positief beeld krijgen. 
Mensen die bv na een slecht examen uit de studie weggaan zouden dan niet meetellen. 

Elders verworven competenties en kwalificaties en gedelibereerde studiepunten worden niet meegeteld als verworven studiepunten. 
Totale evolutie alle beschikbare academiejaren
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Opleiding audiovisuele kunsten ABA - 0012 - Instelling LUCA School of Arts
 Vestiging  Koningsstraat, Schaarbeek

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en niet naar 
het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben namelijk al 
een eerste inschrijving in een andere instelling. 
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- Voor de percentages wordt er gedeeld door het aantal trajectstarters van dat academiejaar. De noemer is dus het totaal van alle 
studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Het aantal trajectstarters per jaar 
voor uw instelling en alle instellingen staan onder de relevante tabellen.  

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per 
instroomcohorte

Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

Academiejaar van start 
traject

2008 8 5 1 14

2009 15 6 21

2010 1 9 10

2011 1 1

Aantal trajectstarters

2008 45

2009 52

2010 33

2011 57

2012 66

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 16 1 73 33 7 130

2009 5 76 27 108

2010 10 80 90

2011 7 7

Aantal trajectstarters

2008 257

2009 288

2010 274

2011 319

2012 308

Percentage afgestudeerden per studieduur 

LUCA School of Arts
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Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 17,78% 11,11% 2,22% 31,11%

2009 28,85% 11,54% 40,38%

2010 3,03% 27,27% 30,30%

2011 1,75% 1,75%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 6,23% 0,39% 28,40% 12,84% 2,72% 50,58%

2009 1,74% 26,39% 9,38% 37,50%

2010 3,65% 29,20% 32,85%

2011 2,19% 2,19%
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Instelling: LUCA School of Arts
Opleiding: audiovisuele kunsten MA
Studieomvang:      60 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 
Laatste update gegevens: 7.6.2014

Historiek benaming van de opleiding
2006 - 2007: LUCA School of Arts MA audiovisuele kunsten

2007 - 2008: LUCA School of Arts MA audiovisuele kunsten

2008 - 2009: LUCA School of Arts MA audiovisuele kunsten

2009 - 2010: LUCA School of Arts MA audiovisuele kunsten

2010 - 2011: LUCA School of Arts MA audiovisuele kunsten

2011 - 2012: LUCA School of Arts MA audiovisuele kunsten

2012 - 2013: LUCA School of Arts MA audiovisuele kunsten

2013 - 2014: LUCA School of Arts MA audiovisuele kunsten



Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen, het 
studierendement en de studieduur kunnen bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn 
ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.



Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: LUCA School of Arts
Academiejaar 2013 - 2014

Geografische spreiding inrichtende instellingen per vestiging

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling GEMT_NM Aantal inschrijvingen

Erasmushogeschool Brussel Anderlecht 62

Katholieke Hogeschool Limburg Diepenbeek 41

Hogeschool Gent Gent 40

LUCA School of Arts Schaarbeek 35

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: LUCA School of Arts

Kengetallen
Definities
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor een   
academische of professionele bachelor. Dus studenten die al eens ingeschreven waren in een andere opleiding of instelling tellen hier niet mee. 

   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap hebben ontvangen (enkel data voor de 
beschikbare jaren).
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een inschrijving had voor de 
opleiding. Dit gaat over zowel de actieve als de uitgeschreven studenten  Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de kruistabellen voor 
studieduur en laatst gekende inschrijving de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de trajectstarters met een eerste 
inschrijving in hetzelfde jaar. Het aantal trajectstarters komt overeen met de som van het aantal generatiestudenten in de tabel kengetallen, het aantal 
actieve niet-generatiestudenten met een EERSTE inschrijving in de opleiding en de niet-actieve EERSTE inschrijvingen in de opleiding.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair onderwijs in 
Vlaanderen. Als er een match gevonden wordt, gaan we na of er een diploma secundair onderwijs gekend is. Indien gekend nemen we de onderwijsvorm 
(ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden wordt als herkomst Andere opgegeven.     

   - Herkomst Andere : Zoals hierboven gezegd zijn dit de inschrijvingen waarvoor we geen diploma secundair onderwijs terug vonden. Dit zijn vaak niet-
Vlamingen of mensen die ibuiten Vlaanderen hun secundair onderwijs gedaan hebben.   

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 7.6.2014

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

13 3 12 4 0 2 0 8 5 1 0 4 6 16

Academiejaar 
2009 - 2010

27 10 28 9 0 6 0 22 10 4 1 8 14 37

Academiejaar 
2010 - 2011

11 16 17 10 0 7 0 13 8 2 0 3 14 27

Academiejaar 
2011 - 2012

15 13 18 10 0 1 0 19 8 0 0 4 16 28

Academiejaar 
2012 - 2013

26 7 26 7 0 6 0 16 10 1 0 7 15 33

Academiejaar 
2013 - 2014*

20 15 28 7 0 nvt 0 0 0 0 0 0 35 35

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

107 42 113 36 0 32 0 101 62 24 2 19 42 149

Academiejaar 
2009 - 2010

110 46 112 44 0 33 0 92 59 26 3 27 41 156

Academiejaar 
2010 - 2011

73 76 111 38 0 37 0 77 74 20 0 20 35 149

Academiejaar 
2011 - 2012

107 68 117 58 0 38 0 107 87 19 1 30 38 175

Academiejaar 
2012 - 2013

90 73 113 50 0 31 0 83 86 13 0 30 34 163

Academiejaar 
2013 - 2014*

85 93 117 61 0 nvt 0 2 0 0 0 0 178 178

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Aantal trajectstarters

2008 16

2009 29

2010 16

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2008 108

2009 128
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Aantal trajectstarters

2011 21

2012 28

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2010 105

2011 136

2012 111
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: LUCA School of Arts

Kengetallen: percentages
Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 7.6.2014

Voltijds Niet-
voltijds

Mannelijk Vrouwelijk Generatie-
studenten

Beurs-
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere **

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

81,25% 18,75% 75,00% 25,00% 0,00% 12,50% 0,00% 50,00% 31,25% 6,25% 0,00% 25,00% 37,50% 16

Academiejaar 
2009 - 2010

72,97% 27,03% 75,68% 24,32% 0,00% 16,22% 0,00% 59,46% 27,03% 10,81% 2,70% 21,62% 37,84% 37

Academiejaar 
2010 - 2011

40,74% 59,26% 62,96% 37,04% 0,00% 25,93% 0,00% 48,15% 29,63% 7,41% 0,00% 11,11% 51,85% 27

Academiejaar 
2011 - 2012

53,57% 46,43% 64,29% 35,71% 0,00% 3,57% 0,00% 67,86% 28,57% 0,00% 0,00% 14,29% 57,14% 28

Academiejaar 
2012 - 2013

78,79% 21,21% 78,79% 21,21% 0,00% 18,18% 0,00% 48,48% 30,30% 3,03% 0,00% 21,21% 45,45% 33

Academiejaar 
2013 - 2014**

57,14% 42,86% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 35

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Alle instellingen

Voltijds Niet-
voltijds

Mannelijk Vrouwelijk Generatie-
studenten

Beurs-
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

71,81% 28,19% 75,84% 24,16% 0,00% 21,48% 0,00% 67,79% 41,61% 16,11% 1,34% 12,75% 28,19% 149

Academiejaar 
2009 - 2010

70,51% 29,49% 71,79% 28,21% 0,00% 21,15% 0,00% 58,97% 37,82% 16,67% 1,92% 17,31% 26,28% 156

Academiejaar 
2010 - 2011

48,99% 51,01% 74,50% 25,50% 0,00% 24,83% 0,00% 51,68% 49,66% 13,42% 0,00% 13,42% 23,49% 149

Academiejaar 
2011 - 2012

61,14% 38,86% 66,86% 33,14% 0,00% 21,71% 0,00% 61,14% 49,71% 10,86% 0,57% 17,14% 21,71% 175

Academiejaar 
2012 - 2013

55,21% 44,79% 69,33% 30,67% 0,00% 19,02% 0,00% 50,92% 52,76% 7,98% 0,00% 18,40% 20,86% 163

Academiejaar 
2013 - 2014

47,75% 52,25% 65,73% 34,27% 0,00% 0,00% 0,00% 1,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 178

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: LUCA School of Arts

Studierendement

Definities
- Studierendement= aantal verworven studiepunten / aantal opgenomen studiepunten volgens de instelling. Dit is dezelfde berekening als degene die gebruikt 
wordt voor de berekening van de financiering. 
- Opgenomen studiepunten volgens de instelling = in het financieringsdecreet staat dat studenten studiepunten kunnen terugkrijgen als ze zich uitschrijven tot 
een bepaalde datum die in het onderwijs en examenreglement van de instelling moet staan. Als de student zich tijdig uitschrijft krijgt de student zijn 
studiepunten dus terug maar de instelling krijgt er geen subsidies voor. Nadat er een evaluatie zich heeft voorgedaan of als de student zich te laat heeft 
uitgeschreven blijven de studiepunten opgenomen en kan hij/zij ze niet terugkrijgen. De studiepunten die wij hier gebruiken voor het aantal opgenomen 
studiepunten zijn dus de studiepunten die de instelling rapporteert als opgenomen (dus zonder degene die hun studiepunten hebben teruggekregen). 

In deze gegevens zitten ook de uitgeschreven studenten. Als we enkel de actieve inschrijvingen zouden nemen zouden we een te positief beeld krijgen. 
Mensen die bv na een slecht examen uit de studie weggaan zouden dan niet meetellen. 

Elders verworven competenties en kwalificaties en gedelibereerde studiepunten worden niet meegeteld als verworven studiepunten. 
Totale evolutie alle beschikbare academiejaren
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: LUCA School of Arts

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en niet naar 
het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben namelijk al 
een eerste inschrijving in een andere instelling. 
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- Voor de percentages wordt er gedeeld door het aantal trajectstarters van dat academiejaar. De noemer is dus het totaal van alle 
studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Het aantal trajectstarters per jaar 
voor uw instelling en alle instellingen staan onder de relevante tabellen. 

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 6 7 1 14

2009 15 9 24

2010 3 6 9

2011 13 3 16

2012 13 13

Aantal trajectstarters

2008 16

2009 29

2010 16

2011 21

2012 28

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 76 14 2 1 93

2009 70 28 1 99

2010 47 29 2 78

2011 76 29 105

2012 51 51

Aantal trajectstarters

2008 108

2009 128

2010 105

2011 136

2012 111

Percentage afgestudeerden per studieduur 
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Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 37,50% 43,75% 6,25% 87,50%

2009 51,72% 31,03% 82,76%

2010 18,75% 37,50% 56,25%

2011 61,90% 14,29% 76,19%

2012 46,43% 46,43%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 70,37% 12,96% 1,85% 0,93% 86,11%

2009 54,69% 21,88% 0,78% 77,34%

2010 44,76% 27,62% 1,90% 74,29%

2011 55,88% 21,32% 77,21%

2012 45,95% 45,95%
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: LUCA School of Arts

Laatst gekende inschrijving zonder diploma 
 
Definities

  - Laatst gekende inschrijving zonder diploma: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren 
zonder diploma is uitgestroomd uit de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde 
studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het 
jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen 
traceren). Sabbatjaren worden alsvolgt opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende 
inschrijving genomen is in 2009-2010 (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een 
inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard 
kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling). Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en 
niet naar het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben 
namelijk al een eerste inschrijving in een andere instelling.
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. 
Zij-instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. Het aantal trajectstarters per jaar voor uw instelling en alle 
instellingen staan onder de relevante tabellen. 

 
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

Aantal 
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3

Academiejaar van start traject 2012

2011 3

2010 4 3

2009 2 3

2008 2   

Aantal trajectstarters

2008 16

2009 29

2010 16

2011 21

2012 28

Alle instellingen

Aantal 
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4

Academiejaar van start traject 2012

2011 13

2010 17 8

2009 12 15 2

2008 10 4 1  

Aantal trajectstarters

2008 108

2009 128

2010 105
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: LUCA School of Arts

Laatst gekende inschrijving zonder diploma 
 
Definities

  - Laatst gekende inschrijving zonder diploma: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren 
zonder diploma is uitgestroomd uit de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde 
studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het 
jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen 
traceren). Sabbatjaren worden alsvolgt opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende 
inschrijving genomen is in 2009-2010 (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een 
inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard 
kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling). Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en 
niet naar het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben 
namelijk al een eerste inschrijving in een andere instelling.
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. 
Zij-instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. Het aantal trajectstarters per jaar voor uw instelling en alle 
instellingen staan onder de relevante tabellen. 

 
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2011 136

2012 111

Percentage niet-gediplomeerde studenten per academiejaar en jaren tot eventuele uitstroom

Ratio
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3

Academiejaar van start traject 2012

2011 14,29%

2010 25,00% 18,75%

2009 6,90% 10,34%

2008 12,50%   

Alle instellingen

Ratio
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4

Academiejaar van start traject 2012

2011 9,56%

2010 16,19% 7,62%

2009 9,38% 11,72% 1,56%

2008 9,26% 3,70% 0,93%  
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: LUCA School of Arts

Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeert op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.  

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van diploma: Het academiejaar waarin het diploma behaald werd. Zij-instromers worden hier dus wel meegeteld voor de 
instelling waarvoor de cijfers gerapporteerd worden.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 6 2 8

2009 - 2010 15 7 22

2010 - 2011 3 9 1 13

2011 - 2012 13 6 19

2012 - 2013 13 3 16

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 76 25 101

2009 - 2010 70 14 7 91

2010 - 2011 47 28 2 77

2011 - 2012 76 29 1 1 107

2012 - 2013 51 29 2 82

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 75,00% 25,00% 100,00%

2009 - 2010 68,18% 31,82% 100,00%

2010 - 2011 23,08% 69,23% 7,69% 100,00%

2011 - 2012 68,42% 31,58% 100,00%

2012 - 2013 81,25% 18,75% 100,00%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 75,25% 24,75% 100,00%

2009 - 2010 76,92% 15,38% 7,69% 100,00%

2010 - 2011 61,04% 36,36% 2,60% 100,00%

2011 - 2012 71,03% 27,10% 0,93% 0,93% 100,00%

2012 - 2013 62,20% 35,37% 2,44% 100,00%
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Opleiding audiovisuele kunsten MA - 0013 - Instelling LUCA School of Arts
 Vestiging  Koningsstraat, Schaarbeek

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

LUCA School of Arts, Koningsstraat, Schaarbeek

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

13 3 12 4 0 2 8 6 1 0 4 5 16

Academiejaar 
2009 - 2010

27 10 28 9 0 6 22 12 4 1 8 12 37

Academiejaar 
2010 - 2011

11 16 17 10 0 7 13 10 2 0 4 11 27

Academiejaar 
2011 - 2012

15 13 18 10 0 1 19 10 0 0 5 13 28

Academiejaar 
2012 - 2013

26 7 26 7 0 6 16 11 1 0 7 14 33

Academiejaar 
2013 - 2014
**

20 15 28 7 0 0 0 0 0 0 0 35 35

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
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Opleiding audiovisuele kunsten MA - 0013 - Instelling LUCA School of Arts
 Vestiging  Koningsstraat, Schaarbeek

Studierendement

Definities
- Studierendement= aantal verworven studiepunten / aantal opgenomen studiepunten volgens de instelling. Dit is dezelfde berekening als degene die gebruikt 
wordt voor de berekening van de financiering. 
- Opgenomen studiepunten volgens de instelling = in het financieringsdecreet staat dat studenten studiepunten kunnen terugkrijgen als ze zich uitschrijven tot 
een bepaalde datum die in het onderwijs en examenreglement van de instelling moet staan. Als de student zich tijdig uitschrijft krijgt de student zijn 
studiepunten dus terug maar de instelling krijgt er geen subsidies voor. Nadat er een evaluatie zich heeft voorgedaan of als de student zich te laat heeft 
uitgeschreven blijven de studiepunten opgenomen en kan hij/zij ze niet terugkrijgen. De studiepunten die wij hier gebruiken voor het aantal opgenomen 
studiepunten zijn dus de studiepunten die de instelling rapporteert als opgenomen (dus zonder degene die hun studiepunten hebben teruggekregen). 

In deze gegevens zitten ook de uitgeschreven studenten. Als we enkel de actieve inschrijvingen zouden nemen zouden we een te positief beeld krijgen. 
Mensen die bv na een slecht examen uit de studie weggaan zouden dan niet meetellen. 

Elders verworven competenties en kwalificaties en gedelibereerde studiepunten worden niet meegeteld als verworven studiepunten. 
Totale evolutie alle beschikbare academiejaren
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55,38%
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Opleiding audiovisuele kunsten MA - 0013 - Instelling LUCA School of Arts
 Vestiging  Koningsstraat, Schaarbeek

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en niet naar 
het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben namelijk al 
een eerste inschrijving in een andere instelling. 
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- Voor de percentages wordt er gedeeld door het aantal trajectstarters van dat academiejaar. De noemer is dus het totaal van alle 
studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Het aantal trajectstarters per jaar 
voor uw instelling en alle instellingen staan onder de relevante tabellen.  

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per 
instroomcohorte

Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

Academiejaar van start traject 2008 6 7 1 14

2009 15 9 24

2010 3 6 9

2011 13 3 16

2012 13 13

Aantal trajectstarters

2008 16

2009 29

2010 16

2011 21

2012 28

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 76 14 2 1 93

2009 70 28 1 99

2010 47 29 2 78

2011 76 29 105

2012 51 51

Aantal trajectstarters

2008 108

2009 128

2010 105

2011 136

2012 111

Percentage afgestudeerden per studieduur 
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LUCA School of Arts

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 37,50% 43,75% 6,25% 87,50%

2009 51,72% 31,03% 82,76%

2010 18,75% 37,50% 56,25%

2011 61,90% 14,29% 76,19%

2012 46,43% 46,43%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 70,37% 12,96% 1,85% 0,93% 86,11%

2009 54,69% 21,88% 0,78% 77,34%

2010 44,76% 27,62% 1,90% 74,29%

2011 55,88% 21,32% 77,21%

2012 45,95% 45,95%
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Bijlage 10_ Overzicht van de belangrijkste activiteiten van de opleiding met 
betrekking tot internationalisering conform de visie van de opleiding, met minimaal 
de mobiliteit op basis van internationaal aanvaarde definities 
(Bijlage bij GKW2) 

 

 

1. Internationale semester (bacheloropleiding audiovisuele kunsten) voor inkomende en uitgaande 
studenten 

Sinds de aanvang van het academiejaar 2009-2010 is het 5e semester van de professionele en 
academische opleidingen afgebakend als internationale semester voor Erasmusstudenten.  
In het curriculum van het keuzetraject animatiefilm en film wordt er een standaard programma 
uitwisselingsprogramma van 30 ECTS aangeboden voor Erasmus studenten.  
 
Overzicht inkomende en uitgaande Erasmusmobiliteit (studie en stage) studenten sinds 2009-2010 
Academiejaar  Aantal IN 

(AVK) 
Aantal 
IN 
(totaal) 

Aantal 
UIT (AVK)  

Aantal 
UIT 
(totaal) 

2009-2010 2 12 3 15 

2010-2011 4 17 1 13 

2011-2012 0 12 1 11 

2012-2013(*) 1 16 1 16 

2013-2014(*) 1 24 3 20 

2014-2015 1 12 2 20 
(*): cijfers tot 2011-2012 voor hogeschool Sint-Lukas Brussel, vanaf 2012-2013 voor campus Sint-Lukas  Brussel 

 
Overzicht inkomende en uitgaande Erasmussdocenten sinds 2009-2010 
Academiejaar  Aantal IN 

(AVK) 
Aantal 
IN 
(totaal) 

Aantal 
UIT (AVK)  

Aantal 
UIT 
(totaal) 

2009-2010 1 1 1 4 

2010-2011 1 3 4 9 

2011-2012 0 4 0 3 

2012-2013(*) 2 5 3 6 

2013-2014(*) 1  2 0 0 

2014-2015 0 3 1 3 
(*): cijfers tot 2011-2012 voor hogeschool Sint-Lukas Brussel, vanaf 2012-2013 voor campus Sint-Lukas  Brussel 

 
 

  

Bijlage 10 - p.1



2. Semestergebonden internationale project Essemble (bacheloropleiding audiovisuele kunsten)  

Het Essemble Project is een samenwerking met steun van het MEDIA-programma tussen de film- 
en animatieopleidingen van LUCA campus Sint-Lukas Brussel, Moholy-Nagy (MOME , Boedapest), 
IFS (Keulen) en de Lusófona Universiteit (Lissabon).  
 

Academiejaar  Aantal deelnemers Aantal studiepunten  
2011-2012 5 (3 filmstudenten  en 2 

studenten animatie) 
20 ECTS 

2012-2013 5 (3 filmstudenten en 2 
studenten animatie) 

20 ECTS 

2013-2014 5 (3 filmstudenten en 2 
studenten animatie) 

21 ECTS) 

2014-2015 5 (2 filmstudenten en 3 
studenten animatie) 

21 ECTS  

 
Het aantal deelnemende studenten uit het buitenland varieert naargelang de editie tussen de 13 en 
17 studenten (Hongarije, Portugal en Duitsland.).  
 
 
3. Cinemasterproject in de master audiovisuele kunsten 

Samenwerkingsinitiatief tussen de filmopleiding van campus Sint-Lukas, de Franstalige filmschool 
INSAS (Institut National Supérieure des Arts du Spectacle) en verschillende buitenlandse partners 
zoals de Beijing Film Academy (China)  en Universidad Sao Paolo (Brazilië). Vanaf 2014-2015 wordt er 
een uitbreiding voorzien naar AFDA (Zuid-Afrika).  
Opzet van het project is het maken van een videobrief met voice-over van de regisseur waarin een 
indruk over de gaststad wordt weergegeven of een specifieke invalshoek en thema dat de interesse 
van maker ‘triggert’ tijdens het verblijf in het gastland.  
Het aantal betrokken studenten: 2 LUCA masterstudenten en INSAS studenten naar Beijing, 1 LUCA 
masterstudent en 1 INSAS student naar Sao Paolo. Aantal betrokken studenten uit Beijing:4 
studenten waarbij twee studenten naar LUCA  en 2 studenten uit Sao Paolo waarvan 1 student naar 
LUCA. 
Aantal begeleidende docenten: 2 LUCA–docenten.  
 
 
4. Internationale zij-instroom masteropleiding audiovisuele kunsten 

Academiejaar  Aantal toegelaten  studenten voorbereiding & master AVK 
2011-2012 8 
2012-2013 10 
2013-2014 7 
2014-2015 3 (bewuste beperking) 
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Nieuwe Europese masteropleiding Doc Nomads (Erasmus Mundus masteropleiding documentaire 
film) 

De gezamenlijke masteropleiding ‘NOMADS EMMC - exploring without borders - documentary 
filmdirecting’ (kortweg “DocNomads”), is de allereerste Erasmus Mundus masteropleiding in de 
beeldende en audiovisuele kunsten. Goedgekeurd in 2011 werd de eerste editie gelanceerd in 2012, 
de laatste editie zal in juni 2018 aflopen. In deze Europese, Engelstalige masteropleiding verdiepen  
studenten zich in het medium van documentaire film en worden ze in de cultuur van drie Europese 
grootsteden ondergedompeld. De 2-jarige opleiding wordt aangeboden door een consortium van 3 
filmopleidingen: de filmschool Szinhaz-Es Filmuveszeti Egytem (Boedapest, Hongarije), de 
Universidad Lusófona (Lissabon, Portugal) en LUCA (Sint-Lukas Brussel, België) en integreert 
bovendien ook mobiliteit van docenten of onderzoekers die als documentairefilmmaker of als 
docent aan andere filmscholen uit het CILECT-netwerk verbonden zijn .  
Studentenmobiliteit is een geïntegreerd deel van de studie: elke student brengt het 1e semester 
door in Lissabon, het 2e in Hongarije, het 3e in Brussel en het 4e - dat in het teken staat van de 
masterproef - in een van de 3 consortiumlanden.  
 
Academiejaar  Aantal deelnemers Aantal studiepunten  
2011-2012  (voorbereidingsjaar) / 
2012-2014 23 studenten 120 ECTS 
2013-2015 26 studenten 120 ECTS 
2014-2016 26 studenten (onder voorbehoud) 120 ECTS 
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KENGETALLEN 
ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL (RITCS)

Bachelor en master of Arts  
in de audiovisuele kunsten
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4. Leerresultaten  

Domeinspecifieke leerresultaten van de bachelor opleiding: 

 

1.   Algemene kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, 
artistieke en historische context van de (audiovisuele) kunsten. 

2.  Kennis hebben van en inzicht hebben in de interactie met andere artistieke disciplines en 
praktijken. 

3.  Over de nodige technische en artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding 
persoonlijke audiovisuele projecten te bedenken en realiseren. 

4.  Een kritische persoonlijke positie ontwikkelen met betrekking tot vakmanschap 

en kunstenaarschap. 

5.  In het realiseren van artistieke projecten vertrekken van een zoekende 

en onderzoekende houding. 

6.  Kritisch reflecteren over het creatieve werkproces. 

7.  Eindverantwoordelijkheid opnemen over de eigen inbreng bij de realisatie van een 
audiovisueel project. 

8.  Artistiek werk kunnen documenteren en presenteren aan verschillende doelpublieken. 

 

Opleidingspecifieke leerresultaten van de bachelor opleiding: 

 

9.  Denken en handelen vanuit het besef te studeren en te werken in Brussel. 

10. In staat zijn een standpunt in te nemen in het maatschappelijk en artistiek debat. 

 

 

Domeinspecifieke leerresultaten van de masteropleiding:  

 

1.  Verdiepende kennis en inzicht demonstreren in het maatschappelijke, culturele en 

artistieke, met aandacht voor actuele en internationale evoluties. 

2.  Verdiepende kennis en inzicht ontwikkelen in de audiovisuele kunsten, met aandacht voor 
praktijk en theorievorming. 

3.  Binnen het artistiek werk onderzoeken opzetten en uitvoeren. 

4.  Persoonlijke audiovisuele projecten ontwerpen en realiseren en daarbij de 
eindverantwoordelijkheid dragen. 

5.  Als kunstenaar een zoekende en reflecterende attitude hebben en daarover in gesprek gaan 
met vakgenoten en niet-vakgenoten. 

6.  Een bewuste positionering binnen het audiovisuele veld kunnen innemen. 

7.  Een persoonlijke onderbouwde visie ontwikkelen over audiovisuele media in 

relatie tot de samenleving.  

 

Opleidingspecifieke leerresultaten van de master opleiding: 

 

8.  Het denken en handelen vanuit het besef te studeren in Brussel wordt duidelijk zichtbaar. 

9. In staat zijn een standpunt in het maatschappelijk en artistiek debat te articuleren in het 
afstudeerwerk. 
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6. Opleidingsprogramma 2014-2015  

BACHELOROPLEIDING AK   

deelTraject : 1 Ba AK -  Radio SP 

1: Kunst 1: actualiteit en context  3 

1: Muziekgeschiedenis RAD 3 

1: Earcleaning   3 

1: Inleiding tot het medium    3 

1: Sociologie van de klassieke muziek   3 

1: Ontwikkeling van een concept 1   6 

1: Interview en reportage   6 

1: programma (samenstelling)   6 

1: Locatieproject  3 

1: Opname en montage   3 

1: Stem a: Stemtechniek   3 

1: Stemtechniek en uitspraak 1   3 

1: Persoonlijk parcours - Solo 1  RADIO 6 

1: Audiotechnologie en opnametechnieken  RAD 3 

1: Filosofie en Politiek: geschiedenis   3 

1: Kunst en Cultuur: geschiedenis    3 

deelTraject : 1 Ba AK - Animatiefilm SP 

1: Kunst 1: actualiteit en context  3 

1: Modelschetsen 1  3 

1: Grafische Technieken/ materialen/ toegepaste grafiek  3 

1: Basisbegrippen van de animatiefilm 1  6 

1: Animatiefilmgeschiedenis  3 

1: Animatietechnieken: 3D computeranimatie 1  6 

1: Animatietechnieken: Ruimtelijke animatie 1  6 

1: Animatietechnieken: Beeldopnametechnieken Ruimtelijke animatie 1  3 

1: Animatietechnieken: 2D Animatie 1  6 

1: Audiotechnologie voor animatiefilm 1  3 

1: Waarnemingsschetsen 1  3 

1: Digitale technieken 2D-1  6 

1: Filosofie en Politiek: geschiedenis   3 

1: Kunst en Cultuur: geschiedenis    3 

1: Filmgrammatica voor animatiefilm   3 

deelTraject : 2 Ba AK -  Radio SP 

2: Radioanalyse AK2  3 

2: Technische realisatie radioprogramma's AK2  3 

2: Popmuziek in historisch en sociologisch perspectief AK2  3 

2: Ontwikkeling van een concept 2 AK2  6 

2: Redactie en Research AK2 RAD 3 

2: Radiofictie AK2  6 

2: Persoonlijk parcours - Solo 2 AK2  9 

2: Stemtechniek en uitspraak 2 AK2  3 



 
Verplichte bijlagen ZER AK 2014 - pagina 28 

 

2: Radioreportage en -documentaire AK2  3 

2: Schrijven scenario radio AK2 RAD 3 

2: Radioprogramma 1 AK2  3 

2: Radioprogramma 2 AK2  3 

2: Geschiedenis en praktijk van de hedendaagse muziek 2 AK2 RAD 3 

2: Technische realisatie radiofictie AK2 RAD 3 

2: Kunst en Filosofie: theorie AK2 3 

2: Politiek en Cultuur: theorie AK2 3 

2: WS Transversaal Atelier AK2 RAD ANI 6 

deelTraject : 2 Ba AK - Animatiefilm  SP 

2: Basisbegrippen van de animatiefilm 2 AK2 ANI 6 

2: Audiotechnologie voor animatiefilm 2 AK2 ANI 3 

2: Grafische Technieken AK2 ANI 4 

2: Decor 1 AK2 ANI 4 

2: Montage 1 AK2 ANI 3 

2: Waarnemingsschetsen 2 AK2 ANI 3 

2: Modelschetsen 2 AK2 ANI 3 

2: Animatietechnieken: 3D computeranimatie 2 AK2 ANI 6 

2: Animatietechnieken: Beeldopnametechnieken Ruimtelijke animatie 2 3 

2: Animatietechnieken: Ruimtelijke animatie 2 AK2 ANI 3 

2: Animatietechnieken: 2D Animatie 2 AK2 ANI 6 

2: Atelier karakteranimatie AK2 ANI 4 

2: Scenario en Concept AK2 ANI 4 

2: Storyboard 1 AK2 ANI 4 

2: Digitale technieken 2D-2 AK2 ANI 4 

2: Kunst en Filosofie: theorie AK2 3 

2: Politiek en Cultuur: theorie AK2 3 

2: WS Transversaal Atelier AK2 RAD ANI 6 

deelTraject : 3 Ba AK -  Radio SP 

3: Atelier 1a: radioconcept  RAD 3 

3: Atelier 1b: radioproductie   RAD 3 

3: Atelier 1c: radiointerview  RAD 3 

3: Atelier 1d: radioreclame  RAD 3 

3: Atelier 2 Reportage en documentaire   12 

3: Atelier 3a Artistiek onderzoek audio   6 

3: Atelier 3b Audiodramaturgie  RAD 3 

3: Atelier 3c: Audiotechniek  RAD 3 

3: Auteurs- en Mediarecht   3 

3: Stemtechniek en uitspraak 3   3 

3: Cultuur 3: vraagstukken  6 

3: Filosofie 3: vraagstukken  6 

3: Politiek 3: vraagstukken  6 

3: Interdisciplinair onderzoek in de kunsten  6 

3: Bachelorproef Radio  RAD 9 

3: Persoonlijk parcours-stage  RAD 3 

deelTraject : 3 Ba AK - Animatiefilm SP 
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3: Modelschetsen 3  ANI 4 

3: Auteurs- en Mediarecht   3 

3: Interdisciplinair onderzoek in de kunsten  6 

3: Compositing  ANI 5 

3: Atelier 1: storyboard en animatic  ANI 5 

3: Atelier 2: productiedesign  ANI 5 

3: Atelier 3: decor  ANI 5 

3: Atelier 4: animatie  ANI 6 

3: Atelier 5: scenario  ANI 6 

3: Atelier 7: toegepaste animatie  ANI 6 

3: Atelier 8: audiotechnologie voor animatiefilm  ANI 3 

3: Filosofie 3: vraagstukken  6 

3: Politiek 3: vraagstukken  6 

3: Atelier 6: realisatie 2D  ANI 6 

3: Atelier 6: realisatie 3D  ANI 6 

3: Atelier 6: realisatie Ruimtelijk  ANI 6 

3: Cultuur 3: vraagstukken  6 

deelTraject : 1 Ba AK - Film - TV - DOC - SCHRIJVEN SP 

1: Kunst 1: actualiteit en context  3 

1: Filmgeschiedenis 1  FTDS 3 

1: Video: basisbegrippen  FTDS 3 

1: Praktijk audiovisuele parameters: beeld (belichting)  FTDS 3 

1: Scenario theorie  FTDS 3 

1: Schrijven scenario  FTDS 3 

1: Praktijk audiovisuele parameters: regie  FTDS 6 

1: Praktijk audiovisuele parameters: multicamera  FTDS 3 

1: Persoonlijk parcours - Solo  FTDS 6 

1: Filosofie en Politiek: geschiedenis  3 

1: Kunst en Cultuur: geschiedenis   3 

1: Scenario-Productie-Regie  FTDS 3 

1: Montage  FTDS 3 

1: Audio: basisbegrippen  FTDS 3 

1: Cinematografie 1  FTDS 3 

1: Praktijk audiovisuele parameters: geluid  FTDS 3 

1: Praktijk audiovisuele parameters: montage  FTDS 3 

1: Reportage  FTDS 3 

 
 
 
 
 

deelTraject : 2 Ba AK- Film - TV - DOC - Schrijven SP 

2: Filmanalyse  4 

2: Film-Documentaire en TV geschiedenis 2  3 

2: Productie  4 

2: Schrijven: persoonlijk parcours  4 
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2: Film: persoonlijk parcours  4 

2: Documentaire: persoonlijk parcours  4 

2: Televisie: persoonlijk parcours  4 

2: Workshop film AK2 FDTS 8 

2: Workshop documentaire AK2 FDTS 8 

2: Kunst en Filosofie: theorie AK2 3 

2: Politiek en Cultuur: theorie AK2 3 

2: Narratologie AK2 FDTS 3 

2: Acteursregie voor camera  4 

2: Workshop televisie  8 

2: Documentaire analyse  4 

2: Workshop schrijven: kortfilm  4 

2: Workshop schrijven : dramaturgisch dossier  4 

2: Human interest 1  8 

2: WS Transversaal Atelier  8 

deelTraject : 3 Ba AK - Documentaire SP 

3: Grondige studie van het filmmedium  FDS 3 

3: Filmtechnieken  FD 3 

3: Bachelorproef Documentaire   12 

3: Auteurs- en Mediarecht   3 

3: Interdisciplinair onderzoek in de kunsten  6 

3: Methodologie van de nonfictie A3  TV 6 

3: Projectontwikkeling en financiering A3 FTD 3 

3: Artistiek Onderzoek Documentaire/ Filmlab   6 

3: Filosofie 3: vraagstukken  6 

3: Politiek 3: vraagstukken  6 

3: Grondige analyse van de documentaire  3 

3: Cultuur 3: vraagstukken  6 

3: Human interest   6 

3: Creatieve documentaire   9 

deelTraject : 3 Ba AK - Film SP 

3: Grondige studie van het filmmedium  FDS 3 

3: Filmtechnieken  FD 3 

3: Productieleiding Film  FILM 3 

3: Acteursregie  FILM 3 

3: Auteurs- en Mediarecht   3 

3: Bachelorproef Film  FILM 12 

3: Atelier film 3: portret  F 6 

3: Projectontwikkeling en financiering A3 FTD 3 

3: Filosofie 3: vraagstukken  6 

3: Politiek 3: vraagstukken  6 

3: Cultuur 3: vraagstukken  6 

3: Atelier film 1: Scène  F 6 

3: Atelier film 2: korte film  F 12 

deelTraject : 3 Ba AK - Schrijven SP 

3: Grondige studie van het filmmedium  FDS 3 
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3: Hedendaagse trends in tv series  TVS 3 

3: Semiotiek  EN 3 

3: Auteurs- en Mediarecht   3 

3: Bachelorproef Schrijven   12 

3: WS1 Schrijven: Projectontwikkeling   6 

3: Atelier Schrijven: Scenario: scriptformats genre met schrijfoefening 3 

3: Atelier Schrijven: Schrijfatelier ism regisseur   3 

3: WS2 Schrijven: Tekstanalyse 3   3 

3: WS2 Schrijven: Theaterschriftuur   3 

3: Interdisciplinair onderzoek in de kunsten  6 

3: WS1 Schrijven: Projectontwikkeling (enscenering)   3 

3: WS1 Schrijven: Personage   3 

3: WS1 Schrijven: Structuur en conflict   3 

3: Atelier Schrijven: Productie: scriptdoctoring: technieken   3 

3: Filosofie 3: vraagstukken  6 

3: Politiek 3: vraagstukken  6 

3: Cultuur 3: vraagstukken  6 

deelTraject : 3 Ba AK - TV SP 

3: Hedendaagse trends in tv series  TVS 3 

3: Auteurs- en Mediarecht   3 

3: Interdisciplinair onderzoek in de kunsten  6 

3: Methodologie van de nonfictie A3  TV 6 

3: Projectontwikkeling en financiering A3 FTD 3 

3: Scenario: scriptformats genre met schrijfoefening  TV 3 

3: Scenario: scriptdoctoring: technieken  TV 3 

3: Filosofie 3: vraagstukken  6 

3: Politiek 3: vraagstukken  6 

3: WS TV1: Observatie, registratie, captatie  TV 6 

3: WS TV 2: interpretatie, creatie, programmatie Totaal program3 TV 9 

3: WS TV3: creatie  TV 6 

3: Bachelorproef Televisie  TV 12 

3: Cultuur 3: vraagstukken  6 

 
 
 
 
 
 

MASTEROPLEIDING AK 

deelTraject :  - Animatiefilm SP 

1: Audiotechnologie voor animatiefilm 4 4 ANI 6 

1: Concept en Scenario 4 ANI 6 

1: Decor 3 4 ANI 6 

1: Storyboard 3 4 ANI 6 

1: Filosofie : onderzoek  6 

1: Politiek : onderzoek  6 

1: Cultuur : onderzoek  6 
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1: Interdisciplinair onderzoek in de kunsten  6 

1: Productiedossier MA ANI 6 

1: Masterproef-realisatie  ANI 24 

deelTraject :  - Documentaire SP 

1: Masterproef Documentaire   30 

1: Filosofie : onderzoek  6 

1: Politiek : onderzoek  6 

1: Cultuur : onderzoek  6 

1: Interdisciplinair onderzoek in de kunsten  6 

1: Masterclass Film: Cinematografie  FILM 6 

1: Masterclass Opdrachtfilm  FTDS 6 

1: Masterclass Documentaire: Onderzoek van internationale documentaire  6 

1: Masterclass Documentaire: Onderzoek naar hedendaagse documentaire 6 

1: Masterclass Postproductie: Montage    3 

1: Masterclass Postproductie: Sounddesign    3 

deelTraject :  - Film SP 

1: Masterproef Film  FILM 30 

1: Filosofie : onderzoek  6 

1: Politiek : onderzoek  6 

1: Cultuur : onderzoek  6 

1: Interdisciplinair onderzoek in de kunsten  6 

1: Masterclass Film: Regie Film  FILM 6 

1: Masterclass Film: Cinematografie  FILM 6 

1: Masterclass Film: Scenario  FILM  6 

1: Masterclass Opdrachtfilm  FTDS 6 

1: Masterclass Narratieve strategieën: narratologie   3 

1: Masterclass Narratieve strategieën: narratieve vormen   3 

1: Masterclass schrijven TV series: televisieseries   3 

1: Masterclass schrijven TV series: de toeschouwer    3 

1: Masterclass Documentaire: Onderzoek van de internationale documentaire  6 

deelTraject :  - Radio SP 

1: Nieuwe radio, ontwikkelingen en culturele implicatie  RAD 6 

1: Filosofie : onderzoek  6 

1: Politiek : onderzoek  6 

1: Cultuur : onderzoek  6 

1: Interdisciplinair onderzoek in de kunsten  6 

1: Masterclass Radio 2: Audio  RAD 9 

1: Masterclass Radio 3: Documentaire  RAD 9 

1: Masterproef Radio  RAD 24 

1: Stage Radio  RAD 6 

1: Masterclass Radio 1  RAD 6 

1: Stemtechniek en uitspraak 4 4  3 

deelTraject :  - Schrijven SP 

1: Filosofie : onderzoek  6 

1: Politiek : onderzoek  6 

1: Cultuur : onderzoek  6 
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1: Interdisciplinair onderzoek in de kunsten  6 

1: Masterclass Film: Scenario  FILM  6 

1: Masterclass Opdrachtfilm  FTDS 6 

1: Masterclass Narratieve strategieën: narratologie   3 

1: Masterclass Narratieve strategieën: narratieve vormen   3 

1: Masterclass schrijven TV series: televisieseries   3 

1: Masterclass schrijven TV series: de toeschouwer    3 

1: Masterproef Schrijven  SCHRIJVEN 24 

1: Masterclass wereldbeeld vs dramaturgie   6 

1: Masterproef schrijven: Projectontwikkeling   3 

1: Masterproef schrijven: Essay   3 

deelTraject :  - Televisie SP 

1: Masterproef Televisie  TV 30 

1: Filosofie : onderzoek  6 

1: Politiek : onderzoek  6 

1: Cultuur : onderzoek  6 

1: Interdisciplinair onderzoek in de kunsten  6 

1: Masterclass Opdrachtfilm  FTDS 6 

1: Masterclass Narratieve strategieën: narratologie   3 

1: Masterclass Narratieve strategieën: narratieve vormen   3 

1: Masterclass schrijven TV series: televisieseries   3 

1: Masterclass schrijven TV series: de toeschouwer    3 

1: Masterclass Documentaire: Onderzoek van de internationale documentaire  6 

1: Masterclass Televisie  TV 12 

1: Stage  TV 6 
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8. Personeelsinfo 

 

Rits/School of Arts: inzet personeel volgens categorie van aanstelling 

OPL ambt naam competentie profiel 
opdracht 

in SP 

opdracht 

VTE% 
andere functies hoogste diploma 

Stat / 

Cont 

AK HLNA Beyens Bert FILM / SCENARIO 45 100 Allumni+Onderzoek Meester in de AV-Kunsten S 

AK ASSA Bulckaen Jan RADIO 12 100 Vakgroepass. Radio Meester in de AV-Kunsten S 

AK ASSA Clerx Josiane FILM 15 100 Vakgroepass. Film Hoger Kunstonderwijs 2de Graad S 

AK HLA Coninx Stijn FILM / REGIE 77 80 Vakhoofd Film HTO van de 3de Graad S 

AK DOA Coquette Michel ANIMATIE 15 60 PL PB ArtHO van het Korte Type S 

AK PL Cuijpers Robert VIDEO 3 100 Vakh. Montage + PL PB Meester in de AV-Kunsten S 

AK DOA D'Hiet Erik SCHRIJVEN 9 15   HTO van de 3de Graad S 

AK L D'Hondt Ivan STAMVAKKEN 3 100 IKZ Licentiaat Kunstgeschiedenis S 

AK DOA Daveloose Inge ANIMATIE 18 20   Hoger Kunstonderwijs 2de Graad S 

AK ASSA De Beul Steven ANIMATIE 39 30   ArtHO van het Korte Type S 

AK DONA De Cauter Lieven STAMVAKKEN 15 50 Vakh. Theorie+Onderzoek Doctor in de Wijsbegeerte S 

AK DOA De Maeyer Lieve RADIO 48 55   Licentiaat Communicatiewetenschap S 

AK PL Dehaen Nele TV 57 100 Vakgroepass. TV ArtHO van het Korte Type S 

AK DOA Depaepe Dirk ANIMATIE 75 100   Hoger Kunstonderwijs 2de Graad S 
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AK DOA Everaerts Jan-Pieter STAMVAKKEN 3 20   Licentiaat Communicatiewetenschap S 

AK DONA Geeraerts Patrick MONTAGE 3 100 Opleid.Hoofd PB+AK Master in de AV-Kunsten S 

AK DOA Haekens Luc 

 

99 70   HTO van de 3de Graad S 

AK L Hessels Wouter STAMVAKKEN 3 100 Onderzoek Licentiaat Romaanse Filologie S 

AK ASSNA Hoens Dominiek STAMVAKKEN 9 45 Onderzoek Licentiaat Wijsbegeerte S 

AK DOA Ketelbuters Martine RADIO 63 100 Vakh.Radio+Onderzoek HTO van de 3de Graad S 

AK DOA Keunen Gert RADIO 3 20   Doctor in de Wijsbegeerte S 

AK DOA Kleijn Kommer ANIMATIE 12 10 PL PB Hoger Middelbaar Onderwijs S 

AK ASSA Kruger Peter DOC 30 20   Licentiaat Wijsbegeerte S 

AK DOA Kruger Peter DOC 12 10   Licentiaat Wijsbegeerte S 

AK DOA Kuyl Ivo SCHRIJVEN 42 50 Onderzoek Licentiaat Germaanse Filologie S 

AK PL Leclercq Roger CINEMATOGRAFIE 3 100 PL PB ArtHO van het Korte Type S 

AK DOA Lowie Viciane ANIMATIE 3 50   Hoger Kunstonderwijs 2de Graad S 

AK DONA Lybaert Marc TV 28 100 Coôrdinatie DAD HTO van de 3de Graad S 

AK ASSA Matthys Manuel TV 48 40   HTO van de 3de Graad S 

AK DOA Matthys Manuel TV 27 20 Vakhoofd TV HTO van de 3de Graad S 

AK ASSA Molenberghs David ANIMATIE 18 35   Meester in de AV-Kunsten S 

AK PL Naesen Marc TV 8 35 PL PB ArtHO van het Korte Type S 

AK ASSA Nuyens Bart STAMVAKKEN 3 5   Doctoraal Film en Opvoeringskunst S 

AK ASSNA Nuyens Bart STAMVAKKEN 15 15   Doctoraal Film en Opvoeringskunst S 
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AK DONA Opsomer Geert STAMVAKKEN 37 75 Onderzoek Doctor Letteren en Wijsbegeerte S 

AK DOA Roebben Anton ANIMATIE 41 25   Hoger Kunstonderwijs 2de Graad S 

AK DOA Somers Ilse FILM / SCENARIO 120 90 Onderzoek Meester in de AV-Kunsten S 

AK DOA Standaert Frits ANIMATIE 75 100 Vakhoofd Animatie Hoger Kunstonderwijs 2de Graad S 

AK DONA 

Timmermans 

Bernadette RADIO 6 50 Onderzoek Doctor Medische Wetenschappen S 

AK DONA Tindemans Klaas STAMVAKKEN 6   

Coörd.Onderzoek 

+Onderzoek Doctor in de Rechten S 

AK ASSA Van Dam Dieter RADIO 48   Onderzoek Meester in de AV-Kunsten S 

AK DOA Van den Broeck Hilaire ANIMATIE 12 15   Hoger Kunstonderwijs 2de Graad S 

AK ASSNA Van der Veken Jolien RADIO 6 15   Master in de logopedie S 

AK DOA Van Eyken Herman FILM 30 10   HOLT, afd. Film S 

AK ASSA Van Goethem Geert PRODUCTIE 42 50   HTO van de 3de Graad S 

AK ASSA Van Herzele Tom DOC 6 100 Vakgroepass. Doc Meester in de AV-Kunsten S 

AK DONA Van Poucke Peter RADIO 9 20   Doctor in de Kunstwetenschap S 

AK DOA Vandekerckhove John REGIE / DOC 17 100   Meester in de AV-Kunsten S 

AK ASSA Vandensande Wouter REGIE / DOC 26 20   Industrieel Ingenieur S 

AK DOA Vander Taelen Luckas DOC 53 50 Vakhoofd Doc Licentiaat geschiedenis S 

AK DONA Vanhaesebrouck Karel STAMVAKKEN 3 30 Opleidingshoofd DK Docteur en études theatrales S 

AK DONA Verduyn Marnix STAMVAKKEN 3 80 Onderzoek Meester in de Dram. Kunst S 

AK PL Verschoren Jan AUDIO 24 70 PL PB ArtHO van het Korte Type S 
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AK PL Veulemans Martijn AUDIO 9 50 PL PB Bachelor in de AV-Techniek S 

AK PL Vilain Sven MONTAGE 3 80 

PL PB+Coörd.Nieuwe 

Technologie Gegradueerde Filmtechniek S 

AK ASSA Vromman Jan 

STAMVAKKEN / 

DOC 44 80 Onderzoek HTO van de 3de Graad S 

AK DOA Wijs Carolijn SCHRIJVEN 3 45 Docent(a) DK HOKT, Acteursopleiding S 

AK GPR3 Boulez Ann Sophie RADIO 6 22   Gegradueerde logopedie C 

AK GPR2 Brouwers Anke STAMVAKKEN 3     Licentiaat Taal- en Letterkunde C 

AK GPR2 Brys Edwin RADIO 12 6   Lic. Pers-en Communicatiewet. C 

AK GPR2 Cloetens Johan TV 48 27   HTO van de 3de Graad C 

AK GPR2 D'ALCANTARA Vanja FILM / REGIE 30 8   Meester in de AV-Kunsten C 

AK GPR2 De Vries Willem SCHRIJVEN 6 12   HOKT Muziek spec. Viool C 

AK GPR2 De Weerdt Charles SCHRIJVEN 13 18   Meester in de AV-Kunsten C 

AK GPR2 De Winne Herman RADIO 3 12,5   Hoger Middelbaar Onderwijs C 

AK GPR2 De Bièvre Guy RADIO 6 12   Doctor of Philosophy C 

AK GPR2 Dooms Patrick RADIO 3 4   Licentiaat Germaanse Filologie C 

AK GPR2 Duym Sven TV 59 16,5   Meester in de AV-Kunsten C 

AK GPR2 HAUTERS Eric TV 3 16   Meester in de AV-Kunsten C 

AK GPR2 Heijnen Hilde FILM 12     Laureaat in de Toneelspeelkunst C 

AK GPR2 Herbots Hans FILM / REGIE 30 8   HTO van de 3de Graad C 

AK GPR2 Huybrechts Joannes FILM 30 4   HTO van de 3de Graad C 
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AK GPR2 Joos Carl FILM 8     Licentiaat Germaanse Talen C 

AK GPR2 Kleynen Elvira PRODUCTIE   / FILM 51 8,2   ArtHO van het Korte Type C 

AK GPR2 Lesage Friedl RADIO 3 4   Meester in het Drama C 

AK GPR3 Maly Ico STAMVAKKEN 139 4   Doctor in de Cultuurwetenschap C 

AK GPR2 Mathijs Ernest SCHRIJVEN 3 4   Doctor in de Communicatiewetenschap C 

AK GPR2 Mermans Marilou FILM 3 4   Hoger Kunstonderwijs 2de Graad C 

AK GPR2 Moens Hendrik RADIO 3 6   Laureaat in de Toneelspeelkunst C 

AK GPR2 NNGPR2 ANIMATIE 6 4     C 

AK GPR2 NNGPR2 DOC 60 66     C 

AK GPR2 NNGPR2 ACTEURSREGIE 4 4     C 

AK GPR2 NNGPR2 FILM 24 26     C 

AK GPR2 NNGPR2 RADIO 129 62     C 

AK GPR2 NNGPR2 SCHRIJVEN 30 59     C 

AK GPR2 NNGPR2 TV 30 4,7     C 

AK GPR2 Otten Willem Jan SCHRIJVEN 3 6     C 

AK GPRHLA Pourveur Paul SCHRIJVEN 37 44,7 Vakhoofd Schrijven ArtHO van het Korte Type C 

AK GPR2 Roppe Jeroen RADIO 3 12,3   

Licentiaat Germaanse Taal- en 

Letterkunde C 

AK GPR2 Taylor Kenneth TV 9 10,7   Meester in de AV-Kunsten C 

AK GPR2 Temmermans Matthias TV 9 7,3   Hoger Middelbaar Onderwijs C 
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AK GPR2 Vaerman Mia STAMVAKKEN 6 4   Master in de filosofie C 

AK GPR2 Van Geel Gerd TV 6 16   Hoger Middelbaar Onderwijs C 

AK GPR2 Van Nuffel Hans FILM / REGIE 30 8   Meester in de AV-Kunsten C 

AK GPR2 Vandermaelen Johan RADIO 12 14   Hoger Middelbaar Onderwijs C 

AK GPR2 Vandesande Jeroen RADIO 12 10,3 Onderzoek Ass(a) 30% Master in de Beeldende Kunst C+S 

AK GPR2 Verelst Karin SCHRIJVEN 6 4   Licentiaat  Wijsbegeerte C 

AK GPR2 Volckaert Didier RADIO 6 8 Onderzoek Ass(a) 50% Master in de AV-Kunsten C+S 

AK GPR2 Wallyn Willem SCHRIJVEN 3 6   Licentiaat rechten C 

AK GPR2 Wuytack Fabio DOC 7 10   Master Audiovisual Arts C 
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Rits/School of Arts: inzet personeel naar geslacht en leeftijd 

       

  

 

  

    

 

personeel AK 

 

geslacht 

 

leeftijdscategorie 

 

  

 

M V totaal 

 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 65-70 totaal 

 

Statutair 

 

44 10 54 

 

1 6 14 29 4 0 54 

 

Gastdocenten 

 

27 8 35 

 

1 7 10 10 4 3 35 

 

  

 

  

 

  

 

  

     

  

 

totaal 

 

71 18 89 

 

2 13 24 39 8 3 89 



Instelling: Erasmushogeschool Brussel
Opleiding: audiovisuele kunsten ABA
Studieomvang:     180 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 
Laatste update gegevens: 7.6.2014

Historiek benaming van de opleiding
2005 - 2006: Erasmushogeschool Brussel ABA audiovisuele kunsten

Erasmushogeschool Brussel 1eBa audiovisuele kunsten

2006 - 2007: Erasmushogeschool Brussel ABA audiovisuele kunsten

2007 - 2008: Erasmushogeschool Brussel ABA audiovisuele kunsten

2008 - 2009: Erasmushogeschool Brussel ABA audiovisuele kunsten

2009 - 2010: Erasmushogeschool Brussel ABA audiovisuele kunsten

2010 - 2011: Erasmushogeschool Brussel ABA audiovisuele kunsten

2011 - 2012: Erasmushogeschool Brussel ABA audiovisuele kunsten

2012 - 2013: Erasmushogeschool Brussel ABA audiovisuele kunsten

2013 - 2014: Erasmushogeschool Brussel ABA audiovisuele kunsten



Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen, het 
studierendement en de studieduur kunnen bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn 
ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.



Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Erasmushogeschool Brussel
Academiejaar 2013 - 2014

Geografische spreiding inrichtende instellingen per vestiging

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling GEMT_NM Aantal inschrijvingen

Erasmushogeschool Brussel Anderlecht 287

Katholieke Hogeschool Limburg Diepenbeek 198

Hogeschool Gent Gent 124

LUCA School of Arts Schaarbeek 121

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 
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17%

27%

39%

17%

17%
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39%
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Erasmushogeschool Brussel

Kengetallen
Definities
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor een   
academische of professionele bachelor. Dus studenten die al eens ingeschreven waren in een andere opleiding of instelling tellen hier niet mee. 

   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap hebben ontvangen (enkel data voor de 
beschikbare jaren).
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een inschrijving had voor de 
opleiding. Dit gaat over zowel de actieve als de uitgeschreven studenten  Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de kruistabellen voor 
studieduur en laatst gekende inschrijving de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de trajectstarters met een eerste 
inschrijving in hetzelfde jaar. Het aantal trajectstarters komt overeen met de som van het aantal generatiestudenten in de tabel kengetallen, het aantal 
actieve niet-generatiestudenten met een EERSTE inschrijving in de opleiding en de niet-actieve EERSTE inschrijvingen in de opleiding.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair onderwijs in 
Vlaanderen. Als er een match gevonden wordt, gaan we na of er een diploma secundair onderwijs gekend is. Indien gekend nemen we de onderwijsvorm 
(ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden wordt als herkomst Andere opgegeven.     

   - Herkomst Andere : Zoals hierboven gezegd zijn dit de inschrijvingen waarvoor we geen diploma secundair onderwijs terug vonden. Dit zijn vaak niet-
Vlamingen of mensen die ibuiten Vlaanderen hun secundair onderwijs gedaan hebben.   

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 7.6.2014

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

174 37 135 76 45 50 0 53 120 20 1 33 37 211

Academiejaar 
2009 - 2010

178 37 140 75 51 59 0 45 134 20 0 36 25 215

Academiejaar 
2010 - 2011

215 37 164 88 64 63 0 65 148 29 3 47 25 252

Academiejaar 
2011 - 2012

232 35 166 101 77 59 0 57 159 30 4 45 29 267

Academiejaar 
2012 - 2013

249 55 173 131 78 77 0 64 171 34 4 53 42 304

Academiejaar 
2013 - 2014*

223 64 147 140 53 nvt 0 0 0 0 0 0 287 287

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

491 112 428 175 151 152 0 142 271 98 7 122 105 603

Academiejaar 
2009 - 2010

490 125 434 181 167 162 0 105 287 93 8 132 95 615

Academiejaar 
2010 - 2011

491 149 437 203 162 156 0 128 306 96 11 128 99 640

Academiejaar 
2011 - 2012

549 135 464 220 202 152 0 136 311 109 19 131 114 684

Academiejaar 
2012 - 2013

550 164 450 264 185 179 0 129 314 103 25 141 131 714

Academiejaar 
2013 - 2014*

557 173 436 294 183 nvt 0 1 0 0 0 0 730 730

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Aantal trajectstarters

2008 80

2009 95

2010 109

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2008 257

2009 288
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Aantal trajectstarters

2011 115

2012 129

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2010 274

2011 319

2012 308
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Erasmushogeschool Brussel

Kengetallen: percentages
Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 7.6.2014

Voltijds Niet-
voltijds

Mannelijk Vrouwelijk Generatie-
studenten

Beurs-
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere **

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

82,46% 17,54% 63,98% 36,02% 21,33% 23,70% 0,00% 25,12% 56,87% 9,48% 0,47% 15,64% 17,54% 211

Academiejaar 
2009 - 2010

82,79% 17,21% 65,12% 34,88% 23,72% 27,44% 0,00% 20,93% 62,33% 9,30% 0,00% 16,74% 11,63% 215

Academiejaar 
2010 - 2011

85,32% 14,68% 65,08% 34,92% 25,40% 25,00% 0,00% 25,79% 58,73% 11,51% 1,19% 18,65% 9,92% 252

Academiejaar 
2011 - 2012

86,89% 13,11% 62,17% 37,83% 28,84% 22,10% 0,00% 21,35% 59,55% 11,24% 1,50% 16,85% 10,86% 267

Academiejaar 
2012 - 2013

81,91% 18,09% 56,91% 43,09% 25,66% 25,33% 0,00% 21,05% 56,25% 11,18% 1,32% 17,43% 13,82% 304

Academiejaar 
2013 - 2014**

77,70% 22,30% 51,22% 48,78% 18,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 287

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Alle instellingen

Voltijds Niet-
voltijds

Mannelijk Vrouwelijk Generatie-
studenten

Beurs-
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

81,43% 18,57% 70,98% 29,02% 25,04% 25,21% 0,00% 23,55% 44,94% 16,25% 1,16% 20,23% 17,41% 603

Academiejaar 
2009 - 2010

79,67% 20,33% 70,57% 29,43% 27,15% 26,34% 0,00% 17,07% 46,67% 15,12% 1,30% 21,46% 15,45% 615

Academiejaar 
2010 - 2011

76,72% 23,28% 68,28% 31,72% 25,31% 24,38% 0,00% 20,00% 47,81% 15,00% 1,72% 20,00% 15,47% 640

Academiejaar 
2011 - 2012

80,26% 19,74% 67,84% 32,16% 29,53% 22,22% 0,00% 19,88% 45,47% 15,94% 2,78% 19,15% 16,67% 684

Academiejaar 
2012 - 2013

77,03% 22,97% 63,03% 36,97% 25,91% 25,07% 0,00% 18,07% 43,98% 14,43% 3,50% 19,75% 18,35% 714

Academiejaar 
2013 - 2014

76,30% 23,70% 59,73% 40,27% 25,07% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 730

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Erasmushogeschool Brussel

Studierendement

Definities
- Studierendement= aantal verworven studiepunten / aantal opgenomen studiepunten volgens de instelling. Dit is dezelfde berekening als degene die gebruikt 
wordt voor de berekening van de financiering. 
- Opgenomen studiepunten volgens de instelling = in het financieringsdecreet staat dat studenten studiepunten kunnen terugkrijgen als ze zich uitschrijven tot 
een bepaalde datum die in het onderwijs en examenreglement van de instelling moet staan. Als de student zich tijdig uitschrijft krijgt de student zijn 
studiepunten dus terug maar de instelling krijgt er geen subsidies voor. Nadat er een evaluatie zich heeft voorgedaan of als de student zich te laat heeft 
uitgeschreven blijven de studiepunten opgenomen en kan hij/zij ze niet terugkrijgen. De studiepunten die wij hier gebruiken voor het aantal opgenomen 
studiepunten zijn dus de studiepunten die de instelling rapporteert als opgenomen (dus zonder degene die hun studiepunten hebben teruggekregen). 

In deze gegevens zitten ook de uitgeschreven studenten. Als we enkel de actieve inschrijvingen zouden nemen zouden we een te positief beeld krijgen. 
Mensen die bv na een slecht examen uit de studie weggaan zouden dan niet meetellen. 

Elders verworven competenties en kwalificaties en gedelibereerde studiepunten worden niet meegeteld als verworven studiepunten. 
Totale evolutie alle beschikbare academiejaren
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Verdeling per geslacht 
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Erasmushogeschool Brussel

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en niet naar 
het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben namelijk al 
een eerste inschrijving in een andere instelling. 
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- Voor de percentages wordt er gedeeld door het aantal trajectstarters van dat academiejaar. De noemer is dus het totaal van alle 
studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Het aantal trajectstarters per jaar 
voor uw instelling en alle instellingen staan onder de relevante tabellen. 

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 3 39 8 2 52

2009 5 39 3 47

2010 7 45 52

2011 4 4

2012 11 11

Aantal trajectstarters

2008 80

2009 95

2010 109

2011 115

2012 129

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 16 1 73 33 7 130

2009 5 76 27 108

2010 10 80 90

2011 7 7

2012 13 13

Aantal trajectstarters

2008 257

2009 288

2010 274

2011 319

2012 308

Percentage afgestudeerden per studieduur 
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Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 3,75% 48,75% 10,00% 2,50% 65,00%

2009 5,26% 41,05% 3,16% 49,47%

2010 6,42% 41,28% 47,71%

2011 3,48% 3,48%

2012 8,53% 8,53%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 6,23% 0,39% 28,40% 12,84% 2,72% 50,58%

2009 1,74% 26,39% 9,38% 37,50%

2010 3,65% 29,20% 32,85%

2011 2,19% 2,19%

2012 4,22% 4,22%

Benchmarkrapport versie 7_te gebruiken Pagina 10 van 18 11-6-2014



Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Erasmushogeschool Brussel

Laatst gekende inschrijving zonder diploma 
 
Definities

  - Laatst gekende inschrijving zonder diploma: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren 
zonder diploma is uitgestroomd uit de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde 
studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het 
jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen 
traceren). Sabbatjaren worden alsvolgt opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende 
inschrijving genomen is in 2009-2010 (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een 
inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard 
kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling). Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en 
niet naar het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben 
namelijk al een eerste inschrijving in een andere instelling.
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. 
Zij-instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. Het aantal trajectstarters per jaar voor uw instelling en alle 
instellingen staan onder de relevante tabellen. 

 
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

Aantal 
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4 5

Academiejaar van start traject 2012

2011 25

2010 23 4

2009 24 9 8

2008 13 12 1  

Aantal trajectstarters

2008 80

2009 95

2010 109

2011 115

2012 129

Alle instellingen

Aantal 
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4 5

Academiejaar van start traject 2012

2011 111

2010 86 21

2009 102 31 19

2008 73 41 5 2

Aantal trajectstarters

2008 257

2009 288

2010 274
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Erasmushogeschool Brussel

Laatst gekende inschrijving zonder diploma 
 
Definities

  - Laatst gekende inschrijving zonder diploma: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren 
zonder diploma is uitgestroomd uit de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde 
studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het 
jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen 
traceren). Sabbatjaren worden alsvolgt opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende 
inschrijving genomen is in 2009-2010 (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een 
inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard 
kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling). Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en 
niet naar het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben 
namelijk al een eerste inschrijving in een andere instelling.
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. 
Zij-instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. Het aantal trajectstarters per jaar voor uw instelling en alle 
instellingen staan onder de relevante tabellen. 

 
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2011 319

2012 308

Percentage niet-gediplomeerde studenten per academiejaar en jaren tot eventuele uitstroom

Ratio
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4 5

Academiejaar van start traject 2012

2011 21,74%

2010 21,10% 3,67%

2009 25,26% 9,47% 8,42%

2008 16,25% 15,00% 1,25%  

Alle instellingen

Ratio
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4 5

Academiejaar van start traject 2012

2011 34,80%

2010 31,39% 7,66%

2009 35,42% 10,76% 6,60%

2008 28,40% 15,95% 1,95% 0,78%
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Erasmushogeschool Brussel

Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeert op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.  

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van diploma: Het academiejaar waarin het diploma behaald werd. Zij-instromers worden hier dus wel meegeteld voor de 
instelling waarvoor de cijfers gerapporteerd worden.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 3 1 40 44

2009 - 2010 5 36 2 43

2010 - 2011 7 38 16 4 65

2011 - 2012 4 38 9 3 1 55

2012 - 2013 11 44 3 6 64

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 16 5 87 108

2009 - 2010 5 1 67 22 95

2010 - 2011 10 73 31 12 126

2011 - 2012 7 76 33 14 4 134

2012 - 2013 13 80 27 7 2 129

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 6,82% 2,27% 90,91% 100,00%

2009 - 2010 11,63% 83,72% 4,65% 100,00%

2010 - 2011 10,77% 58,46% 24,62% 6,15% 100,00%

2011 - 2012 7,27% 69,09% 16,36% 5,45% 1,82% 100,00%

2012 - 2013 17,19% 68,75% 4,69% 9,38% 100,00%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 14,81% 4,63% 80,56% 100,00%

2009 - 2010 5,26% 1,05% 70,53% 23,16% 100,00%

2010 - 2011 7,94% 57,94% 24,60% 9,52% 100,00%

2011 - 2012 5,22% 56,72% 24,63% 10,45% 2,99% 100,00%

2012 - 2013 10,08% 62,02% 20,93% 5,43% 1,55% 100,00%
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Opleiding audiovisuele kunsten ABA - 0012 - Instelling Erasmushogeschool Brussel
 Vestiging  Nijverheidskaai, Anderlecht

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Erasmushogeschool Brussel, Nijverheidskaai, Anderlecht

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

174 37 135 76 45 50 53 130 20 1 33 27 211

Academiejaar 
2009 - 2010

178 37 140 75 51 59 45 140 20 0 36 19 215

Academiejaar 
2010 - 2011

215 37 164 88 64 63 65 152 30 3 47 20 252

Academiejaar 
2011 - 2012

232 35 166 101 77 59 57 163 33 4 45 22 267

Academiejaar 
2012 - 2013

249 55 173 131 78 77 64 186 34 4 51 29 304

Academiejaar 
2013 - 2014
**

223 64 147 140 53 0 0 0 0 0 0 287 287

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
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Opleiding audiovisuele kunsten ABA - 0012 - Instelling Erasmushogeschool Brussel
 Vestiging  Nijverheidskaai, Anderlecht

Studierendement

Definities
- Studierendement= aantal verworven studiepunten / aantal opgenomen studiepunten volgens de instelling. Dit is dezelfde berekening als degene die gebruikt 
wordt voor de berekening van de financiering. 
- Opgenomen studiepunten volgens de instelling = in het financieringsdecreet staat dat studenten studiepunten kunnen terugkrijgen als ze zich uitschrijven tot 
een bepaalde datum die in het onderwijs en examenreglement van de instelling moet staan. Als de student zich tijdig uitschrijft krijgt de student zijn 
studiepunten dus terug maar de instelling krijgt er geen subsidies voor. Nadat er een evaluatie zich heeft voorgedaan of als de student zich te laat heeft 
uitgeschreven blijven de studiepunten opgenomen en kan hij/zij ze niet terugkrijgen. De studiepunten die wij hier gebruiken voor het aantal opgenomen 
studiepunten zijn dus de studiepunten die de instelling rapporteert als opgenomen (dus zonder degene die hun studiepunten hebben teruggekregen). 

In deze gegevens zitten ook de uitgeschreven studenten. Als we enkel de actieve inschrijvingen zouden nemen zouden we een te positief beeld krijgen. 
Mensen die bv na een slecht examen uit de studie weggaan zouden dan niet meetellen. 

Elders verworven competenties en kwalificaties en gedelibereerde studiepunten worden niet meegeteld als verworven studiepunten. 
Totale evolutie alle beschikbare academiejaren
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Opleiding audiovisuele kunsten ABA - 0012 - Instelling Erasmushogeschool Brussel
 Vestiging  Nijverheidskaai, Anderlecht

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en niet naar 
het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben namelijk al 
een eerste inschrijving in een andere instelling. 
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- Voor de percentages wordt er gedeeld door het aantal trajectstarters van dat academiejaar. De noemer is dus het totaal van alle 
studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Het aantal trajectstarters per jaar 
voor uw instelling en alle instellingen staan onder de relevante tabellen.  

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per 
instroomcohorte

Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

Academiejaar van start 
traject

2008 3 39 8 2 52

2009 5 39 3 47

2010 7 45 52

2011 4 4

2012 11 11

Aantal trajectstarters

2008 80

2009 95

2010 109

2011 115

2012 129

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 16 1 73 33 7 130

2009 5 76 27 108

2010 10 80 90

2011 7 7

2012 13 13

Aantal trajectstarters

2008 257

2009 288

2010 274

2011 319

2012 308

Percentage afgestudeerden per studieduur 
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Erasmushogeschool Brussel

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 3,75% 48,75% 10,00% 2,50% 65,00%

2009 5,26% 41,05% 3,16% 49,47%

2010 6,42% 41,28% 47,71%

2011 3,48% 3,48%

2012 8,53% 8,53%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 6,23% 0,39% 28,40% 12,84% 2,72% 50,58%

2009 1,74% 26,39% 9,38% 37,50%

2010 3,65% 29,20% 32,85%

2011 2,19% 2,19%

2012 4,22% 4,22%

Benchmarkrapport versie 7_te gebruiken Pagina 18 van 18 11-6-2014



Instelling: Erasmushogeschool Brussel
Opleiding: audiovisuele kunsten MA
Studieomvang:      60 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 
Laatste update gegevens: 7.6.2014

Historiek benaming van de opleiding
2006 - 2007: Erasmushogeschool Brussel MA audiovisuele kunsten

2007 - 2008: Erasmushogeschool Brussel MA audiovisuele kunsten

2008 - 2009: Erasmushogeschool Brussel MA audiovisuele kunsten

2009 - 2010: Erasmushogeschool Brussel MA audiovisuele kunsten

2010 - 2011: Erasmushogeschool Brussel MA audiovisuele kunsten

2011 - 2012: Erasmushogeschool Brussel MA audiovisuele kunsten

2012 - 2013: Erasmushogeschool Brussel MA audiovisuele kunsten

2013 - 2014: Erasmushogeschool Brussel MA audiovisuele kunsten



Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen, het 
studierendement en de studieduur kunnen bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn 
ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.



Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Erasmushogeschool Brussel
Academiejaar 2013 - 2014

Geografische spreiding inrichtende instellingen per vestiging

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling GEMT_NM Aantal inschrijvingen

Erasmushogeschool Brussel Anderlecht 62

Katholieke Hogeschool Limburg Diepenbeek 41

Hogeschool Gent Gent 40

LUCA School of Arts Schaarbeek 35

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Erasmushogeschool Brussel

Kengetallen
Definities
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor een   
academische of professionele bachelor. Dus studenten die al eens ingeschreven waren in een andere opleiding of instelling tellen hier niet mee. 

   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap hebben ontvangen (enkel data voor de 
beschikbare jaren).
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een inschrijving had voor de 
opleiding. Dit gaat over zowel de actieve als de uitgeschreven studenten  Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de kruistabellen voor 
studieduur en laatst gekende inschrijving de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de trajectstarters met een eerste 
inschrijving in hetzelfde jaar. Het aantal trajectstarters komt overeen met de som van het aantal generatiestudenten in de tabel kengetallen, het aantal 
actieve niet-generatiestudenten met een EERSTE inschrijving in de opleiding en de niet-actieve EERSTE inschrijvingen in de opleiding.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair onderwijs in 
Vlaanderen. Als er een match gevonden wordt, gaan we na of er een diploma secundair onderwijs gekend is. Indien gekend nemen we de onderwijsvorm 
(ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden wordt als herkomst Andere opgegeven.     

   - Herkomst Andere : Zoals hierboven gezegd zijn dit de inschrijvingen waarvoor we geen diploma secundair onderwijs terug vonden. Dit zijn vaak niet-
Vlamingen of mensen die ibuiten Vlaanderen hun secundair onderwijs gedaan hebben.   

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 7.6.2014

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

47 12 44 15 0 14 0 49 33 5 0 7 14 59

Academiejaar 
2009 - 2010

39 10 31 18 0 8 0 34 22 2 1 9 15 49

Academiejaar 
2010 - 2011

31 12 31 12 0 11 0 32 28 3 0 3 9 43

Academiejaar 
2011 - 2012

54 14 43 25 0 20 0 43 43 7 0 10 8 68

Academiejaar 
2012 - 2013

41 26 46 21 0 16 0 37 44 4 0 13 6 67

Academiejaar 
2013 - 2014*

40 22 38 24 0 nvt 0 1 0 0 0 0 62 62

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

107 42 113 36 0 32 0 101 62 24 2 19 42 149

Academiejaar 
2009 - 2010

110 46 112 44 0 33 0 92 59 26 3 27 41 156

Academiejaar 
2010 - 2011

73 76 111 38 0 37 0 77 74 20 0 20 35 149

Academiejaar 
2011 - 2012

107 68 117 58 0 38 0 107 87 19 1 30 38 175

Academiejaar 
2012 - 2013

90 73 113 50 0 31 0 83 86 13 0 30 34 163

Academiejaar 
2013 - 2014*

85 93 117 61 0 nvt 0 2 0 0 0 0 178 178

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Aantal trajectstarters

2008 49

2009 45

2010 37

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2008 108

2009 128
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Aantal trajectstarters

2011 61

2012 44

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2010 105

2011 136

2012 111
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Erasmushogeschool Brussel

Kengetallen: percentages
Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 7.6.2014

Voltijds Niet-
voltijds

Mannelijk Vrouwelijk Generatie-
studenten

Beurs-
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere **

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

79,66% 20,34% 74,58% 25,42% 0,00% 23,73% 0,00% 83,05% 55,93% 8,47% 0,00% 11,86% 23,73% 59

Academiejaar 
2009 - 2010

79,59% 20,41% 63,27% 36,73% 0,00% 16,33% 0,00% 69,39% 44,90% 4,08% 2,04% 18,37% 30,61% 49

Academiejaar 
2010 - 2011

72,09% 27,91% 72,09% 27,91% 0,00% 25,58% 0,00% 74,42% 65,12% 6,98% 0,00% 6,98% 20,93% 43

Academiejaar 
2011 - 2012

79,41% 20,59% 63,24% 36,76% 0,00% 29,41% 0,00% 63,24% 63,24% 10,29% 0,00% 14,71% 11,76% 68

Academiejaar 
2012 - 2013

61,19% 38,81% 68,66% 31,34% 0,00% 23,88% 0,00% 55,22% 65,67% 5,97% 0,00% 19,40% 8,96% 67

Academiejaar 
2013 - 2014**

64,52% 35,48% 61,29% 38,71% 0,00% 0,00% 0,00% 1,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 62

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Alle instellingen

Voltijds Niet-
voltijds

Mannelijk Vrouwelijk Generatie-
studenten

Beurs-
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

71,81% 28,19% 75,84% 24,16% 0,00% 21,48% 0,00% 67,79% 41,61% 16,11% 1,34% 12,75% 28,19% 149

Academiejaar 
2009 - 2010

70,51% 29,49% 71,79% 28,21% 0,00% 21,15% 0,00% 58,97% 37,82% 16,67% 1,92% 17,31% 26,28% 156

Academiejaar 
2010 - 2011

48,99% 51,01% 74,50% 25,50% 0,00% 24,83% 0,00% 51,68% 49,66% 13,42% 0,00% 13,42% 23,49% 149

Academiejaar 
2011 - 2012

61,14% 38,86% 66,86% 33,14% 0,00% 21,71% 0,00% 61,14% 49,71% 10,86% 0,57% 17,14% 21,71% 175

Academiejaar 
2012 - 2013

55,21% 44,79% 69,33% 30,67% 0,00% 19,02% 0,00% 50,92% 52,76% 7,98% 0,00% 18,40% 20,86% 163

Academiejaar 
2013 - 2014

47,75% 52,25% 65,73% 34,27% 0,00% 0,00% 0,00% 1,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 178

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Erasmushogeschool Brussel

Studierendement

Definities
- Studierendement= aantal verworven studiepunten / aantal opgenomen studiepunten volgens de instelling. Dit is dezelfde berekening als degene die gebruikt 
wordt voor de berekening van de financiering. 
- Opgenomen studiepunten volgens de instelling = in het financieringsdecreet staat dat studenten studiepunten kunnen terugkrijgen als ze zich uitschrijven tot 
een bepaalde datum die in het onderwijs en examenreglement van de instelling moet staan. Als de student zich tijdig uitschrijft krijgt de student zijn 
studiepunten dus terug maar de instelling krijgt er geen subsidies voor. Nadat er een evaluatie zich heeft voorgedaan of als de student zich te laat heeft 
uitgeschreven blijven de studiepunten opgenomen en kan hij/zij ze niet terugkrijgen. De studiepunten die wij hier gebruiken voor het aantal opgenomen 
studiepunten zijn dus de studiepunten die de instelling rapporteert als opgenomen (dus zonder degene die hun studiepunten hebben teruggekregen). 

In deze gegevens zitten ook de uitgeschreven studenten. Als we enkel de actieve inschrijvingen zouden nemen zouden we een te positief beeld krijgen. 
Mensen die bv na een slecht examen uit de studie weggaan zouden dan niet meetellen. 

Elders verworven competenties en kwalificaties en gedelibereerde studiepunten worden niet meegeteld als verworven studiepunten. 
Totale evolutie alle beschikbare academiejaren
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Erasmushogeschool Brussel

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en niet naar 
het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben namelijk al 
een eerste inschrijving in een andere instelling. 
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- Voor de percentages wordt er gedeeld door het aantal trajectstarters van dat academiejaar. De noemer is dus het totaal van alle 
studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Het aantal trajectstarters per jaar 
voor uw instelling en alle instellingen staan onder de relevante tabellen. 

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 41 1 1 43

2009 32 6 38

2010 25 5 1 31

2011 38 10 48

2012 26 26

Aantal trajectstarters

2008 49

2009 45

2010 37

2011 61

2012 44

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 76 14 2 1 93

2009 70 28 1 99

2010 47 29 2 78

2011 76 29 105

2012 51 51

Aantal trajectstarters

2008 108

2009 128

2010 105

2011 136

2012 111

Percentage afgestudeerden per studieduur 
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Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 83,67% 2,04% 2,04% 87,76%

2009 71,11% 13,33% 84,44%

2010 67,57% 13,51% 2,70% 83,78%

2011 62,30% 16,39% 78,69%

2012 59,09% 59,09%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 70,37% 12,96% 1,85% 0,93% 86,11%

2009 54,69% 21,88% 0,78% 77,34%

2010 44,76% 27,62% 1,90% 74,29%

2011 55,88% 21,32% 77,21%

2012 45,95% 45,95%
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Erasmushogeschool Brussel

Laatst gekende inschrijving zonder diploma 
 
Definities

  - Laatst gekende inschrijving zonder diploma: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren 
zonder diploma is uitgestroomd uit de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde 
studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het 
jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen 
traceren). Sabbatjaren worden alsvolgt opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende 
inschrijving genomen is in 2009-2010 (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een 
inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard 
kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling). Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en 
niet naar het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben 
namelijk al een eerste inschrijving in een andere instelling.
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. 
Zij-instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. Het aantal trajectstarters per jaar voor uw instelling en alle 
instellingen staan onder de relevante tabellen. 

 
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

Aantal 
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3

Academiejaar van start traject 2012

2011 3

2010 4  

2009 4 2 1

2008 5 1  

Aantal trajectstarters

2008 49

2009 45

2010 37

2011 61

2012 44

Alle instellingen

Aantal 
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4

Academiejaar van start traject 2012

2011 13

2010 17 8

2009 12 15 2

2008 10 4 1  

Aantal trajectstarters

2008 108

2009 128

2010 105
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Erasmushogeschool Brussel

Laatst gekende inschrijving zonder diploma 
 
Definities

  - Laatst gekende inschrijving zonder diploma: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren 
zonder diploma is uitgestroomd uit de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde 
studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het 
jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen 
traceren). Sabbatjaren worden alsvolgt opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende 
inschrijving genomen is in 2009-2010 (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een 
inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard 
kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling). Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en 
niet naar het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben 
namelijk al een eerste inschrijving in een andere instelling.
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. 
Zij-instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. Het aantal trajectstarters per jaar voor uw instelling en alle 
instellingen staan onder de relevante tabellen. 

 
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2011 136

2012 111

Percentage niet-gediplomeerde studenten per academiejaar en jaren tot eventuele uitstroom

Ratio
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3

Academiejaar van start traject 2012

2011 4,92%

2010 10,81%  

2009 8,89% 4,44% 2,22%

2008 10,20% 2,04%  

Alle instellingen

Ratio
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4

Academiejaar van start traject 2012

2011 9,56%

2010 16,19% 7,62%

2009 9,38% 11,72% 1,56%

2008 9,26% 3,70% 0,93%  
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Erasmushogeschool Brussel

Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeert op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.  

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van diploma: Het academiejaar waarin het diploma behaald werd. Zij-instromers worden hier dus wel meegeteld voor de 
instelling waarvoor de cijfers gerapporteerd worden.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 41 8 49

2009 - 2010 32 1 33

2010 - 2011 25 6 1 32

2011 - 2012 38 5 43

2012 - 2013 26 10 1 37

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 76 25 101

2009 - 2010 70 14 7 91

2010 - 2011 47 28 2 77

2011 - 2012 76 29 1 1 107

2012 - 2013 51 29 2 82

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 83,67% 16,33% 100,00%

2009 - 2010 96,97% 3,03% 100,00%

2010 - 2011 78,12% 18,75% 3,12% 100,00%

2011 - 2012 88,37% 11,63% 100,00%

2012 - 2013 70,27% 27,03% 2,70% 100,00%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 75,25% 24,75% 100,00%

2009 - 2010 76,92% 15,38% 7,69% 100,00%

2010 - 2011 61,04% 36,36% 2,60% 100,00%

2011 - 2012 71,03% 27,10% 0,93% 0,93% 100,00%

2012 - 2013 62,20% 35,37% 2,44% 100,00%
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Opleiding audiovisuele kunsten MA - 0013 - Instelling Erasmushogeschool Brussel
 Vestiging  Nijverheidskaai, Anderlecht

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Erasmushogeschool Brussel, Nijverheidskaai, Anderlecht

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

47 12 44 15 0 14 49 37 5 0 7 10 59

Academiejaar 
2009 - 2010

39 10 31 18 0 8 34 26 2 1 9 11 49

Academiejaar 
2010 - 2011

31 12 31 12 0 11 32 32 3 0 3 5 43

Academiejaar 
2011 - 2012

54 14 43 25 0 20 43 43 7 0 10 8 68

Academiejaar 
2012 - 2013

41 26 46 21 0 16 37 45 4 0 13 5 67

Academiejaar 
2013 - 2014
**

40 22 38 24 0 0 1 0 0 0 0 62 62

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
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Opleiding audiovisuele kunsten MA - 0013 - Instelling Erasmushogeschool Brussel
 Vestiging  Nijverheidskaai, Anderlecht

Studierendement

Definities
- Studierendement= aantal verworven studiepunten / aantal opgenomen studiepunten volgens de instelling. Dit is dezelfde berekening als degene die gebruikt 
wordt voor de berekening van de financiering. 
- Opgenomen studiepunten volgens de instelling = in het financieringsdecreet staat dat studenten studiepunten kunnen terugkrijgen als ze zich uitschrijven tot 
een bepaalde datum die in het onderwijs en examenreglement van de instelling moet staan. Als de student zich tijdig uitschrijft krijgt de student zijn 
studiepunten dus terug maar de instelling krijgt er geen subsidies voor. Nadat er een evaluatie zich heeft voorgedaan of als de student zich te laat heeft 
uitgeschreven blijven de studiepunten opgenomen en kan hij/zij ze niet terugkrijgen. De studiepunten die wij hier gebruiken voor het aantal opgenomen 
studiepunten zijn dus de studiepunten die de instelling rapporteert als opgenomen (dus zonder degene die hun studiepunten hebben teruggekregen). 

In deze gegevens zitten ook de uitgeschreven studenten. Als we enkel de actieve inschrijvingen zouden nemen zouden we een te positief beeld krijgen. 
Mensen die bv na een slecht examen uit de studie weggaan zouden dan niet meetellen. 

Elders verworven competenties en kwalificaties en gedelibereerde studiepunten worden niet meegeteld als verworven studiepunten. 
Totale evolutie alle beschikbare academiejaren
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Opleiding audiovisuele kunsten MA - 0013 - Instelling Erasmushogeschool Brussel
 Vestiging  Nijverheidskaai, Anderlecht

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en niet naar 
het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben namelijk al 
een eerste inschrijving in een andere instelling. 
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- Voor de percentages wordt er gedeeld door het aantal trajectstarters van dat academiejaar. De noemer is dus het totaal van alle 
studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Het aantal trajectstarters per jaar 
voor uw instelling en alle instellingen staan onder de relevante tabellen.  

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per 
instroomcohorte

Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

Academiejaar van start traject 2008 41 1 1 43

2009 32 6 38

2010 25 5 1 31

2011 38 10 48

2012 26 26

Aantal trajectstarters

2008 49

2009 45

2010 37

2011 61

2012 44

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 76 14 2 1 93

2009 70 28 1 99

2010 47 29 2 78

2011 76 29 105

2012 51 51

Aantal trajectstarters

2008 108

2009 128

2010 105

2011 136

2012 111

Percentage afgestudeerden per studieduur 
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Erasmushogeschool Brussel

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 83,67% 2,04% 2,04% 87,76%

2009 71,11% 13,33% 84,44%

2010 67,57% 13,51% 2,70% 83,78%

2011 62,30% 16,39% 78,69%

2012 59,09% 59,09%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 70,37% 12,96% 1,85% 0,93% 86,11%

2009 54,69% 21,88% 0,78% 77,34%

2010 44,76% 27,62% 1,90% 74,29%

2011 55,88% 21,32% 77,21%

2012 45,95% 45,95%
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3. Internationale activiteiten 

Studentenmobiliteit 

Uitgaande studenten LLP - 2012-2013 

3 BA Documentaire FAMU Film and TV School of the Academy of 
Performing Arts Praag (Tsjechië) 

Master Documentaire NATFA National Academy for Theatre and 
Film and Sofia (Bulgarije) 

3 BA Film NATFA National Academy for Theatre and 
Film and Sofia (Bulgarije) 

Inkomende studenten LLP 

BA Film  University of theatre, film and television 
Boedapest (Hongarije) 

Master Film NATFA National Academy for Theatre and 
Film and Sofia (Bulgarije) 

Studiereis International Documentary Filmfestival Amsterdam (Nederland) 

3 BA Documentaire 

Master Film  
Master Documentaire   
Master Televisie 

Opleidingsonderdeel: 

Onderzoek van de internationale 
documentaire 

Deelname workshops masterclasses Illumenation Helsinki (Finland) 

3 BA Film Deelnemende scholen 

Aalto University Helsinki (Finland) 

Tisch School of Arts New York (Verenigde 
Staten) 

Norwegian Film School Lillehammer 
(Noorwegen) 

RITS School of Arts Brussel (België) 

Uitgaande studenten LLP - 2013-2014 

BA Schrijven Kultur University Istanbul (Turkije) 

BA Animatiefilm VSMU, Film and Television school Bratislava 
(Slovakije) 

MA Animatiefilm University of Wales Cardiff (U.K.) 

MA Televisie University of Wales Cardiff (U.K.) 

BA Film Aalto University Helsinki (Finland) 

Ma Film FAMU Film and TV School of the Academy of 
Performing Arts Praag (Tsjechië) 

Studiereis in het kader van ontwikkelingssamenwerking UCOS 

BA Documentaire Ecole de Théâtre de Lubumbashi 

(D.R.Congo) 

Uitgaande mobiliteit in het kader van opleidingsonderdeel Persoonlijk Parcours - Solo Film 

2 BA Audiovisuele Kunsten Accra (Ghana) 

Inkomende studenten LLP - 2013-2014 
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BA Televisie Kultur University Istanbul (Turkije) 

Studiereis International Documentary Filmfestival Amsterdam (Nederland) 

3 BA Documentaire 

Master Film  
Master Documentaire  
Master Televisie 

Opleidingsonderdeel: 

Onderzoek van de internationale 
documentaire 

Docentenmobiliteit 

Docentenmobiliteit - 2012-2013 

Arto Koskinen (in) TAMK Tampere (Finland) 

Luc Haekens (uit) FAMU Film and TV School of the Academy of 
Performing Arts Praag (Tsjechië) 

Patrick Geeraerts (uit) BFM University Baltic Film and Media School 
Tallinn (Estland) 

Docentenmobiliteit Masterclasses: Illumenation Helsinki Aalto University (Finland) 

Bert Beyens Voice Over in Film 

Luc Haekens Storytelling in documentary 

Lai Kin Chang Presentatie RITS en eindwerken 

Summerschool RITS - Columbia University School of Arts Film New York (V.S.) 

Dan Kleinman Each story has its own architecture, which the 
writer must discover 

Ira Deutchman New Distribution Models in the Digital World 

Deelname conferenties 

Luc Haekens 

Bert Beyens 

Ivan D’Hondt 

GEECT Conferentie Sofia (Bulgarije)  

NATFA National Academy for Theatre and 
Film and Sofia (Bulgarije) 

Kommer Kleyn GEECT Conferentie (Parijs) 

La Fémis 

Studiereis in het kader van ontwikkelingssamenwerking 

Jan Vromman 

Stef De Paepe 

Docentenreis UCOS Universitair Centrum 

Ontwikkelingssamenwerking Lubumbashi 

(Congo) 

Docentenmobiliteit - 2013-2014 

Geert Opsomer 

Karel Vanhaesebrouck 

UNIRIO, Universidade Federal do Estado do 

Rio De Janeiro (Brazilië) 

Wouter Hessels FAMU Film and TV School of the Academy of 

Performing Arts Praag (Tsjechië) 

Patrick Geeraerts HEAD Haute Ecole d’Art et de Design Genève 

(Zwitserland) 
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Ilse Somers TAMK Tampere (Finland) 

Lai Kin Chang Aalto University Helsinki – TAMK (Finland) 

Winter School RITS – Columbia University School of Arts Film New York (V.S.) 

José Rivera Scriptwriting 

Simon Ellis Storytelling in Shortfilm 

Deelname conferenties 

Bert Beyens ENERC Escuela Nacional De 

Experimentacion Y Realizacion 

Cinematografica Buenos Aires (Argentinië) 

Bert Beyens Den Danske Filmschole Copenhagen 

(Denemarken) 

 

  



KENGETALLEN 
LUCA SCHOOL OF ARTS,  
CAMPUS C-MINE GENK

Bachelor en master of Arts  
in de audiovisuele kunsten



Bijlage 3:  Overzicht opleidingsspecifieke leerresultaten t.o.v. 
domeinspecifieke leerresultaten Audiovisuele Kunsten  

 

Opleidingsspecifieke leerresultaten MAD-Faculty 

 

1. Onderzoeken: 
De student is kritisch en onderzoekt - individueel en in teams - hoe mensen met hun omgeving en met 
elkaar omgaan. De student past daarbij ontwerpend onderzoek toe.  
 

a. Verkennen:  
De student stelt zich kritisch en onderzoekend op. 
De student gaat actief op zoek naar bestaande onderzoeksresultaten.  
De student analyseert zijn/haar bronnen kritisch en weet hoe hij/zij bronvermeldingen en citaten 

moet expliciteren. 
De student kan een reflectief ontwerp maken en/of een neerslag ervan maken. 

b. Verdiepen:  
De student kan verbanden leggen tussen verschillende onderzoeksresultaten. 
De student kan participeren aan een bestaand onderzoek.  
De student heeft inzicht in de gehanteerde onderzoeksmethode en handelt volgens de 
validiteitscriteria van de methode. 
De student kan onderzoeksgegevens interpreteren. 
De student kan een onderzoeksprobleem kritisch benaderen, in stappen delen en een oplossing 
bedenken.   

c. Verbreden:  
De student verdiept zich in ontwerpend onderzoek en verkent een waaier van onderzoeksmethodes.  
De student weet in welke omstandigheden de verschillende onderzoeksmethodes kunnen toegepast 
worden. 
De student bekijkt de probleemstelling vanuit meerdere perspectieven.  
De student zoekt en vergelijkt verschillende oplossingen. 
De student kan in groep een onderzoek opzetten en uitvoeren.  
De student kan de maatschappelijke en/of artistieke relevantie van het groepsonderzoek aantonen.  
De student kan in groep een onderzoeksvraag opstellen, deze vraag koppelen aan één of meerdere 
onderzoeksmethodes.  
De student kan in groep onderzoeksgegevens verzamelen en interpreteren en op basis daarvan een 
conclusie formuleren.    
De student kan het groepsonderzoek kritisch beargumenteren en presenteren op een 
belevingsgerichte wijze.  

d. Verpersoonlijken:  
De student kan zijn/haar eigen onderzoek individueel opzetten en uitvoeren.  
De student kan de maatschappelijke en/of artistieke relevantie van zijn/haar individueel onderzoek 
aantonen.  
De student kan individueel een onderzoeksvraag opstellen, deze vraag koppelen aan één of 
meerdere onderzoeksmethodes.  
De student kan individueel onderzoeksgegevens verzamelen en interpreteren. Hij/zij kan een 
conclusie formuleren.    
De student kan zijn/haar individueel onderzoek kritisch beargumenteren en presenteren op een 
belevingsgerichte wijze.  
Vanuit zijn/haar kennis identificeert en formuleert de student ‘nieuwe’ vragen.  



 

 

 
 
2. Ontwerpen & Realiseren 
De student kan zijn/haar ideeën visualiseren, uitwerken en omzetten in een ontwerp dat kan 
gerealiseerd worden en dat leidt tot een afgewerkt, presenteerbaar eindproduct. De student 
documenteert het proces dat leidt tot een realisatie. De realisatie kan naargelang de context 
individueel of in groep zijn. 
 

a. Verkennen:  
De student kent het verschil tussen een concept en een idee.  
De student verzamelt voorbeelden van concepten. 
De student schetst/maakt eigen concepten.    

b. Verdiepen:  
De student kan ontwerptechnieken/methodes toepassen. 

c. Verbreden:  
De student kan volgens verschillende methodes ontwerpen en de meest geschikte methode kiezen in 
functie van de context.  

d. Verpersoonlijken:  
De student is in staat zijn/haar ontwerp te realiseren – in groep of individueel.  
De student kan methodes combineren en kan werken binnen verschillende contexten.  
De student creëert zijn/haar persoonlijke stijl. 

 
 

 
3. Analyseren en verbanden leggen 
De student bouwt een kenniskader op en gaat vanuit kritische analyse  verbanden leggen. Hij 
ontwerpt vanuit een crossdisciplinair perspectief. De student combineert hierbij inzichten uit de kunst 
of design, het audiovisuele veld, media,  bedrijfs- en maatschappelijke contexten. 
   

a. Verkennen:  
De student verkent de verschillende contexten : de kunst of design, het audiovisuele veld, 
media,  bedrijfs- en maatschappelijke contexten. 
De student bouwt een kenniskader op 
De student kan een opdracht begrijpen en uitvoeren volgens de richtlijnen. 
De student leert verbanden zien. 
De student legt verbanden. 

b.    Verdiepen:  
De student kan een probleem kritisch benaderen, in stappen delen en een oplossing bedenken.   
De student legt verbanden tussen de verschillende contexten.   
De student legt verbanden tussen de verschillende kerndisciplines.  
De student gaat na hoe verschillende media en technologieën met elkaar verbonden zijn.  

c.    Verbreden:  
De student bekijkt hoe verschillende (ruimere) contexten een invloed  kunnen hebben op bepaalde 
verbanden.  
De student bestudeert de internationale context, de historische context, de professionele context. 

d.    Verpersoonlijken:  
De student legt nieuwe verbanden. Hij/zij gaat op zoek naar patronen en creëert nieuwe verbanden 
die hij tot uiting weet te brengen in een ontwerp.  
De student legt nieuwe verbanden en creëert nieuwe kennis.   



 
 
 
4. Organiseren & Communiceren 
De student kan werken in een multidisciplinair team, waarbinnen hij/zij een duidelijke eigen rol heeft. 
De student is in staat zijn/haar (net)werk te organiseren en te communiceren rond zijn/haar ontwerp. 
 

a. Verkennen:  
De student kan zijn/haar leertraject organiseren.  
De student kan een agenda bijhouden en zijn/haar werk plannen.  
De student houdt zich aan deadlines.  
De student documenteert en archiveert zijn/haar werk. 
De student kan communiceren rond zijn/haar werk. 

b. Verdiepen:  
De student kan in een team werken.  
De student kan zowel tijdsbesteding als deskundigheid inschatten.  
De student kan een actieve bijdrage leveren met respect voor de rol en verantwoordelijkheid van alle 
betrokkenen.  
De student kan met conflicten omgaan.  
De student kan zijn/haar werk zowel mondeling als schriftelijk presenteren en toelichten.  

c. Verbreden:  
De student kan in de organisatie verschillende rollen innemen.  
De student kan een team leiden. 
De student kan functioneren binnen verschillende organisatiestructuren (stage, internationale 
studiestage/workshops).  
De student kan oplossingsgericht met de knelpunten binnen een organisatie omgaan.  

d. Verpersoonlijken:  
De student ontwikkelt zijn netwerk.  
De student is zich bewust van zijn/haar organisatiedeskundigheid.  
De student kan partners  aantrekken die zijn organisatie versterken.  
De student beheerst binnen een multidisciplinair team de basisterminologie en het denkkader van de 
verschillende disciplines en is in staat tot communicatie met specialisten in deze disciplines. 
  



 
 
 

5. Reflecteren 
De student reflecteert  continu over zijn eigen persoonlijke ontwikkeling en leerproces. De student 
positioneert zijn/haar eigen ontwerp in de maatschappij en creëert zijn/haar eigen visie.  
 

a. Verkennen: 
De student legt een portfolio aan.  
De student kan feedback ontvangen. Hij/zij begrijpt wat de feedbackgever bedoelt.  
De student gaat constructief om met kritiek en kan zijn/haar houding, werk aanpassen aan die 
feedback.   
De student bestudeert de context waarin hij/zij zich beweegt. 

b. Verdiepen: 
De student kan het groeiproces van anderen bevorderen door opbouwende feedback te geven.  
De student kan deze feedback geven op zo’n manier dat de ontvanger begrijpt wat hij/zij ermee 
kan/moet.  
De student houdt rekening met de context in zijn/haar werk. 

c. Verbreden:  
De student optimaliseert het eigen leerproces en documenteert zich buiten de eigen instelling. 
De student gaat actief op zoek naar feedback in verschillende omgevingen.  
De student kan conflicterende opmerkingen verwoorden naar coherente feedback en deze vertalen 
naar concrete actiepunten. 
De student onderzoekt diverse contexten. 
De student maakt blinde vlekken in de maatschappij zichtbaar.  

d. Verpersoonlijken:  
De student analyseert en reconstrueert zijn/haar portfolio tot een eigenzinnig afstudeerprofiel dat 
samenhangend is.  
De student is zich bewust van zijn/haar eigen kunnen en de eigen ambities. 
Het portfolio van de student getuigt van een streven naar vernieuwing en van een eigen visie.   
De ontwerpen die de student creëert reflecteren zijn persoonlijke visie.  
  
 
  



 
 
 
6. Mediatiseren 
De student experimenteert met verschillende technologieën/beeldtalen en is in staat om hiermee te 
‘spelen’. Hij/zij bekijkt hoe mensen ermee omgaan en er (functioneel of esthetisch) plezier uithalen. 
De student zet deze technologieën/beeldtalen op een vernieuwende manier in. Hij/zij zoekt naar een 
eigenzinnige mediatisering (uiting) die de beleving vernieuwt. 
 

a. Verkennen:  
De student verkent verschillende media/beeldtalen/technologieën.  
Hij/zij verwerft inzichten in de esthetiek (esthetische codes), de mogelijkheden en de beperkingen 
van een bepaald medium/beeldtaal/technologie.   
De student kan met deze kennis een concept ontwerpen binnen de codes van een 
medium/beeldtaal/ technologie.  
De student kan een concept/idee overbrengen via verschillende media. 

b. Verdiepen:  
De student kan de codes, de mogelijkheden en de beperkingen van verschillende media/ 
beeldtalen/technologieën vergelijken.  

c.    Verbreden:  
De student begrijpt hoe de samenwerking tussen verschillende media/beeldtalen/technologieën de 
beleving verandert.  
De student kan een multimediaal concept ontwerpen waarin verschillende media/beeldtalen/ 
technologieën naast elkaar staan.  

d.   Verpersoonlijken:  
De student kan een crossmediaal concept ontwerpen door de interactie tussen de media/beeldtalen/ 
technologieën te veranderen.  
De student kan de grenzen van de media/beeldtalen/technologieën laten verdwijnen in de beleving. 
De student verandert de beleving door te spelen met de grenzen van de 
media/beeldtalen/technologieën.  
 



DOMEINSPECIFIEKE LEERRESULTATEN OPLEIDINGSSPECIFIEKE LEERRESULTATEN MAD-Faculty  

Bachelor Bachelor 

1. 1. Algemene kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de 
maatschappelijke, culturele, artistieke en historische context van de 
(audiovisuele) kunsten  

2.  

Analyseren en verbanden leggen 
De student bouwt een kenniskader op en gaat vanuit kritische analyse  
verbanden leggen. Hij ontwerpt vanuit een crossdisciplinair perspectief. De 
student combineert hierbij inzichten uit de kunst of design, het audiovisuele 
veld, media,  bedrijfs- en maatschappelijke contexten. 
   
a. Verkennen:  
De student verkent de verschillende contexten : de kunst of design, het 
audiovisuele veld, media,  bedrijfs- en maatschappelijke contexten. 
De student bouwt een kenniskader op 
De student kan een opdracht begrijpen en uitvoeren volgens de richtlijnen. 
De student leert verbanden zien. 
De student legt verbanden. 

2. Kennis hebben van en inzicht hebben in de interactie met andere artistieke 
disciplines en praktijken. 

Analyseren en verbanden leggen 
De student bouwt een kenniskader op en gaat vanuit kritische analyse  
verbanden leggen. Hij ontwerpt vanuit een crossdisciplinair perspectief. De 
student combineert hierbij inzichten uit de kunst of design, het audiovisuele 
veld, media,  bedrijfs- en maatschappelijke contexten. 
 
b.    Verdiepen:  
De student kan een probleem kritisch benaderen, in stappen delen en een 
oplossing bedenken.   
De student legt verbanden tussen de verschillende contexten.   
De student legt verbanden tussen de verschillende kerndisciplines.  
De student gaat na hoe verschillende media en technologieën met elkaar 
verbonden zijn.  
c.    Verbreden:  
De student bekijkt hoe verschillende (ruimere) contexten een invloed  
kunnen hebben op bepaalde verbanden.  
De student bestudeert de internationale context, de historische context, de 
professionele context. 



3. Over de nodige technische en artistieke vaardigheden beschikken om onder 
begeleiding persoonlijke audiovisuele projecten te bedenken en realiseren. 

 

Ontwerpen & Realiseren 
De student kan zijn/haar ideeën visualiseren, uitwerken en omzetten in een 
ontwerp dat kan gerealiseerd worden en dat leidt tot een afgewerkt, 
presenteerbaar eindproduct. De student documenteert het proces dat leidt 
tot een realisatie. De realisatie kan naargelang de context individueel of in 
groep zijn. 
 
a. Verkennen:  
De student kent het verschil tussen een concept en een idee.  
De student verzamelt voorbeelden van concepten. 
De student schetst/maakt eigen concepten.    
b. Verdiepen:  
De student kan ontwerptechnieken/methodes toepassen. 
c.  Verbreden:  
De student kan volgens verschillende methodes ontwerpen en de meest 
geschikte methode kiezen in functie van de context.   

4. Een kritische persoonlijke positie ontwikkelen met betrekking tot 
vakmanschap en kunstenaarschap. 

 

Reflecteren 
De student reflecteert  continu over zijn eigen persoonlijke ontwikkeling en 
leerproces. De student positioneert zijn/haar eigen ontwerp in de 
maatschappij en creëert zijn/haar eigen visie.  
 
a. Verkennen: 
De student legt een online portfolio aan.  
De student kan feedback ontvangen. Hij/zij begrijpt wat de feedbackgever 
bedoelt.  
De student gaat constructief om met kritiek en kan zijn/haar houding, werk 
aanpassen aan die feedback.   
De student bestudeert de maatschappelijke context waarin hij/zij zich 
beweegt. 
b. Verdiepen: 
De student kan het groeiproces van anderen bevorderen door opbouwende 
feedback te geven.  



De student kan deze feedback geven op zo’n manier dat de ontvanger 
begrijpt wat hij/zij ermee kan/moet.  
De student integreert een maatschappelijke dimensie in zijn/haar werk. 
c. Verbreden:  
De student optimaliseert het eigen leerproces en documenteert zich buiten 
de eigen instelling. 
De student gaat actief op zoek naar feedback in verschillende omgevingen.  
De student kan conflicterende opmerkingen verwoorden naar coherente 
feedback en deze vertalen naar concrete actiepunten. 
De student onderzoekt alternatieve maatschappelijke contexten en maakt 
de ervaring van blinde vlekken in de maatschappij zichtbaar.  

5. In het realiseren van artistieke projecten vertrekken van een zoekende en 
onderzoekende houding.  

Onderzoeken 
De student is kritisch en onderzoekt - individueel en in teams - hoe mensen 
met hun omgeving en met elkaar omgaan. De student past daarbij 
ontwerpend onderzoek toe.  
 
a. Verkennen:  
De student stelt zich kritisch en onderzoekend op. 
De student gaat actief op zoek naar bestaande onderzoeksresultaten.  
De student analyseert zijn/haar bronnen kritisch en weet hoe hij/zij 

bronvermeldingen en citaten moet expliciteren. 
De student kan een reflectief ontwerp maken en/of een neerslag ervan 
maken. 
b. Verdiepen:  
De student kan verbanden leggen tussen verschillende 
onderzoeksresultaten. 
De student kan participeren aan een bestaand onderzoek.  
De student heeft inzicht in de gehanteerde onderzoeksmethode en handelt 
volgens de validiteitscriteria van de methode. 
De student kan onderzoeksgegevens interpreteren. 
De student kan een onderzoeksprobleem kritisch benaderen, in stappen 
delen en een oplossing bedenken.   
 



 
c. Verbreden:  

De student verdiept zich in ontwerpend onderzoek en verkent een waaier 
van onderzoeksmethodes.  
De student weet in welke omstandigheden de verschillende 
onderzoeksmethodes kunnen toegepast worden. 
De student bekijkt de probleemstelling vanuit meerdere perspectieven.  
De student zoekt en vergelijkt verschillende oplossingen. 
De student kan in groep een onderzoek opzetten en uitvoeren.  
De student kan de maatschappelijke en/of artistieke relevantie van het 
groepsonderzoek aantonen.  
De student kan in groep een onderzoeksvraag opstellen, deze vraag 
koppelen aan één of meerdere onderzoeksmethodes.  
De student kan in groep onderzoeksgegevens verzamelen en interpreteren 
en op basis daarvan een conclusie formuleren.    
De student kan het groepsonderzoek kritisch beargumenteren en 
presenteren op een belevingsgerichte wijze.  

6. Kritisch reflecteren over het creatieve werkproces Reflecteren 
De student reflecteert  continu over zijn eigen persoonlijke ontwikkeling en 
leerproces. De student positioneert zijn/haar eigen ontwerp in de 
maatschappij en creëert zijn/haar eigen visie.  
a. Verkennen: 
De student legt een portfolio aan.  
De student kan feedback ontvangen. Hij/zij begrijpt wat de feedbackgever 
bedoelt.  
De student gaat constructief om met kritiek en kan zijn/haar houding, werk 
aanpassen aan die feedback.   
De student bestudeert de context waarin hij/zij zich beweegt. 
b. Verdiepen: 
De student kan het groeiproces van anderen bevorderen door opbouwende 
feedback te geven.  



De student kan deze feedback geven op zo’n manier dat de ontvanger 
begrijpt wat hij/zij ermee kan/moet.  
De student houdt rekening met de context in zijn/haar werk. 
c. Verbreden:  
De student optimaliseert het eigen leerproces en documenteert zich buiten 
de eigen instelling. 
De student gaat actief op zoek naar feedback in verschillende omgevingen.  
De student kan conflicterende opmerkingen verwoorden naar coherente 
feedback en deze vertalen naar concrete actiepunten. 
De student onderzoekt diverse contexten. 
De student maakt blinde vlekken in de maatschappij zichtbaar.  

7. Eindverantwoordelijkheid opnemen bij de realisatie van een audiovisueel project 

8. Artistiek werk kunnen documenteren en presenteren aan verschillende 

doelpublieken. 

 

Organiseren & Communiceren 
De student kan werken in een multidisciplinair team, waarbinnen hij/zij een 
duidelijke eigen rol heeft. De student is in staat zijn/haar (net)werk te 
organiseren en te communiceren rond zijn/haar ontwerp. 
a. Verkennen:  
De student kan zijn/haar leertraject organiseren.  
De student kan een agenda bijhouden en zijn/haar werk plannen.  
De student houdt zich aan deadlines.  
De student documenteert en archiveert zijn/haar werk. 
De student kan communiceren rond zijn/haar werk. 
b. Verdiepen:  
De student kan in een team werken.  
De student kan zowel tijdsbesteding als deskundigheid inschatten.  
De student kan een actieve bijdrage leveren met respect voor de rol en 
verantwoordelijkheid van alle betrokkenen.  
De student kan met conflicten omgaan.  
De student kan zijn/haar werk zowel mondeling als schriftelijk presenteren 
en toelichten.  
c. Verbreden:  
De student kan in de organisatie verschillende rollen innemen.  
De student kan een team leiden. 



De student kan functioneren binnen verschillende organisatiestructuren 
(stage, internationale studiestage/workshops).  
De student kan oplossingsgericht met de knelpunten binnen een organisatie 
omgaan.  

- Geen overeenkomstig domeinspecifiek leerresultaat   -  Mediatiseren 
De student experimenteert met verschillende technologieën/beeldtalen en 
is in staat om hiermee te ‘spelen’. Hij/zij bekijkt hoe mensen ermee omgaan 
en er (functioneel of esthetisch) plezier uithalen. De student zet deze 
technologieën/beeldtalen op een vernieuwende manier in. Hij/zij zoekt naar 
een eigenzinnige mediatisering (uiting) die de beleving vernieuwt. 
 
a. Verkennen:  
De student verkent verschillende media/beeldtalen/technologieën.  
Hij/zij verwerft inzichten in de esthetiek (esthetische codes), de 
mogelijkheden en de beperkingen van een bepaald 
medium/beeldtaal/technologie.   
De student kan met deze kennis een concept ontwerpen binnen de codes 
van een medium/beeldtaal/ technologie.  
De student kan een concept/idee overbrengen via verschillende media. 
b. Verdiepen:  
De student kan de codes, de mogelijkheden en de beperkingen van 
verschillende media/ beeldtalen/technologieën vergelijken.  
c.    Verbreden:  
De student begrijpt hoe de samenwerking tussen verschillende 
media/beeldtalen/technologieën de beleving verandert.  
De student kan een multimediaal concept ontwerpen waarin verschillende 
media/beeldtalen/ technologieën naast elkaar staan.  

  



DOMEINSPECIFIEKE LEERRESULTATEN OPLEIDINGSSPECIFIEKE LEERRESULTATEN MAD-Faculty  

Master Master 

1. Verdiepende kennis en inzicht demonstreren in het maatschappelijke, 

culturele en artistieke, met aandacht voor actuele en internationale 

evoluties. 

 

Analyseren en verbanden leggen 
De student bouwt een kenniskader op en gaat vanuit kritische analyse  
verbanden leggen. Hij ontwerpt vanuit een crossdisciplinair perspectief. De 
student combineert hierbij inzichten uit de kunst of design, het audiovisuele 
veld, media,  bedrijfs- en maatschappelijke contexten. 
   
c.    Verbreden:  
De student bekijkt hoe verschillende (ruimere) contexten een invloed  
kunnen hebben op bepaalde verbanden.  
De student bestudeert de internationale context, de historische context, de 
professionele context. 
d.    Verpersoonlijken:  
De student legt nieuwe verbanden. Hij/zij gaat op zoek naar patronen en 
creëert nieuwe verbanden die hij tot uiting weet te brengen in een ontwerp.  
De student legt nieuwe verbanden en creëert nieuwe kennis.  
  

2. Verdiepende kennis en inzicht ontwikkelen in de audiovisuele kunsten, met 

aandacht voor praktijk en theorievorming  

Analyseren en verbanden leggen 
De student bouwt een kenniskader op en gaat vanuit kritische analyse  
verbanden leggen. Hij ontwerpt vanuit een crossdisciplinair perspectief. De 
student combineert hierbij inzichten uit de kunst of design, het audiovisuele 
veld, media,  bedrijfs- en maatschappelijke contexten. 
   
c.    Verbreden:  
De student bekijkt hoe verschillende (ruimere) contexten een invloed  
kunnen hebben op bepaalde verbanden.  
De student bestudeert de internationale context, de historische context, de 
professionele context. 
d.    Verpersoonlijken:  
De student legt nieuwe verbanden. Hij/zij gaat op zoek naar patronen en 
creëert nieuwe verbanden die hij tot uiting weet te brengen in een ontwerp.  
De student legt nieuwe verbanden en creëert nieuwe kennis.  



3.   Binnen het artistiek werk onderzoeken opzetten en uitvoeren. Onderzoeken 
De student is kritisch en onderzoekt - individueel en in teams - hoe mensen 
met hun omgeving en met elkaar omgaan. De student past daarbij 
ontwerpend onderzoek toe.  
 
c. Verbreden:  
De student verdiept zich in ontwerpend onderzoek en verkent een waaier 
van onderzoeksmethodes.  
De student weet in welke omstandigheden de verschillende 
onderzoeksmethodes kunnen toegepast worden. 
De student bekijkt de probleemstelling vanuit meerdere perspectieven.  
De student zoekt en vergelijkt verschillende oplossingen. 
De student kan in groep een onderzoek opzetten en uitvoeren.  
De student kan de maatschappelijke en/of artistieke relevantie van het 
groepsonderzoek aantonen.  
De student kan in groep een onderzoeksvraag opstellen, deze vraag 
koppelen aan één of meerdere onderzoeksmethodes.  
De student kan in groep onderzoeksgegevens verzamelen en interpreteren 
en op basis daarvan een conclusie formuleren.    
De student kan het groepsonderzoek kritisch beargumenteren en 
presenteren op een belevingsgerichte wijze.  
d. Verpersoonlijken:  
De student kan zijn/haar eigen onderzoek individueel opzetten en uitvoeren.  
De student kan de maatschappelijke en/of artistieke relevantie van zijn/haar 
individueel onderzoek aantonen.  
De student kan individueel een onderzoeksvraag opstellen, deze vraag 
koppelen aan één of meerdere onderzoeksmethodes.  
De student kan individueel onderzoeksgegevens verzamelen en 
interpreteren. Hij/zij kan een conclusie formuleren.    
De student kan zijn/haar individueel onderzoek kritisch beargumenteren en 
presenteren op een belevingsgerichte wijze.  
Vanuit zijn/haar kennis identificeert en formuleert de student ‘nieuwe’ 
vragen.  



4.   Persoonlijke audiovisuele projecten ontwerpen en realiseren en daarbij de 

eindverantwoordelijkheid dragen.   

Ontwerpen & Realiseren 
De student kan zijn/haar ideeën visualiseren, uitwerken en omzetten in een 
ontwerp dat kan gerealiseerd worden en dat leidt tot een afgewerkt, 
presenteerbaar eindproduct. De student documenteert het proces dat leidt 
tot een realisatie. De realisatie kan naargelang de context individueel of in 
groep zijn. 
 
c. Verbreden:  
De student kan volgens verschillende methodes ontwerpen en de meest 
geschikte methode kiezen in functie van de context.  
d. Verpersoonlijken:  
De student is in staat zijn/haar ontwerp te realiseren – in groep of 
individueel.  
De student kan methodes combineren en kan werken binnen verschillende 
contexten.  
De student creëert zijn/haar persoonlijke stijl. 

5.   Als kunstenaar een zoekende en reflecterende attitude hebben en daarover 

in gesprek gaan met vakgenoten en niet-vakgenoten. 

Reflecteren 
De student reflecteert  continu over zijn eigen persoonlijke ontwikkeling en 
leerproces. De student positioneert zijn/haar eigen ontwerp in de 
maatschappij en creëert zijn/haar eigen visie.  
 
c. Verbreden:  
De student optimaliseert het eigen leerproces en documenteert zich buiten 
de eigen instelling. 
De student gaat actief op zoek naar feedback in verschillende omgevingen.  
De student kan conflicterende opmerkingen verwoorden naar coherente 
feedback en deze vertalen naar concrete actiepunten. 
De student onderzoekt diverse contexten. 
De student maakt blinde vlekken in de maatschappij zichtbaar.  
d. Verpersoonlijken:  
De student analyseert en reconstrueert zijn/haar portfolio tot een 
eigenzinnig afstudeerprofiel dat samenhangend is.  



De student is zich bewust van zijn/haar eigen kunnen en de eigen ambities. 
Het portfolio van de student getuigt van een streven naar vernieuwing en 
van een eigen visie.   
De ontwerpen die de student creëert reflecteren zijn persoonlijke visie.  

6. Een bewuste positionering binnen het audiovisuele veld kunnen innemen. 

7. Een persoonlijke onderbouwde visie ontwikkelen over audiovisuele media in 

relatie tot de samenleving. 

Reflecteren 
De student reflecteert continu over zijn eigen persoonlijke ontwikkeling en 
leerproces. De student positioneert zijn/haar eigen ontwerp in de 
maatschappij en creëert zijn/haar eigen visie.  
 
d. Verpersoonlijken:  
De student analyseert en reconstrueert zijn/haar portfolio tot een 
eigenzinnig afstudeerprofiel dat samenhangend is.  
De student is zich bewust van zijn/haar eigen kunnen en de eigen ambities. 
Het portfolio van de student getuigt van een streven naar vernieuwing en 
van een eigen visie.   
De ontwerpen die de student creëert reflecteren zijn persoonlijke visie.  

- Geen overeenkomstig domeinspecifiek leerresultaat   - Mediatiseren 
De student experimenteert met verschillende technologieën/beeldtalen en is 
in staat om hiermee te ‘spelen’. Hij/zij bekijkt hoe mensen ermee omgaan en 
er (functioneel of esthetisch) plezier uithalen. De student zet deze 
technologieën/beeldtalen op een vernieuwende manier in. Hij/zij zoekt naar 
een eigenzinnige mediatisering (uiting) die de beleving vernieuwt. 
c.    Verbreden:  
De student begrijpt hoe de samenwerking tussen verschillende 
media/beeldtalen/technologieën de beleving verandert.  
De student kan een multimediaal concept ontwerpen waarin verschillende 
media/beeldtalen/ technologieën naast elkaar staan.  
d. Verpersoonlijken:  
De student kan een crossmediaal concept ontwerpen door de interactie 
tussen de media/beeldtalen/ technologieën te veranderen.  
De student kan de grenzen van de media/beeldtalen/technologieën laten 
verdwijnen in de beleving. 



De student verandert de beleving door te spelen met de grenzen van de 
media/beeldtalen/technologieën.  

- Geen overeenkomstig domeinspecifiek leerresultaat   - Organiseren & Communiceren 
De student kan werken in een multidisciplinair team, waarbinnen hij/zij een 
duidelijke eigen rol heeft. De student is in staat zijn/haar (net)werk te 
organiseren en te communiceren rond zijn/haar ontwerp. 
 
d. Verpersoonlijken:  
De student ontwikkelt zijn netwerk.  
De student is zich bewust van zijn/haar organisatiedeskundigheid.  
De student kan partners  aantrekken die zijn organisatie versterken.  
De student beheerst binnen een multidisciplinair team de basisterminologie 
en het denkkader van de verschillende disciplines en is in staat tot 
communicatie met specialisten in deze disciplines. 

 



Communicatie- & media design: Game Design

Onderzoeken en reflecteren Ontwerpen / Conceptualiseren Vormgeven / Concretiseren Realiseren / Valoriseren

Meaningful play (4)

Game art & emotion (4)

4 CMDG Persoonlijke reflectie 4 (2)

Visual lab (2)

Technology lab (2)

Masterproject (30)

Research lab (2)

Virtual environments (7)
Stories (7)

Public play (7)

KEUZEVAK KEUZEVAK

KEUZEVAK KEUZEVAK

KEUZEVAK KEUZEVAK

Play & Game (7)
Social Spaces (7)
Re-visionary (7)

1 CMDG Persoonlijke reflectie 1 (3)

Geschiedenis & actua  
van de games 1 (2)

Beeldanalyse 1 (2)

Perceptie 1 (2)

Sociologisch denken (2)

Psychologie 1 (2)

Game concept 1 (4)

Game engines 1 (4)

Interactieontwikkeling (4)

2D en 3D visualisatie (5)

Tekenen 1 (4)

Game art 1 (6)

Grafische vormgeving 1 (6)

Emergent technologies 1 (3)

Geïntegreerde Projecten Game 1 (8)

Eindproject Game 1 (3)

3 CMDG Persoonlijke reflectie 3 (2)

Onderzoeksmethodologie theorie (2)

Propositie (3)

Mediatheorie (2)

Levensbeschouwelijke vorming (3)

Marketing & Entrepreneurship (6)

Stage (15)

Onderzoeksmethodologie: project (3)

Game based learning (4)

Critical design (4)

2 CMDG Persoonlijke reflectie 2 (2)

Rapportering (2)

Methodiek (3)

Game psychologie (2)

Beeldanalyse 2 (2)

Game concept 2 (4)

Game engines 2 (4)

Audiovisuele technieken (5)

Sound design (2)

3D visualisatie & animatie (6)

Tekenen 2 (4)

Game art 2 (6)

Emergent technologies 2 (3)

Engels (3)Engels (3)

Geïntegreerde Projecten Game 2 (8)

Eindproject Game 2 (4)

Play Mobile (6)KEUZEVAK KEUZEVAK

Designing the Personal (6) KEUZEVAK

Emergent game interfaces (6)

Presence (6)

Advanced animation (6)

KEUZEVAK

KEUZEVAK

KEUZEVAK

KEUZEVAK

KEUZEVAK

KEUZEVAK
STUDENT KIEST 2 VAKKEN

STUDENT KIEST 1 UIT 3

STUDENT KIEST 1 UIT 3

Participatory practices (4) KEUZEVAKKEUZEVAK

Storytelling (4) KEUZEVAKKEUZEVAK

KEUZEVAK KEUZEVAK

KEUZEVAK KEUZEVAK

KEUZEVAK KEUZEVAK

KEUZEMODULE
ONDERZOEK

KEUZEMODULE
ONDERZOEK



Communicatie- & media design: Interaction Design

Onderzoeken en reflecteren Ontwerpen / Conceptualiseren Vormgeven / Concretiseren Realiseren / Valoriseren

1 CMDi Persoonlijke reflectie 1 (3)

Geschiedenis & actua  
van de nieuwe media 1 (2)

Beeldanalyse 1 (2)

Perceptie 1 (2)

Sociologisch denken (2)

Psychologie 1 (2)

Webontwikkeling 1 (4)

Interactieontwikkeling (4)

Fotografie (3)

Film (5)

2 CMDi Persoonlijke reflectie 2 (2)

Rapportering (2)

Methodiek (3)

Geschiedenis & actua van de nieuwe media (2)

Beeldanalyse 2 (2)

Web applicatie ontwikkeling (3)

Audiovisuele technieken (4)

Creative design (6)

Mobile applications (6)

Engels (3)Engels (3)

Project Management & Deployment (3)

3 CMDi Persoonlijke reflectie 3 (2)

Onderzoeksmethodologie: theorie (2)

Propositie (3)

Mediatheorie (2)

Levensbeschouwelijke vorming (3)

Stage (15)

Change management & Project management (6)

Game based learning (4)

Onderzoeksmethodologie: project (3)

Critical design (4)

4 CMDi Persoonlijke reflectie 4 (2)

Visual lab (2)

Fab Lab (4)

Experimental media (4)

Technology lab (2)

Masterproject (30)

Play & Game (7)
Social Spaces (7)
Re-visionary (7)

Virtual environments (7)
Stories (7)

Public play (7)

Research lab (2)

Play Mobile (6)KEUZEVAK KEUZEVAK

Participatory practices (4) KEUZEVAKKEUZEVAK

KEUZEVAK

KEUZEVAK KEUZEVAK

KEUZEVAK

Storytelling (4) KEUZEVAKKEUZEVAK

Designing the Personal (6) KEUZEVAKKEUZEVAK

KEUZEVAK KEUZEMODULE
ONDERZOEK

KEUZEMODULE
ONDERZOEK

KEUZEVAK KEUZEVAK

KEUZEVAK

KEUZEVAK

KEUZEVAK KEUZEVAK

KEUZEVAK

Emergent game interfaces (6) KEUZEVAKKEUZEVAK

Entrepreneurship (6) KEUZEVAKKEUZEVAK

Engagement marketing (6) KEUZEVAKKEUZEVAK

Marketing 1 (4)

Communicatie 1 (4)

Grafische vormgeving 1 (6)
Emergent technologies 1 (3)

Geïntegreerde Projecten Interaction 1 (8)
Eindproject Interaction 1 (3)

Marketing 2 (3)

Communicatie 2 (3)

Interactieontwikkeling 2 (4)

Grafische vormgeving 2 (4)

Geïntegreerde Projecten Interaction 2 (6)

Eindproject Interaction 2 (4)

STUDENT KIEST 2 VAKKEN

STUDENT KIEST 1 UIT 3

STUDENT KIEST 1 UIT 3



Televisie-Film

Onderzoeken en reflecteren Ontwerpen / Conceptualiseren Vormgeven / Concretiseren Realiseren / Valoriseren

1 TV-F

2 TV-F

Visuele waarneming en storyboarding (4)

Scenario (3)

Acteursregie (1)

Acteursregie (1)

Digitale beeldvorming + montage (3)

Muziektheorie 1 (2)

Multicamera & Studiotechnologie (3)

Art Direction (1)
AV-scenografische contexten (3)

AV-scenografische rapportering (2)

Camera en Montage (3)

Geluidsvormgeving 3 (3)

Muziektheorie 2 (1)

Dramaturgie & Scenario (2)

Script doctoring (1)

Productie fictiefilms (1)

Acteursregie (1)

Production design (1)

AV-productie, pitching & proposal (3)

Onderzoeksmethodologie Project (3)

Multi-camera
Post Productie

Camera en belichting 2: Theorie (2) Camera en belichting 2: Praktijk (2)

Geluidsvormgeving 2: Theorie (2) Geluidsvormgeving 2: Praktijk (2)

Productie TV en Film (4)

Realisatie non-fictie (5)

Geschiedenis en actualiteit v/d film 1 (3)

Persoonlijke actualiteitsstudie (2)

Rapportering (1)

Perceptie 1 (3)

Kunst- en cultuurfilosofie 1 (2)

Psychologie 1 (2)

Kunst- en cultuurfilosofie 2 (2)
Geschiedenis en actualiteit van de film 2 (2)

Psychologie en Perceptie 2 (3)

Semiotiek Foto-Film (2)

Seminarie Filmactualiteit (2)

Levensbeschouwing en ethiek (3)

Masterproef - scriptie (6)

Sociologisch denken (2)

Creatieve technieken
onderzoeksgrericht denken

Communicatietheorie
Economisch denken

Kunst- en cultuurgeschiedenis 1a: 
Oudheid & Middeleuwen (2)

Kunst- en cultuurgeschiedenis 2a: 
Moderne kunst en cultuur (2)

Onderzoeksmethodologie Theorie (2)

Re-Visionary (7)
Play&Game (7)

Social Spaces (7)

Documentaire actuele contexten (1)
Documentaire dramaturgie (1)

Opdrachtfilm en documentaire (1)
Documentaire productie (1)

Reclame actuele contexten (2)
Reclame media & planning (1)

Production design (1)

Kunst- en cultuurgeschiedenis 1b: 
Nieuwe tijd en 19de eeuw (2)

Kunst- en cultuurgeschiedenis 2b: 
Postmoderne kunst en cultuur (2)

Scenarioschrijven (2)

Scenarioschrijven Fictie (3)

Realisatie Fictie (5)

Documentaire & Contexts (9)

AV-Projectmanagement (4)

Research Lab CiC (8)

Research on the job (5)

Masterproef - project (24)

Fictie (9)

Reclame (9)

Marketing-communicatie en Corporate Identity (5)

Nieuwsitem & reportage (4)

Videotechnologie (2)

Fotografische oefeningen (2)
Camera en belichting 1: Praktijk (3)

Fototechnologie (2)

Camera & belichting 1: Theorie (4)

Geluidsvormgeving 1 (2)

Montage (3)

Digitale beeldbewerking (3)

Filmprojecten (5)

3 TV-F

4 TV-F

} (3)

} (2)

} (3)
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MASTERCLASS CiC DOCUMENTAIRE

KEUZEVAKKEUZEVAK
KEUZEVAKKEUZEVAK
KEUZEVAKKEUZEVAK STUDENT KIEST 1 UIT 3
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Animatiefilm

Onderzoeken en reflecteren Ontwerpen / Conceptualiseren Vormgeven / Concretiseren Realiseren / Valoriseren

1 ANI

3D animatie 1 (1)

3D animatie 2 (1)

3D animatie 3 (6)

Digital compositing 1 (4)

Digital compositing 2 (4)

Digital compositing 3 (2)

Seeing Sound (2)

Toegepaste animatie (1)
Modeltekenen 2 (2)

Animatiefilmproductie - theorie (1)

Animatiefilmproductie - praktijk (3)

Productie en productiedossier (5)

Mediatheorie (3)

Mediatheorie (3)

Mediamanagement (3)

Actualiteit van de animatiefilm (3)

Demo - DVD (Portfolio) (8)

Modeltekenen 1 (3)

Filmvormgeving praktijk (6)

Geluidsregie 1 - praktijk (1)

Waarnemingstekenen (2)

Animatiefilm theorie/geschiedenis (3)

Muziektheorie 1 (2)

Muziektheorie 2 (2)

Geluidregie theorie (2)

Filmanalyse (3)

Seminarie Gesch. & Actua film (2)

Digitale opname en montage theorie (2)

Gesch. & Actua film 2 (2)

Semiotiek (2)

Geschiedenis & Actua film 1 (3)

Persoonlijke actua studie (1)

Perceptie 1 (3)

Kunst en cultuur filosofie 1 (2)

Kunst en cultuur filosofie 1 (2)

Levensbeschouwelijke vorming (3)

Onderzoeksmethodologie: theorie (2)

Kunst en cultuur geschiedenis 1a/b 1 (4)

Kunst en cultuur geschiedenis 2a/b 1 (4)

Psychologie 1 (2)

Psychologie en perceptie (3)

Communicatietheorie
Economisch denken

Sociologisch denken (2)

Methodiek: Creatieve technieken + 
onderzoeksgericht denken (3)

Digitale opname en montage - praktijk (2)

Scenario & scenarioschrijven (3)

Foley (2)

Onderzoeksmethodologie: project (3)

Regie & Scenario (4)

Scriptie (5)

Filmvormgeving theorie (2)
Artistiek voorstudie (3)

Generiek 1 (1)
Motion Graphics & Visual Styling 1 (4)

Motion Graphics & Visual Styling 2 (4)
Generiek 2 (1)

Motion Graphics & Visual Styling 3 (4)

2 ANI

3 ANI

Stopmotion 1 (3)

Stopmotion 2 (3)

Animatiefilmregie 1 (7)

Animatiefilmregie 2 (5)

Stopmotion 3 (3)
Animatiefilmregie 3 (6)

Animatiefilmregie 4 (7)

Regie en scenario 2 (7)

Geluidsregie 4 (6)

Stage en stageverslag (6)

Geluidsregie 2 (4)
Animatie in context 1 (4)

Geluidsregie 3 (4)
Animatie in context 2 (6)

4 ANI

} (3)

Re-Visionary (7)
Play & Game (7)
Social Spaces (7)

KEUZEVAKKEUZEVAK

KEUZEVAKKEUZEVAK

KEUZEVAKKEUZEVAK STUDENT KIEST 1 UIT 3
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KEUZEMODULE
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Ambt Naam personeelslid1
Korte omschrijving vak-inhoudelijk 

expertise-domein

Onderwijs-opdracht in de 

opleidingen uitgedrukt in 

studiepunten2

 Globaal opdrachtvolume in 

instelling, uitgedrukt in VTE3

Eventuele andere functies 

binnen de opleiding4
Hoogst behaalde diploma S/C5

Gewoon hoogleraar

Hoogleraar

Hoofddocent

Docent Cardinaels Kris

Persoonlijke reflectie CMD, web 

applicatie ontwikkeling, 

projectmanagement & deployment, 

mobile applications, begeleiding 

propositie CMD, technologie lab, 

interactieontwikkeling, animation & 

interaction scripting, case lab

46 1

1: medewerker OOF-project 

'De beeldende zijde van 

schermleren'

3: coördinatie interfaculty 

en schakeljaar, 

webondersteuning, 

alumniwerking

Dr. In de 

Ingenieurswetenschappen, 

computerwetenschappen

S

Engelen Leen
Geschiedenis en actualiteit van de film, 

persoonlije actualiteitsstudie
35 0,85

1: senior onderzoeker, 

onderzoekscoördinator Re-

Visionary

Doctor Sociale 

Wetenschappen, licenciaat 

Communicatiewetenschapen

S

Malliet Steven

Mediatheorie, stagebegeleiding, game 

concept theorie, presence, reserch lab, 

meaningful play, begeleiding scripties 

animatiefilm

66 0,55
Doctor Sociale 

Wetenschappen 
S

Van der Sluys Veerle
Play & Game, begeleiding propositie 

CMD
22 1

1: onderzoekscoördinator 

Interactions, senior 

onderzoeker

3: verantwoordelijke beleid 

CMDg

Doctor in de 

Wetenschappen: 

natuurkunde

S

Werkleider

Doctor-assistent Hansen Anne-marie

Actualiteit, kunst en cultuur, AV-

scenografie, persoonlijke 

actualiteitsstudie

24 0,8
Licenciaat Kunstgeschiedenis 

en oudheidkunde
S

Hendriks Niels
Communicatie, techniek in de zorg, 

designing the personal
18 1

1: projectmedewerker 

'KeepForget', 'Techniek in 

de zorg', 'Fablab' en 

doctoraatsstudent

Master in taal- en 

letterkunde
S

Holsbeek Daniël
Kunst en cultuur, beeldanalyse, 

actualiteit, scriptiebegeleiding
39 1 Licenciaat Kunstgeschiedenis  S

Lenaers Steven
Sociologisch denken, creatieve 

technieken
5 0,35 Doctor in de Sociologie S

Van Aken Silvia communicatie, case lab 22 0,2

Master 

Communicatiewetenschappe

n

S

Hoofdlector

ONDERWIJZEND PERSONEEL (OP)

Tabel 1b: omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar categorie van aanstelling (professionele en kunstopleidingen)
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Ambt Naam personeelslid1
Korte omschrijving vak-inhoudelijk 

expertise-domein

Onderwijs-opdracht in de 

opleidingen uitgedrukt in 

studiepunten2

 Globaal opdrachtvolume in 

instelling, uitgedrukt in VTE3

Eventuele andere functies 

binnen de opleiding4
Hoogst behaalde diploma S/C5

Lector Leeters René
Kunst en cultuur, levensbeschouwelijke 

vorming en ethiek, kritische studies
18 0,25 Licenciaat Wijsbegeert S

Assistent artistieke vakken Coenen Jozef
Fotografie, documentaire fotografie, 

fototechnologie, reportage
30 1

3: opstellen lessenrooster, 

klastitularis, coördinatie ZER 

foto

HKO 2e graad Foto-Film S

Reynders Maarten

Grafische vormgeving, 

webontwikkeling, project management 

& deployment

27 0,5
HKO Master Communicatie 

en MultmediaDesign
S

Schepers Paul
Grafische vormgeving, geïntegreerde 

projecten interaction, digitale media
39 1

3: opstellen lesenroosters, 

klastitularis, coördinatie 

info- en opendeurdagen, 

ICT-stuurgroep, coördinatie 

toelatingsproef

HKO 2e graad Grafische 

Vormgeving
S

Van Klaveren Rosanne Stories 7 1 1: onderzoeker HKO- Vrije Kunst S

Docent artistieke vakken Santermans Frank
Videotechnologie, geluidsvormgeving, 

audiovisuele technieken
8 0,3 Meester in Muziek S

Smeets Luc

Filmvormgeving praktijk, animatie in 

context, stagebegeleiding, 

onderzoeksmethodologie, begeleiding 

masterproef

35 1

3: coördinatie exit-

tentoonstelling, 

stagecoördintor, 

verantwoordelijke 

internationalisering 

animatiefilm

HKO 2e graad Animatiefilm S

Smeets Luc-leon

Filmvormgeving praktijk, 

animatiefilmtechnologie, 

animatifilmtheorie, geluidsvormgeving, 

begeleiding masterproef

34 1
3: verantwoordelijke beleid, 

coördinatie master

HKO 2e graad Film Meester 

in de Audiovisuele Kunsten
S

Vander Meersch Edwin

Camera en belichting, filmrojecten en 

acteursregie, montage, 

onderzoeksmethodologie, begeleiding 

masterproef + scriptie

46 1

3: klastitularis 1 en 2bach, 

coördinatie info- en 

opendeurdagen, coördinatie 

toelatingsproef

Meester in Audiovisuele 

Kunst HTO 

Beeld/geluid/montage

S

Vangenechten Ludo

Montage, videotechnologie, 

geluidsvorming, filmprojecten, 

acteursregie, multicamera, 

studiotechnologie, digitale 

beeldvorming, montage, postproducte, 

aniamtiefilmtechnologie, 

animatiefilmtheorie, begeleiding 

masterproef

47 0,75 HKO 2e graad Video S
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Ambt Naam personeelslid1
Korte omschrijving vak-inhoudelijk 

expertise-domein

Onderwijs-opdracht in de 

opleidingen uitgedrukt in 

studiepunten2

 Globaal opdrachtvolume in 

instelling, uitgedrukt in VTE3

Eventuele andere functies 

binnen de opleiding4
Hoogst behaalde diploma S/C5

Vanroy Tom
Animatiefilmregie, begeleiding 

masterproef
35 0,75

3: opstellen lessenroosters, 

klastitularis, coördinatie 

info- en opendeurdagen, 

alumniwerking, coördinatie 

toelatingsproef en ZER

HKO 2e graad Kunstfilm-

fotografie
S

Verhoeven Yvan Animatiefilmtechnologie, 3D animatie 18 0,3
Artistiek hoger onderwijs 

korte type: Animatie
S

Vrancken Kristof

Digitale beeldbewerking, toegepaste 

fotografische domeinen, technisch 

atelier, digitale media, fotografie en 

portfolio, begeleiding masterproef

59 0,8
HKO - Meester Beeldende 

Kunst, Fotografie
S

GASTPROFESSOREN (GP)6

Aerts Bart Nieuwsitem en reportage 4 0,1 Licenciaat criminologie S

Bollen Dirk

Theorie van de beeldvorming, mens en 

maatschappij, psychologie, filosofie, 

sociologie, technologie voor 

ontwerpers, perceptie, semiotiek, 

scriptiebegeleiding

27 0,6 Doctoraat Psychologie S

Braspenning Laura

Onderzoeksgericht denken, 

onderzoeksmethodologie, critical 

design, coachings & creations

32 0,8

1: onderzoeksprojecten 

'Mobiel design lab"', 

'KeepForget', 'Open Care 

Lab'

3: coördinatie postgraduaat 

'Multimedia & 

Communicatie'

Master in het 

cultuurmanagement
S

Clerebout Robby

Game concept, storytelling, virtual 

environments, begeleiding 

masterproef

45 0,3
Master audiovisuele 

kunsten: TV-Film
S

De Bruyn Jan Louis

Marketing, entrepeneurship, 

onderzoksmethodologie, case lab, 

stagebegeleiding

67 0,7

3: stagecoördinatie, 

coördinatie 

internationalisering

Licenciaat T.E.W., Masteri n 

Internationaal Marketing 

Management

S

Eycken Joke Animatiefilmvormgeving  1 0,03
Master in de audiovisuele 

kunsten, Animatiefilm
S

Feyen Dagmar Geluidsvormgeving 4 0,1 Meester in Muziek S

Gielis Robin
2D en 3D visualisatie en animatie, 

projecten game,
62 0

3: coördinatie 

toelatingsproef
Master of Arts, animation

Goossens Eric
Mediatheorie- en management, 

animatiefilmproductie
7 0,1

Licenciaat 

communicatiewetenschappe

n

S

Hagenaars Ben
Persoonlijke reflectie CMD, State of the 

Art, veldwerk
13 0 1: doctoraatsstudent Meester in Productdesign

Henrotay Dirk

Digital compositing, 

geluidsvormgeving, 

animatiefilmvormgeving

12 0,3
Meester in de beeldende 

kunst
S
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Ambt Naam personeelslid1
Korte omschrijving vak-inhoudelijk 

expertise-domein

Onderwijs-opdracht in de 

opleidingen uitgedrukt in 

studiepunten2

 Globaal opdrachtvolume in 

instelling, uitgedrukt in VTE3

Eventuele andere functies 

binnen de opleiding4
Hoogst behaalde diploma S/C5

Husson Jelle

Game engines, virtual environments, 

coachings & creations, begeleiding 

masterproef

54 0,5 Licenciaat informatica S

Indeherberge Chris
Emergent technologies, advanced 

animation, visual lab
11 0

Master in de beeldende 

kunsten: Grafisch ontwerp

Knoops Rudi Experimental media 4 0 1: doctoraatsstudent Licenciaat Germaanse Talen

Lauryssens Thomas
Public play, begeleiding masterproef 

CMD
37 0 1: doctoraatsstudent

Master in de beeldende 

kunsten: Grafische en 

reclamevormgeving

Loenders Tony Animatiefilmvormgeving, stop motion 39 0,65
Artistiek hoger onderwijs 

korte type: Animatie
S

Menschaert Lieven
Projecten game, 

interactieontwikkeling, technology lab
26 0,4

Master in de audiovisuele 

kunsten, CMD
S

Mommen Stijn

projecten game, game art, presence, 

coachings & creatings, game art & 

emotions, begeleiding masterproef 

CMDg

70 0 3: coördinatie master
Master in de beeldende 

kunsten

Quinten Niels
Play & game, game, begeleiding 

masterproef CMDg
44 0 1: doctoraatsstudent

Master in de audiovisuele 

kunsten

Ritzen Ingo Filmprojecten 5 0,07
HKO- Master Audiovisuele 

en Beeldende Kunsten
S

Roebben Anton
Animatiefilmproductie: productie + 

productiedossier
8 0,1 HKO 2e graad S

Schoffelen Jessica Fablab, begeleiding masterproef CMDi 34 0 1: doctoraatsstudent
Master in de criminologische 

wetenschappen

Swanenberg Rolandus Acteursregie TEF 2 0,15
HKO 2e graad Meester in 

Audiovisuele Kunsten
S

Tambuyzer Koen

Scenario en scenarioschrijven, 

filmprojecten, dramaturgie, script 

doctoring, begeleiding masterproef TEF 

en animatiefilm

52 0,6
Meester in de audiovisuel 

kunst
S

Tillieux Vincent
Fotografie, studie fotografische 

beeldelementen
12 0,25

Meester in de beeldende 

kunst
S

Tombeur Josiane Waarnemingstekenen, modeltekenen 7 0,2
HKO 2e graad Grafische 

Vormgeving
S

Van De Water Thomas
Fototechnieken, documentaire 

fotografie
9 0,2

Meester in de beelden kunst: 

fotografie
S

Van Goethem Geert

Filmanalyse, artistieke coaching 

masterproef regie & scenario 

animatiefilm

11 0,1

HKO 3e graad: 

Cultuurspreidingstechnieken

, optie Radio Televisie

S

Vanhemel Griet
Visuele waarneming en storyboarding, 

filmprojecten
9 0,3 3: opstellen lessenroosters

Meester in de Audiovisuele 

Kunst
S

Verdeure David Filmanalyse 5 0,1

HTS derde graad: toneel- en 

cultuurspreidingstechnieken-

specialiteit: film

S
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Ambt Naam personeelslid1
Korte omschrijving vak-inhoudelijk 

expertise-domein

Onderwijs-opdracht in de 

opleidingen uitgedrukt in 

studiepunten2

 Globaal opdrachtvolume in 

instelling, uitgedrukt in VTE3

Eventuele andere functies 

binnen de opleiding4
Hoogst behaalde diploma S/C5

Vervaet Christian
Fictie, acteursregie, begeleiding 

masterproef TEF
45 0,4

Toneel- en 

cultuurspreidingstechnieken: 

film

S

Volders Jethro

Projecten game, emergent 

technologies, game engines, visual lab, 

technology lab

37 0,8
1: projectmedewerker 

'Games' en 'JAM Today'

Master in de beeldende 

kunst: vrije kunsten
C

Vrancken Jasper
projecten interaction, film, 

audiovisuele technieken, case lab
40 0,55

Meester in de Audiovisuele 

Kunst
S

Vreys Nicky

Emergent technologies, game concept, 

visualisatietechnieken, game 

projecten, game art, visual lab, 

begeleiding masterproef CMDg

74 0,95
1: projectmedewerker 

'Games' en 'JAM Today'

Master in de beeldende 

kunst: grafisch ontwerp
C

Wastyn Gert

Creative design, game based learning, 

visualisatietechnieken, photoshop, 

renderen

19 0,6 1: proectmedewerker 'PLAI'
Master in de audiovisuele 

kunst
S

Wilkinson Frances

onderzoeksgericht denken 'Social 

Spaces', play mobile, designing the 

personal

19 1
1: projectmedewerker 

'KeepForget' en 'TeHuis'

Master in de beeldende 

kunst: grafisch ontwerp
S

OVERIGE7

Bollansée Jim

Emergent game interfaces, begeleiding 

vakoverschrijdende onderzoeksmodule 

master

6 0,7 1: doctoraatsstudent
Master in de audiovisuele 

kunsten, CMD
C

Dreessen Katrien
Rapportering, participatory practices, 

fablab, begeleiding masterproef CMD
40 1

1: doctoraatsstudent, 

projectmedewerker 

'woonzorgconcept'

2: dienstverlening Fablab

Licenciaat 

communicatiewetenschappe

n

C

Kosten Niek

Critica design, research lab, visual lab, 

case lab, coachings & creations, 

begeleiding masterproef CMD

45 0,9

1: projectmedewerker 

'Trapist'

3: coördinatie EXIT-

tentoonstelling

Master in de beeldende 

kunst: grafisch ontwerp
C

Schepers Selina

Begeleiding propositie CMD, 

onderzoeksmethodologie, begeleiding 

masterproef CMD

36 1

1: projectmedewerker 

'Traders' en 'Trapist', 

coördinatie Social Space, 

coördinatie 

onderzoeksmodule 3bach

Master of Philiosophy in 

cultures of Arts, Science and 

Technology

C

Vaes Nathalie

Marketing & Entrepeneurship, 

onderzoeksmethodologie, 

stagebegeleiding, change- en 

projectmanagement

47 1

3: verantwoordelijke beleid 

CMDi, trajectbegeleiding 

CMD, klastitularis, 

coördinatie ZER CMD

Handelsingenieur S
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Instelling: Katholieke Hogeschool Limburg
Opleiding: audiovisuele kunsten ABA
Studieomvang:     180 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 
Laatste update gegevens: 7.6.2014

Historiek benaming van de opleiding
2005 - 2006: Katholieke Hogeschool Limburg ABA audiovisuele kunsten

Katholieke Hogeschool Limburg 2eBa audiovisuele kunsten

2006 - 2007: Katholieke Hogeschool Limburg ABA audiovisuele kunsten

2007 - 2008: Katholieke Hogeschool Limburg ABA audiovisuele kunsten

2008 - 2009: Katholieke Hogeschool Limburg ABA audiovisuele kunsten

2009 - 2010: Katholieke Hogeschool Limburg ABA audiovisuele kunsten

2010 - 2011: Katholieke Hogeschool Limburg ABA audiovisuele kunsten

Katholieke Hogeschool Limburg ABA audiovisuele kunsten gezamenlijke

2011 - 2012: Katholieke Hogeschool Limburg ABA audiovisuele kunsten

Katholieke Hogeschool Limburg ABA audiovisuele kunsten gezamenlijke

2012 - 2013: Katholieke Hogeschool Limburg ABA audiovisuele kunsten

Katholieke Hogeschool Limburg ABA audiovisuele kunsten gezamenlijke

2013 - 2014: Katholieke Hogeschool Limburg ABA audiovisuele kunsten gezamenlijke

Katholieke Hogeschool Limburg ABA audiovisuele kunsten



Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen, het 
studierendement en de studieduur kunnen bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn 
ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.



Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Katholieke Hogeschool Limburg
Academiejaar 2013 - 2014

Geografische spreiding inrichtende instellingen per vestiging

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling GEMT_NM Aantal inschrijvingen

Erasmushogeschool Brussel Anderlecht 287

Katholieke Hogeschool Limburg Diepenbeek 198

Hogeschool Gent Gent 124

LUCA School of Arts Schaarbeek 121

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 
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39%

17%
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Katholieke Hogeschool Limburg

Kengetallen
Definities
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor een   
academische of professionele bachelor. Dus studenten die al eens ingeschreven waren in een andere opleiding of instelling tellen hier niet mee. 

   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap hebben ontvangen (enkel data voor de 
beschikbare jaren).
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een inschrijving had voor de 
opleiding. Dit gaat over zowel de actieve als de uitgeschreven studenten  Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de kruistabellen voor 
studieduur en laatst gekende inschrijving de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de trajectstarters met een eerste 
inschrijving in hetzelfde jaar. Het aantal trajectstarters komt overeen met de som van het aantal generatiestudenten in de tabel kengetallen, het aantal 
actieve niet-generatiestudenten met een EERSTE inschrijving in de opleiding en de niet-actieve EERSTE inschrijvingen in de opleiding.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair onderwijs in 
Vlaanderen. Als er een match gevonden wordt, gaan we na of er een diploma secundair onderwijs gekend is. Indien gekend nemen we de onderwijsvorm 
(ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden wordt als herkomst Andere opgegeven.     

   - Herkomst Andere : Zoals hierboven gezegd zijn dit de inschrijvingen waarvoor we geen diploma secundair onderwijs terug vonden. Dit zijn vaak niet-
Vlamingen of mensen die ibuiten Vlaanderen hun secundair onderwijs gedaan hebben.   

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 7.6.2014

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

132 29 128 33 43 47 0 50 63 60 3 18 17 161

Academiejaar 
2009 - 2010

135 25 128 32 54 39 0 27 59 56 3 22 20 160

Academiejaar 
2010 - 2011

126 48 127 47 49 48 0 25 72 55 2 19 26 174

Academiejaar 
2011 - 2012

157 33 141 49 63 43 0 36 70 63 8 27 22 190

Academiejaar 
2012 - 2013

140 43 129 54 44 46 0 31 63 50 14 27 29 183

Academiejaar 
2013 - 2014*

146 52 139 59 55 nvt 0 0 0 0 0 0 198 198

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

491 112 428 175 151 152 0 142 271 98 7 122 105 603

Academiejaar 
2009 - 2010

490 125 434 181 167 162 0 105 287 93 8 132 95 615

Academiejaar 
2010 - 2011

491 149 437 203 162 156 0 128 306 96 11 128 99 640

Academiejaar 
2011 - 2012

549 135 464 220 202 152 0 136 311 109 19 131 114 684

Academiejaar 
2012 - 2013

550 164 450 264 185 179 0 129 314 103 25 141 131 714

Academiejaar 
2013 - 2014*

557 173 436 294 183 nvt 0 1 0 0 0 0 730 730

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Aantal trajectstarters

2008 78

2009 82

2010 79

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2008 257

2009 288
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Aantal trajectstarters

2011 104

2012 77

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2010 274

2011 319

2012 308
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Katholieke Hogeschool 
Limburg

Kengetallen: percentages
Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 7.6.2014

Voltijds Niet-
voltijds

Mannelijk Vrouwelijk Generatie-
studenten

Beurs-
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere **

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

81,99% 18,01% 79,50% 20,50% 26,71% 29,19% 0,00% 31,06% 39,13% 37,27% 1,86% 11,18% 10,56% 161

Academiejaar 
2009 - 2010

84,38% 15,62% 80,00% 20,00% 33,75% 24,38% 0,00% 16,88% 36,88% 35,00% 1,88% 13,75% 12,50% 160

Academiejaar 
2010 - 2011

72,41% 27,59% 72,99% 27,01% 28,16% 27,59% 0,00% 14,37% 41,38% 31,61% 1,15% 10,92% 14,94% 174

Academiejaar 
2011 - 2012

82,63% 17,37% 74,21% 25,79% 33,16% 22,63% 0,00% 18,95% 36,84% 33,16% 4,21% 14,21% 11,58% 190

Academiejaar 
2012 - 2013

76,50% 23,50% 70,49% 29,51% 24,04% 25,14% 0,00% 16,94% 34,43% 27,32% 7,65% 14,75% 15,85% 183

Academiejaar 
2013 - 2014**

73,74% 26,26% 70,20% 29,80% 27,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 198

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Alle instellingen

Voltijds Niet-
voltijds

Mannelijk Vrouwelijk Generatie-
studenten

Beurs-
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

81,43% 18,57% 70,98% 29,02% 25,04% 25,21% 0,00% 23,55% 44,94% 16,25% 1,16% 20,23% 17,41% 603

Academiejaar 
2009 - 2010

79,67% 20,33% 70,57% 29,43% 27,15% 26,34% 0,00% 17,07% 46,67% 15,12% 1,30% 21,46% 15,45% 615

Academiejaar 
2010 - 2011

76,72% 23,28% 68,28% 31,72% 25,31% 24,38% 0,00% 20,00% 47,81% 15,00% 1,72% 20,00% 15,47% 640

Academiejaar 
2011 - 2012

80,26% 19,74% 67,84% 32,16% 29,53% 22,22% 0,00% 19,88% 45,47% 15,94% 2,78% 19,15% 16,67% 684

Academiejaar 
2012 - 2013

77,03% 22,97% 63,03% 36,97% 25,91% 25,07% 0,00% 18,07% 43,98% 14,43% 3,50% 19,75% 18,35% 714

Academiejaar 
2013 - 2014

76,30% 23,70% 59,73% 40,27% 25,07% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 730

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Katholieke Hogeschool Limburg

Studierendement

Definities
- Studierendement= aantal verworven studiepunten / aantal opgenomen studiepunten volgens de instelling. Dit is dezelfde berekening als degene die gebruikt 
wordt voor de berekening van de financiering. 
- Opgenomen studiepunten volgens de instelling = in het financieringsdecreet staat dat studenten studiepunten kunnen terugkrijgen als ze zich uitschrijven tot 
een bepaalde datum die in het onderwijs en examenreglement van de instelling moet staan. Als de student zich tijdig uitschrijft krijgt de student zijn 
studiepunten dus terug maar de instelling krijgt er geen subsidies voor. Nadat er een evaluatie zich heeft voorgedaan of als de student zich te laat heeft 
uitgeschreven blijven de studiepunten opgenomen en kan hij/zij ze niet terugkrijgen. De studiepunten die wij hier gebruiken voor het aantal opgenomen 
studiepunten zijn dus de studiepunten die de instelling rapporteert als opgenomen (dus zonder degene die hun studiepunten hebben teruggekregen). 

In deze gegevens zitten ook de uitgeschreven studenten. Als we enkel de actieve inschrijvingen zouden nemen zouden we een te positief beeld krijgen. 
Mensen die bv na een slecht examen uit de studie weggaan zouden dan niet meetellen. 

Elders verworven competenties en kwalificaties en gedelibereerde studiepunten worden niet meegeteld als verworven studiepunten. 
Totale evolutie alle beschikbare academiejaren

73,72%

68,44%

73,21%

69,04%

77,10%
74,92%

72,52%

78,21%
75,76%

78,44%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

St
ud

ie
re

nd
em

en
t 

- 
Eé

n 
in

st
el

lin
g,

 S
tu

di
er

en
de

m
en

t 
- 

A
lle

 in
st

el
lin

ge
n

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013

SCHJ_HUDG_KO

Studierendement - Eén instelling
Studierendement - Alle instellingen

Verdeling per geslacht 
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Katholieke Hogeschool 
Limburg

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en niet naar 
het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben namelijk al 
een eerste inschrijving in een andere instelling. 
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- Voor de percentages wordt er gedeeld door het aantal trajectstarters van dat academiejaar. De noemer is dus het totaal van alle 
studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Het aantal trajectstarters per jaar 
voor uw instelling en alle instellingen staan onder de relevante tabellen. 

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 12 15 14 1 42

2009 16 9 25

2010 2 18 20

2012 2 2

Aantal trajectstarters

2008 78

2009 82

2010 79

2011 104

2012 77

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 16 1 73 33 7 130

2009 5 76 27 108

2010 10 80 90

2012 13 13

Aantal trajectstarters

2008 257

2009 288

2010 274

2011 319

2012 308

Percentage afgestudeerden per studieduur 
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Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 15,38% 19,23% 17,95% 1,28% 53,85%

2009 19,51% 10,98% 30,49%

2010 2,53% 22,78% 25,32%

2012 2,60% 2,60%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 6,23% 0,39% 28,40% 12,84% 2,72% 50,58%

2009 1,74% 26,39% 9,38% 37,50%

2010 3,65% 29,20% 32,85%

2012 4,22% 4,22%
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Katholieke Hogeschool 
Limburg

Laatst gekende inschrijving zonder diploma 
 
Definities

  - Laatst gekende inschrijving zonder diploma: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren 
zonder diploma is uitgestroomd uit de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde 
studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het 
jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen 
traceren). Sabbatjaren worden alsvolgt opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende 
inschrijving genomen is in 2009-2010 (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een 
inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard 
kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling). Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en 
niet naar het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben 
namelijk al een eerste inschrijving in een andere instelling.
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. 
Zij-instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. Het aantal trajectstarters per jaar voor uw instelling en alle 
instellingen staan onder de relevante tabellen. 

 
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

Aantal 
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4 5

Academiejaar van start traject 2012

2011 50

2010 30 8

2009 31 12 6

2008 23 8 2 1

Aantal trajectstarters

2008 78

2009 82

2010 79

2011 104

2012 77

Alle instellingen

Aantal 
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4 5

Academiejaar van start traject 2012

2011 111

2010 86 21

2009 102 31 19

2008 73 41 5 2

Aantal trajectstarters

2008 257

2009 288
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Katholieke Hogeschool 
Limburg

Laatst gekende inschrijving zonder diploma 
 
Definities

  - Laatst gekende inschrijving zonder diploma: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren 
zonder diploma is uitgestroomd uit de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde 
studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het 
jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen 
traceren). Sabbatjaren worden alsvolgt opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende 
inschrijving genomen is in 2009-2010 (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een 
inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard 
kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling). Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en 
niet naar het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben 
namelijk al een eerste inschrijving in een andere instelling.
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. 
Zij-instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. Het aantal trajectstarters per jaar voor uw instelling en alle 
instellingen staan onder de relevante tabellen. 

 
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2010 274

2011 319

2012 308

Percentage niet-gediplomeerde studenten per academiejaar en jaren tot eventuele uitstroom

Ratio
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4 5

Academiejaar van start traject 2012

2011 48,08%

2010 37,97% 10,13%

2009 37,80% 14,63% 7,32%

2008 29,49% 10,26% 2,56% 1,28%

Alle instellingen

Ratio
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4 5

Academiejaar van start traject 2012

2011 34,80%

2010 31,39% 7,66%

2009 35,42% 10,76% 6,60%

2008 28,40% 15,95% 1,95% 0,78%
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Katholieke Hogeschool 
Limburg

Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeert op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.  

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van diploma: Het academiejaar waarin het diploma behaald werd. Zij-instromers worden hier dus wel meegeteld voor de 
instelling waarvoor de cijfers gerapporteerd worden.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 12 2 26 40

2009 - 2010 16 9 25

2010 - 2011 2 15 6 2 25

2011 - 2012 16 13 5 1 35

2012 - 2013 2 19 9 1 31

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 16 5 87 108

2009 - 2010 5 1 67 22 95

2010 - 2011 10 73 31 12 126

2011 - 2012 7 76 33 14 4 134

2012 - 2013 13 80 27 7 2 129

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 30,00% 5,00% 65,00% 100,00%

2009 - 2010 64,00% 36,00% 100,00%

2010 - 2011 8,00% 60,00% 24,00% 8,00% 100,00%

2011 - 2012 45,71% 37,14% 14,29% 2,86% 100,00%

2012 - 2013 6,45% 61,29% 29,03% 3,23% 100,00%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 14,81% 4,63% 80,56% 100,00%

2009 - 2010 5,26% 1,05% 70,53% 23,16% 100,00%

2010 - 2011 7,94% 57,94% 24,60% 9,52% 100,00%

2011 - 2012 5,22% 56,72% 24,63% 10,45% 2,99% 100,00%
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Katholieke Hogeschool 
Limburg

Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeert op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.  

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van diploma: Het academiejaar waarin het diploma behaald werd. Zij-instromers worden hier dus wel meegeteld voor de 
instelling waarvoor de cijfers gerapporteerd worden.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Alle instellingen

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2012 - 2013 10,08% 62,02% 20,93% 5,43% 1,55% 100,00%
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Opleiding audiovisuele kunsten ABA - 0012 - Instelling Katholieke Hogeschool Limburg
 Vestiging  Agoralaan Gebouw B, Diepenbeek

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Katholieke Hogeschool Limburg, Agoralaan Gebouw B, Diepenbeek

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

132 29 128 33 43 47 50 64 60 3 18 16 161

Academiejaar 
2009 - 2010

135 25 128 32 54 39 27 62 58 3 22 15 160

Academiejaar 
2010 - 2011

126 48 127 47 49 48 25 74 56 2 20 22 174

Academiejaar 
2011 - 2012

157 33 141 49 63 43 36 72 64 9 28 17 190

Academiejaar 
2012 - 2013

140 43 129 54 44 46 31 66 50 15 29 23 183

Academiejaar 
2013 - 2014
**

146 52 139 59 55 0 0 0 0 0 0 198 198

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
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Opleiding audiovisuele kunsten ABA - 0012 - Instelling Katholieke Hogeschool Limburg
 Vestiging  Agoralaan Gebouw B, Diepenbeek

Studierendement

Definities
- Studierendement= aantal verworven studiepunten / aantal opgenomen studiepunten volgens de instelling. Dit is dezelfde berekening als degene die gebruikt 
wordt voor de berekening van de financiering. 
- Opgenomen studiepunten volgens de instelling = in het financieringsdecreet staat dat studenten studiepunten kunnen terugkrijgen als ze zich uitschrijven tot 
een bepaalde datum die in het onderwijs en examenreglement van de instelling moet staan. Als de student zich tijdig uitschrijft krijgt de student zijn 
studiepunten dus terug maar de instelling krijgt er geen subsidies voor. Nadat er een evaluatie zich heeft voorgedaan of als de student zich te laat heeft 
uitgeschreven blijven de studiepunten opgenomen en kan hij/zij ze niet terugkrijgen. De studiepunten die wij hier gebruiken voor het aantal opgenomen 
studiepunten zijn dus de studiepunten die de instelling rapporteert als opgenomen (dus zonder degene die hun studiepunten hebben teruggekregen). 

In deze gegevens zitten ook de uitgeschreven studenten. Als we enkel de actieve inschrijvingen zouden nemen zouden we een te positief beeld krijgen. 
Mensen die bv na een slecht examen uit de studie weggaan zouden dan niet meetellen. 

Elders verworven competenties en kwalificaties en gedelibereerde studiepunten worden niet meegeteld als verworven studiepunten. 
Totale evolutie alle beschikbare academiejaren
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Opleiding audiovisuele kunsten ABA - 0012 - Instelling Katholieke Hogeschool Limburg
 Vestiging  Agoralaan Gebouw B, Diepenbeek

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en niet naar 
het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben namelijk al 
een eerste inschrijving in een andere instelling. 
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- Voor de percentages wordt er gedeeld door het aantal trajectstarters van dat academiejaar. De noemer is dus het totaal van alle 
studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Het aantal trajectstarters per jaar 
voor uw instelling en alle instellingen staan onder de relevante tabellen.  

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per 
instroomcohorte

Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

Academiejaar van start 
traject

2008 12 15 14 1 42

2009 16 9 25

2010 2 18 20

2012 2 2

Aantal trajectstarters

2008 78

2009 82

2010 79

2011 104

2012 77

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 16 1 73 33 7 130

2009 5 76 27 108

2010 10 80 90

2012 13 13

Aantal trajectstarters

2008 257

2009 288

2010 274

2011 319

2012 308

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Katholieke Hogeschool Limburg
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Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 15,38% 19,23% 17,95% 1,28% 53,85%

2009 19,51% 10,98% 30,49%

2010 2,53% 22,78% 25,32%

2012 2,60% 2,60%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 6,23% 0,39% 28,40% 12,84% 2,72% 50,58%

2009 1,74% 26,39% 9,38% 37,50%

2010 3,65% 29,20% 32,85%

2012 4,22% 4,22%

Benchmarkrapport versie 7_te gebruiken Pagina 19 van 19 12-6-2014



Instelling: Katholieke Hogeschool Limburg
Opleiding: audiovisuele kunsten MA
Studieomvang:      60 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 
Laatste update gegevens: 7.6.2014

Historiek benaming van de opleiding
2006 - 2007: Katholieke Hogeschool Limburg MA audiovisuele kunsten

2007 - 2008: Katholieke Hogeschool Limburg MA audiovisuele kunsten

2008 - 2009: Katholieke Hogeschool Limburg MA audiovisuele kunsten

2009 - 2010: Katholieke Hogeschool Limburg MA audiovisuele kunsten

2010 - 2011: Katholieke Hogeschool Limburg MA audiovisuele kunsten

Katholieke Hogeschool Limburg MA audiovisuele kunsten gezamenlijke

2011 - 2012: Katholieke Hogeschool Limburg MA audiovisuele kunsten gezamenlijke

Katholieke Hogeschool Limburg MA audiovisuele kunsten

2012 - 2013: Katholieke Hogeschool Limburg MA audiovisuele kunsten gezamenlijke

Katholieke Hogeschool Limburg MA audiovisuele kunsten

2013 - 2014: Katholieke Hogeschool Limburg MA audiovisuele kunsten

Katholieke Hogeschool Limburg MA audiovisuele kunsten gezamenlijke



Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen, het 
studierendement en de studieduur kunnen bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn 
ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.



Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Katholieke Hogeschool Limburg
Academiejaar 2013 - 2014

Geografische spreiding inrichtende instellingen per vestiging

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling GEMT_NM Aantal inschrijvingen

Erasmushogeschool Brussel Anderlecht 62

Katholieke Hogeschool Limburg Diepenbeek 41

Hogeschool Gent Gent 40

LUCA School of Arts Schaarbeek 35

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Katholieke Hogeschool Limburg

Kengetallen
Definities
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor een   
academische of professionele bachelor. Dus studenten die al eens ingeschreven waren in een andere opleiding of instelling tellen hier niet mee. 

   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap hebben ontvangen (enkel data voor de 
beschikbare jaren).
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een inschrijving had voor de 
opleiding. Dit gaat over zowel de actieve als de uitgeschreven studenten  Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de kruistabellen voor 
studieduur en laatst gekende inschrijving de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de trajectstarters met een eerste 
inschrijving in hetzelfde jaar. Het aantal trajectstarters komt overeen met de som van het aantal generatiestudenten in de tabel kengetallen, het aantal 
actieve niet-generatiestudenten met een EERSTE inschrijving in de opleiding en de niet-actieve EERSTE inschrijvingen in de opleiding.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair onderwijs in 
Vlaanderen. Als er een match gevonden wordt, gaan we na of er een diploma secundair onderwijs gekend is. Indien gekend nemen we de onderwijsvorm 
(ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden wordt als herkomst Andere opgegeven.     

   - Herkomst Andere : Zoals hierboven gezegd zijn dit de inschrijvingen waarvoor we geen diploma secundair onderwijs terug vonden. Dit zijn vaak niet-
Vlamingen of mensen die ibuiten Vlaanderen hun secundair onderwijs gedaan hebben.   

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 7.6.2014

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

32 14 38 8 0 11 0 30 20 17 2 2 5 46

Academiejaar 
2009 - 2010

38 8 37 9 0 17 0 23 20 17 1 3 5 46

Academiejaar 
2010 - 2011

23 25 42 6 0 13 0 21 25 13 0 2 8 48

Academiejaar 
2011 - 2012

30 9 31 8 0 9 0 26 18 12 1 2 6 39

Academiejaar 
2012 - 2013

16 13 23 6 0 3 0 13 13 8 0 2 6 29

Academiejaar 
2013 - 2014*

20 21 31 10 0 nvt 0 1 0 0 0 0 41 41

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

107 42 113 36 0 32 0 101 62 24 2 19 42 149

Academiejaar 
2009 - 2010

110 46 112 44 0 33 0 92 59 26 3 27 41 156

Academiejaar 
2010 - 2011

73 76 111 38 0 37 0 77 74 20 0 20 35 149

Academiejaar 
2011 - 2012

107 68 117 58 0 38 0 107 87 19 1 30 38 175

Academiejaar 
2012 - 2013

90 73 113 50 0 31 0 83 86 13 0 30 34 163

Academiejaar 
2013 - 2014*

85 93 117 61 0 nvt 0 2 0 0 0 0 178 178

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Aantal trajectstarters

2008 31

2009 43

2010 32

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2008 108

2009 128
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Aantal trajectstarters

2011 31

2012 22

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2010 105

2011 136

2012 111
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Katholieke Hogeschool 
Limburg

Kengetallen: percentages
Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 7.6.2014

Voltijds Niet-
voltijds

Mannelijk Vrouwelijk Generatie-
studenten

Beurs-
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere **

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

69,57% 30,43% 82,61% 17,39% 0,00% 23,91% 0,00% 65,22% 43,48% 36,96% 4,35% 4,35% 10,87% 46

Academiejaar 
2009 - 2010

82,61% 17,39% 80,43% 19,57% 0,00% 36,96% 0,00% 50,00% 43,48% 36,96% 2,17% 6,52% 10,87% 46

Academiejaar 
2010 - 2011

47,92% 52,08% 87,50% 12,50% 0,00% 27,08% 0,00% 43,75% 52,08% 27,08% 0,00% 4,17% 16,67% 48

Academiejaar 
2011 - 2012

76,92% 23,08% 79,49% 20,51% 0,00% 23,08% 0,00% 66,67% 46,15% 30,77% 2,56% 5,13% 15,38% 39

Academiejaar 
2012 - 2013

55,17% 44,83% 79,31% 20,69% 0,00% 10,34% 0,00% 44,83% 44,83% 27,59% 0,00% 6,90% 20,69% 29

Academiejaar 
2013 - 2014**

48,78% 51,22% 75,61% 24,39% 0,00% 0,00% 0,00% 2,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 41

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Alle instellingen

Voltijds Niet-
voltijds

Mannelijk Vrouwelijk Generatie-
studenten

Beurs-
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

71,81% 28,19% 75,84% 24,16% 0,00% 21,48% 0,00% 67,79% 41,61% 16,11% 1,34% 12,75% 28,19% 149

Academiejaar 
2009 - 2010

70,51% 29,49% 71,79% 28,21% 0,00% 21,15% 0,00% 58,97% 37,82% 16,67% 1,92% 17,31% 26,28% 156

Academiejaar 
2010 - 2011

48,99% 51,01% 74,50% 25,50% 0,00% 24,83% 0,00% 51,68% 49,66% 13,42% 0,00% 13,42% 23,49% 149

Academiejaar 
2011 - 2012

61,14% 38,86% 66,86% 33,14% 0,00% 21,71% 0,00% 61,14% 49,71% 10,86% 0,57% 17,14% 21,71% 175

Academiejaar 
2012 - 2013

55,21% 44,79% 69,33% 30,67% 0,00% 19,02% 0,00% 50,92% 52,76% 7,98% 0,00% 18,40% 20,86% 163

Academiejaar 
2013 - 2014

47,75% 52,25% 65,73% 34,27% 0,00% 0,00% 0,00% 1,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 178

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Benchmarkrapport versie 7_te gebruiken Pagina 6 van 19 11-6-2014



Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Katholieke Hogeschool Limburg

Studierendement

Definities
- Studierendement= aantal verworven studiepunten / aantal opgenomen studiepunten volgens de instelling. Dit is dezelfde berekening als degene die gebruikt 
wordt voor de berekening van de financiering. 
- Opgenomen studiepunten volgens de instelling = in het financieringsdecreet staat dat studenten studiepunten kunnen terugkrijgen als ze zich uitschrijven tot 
een bepaalde datum die in het onderwijs en examenreglement van de instelling moet staan. Als de student zich tijdig uitschrijft krijgt de student zijn 
studiepunten dus terug maar de instelling krijgt er geen subsidies voor. Nadat er een evaluatie zich heeft voorgedaan of als de student zich te laat heeft 
uitgeschreven blijven de studiepunten opgenomen en kan hij/zij ze niet terugkrijgen. De studiepunten die wij hier gebruiken voor het aantal opgenomen 
studiepunten zijn dus de studiepunten die de instelling rapporteert als opgenomen (dus zonder degene die hun studiepunten hebben teruggekregen). 

In deze gegevens zitten ook de uitgeschreven studenten. Als we enkel de actieve inschrijvingen zouden nemen zouden we een te positief beeld krijgen. 
Mensen die bv na een slecht examen uit de studie weggaan zouden dan niet meetellen. 

Elders verworven competenties en kwalificaties en gedelibereerde studiepunten worden niet meegeteld als verworven studiepunten. 
Totale evolutie alle beschikbare academiejaren
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Katholieke Hogeschool 
Limburg

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en niet naar 
het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben namelijk al 
een eerste inschrijving in een andere instelling. 
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- Voor de percentages wordt er gedeeld door het aantal trajectstarters van dat academiejaar. De noemer is dus het totaal van alle 
studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Het aantal trajectstarters per jaar 
voor uw instelling en alle instellingen staan onder de relevante tabellen. 

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 23 2 25

2009 21 6 27

2010 15 6 1 22

2011 20 5 25

2012 7 7

Aantal trajectstarters

2008 31

2009 43

2010 32

2011 31

2012 22

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 76 14 2 1 93

2009 70 28 1 99

2010 47 29 2 78

2011 76 29 105

2012 51 51

Aantal trajectstarters

2008 108

2009 128

2010 105

2011 136

2012 111

Percentage afgestudeerden per studieduur 
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Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 74,19% 6,45% 80,65%

2009 48,84% 13,95% 62,79%

2010 46,88% 18,75% 3,12% 68,75%

2011 64,52% 16,13% 80,65%

2012 31,82% 31,82%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 70,37% 12,96% 1,85% 0,93% 86,11%

2009 54,69% 21,88% 0,78% 77,34%

2010 44,76% 27,62% 1,90% 74,29%

2011 55,88% 21,32% 77,21%

2012 45,95% 45,95%
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Katholieke Hogeschool 
Limburg

Laatst gekende inschrijving zonder diploma 
 
Definities

  - Laatst gekende inschrijving zonder diploma: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren 
zonder diploma is uitgestroomd uit de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde 
studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het 
jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen 
traceren). Sabbatjaren worden alsvolgt opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende 
inschrijving genomen is in 2009-2010 (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een 
inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard 
kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling). Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en 
niet naar het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben 
namelijk al een eerste inschrijving in een andere instelling.
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. 
Zij-instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. Het aantal trajectstarters per jaar voor uw instelling en alle 
instellingen staan onder de relevante tabellen. 

 
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

Aantal 
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3

Academiejaar van start traject 2012

2011 4

2010 8 2

2009 6 9 1

2008 3 3

Aantal trajectstarters

2008 31

2009 43

2010 32

2011 31

2012 22

Alle instellingen

Aantal 
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4

Academiejaar van start traject 2012

2011 13

2010 17 8

2009 12 15 2

2008 10 4 1  

Aantal trajectstarters

2008 108

2009 128
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Katholieke Hogeschool 
Limburg

Laatst gekende inschrijving zonder diploma 
 
Definities

  - Laatst gekende inschrijving zonder diploma: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren 
zonder diploma is uitgestroomd uit de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde 
studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het 
jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen 
traceren). Sabbatjaren worden alsvolgt opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende 
inschrijving genomen is in 2009-2010 (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een 
inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard 
kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling). Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en 
niet naar het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben 
namelijk al een eerste inschrijving in een andere instelling.
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. 
Zij-instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. Het aantal trajectstarters per jaar voor uw instelling en alle 
instellingen staan onder de relevante tabellen. 

 
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2010 105

2011 136

2012 111

Percentage niet-gediplomeerde studenten per academiejaar en jaren tot eventuele uitstroom

Ratio
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3

Academiejaar van start traject 2012

2011 12,90%

2010 25,00% 6,25%

2009 13,95% 20,93% 2,33%

2008 9,68% 9,68%

Alle instellingen

Ratio
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4

Academiejaar van start traject 2012

2011 9,56%

2010 16,19% 7,62%

2009 9,38% 11,72% 1,56%

2008 9,26% 3,70% 0,93%  
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Katholieke Hogeschool 
Limburg

Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeert op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.  

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van diploma: Het academiejaar waarin het diploma behaald werd. Zij-instromers worden hier dus wel meegeteld voor de 
instelling waarvoor de cijfers gerapporteerd worden.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 23 7 30

2009 - 2010 21 2 23

2010 - 2011 15 6 21

2011 - 2012 20 6 26

2012 - 2013 7 5 1 13

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 76 25 101

2009 - 2010 70 14 7 91

2010 - 2011 47 28 2 77

2011 - 2012 76 29 1 1 107

2012 - 2013 51 29 2 82

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 76,67% 23,33% 100,00%

2009 - 2010 91,30% 8,70% 100,00%

2010 - 2011 71,43% 28,57% 100,00%

2011 - 2012 76,92% 23,08% 100,00%

2012 - 2013 53,85% 38,46% 7,69% 100,00%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 75,25% 24,75% 100,00%

2009 - 2010 76,92% 15,38% 7,69% 100,00%

2010 - 2011 61,04% 36,36% 2,60% 100,00%

2011 - 2012 71,03% 27,10% 0,93% 0,93% 100,00%
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Katholieke Hogeschool 
Limburg

Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeert op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.  

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van diploma: Het academiejaar waarin het diploma behaald werd. Zij-instromers worden hier dus wel meegeteld voor de 
instelling waarvoor de cijfers gerapporteerd worden.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Alle instellingen

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2012 - 2013 62,20% 35,37% 2,44% 100,00%
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Opleiding audiovisuele kunsten MA - 0013 - Instelling Katholieke Hogeschool Limburg
 Vestiging  Agoralaan Gebouw B, Diepenbeek

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Katholieke Hogeschool Limburg, Agoralaan Gebouw B, Diepenbeek

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

32 14 38 8 0 11 30 20 17 2 2 5 46

Academiejaar 
2009 - 2010

38 8 37 9 0 17 23 20 17 1 3 5 46

Academiejaar 
2010 - 2011

23 25 42 6 0 13 21 25 13 0 2 8 48

Academiejaar 
2011 - 2012

30 9 31 8 0 9 26 19 12 1 2 5 39

Academiejaar 
2012 - 2013

16 13 23 6 0 3 13 13 8 0 2 6 29

Academiejaar 
2013 - 2014
**

20 21 31 10 0 0 1 0 0 0 0 41 41

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
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Opleiding audiovisuele kunsten MA - 0013 - Instelling Katholieke Hogeschool Limburg
 Vestiging  Agoralaan Gebouw B, Diepenbeek

Studierendement

Definities
- Studierendement= aantal verworven studiepunten / aantal opgenomen studiepunten volgens de instelling. Dit is dezelfde berekening als degene die gebruikt 
wordt voor de berekening van de financiering. 
- Opgenomen studiepunten volgens de instelling = in het financieringsdecreet staat dat studenten studiepunten kunnen terugkrijgen als ze zich uitschrijven tot 
een bepaalde datum die in het onderwijs en examenreglement van de instelling moet staan. Als de student zich tijdig uitschrijft krijgt de student zijn 
studiepunten dus terug maar de instelling krijgt er geen subsidies voor. Nadat er een evaluatie zich heeft voorgedaan of als de student zich te laat heeft 
uitgeschreven blijven de studiepunten opgenomen en kan hij/zij ze niet terugkrijgen. De studiepunten die wij hier gebruiken voor het aantal opgenomen 
studiepunten zijn dus de studiepunten die de instelling rapporteert als opgenomen (dus zonder degene die hun studiepunten hebben teruggekregen). 

In deze gegevens zitten ook de uitgeschreven studenten. Als we enkel de actieve inschrijvingen zouden nemen zouden we een te positief beeld krijgen. 
Mensen die bv na een slecht examen uit de studie weggaan zouden dan niet meetellen. 

Elders verworven competenties en kwalificaties en gedelibereerde studiepunten worden niet meegeteld als verworven studiepunten. 
Totale evolutie alle beschikbare academiejaren
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Opleiding audiovisuele kunsten MA - 0013 - Instelling Katholieke Hogeschool Limburg
 Vestiging  Agoralaan Gebouw B, Diepenbeek

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en niet naar 
het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben namelijk al 
een eerste inschrijving in een andere instelling. 
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- Voor de percentages wordt er gedeeld door het aantal trajectstarters van dat academiejaar. De noemer is dus het totaal van alle 
studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Het aantal trajectstarters per jaar 
voor uw instelling en alle instellingen staan onder de relevante tabellen.  

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per 
instroomcohorte

Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

Academiejaar van start traject 2008 23 2 25

2009 21 6 27

2010 15 6 1 22

2011 20 5 25

2012 7 7

Aantal trajectstarters

2008 31

2009 43

2010 32

2011 31

2012 22

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 76 14 2 1 93

2009 70 28 1 99

2010 47 29 2 78

2011 76 29 105

2012 51 51

Aantal trajectstarters

2008 108

2009 128

2010 105

2011 136

2012 111

Percentage afgestudeerden per studieduur 
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Katholieke Hogeschool Limburg

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 74,19% 6,45% 80,65%

2009 48,84% 13,95% 62,79%

2010 46,88% 18,75% 3,12% 68,75%

2011 64,52% 16,13% 80,65%

2012 31,82% 31,82%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 70,37% 12,96% 1,85% 0,93% 86,11%

2009 54,69% 21,88% 0,78% 77,34%

2010 44,76% 27,62% 1,90% 74,29%

2011 55,88% 21,32% 77,21%

2012 45,95% 45,95%
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Bijlage 12: Overzicht van de belangrijkste activiteiten van de opleiding met betrekking tot internationalisering 
 
In dit overzicht treft u een overzicht aan van  

- Studentenmobiliteit: uitgaand en binnenkomend; Erasmus student exchange en buitenlandse stages  
- Docentenmobiliteit: uitgaande en binnenkomende mobiliteit  
- Internationale samenwerkingsverbanden met buitenlandse universiteiten en hogescholen 

 
 
Uitgaande studentenmobiliteit uitgedrukt in Creditmobility (CM)1 
 

   
  
  

 

academiejaren Aantal behaalde diploma’s Aantal studenten dat CM behaalt % studenten dat CM behaalt 

Bachelor 2011-2012 36 1 2% 

Master 2011-2012 26 - - 

Bachelor 2012-2013 32 6 18% 

Master 2012-2013 13 - - 

Bachelor 2013-2014 41 7 17% 

Master 2013-2014 16 1 6% 

     

Totaal     

Bachelor 2011-2014 109 14 13% 

Master 2011-2014 55 1 1% 

 

 

                                                           
1 Credit mobility is dat een student op individuele basis, per studiecyclus (bachelor of master) minimum 15 credits heeft verworven in een buitenlandse opleiding of minder dan 15 credits heeft verworven tijdens 

een verblijf in het buitenland van 3 opeenvolgende maanden.  
 



Uitgaande studentenmobiliteit 

Naam  Partnerinstelling/-bedrijf Academiejaar Afstudeerrichting 

Leander Thomas Tampere (Finland) 2011-2012 CMD 

Robbert Schefman Tampere (Finland) 2012-2013 CMD 

Jonas Janssen Tampere (Finland) 2012-2013 CMD 

Pieter Bossers Malmö (Zweden) 2012-2013 CMD 

Nina Mertz Malmö (Zweden) 2012-2013 CMD 

Saro Verhees Nantes (FR) 2012-2013 CMD 

Joeri Deplus Ravensbourne (UK) 2012-2013 CMD 

Teis De Greve Malmö University (Zweden) 2013-2014 CMDi 

Evaline Bailly Ravensbourne (UK) 2013-2014 CMDi 

Ines Callens Joanneum FH (Oostenrijk) 2013-2014 CMDi 

Lauranne Mannaerts Tampere University (Finland) 2013-2014 CMDi 

Maarten Bijnens Izmir University of Economics (Turkije) 2013-2014 CMDg 

Marijn Carton Internationale stage KroesKontrol (Nederland) 2013-2014 CMDg 

Tristan Rock Internationale stage A Film Estonia (Estland) 2013-2014 Animatiefilm 

Marjan Verschueren Ravensbourne (UK) 2013-2014 TV-film 



 

Binnenkomende studentenmobiliteit 

Naam  Land en instelling van herkomst Data Afstudeerrichting 

Melanie Thoma Hochschule für Gestaltung, Schwabisch-
Gmuend (D) 
 

2012-2013 CMD 

Ivana Salkova Slovakia 2012-2013 CMD 
 

Gwendoline Fradin Nantes Ecole de Design (Frankrijk) 2014-2015 CMD 
 

Julius Myrgren Malmö University (Zweden) 
 

 

2014-2015 CMD 
 

Saga Lovissa Rantanen IBA Kolding (Denemarken)  
 

2014-2015 CMD 
 

 

  



 
Uitgaande docentenmobiliteit  
 

NAAM ONDERZOEK/ 
INTERNAT. 

BEGINDATUM EINDDATUM VAK/ 
ONDERZOEKSGROEP 

SOORT ACTIVITEIT INRICHTENDE 
ORGANISATIE/ 
PARTNER 

Leen Engelen internationalisering 16/04/2013 19/04/2013 INT mad fac prospectie partner Ravensbourne Design, UK 

Jan Louis De Bruyn internationalisering 17/04/2013 20/04/2013 INT mad fac prospectie partner Ravensbourne Design, UK 

Liesbeth 
Huybrechts Onderzoek 17-4-2013 19-4-2013 Social Spaces conferentie 

University of Gothenburg, 
Zweden 

Selina Schepers Onderzoek 17-4-2013 19-4-2013 Social Spaces presentatie paper 
University of Gothenburg, 
Zweden 

Andrea Wilkinson internationalisering 13/05/2013 17/05/2013 keuzemodule 1Ma (SSs) 
Staff mobility/teaching 
assignment 

Hochschule für 
Gestaltung  
Swäbisch Gmünd, 
Duitsland 

Niels Hendriks internationalisering 13/05/2013 17/05/2013 keuzemodule 1Ma (SSs) 
Staff mobility/teaching 
assignment 

Hochschule für 
Gestaltung  
Swäbisch Gmünd, 
Duitsland 

Jan Louis De Bruyn Internationalisering   INT mad fac prospectie partner 

Hochschule für 
Gestaltung  
Swäbisch Gmünd, 
Duitsland 

Thomas 
Laureyssens Onderzoek 16-5-2013 17-5-2013 doctoraat deelname congres TU Delft (NL) 

Laura Braspenning Onderzoek 16-5-2013 17-5-2013 Art, Object & Design input onderzoek 
De Designpolitie, 
Amsterdam (NL) 

Jessica Schoffelen Onderzoek 9-6-2013 12-6-2013 doctoraat workshop + methode 

Royal Danish Academy of 
Fine Arts/  
The School of Design 

Hilde Nelissen internationalisering 18/06/2013 27/06/2013 Bibliotheek bijscholing Cycling for Libraries 

Leen Engelen Onderzoek 19-6-2013 22-6-2013  presentatie onderzoek NECS, Praag, Tjechië 



Jessica Schoffelen Onderzoek 3-7-2013 3-7-2013 
Social Spaces PhD + 3 
Bach 

doctoraats- en 
designonderzoek 

Sheffield Hallam 
University, Lab4Living, 
UK 

Leen Engelen Onderzoek 17-7-2013 20-7-2013  presentatie onderzoek 

International Association 
for Media  
and History, Leicester, UK 

Danny Leen Onderzoek 18/8/2013 2-9-2013 Social Spaces Fablab  MakerFaire, Londen, UK 

Niels Hendriks Onderzoek 2-9-2013 6-9-2013  
presentatie paper/ 
workshop 

IFIP, Kaapstad, Zuid-
Afrika 

Rudi Knoops Onderzoek 4-9-2013 6-9-2013  presentatie onderzoek 
Aberystwyth University, 
UK 

Rudi Knoops Onderzoek 8-10-2013 11-10-2013  presentatie onderzoek 
Media Art Histories, Riga, 
Letland 

Andrea Wilkinson Cumulus 6-11-2013 10-11-2013 Onderwijs Presentatie paper Cumulus Dublin, Ierland 

Liesbeth 
Huybrechts Erasmus 2013  Teaching staff les geven/prospectie 

University of 
Copenhagen, 
Denemarken 

Niels Hendriks Erasmus 2013  Teaching staff les geven/prospectie 

University of 
Copenhagen,  
Denemarken 

Liesbeth 
Huybrechts Erasmus 2013  Teaching staff lesopdracht 

University of Göteborg, 
Zweden 

Leen Engelen Onderzoek 12-2-2014 15/02/2014 onderzoek paperpresentatie 
College Art Association, 
Chicago, US 

Katrien Dreessen onderzoek 12-6-2014 14/06/2014 onderzoek presentatie paper STS Italia, Milaan, Italië 

Leen Engelen onderzoek 18/06/2014 18/06/2014 onderzoek 
pre-conference 
workshop 

College Art Association, 
Milaan, Italië 

Katrien Dreessen onderzoek 2-7-2014 8-7-2014 onderzoek 
promoten Fablab, 
netwerking 

Fablab Barcelona IIAAC, 
MIT, Spanje 

Danny Leen onderzoek 2-7-2014 8-7-2014 onderzoek 
promoten Fablab, 
netwerking 

Fablab Barcelona IIAAC, 
MIT, Spanje 

Ollivier Piqueray onderzoek 10-7-2014 11-7-2014 onderzoek 
communicatie 
onderzoeksproject 

Falmout University, 
Cornwall, UK 



Ilse Stouten onderzoek 2-9-2014 4-9-2014 onderzoek 
finance workshop 
Marie Curie FP7 

Finance Helpdesk, 
Wenen, Oostenrijk 

Niels Hendriks onderzoek 4-10-2014 11-10-2014 onderzoek conferentie PDC, Namibië 

Liesbeth 
Huybrechts onderzoek 4-10-2014 11-10-2014 onderzoek conferentie PDC, Namibië 

Selina Schepers onderzoek 27/10/2014 30/10/2014 Social Spaces presentatie paper 
NordiCHI 14, Helsinki, 
Finland 

Katrien Dreessen onderzoek 27/10/2014 30/10/2014 Social Spaces presentatie paper 
NordiCHI 14, Helsinki, 
Finland 

 

Binnenkomende docentenmobiliteit 

NAAM ONDERZOEK/ 

INTERNAT. 

BEGINDATUM EINDDATUM VAK/ 

ONDERZOEKSGROEP 

SOORT ACTIVITEIT INRICHTENDE 

ORGANISATIE/ 

PARTNER 

Jean-Martial 

Golaz internationalisering 29/09/2011 02/10/2011 

Workshop: Multiple 

voice/vision 

Teaching Staff 

exchange  

Igor Korsic internationalisering 2013-2014  TV-Film  

University of 

Ljubljana 

Mike Smith 

Ben Malleby internationalisering 12/05/2014 14/05/2014 

INT mad fac; AnimatieFilm, 

TV-Film en CMD 

voorstelling 

programma’s en 

kennis 

partnerschool 

Ravensbourne 

Design, London, UK 

  



Internationale samenwerkingsverbanden met buitenlandse universiteiten en hogescholen 

 

Overzicht Erasmus agreements 

Slovenië Ljubljana University of Ljubljana TV-Film 

  
Faculty of Design 

 UK University of Derby School of Design TV-Film 
 
UK Derby University of Derby TV-Film  
 
UK London Ravensbourne College TV-Film, CMD 

    
Finland Helsinki (Aalto) 

Aalto University, School of Arts, 
Design & Architecture CMD Game 

    
Finland Tampere 

University of Applied Sciences 
(TAMK) CMD 

Frankrijk Nantes 
L'Ecole de Design Nantes 
Atlantique CMD  

 
 
Hongarije Budapest 

Moholy-Nagy University of Art and 
Design Budapest CMD  

Zweden Malmö 
Malmö University: School of Arts & 
Communication CMD 

 
 
Slovac Republic 

 
 
Nitra 

 
 
Constantine the Philosopher 
University in Nitra 

 
 
CMD 



Germany Schwäbisch Gmünd Fachhochschule fur Gestaltung CMD 
 
 
Oostenrijk FH Joanneum 

FH Joanneum University of Applied 
Sciences CMD 

    

Memorandum of Understanding  

USA New York New York Film Academy TV-Film 
 
 
 
 
 
Contacten uit te bouwen/in bespreking 
 
USA LA Filmschool LA Filmschool TV-Film 

    
    
    

UK Bournemouth Arts University Bournemouth TV-Film 

    
    



Portugal Lissabon 
ESAD - Escola Superior de Artes 
e Design CMD 

    

Portugal Lissabon 
Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias Animatiefilm 

    
Denemarken Kolding International Business Academy CMD 

    
 

   

    
    Finland Helsinki Aalto University CMD 

    
Frankrijk Parijs Parsons CMD 

    

Finland Rovaniemi 
University of Lapland - Faculty 
of Art & Design Animatiefilm 

    
 

   Duitsland FH Potzdam University of Applied Sciences Animatiefilm 

    

UK Bournemouth Arts University Bournemouth TV-Film 

    



    

    
Czech Republic FAMU 

Film and TV School (Academy 
Performing Arts Prague) TV-Film 

Czech Republic 
   

Portugal Escola Cinema 
Escola Superior de Teatro e 
Cinema TV-Film 

    
    

Finland Aalto University School of Art & Design TV-Film 

Denmark Viborg VIA University College Animatiefilm 
 
 
 
Norway Lillehammer Lillehammer University College TV-Film 
 
 
Zweden Umea Umea University CMD 
 
 
USA LAFilmschool LA Filmschool TV-Film 

     
 
 
    

 



KENGETALLEN 
HOGESCHOOL GENT (KASK)

Bachelor en master of Arts  
in de audiovisuele kunsten

Master of Arts in audiovisual arts



1 ALGEMENE KENNIS
2 KENNIS INTERDISCIPLINARITEIT

3 TECHNISCHE EN ARTISTIEKE VAARDIGHEDEN PERSOONLIJKE PROJECTEN BEDENKEN EN REALISEREN
4 VISIE OP VAKMANSCHAP/KUNSTENAARSCHAP

5 ONDERZOEKENDE HOUDING
6 KRITISCHE REFLECTIE

7 EINDVERANTWOORDELIJKHEID
8 DOCUMENTEREN & PRESENTEREN

9 VERDIEPENDE ALGEMENE KENNIS
10 KENNIS AUDIOVISUELE KUNSTEN

11 ONDERZOEK
12 PERSOONLIJKE PROJECTEN ONTWERPEN EN REALISEREN

13 REFLECTERENDE ATTITUDE EN PEER-PRESENTATIE
14 POSITIONERING AUDIOVISUELE VELD

15 VISIE OVER AUDIOVISUELE MEDIA

BA 1 FILM

Atelier fictie I x x x
Atelier documentaire I x x x
Atelier audiovisueel onderzoek I x x x x x
Scenario x
Audiovisuele technologie x
Filmanalyse x x x x
Muziek in film x x x x
Filmgeschiedenis x 
Overzicht van de wijsbegeerte x 
Overzicht van de kunsten: avant-garde tot heden x x 
Kunstenaarsteksten 1 (oudheid tot barok) x x
Methodiek van onderzoek in de kunsten x 
Psychologie van de waarneming en beeldanalyse x 
     Psychologie van de waarneming (2 pt) x 
     Beeldanalyse (1 pt) x 



1 ALGEMENE KENNIS
2 KENNIS INTERDISCIPLINARITEIT

3 TECHNISCHE EN ARTISTIEKE VAARDIGHEDEN PERSOONLIJKE PROJECTEN BEDENKEN EN REALISEREN
4 VISIE OP VAKMANSCHAP/KUNSTENAARSCHAP

5 ONDERZOEKENDE HOUDING
6 KRITISCHE REFLECTIE

7 EINDVERANTWOORDELIJKHEID
8 DOCUMENTEREN & PRESENTEREN

9 VERDIEPENDE ALGEMENE KENNIS
10 KENNIS AUDIOVISUELE KUNSTEN

11 ONDERZOEK
12 PERSOONLIJKE PROJECTEN ONTWERPEN EN REALISEREN

13 REFLECTERENDE ATTITUDE EN PEER-PRESENTATIE
14 POSITIONERING AUDIOVISUELE VELD

15 VISIE OVER AUDIOVISUELE MEDIA

BA 2 FILM

Atelier fictie II x x x
Atelier documentaire II x x x
Atelier audiovisueel onderzoek II x x x x x x
Project film I x x x x x x x x
Scenario II x x
Audiovisuele Technologie (optioneel) x
Audiovisuele compositie x x x
Documentaire strategieën x x x x x
Narratieve strategieën x x x x x
Minor te kiezen voor 9 studiepunten x x x x
Kunstfilosofie 1 x x
Overzicht van de kunsten: renaissance tot avant-garde x x 
Kunstenaarsteksten 2 x x x x
     Lectuur teksten barok tot heden (2 pt) x x x
     Schrijven 1 (1 pt) x x x
Studie van literaire teksten 1 x 
Antropologie van de kunsten x x 



1 ALGEMENE KENNIS
2 KENNIS INTERDISCIPLINARITEIT

3 TECHNISCHE EN ARTISTIEKE VAARDIGHEDEN PERSOONLIJKE PROJECTEN BEDENKEN EN REALISEREN
4 VISIE OP VAKMANSCHAP/KUNSTENAARSCHAP

5 ONDERZOEKENDE HOUDING
6 KRITISCHE REFLECTIE

7 EINDVERANTWOORDELIJKHEID
8 DOCUMENTEREN & PRESENTEREN

9 VERDIEPENDE ALGEMENE KENNIS
10 KENNIS AUDIOVISUELE KUNSTEN

11 ONDERZOEK
12 PERSOONLIJKE PROJECTEN ONTWERPEN EN REALISEREN

13 REFLECTERENDE ATTITUDE EN PEER-PRESENTATIE
14 POSITIONERING AUDIOVISUELE VELD

15 VISIE OVER AUDIOVISUELE MEDIA

BA 3 FILM

Atelier fictie III x x x x x x
Atelier documentaire III x x x x x x
Atelier geluid in film x x x x x x
Project film II x x x x x x x x x
Dossier x x x x x x
Minor te kiezen voor 12 studiepunten x x x x x
Postnarratieve Strategieën x x x x x x x x
Filmkritische studies x x x x x x x x
Te kiezen voor drie studiepunten:
     Initiatie werkveld audiovisuele kunsten x x x x x
     Initiatie werkveld vormgeving en design
     Initiatie werkveld beeldende kunst
Initiatie werkveld drama
Kunstfilosofie 2 x x x
Studie van literaire teksten 2 x x x
Kunstenaarsteksten 3 x x x x x x
     Lectuur teksten actuele kunst en vormgeving x x x x x
     Schrijven 2 x x x x x



1 ALGEMENE KENNIS
2 KENNIS INTERDISCIPLINARITEIT

3 TECHNISCHE EN ARTISTIEKE VAARDIGHEDEN PERSOONLIJKE PROJECTEN BEDENKEN EN REALISEREN
4 VISIE OP VAKMANSCHAP/KUNSTENAARSCHAP

5 ONDERZOEKENDE HOUDING
6 KRITISCHE REFLECTIE

7 EINDVERANTWOORDELIJKHEID
8 DOCUMENTEREN & PRESENTEREN

9 VERDIEPENDE ALGEMENE KENNIS
10 KENNIS AUDIOVISUELE KUNSTEN

11 ONDERZOEK
12 PERSOONLIJKE PROJECTEN ONTWERPEN EN REALISEREN

13 REFLECTERENDE ATTITUDE EN PEER-PRESENTATIE
14 POSITIONERING AUDIOVISUELE VELD

15 VISIE OVER AUDIOVISUELE MEDIA
MASTER FILM

Masterproef film deel 1 x x x x x x x x x x x x x x
Masterproef film deel 2 x x x x x x x x x x x x x x
Scriptie film x x x x x x x x x x
Seminaries te kiezen voor 12 studiepunten x x x x x x x x x x x x
     A1 Kunst in het werkveld I x x x
     B Opleidingsonderdelen binnen AUGent x x x
Erasmus - bij voorkeur aansluitend bij masterproef x x x x x x x x x x x x x



1 ALGEMENE KENNIS
2 KENNIS INTERDISCIPLINARITEIT

3 TECHNISCHE EN ARTISTIEKE VAARDIGHEDEN PERSOONLIJKE PROJECTEN BEDENKEN EN REALISEREN
4 VISIE OP VAKMANSCHAP/KUNSTENAARSCHAP

5 ONDERZOEKENDE HOUDING
6 KRITISCHE REFLECTIE

7 EINDVERANTWOORDELIJKHEID
8 DOCUMENTEREN & PRESENTEREN

9 VERDIEPENDE ALGEMENE KENNIS
10 KENNIS AUDIOVISUELE KUNSTEN

11 ONDERZOEK
12 PERSOONLIJKE PROJECTEN ONTWERPEN EN REALISEREN

13 REFLECTERENDE ATTITUDE EN PEER-PRESENTATIE
14 POSITIONERING AUDIOVISUELE VELD

15 VISIE OVER AUDIOVISUELE MEDIA
BA 1 ANIMATIEFILM

Atelier Animatie I x x x
Atelier Animatie II x x x x
Atelier Animatie III x x x x x x x x
Tekenen 1 x x x
Filmgeschiedenis x
Muziek&klank ifv animatiefilm x x
Overzicht van de wijsbegeerte x
Overzicht van de kunsten: avant-garde tot heden x x
Kunstenaarsteksten 1 x x
Methodiek van onderzoek in de kunsten x
Psychologie van de waarneming en beeldanalyse x

Psychologie van de waarneming (2 pt.) x
Beeldanalyse (1 pt.) x



1 ALGEMENE KENNIS
2 KENNIS INTERDISCIPLINARITEIT

3 TECHNISCHE EN ARTISTIEKE VAARDIGHEDEN PERSOONLIJKE PROJECTEN BEDENKEN EN REALISEREN
4 VISIE OP VAKMANSCHAP/KUNSTENAARSCHAP

5 ONDERZOEKENDE HOUDING
6 KRITISCHE REFLECTIE

7 EINDVERANTWOORDELIJKHEID
8 DOCUMENTEREN & PRESENTEREN

9 VERDIEPENDE ALGEMENE KENNIS
10 KENNIS AUDIOVISUELE KUNSTEN

11 ONDERZOEK
12 PERSOONLIJKE PROJECTEN ONTWERPEN EN REALISEREN

13 REFLECTERENDE ATTITUDE EN PEER-PRESENTATIE
14 POSITIONERING AUDIOVISUELE VELD

15 VISIE OVER AUDIOVISUELE MEDIA
BA 2 ANIMATIEFILM

Atelier Animatie IV x x x x
Atelier Animatie V x x x x x
Atelier Animatie VI x x x x x x x x x
Tekenen 2 x x x
Audiovisuele compositie x x
Animatiefilmgeschiedenis
Narratieve strategieën x x x x x
Kunstfilosofie 1 x x
Overzicht van de kunsten: renaissance tot avant-garde x x
Kunstenaarsteksten 2 x x x x

Lectuur teksten 18e tot en met 20e eeuw (2 pt.) x x x
Schrijven 1 (1 pt.) x x x

Studie van literaire teksten 1 x
Antropologie van de kunsten x x
Minor BA2 te kiezen voor 9 studiepunten x x x



1 ALGEMENE KENNIS
2 KENNIS INTERDISCIPLINARITEIT

3 TECHNISCHE EN ARTISTIEKE VAARDIGHEDEN PERSOONLIJKE PROJECTEN BEDENKEN EN REALISEREN
4 VISIE OP VAKMANSCHAP/KUNSTENAARSCHAP

5 ONDERZOEKENDE HOUDING
6 KRITISCHE REFLECTIE

7 EINDVERANTWOORDELIJKHEID
8 DOCUMENTEREN & PRESENTEREN

9 VERDIEPENDE ALGEMENE KENNIS
10 KENNIS AUDIOVISUELE KUNSTEN

11 ONDERZOEK
12 PERSOONLIJKE PROJECTEN ONTWERPEN EN REALISEREN

13 REFLECTERENDE ATTITUDE EN PEER-PRESENTATIE
14 POSITIONERING AUDIOVISUELE VELD

15 VISIE OVER AUDIOVISUELE MEDIA
BA 3 ANIMATIEFILM

Atelier Animatie VII x x x x x x
Atelier Animatie VIII x x x x x x x x
Atelier Animatie IX x x x x x x x x x x x
Tekenen 3 x x x x x x x
Kunstfilosofie 2 x x
Kunstenaarsteksten 3 x x x x x

Lectuur teksten actuele kunst en vormgeving (2 pt.) x x x x
Schrijven 2 (1 pt.) x x x x

Studie van literaire teksten 2 x x
Dossier (AN) x x x x x x
Te kiezen voor 3 studiepunten:
      Initiatie werkveld drama x x x x x
      Initiatie werkveld audiovisuele kunsten x x x x x
      Initiatie werkveld vormgeving en design x x x x x
Initiatie werkveld beeldende kunst x x x x x
Minor BA3 te kiezen voor 3 studiepunten
Minor BA3 te kiezen voor 9 studiepunten
Post-narratieve Strategieën x x x x x x x x x



1 ALGEMENE KENNIS
2 KENNIS INTERDISCIPLINARITEIT

3 TECHNISCHE EN ARTISTIEKE VAARDIGHEDEN PERSOONLIJKE PROJECTEN BEDENKEN EN REALISEREN
4 VISIE OP VAKMANSCHAP/KUNSTENAARSCHAP

5 ONDERZOEKENDE HOUDING
6 KRITISCHE REFLECTIE

7 EINDVERANTWOORDELIJKHEID
8 DOCUMENTEREN & PRESENTEREN

9 VERDIEPENDE ALGEMENE KENNIS
10 KENNIS AUDIOVISUELE KUNSTEN

11 ONDERZOEK
12 PERSOONLIJKE PROJECTEN ONTWERPEN EN REALISEREN

13 REFLECTERENDE ATTITUDE EN PEER-PRESENTATIE
14 POSITIONERING AUDIOVISUELE VELD

15 VISIE OVER AUDIOVISUELE MEDIA
MA ANIMATIEFILM

Masterproef Animatiefilm Deel I x x x x x x x x x x x x x x x
Masterproef Animatiefilm Deel II x x x x x x x x x x x x x x x
Scriptie Animatiefilm x x x x x x x x x x x
Seminaries te kiezen voor 12 studiepunten x x x x x x x x x x x x
Seminaries te kiezen voor 9 studiepunten
      Kunst in het werkveld x x x x x x x x x x x x
      Opleidingsonderdelen binnen Augent x x x



Hogeschool Gent- School of Arts
2014-2015
Opleiding: Audiovisuele  kunst Afstudeerrichting: FILM

1e BA 2e BA
Benaming opleidingsonderdeel E Sem Benaming opleidingsonderdeel E Sem
Aterlier Fictie I 9 J Atelier Fictie II 6 J
Atelier Documentaire I 9 J Atelier Documentaire II 6 J
Atelier Audiovisueel Onderzoek I 9 J Atelier Audiovisueel Onderzoek II 6 1
Scenario 1 3 2 Filmprject I 6 2
Audiovisuele technologie 3 1 Scenario 2 3 1
Filmgeschiedenis 6 J Audiovisuele Compositie 3 1
Muziek in film 3 1 Narratieve Strategieën 3 2
Filmanalyse 3 1 Documentaire Strategieën 3 1
Overzicht van de wijsbegeerte 3 J Kunstfilosofie 1 3 J
Overzicht van de kunst van avant garde tot heden 3 J Overzicht van de kunsten: Renaissance tot Avant-Garde 3 J
Kunstenaarsteksten 1 (Oudheid tot Barok) 3 J Kunstenaarsteksten 2 3 J
Methodiek van onderzoek in de kunsten 3 1 lectuur teksten barok tot heden
Psychologie van de waarneming & beeldanalyse 3 1 schrijven 1

psychologie van de waarneming Studie van literaire teksten 1 3 J
beeldanalyse Antropologie van de kunsten 3 1

60 Minor te kiezen voor 9 studiepunten 9 J
60

3e BA MASTER
Benaming opleidingsonderdeel E Sem Benaming opleidingsonderdeel E
1 opleidingsonderdeel te kiezen 12 J

Atelier Fictie III Masterproef deel 1 9 J
Documentaire III Masterproef deel 2 21 J

Filmproject II 12 J Scriptie 9 J
Atelier Geluid in film 3 1 Theoretische seminaries 12 J
Post-narratieve strategieën 3 1 Keuze 1 seminarie (4studiepunten)
Filmkritische studies 3 2 Keuze 2 seminaries (8 studiepunten)
Kunstfilosofie 2 3 J Keuze 3 seminaries (12 studiepunten)
Studie van literaire teksten 2 3 J Te kiezen voor 9 studiepunten: 9 J
Kunstenaarsteksten 3 3 J Kunst in het werkveld I (3sp)

lectuur teksten actuele kunst & vormgeving Kunst in het werkveld II (6sp)
schrijven 2 Kunst in het werkveld III (9sp)

Keuzevak binnen associatie Gent (3/6/9 SP)
Initiatie Werkveld: Audiovisuele Kunsten 3 1 60
Minor te kiezen voor 12 studiepunten 12 1+2
Dossier 3 2

60



Hogeschool Gent- School of Arts
2014-2015
Opleiding: Audiovisuele  kunst Afstudeerrichting: ANIMATIEFILM

1e BA 2e BA
Benaming opleidingsonderdeel E Sem Benaming opleidingsonderdeel E Sem

Atelier animatie I 9 J Atelier animatie IV 9 J
Atelier animatie II 9 J Atelier animatie V 6 J
Atelier animatie III 12 J Atelier animatie VI 9 J
Tekenen 1 6 J Tekenen 2 3 J
Filmgeschiedenis 6 J Audiovisuele compositie 3 1
Muziek en Klank ifv Animatiefilm 3 2 Animatiefilmgeschiedenis 3 J
Overzicht van de Wijsbegeerte 3 J Narratieve Strategieën 3 2
Overzicht van de kunst van avant garde tot heden 3 J Kunstfilosofie 1 3 J
Kunstenaarsteksten 1 (Oudheid tot en met Barok) 3 J Overzicht van de kunsten: Renaissance tot Avant-Garde 3 J
Methodiek van onderzoek in de kunsten 3 1 Kunstenaarsteksten 2 3 J
Psychologie van de waarneming & beeldanalyse 3 1 lectuur teksten barok tot heden

psychologie van de waarneming schrijven 1
beeldanalyse Studie van literaire teksten 1 3 J

60 Antropologie van de kunsten 3 1
Minor te kiezen voor 9 studiepunten 9 J

3e BA 60
Benaming opleidingsonderdeel E
Animatiefilm VII 10 J MASTER
Animatiefilm VIII 6 J Benaming opleidingsonderdeel E
Animatiefilm IX 11 J Masterproef deel 1 9 J
Tekenen 3 3 J Masterproef deel 2 21 J
Post-narratieve strategieën 3 1
Kunstfilosofie 2 3 J Scriptie 9 J
Studie van literaire teksten 2 3 J Theoretische seminaries 12 J
Kunstenaarsteksten 3 3 J Keuze 1 seminarie (4studiepunten)

lectuur teksten actuele kunst & vormgeving Keuze 2 seminaries (8 studiepunten)
schrijven 2 Keuze 3 seminaries (12 studiepunten)

Te kiezen voor 9 studiepunten: 9 J
Initiatie Werkveld: Audiovisuele Kunsten 3 1 Kunst in het werkveld I (3sp)
Minor te kiezen voor 12 studiepunten 12 J Kunst in het werkveld II (6sp)
Dossier 3 2 Kunst in het werkveld III (9sp)

60 Keuzevak binnen associatie Gent (3/6/9 SP)

60



Hogeschool Gent- School of Arts
2014-2015
Opleiding: Audiovisuele  kunst
English Master Programme

credits
Animated Film Master's Project 1 9
Film Master's Project 2 21

Thesis 9
Seminars 12
Arts in Practice 1 3
Arts in Practice 2 6
Arts in Practice 3 9
Elective courses within Ghent university 
Association 



Verplichte bijlage omvang ingezette personeel opl audiovisuele versie 1 oktober - Tabel 1b professionele & kunst

Ambt Naam personeelslid1
Korte omschrijving vak-inhoudelijk 
expertise-domein

Onderwijs-opdracht in de 
opleidingen uitgedrukt in 
studiepunten2

 Globaal 
opdrachtvolume in 
instelling, uitgedrukt in 
VTE3

Eventuele andere functies 
binnen de opleiding4

Hoogst behaalde diploma S/C5

hoofddocent (artistiek) 1. VANDEKERKHOVE Henk Film 45 100% Coördinator kunst in 
werkveld (film)

Diploma HKO-1ste graad S

docent 1. DE SMET Peter Kunstgeschiedenis 9 50% Doctor in de Oosterse 
filologie

S

2. HUVENNE Martine audiovisuele compositie 15 60% Doctor in de 
Geesteswetenschappen

S

3. VANDAMME Sofie Cultuurwetenschappen 3 70% Docor in the Medical 
Humanities

S

docent (artistiek) 1. BREYNE Rob Animatiefilm 78 50% Meester in de audiovisuele 
kunst

S

2. DEGRYSE Luc Animatiefilm 83 100% Coördinator master 
animatiefilm

Diploma HKO 2de graad S

3. DERKS Peter Grafische vormgeving 9 100% Diploma HKO 2de graad S
4. OPSTAELE Johan Film 42 100% Artistiek HOKT-Beeld geluid 

montage
S

5. VAN BEECK Martien Fotografie 13 80% Diploma HKO 2de graad S
6. VAN KERCKHOVEN Annemie Multimediale vormgeving 4 20% Diploma HKO 2de graad S

assistent 1. GROOTAERS Elias Film 33 100% onderzoeker Master in de audiovisuele 
kunst

S

2. HUYGHE Philip Beeldhouwkunst 3 100% Meester Beeldende Kunst S
3. ISTOMIN Sergei Cello 4 100% Master in Musique S
4. MAES Ives Beeld&installatie 4 100% Meester in de beeldende 

kunsten
S

5. MARTENS Renzo Videokunst 4 100% Meester Beeldende Kunst S
6. RIGOLE Jasper Beeld en installatie 9 100% Meester in Audiovisuele 

kunst.
S

7. VANKERSCHAVER Clara Textiel 4 100% Meester in de beeldende 
kunsten

S

assistent (artistiek) 1. CLARISSE Geert Tekenen 9 100% Diploma HKO 2de graad S
2. HALLAERT Veerle Tekenen 6 100% Diploma HKO restauratie 

van kunstwerken (= HKO 2° 
graad)

S

3. DEMEYER Jean-Marie Animatiefilm 65 100% Coördinator kunst in het 
werkveld animatiefilm

Diploma HKO 2de graad S

4. VERCAEMER Geert Beeld&installatie 9 100% Diploma HKO 2de graad S
5. VERGAUWE Geert Animatiefilm 41 100% Diploma HKO 2de graad S
6. VERMOERE Willem Fotografie 9 100% Diploma HKO 2de graad S

Tabel 1b: omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar categorie van aanstelling (professionele en kunstopleidingen)

ONDERWIJZEND PERSONEEL (OP)



Verplichte bijlage omvang ingezette personeel opl audiovisuele versie 1 oktober - Tabel 1b professionele & kunst

Ambt Naam personeelslid1
Korte omschrijving vak-inhoudelijk 
expertise-domein

Onderwijs-opdracht in de 
opleidingen uitgedrukt in 
studiepunten2

 Globaal 
opdrachtvolume in 
instelling, uitgedrukt in 
VTE3

Eventuele andere functies 
binnen de opleiding4

Hoogst behaalde diploma S/C5

praktijkassistent 1. CLIERIECK Martine Literatuur 3 100% Licentiaat in de taal- en 
letterkunde

S

praktijkassistent (artistiek) 1. DE VOS Eric Filmmontage 27 90% Diploma HKO 2de graad S
2. DRUART Michel Animatiefilm 41 20% Diploma HKO 2de graad S
3. VAN ISACKER. Carl Animatiefilm 78 80% Diploma HKO 2de graad S

Doctor-assistent 1. D'hAEYERE Hilde Film 7 100% onderzoeker/coördinatie 
master

Doctor in de kunsten S

2. VAN DIENDEREN An Film 19 70% onderzoeker/coördinatie 
bachelor

Doctor in de vergelijkende 
cultuurwetenschap

S

Lector 1. DE TEMMERMAN Wim Filosofie 3 100% Licentiaat in de wijsbegeerte S

2. VIAENE Patrick Kunstgeschiedenis 4 80% Licentiaat in de 
kunstgeschiedenis en 
oudheidkunde

S

3. WESTERDUIN Saskia Communicatie 4 70% Diploma HKO 2de graad C

1. BOEYKENS Beatrijs Film 42 80% Plastische opvoeding-HSO C

2. BROUWERS Anke Filmgeschiedenis 9 20% Doctor in de letteren C
3. CAMPENS Angelique Werkveldinitiatie 3 20% Licentiaat in de 

kunstwetenschappen
C

4. CARELS Edwin Film 9 30% Licentiaat in de slavische 
filologie

C

5. CONARD Sébastien Geschiedenis 4 50% Master in 
cultuurwetenschappen

C

6. COQUETTE Michel Film 30% Artistiek HOKT - afdeling - 
beeld- geluid- montage

7. DE BOODT Ria Kunstgeschiedenis 10 50% Doctor in de archeologie en 
kunstwetenschappen

C

8. DE KEYZER Carl Fotografie 4 60% Diploma van hoger 
kunstonderwijs

C

9. DE RYCKE Luc Publicatie 4 35% Hoger kunstonderwijs in de 
afdeling Grafische Kunsten, 
artistieke optie 
Graveerkunsten

C

10. DE WULF Mia Film 12 30% Gegradueerde in toegepaste 
communicatie

C

11. DEBAENE Mario Animatiefilm 9 20% Meester in de audiovisuele 
kunst

C

12. DEBAETS Isabelle Textiel 4 10% Licentiaat in de 
kunstwetenschappen

C

13. DEKEUKELEIRE Thijs Kunstgeschiedenis 3 20% Master of Arts in de 
kunstwetenschappen

C

GASTPROFESSOREN (GP)6



Verplichte bijlage omvang ingezette personeel opl audiovisuele versie 1 oktober - Tabel 1b professionele & kunst

Ambt Naam personeelslid1
Korte omschrijving vak-inhoudelijk 
expertise-domein

Onderwijs-opdracht in de 
opleidingen uitgedrukt in 
studiepunten2

 Globaal 
opdrachtvolume in 
instelling, uitgedrukt in 
VTE3

Eventuele andere functies 
binnen de opleiding4

Hoogst behaalde diploma S/C5

14. DEKEYZER Carl Fotografie 4 60% Diploma van het hoger 
kunstonderwijs afdeling 
Kunstfilm en -fotografie

C

15. DEMETS Paul Literatuur 16 50% Licentiaat in de Germaanse 
filologie

C

16. DEPOORTER Emmanuel Tekenen 9 100% AHO Mixed media en AHO 
vrije kunsten

C

17. DE PREESTER Helena Kunstfilosofie 7 60% Doctor in de Wijsbegeerte C

18. DERYCKE Johan Klank animatiefilm 36 25% Diploma HKO 1ste graad C
19. GRIMONPREZ Johan Videokunst 4 20% Diploma HKO 2de graad C
20. KEUNEN Gert Popgeschiedenis 4 20% Doctor in de Sociale 

Wetenschappen
C

21. KUSTERS Liesbet Kunstgeschiedenis 3 20% Mster in de 
kunstwetenschappen

C

22. LESAFFER Bert audiovisueel werkveld 3 50% Master in de Psychologie C
23. LUYTEN Anna Literatuur 3 60% Licentiaat in de 

Wijsbegeerte en Licentiaat 
drama en theater en 
speciaal licentiaat in de 
algemene 
literatuurwetenschap

C

24. METTEN Philippe Beeldhouwkunst 9 70% Meester in beeldende kunst C

25. MORTIER Jean-Paul Mediakunst 3 20% Meester in de audiovisuele 
kunst

C

26. POISSONNIER Pascal Documentaire film 9 35% Meester in Audiovisuele 
kunst

C

27. SCHOENMAEKERS Raf Animatiefilm 15% burgerlijk Ingenieur in  
Computerwetenschappen

C

28. TEIRLINCK Nathalie Film 33 15% Meester 
Cultuurwetenschappen en 
Master in audiovisuele 
kunsten

C

29. THEYS Hans Grafische vormgeving 1 20% Licentiaat in de wijsbegeerte C

30. VAN CAUTER Steffie Animatiefilm 41 20% Meester in de beeldende 
kunsten

C

31. VAN OPSTAL Filip Psychologie 2 10% Doctor in de psychologische 
wetenschappen

C

32. VAN PAESSCHEN Bram Film 12 10% Meester in de audiovisuele 
kunst

C

33. VAN REETH Griet Klank 12 15% C



Verplichte bijlage omvang ingezette personeel opl audiovisuele versie 1 oktober - Tabel 1b professionele & kunst

Ambt Naam personeelslid1
Korte omschrijving vak-inhoudelijk 
expertise-domein

Onderwijs-opdracht in de 
opleidingen uitgedrukt in 
studiepunten2

 Globaal 
opdrachtvolume in 
instelling, uitgedrukt in 
VTE3

Eventuele andere functies 
binnen de opleiding4

Hoogst behaalde diploma S/C5

34. VANDE VEIRE Frank Literatuur 10 50% Licentiaat in de wijsbegeerte C

35. VEIRMAN Anja Antropologie 3 20% Licentiaat in de 
kunstwetenschappen

C

36. VERMEERSCH Pascal Animatiefilm 33 15% Meester in Audiovisuele 
kunst

C

37. VERMEERSCH Peter Klank 6 15% Architect C
38. VERSCHOORE Evelyn Animatiefilm 57 50% Meester in Audiovisuele 

kunst
C

Wetenschappelijk medewerker 1. DEBUYSERE Stoffel Communicatie 3 100% onderzoeker
Licentiaat in de 
communicatiewetenschapp
en

C

Senior Fellow in Artistic Research 2. PAIRON Lucas Muziektheorie 8 100% Sciences de l'éducation 
mention générale

C

3 VTE betreft het percentage aanstelling van het betrokken personeelslid zoals dat contractueel is vastgelegd op het moment van de peiling.

4 Met functie wordt verwezen naar één van de drie volgende soorten activiteiten naast de onderwijsopdracht: (1) onderzoeksopdracht; (2) opdracht inzake maatschappelijke dienstverlening en (3) organisatorische en administratieve taken (met vermelding van 
de algemene opdrachtomschrijving, bijv. kwaliteitszorg, internationalisering, studietrajectbegeleiding…). Een personeelslid kan meerdere functies hebben. In dit geval worden alle functies vermeld. Indien het personeelslid geen andere functies heeft dan een 

5 Noteer in deze kolom een S indien het betreffende personeelslid behoort tot de categorie statutair personeel, noteer een C indien het betreffende personeelslid in contractueel dienstverband is aangesteld.

6 Inclusief de zelfstandige gastprofessoren.
7 ‘Overige’ omvat onder meer het administratief en technisch personeel dat ingeschakeld wordt voor het (geheel of gedeeltelijk) verzorgen van opleidingsonderdelen.

OVERIGE7

1 Vermeld in deze kolom de namen van alle personeelsleden die actief zijn in de opleiding, alfabetisch geordend per ambt. De niet-ingevulde ambten in de opleiding mogen uit de tabel worden verwijderd. Voeg in het geval van gezamenlijk georganiseerde
opleidingen of opleidingsvarianten met andere hogeronderwijsinstellingen een kolom toe waarin voor de betrokken personeelsleden wordt aangegeven aan welke instelling zij primair verbonden zijn  Indien een personeelslid meerdere ambten heeft (bijv  als lid 

2 De onderwijsopdracht van personeelsleden wordt uitgedrukt in studiepunten van de opleidingsonderdelen (op curriculumniveau) die door hen verzorgd worden. Indien het opleidingsonderdeel aan parallelgroepen wordt gegeven binnen de opleiding, worden 
de studiepunten van dat opleidingsonderdeel slechts 1 maal ingevuld. Van een opleidingsonderdeel dat door meerdere onderwijsgevenden wordt verzorgd worden de studiepunten bij elk personeelslid volledig vermeld.



Verplichte bijlage omvang ingezette personeel opl audiovisuele versie 1 oktober - Tabel 2b professionele & kunst

Totaal
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 Geslacht Leeftijdsc. Verschil

Onderwijzend personeel 23 9 1 3 6 17 5 32
Gastprofessoren 23 14 2 13 9 13 0 37 32 32 0
Overige 2 0 0 1 0 1 0 2 37 37 0

2 2 0

Vergelijk totalen ter controle

Deze tabel wordt niet afgedrukt.
A.d.h.v. deze tabel kan u controleren of 
de getallen juist werden ingevuld.
Indien het 'verschil' verschillend is van 0, 
zit er een fout in de (hoofd)tabel.

Geslacht Leeftijdscategorie

Tabel 2b: omvang van het ingezette personeel naar geslacht en leeftijd (professionele en kunstopleidingen)



Instelling: Hogeschool Gent
Opleiding: audiovisuele kunsten ABA
Studieomvang:     180 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 
Laatste update gegevens: 7.6.2014

Historiek benaming van de opleiding
2005 - 2006: Hogeschool Gent ABA audiovisuele kunsten

2006 - 2007: Hogeschool Gent ABA audiovisuele kunsten

2007 - 2008: Hogeschool Gent ABA audiovisuele kunsten

2008 - 2009: Hogeschool Gent ABA audiovisuele kunsten

2009 - 2010: Hogeschool Gent ABA audiovisuele kunsten

2010 - 2011: Hogeschool Gent ABA audiovisuele kunsten

2011 - 2012: Hogeschool Gent ABA audiovisuele kunsten

2012 - 2013: Hogeschool Gent ABA audiovisuele kunsten

2013 - 2014: Hogeschool Gent ABA audiovisuele kunsten



Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen, het 
studierendement en de studieduur kunnen bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn 
ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.



Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Hogeschool Gent
Academiejaar 2013 - 2014

Geografische spreiding inrichtende instellingen per vestiging

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling GEMT_NM Aantal inschrijvingen

Erasmushogeschool Brussel Anderlecht 287

Katholieke Hogeschool Limburg Diepenbeek 198

Hogeschool Gent Gent 124

LUCA School of Arts Schaarbeek 121

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 
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17%

27%

39%

17%

17%

27%

39%

Aantal inschrijvingen

Instellingen
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Aantal inschrijvingen

Verdeling geslachten
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Hogeschool Gent

Kengetallen
Definities
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor een   
academische of professionele bachelor. Dus studenten die al eens ingeschreven waren in een andere opleiding of instelling tellen hier niet mee. 

   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap hebben ontvangen (enkel data voor de 
beschikbare jaren).
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een inschrijving had voor de 
opleiding. Dit gaat over zowel de actieve als de uitgeschreven studenten  Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de kruistabellen voor 
studieduur en laatst gekende inschrijving de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de trajectstarters met een eerste 
inschrijving in hetzelfde jaar. Het aantal trajectstarters komt overeen met de som van het aantal generatiestudenten in de tabel kengetallen, het aantal 
actieve niet-generatiestudenten met een EERSTE inschrijving in de opleiding en de niet-actieve EERSTE inschrijvingen in de opleiding.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair onderwijs in 
Vlaanderen. Als er een match gevonden wordt, gaan we na of er een diploma secundair onderwijs gekend is. Indien gekend nemen we de onderwijsvorm 
(ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden wordt als herkomst Andere opgegeven.     

   - Herkomst Andere : Zoals hierboven gezegd zijn dit de inschrijvingen waarvoor we geen diploma secundair onderwijs terug vonden. Dit zijn vaak niet-
Vlamingen of mensen die ibuiten Vlaanderen hun secundair onderwijs gedaan hebben.   

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 7.6.2014

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

91 18 66 43 40 28 0 12 42 5 0 40 22 109

Academiejaar 
2009 - 2010

94 31 78 47 31 37 0 17 54 9 2 41 19 125

Academiejaar 
2010 - 2011

79 40 78 41 29 30 0 20 51 6 2 35 25 119

Academiejaar 
2011 - 2012

74 43 75 42 29 26 0 16 46 7 2 31 31 117

Academiejaar 
2012 - 2013

64 40 65 39 24 20 0 17 36 6 2 31 29 104

Academiejaar 
2013 - 2014*

80 44 70 54 40 nvt 0 0 0 0 0 0 124 124

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

491 112 428 175 151 152 0 142 271 98 7 122 105 603

Academiejaar 
2009 - 2010

490 125 434 181 167 162 0 105 287 93 8 132 95 615

Academiejaar 
2010 - 2011

491 149 437 203 162 156 0 128 306 96 11 128 99 640

Academiejaar 
2011 - 2012

549 135 464 220 202 152 0 136 311 109 19 131 114 684

Academiejaar 
2012 - 2013

550 164 450 264 185 179 0 129 314 103 25 141 131 714

Academiejaar 
2013 - 2014*

557 173 436 294 183 nvt 0 1 0 0 0 0 730 730

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Aantal trajectstarters

2008 54

2009 59

2010 53

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2008 257

2009 288
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Aantal trajectstarters

2011 43

2012 36

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2010 274

2011 319

2012 308
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Hogeschool Gent

Kengetallen: percentages
Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 7.6.2014

Voltijds Niet-
voltijds

Mannelijk Vrouwelijk Generatie-
studenten

Beurs-
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere **

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

83,49% 16,51% 60,55% 39,45% 36,70% 25,69% 0,00% 11,01% 38,53% 4,59% 0,00% 36,70% 20,18% 109

Academiejaar 
2009 - 2010

75,20% 24,80% 62,40% 37,60% 24,80% 29,60% 0,00% 13,60% 43,20% 7,20% 1,60% 32,80% 15,20% 125

Academiejaar 
2010 - 2011

66,39% 33,61% 65,55% 34,45% 24,37% 25,21% 0,00% 16,81% 42,86% 5,04% 1,68% 29,41% 21,01% 119

Academiejaar 
2011 - 2012

63,25% 36,75% 64,10% 35,90% 24,79% 22,22% 0,00% 13,68% 39,32% 5,98% 1,71% 26,50% 26,50% 117

Academiejaar 
2012 - 2013

61,54% 38,46% 62,50% 37,50% 23,08% 19,23% 0,00% 16,35% 34,62% 5,77% 1,92% 29,81% 27,88% 104

Academiejaar 
2013 - 2014**

64,52% 35,48% 56,45% 43,55% 32,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 124

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Alle instellingen

Voltijds Niet-
voltijds

Mannelijk Vrouwelijk Generatie-
studenten

Beurs-
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

81,43% 18,57% 70,98% 29,02% 25,04% 25,21% 0,00% 23,55% 44,94% 16,25% 1,16% 20,23% 17,41% 603

Academiejaar 
2009 - 2010

79,67% 20,33% 70,57% 29,43% 27,15% 26,34% 0,00% 17,07% 46,67% 15,12% 1,30% 21,46% 15,45% 615

Academiejaar 
2010 - 2011

76,72% 23,28% 68,28% 31,72% 25,31% 24,38% 0,00% 20,00% 47,81% 15,00% 1,72% 20,00% 15,47% 640

Academiejaar 
2011 - 2012

80,26% 19,74% 67,84% 32,16% 29,53% 22,22% 0,00% 19,88% 45,47% 15,94% 2,78% 19,15% 16,67% 684

Academiejaar 
2012 - 2013

77,03% 22,97% 63,03% 36,97% 25,91% 25,07% 0,00% 18,07% 43,98% 14,43% 3,50% 19,75% 18,35% 714

Academiejaar 
2013 - 2014

76,30% 23,70% 59,73% 40,27% 25,07% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 730

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Hogeschool Gent

Studierendement

Definities
- Studierendement= aantal verworven studiepunten / aantal opgenomen studiepunten volgens de instelling. Dit is dezelfde berekening als degene die gebruikt 
wordt voor de berekening van de financiering. 
- Opgenomen studiepunten volgens de instelling = in het financieringsdecreet staat dat studenten studiepunten kunnen terugkrijgen als ze zich uitschrijven tot 
een bepaalde datum die in het onderwijs en examenreglement van de instelling moet staan. Als de student zich tijdig uitschrijft krijgt de student zijn 
studiepunten dus terug maar de instelling krijgt er geen subsidies voor. Nadat er een evaluatie zich heeft voorgedaan of als de student zich te laat heeft 
uitgeschreven blijven de studiepunten opgenomen en kan hij/zij ze niet terugkrijgen. De studiepunten die wij hier gebruiken voor het aantal opgenomen 
studiepunten zijn dus de studiepunten die de instelling rapporteert als opgenomen (dus zonder degene die hun studiepunten hebben teruggekregen). 

In deze gegevens zitten ook de uitgeschreven studenten. Als we enkel de actieve inschrijvingen zouden nemen zouden we een te positief beeld krijgen. 
Mensen die bv na een slecht examen uit de studie weggaan zouden dan niet meetellen. 

Elders verworven competenties en kwalificaties en gedelibereerde studiepunten worden niet meegeteld als verworven studiepunten. 
Totale evolutie alle beschikbare academiejaren
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Verdeling per geslacht 
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Hogeschool Gent

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en niet naar 
het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben namelijk al 
een eerste inschrijving in een andere instelling. 
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- Voor de percentages wordt er gedeeld door het aantal trajectstarters van dat academiejaar. De noemer is dus het totaal van alle 
studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Het aantal trajectstarters per jaar 
voor uw instelling en alle instellingen staan onder de relevante tabellen. 

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 1 1 11 6 3 22

2009 6 9 15

2010 8 8

2011 2 2

Aantal trajectstarters

2008 54

2009 59

2010 53

2011 43

2012 36

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 16 1 73 33 7 130

2009 5 76 27 108

2010 10 80 90

2011 7 7

Aantal trajectstarters

2008 257

2009 288

2010 274

2011 319

2012 308

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 1,85% 1,85% 20,37% 11,11% 5,56% 40,74%
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Hogeschool Gent

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en niet naar 
het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben namelijk al 
een eerste inschrijving in een andere instelling. 
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- Voor de percentages wordt er gedeeld door het aantal trajectstarters van dat academiejaar. De noemer is dus het totaal van alle 
studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Het aantal trajectstarters per jaar 
voor uw instelling en alle instellingen staan onder de relevante tabellen. 

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2009 10,17% 15,25% 25,42%

2010 15,09% 15,09%

2011 4,65% 4,65%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 6,23% 0,39% 28,40% 12,84% 2,72% 50,58%

2009 1,74% 26,39% 9,38% 37,50%

2010 3,65% 29,20% 32,85%

2011 2,19% 2,19%
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Hogeschool Gent

Laatst gekende inschrijving zonder diploma 
 
Definities

  - Laatst gekende inschrijving zonder diploma: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren 
zonder diploma is uitgestroomd uit de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde 
studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het 
jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen 
traceren). Sabbatjaren worden alsvolgt opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende 
inschrijving genomen is in 2009-2010 (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een 
inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard 
kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling). Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en 
niet naar het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben 
namelijk al een eerste inschrijving in een andere instelling.
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. 
Zij-instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. Het aantal trajectstarters per jaar voor uw instelling en alle 
instellingen staan onder de relevante tabellen. 

 
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

Aantal 
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4 5

Academiejaar van start traject 2012

2011 15

2010 19 7

2009 24 5 5

2008 18 10 1 1

Aantal trajectstarters

2008 54

2009 59

2010 53

2011 43

2012 36

Alle instellingen

Aantal 
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4 5

Academiejaar van start traject 2012

2011 111

2010 86 21

2009 102 31 19

2008 73 41 5 2

Aantal trajectstarters

2008 257

2009 288

2010 274
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Hogeschool Gent

Laatst gekende inschrijving zonder diploma 
 
Definities

  - Laatst gekende inschrijving zonder diploma: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren 
zonder diploma is uitgestroomd uit de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde 
studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het 
jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen 
traceren). Sabbatjaren worden alsvolgt opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende 
inschrijving genomen is in 2009-2010 (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een 
inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard 
kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling). Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en 
niet naar het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben 
namelijk al een eerste inschrijving in een andere instelling.
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. 
Zij-instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. Het aantal trajectstarters per jaar voor uw instelling en alle 
instellingen staan onder de relevante tabellen. 

 
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2011 319

2012 308

Percentage niet-gediplomeerde studenten per academiejaar en jaren tot eventuele uitstroom

Ratio
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4 5

Academiejaar van start traject 2012

2011 34,88%

2010 35,85% 13,21%

2009 40,68% 8,47% 8,47%

2008 33,33% 18,52% 1,85% 1,85%

Alle instellingen

Ratio
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4 5

Academiejaar van start traject 2012

2011 34,80%

2010 31,39% 7,66%

2009 35,42% 10,76% 6,60%

2008 28,40% 15,95% 1,95% 0,78%
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten ABA - Instelling: Hogeschool Gent

Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeert op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.  

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van diploma: Het academiejaar waarin het diploma behaald werd. Zij-instromers worden hier dus wel meegeteld voor de 
instelling waarvoor de cijfers gerapporteerd worden.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 1 2 6 9

2009 - 2010 1 9 6 16

2010 - 2011 11 5 3 19

2011 - 2012 2 7 6 2 17

2012 - 2013 8 9 17

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 16 5 87 108

2009 - 2010 5 1 67 22 95

2010 - 2011 10 73 31 12 126

2011 - 2012 7 76 33 14 4 134

2012 - 2013 13 80 27 7 2 129

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 11,11% 22,22% 66,67% 100,00%

2009 - 2010 6,25% 56,25% 37,50% 100,00%

2010 - 2011 57,89% 26,32% 15,79% 100,00%

2011 - 2012 11,76% 41,18% 35,29% 11,76% 100,00%

2012 - 2013 47,06% 52,94% 100,00%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 14,81% 4,63% 80,56% 100,00%

2009 - 2010 5,26% 1,05% 70,53% 23,16% 100,00%

2010 - 2011 7,94% 57,94% 24,60% 9,52% 100,00%

2011 - 2012 5,22% 56,72% 24,63% 10,45% 2,99% 100,00%

2012 - 2013 10,08% 62,02% 20,93% 5,43% 1,55% 100,00%
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Opleiding audiovisuele kunsten ABA - 0012 - Instelling Hogeschool Gent
 Vestiging  Kortrijksesteenweg, Gent

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Hogeschool Gent, Kortrijksesteenweg, Gent

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

91 18 66 43 40 28 12 45 5 0 43 16 109

Academiejaar 
2009 - 2010

94 31 78 47 31 37 17 55 9 3 43 15 125

Academiejaar 
2010 - 2011

79 40 78 41 29 30 20 51 6 2 39 21 119

Academiejaar 
2011 - 2012

74 43 75 42 29 26 16 46 7 3 35 26 117

Academiejaar 
2012 - 2013

64 40 65 39 24 20 17 37 5 3 34 25 104

Academiejaar 
2013 - 2014
**

80 44 70 54 40 0 0 0 0 0 0 124 124

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
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Opleiding audiovisuele kunsten ABA - 0012 - Instelling Hogeschool Gent
 Vestiging  Kortrijksesteenweg, Gent

Studierendement

Definities
- Studierendement= aantal verworven studiepunten / aantal opgenomen studiepunten volgens de instelling. Dit is dezelfde berekening als degene die gebruikt 
wordt voor de berekening van de financiering. 
- Opgenomen studiepunten volgens de instelling = in het financieringsdecreet staat dat studenten studiepunten kunnen terugkrijgen als ze zich uitschrijven tot 
een bepaalde datum die in het onderwijs en examenreglement van de instelling moet staan. Als de student zich tijdig uitschrijft krijgt de student zijn 
studiepunten dus terug maar de instelling krijgt er geen subsidies voor. Nadat er een evaluatie zich heeft voorgedaan of als de student zich te laat heeft 
uitgeschreven blijven de studiepunten opgenomen en kan hij/zij ze niet terugkrijgen. De studiepunten die wij hier gebruiken voor het aantal opgenomen 
studiepunten zijn dus de studiepunten die de instelling rapporteert als opgenomen (dus zonder degene die hun studiepunten hebben teruggekregen). 

In deze gegevens zitten ook de uitgeschreven studenten. Als we enkel de actieve inschrijvingen zouden nemen zouden we een te positief beeld krijgen. 
Mensen die bv na een slecht examen uit de studie weggaan zouden dan niet meetellen. 

Elders verworven competenties en kwalificaties en gedelibereerde studiepunten worden niet meegeteld als verworven studiepunten. 
Totale evolutie alle beschikbare academiejaren
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Opleiding audiovisuele kunsten ABA - 0012 - Instelling Hogeschool Gent
 Vestiging  Kortrijksesteenweg, Gent

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en niet naar 
het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben namelijk al 
een eerste inschrijving in een andere instelling. 
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- Voor de percentages wordt er gedeeld door het aantal trajectstarters van dat academiejaar. De noemer is dus het totaal van alle 
studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Het aantal trajectstarters per jaar 
voor uw instelling en alle instellingen staan onder de relevante tabellen.  

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per 
instroomcohorte

Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

STUD_TRJC_HV diploma 
behaald instroom

STUD_TRJC_HV diploma 
behaald instroom

STUD_TRJC_HV diploma 
behaald instroom

STUD_TRJC_HV diploma 
behaald instroom

STUD_TRJC_HV diploma 
behaald instroom

Academiejaar van 
start traject

2008 1 1 11 6 3 22

2009 6 9 15

2010 8 8

2011 2 2

Aantal trajectstarters

2008 54

2009 59

2010 53

2011 43

2012 36

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 16 1 73 33 7 130

2009 5 76 27 108

2010 10 80 90

2011 7 7

Aantal trajectstarters

2008 257

2009 288

2010 274

2011 319

2012 308

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Hogeschool Gent
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Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 1,85% 1,85% 20,37% 11,11% 5,56% 40,74%

2009 10,17% 15,25% 25,42%

2010 15,09% 15,09%

2011 4,65% 4,65%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 6,23% 0,39% 28,40% 12,84% 2,72% 50,58%

2009 1,74% 26,39% 9,38% 37,50%

2010 3,65% 29,20% 32,85%

2011 2,19% 2,19%
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Instelling: Hogeschool Gent
Opleiding: audiovisuele kunsten MA
Studieomvang:      60 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 
Laatste update gegevens: 7.6.2014

Historiek benaming van de opleiding
2007 - 2008: Hogeschool Gent MA audiovisuele kunsten

2008 - 2009: Hogeschool Gent MA audiovisuele kunsten

2009 - 2010: Hogeschool Gent MA audiovisuele kunsten

Hogeschool Gent MA Audiovisual Arts

2010 - 2011: Hogeschool Gent MA Audiovisual Arts

Hogeschool Gent MA audiovisuele kunsten

2011 - 2012: Hogeschool Gent MA Audiovisual Arts

Hogeschool Gent MA audiovisuele kunsten

2012 - 2013: Hogeschool Gent MA audiovisuele kunsten

Hogeschool Gent MA Audiovisual Arts

2013 - 2014: Hogeschool Gent MA Audiovisual Arts

Hogeschool Gent MA audiovisuele kunsten



Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen, het 
studierendement en de studieduur kunnen bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn 
ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.



Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Hogeschool Gent
Academiejaar 2013 - 2014

Geografische spreiding inrichtende instellingen per vestiging

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling GEMT_NM Aantal inschrijvingen

Erasmushogeschool Brussel Anderlecht 62

Katholieke Hogeschool Limburg Diepenbeek 41

Hogeschool Gent Gent 40

LUCA School of Arts Schaarbeek 35

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Hogeschool Gent

Kengetallen
Definities
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor een   
academische of professionele bachelor. Dus studenten die al eens ingeschreven waren in een andere opleiding of instelling tellen hier niet mee. 

   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap hebben ontvangen (enkel data voor de 
beschikbare jaren).
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een inschrijving had voor de 
opleiding. Dit gaat over zowel de actieve als de uitgeschreven studenten  Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de kruistabellen voor 
studieduur en laatst gekende inschrijving de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de trajectstarters met een eerste 
inschrijving in hetzelfde jaar. Het aantal trajectstarters komt overeen met de som van het aantal generatiestudenten in de tabel kengetallen, het aantal 
actieve niet-generatiestudenten met een EERSTE inschrijving in de opleiding en de niet-actieve EERSTE inschrijvingen in de opleiding.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair onderwijs in 
Vlaanderen. Als er een match gevonden wordt, gaan we na of er een diploma secundair onderwijs gekend is. Indien gekend nemen we de onderwijsvorm 
(ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden wordt als herkomst Andere opgegeven.     

   - Herkomst Andere : Zoals hierboven gezegd zijn dit de inschrijvingen waarvoor we geen diploma secundair onderwijs terug vonden. Dit zijn vaak niet-
Vlamingen of mensen die ibuiten Vlaanderen hun secundair onderwijs gedaan hebben.   

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 7.6.2014

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

15 13 19 9 0 5 0 14 4 1 0 6 17 28

Academiejaar 
2009 - 2010

6 18 16 8 0 2 0 13 7 3 0 7 7 24

Academiejaar 
2010 - 2011

8 23 21 10 0 6 0 11 13 2 0 12 4 31

Academiejaar 
2011 - 2012

8 32 25 15 0 8 0 19 18 0 0 14 8 40

Academiejaar 
2012 - 2013

7 27 18 16 0 6 0 17 19 0 0 8 7 34

Academiejaar 
2013 - 2014*

5 35 20 20 0 nvt 0 0 0 0 0 0 40 40

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

107 42 113 36 0 32 0 101 62 24 2 19 42 149

Academiejaar 
2009 - 2010

110 46 112 44 0 33 0 92 59 26 3 27 41 156

Academiejaar 
2010 - 2011

73 76 111 38 0 37 0 77 74 20 0 20 35 149

Academiejaar 
2011 - 2012

107 68 117 58 0 38 0 107 87 19 1 30 38 175

Academiejaar 
2012 - 2013

90 73 113 50 0 31 0 83 86 13 0 30 34 163

Academiejaar 
2013 - 2014*

85 93 117 61 0 nvt 0 2 0 0 0 0 178 178

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Aantal trajectstarters

2008 12

2009 11

2010 20

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2008 108

2009 128
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Aantal trajectstarters

2011 23

2012 17

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2010 105

2011 136

2012 111
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Hogeschool Gent

Kengetallen: percentages
Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 7.6.2014

Voltijds Niet-
voltijds

Mannelijk Vrouwelijk Generatie-
studenten

Beurs-
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere **

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

53,57% 46,43% 67,86% 32,14% 0,00% 17,86% 0,00% 50,00% 14,29% 3,57% 0,00% 21,43% 60,71% 28

Academiejaar 
2009 - 2010

25,00% 75,00% 66,67% 33,33% 0,00% 8,33% 0,00% 54,17% 29,17% 12,50% 0,00% 29,17% 29,17% 24

Academiejaar 
2010 - 2011

25,81% 74,19% 67,74% 32,26% 0,00% 19,35% 0,00% 35,48% 41,94% 6,45% 0,00% 38,71% 12,90% 31

Academiejaar 
2011 - 2012

20,00% 80,00% 62,50% 37,50% 0,00% 20,00% 0,00% 47,50% 45,00% 0,00% 0,00% 35,00% 20,00% 40

Academiejaar 
2012 - 2013

20,59% 79,41% 52,94% 47,06% 0,00% 17,65% 0,00% 50,00% 55,88% 0,00% 0,00% 23,53% 20,59% 34

Academiejaar 
2013 - 2014**

12,50% 87,50% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 40

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct

Alle instellingen

Voltijds Niet-
voltijds

Mannelijk Vrouwelijk Generatie-
studenten

Beurs-
studenten

Werk-
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO**

Herkomst 
TSO**

Herkomst 
BSO**

Herkomst 
KSO**

Herkomst 
Andere**

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

71,81% 28,19% 75,84% 24,16% 0,00% 21,48% 0,00% 67,79% 41,61% 16,11% 1,34% 12,75% 28,19% 149

Academiejaar 
2009 - 2010

70,51% 29,49% 71,79% 28,21% 0,00% 21,15% 0,00% 58,97% 37,82% 16,67% 1,92% 17,31% 26,28% 156

Academiejaar 
2010 - 2011

48,99% 51,01% 74,50% 25,50% 0,00% 24,83% 0,00% 51,68% 49,66% 13,42% 0,00% 13,42% 23,49% 149

Academiejaar 
2011 - 2012

61,14% 38,86% 66,86% 33,14% 0,00% 21,71% 0,00% 61,14% 49,71% 10,86% 0,57% 17,14% 21,71% 175

Academiejaar 
2012 - 2013

55,21% 44,79% 69,33% 30,67% 0,00% 19,02% 0,00% 50,92% 52,76% 7,98% 0,00% 18,40% 20,86% 163

Academiejaar 
2013 - 2014

47,75% 52,25% 65,73% 34,27% 0,00% 0,00% 0,00% 1,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 178

* = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
** =Aangezien in de database deze informatie pas op het einde van het academiejaar wordt opgeladen, zijn de cijfers voor het huidige academiejaar niet correct
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Hogeschool Gent

Studierendement

Definities
- Studierendement= aantal verworven studiepunten / aantal opgenomen studiepunten volgens de instelling. Dit is dezelfde berekening als degene die gebruikt 
wordt voor de berekening van de financiering. 
- Opgenomen studiepunten volgens de instelling = in het financieringsdecreet staat dat studenten studiepunten kunnen terugkrijgen als ze zich uitschrijven tot 
een bepaalde datum die in het onderwijs en examenreglement van de instelling moet staan. Als de student zich tijdig uitschrijft krijgt de student zijn 
studiepunten dus terug maar de instelling krijgt er geen subsidies voor. Nadat er een evaluatie zich heeft voorgedaan of als de student zich te laat heeft 
uitgeschreven blijven de studiepunten opgenomen en kan hij/zij ze niet terugkrijgen. De studiepunten die wij hier gebruiken voor het aantal opgenomen 
studiepunten zijn dus de studiepunten die de instelling rapporteert als opgenomen (dus zonder degene die hun studiepunten hebben teruggekregen). 

In deze gegevens zitten ook de uitgeschreven studenten. Als we enkel de actieve inschrijvingen zouden nemen zouden we een te positief beeld krijgen. 
Mensen die bv na een slecht examen uit de studie weggaan zouden dan niet meetellen. 

Elders verworven competenties en kwalificaties en gedelibereerde studiepunten worden niet meegeteld als verworven studiepunten. 
Totale evolutie alle beschikbare academiejaren
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Hogeschool Gent

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en niet naar 
het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben namelijk al 
een eerste inschrijving in een andere instelling. 
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- Voor de percentages wordt er gedeeld door het aantal trajectstarters van dat academiejaar. De noemer is dus het totaal van alle 
studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Het aantal trajectstarters per jaar 
voor uw instelling en alle instellingen staan onder de relevante tabellen. 

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 6 4 1 11

2009 2 7 1 10

2010 4 12 16

2011 5 11 16

2012 5 5

Aantal trajectstarters

2008 12

2009 11

2010 20

2011 23

2012 17

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 76 14 2 1 93

2009 70 28 1 99

2010 47 29 2 78

2011 76 29 105

2012 51 51

Aantal trajectstarters

2008 108

2009 128

2010 105

2011 136

2012 111

Percentage afgestudeerden per studieduur 
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Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 50,00% 33,33% 8,33% 91,67%

2009 18,18% 63,64% 9,09% 90,91%

2010 20,00% 60,00% 80,00%

2011 21,74% 47,83% 69,57%

2012 29,41% 29,41%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 70,37% 12,96% 1,85% 0,93% 86,11%

2009 54,69% 21,88% 0,78% 77,34%

2010 44,76% 27,62% 1,90% 74,29%

2011 55,88% 21,32% 77,21%

2012 45,95% 45,95%
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Hogeschool Gent

Laatst gekende inschrijving zonder diploma 
 
Definities

  - Laatst gekende inschrijving zonder diploma: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren 
zonder diploma is uitgestroomd uit de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde 
studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het 
jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen 
traceren). Sabbatjaren worden alsvolgt opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende 
inschrijving genomen is in 2009-2010 (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een 
inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard 
kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling). Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en 
niet naar het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben 
namelijk al een eerste inschrijving in een andere instelling.
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. 
Zij-instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. Het aantal trajectstarters per jaar voor uw instelling en alle 
instellingen staan onder de relevante tabellen. 

 
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

Aantal 
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4

Academiejaar van start traject 2012

2011 3

2010 1 3

2009  1  

2008   1  

Aantal trajectstarters

2008 12

2009 11

2010 20

2011 23

2012 17

Alle instellingen

Aantal 
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4

Academiejaar van start traject 2012

2011 13

2010 17 8

2009 12 15 2

2008 10 4 1  

Aantal trajectstarters

2008 108

2009 128

2010 105
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Hogeschool Gent

Laatst gekende inschrijving zonder diploma 
 
Definities

  - Laatst gekende inschrijving zonder diploma: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren 
zonder diploma is uitgestroomd uit de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde 
studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het 
jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen 
traceren). Sabbatjaren worden alsvolgt opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende 
inschrijving genomen is in 2009-2010 (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een 
inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard 
kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling). Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en 
niet naar het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben 
namelijk al een eerste inschrijving in een andere instelling.
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. 
Zij-instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. Het aantal trajectstarters per jaar voor uw instelling en alle 
instellingen staan onder de relevante tabellen. 

 
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2011 136

2012 111

Percentage niet-gediplomeerde studenten per academiejaar en jaren tot eventuele uitstroom

Ratio
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4

Academiejaar van start traject 2012

2011 13,04%

2010 5,00% 15,00%

2009  9,09%  

2008   8,33%  

Alle instellingen

Ratio
Aantal academiejaren tot laatste inschrijving zonder diploma

1 2 3 4

Academiejaar van start traject 2012

2011 9,56%

2010 16,19% 7,62%

2009 9,38% 11,72% 1,56%

2008 9,26% 3,70% 0,93%  
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Profiel opleiding  audiovisuele kunsten MA - Instelling: Hogeschool Gent

Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes

Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeert op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.  

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van diploma: Het academiejaar waarin het diploma behaald werd. Zij-instromers worden hier dus wel meegeteld voor de 
instelling waarvoor de cijfers gerapporteerd worden.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 6 8 14

2009 - 2010 2 4 7 13

2010 - 2011 4 7 11

2011 - 2012 5 12 1 1 19

2012 - 2013 5 11 16

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 76 25 101

2009 - 2010 70 14 7 91

2010 - 2011 47 28 2 77

2011 - 2012 76 29 1 1 107

2012 - 2013 51 29 2 82

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 42,86% 57,14% 100,00%

2009 - 2010 15,38% 30,77% 53,85% 100,00%

2010 - 2011 36,36% 63,64% 100,00%

2011 - 2012 26,32% 63,16% 5,26% 5,26% 100,00%

2012 - 2013 31,25% 68,75% 100,00%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 75,25% 24,75% 100,00%

2009 - 2010 76,92% 15,38% 7,69% 100,00%

2010 - 2011 61,04% 36,36% 2,60% 100,00%

2011 - 2012 71,03% 27,10% 0,93% 0,93% 100,00%

2012 - 2013 62,20% 35,37% 2,44% 100,00%
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Opleiding audiovisuele kunsten MA - 0013 - Instelling Hogeschool Gent
 Vestiging  Kortrijksesteenweg, Gent

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Hogeschool Gent, Kortrijksesteenweg, Gent

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2008 - 2009

15 13 19 9 0 5 14 6 1 0 8 13 28

Academiejaar 
2009 - 2010

6 18 16 8 0 2 13 8 3 0 7 6 24

Academiejaar 
2010 - 2011

8 23 21 10 0 6 11 13 2 0 12 4 31

Academiejaar 
2011 - 2012

8 32 25 15 0 8 19 18 0 0 14 8 40

Academiejaar 
2012 - 2013

7 27 18 16 0 6 17 19 0 0 9 6 34

Academiejaar 
2013 - 2014
**

5 35 20 20 0 0 0 0 0 0 0 40 40

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 7.6.2014
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Opleiding audiovisuele kunsten MA - 0013 - Instelling Hogeschool Gent
 Vestiging  Kortrijksesteenweg, Gent

Studierendement

Definities
- Studierendement= aantal verworven studiepunten / aantal opgenomen studiepunten volgens de instelling. Dit is dezelfde berekening als degene die gebruikt 
wordt voor de berekening van de financiering. 
- Opgenomen studiepunten volgens de instelling = in het financieringsdecreet staat dat studenten studiepunten kunnen terugkrijgen als ze zich uitschrijven tot 
een bepaalde datum die in het onderwijs en examenreglement van de instelling moet staan. Als de student zich tijdig uitschrijft krijgt de student zijn 
studiepunten dus terug maar de instelling krijgt er geen subsidies voor. Nadat er een evaluatie zich heeft voorgedaan of als de student zich te laat heeft 
uitgeschreven blijven de studiepunten opgenomen en kan hij/zij ze niet terugkrijgen. De studiepunten die wij hier gebruiken voor het aantal opgenomen 
studiepunten zijn dus de studiepunten die de instelling rapporteert als opgenomen (dus zonder degene die hun studiepunten hebben teruggekregen). 

In deze gegevens zitten ook de uitgeschreven studenten. Als we enkel de actieve inschrijvingen zouden nemen zouden we een te positief beeld krijgen. 
Mensen die bv na een slecht examen uit de studie weggaan zouden dan niet meetellen. 

Elders verworven competenties en kwalificaties en gedelibereerde studiepunten worden niet meegeteld als verworven studiepunten. 
Totale evolutie alle beschikbare academiejaren
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Opleiding audiovisuele kunsten MA - 0013 - Instelling Hogeschool Gent
 Vestiging  Kortrijksesteenweg, Gent

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Definities
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Aangezien we naar het eerste jaar in de opleiding kijken en niet naar 
het eerste jaar in de opleiding binnen een instelling worden in deze gegevens de zij-instromers niet meegeteld. Deze hebben namelijk al 
een eerste inschrijving in een andere instelling. 
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- Voor de percentages wordt er gedeeld door het aantal trajectstarters van dat academiejaar. De noemer is dus het totaal van alle 
studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Het aantal trajectstarters per jaar 
voor uw instelling en alle instellingen staan onder de relevante tabellen.  

Aantal afgestudeerden per studieduur 

Aantal gediplomeerden per 
instroomcohorte

Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

STUD_TRJC_HV diploma behaald 
instroom

Academiejaar van start 
traject

2008 6 4 1 11

2009 2 7 1 10

2010 4 12 16

2011 5 11 16

2012 5 5

Aantal trajectstarters

2008 12

2009 11

2010 20

2011 23

2012 17

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 76 14 2 1 93

2009 70 28 1 99

2010 47 29 2 78

2011 76 29 105

2012 51 51

Aantal trajectstarters

2008 108

2009 128

2010 105

2011 136

2012 111

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Benchmarkrapport versie 7_te gebruiken Pagina 17 van 18 11-6-2014



Hogeschool Gent

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 50,00% 33,33% 8,33% 91,67%

2009 18,18% 63,64% 9,09% 90,91%

2010 20,00% 60,00% 80,00%

2011 21,74% 47,83% 69,57%

2012 29,41% 29,41%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2008 70,37% 12,96% 1,85% 0,93% 86,11%

2009 54,69% 21,88% 0,78% 77,34%

2010 44,76% 27,62% 1,90% 74,29%

2011 55,88% 21,32% 77,21%

2012 45,95% 45,95%
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AUDIOVISUELE KUNSTEN

gemiddeld aantal 
afgestudeerden

aantal studenten met credit mobility ≥15 credits 
of <15 met 3 opeenvolgende maanden
 buitenlandverblijf

% studenten dat 
credit mobility behaalde

Ba 2011-2014 17,67 2 8,30%
Ma 2011-2014 14,67 6 24%
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