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Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de
accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Arts in de muziek (master) van de
LUCA School of Arts (na tijdelijke erkenning)

Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie
De visitatiecommissie (commissie) heeft vastgesteld dat de opleiding Master of Arts in de

muziek (master) van de LUCA School of Arts na tijdelijke erkenning voldoet aan alle
generieke kwaliteitswaarborgen. Ze beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als voldoende.

Doelstellingen
Onderuerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning. De externe
beoordeling heeft enkel betrekking op de elementen op basis waarvan de vorige
accreditatieaanvraag negatief werd beoordeeld (l 1.383, 1'Codex HO).

Programma
Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning

Inzet personeel
Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning

Voorzieningen
Ondenverp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning

lnterne kwaliteitszorg (facetten 5.1 en 5.2)

facet 5.1 - Evaluatie resultaten
Het oordeel 'onvoldoende' dat in 201 1 is gegeven was gebaseerd op een ontoereikende
systematiek inzake de analyse en interpretatie van de resultaten van de bevragingen en de
noodzaak tot structurele implementatie van de interne kwaliteitszorg. Daarnaast vroeg de
commissie te investeren in de professionalisering van de kwaliteitszorgmedewerkers en het
binnenhalen van externe expertise.

De commissie stelt vast dat de opleiding op het vlak van de interne kwaliteitszorg een
groeiproces heeft afgelegd dat geleid heeft tot de nodige systematiek en
professionalisering. Daarnaast is de ruimte voor dialoog en debat toegenomen. Dat creëert
de juiste context om de onderwijskwaliteit te blijven meten en borgen. De commissie is zeer
tevreden over de grote vooruitgang en raadt de opleiding nog aan om de interne
kwaliteitszorgsystematiek verder vorm te geven vanuit een duidelijke toekomstvisie.

Parkstraat 2812514 JK I Postbus 85498 | 2508 CD Den Haag

P O Box 85498 | 2508 CD The Hague lThe Netherlands

T + 31 (0)70 3122300

rnfo@nvao net I www nvao net



Pagina 2 vanT Facet 5.2- Maatregelen totverbetering
Het oordeel 'onvoldoende' dat in 2011 is gegeven was gebaseerd op de ontoereikende
middelen en expertise van de dienst interne kwaliteitszorg inzake de systematische

uitvoering en opvolging van de verbeterplannen en de communicatie hierover.

De commissie stelt vast dat er sinds de vorige visitatie een aanzienlijke vooruitgang is
geboekt. De nieuwe ¡nterne kwaliteitszorgsystematiek heeft geleid tot het ontplooien en

uitvoeren van verbeterplannen. De opleiding kan voortaan ook rekenen op de
ondersteuning en middelen vanuit de centrale dienst Onderuvijsondersteuning en
Kwaliteitszorg. Voor de 'antennes' (kwaliteitszorgmedewerkers die nauw worden betrokken

bij de opleiding) is professionalisering op maat voorzien. De commissie stelt vast dat de

opleiding een verbetercyclus heeft opgestart en dat sommige actieplannen reeds tot
resultaten hebben geleid. De commissie vraagt wel om nu de PDCA-cyclus volledig te

voltooien en in de nabije toekomst de doorgevoerde verbeteracties ook te evalueren op hun

efflciëntie. Daarnaast blijft de feedback aan alle betrokkenen over de gerealiseerde
verbeteracties nog een aandachtspunt.

Resultaten
Onderuerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning.

Eindoordeel commissie

Gegeven de positieve herbeoordeling van ondenarerp 5 en ovenvegende de positieve

scores die in het vorige visitatierapport werden toegekend op de andere ondenruerpen,

besluit de commissie dat er binnen de opleiding voldoende generieke kwaliteitswaarborgen

aanwezig zijn en kent zij een positief eindoordeel toe aan de Master of Arts in de muziek.

Bevindingen NVAO

- Het visitatierapport is opgesteld en onderbouwd overeenkomstig het toepasselijke
Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen van de NVAO
(1 september 2009);

- De visitatiecommissie heeft voor de externe beoordeling het visitatieprotocol gevolgd

zoals vastgesteld door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad;

- Het visitatierapport geeft inzicht in de samenstelling van de visitatiecommissie;

- Het visitatierapport bevat een onderzoek ten gronde naar de aanwezigheid van
voldoende generieke kwaliteitswaarborgen ;

- Het eindoordeel van de commissie is adequaat gemotiveerd.
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betreffende de accreditatie van de Master of Arts in de muziek (master) van de LUCA

School of Arts.

De NVAO,
Na beraadslaging,
Besluit:

Met toepassing van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderutr'rjs gecodiflceerd

op 11 oktober 2013 (Codex Hoger Onderwijs), in het bijzonder de artikelen 11.133-138 en

11.147, wordt het accreditatierapport en -besluit met positief eindoordeel voor de opleiding
Master of Arts in de muziek (master) van de LUCA School of Arts goedgekeurd en wordt de

opleiding geaccrediteerd. Het betreft een opleiding met de volgende afstudeerrichtingen:
Compositie; Directie; lnstrumenUZang: JazzlLichte Muziek; Muziekpedagogie;
Muziektherapie, die te Leuven wordt georganiseerd.

Overeenkomstig artikelen 11.145,54 en 11.147, 53, lid 5 van de Codex Hoger Onderwijs, geldt

de accreditatie vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2020.

Den Haag, 3 september 2015

De NVAO
Voor deze

Ann Demeulemeester

Mcevoozitter

Lucien Bollaert
Bestuurder

Het ontwerp accreditatierapport en -besluit werd aan de instelling bezorgd voor eventuele

opmerkingen en bezwaren. Bij e-mail 1 september 2015 heeft de instelling ingestemd met het

ontwerp accreditatiebeslu¡t.
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De onderstaande tabel geeft per ondenverp het globaal oordeel van de visitatiecommissie
weer, alsook het eindoordeel

6 Resultaten

Onoenwenp OoRoeel F¡cer OoRoeel

1.'1 niveau en oriëntatieI Doelstellingen Voldoende /
Goed 1.2 domeinspecifieke

ersen

Geen onderdeel van
de ve¡korte procedure

2.1 eisen gerichtheid

2.2 relalie doelstellingen -
programma

2.3 samenhang
programma

2.4 studielast

2.5 toelatingsvoorwaarden

2.6 studieomvang

2.7 afstemming tussen
vormgeving en inhoud

2.8 beoordeling en
toetsing

2 Programma Voldoende /
Goed

2.9 masterproef

Geen onderdeel van
de verkofte procedure

3.1 eisen gerichtheid

3.2 kwantiteit

3 lnzet personeel Voldoende /
Goed

3.3 kwaliteit

Geen onderdeel van
de vefuorte procedure

4.1 materiële
voorzrenrngen

4 Voorzieningen Voldoende /
Goed

4.2 studiebegeleiding

Geen onderdeel van
de vefuofte procedure

5.1 evaluatie resultaten Goed (2014)

5.2 maatregelen tot
verbetering

Voldoende (2014)

5 lnterne
kwaliteitszorg

Voldoende /
Goed

5.3 betrokkenheid Voldoende

6.1 gerealiseerd niveauVoldoende /
Goed 6.2 onderwijsrendement

Geen onderdeel van
de verkorte procedure

Eindoordeel: positief
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ONDERWERP OORDEEL

1 Doelstellingen

2 Programma Voldoende

3 lnzet pelsoneel

4 Voorzieningen Voldoende

Voldoende5 lnterne kwaliteitszorg

Voldoende6 Resultaten
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Naam instelling LUCA Schoolof Arts

Adres instelling
Koningsstraat 328
B-1030 BRUSSEL

Aard instelling ambtshalve geregistreerd

Naam associatie Lid van Associatie KU Leuven

Naam opleiding
(Graad, kwalifìcatie, specificatie)

Master of Arts in de muziek

Niveau en oriëntatie master

Bijkomende titel Geen

Opleidingsvarianten:

- Afstudeerrichtingen
Studietraiect voor werkstudenten

Compositie, Directie, lnstrumenUZang,
JazzlLichte Muziek, Muziekpedagogie,
Muziektherapie

Onderwijstaal Nederlands

Vestiging(en) opleiding Leuven

Studieomvang (in studiepunten) 120

Vervaldatum accreditatie, tijdelijke
erkenning of erkenning nieuwe
opleidino

30-09-201 5

30-09-20'l 6 (administratief verlengd)

Academieja(a)r(en) waarin opleiding
wordt aangeboden

2014-2015 en volgende

(Delen van) studiegebied(en) Muziek en Podiumkunsten

ISCED benaming van het
studiegebied

02 Arts and humanities
021 Arts
0215 Music and performinq arts
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Voorzifter

- Willem Elias, decaan faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, gespecialiseerd

in het vakgebied van de kunsteducatie, zowel op het domein van de participatie als op dat
van het probleem van het kunstonderwijs; lid en doorgaans voorzitter van meerdere
commissies in dit domein;

Leden

- Willem Vos, solist slagwerk en docent aan Koninklijk Conservatorium Den Haag en

artistiek coördinator NJO de Nederlandse orkest- en ensemble academie;

- Albert Wastiaux, operationeel Directeur en lid van het directiecomité bij Bozar;

- Florestan Bataillie, Master in de Kunsten, Koninklijk Conservatorium Brussel (student-lid).

Secretaris:

- Lies Praet, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de
VLUHR, trad op als projectbegeleider en secretaris.


