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Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de
accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de interieurvormgeving
(professioneel gerichte bachelor) van de LUCA School of Arts (na tijdelijke erkenning)

Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie
De visitatiecommissie (commissie) heeft vastgesteld dat de opleiding Bachelor in de
interieurvormgeving (professioneel gerichte bachelor) van de LUCA School of Arts na

tijdelijke erkenning voldoet aan alle generieke kwaliteitswaarborgen. Ze beoordeelt de

kwaliteit van de opleiding als voldoende.

Doelstellingen
Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning

Programma
Ondenverp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning

lnzet personeel
Ondenrverp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning

Voozieningen (facet 4.1 )

Facet 4.1 - Materiële voorzieningen (Campus LUCA Gent)

Het oordeel'onvoldoende'dat in 2011 is gegeven was gebaseerd op een ontoereikende
onderwijsinfrastructuur, zoals een gebrek aan werkplekken en atelierruimtes voor de
studenten, een te beperkt aantal gereedschappen en machines en een onvoldoend
uitgebouwde bibliotheekcollectie in het domein interieurvormgeving.

De commissie heeft besloten dat er op het vlak van de materiële voorzieningen een hele
weg is afgelegd en de opleiding voldoet aan de eisen. De ondenvijsinfrastructuur is
aantoonbaar verbeterd en sluit goed aan bij de vormgeving van de opleiding. De commissie
beveelt de opleiding wel aan om waakzaam te blijven bij de realisatie van het Masterplan
Gebouwen en de kostprijs van de opleiding (zoals ateliergelden) niet te laten oplopen.

lnterne kwaliteitszorg (facelten 5.1 en 5.2)

Facet 5.1 - Evaluatie resultaten (Campus LUCA Brussel)

Het oordeel'onvoldoende'dat in 2011 is gegeven was gebaseerd op een gebrek aan een
systematische periodieke evaluatie van het programma, de beperkte betrokkenheid van de
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pagina 2 van 7 verschillende actoren en doorstroming naar de hogere beleidsniveaus en een te informeel
gehanteerd systeem van kwaliteitszorg.

De commissie heeft besloten dat het gehanteerde systeem van kwaliteitszorg voldoende
garanties biedt dat de opleiding geëvalueerd wordt. De commissie dringt er wel op aan dat

de opleiding er op toe ziet dat het opgezette systeem van kwaliteitszorg geconsolideerd

wordt.

Facet 5.2 - Maatregelen tot verbetering (Campus LUCA Gent)

Het oordeel 'onvoldoende' dat in 201 1 is gegeven was gebaseerd op een onvoldoende
opvolging van de aanbevelingen van de vorige visitatiecommissie, het feit dat de resultaten
van de interne evaluaties weinig aanleiding gaven tot aantoonbare verbetermaatregelen
(met inbegrip van een duidelijk tijdspad) en een te beperkte kritische kwaliteitscultuur.

De commissie zag een ploeg die ambitie heeft en de hervisitatie als hefboom heeft gebruikt

om de puntjes op de i te zetten. De commissie apprecieert de manier waarop de
verschillende beleidsniveaus op een creatieve manier gezocht hebben naar oplossingen om
pijnpunten efficiënt en effectief op te lossen. Ook de studenten en lesgevers lieten
gedurende het bezoek duidelijk verstaan dat ze tevreden zijn over de wijze waarop

verbeteracties geïnitieerd en geïmplementeerd worden.

Resultaten (facet 6.1)

Facet 6,1 - Gerealiseerd niveau (Campus LUCA Brussel)

Het oordeel 'onvoldoende' dat in 20'l 1 is gegeven was gebaseerd op de ontevredenheid

van de alumni en de studenten betreffende de kwaliteit van de opleiding en het niveau van

een aantal opleidingsonderdelen, de beperkte afstemming van het programma op de

beroepspraktijk, de ontoereikende integratie van technische competenties in het programma

en een te artistiek profìel van de opleiding die de professionele gerichtheid ondersneeuwt.

De commissie heeft besloten dat de opleiding de verschillende leerlijnen van het
programma nu goed vervlecht, de beoogde competenties realiseert en dat het gerealiseerd

niveau voldoet aan de eisen. De commissie beveelt aan om de beoordeling van de kwaliteit
van de bachelorproef beter te omlijnen.

Eindoordeel commissie

Gegeven de positieve beoordeling bij de hervisitatie van ondenruerpen 4, 5, en 6 en de
positieve scores die in het vorige rapport werden toegekend op de andere onderwerpen
besluit de commissie dat er binnen de Bachelor in de interieurvormgeving van LUCA School
of Arts voldoende generieke kwaliteitswaarborgen zijn en kent zij dus een positief
eindoordeel toe.
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De NVAO kom tot de volgende vaststellingen:

- Het visitatierapport is opgesteld en onderbouwd overeenkomstig het toepasselijke
Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger ondenarijs 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.

Besluitl
betreffende de accreditatie van Bachelor in de interieurvormgeving (professioneel gerichte

bachelor) van de LUCA School of Arts.

De NVAO,
Na beraadslaging,
Besluit:

Met toepassing van de decretale bepalingen betreffende het hoger ondenarijs gecodifìceerd

op 1 1 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
Bachelor in de interieurvormgeving (professioneel gerichte bachelor) van de LUCA School
of Arts goedgekeurd en wordt de opleiding geaccrediteerd. Het betreft een opleiding zonder
afstudeerrichtingen die te Brussel en Gent wordt georganiseerd.

Overeenkomstig artikel 11.147, 53, lid 5 van de Codex Hoger Ondenruijs, geldt de accreditatie
vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september2020.

Den Haag, 8 september 2015

De NVAO
Voor deze

[¿-.-
Ann Demeulemeester

Vicevoolzifier

Lucien Bollaert
Bestuurder

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

opmerkingen en bezwaren. Bij e-mail van 3 september 2015 heeft de instelling ingestemd met het

ontwerp accreditatierapporten-besluit.
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De onderstaande tabel geeft per ondenruerp het globaal oordeel van de visitatiecommissie
weer, alsook het eindoordeel.

6 Resultaten

OHoeRwenp Oonoeel Frcrr OoRorel

C¡l¡tpus
LUCA

Bnussel

Oonoeel

C¡rvlpus

LUCA

GeHr

'1 .1 niveau en oriëntatie1 Doelstellingen Voldoende

1.2 domeinspecifieke eisen

Geen onderdeel van de verkoñe

procedure

2.1 eisen gerichtheid

2.2 relalie doelstellingen -
programma

2.3 samenhang programma

2.4 studielast

2. 5 toelatingsvoon¡vaarden

2.6 studieomvang

2.7 afstemming tussen
vormgeving en inhoud

2.8 beoordeling en toetsing

2 Programma Voldoende

2.9 masterproef

Geen onderdeel van de verkoñe

procedure

3.1 eisen gerichtheid

3.2 kwantiteit

3 lnzet
personeel

Voldoende

3.3 kwaliteit

Geen onderdeel van de verkoñe

procedure

4.1 materiële voozieningen Voldoende Voldoende
(2014)

4 Voorzieningen Voldoende

4.2 studiebegeleiding Voldoende Voldoende

Voldoende5.1 evaluatie resultaten Voldoende
(2O14)

5.2 maatregelen tot
verbetering

Voldoende Voldoende
(2014)

Voldoende

5.3 betrokkenheid Voldoende Voldoende

5 lnterne
kwaliteitszorg

6.1 gerealiseerd niveau Voldoende
(2014)

VoldoendeVoldoende

6.2 onderwijsrendement Voldoende Goed

Eindoordeel: positief
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ONDERWERP OORDEEL

1 Doelstellingen Voldoende

2 Programma Voldoende

3 lnzet personeel Voldoende

4 Voorzieningen Vôldoende

5 Interne kwaliteitszorg Voldoende

6 Resultaten Voldoende
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Naam instelling LUCA School of Arts

Adres instelling
Koningsstraat 328
B-1030 BRUSSEL

Aard instelling ambtshalve geregistreerd

Naam associatie Associatie KU Leuven

Naam opleiding
(Graad, kwalificatie, specificatie)

Bachelor in de lnterieurvormgeving

Niveau en oriëntatie professioneel gerichte bachelor

Bijkomende titel Niet van toepassing

Opleidingsvarianten:

- Afstudeerrichtingen

- Studietraiect voor werkstudenten

N

N

ee
ee

Onderwijstaal Nederlands

Vestiging(en) opleiding Brussel, Gent

Studieomvang (in studiepunten) 180

Vervaldatum accreditatie, tijdelijke
erkenning of erkenning nieuwe
opleidino

30-09-201 5
30-09-201 6 (administratief verlengd)

Academieja(a)(en) waarin opleiding
wordt aangeboden

2014 - 2015

(Delen van) studiegebied(en) Architectuur

ISCED benaming van het
studiegebied

0212 Fashion, interior and industrial design
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Voozitter en werkvelddeskundig lid: De heer Rik Jacques, stichter en gedelegeerd

bestuurder bij Tijdsbeeld & Pièce Montée.

Domeindeskundig en werkvelddeskundig lid: De heer Vittorio Simoni, hoogleraar
Masterstudie herbestemming bij Universiteit Hasselt.

Onderwijskundig en domeindeskundig lid: De heer Peter Gillis, architect en lector in de
opleiding lnterieur & Design van de Katholieke Hogeschool Mechelen.

Student-lid: Mevrouw Lisa Vromman, student lndustrieel productontwerpen aan de
Hogeschool West-Vlaanderen.

De heer Dieter Cortvriendt, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel
Kwaliteitszorg van de VLUHR, trad op als projectbegeleider en secretaris.


