
Vlaamse Regeríng

Besluit van de Viaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleidingen
bachelor in de muziek, master in de muziek en master in de voortgezette studies

muziek van LUCA School of Arts

DE VI-AAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger

ondennri;s in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004,

opgeheven en hersteld bij het decreet van 6 iuli 2012;

Gelet op het decreet van 6 ¡uli ZOl2 tot wijziging van het decreet van 4 april 2003

betreffende de herstructurering van het hoger ondenruijs in Vlaanderen wat het stelsel van

kwaliteitszorg en accreditatie betreft, artikel 48;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accredítatieorganisatie definitief vastgestelde

accred itatierapporten van 2 oktober 2012 meteen negatief eindoordeel voor de

opleidingen bachelor in de muziek, master in de muziek en master in de voortgezette

studies muziek van LUCA School of Arts;

Gelet op de adviezen van de Erkenningscommissie, gegeven op 9 november 2012;

Gelet op het advies van de lnspectíe van Financiën, gegeven op 30 november 2012',

Overuegende dat LUCA School of Afts ap 29 oktober 2012 de aanvraagdossiers voor

tijdelijke erkenning heeft ingediend;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderw'tjs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

BESLUIÏ:

Artikel 1. De opleidingen bachelor in de muziek, master in de muziek en master in de

voortgezette studies muziek krijgen een tijdelijke erkenning'

ld in artikel 1, gelden voor een periode van twee
academiejaar 2013-2014 en vervalt op het einde
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AtL 2. De tijdelijke erkenningen, verme
jaar, die ingaat vanaf het begin van het
van het acaderniejaar 2014-2015'
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Art. A. De Vlaamse minister, bevoegd voor het ondenruijs, is belast met de uitvoering

van dit besluit.
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De minister-p resl van de Vlaamse Regering,

Kris

De Vlaamse minister van Ondenruijs, Je
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VLAAMSE REGERING
Vergadering van vrijdag 7 december 2012

VR PV 2012143 - punt 0024

Betreft LUCA School of Arls: tijdelijke erkenning opleidingen muziek

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de oplei-

dingen bachelor in de muziek, master in de muziek en master in de voortge-

zette studies muziek van LUCA School of Arts

(VR 2012 0712 DOC.124411 en DOC.124412)

Beslissinq : De Vlaamse Regering beslist:

1. haar goedkeuring te hechten aan bovengenoemd ontwerpbesluit waardoor

bovengenoemde opleidingen, georganiseerd door LUCA School of Arts,

een tijdelijk erkenning krijgen voor een periode van twee academiejaren,

die ingaat vanaf het academiejaar 2013-2014 en vervalt op het einde van

het academiejaa r 2O1 4-201 5;

2. de Vlaamse minister, bevoegd voor het ondenruijs, te gelasten de LUCA

School of Arts onmiddellijk in kennis te stellen van deze beslissing,

Raf SUYS,

secretaris.




