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voorwoord 
 

 

De visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over haar oordelen en de daaraan ten grondslag liggende 

motivering, conclusies en aanbevelingen die resulteren uit het onderzoek dat zij heeft verricht naar de 

onderwijskwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving en de bachelor-na-

bacheloropleiding Meubelontwerp in Vlaanderen. 

 

 

De visitatiecommissie heeft hierbij de visitatieprocedure Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR|VLHORA, 

september 2008  gevolgd, waarbij zij niet enkel aanbevelingen en suggesties formuleert in het kader van de 

continue kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs, maar ook een oordeel geeft in het kader van de 

accreditatie van de opleiding.  

 

 

De visitatie en dit rapport passen in de werkzaamheden van de hogescholen en van de Vlaamse 

Hogescholenraad (VLHORA) met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in 

artikel 93 van decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs. 

 

 

Met dit rapport wordt de bredere samenleving geïnformeerd over de wijze waarop de hogescholen en meer 

bepaald de betrokken opleiding omgaat met de kwaliteit van haar onderwijs. Toch is het rapport in de eerste 

plaats bedoeld voor de hogeschool die de opleiding aanbiedt. Op basis van de bevindingen van het rapport kan 

de hogeschool nu en in de nabije toekomst actie nemen om de kwaliteit van het onderwijs in de opleiding te 

handhaven en verder te verbeteren. De lezer moet er zich echter terdege bewust van zijn dat het rapport slechts 

een momentopname biedt van het onderwijs in de opleiding en dat de rapportering van de visitatiecommissie 

slechts één fase is in het proces van kwaliteitszorg. 

 

 

De VLHORA dankt allen die meegewerkt hebben aan het welslagen van dit proces van zelfevaluatie en visitatie. 

De visitatie was niet mogelijk geweest zonder de inzet van al wie binnen de hogescholen betrokken was bij de 

voorbereiding en de uitvoering ervan. Tevens is de VLHORA dank verschuldigd aan de voorzitter, de leden en de 

secretarissen van de visitatiecommissie voor de betrokkenheid en deskundige inzet waarmee zij hun opdracht 

hebben uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Vandewalle    Bert Hoogewijs 

secretaris-generaal   voorzitter 
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Hoofdstuk 1 De onderwijsvisitatie Interieurvormgeving en meubelontwerp 

1.1 inleiding 

In dit rapport brengt de visitatiecommissie verslag uit van haar bevindingen over de onderwijskwaliteit van de 

professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving en de bachelor-na-bacheloropleiding 

Meubelontwerp, die zij van november 2010 tot maart 2011 in opdracht van de Vlaamse Hogescholenraad 

(VLHORA) heeft onderzocht. 

 

Dit initiatief past in de werkzaamheden van de hogescholen en van de VLHORA met betrekking tot de 

kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van het decreet van de Vlaamse 

Gemeenschap van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. 

 

 

 

1.2 de betrokken opleidingen 

De professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving en de bachelor-na-bacheloropleiding 

Meubelontwerp wordt door vier hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 

 

 

- 18 en 19 maart 2011   Hogeschool Gent  

- 25, 26 en 27 november 2010   Sint-Lukas Hogeschool Brussel  

- 9, 10 en 11 februari 2011   Hogeschool voor Wetenschap & Kunst  

- 9 en 10 december 2010  Lessius Mechelen (voorheen Katholieke Hogeschool  

   Mechelen) 

 

 

 

1.3 de visitatiecommissie 

1.3.1 samenstelling 

De visitatiecommissie werd samengesteld conform de procedure van de Handleiding Onderwijsvisitaties 

VLIR|VLHORA, september 2008. Meer in het bijzonder werden de richtlijnen van de Erkenningscommissie Hoger 

Onderwijs met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissieleden opgevolgd. De visitatiecommissie werd 

samengesteld door het bestuursorgaan van de VLHORA in haar vergadering van 4 september 2009. 

 

 

Er werd één visitatiecommissie samengesteld, doch omwille van overmacht konden niet alle commissieleden 

deelnemen aan alle bezoeken waardoor drie deelcommissies ontstonden. 

 

 

De visitatiecommissie: 

 

Voorzitter en domeindeskundige:  Jan Boelen 

Onderwijsdeskundige:  David Gijbels 

Domeindeskundige:  Nedda El-Asmar 

Domeindeskundige:  Chris Meplon 

Student:   Arna Mackic 
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Deelcommissie 1: commissie die Lessius Mechelen en Hogeschool voor Wetenschap & Kunst bezocht heeft. 

 

Voorzitter en domeindeskundige:  Jan Boelen 

Onderwijsdeskundige:  David Gijbels 

Domeindeskundige:  Nedda El-Asmar 

Domeindeskundige:  Chris Meplon 

Student:   Arna Mackic 

 

 

Deelcommissie 2: commissie die Hogeschool Sint-Lukas Brussel bezocht heeft. 

 

Voorzitter en domeindeskundige:  Jan Boelen 

Onderwijsdeskundige:  David Gijbels 

Domeindeskundige:  Chris Meplon 

 

 

Deelcommissie 3: commissie die Hogeschool Gent bezocht heeft. 

 

Voorzitter en domeindeskundige:  Jan Boelen 

Onderwijsdeskundige:  David Gijbels 

Domeindeskundige:  Nedda El-Asmar 

Domeindeskundige:  Chris Meplon 

 

 

 

Voor een kort curriculum vitae van de commissieleden, zie bijlage 1. 

 

Indien een commissielid omwille van persoonlijke redenen niet kon deelnemen aan een (gedeelte van een) 

visitatiebezoek, werden diens aandachtspunten behandeld door de andere leden van de visitatiecommissie, 

eventueel steunend op de vragen en opmerkingen die het commissielid tijdens vroegere bezoeken aangebracht 

had. 

 

 

Vanuit de VLHORA werden een projectbegeleider en twee secretarissen aangesteld. Voor de visitatie van de 

professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving en de bachelor-na-bacheloropleiding Meubel-

ontwerp waren dit: 

 

Projectbegeleider:    Filip Lammens  

 

Secretarissen: 

 

Hogeschool Gent    Filip Lammens  

Sint-Lukas Hogeschool Brussel    Sofie Landuyt  

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst   Filip Lammens 

Lessius Mechelen    Filip Lammens 

 

 

 

1.3.2 taakomschrijving 

De commissie geeft op basis van het zelfevaluatierapport van de opleiding en de gesprekken ter plaatse: 

- een oordeel over de onderwerpen en facetten uit het accreditatiekader van de NVAO; 

- een integraal oordeel over de opleiding; 
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- suggesties om waar mogelijk te komen tot kwaliteitsverbetering. 

 

 

 

1.3.3 werkwijze 

De visitatie van de professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving en de bachelor-na-

bacheloropleiding Meubelontwerp aan de hogescholen gebeurde conform de werkwijze zoals die is vastgelegd in 

de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR|VLHORA, september 2008.  

 

Voor de beschrijving van de werkwijze van de visitatiecommissie worden vier fasen onderscheiden. 

 

- fase 1, de installatie van de commissie; 

- fase 2, de voorbereiding; 

- fase 3, het visitatiebezoek; 

- fase 4, de schriftelijke rapportering. 

 

 

 

Fase 1 De installatie van de visitatiecommissie 

 

 

Op 11 september 2009 werd de visitatiecommissie officieel geïnstalleerd.  

 

De installatievergadering stond in het kader van een kennismaking, een gedetailleerde bespreking van het 

visitatieproces aan de hand van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR|VLHORA, september 2008 en een 

toelichting van het ontwerp van domeinspecifiek referentiekader. Daarnaast werden een aantal praktische 

afspraken gemaakt, onder meer met betrekking tot het bezoekschema, de bezoekdagen en de te lezen 

eindwerken en/of stageverslagen. 

 

 

 

Fase 2 De voorbereiding 

 

 

De visitatiecommissie heeft een domeinspecifiek referentiekader voor de opleiding opgesteld en aan de 

opleidingen bezorgd.  

 

Elk commissielid heeft het zelfevaluatierapport en de bijlagen bestudeerd, de geselecteerde eindwerken gelezen 

en haar/zijn argumenten, vragen en voorlopig oordeel vastgelegd in een checklist, waarvan de secretaris een 

synthese heeft gemaakt. De synthese werd uitvoerig besproken en beargumenteerd door de commissieleden. Op 

basis van de bespreking en de door de commissieleden opgestuurde vragenlijsten, inventariseerde de secretaris 

kernpunten en prioriteiten voor de gesprekken en het materialenonderzoek bij de visitatie.  

 

 

 

Fase 3 Het visitatiebezoek 

 

 

De VLHORA heeft een bezoekschema ontwikkeld dat desgevallend aangepast werd aan de specifieke situatie 

van de opleiding. De bezoekschema‟s werden opgenomen als bijlage 4. Tijdens de visitatie werd gesproken met 

een representatieve vertegenwoordiging van alle geledingen die bij de opleiding betrokken zijn. Tijdens de 

visitatie werd bijkomend informatiemateriaal bestudeerd en werd een bezoek gebracht aan de instelling met het 
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oog op de beoordeling van de accommodaties en de voorzieningen voor de studenten. Tijdens de visitatie werd 

voor de verdere bevraging gebruik gemaakt van de synthese van de checklist en de vragenlijsten.  

 

Binnen het bezoekprogramma werden een aantal overlegmomenten voor de commissieleden voorzien om de 

bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen)oordelen. Na de 

gesprekken met de vertegenwoordigers van de opleiding hebben de visitatieleden hun definitief (tussen)oordeel 

per facet en per onderwerp gegeven.  

 

Op het einde van het visitatiebezoek heeft de voorzitter een korte mondelinge rapportering gegeven van de 

ervaringen en bevindingen van de visitatiecommissie, zonder expliciete en inhoudelijk waarderende oordelen uit 

te spreken. 

 

 

 

Fase 4 De schriftelijke rapportering 

 

 

De secretaris heeft in samenspraak met de voorzitter en de commissieleden, op basis van het 

zelfevaluatierapport, de checklisten en de motiveringen een ontwerp opleidingsrapport opgesteld. Het 

ontwerprapport geeft per onderwerp en per facet het oordeel en de motivering van de visitatiecommissie weer. 

Daarnaast werden - waar wenselijk en/of noodzakelijk - aandachtspunten en eventuele aanbevelingen voor 

verbetering geformuleerd. 

 

Het ontwerp opleidingsrapport werd aan de hogescholen gezonden voor een reactie. De reactie van de opleiding 

op het ontwerp opleidingsrapport werd door de commissie in een slotvergadering besproken. De 

visitatiecommissie stelde ook een vergelijkend gedeelte op. Hierin worden de belangrijkste conclusies en 

aanbevelingen van de visitatie vergelijkenderwijs weergegeven. Tevens werden de oordelen per onderwerp, per 

facet en per hogeschool in een vergelijkende tabel weergegeven. 

 

Het vergelijkende deel en de vergelijkende tabel werden samen met het antwoord van de visitatiecommissie op 

de reacties van de opleidingen en het definitieve opleidingsrapport aan de hogescholen. 

 

Conform de handleiding heeft een aantal hogescholen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een bijlage toe te 

voegen of van de mogelijkheid een interne beroepsprocedure in te stellen. Het vergelijkende deel en de 

opleidingsrapporten werden samengebracht in het voorliggende visitatierapport van de professioneel gerichte 

bacheloropleiding Interieurvormgeving en de bachelor-na-bacheloropleiding Meubelontwerp, dat op 14 juni 2011 

gepubliceerd werd. 

 

 

 

1.3.4 oordeelsvorming 

 

De commissie legt in een eerste fase een oordeel per facet vast. Daarna legt de commissie een oordeel per 

onderwerp vast op basis van de oordelen van de facetten die van het onderwerp deel uitmaken.  

 

In de oordelen per onderwerp wordt steeds een overzicht gegeven van de oordelen per facet. In geval van een 

compensatie van facetten, wordt het oordeel op onderwerpniveau gevolgd door een motivering en aangevuld met 

de weging die de commissie hanteerde in de oordeelsvorming op onderwerpniveau. In de overige gevallen wordt 

voor de motivering van het oordeel op onderwerpniveau verwezen naar de argumentatie bij de facetten.  

 



 

 
o n d e r w i j s v i s i t a t i e  I n t e r i e u r v o r m g e v i n g  e n  m e u b e l o n t w e r p  |  1 3  

De oordelen per facet en per onderwerp hebben betrekking op alle locaties, afstudeerrichtingen en varianten. 

Daar waar er een onderscheid in het oordeel per afstudeerrichting en/of locatie en/of variant nodig is, wordt dit 

aangegeven in het rapport. 

 

De commissie houdt in haar beoordeling rekening met accenten die de opleiding eventueel zelf legt, met het 

domeinspecifieke referentiekader en met de benchmarking ten opzichte van de gelijkaardige opleidingen in 

andere instellingen van hoger onderwijs.  

 

Alle oordelen en wegingen volgen de beslisregels zoals geformuleerd in de Handleiding Onderwijsvisitaties 

VLIR|VLHORA, september 2008. Op het niveau van de facetten volgen de oordelen een vierpuntenschaal: 

“onvoldoende”, “voldoende”, “goed” en “excellent”. Op het niveau van de onderwerpen en op het niveau van de 

opleiding in haar geheel geeft de commissie een antwoord op de vraag of er in de opleiding voor dit onderwerp 

voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. Hierbij kan het oordeel “voldoende” of “onvoldoende” 

luiden. 

 

 

 

1.4 indeling van het rapport 

Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel beschrijft de visitatiecommissie in hoofdstuk 2 het 

domeinspecifiek referentiekader op basis waarvan zij de gevisiteerde opleidingen heeft beoordeeld. In hoofdstuk 

3 worden de belangrijkste conclusies en bevindingen van de commissie per facet vergelijkenderwijs weergegeven 

en tot slot worden in hoofdstuk 4 de toegekende scores in tabelvorm samengevat. 

 

In het tweede deel van het rapport brengt de commissie verslag uit over de gevisiteerde opleidingen. Voor elke 

afzonderlijke hogeschool en dus voor elke afzonderlijk gevisiteerde opleiding kan u een deelrapport terugvinden. 

De deelrapporten bevatten de aanbevelingen die de commissie doet ten aanzien van elke afzonderlijke 

hogeschool en zijn gemakshalve geordend naar alfabetische volgorde van de benaming van de hogescholen. 
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Hoofdstuk 1 Het domeinspecifiek referentiekader Interieurvormgeving  

1.1 inleiding 

Voor iedere opleiding wordt een domeinspecifiek referentiekader ontwikkeld dat door de commissie gebruikt 

wordt bij de beoordeling van opleidingen. De visitatiecommissie is verantwoordelijk voor de opmaak van het 

domeinspecifiek referentiekader. De VLHORA als evaluatieorgaan geeft de procedure
1
 aan voor de opstelling 

ervan.  

 

Het referentiekader is niet bedoeld om een ideale opleiding te schetsen. Respect voor de eigenheid van een 

opleiding en voor de diversiteit binnen eenzelfde opleiding over de instellingen heen, veronderstelt immers dat in 

de eerste plaats wordt nagegaan of elke opleiding erin slaagt haar eigen doelstellingen te realiseren en dit zowel 

inhoudelijk als procesmatig. Dit belet niet dat wordt nagegaan of elke opleiding aan een aantal minimumeisen 

voldoet, die aan de betreffende opleiding worden gesteld vanuit het vakgebied en/of de relevante beroepspraktijk.  

 

 

 

1.2 domeinspecifieke competenties 

1 gehanteerde input 

 

- referentiekaders van de opleidingen 

 

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 

Hogeschool Sint-Lukas Brussel 

Hogeschool Gent 

Lessius Mechelen 

 

 

- brondocumenten  

 

VLOR, Beroepsprofiel interieurvormgever (1997)  (http://www.vlor.be) 

VLOR, Opleidingsprofiel interieurvormgever (1998) (http://www.vlor.be) 

Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (2003-04-04) 

(http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/bundel/HOstruct.htm). 

Tuning fine art (2006) - the Tuning template for Fine Art Higher Education in Europe 

Tuning document Design Education (2007) 

 

 

 

2 domeinspecifiek referentiekader voor de professioneel gerichte bacheloropleiding 

 

2.1  algemene competenties 

 

De visitatiecommissie heeft ervoor gekozen om de algemene competenties vermeld in artikel 58 van het 

structuurdecreet over te nemen. Het betreft volgende competenties: “het beheersen van algemene competenties 

als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken van informatie, het vermogen tot kritische reflectie 

en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen 

                                                           
1
  De procedure voor het opstellen van het domeinspecifiek referentiekader is beschikbaar op de website van de VLHORA 

www.vlhora.be onder de rubriek visitatie & accreditatie. 

 

http://www.vlor.be/
http://www.vlor.be/
http://www.vlhora.be/
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tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en 

een ingesteldheid tot levenslang leren”. 

 

De visitatiecommissie wenst daarbij extra de aandacht te trekken op het feit dat al deze competenties inzetbaar 

moeten zijn binnen een brede maatschappelijke en internationale context. 

 

De visitatiecommissie wenst bovendien te benadrukken dat flexibiliteit, teamgerichtheid, een internationale en 

interculturele gerichtheid en een attitude van levenslang leren basiscompetenties zijn waarover elke professionele 

bachelor dient te beschikken. 

 

 

2.2  de beroepsgerichte en beroepsspecifieke competenties 

 

De basiskennis en het basisinzicht die de bachelor verworven heeft moeten hem in staat stellen om de verworven 

competenties toe te passen in diverse beroepssituaties. De commissie onderschrijft daarbij eveneens de 

beroepsgerichte competenties van het decreet: teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht kunnen werken in 

de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk 

en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën, en het besef van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk. 

 

De uiteindelijke doelstelling van de professioneel gerichte bacheloropleiding interieurvormgeving is de 

afgestudeerde beroepsspecifieke competenties bij te brengen die de hem in staat stellen de verschillende 

stappen van het ontwerpproces, van idee tot uitvoering, tot een goed einde te brengen. Aandacht voor de relatie 

tussen mens en ruimte alsook mens en object wordt hierbij door de commissie als primordiaal geacht voor elk 

ontwerp.  

 

De professioneel gerichte bachelor in de interieurvormgeving: 

 

1. heeft kennis van materialen, techniek, technologie  en constructieve aspecten. 

2. heeft inzicht in ruimtelijke en vormelijke kwaliteiten en functionele aspecten. 

3. heeft kennis en inzicht in wettelijke, financiële en commerciële elementen van het beroepenveld en 

beschikt over ondernemerszin die het zelfstandig werken mogelijk maakt. 

4. heeft aandacht voor de culturele en maatschappelijke context van ontwerpactiviteiten. 

5. heeft interdisciplinaire basiskennis verworven en kan die aanwenden in specifieke ontwerpen en/of 

oplossingen. 

6. heeft kennis en inzicht in de diverse fasen van het ontwerpproces, alsook in de relatie tussen de 

verschillende fasen.  

7. kan een project plannen en uitvoeren. 

8. kan de opdracht op een kritische en empathische manier formuleren in dialoog met de opdrachtgever 

en/of collega‟s om zo tot een adequate en patroon doorbrekende oplossing te komen. 

9. kan op een duidelijke manier informatie verschaffen aan alle stakeholders door gebruik te maken van  

actuele aangepaste media in functie van de aard van het project. 

10. is in staat informatie te verwerven en te communiceren en functioneren in een internationale omgeving. 

11. heeft de attitude om proactief ontwikkelingen te detecteren en toe te passen in het ontwerpen. 

12. is zelfkritisch, werkt onderzoekend en is gericht op innovatieve en duurzame oplossingen. 

13. heeft aandacht voor de geschiedenis en de actuele context van het vakgebied. 

14. heeft aandacht voor de geschiedenis, de actuele context en de relatie met aanverwante domeinen. 

15. is in staat een complexe situatie te analyseren en door middel van synthetisch denken een adequate 

oplossing voor te stellen. 

16. is zich bewust en reflecteert over de ethische en deontologische implicaties van het ontwerpen. 
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1.3 besluit 

De commissie heeft de domeinspecifieke competenties geformuleerd: 

- rekening houdend met de verifieerbaarheid van de gestelde competenties; 

- rekening houdend met de diversiteit binnen de opleidingen. 

 

De commissie heeft bewust niet gekozen voor een gedetailleerde opsomming van opleidingsonderdelen binnen 

elk specialisatiedomein maar voor een generieke formulering van de vereiste competenties. De commissie zal 

tijdens de visitatie nagaan in hoeverre de specifieke invulling van het curriculum bijdraagt tot de realisatie van de 

competenties. 
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Hoofdstuk 2  De opleidingen in vergelijkend perspectief 

Woord vooraf 

 

In dit hoofdstuk geeft de visitatiecommissie in vergelijkend perspectief een overzicht van haar bevindingen over 

de opleidingen naam opleiding in Vlaanderen. De commissie besteedt bij de vergelijking vooral aandacht aan 

elementen die haar met meest in het oog gesprongen zijn of die zij belangrijk acht, en aan vaststellingen die zij in 

meerdere rapporten heeft gedaan. Het is niet de bedoeling van de commissie om de individuele 

opleidingsrapporten in detail te herhalen. Waar relevant zal de commissie voorbeelden van goede praktijk 

aanhalen. 

 

 

 

Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding 

 

 

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie 

 

De commissie kon bij alle opleidingen vaststellen dat het niveau en de oriëntatie op een degelijke manier werd 

vastgelegd en dat men duidelijk aandacht besteedt aan de formulering van de algemene en de beroepsgerichte 

competenties. De commissie kon ook vaststellen dat deze competenties met de nodige doelgroepen wordt 

besproken en dat zij gecommuniceerd worden en daardoor gekend zijn. Alle opleidingen streven er naar een 

breed profiel af te leveren dat in staat is om na afstuderen in te stappen in een professionele context met een 

attitude van levenslang leren. 

 

 

Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen 

 

Bij drie van de vier instellingen gaf de commissie een positieve score. Zij is van mening dat in een aantal 

instellingen de band met het relevante werkveld goed is uitgebouwd en dat er voldoende rekening wordt 

gehouden met evoluties in binnen-en buitenland. Op andere plaatsen kan dit nog structureler worden uitgewerkt 

en dient men aandacht te hebben voor de samenstelling voor de resonantiecommissies. De commissie was 

aangenaam verra st om vast te stellen dat de meeste opleidingen reeds aandacht hebben voor duurzaamheid, 

ethisch en ecologisch ontwerpen. Zij hoopt dat dit in de toekomst overal zal worden toegepast. 

 

 

 

Onderwerp 2 Programma 

 

 

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud 

 

De commissie stelde vast dat de meeste instellingen op een adequate manier hun doelstellingen vertaald hadden 

naar concrete opleidingsonderdelen. Bij één van de instellingen kon zij vaststellen dat er evenwel meer nadruk 

moet worden gelegd op (technische) tekenvaardigheden, en dit zowel op computer als met de hand. Zij is van 

mening dat deze vaardigheden voor een bachelor in de interieurvormgeving onontbeerlijk zijn en vindt dan ook 

dat geen van beiden optioneel zou mogen zijn in een programma. Zij vraagt de opleidingen ook om meer 

aandacht te schenken aan het opstellen van competentiematrices om de relatie tussen de doelstellingen 

duidelijker te maken en beter te kunnen bewaken. Ook de diverse beroepsrollen kunnen op deze manier 

explicieter worden voorgesteld aan studenten.  
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Facet 2.2 Eisen professionele en academische gerichtheid 

 

Bij de helft van de gevisiteerde opleidingen was de commissie aangenaam verrast door de aansluiting met het 

werkveld die werd gerealiseerd in het opleidingsprogramma van de opleiding. Bij één instelling moest zij echter 

vaststellen dat deze aansluiting te weinig werd gerealiseerd. De voornaamste redenen hiervoor waren onder 

meer het gebrek aan materialenkennis het ontbreken van een aantal essentiële actuele evoluties uit het veld in 

het programma. De commissie wenst ook te benadrukken dat het brede profiel van de interieurvormgever het 

hele veld, van de meest praktische toepassingen tot de meest artistieke, dient te beslaan en waarschuwt de 

opleidingen voor de gevaren van een te enge keuze bij de invulling van de opleidingsonderdelen. In dat opzicht is 

een kruisbestuiving van de verschillende opleidingen volgens haar een interessante denkpiste die een 

meerwaarde zou kunnen betekenen voor alle betrokkenen. 

 

 

Facet 2.3 Samenhang 

 

Bij alle instellingen kon de commissie vaststellen dat er een degelijke samenhang bestaat tussen de verschillende 

opleidingsonderdelen, en dit zowel binnen één jaar van het normtraject als door de verschillende jaren heen. 

Voornamelijk de koppeling tussen theorie en praktijk was op een aantal plaatsen nog niet voldoende gerealiseerd. 

Dit moet de komende jaren zeker een aandachtspunt blijven voor de opleidingen.  

 

 

Facet 2.4 Studieomvang 

 

De commissie kon vaststellen dat alle opleiding qua studieomvang voldoen aan de eisen gesteld door het 

decreet.  

 

 

Facet 2.5 Studielast 

 

De commissie kon vaststellen dat er bij de verschillende opleidingen weinig problemen zijn op het vlak van 

studielast. Dit resulteerde in een goede score bij drie van de vier instellingen. De visitatiecommissie kon 

vaststellen dat het correct meten van de studietijd niet overal op een degelijke manier wordt uitgevoerd en zij 

vraagt de opleidingen om hier in de toekomst voldoende aandacht te blijven aan besteden. Zij is van mening dat 

op een aantal plaatsen de studielast zelfs mag stijgen en geeft aan dat het wegwerken van overlappingen tussen 

opleidingsonderdelen daartoe een eerste aanzet zou kunnen zijn. 

 

 

Facet 2.6 Afstemming vormgeving - inhoud 

 

De commissie stelde tijdens de bezoeken vast dat er op het valk van vormgeving en inhoud van de cursussen 

nog aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijn. Eén van de vier instellingen doet het op dit vlak iets beter. Ook hier 

kon zij het spanningsveld tussen theoretische en praktische opleidingsonderdelen duidelijk voelen. De commissie 

stelde ook een grote variatie vast aan kwaliteit van onderwijsmiddelen, zowel qua vorm als qua inhoud. Dit dient 

volgens haar op korte termijn geremedieerd te worden. Verder kunnen de opleidingen ook aandacht besteden 

aan het gebruik van nieuwe werkvormen, waaronder zeker ook het elektronisch leerplatform. Het expliciet 

formuleren van een didactisch concept is volgens de commissie een goede eerste stap in het afstemmen van de 

vormgeving en de inhoud van een programma.  

 

 

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing 

 

Met drie voldoendes en één goed wenst de visitatiecommissie ook op het vlak van beoordeling en toetsing aan te 

geven dat er nog inspanningen nodig zijn. Het uitwerken van een globaal toetsbeleid, de duidelijke formulering 
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van beoordelingscriteria, de borging van de kwaliteit van examenvragen, transparante feedback en het betrekken 

van studenten bij de beoordeling van opleidingsonderdelen zijn daarbij de belangrijkste aandachtspunten voor de 

verschillende opleidingen. 

 

 

Facet 2.8 Masterproef 

 

Dit facet is niet van toepassing voor een professionele bachelor. 

 

 

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden 

 

De commissie kon vaststellen dat alle opleidingen voldoen aan de decretale voorschriften voor wat betreft de 

instroomvoorwaarden voor een professionele bachelor. Drie opleidingen kregen een betere score omdat zij ook 

bijkomende inspanningen leveren om de instroom van studenten in de opleiding en het hoger onderwijs te 

faciliteren. Zij ziet nog mogelijkheden ter verbetering door het bestuderen van de correlatie tussen vooropleiding 

en slaagcijfers en denkt dat het inrichten van vakantiecursussen de instroombegeleiding van studenten nog kan 

versterken. 

 

 

 

Onderwerp 3 Inzet van personeel 

 

 

Facet 3.1 Kwaliteit personeel 

 

De commissie is van mening dat het personeel in alle opleiding zeker voldoende gekwalificeerd is om de 

studenten op een kwaliteitsvolle manier op te leiden tot volwaardige interieurvormgevers. Slechts één instelling 

kreeg hier de score goed omdat er in de meeste opleiding nog een aantal aandachtspunten blijven bestaan. Het 

gaat dan voornamelijk om het uitwerken van een professionaliseringsbeleid, het aantrekken van meer specifieke 

interieurvormgevingsprofielen en het gebruiken van de formele cyclus van functionerings- en evaluatie-

gesprekken. Een goede communicatie tussen de verschillende personeelsleden is een belangrijke voorwaarde 

voor het optimaal functioneren van een opleidingsteam en dit dient eveneens continue bewaakt te worden. 

 

 

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid 

 

De professionele gerichtheid van het personeel scoort gemiddeld voldoende, met één uitschieter naar goed. De 

commissie is van mening dat het belangrijk is dat er voldoende lesgevers een eigen interieurvormgevingspraktijk 

hebben. Zij vraagt hierbij ook aandacht voor de vakinhoudelijke professionalisering van de docenten. Praktijkwerk 

levert waardevolle bijscholing op, maar aanvullend kan zeker voordeel worden gehaald uit specifieke 

bijscholingen, bijvoorbeeld op het gebied van materiaalkunde, om de eigen kennis uit te breiden en nieuwe 

evoluties op te volgen.  

 

 

Facet 3.3 Kwantiteit personeel 

 

De commissie kon vaststellen dat drie van de vier instellingen over voldoende personeel beschikken om de 

opleiding op een degelijke manier te organiseren. De score „goed‟ werd aan één instelling toegekend op basis 

van de algemene omkadering die zij krijgen vanuit de instelling waaronder zij resideren. Deze schaalgrootte levert 

voor de opleiding een aantal voordelen op die een positieve invloed hebben op de werkdruk. Op een andere 

plaats kon de commissie vaststellen dat het ontbreken van een schaalvoordeel en het gebruik van specifieke 

financieringsmethoden ook een grote druk kunnen leggen op een opleiding. Zij heeft dan ook een onvoldoende 
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score gegeven om aan te geven dat hier beleidsaandacht nodig is. Er dient aandacht te zijn voor de verdeling van 

de werktijd over administratieve en onderwijskundige taken en men dient ervoor te zorgen dat een te hoge 

werkdruk het enthousiasme van het personeel niet wegneemt.  

 

 

 

Onderwerp 4 Voorzieningen 

 

 

Facet 4.1 Materiële voorzieningen 

 

De commissie kon vaststellen dat alle opleidingen, met uitzondering van één, beschikken over voldoende 

materiële voorzieningen om een opleiding interieurvormgeving in te richten. Het ontbreken van een vaste 

werkruimte, materialen en toestellen zorgde er voor dat er in één instelling een onvoldoende werd gegeven. De 

commissie is van mening dat gemis aan werkruimten en mogelijkheid tot het verwerven van praktische voeling 

met materialen in/en ruimten onontbeerlijk is voor het afleveren van een gekwalificeerde interieurvormgever. Er 

dient daarnaast ook, waar er technische installaties aanwezig zijn, voldoende gekwalificeerd technisch personeel 

aanwezig te zijn om de studenten bij te staan bij de bediening van het materiaal. Ook het uitbreiden van de 

bibliotheekcollectie die specifiek op interieurvormgeving is afgestemd is voor één van de instellingen zeker een 

aandachtspunt. 

 

 

Facet 4.2 Studiebegeleiding 

 

Op het vlak van studiebegeleiding was de commissie over het algemeen tevreden. Zij kon in alle opleidingen 

merken dat er op dit vlak inspanningen werden geleverd door de opleidingen. De mate van realisatie maakte het 

verschil tussen een voldoende en een goed. De commissie vraagt hierbij vooral aandacht voor de inzet van de 

ombudsman en de praktische organisatie van het onderwijs. 

 

 

 

Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 

 

 

Facet 5.1 Evaluatie resultaten 

 

De commissie kon in twee instellingen vaststellen dat men met een goed uitgewerkt kwaliteitszorgbeleid werkte. 

Bij één instelling werd het tegenovergestelde geconstateerd. Daar kon de commissie geen systematiek 

bespeuren in de kwaliteitszorg, noch het coherent gebruik van een instrumentarium om metingen uit te voeren. 

Ten gevolge hiervan bespeurde zij ook een lage betrokkenheid van het personeel bij kwaliteitszorg. Ook de 

afstemming tussen de verschillende niveaus van kwaliteitszorg (van hogeschool tot opleiding) en de afstemming 

tussen formele en informele detectie van problemen kunnen beter op elkaar worden afgestemd. 

 

 

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering 

 

De instellingen die in het eerste facet goed scoorden konden deze score ook doortrekken tot dit facet. De 

commissie stelde niet alleen vast dat er een goed systeem van metingen bestond, maar dat er ook daadwerkelijk 

opvolging van de resultaten was en dat de opleidingen op regelmatige basis hun programma en middelen 

bijsturen op basis van deze metingen. Bij de andere instellingen werd de relatie omgekeerd. In de instelling waar 

geen duidelijke systematiek bestond in het kader van kwaliteitszorg voert men wel vaak wijzigingen door op basis 

van gedetecteerde problemen. Ondanks het ontbreken van een systematiek is er dus wel bijsturing. Bij de andere 

instelling ontbreekt net die opvolging. Men heeft een kwaliteitszorgsysteem maar volgt dit nog te weinig op. Het 
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systematische gebruik van de PDCA cirkel kan dit verhelpen. De commissie vraagt ook aandacht voor het 

opvolgen van de aanbevelingen van de vorige visitatiecommissie. 

 

 

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld 

 

De commissie kon bij alle opleidingen vaststellen dat medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld op een 

voldoende wijze betrokken worden bij de opleiding. De betrokkenheid van al deze actoren alsook de frequentie en 

de kwaliteit van de betrokkenheid zorgde voor de verdere differentiatie in de scores. De samenstelling en 

frequentie van samenkomst van de resonantiegroepen alsook de systematische betrokkenheid van alle 

belangengroepen zijn de belangrijkste aandachtspunten. 

 

 

 

Onderwerp 6 Resultaten 

 

 

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau 

 

De commissie stelde bij drie van de vier instellingen vast dat zij hun doelstellingen realiseerden en dat het niveau 

van de afgestudeerden dat van een professionele bachelor behaalt. Bij één van de opleiding is de commissie van 

mening dat de realisatie van de doelstellingen en het niveau niet gerealiseerd worden. De tekortkomingen die de 

commissie vaststelde in het programma zijn volgens hun ook merkbaar in de uiteindelijke resultaten. De 

voornaamste tekortkomingen over de verschillende instellingen heen hebben te maken met communicatieve 

vaardigheden, internationalisering, praktijk- en beroepsgerichte vaardigheden, economische competenties, en 

onderzoeksvaardigheden. Men dient ook voldoende aandacht te schenken aan de kwaliteit van de eindwerken 

die niet in alle instelling van even hoge kwaliteit zijn. 

 

 

Facet 6.2 Onderwijsrendement 

 

De commissie kon uit de verkregen cijfers opmaken dat het onderwijsrendement in alle opleidingen goed is. De 

doorstroom van de studenten en de totale studieduur zijn ondanks de flexibilisering onder controle.  
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Hoofdstuk 3 Vergelijkende tabel kwaliteitsaspecten 

De oordelen van de commissie op de zes onderwerpen en de daarbij horende facetten wordt in een vergelijkende 

tabel weergegeven. De commissieleden hebben per facet een score op een vierpuntenschaal (onvoldoende, 

voldoende, goed, excellent) en per onderwerp een score op een tweepuntenschaal (onvoldoende, voldoende) 

weergegeven. 

 

De toekenning van het oordeel slaat op het geheel van het facet en het onderwerp en is onderbouwd met 

argumenten. De oordelen moeten gelezen worden in samenhang met de tekst in de deelrapporten per instelling. 

Deze tabellen dienen dan ook met de nodige omzichtigheid te worden benaderd. 

 

 

 

Verklaring van de scores op facetniveau 

 

E Excellent: de opleiding realiseert voor het facet een niveau waardoor de ze zowel in 

Vlaanderen als internationaal als een voorbeeld van goede praktijk kan functioneren. 

 

G Goed: het niveau van de opleiding stijgt voor het facet boven de basiskwaliteit uit. 

 

V Voldoende: de opleiding beantwoordt voor dit facet aan de basisstandaard of basisnorm voor 

respectievelijk een professionele bachelor, academische bachelor of master. 

 

O Onvoldoende: de opleiding presteert voor het facet beneden de gestelde verwachting en er is 

voor dit punt beleidsaandacht is. 

 

nvt Het facet is voor beoordeling van de opleiding niet van toepassing. 

 

OK Wordt vermeld bij het facet studieomvang indien de opleiding voldoet aan de decretale eisen 

omtrent de studieomvang. 

 

 

 

Verklaring van de scores op onderwerpniveau 

 

V Voldoende: de visitatiecommissie geeft hiermee aan dat de opleiding op onderwerpniveau 

voldoet aan de basiskwaliteit. 

 

O Onvoldoende: de visitatiecommissie geeft hiermee aan dat de opleiding op onderwerpniveau 

niet voldoet aan de basiskwaliteit. 

 

 

Verklaring van de gebruikte afkortingen in de tabel en opsomming van de gevisiteerde 

afstudeerrichtingen, locaties en eventuele varianten zoals brugopleiding, anderstalige opleiding, … 

 

 

 HoGent Hogeschool Gent 

- professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving 

 

 Lessius M  Lessius Mechelen 

- professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving  
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HSLB  Sint-Lukas Hogeschool Brussel  

- professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving 

- bachelor-na-bacheloropleiding Meubelontwerp 

 

WenK Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 

- professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving 
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Interieurvormgeving en meubelontwerp 

  

Hogent HSLB WenK Lessius M 

ONDERWERP 1 V V V V 

Facet 1.1: Niveau en oriëntatie G G G G 

Facet 1.2: Domeinspecifieke eisen G V G G 

ONDERWERP 2 V V V V 

Facet 2.1: Relatie doelstelling en inhoud G O V V 

Facet 2.2: Eisen professionele en academische 
gerichtheid 

G O V G 

Facet 2.3: Samenhang G V V G 

Facet 2.4: Studieomvang OK OK OK OK 

Facet 2.5 Studietijd G V G G 

Facet 2.6: Afstemming vormgeving en inhoud V V V G 

Facet 2.7: Beoordeling en toetsing V V V G 

Facet 2.8: Masterproef NVT NVT NVT NVT 

Facet 2.9: Toelatingsvoorwaarden G G V G 

ONDERWERP 3 V V V V 

Facet 3.1: Kwaliteit personeel G V V G 

Facet 3.2: Eisen professionele gerichtheid G V V G 

Facet 3.3: Kwantiteit personeel G V V O 

ONDERWERP 4 V V O V 

Facet 4.1: Materiële voorzieningen G V O G 

Facet 4.2: Studiebegeleiding G V V G 

ONDERWERP 5 V O O V 

Facet 5.1: Evaluatie resultaten G O V G 

Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering G V O G 

Facet 5.3: Betrekken van medewerkers, 
studenten, alumni en beroepenveld 

G V V G 

ONDERWERP 6 V O V V 

Facet 6.1: Gerealiseerd niveau V O V V 

Facet 6.2: Onderwijsrendement G V G G 
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Hoofdstuk 4 Opleidingsrapporten Interieurvormgeving 

 Hogeschool Gent  

Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving aan de 

Hogeschool Gent 

 

De opleiding Interieurvormgeving wordt georganiseerd door de Hogeschool Gent.  

 

De hogeschool is lid van de associatie Universiteit Gent. 

 

De opleiding wordt aangeboden door het departement Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK). Naast 

de opleiding interieurvormgeving worden ook nog de masteropleidingen beeldende kunsten en audiovisuele 

kunsten en specifieke lerarenopleidingen aangeboden. De opleiding gaat door op de campus te Gent. 

 

De Gentse Academie werd in 1751 opgericht. Vanaf 1770 zouden er loontrekkende professoren werken en werd 

een beleidsstructuur ingericht. In 1771 werd de titel „koninklijk‟ toegekend aan de Academie door keizerin Maria 

Theresia, op verzoek van Karel van Lotharingen. In de 19
e
 en 20

e
 eeuw werd het KASK verder uitgebouwd. De 

opleiding binnenhuisarchitectuur deed haar intrede in 1945. In 1970 word de afdeling binnenhuisarchitectuur 

losgekoppeld van de Academie en ondergebracht in het Stedelijk Hoger Instituut voor Architectuur en 

Stedenbouw. In 1994 werd de opleiding Binnenhuisarchitectuur omgevormd tot de huidige opleiding 

interieurvormgeving. In 1995 zou de opleiding, die ondertussen terug onder het KASK was ondergebracht, 

fuseren met andere instellingen tot de huidige Hogeschool Gent. 

 

In het academiejaar 2008-2009 studeerden 206 studenten in de opleiding. 
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Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding 

 

 

 

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor 

 

Beoordelingscriteria: 

De opleidingsdoelstellingen zijn erop gericht de student te brengen tot: 

- het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken 

van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren 

van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en 

oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken, en een ingesteldheid tot levenslang leren; 

- het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, 

oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van 

complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk, en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle 

oplossingsstrategieën, en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de 

beroepspraktijk; 

- het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar. 

 

Het oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De missie van de Hogeschool Gent is het vertrekpunt voor het uitwerken van de visie van de opleidingen. De 

commissie kon vaststellen dat hierin het nastreven en handhaven van excellentie, competenties en de 

bevordering van een kritische, creatieve en open maatschappij, centraal staan. De vier essentiële activiteiten van 

de hogeschool, het departement KASK en de opleiding zijn daarbij onderwijs, onderzoek, dienstverlening en 

beoefening van de kunsten. 

 

De actuele visie en de doelstelling van de opleiding Interieurvormgeving zijn het gevolg van een historisch 

groeiproces, en zijn nauw verbonden met die van het departement waaronder de opleiding ressorteert. De 

commissie is van mening dat de context van het KASK een positieve invloed heeft op de opleiding, omdat de 

verwevenheid met andere opleidingen de horizon van de studenten kan verbreden. In 1997 werden binnen de 

visie van het departement vier klemtonen gelegd, waarop de opleiding Interieurvormgeving binnen de hogeschool 

werd opgericht. In 2003 werden de visie en de doelstelling van de bacheloropleiding geherformuleerd. Op basis 

van de al bestaande visies en programma‟s, het Structuurdecreet, de beroeps- en opleidingsprofielen en een 

concurrentie- en marktanalyse formuleerde de voorzitter van de opleidingscommissie een voorstel van 

opleidingsdoelstellingen. Dit voorstel werd besproken met lectoren en studenten, en vertaald naar een 

programma. Daarnaast werkte de opleiding competentieomschrijvingen, een visietekst en een beschrijving van 

het curriculum uit. Al deze teksten werden voorgelegd aan een resonantiecommissie, die een advies formuleerde. 

Deze elementen werden via de opleidingscommissie, diverse deelwerkgroepen en de departementsraad 

verwerkt. Met behulp van een onderwijsinnovator werd een kruistabel tussen competenties en 

opleidingsonderdelen ontwikkeld, en werden tekorten aangevuld. Deze competentielijst werd verder geanalyseerd 

en geoptimaliseerd. In 2005 werden de nieuwe doelstellingen gefinaliseerd.  

De commissie kon tijdens de gesprekken vaststellen dat de opleiding de voorbije jaren grondig heeft nagedacht 

over haar doelstellingen en de oriëntering van de opleiding. Jaarlijks worden de doelstellingen bijgewerkt volgens 

de gedetecteerde noden en geformaliseerd via goedkeuring in de departementsraad.  

 

De commissie kon uit de gesprekken en de documenten opmaken dat de visie van de opleiding gestoeld is op het 

feit dat haar afgestudeerden voldoende professioneel moeten kunnen functioneren in bedrijven die opereren 

binnen de disciplines interieur, architectuur en design. De opleiding wil een meerwaarde creëren door de nadruk 
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te leggen op het inlevingsvermogen van de vormgever tijdens het creatieve proces, van idee tot advies. De 

interieurvormgever moet volgens de opleiding de schakel zijn tussen de ontwerper en de andere actoren in het 

werkveld. Hij moet een idee verder uitwerken op conceptueel, technisch en constructief vlak. De opleiding 

simuleert daarbij zo veel mogelijk werkelijke werkingsgebieden. Een brede kennis van de cultuurhistorische 

context, een gedegen technische kennis en een attitude van levenslang leren, zijn daarbij volgens de opleiding 

onontbeerlijke pijlers.  

De opleiding tracht deze visie, naast de vertaling ervan naar doelstellingen en een programma, ook te gebruiken 

als basis voor de uitwerking van het beleid op het vlak van personeel, infrastructuur, onderzoek, maatschappelijke 

dienstverlening en de omgang met alumni en werkveld. In het academiejaar 2007-2008 is een werkgroep 

opgericht die specifiek gericht is op het aftoetsen van de visie. Op die manier wil de opleiding sneller kunnen 

inspelen op ontwikkelingen in het werkveld.  

 

Vanuit de visie werden doelstellingen en een programma uitgewerkt. De opleiding is daarbij expliciet gericht op 

competentiegericht leren, een duidelijke afstemming op de realiteit en de praktijk, respect voor de autonomie en 

de persoonlijkheid van de student om hem maximaal tot ontplooiing te laten komen en een brede inzetbaarheid in 

het werkveld. De opleiding wil daarbij de studenten een grondige theoretische onderbouw meegeven. Op deze 

basis werkt zij dan thematisch diverse problematieken uit, waarbij rekening wordt gehouden met een stijgende 

complexiteit. Om deze doestellingen te bereiken, heeft de opleiding een oplijsting gemaakt van de nodige 

competenties.  

 

Qua algemene en beroepsgerichte competenties heeft de opleiding zich gebaseerd op de competenties van het 

Structuurdecreet, en die heeft zij verder vertaald naar de eigen opleiding.  

 

Op basis van de geformuleerde competenties definieerde de opleiding twaalf eindkwalificaties voor de 

professionele bachelor Interieurvormgeving. De bachelor Interieurvormgeving moet:  

- een uitvoeringsdossier kunnen opstellen, 

- een project passend, origineel en ergonomisch kunnen laten functioneren op het vlak van ruimtelijkheid, 

design, materiaalgebruik en bouwtechniek, 

- kunnen inschatten wat de gevolgen zijn van een ingreep op bestaande constructies, 

- een ontwerpbureau kunnen organiseren, 

- voldoende boekhoudkundige kwaliteiten bezitten om een eigen praktijk op te starten, 

- een actualiteit cultuurhistorisch kunnen situeren, 

- een professionele portfolio kunnen opstellen over ten minste één deelaspect van het beroepenveld, 

- een adequaat organigram kunnen maken van complexe leefsituaties, 

- de meest voorkomende hedendaagse digitale communicatietechnieken kunnen gebruiken, 

- een ontwerpdossier kunnen expliciteren aan een neutrale externe beoordelingsgroep, 

- zich klantgericht kunnen opstellen zonder de essentie van het ontwerp uit het oog te verliezen, 

- een visie ontwikkelen over interieurarchitectuur.  

 

De doelstellingen van de opleiding worden op diverse manieren bekendgemaakt. Ze zijn te raadplegen op de 

website van het departement en via Dokeos, en worden op infodagen aan abituriënten toegelicht door lectoren en 

de studietrajectbegeleider. Tijdens de lessen en permanente evaluatievormen wordt de visie, mee aan de hand 

van de ECTS-fiches, verder toegelicht.  

 

De commissie is van mening dat de opleiding haar communicatie en profilering nog kan versterken, en hoopt dat 

zij daarvoor voldoende steun zal krijgen van het departement. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen 

 

Beoordelingscriteria: 

- De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen die 

door (buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het 

betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroeps- of kunstpraktijk). Ze zijn, in het geval van 

gereglementeerde beroepen, in overeenstemming met de reglementering of regelgeving ter zake. 

- Voor professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn de eindkwalificaties getoetst bij het relevante 

beroepenveld. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding heeft voor het formuleren van haar beroepsspecifieke competenties en haar opleidingsdoelen 

gebruikgemaakt van diverse (inter)nationale teksten. In eerste instantie heeft men zich gebaseerd op het Decreet 

betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en de Dublin-descriptoren. Daarnaast 

heeft men ook de beroeps- en de opleidingsprofielen van de VLOR geïntegreerd, en heeft men een analyse 

gemaakt van de vacatures op de site van de VDAB. Internationaal heeft men zich vooral gebaseerd op het 

tuning-document „Design Education‟ van 2007 en het document „Tuning fine art – The tuning template for Fine Art 

Higher Education in Europe‟ uit 2006. 

 

De commissie kon tijdens de gesprekken met de lectoren vaststellen dat de opleiding zich bewust is van zijn 

professionele karakter en bachelors wil afleveren die onmiddellijk en breed inzetbaar zijn in het werkveld. De 

inbedding in een kunstendepartement biedt op dit vlak voordelen op het gebied van het programma, de 

onderwijsvormen en het pedagogisch-didactisch concept van de opleiding. Vanuit deze achtergrond streeft men 

ernaar om de studenten op te leiden tot „creatieve schakel‟ in het ontwerp- en uitvoeringsproces, met aandacht 

voor het werken in realistische werksituaties. 

 

De beroepsspecifieke competenties die de opleiding wil bijbrengen zijn opgedeeld in vijf clusters.  

De eerste cluster is gericht op het ontwerpen. Hierbij worden de competenties verworven die nodig zijn voor het 

ontwerpproces en de uitvoering ervan. De tweede betreft competenties voor analyse, observatie en expressie. 

Deze cluster wil de studenten confronteren met de werking van beeldvorming. Ten derde is er de cluster 

theoretische en praktische onderbouw van het ontwerpen. In deze cluster krijgt de student competenties 

aangeboden die ondersteunend zijn aan het ontwerpproces. Als vierde cluster geeft de opleiding aan de student 

competenties mee op het vlak van verbale, schriftelijke en beeldende communicatie. Tot slot wil de opleiding in 

een laatste cluster ook competenties meegeven die gericht zijn op het werkveld.  

Deze vijf clusters werden door de opleiding gedetailleerd uitgewerkt in deelcompetenties en uiteindelijk vertaald in 

eindkwalificaties voor de professionele bachelor Interieurvormgeving. De commissie kon uit de gesprekken met 

het werkveld, de studenten en de alumni opmaken dat deze doelgroepen positief staan ten opzichte van de 

gemaakte keuzes. 

 

De opleiding baseerde zich voor het uitwerken van deze competentie(cluster)s niet alleen op bovengenoemde 

teksten, maar stemde deze ook af op de noden van de arbeidsmarkt en de visie van binnen- en buitenlandse 

vakgenoten. Het werkveld bevestigde dit tijdens de gesprekken. In dit opzicht nodigde de opleiding diverse 

vertegenwoordigers van het werkveld uit om haar bij te staan bij de BaMa-hervorming. De opleiding rekent ook 

expliciet op de bijdrage van het beroepenveld – onder meer door stagebegeleiding en deelname aan jury‟s – om 

de doelstellingen te realiseren en actualiseren.  

 

De commissie kon uit de aanwezige documenten afleiden dat de opleiding zichzelf heeft vergeleken met andere 

Vlaamse hogescholen, en dat zij hiermee ook samenwerkt. Het departementshoofd vergadert met de 

departementshoofden van andere hogescholen in het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK). Dit orgaan 
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bespreekt aspecten als instroom, doorstroom, uitstroom, profilering, accreditatie, academisering en 

humanresourcesmanagement. Het departementshoofd is bovendien actief als lid van de expertisegroep die de 

rationalisering van het hoger onderwijs onderzoekt, en speelde een actieve rol in het ontwikkelen van de visie op 

academisering van het hoger kunstonderwijs.  

Alle besproken elementen van deze initiatieven worden geagendeerd op de departementsraad en/of in de 

opleidingscommissie, en beïnvloeden zo de doelstellingen en het beleid van de opleiding. 

 

Volgens de opleiding is haar unieke invalshoek de gerichtheid op de individuele artistieke ontplooiing van de 

studenten, waarbij de lectoren fungeren als persoonlijke coach. In het programma focust de opleiding sterk op 

verblijfsfuncties en objecten. De opleiding kiest daarbij ook voor een hoog realiteitsgehalte, een brede 

basisopleiding en sterke communicatievaardigheden. De opleiding wil de studenten ook bewust maken van de 

randgebieden van interieurvormgeving, maar kiest ervoor die niet sterk uit te diepen.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Oordeel over Onderwerp 1: Doelstellingen van de opleiding: voldoende 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 1.1: Niveau en oriëntatie  goed  

Facet 1.2: Domeinspecifieke eisen  goed  

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 2 Programma 

 

 

 

Facet 2.1 Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties van de opleiding qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

- De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. 

- De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te 

bereiken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Bij aanvang van het programma gaat de opleiding ervan uit dat geen enkele student voorkennis heeft van het 

vakgebied. Het programma van de opleiding Interieurvormgeving evolueert naar een meer studentgeoriënteerde 

leeromgeving. De aanpak van de opleiding is daarbij gebaseerd op „just-in-time learning‟, probleem- en 

actiegestuurd onderwijs. Het programma laat „multidisciplinariteit‟ toe en levert polyvalente afgestudeerden af. 

 

De commissie kon uit de gesprekken afleiden dat de doelstellingen van de opleiding volgens een duidelijke 

procedure werden vertaald in een programma. De opleidingscommissie maakte een eerste programma op basis 

van de doelstellingen, de vooropgestelde normen qua opleidingsonderdelen, de verdeling van de studiepunten, 

flexibele leertrajecten en de eisen van het werkveld. Op basis van dit programma ontwierp elke titularis in overleg 

de studiefiche van zijn opleidingsonderdeel. Het programma werd formeel en informeel afgetoetst bij studenten, 

alumni en het werkveld. Jaarlijks werd het programma herbekeken op basis van de opgedane ervaringen en de 

evaluaties.  

 

Het programma is opgebouwd rond twaalf opleidingsonderdelen per bachelorjaar. 

 

De commissie kon in het programma van de opleiding Interieurvormgeving vier grote luiken onderscheiden: de 

atelierwerking, de randgebieden van interieurvormgeving, de theoretische en praktische omkadering, en het 

werkveld.  

In het eerste luik wil de opleiding de student bekend maken met alle aspecten van het ontwerpproces. In het 

eerste jaar leert de student eenvoudige ontwerpcompetenties aan de hand van het thema „initiatie en analyse van 

wonen op één niveau‟. In het tweede jaar neemt de complexiteit toe, en wordt de student geconfronteerd met het 

thema „wonen op meerdere niveaus en herbestemming‟. Er gaat in dit jaar een grotere aandacht naar 

conceptonderzoek, detaillering en omgevingsontwerp. In het derde jaar worden woonfuncties onderzocht, en 

verhogen de schaal en de complexiteit van de projecten. Voor wat het tweede luik betreft, zijn opleidings-

onderdelen met betrekking tot design, meubel- en productontwerp opgenomen in het programma, en maakt de 

student ook kennis met de ontwerpmethodes die eigen zijn aan deze disciplines.  

Voor een goed begrip van al deze elementen zorgt de opleiding voor een aantal ondersteunende theoretische en 

praktische vakken, waarbij doorheen de jaren een groeiende moeilijkheidsgraad is waar te nemen. In deze 

vakken leren de studenten problemen geïntegreerd aan te pakken, en krijgen zij een bredere kijk op het werkveld 

en de diversiteit aan antwoorden op een vraagstelling. In het vierde luik biedt de opleiding opleidingsonderdelen 

aan die de student voorbereiden op een specifiek element uit de beroepspraktijk. Op het einde van het derde jaar 

moet de student op basis hiervan in staat zijn een eigen zaak op te starten of een ontwerpbureau te organiseren. 

Binnen dit luik kan de student kiezen om zich te verdiepen in een specifiek onderwerp: organisatiemanagement, 

tijdelijke installaties, design of decoratie en renovatie. 
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Binnen het programma wordt heel wat aandacht geschonken aan disciplineoverschrijdende elementen in het 

curriculum. De opleiding kan, zo stelde de commissie vast, op dit vlak een meerwaarde realiseren door het 

aanbod van andere kunstenopleidingen binnen het departement KASK en op dezelfde campus. Dit weerspiegelt 

zich in het aanbod van keuzeopleidingsonderdelen en de grote variëteit aan disciplines binnen het personeel, de 

vakgroepen, het PWO en dienstverlenende projecten. Ook in de project- en reisweek wordt de student 

geconfronteerd met andere disciplines.  

 

Gegeven de brede waaier aan beroepsmogelijkheden tracht de opleiding het niveau en de inhoud van de 

opleiding hierop af te stellen. Studenten worden tijdens de opleiding met zo veel mogelijk aanverwante gebieden 

geconfronteerd, en krijgen een brede basis mee ter ondersteuning van het ontwerpproces.  

 

De commissie kon tijdens het bezoek opmerken dat de opleiding zichzelf heeft vergeleken met diverse binnen- en 

buitenlandse opleidingen. Dit gebeurde op basis van persoonlijke contacten en informatie die beschikbaar is op 

internet. In diverse opleidingsonderdelen is een duidelijke internationale gerichtheid waar te nemen. Zowel de 

opdrachten, de studiefiches als de gebruikte literatuur(lijsten) verwijzen naar de internationale context waarbinnen 

de studenten werken. Tijdens de jaarlijkse studiereis worden tentoonstellingen en bedrijven bezocht in het 

buitenland. Tijdens workshops, docentenuitwisselingen en bezoeken aan studenten in het buitenland tracht de 

opleiding eveneens relevante informatie te verzamelen. Ook het lidmaatschap van de European League of the 

Institutes of the Art (ELIA) maakt de internationale gerichtheid van de opleiding duidelijk. 

 

Binnen de opleiding is ook te merken dat de opleiding rekening houdt met recente onderwijsontwikkelingen. De 

voorbije jaren leverde de opleiding aanzienlijke inspanningen voor de integratie van het elektronische leerplatform 

in de opleiding. Bij de opmaak van het programma werd rekening gehouden met flexibele leertrajecten, het 

gebruik van actuele software en nieuwe onderwijsvormen als projectonderwijs.  

 

Wijzigingen van studiefiches en het programma zijn elk jaar mogelijk. Voorstellen hiervoor komen aan bod op 

vergaderingen van de opleidingscommissie. De opleiding krijgt hiervoor ondersteuning van de stafmedewerker 

van de sector Onderwijs van de hogeschool. De departementsraad moet alle wijzigingen goedkeuren. De 

praktische afhandeling van programmawijzigingen is onderhevig aan een vaste administratieve procedure. De 

opleiding betrekt zowel het werkveld, studenten, alumni als het onderwijzende personeel bij wijzigingen van het 

curriculum. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.2 Eisen professionele gerichtheid van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

- Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroeps- of kunstpraktijk ontleend 

studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk, de kunstpraktijk en/of (toegepast) onderzoek. 

- Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. 

- Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroeps- of artistieke vaardigheden en heeft aantoonbare 

verbanden met de actuele beroepspraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 
  



 

 
3 8  |  o p l e i d i n g s r a p p o r t  H o g e s c h o o l  G e n t  

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding participeert, naar aanleiding van recente onderwijsontwikkelingen, in projectmatig wetenschappelijk 

onderzoek. Binnen de hogeschool wordt dit ondersteund door de dienst Onderzoek & Dienstverlening, de 

onderzoeksraad en de dienst Kwaliteitszorg. De opleiding wordt begeleid door PWO-adviseurs. De opleiding 

participeert in onderzoek om de aansluiting met het werkveld te verstevigen. De opleiding is betrokken bij drie 

onderzoeksprojecten: „Materialen – toegepast in design en interieur‟, „Kindvriendelijk ziekenhuis: het belang van 

interieurvormgeving en kunst in de ziekenhuisbeleving van kinderen‟ en „Meubelwijzer‟. De commissie staat 

positief tegenover deze initiatieven. 

 

In het programma van de opleiding is een duidelijke leerlijn met betrekking tot het verwerven van vakkennis waar 

te nemen. Dit is te merken aan de groeiende complexiteit van het ontwerpproces doorheen de opleiding. Ook 

vaardigheden en attitudes worden gradueel opgebouwd. Waar mogelijk worden in dit kader ook werf - of 

werkplaatsbezoeken geprogrammeerd. De opleiding levert inspanningen om de resultaten van de eigen 

onderzoeksprojecten te gebruiken in het onderwijs.  

De commissie kon uit de documenten en de gesprekken opmaken dat de opleiding de nadruk legt op realiteitszin, 

en dat ze zoekt naar leersituaties die de reële werksituatie benaderen. De commissie stelt in dit verband ook het 

contact tussen de studenten en reële klanten op prijs, maar vraagt om een duidelijke en transparante 

positionering als onderwijsinstelling ten aanzien van de markt.  

 

Bij de opmaak van opdrachten tracht de opleiding simulaties te gebruiken van mogelijke gebeurtenissen in het 

werkveld. De opleiding is op die manier erg realiteitsgericht. Daarnaast maakt zij ook, waar mogelijk, gebruik van 

externe jury‟s. Dit brengt studenten niet alleen mondelinge vaardigheden bij, maar confronteert hen ook met een 

van de belangrijkste elementen uit hun latere beroepsleven. Studenten worden hierbij ook toegelaten tot 

verdedigingen van hun medestudenten. Ze krijgen ook geregeld groepsopdrachten, waarbij zij overleg moeten 

plegen en verslag moeten uitbrengen van hun vorderingen. Op deze manier wil de opleiding overleg-

vergaderingen in bedrijven of met cliënten simuleren.  

De commissie kon tijdens de gesprekken echter vaststellen dat de communicatievaardigheden van de studenten 

een aandachtspunt zijn voor de opleiding.  

Studenten kunnen hierbij diverse rollen (opdrachtgever, lid van het ontwerpteam…) aannemen, en worden zo 

gedwongen kritisch naar hun eigen werk te kijken. Bij al deze oefeningen legt de opleiding de nadruk op het 

gebruik van de juiste vakterminologie.  

 

In het programma is ruimte voorzien voor aansluiting met het werkveld, door het gebruik van gastsprekers, het 

organiseren van plaatsbezoeken, deelname aan dienstverleningsprojecten enzovoort. De opleiding en haar 

studenten participeren geregeld aan wedstrijden, werken samen met bedrijven en beroepsverenigingen, en 

nemen deel aan beurzen. Ook op deze manier is er een aansluiting met het werkveld.  

 

De commissie kon vaststellen dat de opleiding inspanningen levert om recente ontwikkelingen in het vakgebied 

zo veel mogelijk op te nemen in de opleidingsonderdelen. Er is de jongste jaren een grote aandacht voor de 

digitale werkomgeving te merken binnen de opleiding. Zij merkte in het werkveld ook een enorme 

productdiversificatie op door de ontwikkeling van innovatieve materialen. Op dit vlak doet de opleiding onderzoek 

en doet zij een beroep op actuele databanken. Binnen het experimenteel ontwerpen is volgens de opleiding een 

groeiende aandacht voor „sensoriële beleving‟ te merken. De opleiding tracht de studenten hiermee te 

confronteren door het bezoeken van tentoonstellingen en beurzen.  

 

Binnen de opleiding is een stage voorzien van 9 studiepunten. Vanaf 2009-2010 is dit uitgebreid naar 12 

studiepunten. In de stage moet de student aantonen dat hij de nodige competenties verworven heeft om in te 

stappen in het werkveld. De student kan zelfstandig een stageplaats kiezen binnen het werkgebied waarin hij wil 

werken, en legt daarvoor zelf de nodige contacten. De opleiding moet de stageplaats wel goedkeuren. Een aantal 

kerncompetenties dat in de stage aan bod komt, zijn: zelfstandig kunnen werken, stressbestendig zijn en 

doorzetten, en flexibiliteit. Men verwacht van de studenten dat zij de aangeleerde beroepsspecifieke 

competenties kunnen vertalen naar een reële werksituatie. Ter ondersteuning van de stage worden de studenten 
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vanaf het tweede semester in het tweede jaar geïnformeerd en krijgen zij een stagevademecum met alle 

informatie. Tijdens de stage kan de student een beroep doen op de stagecoördinator en de stagebegeleider van 

de school.  

 

Naast de stage moeten de studenten ook een eindwerk afleveren. Het eindwerk heeft een omvang van 15 

studiepunten. Voor zijn afstudeerproject kan de student kiezen uit diverse ontwerpprojecten en locaties. In het 

eerste semester van het derde jaar ontvangen de studenten een opdrachtenbundel waarin vier opdrachten zijn 

geformuleerd. Elke opdracht die de student kan kiezen, heeft eenzelfde moeilijkheidsgraad, aangepast aan het 

verwachte niveau. In deze opdracht komt het klassieke ontwerpproces in zijn geheel aan bod. De 

kerncompetenties hierbij zijn: de functies van een ruimte kunnen analyseren, onderscheiden en in onderlinge 

samenhang kunnen ontwerpen volgens de ergonomische normen naar een vooropgesteld thema en programma; 

een ontwerp verbaal kunnen toelichten, met een correct gebruik van het vakjargon; en kennis hebben van de 

hedendaagse interieurvormgeving, en daar een persoonlijk en kritisch standpunt over kunnen innemen. 

Studenten worden tijdens dit proces individueel begeleid. Zij kunnen bij alle docenten terecht voor ondersteuning.  

 

De opleiding participeert aan projecten van maatschappelijke dienstverlening in het kader van bachelorproeven 

en keuzeateliers. Studenten worden zo geconfronteerd met echte opdrachten. Ook diverse vakorganisaties 

schakelen de opleiding in voor het realiseren van projecten. Veel docenten zijn daarenboven lid van 

vakverenigingen. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.3 Samenhang van het programma 

 

Beoordelingscriterium: 

- Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon uit de aanwezige documenten opmaken dat er in de opleiding duidelijk een progressieve 

overgang is van eenvoudig naar complex. In het eerste jaar van het modeltraject worden basiscompetenties 

aangereikt waarop de opleidingsonderdelen van de volgende jaren zijn gebaseerd. Alle opleidingsonderdelen 

worden binnen één semester afgewerkt. Door het werken met competentieclusters verkrijgt men een samenhang 

over de verschillende semesters en jaren. Vanaf het tweede semester is in het programma een onderzoeks-

component aanwezig, waardoor de opleiding bij lopende onderzoeksprojecten kan betrokken worden. Dat heeft 

een wederzijdse positieve invloed, zowel op het onderwijs als op het onderzoek van de opleiding. In het tweede 

jaar van het modeltraject diept men de verschillende opleidingsonderdelen verder uit, en ligt er al een grotere 

focus op de integratie van de diverse onderdelen van het ontwerpproces en detaillering. In het tweede semester 

van dit jaar wordt ook aandacht geschonken aan de context van het ontwerp. In het derde jaar ligt de focus op 

schaal, complexiteit en werkveldgebonden aspecten. 

 

De opleiding heeft het programma thematisch uitgewerkt. In de eerste en tweede semester werken de studenten 

respectievelijk rond initiatie en analyse, en inrichten op één niveau. In het derde en vierde semester wordt er 

gewerkt rond verticale circulatie en herbestemming. De thema‟s van het vijfde en zesde semester zijn publieke 
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ruimte en het afstudeerproject. Deze thema‟s vormen de leidraad voor de inhoud van de opleidingsonderdelen in 

deze semesters. Dit maakt een grotere interactie tussen de theorie mogelijk. Voor een aantal 

opleidingsonderdelen zijn volgtijdelijkheidscriteria geformuleerd.  

 

De studenten van de opleiding Interieurvormgeving kunnen binnen hun opleiding een aantal eigen accenten 

leggen. De commissie kon over het algemeen vaststellen dat studenten veel vrijheid genieten om zichzelf te 

ontplooien.  

Binnen het programma heeft de opleiding mogelijkheden voorzien om voor 7 studiepunten een keuze te maken 

uit 4 keuzeateliers. In het derde jaar kunnen de studenten kiezen of zij een atelier over design, decoratie en 

renovatie, tijdelijke installaties of organisatiemanagement volgen. In het derde jaar kunnen zij voor 3 bijkomende 

studiepunten ook zelf een theoretisch opleidingsonderdeel kiezen. Hiervoor hebben zij de keuze uit „Studium 

Generale‟, KASK-lezingen en actuele architectuur. Ook binnen opdrachten zoals de bachelorproef kunnen 

studenten eigen accenten leggen, door een onderwerp te kiezen dat hen aanspreekt.  

De commissie kon uit de gesprekken en de documenten opmaken dat de opleiding in de toekomst meer ruimte 

wil maken voor keuzemogelijkheden binnen het programma. De huidige programmahervorming voorziet een 

bijkomende keuze tussen meubelontwerp en environmental design in het vierde semester, en een keuzepakket 

van 9 studiepunten waarmee de student zijn bachelorproject breder kan omkaderen. De commissie kon 

vaststellen dat de studenten ook de juiste begeleiding en feedback krijgen om hun eigen accenten te realiseren. 

 

De commissie kon uit de aanwezige documenten opmaken dat studenten de opleiding ook kunnen volgen met 

een deeltijds modeltraject of een geïndividualiseerd traject. Het deeltijdse traject maakt een spreiding van de 

studies over een langere termijn mogelijk. Bij de samenstelling van de deeltrajecten werd zowel de 

volgtijdelijkheid als de logica achter het basisprogramma behouden. Individuele trajecten worden uitgestippeld op 

basis van eerder verworven competenties (EVC) en elders verworven kwalificaties (EVK). Ook bij deze 

individuele trajecten worden de opbouw van eenvoudig naar complex, de volgtijdelijkheid en de thematische 

gerichtheid in de mate van het mogelijke gerespecteerd. 

 

Studenten van de opleiding Interieurvormgeving kunnen ook opleidingsonderdelen volgen binnen de Associatie 

UGent. Hiervoor zijn duidelijke procedures aanwezig. In het derde jaar van het curriculum kunnen hierdoor 

uitwisselingen en samenwerking met andere opleidingen en instellingen plaatsvinden in het kader van de 

bachelorproef. Een internationale Erasmus-uitwisseling behoort eveneens tot de mogelijkheden. In de recente 

programmahervorming is bovendien ruimte voorzien om in het kader van opleidingsoverschrijdende projecten 

samen te werken met de opleidingen toegepaste architectuur van de Hogeschool West-Vlaanderen en de 

opleiding landschaps- en tuinarchitectuur binnen de eigen hogeschool. 

 

De opleiding werkte actief mee aan het ontwikkelen van schakelprogramma‟s naar de opleidingen Grafisch 

ontwerp, Multimediale vormgeving en Interieurarchitectuur. Op deze manier kunnen studenten vlot een bijkomend 

diploma behalen.  

De commissie kon tijdens de gesprekken vernemen dat de opleiding in de toekomst ook eigen 

specialisatieopleidingen wil inrichten.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 2.4 Studieomvang 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang, bachelor: ten minste 180 

studiepunten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: OK 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De professioneel gerichte bacheloropleiding bestaat uit 3 studiejaren van elk 60 studiepunten. In totaal wordt dus 

een opleidingsprogramma georganiseerd van 180 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan de formele 

eisen met betrekking tot de minimale studieomvang van een professioneel gerichte bachelor. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.5 Studielast 

 

Beoordelingscriteria: 

- De werkelijke studietijd wordt getoetst en sluit aan bij de normen vastgesteld krachtens decreet. 

- Het programma is studeerbaar doordat factoren die betrekking hebben op dat programma en die de 

studievoortgang belemmeren, zo veel mogelijk worden weggenomen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding is van mening dat er een grote inspanning wordt gevraagd van de studenten om gedurende het hele 

academiejaar op geregelde basis te werken. De studenten geven dit ook aan tijdens infomomenten. 

 

De commissie kon uit de gesprekken met de studenten opmaken dat de opleiding informeel de studietijd in de 

gaten houdt door de continue samenwerking met en begeleiding van studenten in de ateliers. Op die manier kan 

zij vlug bijsturen wanneer de discrepantie tussen de begrote en effectieve studietijd te groot wordt. 

 

In het academiejaar 2006-2007 werd een studietijdmeting uitgevoerd via retrospectieve tijdschatting. Deze 

methode werd door de studietrajectbegeleider duidelijk toegelicht. De meting polste niet alleen naar de studielast 

van alle leereenheden, maar ook naar studeerbaarheid, motivatie, tijd- en prestatie-inschatting. Na de statistische 

verwerking van de gegevens werden resonantiegesprekken gehouden met studenten om de cijfers beter te 

kunnen verklaren.  

 

Sinds het academiejaar 2007-2008 werkt de hogeschool met een nieuwe tool. Die is gebaseerd op regelmatige 

retrospectieve tijdschatting. Elke maand kunnen studenten online hun tijdsbesteding invullen. De respons bleek te 

laag om relevante gegevens te genereren. In het komende academiejaar wordt het systeem op het niveau van de 

hogeschool geëvalueerd.  
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De commissie is van mening dat er op het vlak van studietijdmetingen ruimte voor verbetering is.  

 

De opleiding heeft ondertussen een extra vraag met betrekking tot de studielast toegevoegd aan de algemene 

studentenbevragingen. In de studentenbevragingen kwamen al aspecten van studiebelasting aan bod. Daaruit is 

gebleken dat meer dan 30 procent van de studenten ontevreden is over de spreiding van de studiebelasting.  

De commissie kon vaststellen dat de opleiding beschikt over cijfermateriaal over de tevredenheid, maar dat de 

oorzaken nog duidelijker in kaart kunnen worden gebracht.  

 

De opleiding tracht op diverse manieren de studeerbaarheid van het programma te verhogen. Bij de opstelling 

van het uurrooster tracht men zo veel mogelijk contacturen op elkaar te laten aansluiten, om de studietijd niet te 

veel te fragmenteren.  

Daarnaast kunnen de studenten terecht bij diverse onderwijsondersteunende diensten met betrekking tot 

studieadvies en -begeleiding. Zij kunnen onder meer ondersteuning krijgen op het vlak van studiemethode, 

planning, timemanagement, motivatie, concentratie, en het persoonlijk en sociaal functioneren.  

Als een student niet alle opgenomen credits heeft behaald, kan hij een individueel traject aanvragen. In specifieke 

gevallen kunnen studenten speciale examenfaciliteiten aanvragen. Via het elektronische leerplatform tracht de 

opleiding de communicatie over de opleiding makkelijker te maken.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het didactische concept is in lijn met de doelstellingen. 

- De werkvormen sluiten aan bij het didactische concept. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon uit de documenten en gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken afleiden dat het 

didactische concept van de opleiding gebaseerd is op zes fundamentele pijlers:  

- De student staat als ontwerper en als individu centraal.  

- Project- en procesgestuurd onderwijs. 

- Integratie van een technische opleiding in het creatieve proces, met oog voor het ontwikkelen van 

vaardigheden. 

- Intense persoonlijke begeleiding in een microsysteem. 

- Reflectie. 

- Theoretische omkadering. 

 

De commissie kon vaststellen dat deze pijlers duidelijk werden omschreven, zodat ze uitvoerbaar zijn binnen het 

programma. Het didactische concept vormt de basis waarop de opleiding het leren van de studenten vorm wil 

geven en waarmee ze hen wil ondersteunen. Deze visie is er ook op gericht om de realisatie van de 

doelstellingen mogelijk te maken. 
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De opleidingscommissie is verantwoordelijk voor de aansluiting van de onderwijsvormen bij de diverse 

opleidingsonderdelen in het programma. In samenspraak met de betrokken lectoren werden deze werkvormen 

vastgelegd. De gekozen werkvormen zijn terug te vinden in de studiefiches.  

De opleiding onderscheidt vier soorten onderwijsvormen: contacturen of hoorcolleges, geleide oefenactiviteiten of 

practica, werkveldgebonden uren of begeleid zelfstandig leren en zelfstudie. De gebruikte werkvormen doorheen 

de jaren weerspiegelen het programma, zodat in de loop der jaren een toenemende zelfstandigheid van de 

student wordt gevraagd.  

In de eerste jaren gebruikt men voornamelijk werkvormen die gericht zijn op kennisoverdracht en de ontwikkeling 

van basisvaardigheden. In het laatste jaar vertrekt men vanuit een actieve en individuele participatie van de 

student, en wordt veel meer zelfredzaamheid gevraagd.  

De commissie kon vaststellen dat de werkvormen en de voorziene uren jaarlijks worden geëvalueerd en waar 

nodig aangepast. Tijdens de gesprekken met studenten, alumni en het werkveld kon de commissie vaststellen dat 

een blijvende aandacht voor onderwijsvernieuwing binnen de opleiding gewenst is, en dat hier meer aandacht 

mag worden aan besteed. 

 

Per opleidingsonderdeel kunnen één of meerdere werkvormen worden gehanteerd, afhankelijk van de inhoud van 

het opleidingsonderdeel en het overleg tussen de lectoren. De opleidingscommissie controleert jaarlijks de relatie 

tussen de competentielijst en de werkvormen, en gaat na of de werkvormen nog actueel zijn.  

De commissie kon vaststellen dat binnen de opleiding diverse werkvormen aan bod komen: individueel of 

projectgebonden projectwerk (met individuele begeleiding), praktijkgebonden initiatie- en oefensessies, 

hoorcolleges, interactieve groepsdiscussies, practica, lezingen, begeleide tentoonstelling- of museabezoeken, 

samenwerkingsgroepen en zelfstudie. Er kunnen ook gemengde werkvormen ontstaan door de nauwe band 

tussen de theorie en praktijk in de onderwijsactiviteiten. De commissie is echter van mening dat er meer 

innovatieve en actuelere werkvormen kunnen worden ingezet.  

 

Jaarlijks organiseert de opleiding de project- of reisweek. Tijdens deze week werkt de opleiding rond 

praktijksituaties en worden geen theoretische cursussen gegeven. In de projectweek kunnen studenten 

gedurende een hele lesweek werken rond één project. Men werkt in grotere (jaaroverschrijdende) groepen, 

waardoor een groter project kan worden aangevat. Deze werkvorm biedt tevens de mogelijkheid om 

disciplineoverschrijdend te werken, en hij leert studenten in groep werken. Op het einde van deze week kan een 

tentoonstelling of publicatie gerealiseerd worden. Deze week kan ook worden gebruikt als reisweek. In dit geval 

worden de criteria voor meerdaagse buitenlandse studiereizen gehanteerd om de pedagogische waarde te 

garanderen. Op basis van een positieve evaluatie van deze werkvorm heeft de opleiding beslist om vanaf het 

academiejaar 2009-2010 twee weken te voorzien voor studiereizen en projecten. 

 

Op het vlak van innovatieve werkvormen werkt de opleiding met methodisch ontwerpen, multidisciplinair 

ontwerpen en logewerk. Daarnaast tracht de opleiding studenten te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek, 

vanwege de specifieke methodieken die hierbij worden gebruikt. Daarnaast neemt de opleiding geregeld deel aan 

dienstverlenende projecten, waarmee studenten geconfronteerd worden met realistische probleemstellingen.  

De commissie staat positief ten opzichte van deze initiatieven, maar vraagt de opleiding voldoende aandacht te 

besteden aan de deontologie van deze samenwerking. 

 

Ook bij de keuze van de onderwijsmiddelen heeft de opleiding zich laten inspireren door een stijgende 

zelfstandigheid van de student. De commissie kon vaststellen dat voor alle opleidingsonderdelen, zowel de 

theoretische als de praktische, een syllabus of handleiding voorzien is en dat die ook steeds digitaal via het 

elektronische leerplatform worden aangeboden. Zij kon vaststellen dat de kwaliteit van deze middelen voldoen 

aan haar verwachtingen van onderwijsmiddelen voor een professionele bachelor. 

 

Diverse lectoren maken ter ondersteuning van hun hoorcolleges gebruik van beeldmateriaal en de audiovisuele 

mogelijkheden van de gebouwen van het departement. Voor het aanleren van software is een computerklas 

voorzien. In de ateliers kunnen de studenten gebruikmaken van nota‟s, handboeken, websites, beeldende en 

audiovisuele middelen, PowerPoint-presentaties, het elektronische leerplatform, gespecialiseerde software, een 

productieplatform voor de uitvoering van projecten en specifieke materialen om een ontwerp te realiseren. De 
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opleiding stimuleert de studenten om persoonlijke ontwerpdossiers bij te houden. Hierbij kunnen zij notitie- en 

schetsboeken, moodboards, collages, presentatietekeningen en renderings als hulpmiddel gebruiken. 

 

De voorbije jaren heeft de opleiding inspanningen geleverd om de elektronische leeromgeving intensiever te gaan 

gebruiken. Hiervoor worden informatiesessies georganiseerd, en is er geregeld overleg tussen de coördinatoren 

van de elektronische leeromgeving. De opleiding kon uit enquêtes opmaken dat de studenten Dokeos als positief 

ervaren, en dat de studenten en lectoren er intensief gebruik van maken. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie beveelt de opleiding aan om meer aandacht te besteden aan onderwijsvernieuwing, en om meer 

gevarieerde en innovatieve werkvormen in de opleiding te introduceren. 

 

 

 

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing 

 

Beoordelingscriterium: 

- Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat en voor studenten inzichtelijk getoetst of de 

studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De evaluatiemethode wordt aan de studenten duidelijk gemaakt via de studiefiches per opleidingsonderdeel en is 

gekoppeld aan één of meerdere competenties. De beoogde competenties worden getest aan de hand van 

diverse examenvormen: schriftelijke en/of mondelinge semesterexamens, permanente evaluatie, opdrachten en 

jury‟s.  

De commissie kon vaststellen dat de gebruikte evaluatievorm aangepast is aan de didactische werkvorm, en dat 

die door de opleidingscommissie en in overleg met de betrokken lector vastgelegd wordt.  

 

De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat het onderwijs- en examenreglement van zowel de 

hogeschool als het departement een duidelijk beoordelings- en toetsingskader bevat voor de praktische 

organisatie, bevoegdheden en beoordelingen. Als deze reglementen wijzigen, worden alle lectoren hiervan op de 

hoogte gebracht. Alle lectoren moeten er op basis van dit reglement steeds voor zorgen dat de studiefiches 

aangeven wat het gewicht is van de verschillende evaluatievormen, wat de verhouding is tussen de leereenheden 

binnen een opleidingonderdeel, welke competenties zij toetsen en hoe zij die toetsen. Daarnaast wordt ook 

verwacht dat de lectoren voorbeelden van examenvragen geven en toelichten, en dat zij duidelijk aangeven welke 

beoordelingscriteria er worden gehanteerd voor het beoordelen van werkstukken, praktische proeven en jury‟s. Bij 

schriftelijke examens moet het maximale aantal punten per vraag worden genoteerd. Bij mondelinge examens 

moeten de gestelde vragen en het aantal behaalde punten per vraag worden genoteerd. Tijdens het examen of 

de praktische proef is de lector verplicht aanwezig, om indien nodig toelichting te kunnen geven bij 

onduidelijkheden.  

 

Binnen de hogeschool worden twee evaluatiesystemen onderscheiden, die eventueel kunnen worden 

gecombineerd: permanente evaluatie en periodegebonden evaluatie. De keuze voor een van de beide systemen 

is afhankelijk van de inhoud en het doel van het opleidingsonderdeel. Binnen deze twee systemen zijn diverse 

evaluatievormen mogelijk: formatief en summatief assessment, mondelinge en schriftelijke examens, project- en 

procesevaluatie, en evaluatie van stage en eindwerk.  
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De commissie kon in de studiefiches zien dat er per opleidingsonderdeel een duidelijke puntenverhouding tussen 

de verschillende evaluatiesystemen wordt vastgelegd en beschreven. Ze kon tijdens het bezoek vaststellen dat 

voor opleidingsonderdelen die specifiek betrekking hebben op interieurvormgeving, gebruik wordt gemaakt van 

permanente evaluatie in combinatie met jurering, productevaluatie, procesevaluatie en praktische proeven.  

 

Atelierwerk wordt intersubjectief beoordeeld door verschillende atelierlectoren en eventueel externe juryleden. 

Tijdens de begeleiding van dit werk wordt aan studenten duidelijk gemaakt waar hun sterke en zwakke punten 

liggen, en krijgen zij voorbeelden van good practices om hen op weg te helpen.  

 

De stagebeoordeling bestaat uit twee delen. Vooreerst staan er punten op het stagerapport. Daarnaast legt de 

stagebegeleider minstens één stagebezoek af, waarbij hij een gesprek heeft met de stagementor. Op het einde 

van het gesprek vullen zij samen een evaluatieformulier in, dat gebaseerd is op de vooropgestelde 

eindcompetenties voor de bachelor Interieurvormgeving.  

De evaluatiefiches die gebruikt worden voor de evaluatie van de stage en de praktische opleidingsonderdelen, 

zijn volgens de commissie een voorbeeld van de richting waarin toetsing en evaluatie moeten evolueren.  

Het eindwerk wordt geëvalueerd op zowel het proces als het product, waarop respectievelijk één derde en twee 

derde van de punten staan. Het proces wordt continu geëvalueerd door de ateliertitularissen. De examenjury van 

het product bestaat uit vier externe juryleden die actief zijn in het werkveld, de ateliertitularis en een titularis van 

een voorgaande module. Na de toelichting door de student over zijn project kennen de juryleden punten toe, die 

de bekwaamheid van de studenten voor het werkveld reflecteren.  

 

Per leerdomein is er formeel overleg tussen de verschillende lectoren met betrekking tot examenvragen. Waar 

mogelijk worden deze vragen ook over de grenzen van de studiejaren op elkaar afgestemd.  

 

De examencommissie, die verantwoordelijk is voor de deliberatie, wordt voorgezeten door het departementshoofd 

en is gehouden door strikte procedures die omschreven zijn in het onderwijs- en examenreglement. De opleiding 

delibereert studenten op basis van het effectief gevolgde jaarprogramma. Een student is geslaagd wanneer hij 

voor elk opleidingsonderdeel een examencijfer behaalt van 10 op 20. Als dit cijfer niet wordt gehaald, beslist de 

examencommissie of de student een herexamen moet afleggen. Een student verwerft het diploma als hij voor het 

geheel van de opleiding geslaagd is.  

 

De praktische planning van de examens wordt via de academische kalender aan de studenten meegedeeld. Die 

is beschikbaar op Dokeos en wordt jaarlijks op een verplichte infovergadering voor studenten en personeel 

verduidelijkt. De examenroosters worden minstens één maand voor de start van de examenperiode aan de 

studenten overgemaakt. Zowel studenten als personeelsleden kunnen via de daarvoor voorziene kanalen 

suggesties formuleren voor aanpassingen aan het ontwerp van het examenrooster.  

 

De commissie kon tijdens de gesprekken met de studenten vernemen dat de resultaten van permanente 

evaluatie tijdens het semester worden meegedeeld aan en besproken worden met de student. Na de eerste 

examenperiode worden de resultaten via Dokeos bekendgemaakt. Na de tweede examenperiode en de tweede 

zittijd krijgen de studenten een individueel puntenbriefje. De proclamatie vindt plaats in juli en na de tweede zittijd. 

Kort na elke examenperiode is er feedback voorzien, waarbij de studenten hun examens mogen inkijken en 

bijkomende uitleg kunnen vragen. Ze kunnen ook juryverslagen opvragen. 

 

De opleidingscommissie is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de examens. In eerste 

instantie kan zij hierbij terugvallen op de diverse reglementen. Daarnaast regelt zij het overleg tussen lectoren om 

te komen tot een zo objectief mogelijke beoordeling. De kwaliteit van de examens maakt deel uit van de 

bevragingen van studenten. Problemen kunnen worden opgevangen door feedbacksessies en de ombudsdienst. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie beveelt de opleiding aan om het concept van de evaluatiefiche verder uit te breiden. 
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Facet 2.8 Masterproef 

 

Dit facet is niet van toepassing voor een professioneel gerichte bacheloropleiding. 

 

 

 

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden 

 

Beoordelingscriteria: 

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten  

bachelor: 

- diploma secundair onderwijs, diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, 

diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, of een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens 

een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt 

erkend; 

- door het instellingsbestuur bepaalde voorwaarden voor personen die niet aan de bovengenoemde 

voorwaarden voldoen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding hanteert de decretaal voorziene toelatingsvoorwaarden voor de bacheloropleiding. 

De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat de toelatingsvoorwaarden en inschrijvingsmodaliteiten zijn 

beschreven in het onderwijs- en examenreglement van de hogeschool. Een student moet voldoen aan de 

omschreven diploma- en taalvoorwaarden. Studenten die niet voldoen aan deze voorwaarden, kunnen de 

toelating krijgen om de opleiding te starten na het positief doorlopen van een toegangsonderzoek, zoals 

vastgelegd in het reglement van de Associatie UGent. Het departement kan bindende voorwaarden opleggen aan 

studenten wanneer zij na één academiejaar niet de helft van de opgenomen studiepunten hebben verworven. 

 

De commissie kon uit de instroomstatistieken opmaken dat er in de opleiding iets meer studenten met een 

vooropleiding TSO dan met een vooropleiding ASO starten. Studenten met KSO- en BSO-vooropleidingen 

vertegenwoordigen slechts een kwart van de totale studentenpopulatie. Studenten met een vooropleiding TSO en 

BSO ondervinden vaak problemen met timemanagement en de hoeveelheid te verwerken leerstof. Jaarlijks 

organiseert de studiebegeleider een groepssessie studiemethode en -planning om deze problemen te verhelpen. 

 

Met betrekking tot het programma gaat de opleiding ervan uit dat er geen voorkennis vereist is om te starten. In 

de opleidingsonderdelen van het eerste semester gaat men ervan uit dat niemand vertrouwd is met het 

vakgebied. Om iedereen op gelijke voet te laten starten, organiseert de opleiding – zo kon de commissie tijdens 

de gesprekken vaststellen  – diverse activiteiten om de aansluiting tussen de vooropleiding en de opleiding 

Interieurvormgeving te optimaliseren. De opleiding organiseert onder meer: infosessies, opendeurdagen, een 

introductieweek, een taalproject, sessies studiemethodiek, planning en omgaan met stress, studiebegeleiding op 

het vlak van studiemethode en -planning en trajectbegeleiding.  

 

Men kan de opleiding Interieurvormgeving volgen met een diploma-, een examen- of een creditcontract. 

Studenten kunnen zich inschrijven voor het (voltijdse of deeltijdse) normtraject of voor een geïndividualiseerd 

traject. Studenten die zich inschrijven voor een flexibel traject moeten dit doen via de studietrajectbegeleider. In 

samenspraak tussen de studenten en de begeleider wordt een programma opgesteld. Voor het opstellen van dit 

programma moet men rekening houden met de volgtijdelijkheidstabellen, zoals de opleidingscommissie die 

opstelde. Studenten die vrijstellingen willen bekomen op basis van eerder verworven competenties of elders 

verworven kwalificaties, moeten dit eveneens doen via de studietrajectbegeleider, die hiervoor een procedure zal 
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opstarten. Deze procedure omvat de opmaak van een portfolio, een administratief luik en een 

bekwaamheidsonderzoek. Omwille van het pedagogische concept van de opleiding is het niet mogelijk om 

ateliergebonden opleidingsonderdelen te volgen met een examencontract. 

 

Sinds het academiejaar 2007-2008 is de studietrajectbegeleider, naast het begeleiden van procedures, ook 

verantwoordelijk voor de inhoudelijke opvolging van studenten met een individueel aangepast jaarprogramma. De 

opleiding kan hierdoor studenten beter ondersteunen, maar ook meer feedback krijgen over de genomen 

beslissingen op het vlak van flexibele leertrajecten. Na elke examenperiode organiseert de studietrajectbegeleider 

een infosessie over de mogelijkheden. 

 

Binnen het departement KASK werden diverse schakelprogramma‟s ontwikkeld voor studenten met een 

professionele bacheloropleiding. Door middel van deze programma‟s kunnen studenten gemakkelijk instromen in 

de afstudeerrichtingen Grafisch ontwerp en Textielontwerpen.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Oordeel over Onderwerp 2: Programma: voldoende 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 2.1: Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma  goed 

Facet 2.2: Eisen academische gerichtheid van het programma  goed 

Facet 2.3: Samenhang van het programma   goed 

Facet 2.4: Studieomvang    OK 

Facet 2.5: Studielast    goed 

Facet 2.6: Afstemming tussen vormgeving en inhoud   voldoende 

Facet 2.7: Beoordeling en toetsing    voldoende 

Facet 2.8: Masterproef    nvt  

Facet 2.9: Toelatingsvoorwaarden    goed  

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 3 Inzet van het personeel 

 

 

 

Facet 3.1 Kwaliteit van het personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het 

programma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat het personeelsbeleid van het departement in grote mate 

bepaald is door het decreet. Het dagelijks beleid is in grote mate in handen van het departementshoofd. Alle 

beslissingen qua personeel die het departementshoofd en de departementale raad nemen, moeten door het 

bestuur van de hogeschool worden bekrachtigd. Het departementaal onderhandelingscomité is verantwoordelijk 

voor het voeren van onderhandelingen met betrekking tot personeelsformatie, personeelsmiddelen en 

taakbelasting. Binnen het personeelsbeleid spelen ook vakgroepen een grote rol. Vakgroepen zijn 

verantwoordelijk voor de concrete realisatie van het opleidingsprogramma en dus ook voor human resources. De 

vakgroepen hebben een adviserende rol op het vlak van personeelsbeleid: onder meer aanwervingen, 

aanstellingen, sollicitatiegesprekken, evaluatie van personeelsleden en taakinvulling. De administratieve 

afhandeling van alle dossiers gebeurt door de centrale personeelsadministratie van de Hogeschool Gent.  

 

De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat er binnen het departement wordt gewerkt met een 

langetermijnvisie op het gebied van personeelsformatie. Centraal daarin staat de nood aan goede pedagogen en 

goede lesgevers met ervaring in het werkveld. De expertise uit de praktijk en de link met het werkveld zijn volgens 

de opleiding positieve voorbeelden voor de studenten. In de visie wordt ook het uitbouwen van een 

onderzoekscomponent als prioritair naar voren geschoven.  

De commissie merkte tijdens het bezoek een grote inzet en openheid op bij het personeel, en apprecieert zijn 

realiteitszin en zijn constructieve maar kritische houding. Zij kon vaststellen dat het personeel gekwalificeerd is 

voor het onderwijs dat het moet aanbieden. Tijdens de gesprekken stelde de commissie ook vast dat de docenten 

zich onder meer op het vlak van kwaliteitszorg en studiebegeleiding voldoende omkaderd voelen, zodat zij meer 

aandacht kunnen besteden aan de studenten en hun dagelijkse werkzaamheden.  

 

De centrale personeelsadministratie van de hogeschool is verantwoordelijk voor het opstellen van de procedures 

met betrekking tot personeelszaken. De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat er procedures zijn 

uitgeschreven voor selectie, aanwerving, aanstelling, taakstelling, benoemingen en bevorderingen, en evaluatie. 

Op het vlak van selectie, aanwerving en aanstelling werkt de opleiding volgens het daarvoor opgestelde 

reglement „werving en selectie‟. Voor de taakstelling wordt jaarlijks en per personeelslid een opdrachtfiche 

gemaakt, in overleg met de vakgroepvoorzitter. Op de fiche staan alle verantwoordelijkheden van de docent. Op 

basis van vooraf bepaalde coëfficiënten voor bepaalde taken bepaalt de opleiding zo ook de taakbelasting van de 

lectoren. Het bevorderingsbeleid wordt gestuurd vanuit de centrale administratie. Zij neemt haar beslissing op 

basis van een adviescommissie op het niveau van het departement, waarin ook externe specialisten zitting 

hebben. Tijdelijke personeelsleden moeten elke elf maanden geëvalueerd worden. Voor vaste personeelsleden 

en aanstellingen voor onbepaalde duur bedraagt die termijn elke vijf jaar.  

De commissie kon vaststellen dat er nog geen systematische tussentijdse functioneringsgesprekken plaatsvinden 

binnen de opleiding. 
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De vakgroep vangt nieuwe personeelsleden op met een systeem van peterschap/coaching. De personeelsdienst 

geeft nieuwe personeelsleden informatie over alle administratieve elementen. Tijdens de algemene 

personeelsvergadering worden nieuwe collega‟s voorgesteld aan het personeelskorps. 

De hogeschool heeft een duidelijk diversiteitbeleid. Vanuit deze achtergrond participeert het departement KASK 

in het project „Taal als springplank‟.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid 

 

Beoordelingscriterium: 

- Het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de 

opleiding en de beroeps- of kunstpraktijk. 

- Bij de daarvoor in aanmerking komende opleidingen moet daarenboven voldoende personeel beschikken 

over kennis en inzicht in de desbetreffende beroeps- of kunstpraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Binnen de opleiding wordt sterk rekening gehouden met de vakdeskundigheid van de personeelsleden. De 

commissie kon vaststellen dat alle lectoren professionele ervaring hebben, zij het in verschillende gebieden: 

binnenhuisarchitectuur, architectuur en interieurvormgeving. Veel lectoren hebben ook een eigen praktijk. Een 

aantal lectoren publiceert geregeld binnen de eigen discipline. De voorbije jaren werden ervaring en portfolio als 

belangrijke troeven gezien bij de aanwerving van nieuwe lectoren. Bij hun aanwerving worden de kandidaten 

getoetst op hun praktische kennis van en ervaring in het werkveld. De docenten treden ook geregeld op als jurylid 

in andere opleidingen, waardoor zij ook een actieve kennis hebben van aanverwante leergebieden.  

De commissie is van mening dat de personeelsleden van de opleiding voldoende gekwalificeerd zijn voor hun 

taken. 

 

Naast formele vormingen, trainingen en opleidingen is er ook heel wat informele onderwijsinbreng vanuit het 

beroepenveld. Via gastdocenten, deelname aan (internationale) wedstrijden en workshops worden actuele 

evoluties (in)direct teruggekoppeld naar de onderwijspraktijk. De lectoren kunnen een beroep doen op een breed 

netwerk van contacten in uiteenlopende specialisaties, zowel op theoretisch als op praktisch vlak. Formeel 

worden externen ook betrokken bij de opleiding door bevragingen en vertegenwoordiging in diverse 

participatieraden van de hogeschool en de opleiding.  

 

Binnen de opleiding werken de onderzoekers nauw samen met actoren uit binnen- en buitenland, wat een 

rechtstreekse en onrechtstreekse invloed heeft op hun onderwijsactiviteiten. Tijdens de negende conferentie van 

de European League of Institutes of the Arts namen diverse leden van het onderwijzende personeel deel aan 

manifestaties, tentoonstellingen en lezingen. 

 

De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat er een duidelijk professionaliseringsbeleid aanwezig is in de 

opleiding. De vakdeskundigheid van personeelsleden staat centraal bij de aanwerving. In haar langetermijnvisie 

stelt de hogeschool dat personeelsleden voldoende kansen moeten krijgen voor bijscholing en heroriëntering. In 
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de begroting is ruimte voorzien voor opleiding, deelname aan congressen en symposia, en andere vormen van 

bijscholing. Bijscholingen kunnen op eigen initiatief worden aangevraagd bij het departementshoofd.  

 

De meeste personeelsleden beschikken niet over een pedagogisch getuigschrift. Op het vlak van pedagogische 

vorming organiseert de hogeschool jaarlijks onderwijskundige vormingsactiviteiten. De meeste lectoren zijn 

autodidact op pedagogisch gebied en hebben het lesgeven in de praktijk geleerd. Door middel van bevragingen 

wordt de kwaliteit hiervan geborgd.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 3.3 Kwantiteit personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De grootte van de personeelsformatie van de opleiding is afhankelijk van de financiële middelen van de 

hogeschool. De commissie kon tijdens de gesprekken vaststellen dat deze middelen over de departementen 

worden verdeeld volgens een puntensysteem op basis van de werkgelijke gemiddelde kosten per ambt binnen de 

hogeschool. Sinds 2006 hanteert de hogeschool een verdelingsmodel dat rekening houdt met de gevolgen van 

de BaMa-hervorming en het Flexibiliseringsdecreet. Dit systeem houdt rekening met het aantal opgenomen 

studiepunten in plaats van het aantal fysieke studenten, en minder met de onderwijsbelastingseenheden. 

 

De personeelsformatie wordt berekend op basis van kalenderjaren, waardoor rekening moet worden gehouden 

met de behoeften van twee academiejaren. De formatie wordt eerst per departement en daarna voor de 

hogeschool in haar geheel vastgelegd. De formatie wordt jaarlijks opgesteld door het departement op basis van 

een meerjarenplanning die werd goedgekeurd door de raad van bestuur.  

De commissie kon uit de cijfers opmaken dat de opleiding Interieurvormgeving de voorbije jaren kon rekenen op 

een vrij stabiele omkadering. Hoewel haar puntenaantal binnen het departement procentueel gedaald is, blijkt het 

totale aantal punten te zijn gestegen. Dit is te danken aan de stijgende studentenaantallen binnen de opleidingen 

van het departement. 

 

Binnen het departement waren in 2009 in totaal 279 personeelsleden actief, van wie 251 personen een 

onderwijskundige en 33 personen een administratieve of technische taak hadden. Uit de aanwezige documenten 

kon de commissie opmaken dat in de opleiding Interieurvormgeving 35 personeelsleden belast zijn met een 

onderwijsopdracht, voor een totaal van 21,7 voltijdse equivalenten. Binnen de opleiding zijn 5 personen betrokken 

bij een onderzoeksproject.  

 

Het personeelsbeleid wil voldoende personeelsleden ter beschikking hebben voor het aanbieden van kwaliteitsvol 

onderwijs. Op lange termijn zijn er geen plannen om de totale formatie uit te breiden, maar men overweegt wel 

om het aantal praktijklectoren te verhogen om de omkadering van de ateliers te verbeteren. De opleiding wil ook 

het aantal gastdocenten binnen de formatie verhogen. Over het algemeen is te merken dat de opleiding opteert 
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voor praktijklectoren in een deeltijdse functie die nog actief zijn in het werkveld. De aanstellingen van de voorbije 

jaren weerspiegelen al deels dit beleid. 

 

Binnen de bacheloropleiding Interieurvormgeving is 64 procent van het personeel ouder dan 40 jaar; 26 procent is 

ouder dan 50. De resterende personeelsleden zitten overwegend in de categorie 30-39 jaar. 

 

De commissie kon vaststellen dat in verhouding met de studentenaantallen er in het voorbije jaar gemiddeld 14,2 

voltijdse studenten (60 studiepunten) per voltijds personeelslid waren. In totaal waren 389 voltijdse studenten 

ingeschreven. In dit cijfer zijn geen onderzoekers of administratieve personeelsleden opgenomen.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Oordeel over Onderwerp 3: Inzet van het personeel: voldoende  

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 3.1: Kwaliteit personeel  goed 

Facet 3.2: Eisen professionele gerichtheid goed 

Facet 3.3: Kwantiteit personeel  goed 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 4 Voorzieningen 

 

 

 

Facet 4.1 Materiële voorzieningen 

 

Beoordelingscriterium: 

- De huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding wordt georganiseerd op de campus Bijloke van de Hogeschool Gent. De commissie kon tijdens de 

rondleiding vaststellen dat op deze locatie heel wat voorzieningen voor de studenten aanwezig zijn. Op deze site 

zijn er diverse auditoria voor het geven van theoretische lessen. Deze lokalen kunnen zowel kleine als grote 

groepen huisvesten en zijn uitgerust met projectiemogelijkheden. Er zijn diverse moderne seminarielokalen 

beschikbaar op de campus. Studenten kunnen gebruikmaken van een surfklas, een print- en plotatelier, lokalen 

voor videomontage en vergaderlokalen. Er zijn vier werkateliers die elk plaats bieden aan 60 studenten, die er 

beschikken over een individuele werk-/tekentafel. Twee ateliers kunnen plaats bieden aan 30 extra studenten. In 

elk atelier zijn tevens vergadertafels, een bord en een draadloze internetaansluiting aanwezig. De ateliers worden 

op vaste tijdstippen gebruikt door de studenten. Daarnaast kunnen zij van de ruimte gebruikmaken tijdens de 

openingsuren van de campus als er geen lessen in het lokaal plaatsvinden. De commissie kon uit de gesprekken 

afleiden dat de atelierruimtes geregeld worden gebruikt en dat de studenten deze faciliteiten erg op prijs stellen.  

Op de campus is er ook een werkatelier met machines voor het bewerken van hout en andere materialen. 

De commissie is van mening dat het bestaan van deze ateliers interessant is, en ziet hier mogelijkheden die 

kruisbestuiving met andere opleidingen mogelijk maken.  

Het departement streeft naar een optimale lokaalbezetting. Dit is niet altijd evident door de koppeling van de 

infrastructuur met typische activiteiten. 

 

De campus Bijloke is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Studenten en lectoren kunnen ook gebruikmaken 

van fietsen die Sovoreg ter beschikking stelt. Alle lokalen zijn toegankelijk voor personen met een handicap. 

 

De commissie kon vaststellen dat deze campus momenteel wordt verbouwd om een onderkomen te bieden aan 

alle opleidingen van het departement KASK, om zo een betere integratie te bevorderen. Binnen deze 

infrastructuur zullen alle diensten – onder meer het restaurant, cafetaria‟s en de fietsenontlening – aan studenten 

op de campus zelf worden aangeboden. Bij de nieuwbouw zijn een grote polyvalente ruimte, een 

tentoonstellingsruimte, een filmzaal en een filmstudio voorzien.  

De commissie is van mening dat de opleiding zich al bewust is van het feit dat dit mogelijkheden biedt, maar kon 

ten tijde van het bezoek slechts beperkte realisaties vaststellen. Zij is van mening dat hier nog opportuniteiten zijn 

voor de opleiding. 

 

Het departement ontvangt jaarlijks een bijdrage van de hogeschool voor het onderhoud en het uitbouwen van de 

campus. Daarnaast vraagt de opleiding ateliergeld aan de studenten. Deze fondsen worden beheerd door de 

vakgroepvoorzitter Interieurvormgeving. De besteding ervan wordt door de vakgroep voorgelegd, en de 

administratie en opleidingen zijn verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van de budgettering. De 

ateliergelden worden primair aangewend voor het drukken of aankopen van handboeken, cursussen, syllabi, 

grondstoffen, investeringen in en herstellingen van ontlenings- en gebruiksapparatuur, tussenkomsten in studie-

uitstappen, organisatie van activiteiten voor studenten en eindejaarsprojecten. Voor de omkadering van het 

onderzoek ontvangt het departement fondsen uit het onderzoeksfonds van de hogeschool. 
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De lessenroosters komen tot stand in samenspraak met de lectoren van de opleiding, op basis van de 

studieprogramma‟s. Bij het opmaken houdt men rekening met drie criteria: de spreiding van de theoretische 

onderdelen over de week, de beschikbaarheid van de infrastructuur en de beschikbaarheid van het personeel. 

Voor de start van het academiejaar wordt het lessenrooster via Dokeos, de website en ad valvas aan de 

studenten bezorgd. Alle wijzigingen tijdens het jaar worden via mail aan de betrokkenen gemeld. De 

examenroosters worden opgesteld op basis van de studiefiches. Die worden vijf weken voor de examenperiode 

bekendgemaakt via dezelfde kanalen als de lessenroosters.  

 

Voor de verdeling van cursussen en syllabi kunnen de studenten terecht bij de centrale kopieerdienst van de 

hogeschool. Zij worden ook verdeeld tijdens de lessen. Handboeken kunnen via het departement worden 

aangekocht. Het studentensecretariaat coördineert deze dienst. De cursussen voor de studenten van het eerste 

bachelorjaar zijn gratis.  

 

De commissie kon tijdens het gesprek met de studenten vernemen dat zij op de campus gebruik kunnen maken 

van diverse ICT-faciliteiten. Er zijn diverse computers beschikbaar waarop studenten kunnen werken. Na de 

registratie van hun laptop bij de ICT-verantwoordelijke van het departement kunnen studenten ook gebruikmaken 

van het draadloze netwerk. Elke student beschikt over een e-mailadres en webruimte van de hogeschool. Via de 

dienst ICT van de hogeschool kunnen studenten korting krijgen op diverse softwarepakketten. Specifiek voor de 

opleiding Interieurvormgeving is een lokaal met 28 computers beschikbaar. De opleiding maakt ook vaak gebruik 

van de 2 lokalen met 30 Apple-computers. De opleiding stimuleert studenten om een eigen laptop aan te kopen, 

gezien de noodzaak hiervan in het tweede jaar. Aanvullend staan twee scan- en kopieerapparaten ter 

beschikking van de studenten, en kunnen studenten printen op alle toestellen die aangesloten zijn op het netwerk 

van de hogeschool. 

 

Binnen de hogeschool zijn tien gespecialiseerde bibliotheken en één elektronische bib aanwezig. De bibliotheek 

is vrij toegankelijk voor de studenten. Er is een aanzienlijke collectie aanwezig, en er wordt samengewerkt met de 

bibliotheek van het Architectuurinstituut van de Stad Gent. Er is tevens een tijdschriftenleeszaal. Studenten 

kunnen aanvullend ook gebruikmaken van de bibliotheekvoorzieningen van de Universiteit Gent. In de digitale 

bibliotheek kunnen studenten alle onlinebronnen raadplegen waarop de hogeschool geabonneerd is. Het 

departement KASK is vertegenwoordigd in de bibliotheekraad, die verantwoordelijk is voor het aankopen van 

deze bronnen en het opstellen van het bibliotheekreglement. In totaal zijn er in het departement twee 

bibliothecarissen en één bibliotheekmedewerkster. De bibliotheekcommissie, met vertegenwoordigers van alle 

opleidingen, keurt jaarlijks het aankopen van nieuwe boeken goed.  

Uit de bevragingen blijkt dat 78 procent van de studenten tevreden is over het aanbod van de bibliotheek. De 

commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat het literatuuraanbod voor de opleiding Interieurvormgeving 

voldeed aan de noden.  

 

In het kader van de opleiding is er ook technisch materiaal aanwezig op de campus. Deze aankopen worden 

vastgelegd in een meerjarenplan op basis van de concrete noden van het ogenblik, de prognose van technische 

evoluties in het veld, een simulatie van de evolutie van de studentenpopulatie, de pedagogische relevantie voor 

het programma, de pedagogische restwaarde en een billijke verdeling tussen de verschillende opleidingen. De 

onderzoeksinfrastructuur wordt bijkomend gefinancierd door het onderzoeksfonds. Het onderzoek in 

Interieurvormgeving leidde tot het uitbouwen van een uitgebreide materialendatabank, bijkomende informatica-

toepassingen en de aankoop van gespecialiseerde uitrusting voor het werkatelier. Deze investeringen kunnen 

ook worden ingezet voor het onderwijs.  

Hoewel de commissie tijdens de gesprekken kon vaststellen dat een aantal personeelsleden graag andere 

werkplaatsen en grotere ateliers zou krijgen, is de commissie van mening dat die op het ogenblik van het bezoek 

al voldoende mogelijkheden bieden om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden aan de studenten.  

 

Personeelsleden kunnen gebruikmaken van het centrale lectorenlokaal, individuele lectorenlokalen, lokalen voor 

logistieke diensten en lokalen bestemd voor de administratie. Zij kunnen ook gebruikmaken van dezelfde 

faciliteiten als de studenten. In het centrale lectorenlokaal heeft elke lector een postvak.  
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De dienst Preventie en Milieu is verantwoordelijk voor het geven van informatie over alle aspecten met betrekking 

tot de infrastructuur, en voor het onderhoud en advies bij de aankoop ervan.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 4.2 Studiebegeleiding 

 

Beoordelingscriteria: 

- De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op de 

studievoortgang. 

- De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van studenten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon uit de gesprekken met de studenten afleiden dat de opleiding op diverse manieren informatie 

aan potentiële studenten aanbiedt. De opleiding neemt deel aan SID-in-beurzen, verdeelt een brochure met alle 

informatie over de opleiding, organiseert info- en opendeurdagen en stelt zichzelf voor op de website van de 

hogeschool. De opleiding betrekt daarnaast de studietrajectbegeleider bij alle informatieactiviteiten. Die fungeert 

immers als centrale contactpersoon voor kandidaat-studenten. Jaarlijks organiseert het departement de „KASK-

week‟. Tijdens deze week kunnen abituriënten kennismaken met de diverse opleidingen en samenwerken met de 

studenten. De opleiding Interieurvormgeving organiseert die week tentoonstellingen en toonmomenten. Alle 

studenten die zich aanmelden op een van deze activiteiten, worden automatisch uitgenodigd op de „KASK-week‟.  

 

Studenten die studeren aan de Hogeschool Gent kunnen gebruikmaken van diverse diensten op het niveau van 

de hogeschool. De dienst Sociale Voorzieningen (Sovoreg) biedt tal van diensten aan voor studenten. Zij beheren 

twee studentenhomes, cafetaria‟s en restaurants waar de studenten tegen voordelige tarieven terechtkunnen. 

Deze dienst is ook verantwoordelijk voor het geven van financieel advies en het verstrekken van studieleningen. 

De dienst biedt tevens ondersteuning op het vlak van psychosociale problemen, en leent fietsen uit aan 

studenten. Sox – een onderafdeling van Sovoreg – is verantwoordelijk voor het ondersteunen van studenten op 

cultureel en sportief vlak. De hogeschool geeft jaarlijks de „Suxes‟-brochure uit. Die informeert studenten over het 

aanbod aan studentenbegeleiding. De brochure „Suxeswijzer‟ die ontwikkeld werd door de dienst Studieadvies en 

Studiebegeleiding beschrijft algemene studievaardigheden. Binnen de hogeschool is ook een vzw Begeleiding 

Studenten met een Handicap (BSH) actief. Die regelt de voorzieningen voor studenten met een functiebeperking 

en verspreidt hierover ook een brochure.  

De commissie kon uit het gesprek met de studenten vaststellen dat zij tevreden zijn met deze faciliteiten. 

 

De opleiding organiseert voor de start van het academiejaar drie introductiedagen. Gedurende deze dagen stelt 

men de hogeschool en het departement, de diverse diensten, voorzieningen en lectoren voor. Inhoudelijk geeft 

men een overzicht van het theoretische luik van de opleiding, het pedagogische concept en de 

evaluatiemethodes. Tijdens deze week wordt ook het onderwijs- en examenreglement toegelicht. Vanaf het 

academiejaar 2009-2010 zal de hogeschool ook een project „taal‟ aanbieden, om de taalvaardigheid van 

studenten te verhogen.  
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De commissie kon uit de gesprekken en documenten vaststellen dat ook tijdens de opleiding de studenten 

kunnen rekenen op studiebegeleiding, zowel op het niveau van de hogeschool, het departement als de opleiding. 

Op het niveau van de hogeschool is de cel Studieadvies actief. Hierin zit een studentenpsycholoog, een 

studieadviseur van het CLB, een psychopedagogische consulent en de contactpersoon voor eerder verworven 

competenties. Deze dienst is praktisch gemakkelijk bereikbaar, en kan ook via een gratis telefoonnummer worden 

gecontacteerd. Deze dienst biedt sessies leercompetenties aan, waar studenten vrijblijvend naartoe kunnen 

komen. Hij organiseert ook vergaderingen met departementale studiebegeleiders en werkt nauw samen met de 

dienst Sociale Voorzieningen Sovoreg en de vzw BSH. 

 

De departementale studiebegeleiding is voornamelijk gericht op eerstejaarsstudenten en wil voornamelijk de 

overstap naar het hoger onderwijs gemakkelijker maken, hoewel deze dienst ook voor andere studenten 

beschikbaar is. Hij heeft wekelijkse permanentie-uren op de campus Bijloke. Afhankelijk van het probleem kan de 

student rekenen op individuele begeleiding, bemiddeling of doorverwijzing. Individuele sessies kunnen betrekking 

hebben op studiemethode en -planning, al dan niet op basis van de LASSI-test (Learning and Study Strategies 

Inventory). Ook voor psychosociale problemen kan men bij deze dienst individuele steun krijgen. Als de dienst 

geen gepaste ondersteuning kan bieden verwijst hij de student door naar de relevante interne of externe dienst, 

afhankelijk van de vraag van de student.  

Daarnaast kunnen studenten een beroep doen op studiebegeleiding door het onderwijzende personeel. De 

opleiding ziet een intense persoonlijke begeleiding als een noodzaak binnen de pedagogische stijl van de 

opleiding, waarbij binnen de ateliers sterke individuele accenten worden gelegd. Lectoren zijn beschikbaar voor 

studenten tijdens opdrachten, en volgen studenten zo snel en accuraat mogelijk op. Bij problemen zijn de lectoren 

het eerste aanspreekpunt. 

 

Met betrekking tot evaluaties kunnen studenten gebruikmaken van bijkomende faciliteiten. De contactgegevens 

van alle betrokken diensten worden op meerdere manieren verspreid onder de studenten. Voor inhoudelijke 

vragen rond opleidingsonderdelen kunnen de studenten terecht bij de lectoren. Na elk evaluatiemoment wordt tijd 

voorzien voor feedback. Lectoren zijn op dat ogenblik verplicht aanwezig. Daarnaast is een ombudsdienst 

beschikbaar, die alle problemen met betrekking tot evaluaties behandelt. Voor alle administratieve vragen over 

examens kunnen de studenten terecht op het studentensecretariaat. Via de studietrajectbegeleider kunnen 

studenten studie- en examenfaciliteiten aanvragen.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Oordeel over Onderwerp 4: Voorzieningen: voldoende 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 4.1: Materiële voorzieningen  goed 

Facet 4.2: Studiebegeleiding  goed 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 

 

 

 

Facet 5.1 Evaluatie resultaten 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mee aan de hand van toetsbare streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Binnen de Hogeschool Gent wordt de interne kwaliteitszorg gestuurd vanuit het bestuurlijke niveau. De 

commissie kon vaststellen dat het kwaliteitszorgsysteem doorheen de verschillende niveaus degelijk is 

georganiseerd. De Hogeschool Gent beschikt over een kwaliteitsverklaring die door de raad van bestuur werd 

goedgekeurd en geoperationaliseerd werd in het document „Uitbouw van de kwaliteitszorg aan de hogeschool‟. In 

dit document definieert de hogeschool het begrip „kwaliteit‟, expliciteert zij de karakteristieken waaraan het 

kwaliteitszorgsysteem moet voldoen en wat de belanghebbenden kunnen verwachten. Op de centrale diensten is 

een centrale kwaliteitszorgcoördinator aanwezig, die diverse departementale kwaliteitszorgcoördinatoren 

aanstuurt. De departementale kwaliteitszorgcoördinator is verantwoordelijk voor de implementatie en het 

systematische gebruik van het EFQM-model (European Framework for Quality Management) in de diverse 

opleidingen. Op basis van dit model en TRIS (Transnationale Institutionele Samenwerking) kunnen de 

opleidingen een zelfevaluatie uitvoeren. In dit kader krijgen elke coördinator en voorzitter van een 

opleidingscommissie een TRIS-opleiding. In 2008 werd binnen elk departement een departementale kwaliteitscel 

opgericht. In de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) zijn een voltijdse kwaliteitszorgcoördinator 

Onderwijs en een halftijdse coördinator Onderzoek aanwezig.  

 

De commissie kon in de aanwezige documenten zien dat het kwaliteitszorgbeleid van de hogeschool gestoeld is 

op acht pijlers. De eerste pijler betreft de organisatie van zelfevaluaties vanaf het niveau van de opleiding tot aan 

het bestuur. De tweede pijler is het geregeld bevragen van studenten, alumni, medewerkers en 

(vertegenwoordigers van) het beroepenveld. Op basis van deze elementen legt men verbeteringsdoelen vast, die 

men vertaalt in verbeteringsplannen en concretiseert in jaaractieplannen. Deze elementen vormen de derde tot 

vijfde pijler van het beleid. Als zesde pijler rapporteren de diverse niveaus over hun resultaten in het jaarverslag. 

Op basis hiervan kan het bestuur het kwaliteitsbeleid bijsturen. Dit is de zevende pijler. De achtste en laatste pijler 

betreft de ondersteuning en opvolging van alle andere elementen van het kwaliteitszorgbeleid. De centrale 

kwaliteitszorgcoördinator is immers verantwoordelijk voor de ondersteuning van en de afstemming tussen de 

verschillende niveaus met betrekking tot kwaliteitszorg. 

 

Op het niveau van het departement kon de commissie de operationalisering van het kwaliteitszorgbeleid van de 

hogeschool merken. De opleidingen moeten zelfevaluaties maken en bevragingen organiseren. Hieruit worden 

dan verbeteringspunten gehaald, die in een jaaractieplan praktisch worden ingepland. Al deze acties worden 

gecoördineerd door de departementale cel Kwaliteitszorg, en opgevolgd en ondersteund door de centrale 

kwaliteitszorgcoördinator. Die laatste is ook verantwoordelijk voor het opstellen van een meerjarenplanning op 

basis van het kwaliteitszorgbeleid, als kader voor de jaaractieplannen. 

 

De bevragingen van de hogeschool worden op papier uitgevoerd. Deze documenten worden daarna 

gedigitaliseerd voor statistische verwerking. De departementale kwaliteitszorgcoördinator verwerkt de resultaten 

tot overzichtelijke documenten en stelt die ter beschikking van alle lectoren. Die laatste worden actief betrokken 

bij het formuleren van verbeteringsdoelen. In de opleidingscommissie worden de diverse actiepunten besproken 

en vastgelegd. De resultaten van deze bespreking worden op de departementale vergaderingen verder 
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besproken, en waar nodig worden bijkomende acties ondernomen. Binnen de hogeschool werd recent een 

stafmedewerker Bevragingen en studietijdmetingen aangeworven, die meer uniformiteit zal brengen in de 

bevragingen en de rapportering. Sinds het academiejaar 2009-2010 wordt een werkgroep Interne kwaliteitszorg 

georganiseerd om meer systematische interne zelfevaluaties uit te voeren. De commissie staat positief tegenover 

deze evolutie. 

 

De commissie kon vaststellen dat de opleiding zowel de studenten, de alumni als het beroepenveld over de 

opleiding bevraagt. Sinds het academiejaar 2007-2008 worden alle opleidingsonderdelen bevraagd in een cyclus 

van drie jaar. De vragenlijsten peilen naar een oordeel over tal van aspecten: competenties, doelstellingen, 

inhoud, infrastructuur, kosten, lectoren, studiemateriaal, onderwijsvormen, evaluaties, moeilijkheidsgraad en 

studielast.  

 

De bevragingen van het werkveld gebeuren primair via de resonantiecommissie. Daarnaast wordt tijdens elke 

stage tijd gemaakt voor een overleg tussen de stagebegeleider en de stagemeester. Daarnaast krijgt de opleiding 

ook feedback van het werkveld tijdens de jurering van afstudeerprojecten. De alumni worden voornamelijk 

bevraagd aan de hand van vragenlijsten. Die hebben betrekking op hun werksituatie en navorming, hun opleiding 

en de aangeleerde competenties in relatie tot hun huidige functie.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering 

 

Beoordelingscriterium: 

- De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbeteringsmaatregelen die bijdragen 

aan de realisatie van de streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon uit de gesprekken met de docenten en de verantwoordelijken voor kwaliteitszorg opmaken dat 

de analyse van de bevragingen van de opleidingsonderdelen aan de leden van het onderwijzende personeel en 

de vakgroepvoorzitter wordt bezorgd, en dat die besproken wordt met de kwaliteitszorgcoördinatoren. De 

resultaten van de bevragingen worden besproken met alle lectoren, en op basis hiervan worden 

verbeteringspunten geformuleerd. Bij specifieke problemen kan een lid van het onderwijzende personeel 

gevraagd worden om de resultaten te bespreken met het departementshoofd. De analyses van de verschillende 

bevragingen van de alumni en het werkveld worden eveneens meegenomen in deze besprekingen. 

 

Naast de analyse van de eigen bevragingen verwerkte de opleiding ook de opmerkingen van de vorige 

visitatiecommissie. De aanbevelingen en adviezen van deze commissie werden in de opleidingscommissie, het 

basisoverleg en de departementsraad besproken. Op basis hiervan werden concrete verbeteringsplannen en -

acties opgesteld. De commissie was tevreden met de manier waarop de resultaten van deze visitatie werden 

behandeld. Vanaf het academiejaar 2009-2010 worden geregeld interne zelfevaluaties gepland als aanvulling op 

de externe visitaties. 
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De commissie kon tijdens de visitatie vaststellen dat de opleiding duidelijke jaaractieplannen heeft opgesteld en 

daarbij heel wat verbeteringspunten heeft geformuleerd. Binnen deze acties zijn zowel de geplande bevragingen 

als specifieke acties ter opvolging van de resultaten opgenomen. De jaaractieplannen hebben bovendien 

betrekking op zowel het departement als op de opleiding Interieurvormgeving.  

 

Specifiek voor de opleiding kon de commissie vaststellen dat er de voorbije jaren werd gewerkt aan de volgende 

aandachtspunten: actualisering van de visietekst en profilering, een betere regeling van studiereizen in binnen- en 

buitenland, bevraging van de alumni en het werkveld over de integratie van afgestudeerden in het werkveld, 

bevraging van de alumni over de tevredenheid met de opleiding, uitwerken van een alumnibeleid, 

studentenbevragingen over de kwaliteit van de opleiding en opleidingsonderdelen, en de opvolging en 

implementatie van verbeteringsacties uit de diverse bevragingen. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld 

 

Beoordelingscriterium: 

- Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemende beroepenveld van de 

opleiding actief betrokken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding tracht zo veel mogelijk personeelsleden te betrekken bij de kwaliteitszorg van de opleiding. De 

commissie kon uit de gesprekken afleiden dat de personeelsleden zich voldoende ondersteund voelen met 

betrekking tot kwaliteitszorg. Alle lectoren werden als lezer betrokken bij het tot stand komen van het 

zelfevaluatierapport. Zij werden ook betrokken bij de TRIS-evaluatie, op basis waarvan een sterkte-

zwakteanalyse werd gemaakt van de opleiding. Alle lectoren kunnen steeds op eigen initiatief 

verbeteringsvoorstellen formuleren. Opleidingsgebonden aangelegenheden worden besproken in de 

opleidingscommissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor de concrete opvolging hiervan.  

 

Een van de lectoren van de opleiding Interieurvormgeving is lid van de departementsraad. Deze raad is 

verantwoordelijk voor de goedkeuring van de jaaractieplannen en het zelfevaluatierapport van de opleiding. Via 

de vakgroepen en de opleidingscommissie worden personeelsleden ook nauw betrokken bij het beleid van de 

hogeschool. Diverse personeelsleden nemen organisatorische taken op zich, waardoor zij rechtstreeks betrokken 

zijn bij het dagelijkse beleid. Het personeel is via deze organen ook sterk betrokken bij het opmaken van 

studieprogramma‟s en studiefiches, zonder daarbij te veel te raken aan de academische vrijheid van de 

lesgevers. Ook bij aanwervingen en aanstellingen wordt het personeel actief betrokken. 

 

Studenten worden op diverse manieren betrokken bij diverse aspecten van de opleiding en de instelling. In de 

departementsraad hebben drie studenten van diverse opleidingen zitting. In de vergaderingen van de 

opleidingscommissie zetelen ook twee studentenvertegenwoordigers. De commissie kon echter vaststellen dat, 

ondanks inspanningen van de opleiding, de studenten niet steeds aanwezig zijn.  In veel gevallen worden 

problemen informeel gesignaleerd en opgelost, waardoor deze formele stap niet steeds nodig is. Daarnaast 

worden studenten ook betrokken door middel van de diverse bevragingen. De geformuleerde actiepunten worden 
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steeds aan de studenten meegedeeld. De studentenvertegenwoordigers van de departementale studentenraad 

vertegenwoordigen ook hun departement in de Hogeschool Gent Studentenraad. Binnen elk departement is 

bovendien een participatiecommissie aanwezig. Dit is een platform dat de belangen van alle studenten in een 

departement behartigt. De studentenraad van het KASK garandeert de studenten inspraak in het beleid van het 

departement. Deze raad bestaat uit acht studenten en formuleert adviezen, organiseert evenementen en biedt 

ondersteuning voor studenteninitiatieven.  

De studenten gaven tijdens hun gesprekken met de commissie aan dat zij gehoord worden door de opleiding en 

dat er met hun wensen rekening wordt gehouden.  

 

Het werkveld wordt op diverse manieren betrokken bij de opleiding, zowel formeel als informeel. Dit werd tijdens 

het gesprek met deze groep bevestigd. Vooreerst zijn er de talrijke informele contacten op tentoonstellingen, 

beurzen en tijdens bedrijfsbezoeken. Daarnaast krijgt de opleiding ook veel feedback van stagementoren, en door 

het inschakelen van deskundigen en alumni als juryleden bij eindejaarsprojecten en keuzeateliers en als 

gastsprekers bij lessen of lezingen. Diverse vertegenwoordigers van het sociale, economische en culturele veld 

participeren binnen de resonantiecommissie van de opleiding en de departementsraad. De opleiding nodigt 

daarenboven ook afgevaardigden van het werkveld uit om te spreken op de infosessie over afstuderen en 

beroepsmogelijkheden. Tot slot zijn de meeste lectoren ook professioneel actief als ontwerper, waardoor een 

directe link tussen de opleiding en het werkveld in de opleiding aanwezig is. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Oordeel over Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg: voldoende 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 5.1: Evaluatie resultaten    goed 

Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering   goed 

Facet 5.3: Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld goed 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 6 Resultaten 

 

 

 

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau 

 

Beoordelingscriterium: 

- De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde competenties qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding volgt het gerealiseerde niveau op door dit continu af te toetsen tijdens contacten met het werkveld, 

in het bijzonder bij de evaluatie van de stage en de eindwerken van de studenten. In dit kader valt het op dat een 

aantal toonaangevende namen uit het domein steeds bereid wordt gevonden om deel uit te maken van de jury‟s.  

 

De commissie kon uit de metingen afleiden dat voor de alumni over wie informatie beschikbaar is, meer dan 70 

procent werkt in de sector van interieurvormgeving of aanverwante sectoren. Tien procent studeert verder, 2 

procent is werkzoekend en de resterende 18 procent is werkzaam buiten het domein van de opleiding. Van de 

bevraagde alumni is 55 procent werknemer, 24 procent zelfstandige in hoofdberoep en 8 procent zelfstandige in 

bijberoep. Twaalf procent studeert nog.  

Een meerderheid van de alumni vond werk binnen de drie maanden na hun afstuderen. Slechts 12 procent moest 

meer dan een jaar naar werk zoeken. 96 procent van de bevraagde studenten geeft aan tevreden te zijn over zijn 

huidige functie. 69 procent van de alumni is van mening dat de aard en het niveau van hun functie overeenkomen 

met hun opleiding. Ongeveer evenveel afgestudeerden geven aan dat hun diploma degelijke doorstroom-

mogelijkheden biedt naar een hogere functie. 67 procent van de werkende studenten is tevreden over de 

opleiding in het licht van zijn tewerkstelling. Bijna 70 procent beoordeelt de opleiding over het algemeen positief. 

Slechts 7 procent geeft de opleiding een slechte score. De gemiddelde tevredenheidscore bedraagt 6,74 op 10. 

 

De alumni, zo bleek ook uit de gesprekken, vinden dat de opleiding voldoende kansen biedt om zichzelf als 

ontwerper te ontplooien. 39 procent vindt dat hij een goede algemene vorming kreeg en breed inzetbaar is op de 

arbeidsmarkt. 23 procent van de studenten is hier niet mee akkoord. De gemiddelde score van de opleiding op dit 

vlak bedraagt 6,32 op 10. Slechts een kwart van de studenten is van mening dat alle noodzakelijke competenties 

aan bod kwamen in de opleiding. De competenties met betrekking tot kostenramingen, communiceren en 

bouwconstructie worden hierbij het meeste gemist. Als meest positieve punt gaven de studenten tijdens het 

gesprek het atelierwerk aan. Een minderheid geeft aan dat men een correct beeld kreeg van het werkveld. Uit 

bevragingen blijkt dat de voornaamste reden hiervoor – ondanks de inspanningen van de opleiding – een tekort 

aan realiteitszin is, waardoor het beeld dat de student van het werkveld heeft, onvolledig of niet correct is. 

 

De tevredenheid van het werkveld over de opleiding blijkt uit het terugkerende aanbod van stageplaatsen. De 

studenten scoren goed op hun positieve attitude, hun sociale en persoonlijke vaardigheden en het feit dat ze hun 

taken naar behoren vervullen. Als minder positieve punten wordt aangehaald dat studenten te traag werken en te 

weinig initiatief nemen. Ook hun vakkennis over schetsen, warenkennis, materiaalkennis en technische uitvoering 

wordt geregeld als onvoldoende beschouwd.  

De waardering over de afgestudeerden blijkt verder uit de verslagen van projecten en feedback tijdens jury‟s. 

Hieruit blijkt dat de alumni over het algemeen goed scoren op het vlak van algemene en beroepsspecifieke 

competenties. De commissie kon wel vaststellen dat studenten tijdens hun mondelinge verdediging van hun 

ontwerp vaak niet overtuigend genoeg overkomen, wat volgens haar een essentiële vaardigheid is in het 

werkveld. 
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Globaal kon de commissie vaststellen dat zowel de studenten, de alumni als het werkveld voorstander zijn van 

een evolutie, weg van de generalistische benadering naar meer specialisatie. Het werkveld is tevreden over het 

niveau van de afgestudeerden, maar denkt dat dit toch een meerwaarde kan betekenen.  

 

Op het vlak van internationale uitwisselingen heeft de hogeschool 35 bilaterale akkoorden gesloten. De 

belangrijkste partnerscholen van de opleiding Interieurvormgeving bevinden zich in Engeland, Duitsland, 

Nederland, Polen en Spanje. De samenwerking met de buitenlandse partners wordt jaarlijks geëvalueerd. De 

opleiding tracht zo veel mogelijk bestaande samenwerkingsverbanden actief te gebruiken. Naast de Socrates-

contracten zijn er ook andere samenwerkingsvormen. Met betrekking tot docentenmobiliteit en 

curriculumontwikkeling zijn er contacten met onder meer Japan.  

De voorbije jaren varieerde het aantal uitgaande studenten van 1 tot 6, met een piek in 2005-2006. Uit 

bevragingen bleek dat studenten onvoldoende geïnformeerd werden. De opleiding organiseert momenteel 

meerdere infosessies en kon in het academiejaar 2009-2010 opnieuw 6 aanvragen optekenen. Het aantal 

inkomende studenten varieerde de voorbije jaren van 1 tot 4. Jaarlijks vinden er ook inkomende en uitgaande 

bewegingen plaats binnen het lectorenkorps, zowel qua onderwijs als onderzoek.  

De commissie is van mening dat er op het vlak van internationalisering nog verbeteringen mogelijk zijn.  

 

De kwaliteit van de afgestudeerden blijkt ook uit het feit dat zij al diverse prijzen wonnen in belangrijke 

wedstrijden, waaronder „Interieur‟ in Kortrijk, „Hema‟, „Apollo Art Hotel Brugge‟ en „City Tape‟. Op de website van 

Optimo werden diverse eindwerken opgenomen in professionele databanken.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie beveelt de opleiding aan om meer aandacht te besteden aan de communicatieve vaardigheden 

van de studenten.  

 

De commissie beveelt de opleiding aan om meer inspanningen te leveren met betrekking tot internationalisering. 

 

 

 

Facet 6.2 Onderwijsrendement 

 

Beoordelingscriteria: 

- Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante andere opleidingen. 

- Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Vlaanderen heeft geen traditie in het verzamelen van slaagcijfers per studiegebied en/of opleiding over de jaren 

heen. Uit ervaring blijkt dat de globale slaagcijfers voor generatiestudenten op Vlaams niveau tussen 45 en 50 

procent liggen. Noch de evolutie over de jaren heen, noch de situatie per opleiding of studiegebied wordt 

opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in vergelijking met relevante andere 

opleidingen. 

 

Binnen de opleiding Interieurvormgeving zijn er geen cijfermatige doelstellingen met betrekking tot het 

studierendement. De opleiding streeft ernaar om zo veel mogelijk studenten het diploma te laten behalen. De 

opleiding vergelijkt haar slaagcijfers met andere opleidingen binnen de hogeschool. Uit deze vergelijking blijkt dat 

de slaagcijfers van de eerstejaarsstudenten ongeveer even hoog zijn als het gemiddelde van de hogeschool. In 
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vergelijking met de andere opleidingen Interieurvormgeving in Vlaanderen ligt het slaagpercentage van de 

eerstejaarsstudenten 5 procent lager. De commissie is op basis van de gesprekken met de diverse geledingen 

van mening dat dit slaagcijfer voor verbetering vatbaar is, door het optimaliseren van de communicatie over de 

opleiding en de begeleidende diensten. Het percentage verworven en gedelibereerde studiepunten ten opzichte 

van het aantal opgenomen studiepunten bedraagt 65,9 procent. 

 

Voor de opleiding Interieurvormgeving is geen toelatingsproef nodig, zoals bij de andere kunstenopleidingen. Dit 

heeft gevolgen voor het niveau van de instroom. In het eerste jaar voorziet de opleiding veel begeleiding, waarna 

de student steeds meer zelfredzaam moet worden. De instroom van studenten is overwegend afkomstig uit het 

TSO (38,4 procent) en ASO (35,4 procent). Studenten met een KSO- en BSO-vooropleiding vertegenwoordigen 

respectievelijk 15,1 en 9,7 procent van de studentenpopulatie. Uit de analyse van de slaagcijfers kon de opleiding 

opmaken dat de slaagkansen van studenten uit het ASO iets hoger liggen dan die van studenten uit het TSO. Het 

gaat respectievelijk om slaagkansen van 67 en 62 procent. De slaagkansen voor studenten uit het KSO liggen 

gemiddeld op 56 procent, en die voor studenten uit het BSO op 36 procent. 

 

De commissie kon vaststellen dat in de opleiding Interieurvormgeving slechts 42 procent van de studenten 

generatiestudent is en dat 58 procent een individueel traject volgt. Uit kwaliteitsmetingen blijkt dat slechts een 

kwart van de studenten al zijn opgenomen studiepunten behaalt. De opleiding merkt ook dat de slaagkansen 

stijgen naarmate het aantal verworven credits stijgt. De gemiddelde slaagcijfers voor studenten in het eerste jaar 

liggen zo aanzienlijk lager dan bij studenten in het derde jaar van het normtraject.  

 

Uit de doorstroomanalyse blijkt dat gemiddeld 81 procent van de studenten het diploma Interieurvormgeving haalt 

na drie jaar. Zeventien procent van de studenten heeft 4 jaar en 2 procent meer dan 4 jaar nodig om af te 

studeren. De gemiddelde duur van de opleiding bedraagt 3,2 jaar. 

 

De commissie kon tijdens het gesprek met de diensten voor studiebegeleiding vaststellen dat studenten die zich 

in de loop van het academiejaar uitschrijven, verplicht zijn om een heroriënteringgesprek te voeren met een 

medewerker van het departement. Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van een standaarddocument gepeild 

naar de redenen van uitval. In 2007-2008 schreven 32 studenten in het eerste bachelorjaar, of 14 procent, zich 

uit. In het tweede en derde bachelorjaar waren dit respectievelijk 4 en 2 studenten. Uit de analyse blijkt dat 

studenten met een BSO-vooropleiding zich het meeste uitschrijven, gevolgd door studenten uit het ASO en TSO. 

De voornaamste reden tot uitschrijven blijkt de hoge werkdruk te zijn. Studenten die in het tweede of derde jaar 

uitvallen, geven aan dat ze een job zoeken. In deze categorie zijn opleidingsgebonden redenen niet de 

voornaamste oorzaak van uitval. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Oordeel over Onderwerp 6: Resultaten: voldoende 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 6.1: Gerealiseerd niveau  voldoende 

Facet 6.2: Onderwijsrendement  goed 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Globaal oordeel 

 

De visitatiecommissie baseerde haar oordeel en motivering op de volgende bronnen: 

 

het zelfevaluatierapport van de opleiding en de bijhorende bijlagen, 

de gevoerde gesprekken met de betrokkenen, 

de documenten ter inzage tijdens het bezoek, 

de opgevraagde documenten, 

de reactie van de opleiding op het opleidingsrapport. 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Onderwerp 1: Niveau en oriëntatie  voldoende 

Onderwerp 2: Programma  voldoende 

Onderwerp 3: Personeel  voldoende 

Onderwerp 4: Voorzieningen  voldoende  

Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg  voldoende 

Onderwerp 6: Resultaten  voldoende 

 

is de commissie van mening dat er voldoende generieke kwaliteitswaarborgen in de opleiding aanwezig zijn. 
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Overzichtstabel van de oordelen 

 

  score facet score onderwerp 

Onderwerp 1: Doelstellingen van de opleiding voldoende  

Facet 1.1: Niveau en oriëntatie goed   

Facet 1.2: Domeinspecifieke eisen goed  

Onderwerp 2: Programma voldoende  

Facet 2.1: Relatie doelstelling en inhoud goed   

Facet 2.2: Eisen professionele gerichtheid goed  

Facet 2.3: Samenhang goed  

Facet 2.4: Studieomvang OK  

Facet 2.5: Studietijd goed  

Facet 2.6: Afstemming vormgeving en inhoud voldoende  

Facet 2.7: Beoordeling en toetsing voldoende  

Facet 2.8: Masterproef nvt  

Facet 2.9: Toelatingsvoorwaarden goed  

Onderwerp 3: Inzet van personeel voldoende  

Facet 3.1: Kwaliteit personeel goed   

Facet 3.2: Eisen professionele gerichtheid goed  

Facet 3.3: Kwantiteit personeel goed  

Onderwerp 4: Voorzieningen voldoende  

Facet 4.1: Materiële voorzieningen goed   

Facet 4.2: Studiebegeleiding goed  

Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg voldoende  

Facet 5.1: Evaluatie resultaten goed   

Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering goed  

Facet 5.3: Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en 

beroepenveld 

goed  

Onderwerp 6: Resultaten voldoende  

Facet 6.1: Gerealiseerd niveau voldoende    

Facet 6.2: Onderwijsrendement goed  

 

De oordelen zijn van toepassing voor: 

 

HoGent Hogeschool Gent 

- professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving 
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Hogeschool voor Wetenschap & Kunst  

Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving aan de 

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 

 

De opleiding Interieurvormgeving wordt georganiseerd door de Katholieke Hogeschool voor Wetenschap & Kunst. 

De hogeschool biedt opleidingen aan in volgende domeinen: architectuur, beeldende kunst, industriële 

wetenschappen, muziek en drama, technologie en film en fotografie.  

 

De hogeschool is lid van de associatie K.U.Leuven. 

 

De opleiding wordt aangeboden door het departement Architectuur Sint-Lucas. Naast de opleiding 

interieurvormgeving worden ook nog de masteropleidingen architectuur, interieurarchitectuur en stedenbouw en 

ruimtelijke planning aangeboden. De opleiding gaat door op de campus te Gent waar zij samen met het 

departement Beeldende Kunst gehuisvest zijn. 

 

De opleiding werd in 1956 opgericht in Molenbeek. In 1995 zou ze bij de oprichting van de Hogeschool voor 

Wetenschap & Kunst geïntegreerd worden in het huidige departement. Dit zou uiteindelijk in 2000 gerealiseerd 

worden. 

 

In het academiejaar 2008-2009 studeerden 201 studenten in de opleiding. 
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Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding 

 

 

 

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor 

 

Beoordelingscriteria: 

De opleidingsdoelstellingen zijn erop gericht de student te brengen tot: 

- het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken 

van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren 

van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en 

oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken, en een ingesteldheid tot levenslang leren; 

- het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, 

oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van 

complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk, en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle 

oplossingsstrategieën, en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de 

beroepspraktijk; 

- het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar. 

 

Het oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

In 2001 werd het programma van de opleiding, naar aanleiding van het Structuurdecreet en de integratie van de 

opleiding in het departement Architectuur grondig herwerkt. Voor het opstellen van de opleidingsdoelen en de 

bijhorende competenties werkte de opleiding zowel bottom-up als top-down. Ze maakte daarbij vooreerst gebruik 

van de visietekst „Interieurvormgeving‟ die in 2002-2003 werd opgesteld. Daarbij werd rekening gehouden met de 

opleidings- en beroepsprofielen die door de VLOR werden gepubliceerd.  

De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat in 2007-2008 het programma intern herwerkt werd om de 

relatie tussen de academische masteropleiding Interieurarchitectuur en de professionele bacheloropleiding 

Interieurvormgeving duidelijker te maken. Dit debat werd geleid door een werkgroep, op basis van input van alle 

betrokken personeelsleden. Aanvullend aan de visietekst werden ook de ECTS-fiches van de opleidings-

onderdelen herwerkt, om inhoudelijk beter aansluiting te vinden bij de nieuwe doelstellingen.  

De commissie is van mening dat dit een positieve evolutie is en hoopt dat de opleiding de ingeslagen weg verder 

zal zetten. 

 

De commissie kon uit de aanwezige documenten afleiden dat de eindcompetenties van het nieuwe programma 

zijn gekoppeld aan vijf beroepsgerichte kerncompetenties: ontwerpen (synthesegericht), communiceren 

(uitdrukken van een idee), maken (realiseren), plaatsen (in een context) en ondernemen (en positioneren in een 

professionele context). Met betrekking tot de algemene competenties hanteert de opleiding de basiscompetenties 

voor een professionele bachelor zoals die in het Structuurdecreet zijn omschreven.  

 

De opleiding Interieurvormgeving profileert zich uitgesproken als een opleiding op bachelorniveau met een 

professionele oriëntatie. De opleiding baseert zich hiervoor op het European Qualifications Framework en de 

Vlaamse Kwalificatie Structuur, die de criteria voor dit niveau bepalen. De algemene competenties werden op 

basis van deze documenten en het Structuurdecreet binnen de Associatie K.U.Leuven uitgewerkt tot een 

concreet bachelorprofiel. De opleiding gebruikte dit document als uitgangspunt voor het uitwerken van de eigen 

algemene competenties.  

De commissie kon uit de gesprekken met de opleiding en de ingekeken documenten opmaken dat de opleiding 

de nodige competenties heeft geïntegreerd in zijn programma. Qua algemene competenties wordt daarbij van de 
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student verwacht dat hij zijn kennis van methoden, en het verwerven en verwerken van kennis kan demonstreren. 

De student moet ook praktische vaardigheden en technieken beheersen die eigen zijn aan het beroepsdomein.  

 

In de beoordelingscriteria van de bachelorproef kon de commissie de belangrijkste competenties die behaald 

moeten worden, terugvinden. De student moet hierbij: 

- probleemgevoelig zijn en verantwoord handelen vanuit zijn geëngageerde initiatief,  

- persoonlijke verbeelding en beeldvorming hebben,  

- een participerende attitude in de professionele wereld kunnen aantonen, 

- in staat zijn verbaal een project te verdedigen voor een extern professioneel publiek. 

 

Op het vlak van wetenschappelijke en beroepsgerichte competenties kon de commissie vaststellen dat de 

student: 

- creativiteit moet genereren uit theoretisch en technisch verworven inzichten,  

- zijn werk constructief en logisch moet kunnen vertalen naar uitvoerbaarheid,  

- de vaardigheid moet bezitten om het programma onderzoekend te benaderen,  

- een context zowel ruimtelijk als bouwtechnisch moet kunnen analyseren,  

- synthetiserend moet kunnen ontwerpen en een concept binnen het geheel moet kunnen ontwikkelen, 

- zich professioneel moet kunnen uitdrukken en zijn werk accuraat moet kunnen voorstellen. 

  

De commissie was aangenaam verrast door de manier waarop de opleiding haar competenties heeft 

geëxpliciteerd. Zij kon tijdens de gesprekken met het onderwijzende personeel ook merken dat deze gekend zijn 

en gedragen worden. 

 

Het programma van de opleiding wordt op geregelde tijdstippen opnieuw geëvalueerd en aangepast. 

Aanpassingen van de doelstellingen zijn daarbij gekoppeld aan wijzigingen van het programma en de ECTS-

fiches, om de consistentie van het curriculum te bewaken. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen 

 

Beoordelingscriteria: 

- De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen die 

door (buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het 

betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroeps- of kunstpraktijk). Ze zijn, in het geval van 

gereglementeerde beroepen, in overeenstemming met de reglementering of regelgeving ter zake. 

- Voor professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn de eindkwalificaties getoetst bij het relevante 

beroepenveld. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het domeinspecifiek referentiekader kwam tot stand op basis van overleg met de andere opleidingen 

Interieurvormgeving van de Associatie K.U.Leuven. Voor dit kader werden het „Tuning-document voor Arts & 

Design‟ en de beroeps- en opleidingsprofielen van de VLOR als uitgangspunt genomen.  
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De commissie kon uit de documenten en de gesprekken opmaken dat de opleiding binnen dit kader vijf 

beroepsspecifieke kerncompetenties heeft afgebakend: ontwerpen, communiceren, maken, plaatsen en 

ondernemen. De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat deze competenties, onder meer op basis van 

de ECTS-fiches, verder werden onderverdeeld in deelcompetenties. Deze oefening werd gedaan door de 

permanente onderwijscommissie, in samenspraak met het departementshoofd. De beschreven deelcompetenties 

vormen het uitgangspunt voor de leerlijnen in het programma van de opleiding. De eindcompetenties van de 

opleiding worden behaald door de integratie van de diverse deelcompetenties in de specifieke 

opleidingsonderdelen. Het centrale uitgangspunt voor de ontwikkeling van de competenties was het 

opleidingsonderdeel ontwerpen. 

 

Naast de beroepsspecifieke competenties heeft de opleiding ook een aantal beroepsgerichte competenties 

geïntegreerd in haar doelstellingen. Die zijn onder te brengen onder de thema‟s ontwerpen, communiceren, 

techniek, cultuur en beroepspraktijk. Van een student wordt verwacht dat hij:  

- kritisch reflecteert ten opzichte van de beroepspraktijk,  

- kennis en vaardigheden kan koppelen aan onderzoeksresultaten,  

- niet-vertrouwde problemen patroondoorbrekend kan oplossen en eigen concepten kan ontwikkelen, 

- kritisch kan evalueren,  

- kan operationaliseren.  

 

De student is zich verder ook bewust van de verschillende fasen van het ontwerpproces en weet die te realiseren 

in zijn eigen ontwerpen. Hij beschikt dus ook over de vaardigheden om ontwerpplannen uit te werken en te 

realiseren, en heeft kennis van de materiële, technische en constructieve aspecten die eigen zijn aan het domein 

interieurvormgeving. De interieurvormgever kan bovendien in team werken en zijn ideeën op een adequate 

manier overbrengen aan alle betrokken partijen. Van de interieurvormgever wordt bovendien verwacht dat hij 

kennis heeft van het domein waarin hij werkzaam is, en beschikt over contextuele kennis, zowel internationaal als 

lokaal, cultureel, historisch, artistiek, duurzaam, maatschappelijk en ethisch. Tot slot beschikt de student over een 

wettelijke, financiële en commerciële basiskennis.  

De commissie staat positief tegenover de gemaakte keuzes, en kon tijdens de gesprekken met de diverse 

geledingen vaststellen dat die ook breed gedragen worden.  

 

De specifieke doelstellingen van de opleiding kwamen tot stand op basis van het gemeenschappelijke 

domeinspecifieke referentiekader van de opleidingen Interieurvormgeving van de Associatie K.U.Leuven, een 

vergelijkende studie van de curricula van alle opleidingen Interieurvormgeving in Vlaanderen en de curricula van 

de opleidingen Interieurarchitectuur en Beeldende kunsten in het eigen departement. Op basis hiervan werden 

ook aanpassingen aangebracht in het programma, en verschoof de aandacht van een meer theoretische naar 

een meer toegepaste en praktisch gerichte invulling. Dit zorgde ook voor een verscherping van het profiel ten 

overstaan van de opleidingen (Interieur)Architectuur, door een grotere nadruk op de professionele competenties. 

Deze wijzigingen werden besproken met het werkveld en de alumni, die zich tijdens de gesprekken positief 

uitdrukten over deze veranderingen.  

 

De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat er duidelijke procedures zijn voor het aanpassen van de 

doelstellingen. Op jaarlijkse basis zijn wijzigingen mogelijk bij de detectie van problemen of bij nieuwe 

ontwikkelingen. Die worden gedetecteerd aan de hand van initiatieven in het kader van kwaliteitszorg, de 

jaarlijkse interne denkwerkdag voor docenten, en de tweejaarlijkse reflectiewerkdag voor docenten en externen. 

 

De opleiding heeft ook de doelstellingen internationaal getoetst. Op basis van studenten- en docentenmobiliteit 

kan de opleiding zichzelf vergelijken met buitenlandse opleidingen. Ook studenten die stage lopen in het 

buitenland leveren via hun stageverslagen een belangrijke bijdrage aan de internationale benchmark.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Oordeel over Onderwerp 1: Doelstellingen van de opleiding: voldoende 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 1.1: Niveau en oriëntatie:  goed 

Facet 1.2: Domeinspecifieke eisen:  goed 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 2 Programma 

 

 

 

Facet 2.1 Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties van de opleiding qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

- De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. 

- De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te 

bereiken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het programma van de opleiding werd opgesteld via een „re-iteratief‟ proces. De commissie kon uit de 

gesprekken opmaken dat de belangrijkste belanghebbenden betrokken werden bij de herwerking van het 

programma. In de permanente onderwijscommissie werd vooreerst de visietekst herwerkt. Daarnaast vonden 

gesprekken plaats met de andere opleidingen Interieurvormgeving binnen de Associatie K.U.Leuven, om te 

komen tot een gemeenschappelijke lijst van domeinspecifieke competenties. Aanvullend werd een coherente lijst 

met kerncompetenties opgesteld op basis van de individuele ECTS-fiches. Tijdens diverse vergaderingen van 

werkgroepen en de personeelsformatie werd al deze informatie verwerkt tot een nieuw, meer beroeps-

georiënteerd curriculum.  

 

De kern van het programma wordt gevormd door ontwerpen. Deze opleidingsonderdelen worden ondersteund 

door tal van andere vakgebieden. In het hele programma staat de student als ontwerper centraal, waarbij men 

evolueert van een intuïtieve, inwendige gerichtheid naar een open, contextgerichte ontwerphouding. Het 

programma is doorheen de drie jaren opgebouwd in thematische clusters. Bij het samenstellen van het volledige 

programma werd rekening gehouden met de afstemming tussen de opbouw van een opleidingsonderdeel op zich, 

en de relatie van alle opleidingsonderdelen ten overstaan van het hele programma en de beoogde doelstellingen 

ervan. De commissie stelde echter vast dat de aandacht voor technische elementen, die wel aanwezig is in de 

doelstellingen, slechts een beperkte realisatie kent in het programma. 

 

Iets meer dan de helft van de vakken heeft te maken met het ontwerpen en voorstellen van opdrachten. De 

theorievakken nemen 71 van de 180 studiepunten in beslag. Binnen zowel de theoretische als de ontwerpvakken 

is een stijgende moeilijkheidsgraad doorheen het programma merkbaar. De theoretische vakken kunnen 

opgedeeld worden in twee soorten vorming: technische en culturele. Het sluitstuk van de opleiding wordt gevormd 

door de stage en de bachelorproef. In aanloop naar de stage zijn er ook opleidingsonderdelen met betrekking tot 

beroepsvorming voorzien.  

 

De commissie kon uit de aanwezige documenten opmaken dat in de opleidingsonderdelen die gericht zijn op 

ontwerpen, de opdrachten evolueren van beperkte ontwerpoefeningen naar maatschappelijk betrokken projecten 

in een publieke context.  

De cultureel vormende opleidingsonderdelen focussen voornamelijk op actuele cultuur, de geschiedenis van het 

eigen vakgebied en verwante disciplines, en actualia die hiermee verband houden. Deze domeinspecifieke 

theoretische basis wordt aangevuld met algemeen-cultureel vormende vakken als sociologie, antropologie, 

filosofie en psychologie, waarin de interactie tussen mens, cultuur, kunst en ontwerp bestudeerd worden. In de 

technisch vormende opleidingsonderdelen ontwikkelen studenten de vaardigheden die nodig zijn in de diverse 

fasen van het ontwerpproces. De kennis die hier wordt aangereikt, moet steeds gebruikt worden in de diverse 
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ontwerpopdrachten. De communicatievaardigheden van de studenten worden getraind in de 

opleidingsonderdelen mixed media, waarin de student verschillende media – van schetsen tot digitale media – 

leert gebruiken om zijn idee kenbaar te maken. Tot slot krijgen de studenten beroepsvorming: een inleiding in de 

juridische, financiële en beheersaspecten van een onderneming.  

 

De opleiding bracht de relatie tussen de kerncompetenties en de inhoud van het programma in kaart in een 

overzichtstabel. Die biedt een overzicht van de beoogde competenties, de leeractiviteiten die hiervoor nodig zijn 

en de opleidingsonderdelen waarin deze activiteiten aan bod komen.  

De commissie kon vaststellen dat de opleiding inderdaad een competentiematrix heeft gemaakt om de 

doelstellingen en het programma optimaal op elkaar af te stemmen, maar dat die nog niet volledig werd ingevuld. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie raadt de opleiding aan de competentiematrix verder aan te vullen, en om tot een betere 

afstemming tussen de doelstellingen en het programma te komen. 

 

 

 

Facet 2.2 Eisen professionele gerichtheid van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

- Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroeps- of kunstpraktijk ontleend 

studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk, de kunstpraktijk en/of (toegepast) onderzoek. 

- Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. 

- Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroeps- of artistieke vaardigheden en heeft aantoonbare 

verbanden met de actuele beroepspraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding streeft in het programma een evenwicht na tussen de onmiddellijke inzetbaarheid van studenten en 

hun persoonlijke ontwikkeling als ontwerper. Om dit te bereiken, betrekt zij de realiteit van het beroep zo veel 

mogelijk in de opdrachten en de praktische uitwerking ervan. Alle opdrachten vertrekken vanuit een actuele 

vraagstelling. Via praktijkvoorbeelden kan de opdracht binnen een actuele context gekaderd worden. In de mate 

van het mogelijke wordt samengewerkt met externe partners, en worden externen betrokken bij de evaluatie van 

de opdrachten. Hiermee toetst de opleiding de resultaten van de opleidingsonderdelen ontwerpen rechtstreeks 

aan het beroepenveld.  

De commissie is van mening dat de sterkte van de opleiding soms ook een zwak punt is. Door consequent de 

nadruk te leggen op het artistiek-culturele wordt de relatie met de realiteit en de beroepspraktijk verwarrend. De 

commissie denkt dat er meer openheid kan zijn voor de praktijk, zonder dat er daarvoor aan creativiteit moet 

worden ingeboet. 

 

Voor de ontwerpopdrachten tracht de opleiding reële situaties te simuleren. In de praktijk wordt een aantal 

opdrachten ook daadwerkelijk uitgevoerd. Ondanks de beperkte realisaties is het leereffect groot, door de 

confrontatie met de werkelijke situatie. Studenten ontwerpen zo de informatiestand van de opleiding voor diverse 

beurzen, zij realiseren tentoonstellingen, en participeren in of organiseren wedstrijden. Op die manier worden de 

studenten geconfronteerd met een groter publiek.  
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De commissie kon vaststellen dat de opleiding, naast de aandacht voor de technische haalbaarheid van het 

ontwerp, ook aandacht besteedt aan de commerciële en sociale aspecten van de ontwerpen. In dit kader is in het 

programma ruimte voorzien voor gastsprekers over gespecialiseerde thema‟s, en participeert de opleiding in 

onderzoek in samenwerking met andere onderzoeksinstellingen en bedrijven. In het programma is ook ruimte 

voorzien voor het opvolgen van actuele ontwikkelingen in het kunstgebied. 

 

Door middel van de stage wordt de student rechtstreeks in contact gebracht met het beroep. Gedurende diverse 

weken kunnen studenten onder begeleiding de dagelijkse realiteit van het werk leren kennen. Uit diverse 

verslagen distilleert de opleiding een aantal elementen om de ervaringen van de studenten ook aan hun 

medestudenten door te geven. De stage heeft een gewicht van 9 studiepunten in de opleiding. De studenten 

moet hun verworven competenties toepassen in een bedrijfscontext. Ze moeten zelf hun stagebedrijf zoeken en 

hun keuze verdedigen. Bij de goedkeuring van de stageplaats door de opleidingen worden duidelijke criteria 

gehanteerd die garanderen dat de student voldoende leerresultaten kan bereiken. De ideale stageplaats kan dan 

ook een totaalproject aanbieden aan de student. Tijdens de stage wordt de student begeleid door een 

stagementor in het bedrijf en een stagebegeleider binnen de school.  

 

Naast de stage moet de student ook een bachelorproef afleggen. Die heeft een gewicht van 11 studiepunten. De 

bachelorproef is een syntheseopdracht waarmee de student moet bewijzen dat hij de verwachte competenties 

heeft verworven. Hij werkt daarvoor een project inhoudelijk en technisch uit. De opdracht van de bachelorproef is 

steeds een actueel thema met een grote complexiteit. In de opdrachtfiche van de bachelorproef worden duidelijk 

de titel, het programma, de timing en de werking, input, doelstellingen, voorstellingswijze en beoordeling 

besproken. Een studiereis is een vast onderdeel van de bachelorproef. Tijdens deze reis onderzoeken studenten 

de fysieke, culturele en historische situatie van de locatie van de bachelorproef. Voor de uitwerking van de proef 

worden studenten ondersteund door atelierdocenten, afwisselend individueel en in groep. Het ontwikkelen van 

een eigen portfolio maakt eveneens deel uit van de bachelorproef. De commissie kon tijdens het bezoek 

vaststellen dat het niveau van de bachelorproef voldeed aan haar verwachtingen. 

 

De commissie kon uit de gesprekken met de studenten opmaken dat zij ook buiten de muren van de school met 

het beroep in contact worden gebracht. Jaarlijks organiseert de opleiding meerdere korte bedrijfsbezoeken. Voor 

één opleidingsonderdeel moeten studenten verplicht vier vormingsactiviteiten bijwonen die handelen over actuele 

ontwikkelingen. Een studiereis confronteert de studenten met de culturele aspecten van het ontwerpen. 

 

De opleidingsonderdelen met betrekking tot technische vorming en mixed media brengen studenten de nodige 

competenties bij om ontwerpen uit te voeren en erover te communiceren. 

 

De studenten worden geconfronteerd met het internationale beroepenveld via diverse uitwisselingsprogramma‟s 

en door de integratie van actuele internationale ontwikkelingen in het cursusmateriaal. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt de opleiding aandacht te schenken aan een evenwichtige relatie tussen het artistiek-

culturele karakter en de bredere particuliere opdrachten van het beroepenveld. 

 

 

 

Facet 2.3 Samenhang van het programma 

 

Beoordelingscriterium: 

- Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 
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De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon uit de aanwezige documenten opmaken dat er binnen het modeltraject een duidelijke 

afstemming is tussen de theorie- en praktijkvakken. Een stijgend aantal individuele trajecten binnen de opleiding 

zorgt voor een spanningsveld in deze afstemming, waardoor de opleiding zich flexibeler moet opstellen. De 

commissie is van mening dat de integratie van theorie en praktijk een continue uitdaging is voor de opleiding, en 

dat de opleiding hier blijvend aandacht moet aan besteden. 

 

De afstemming van de inhoud van het onderwijs is in handen van de permanente onderwijscommissie. Deze 

commissie is opgedeeld in vijf vakgroepen, die elk voor hun specifieke domein de afstemming verzorgen: 

ontwerpen, culturele vorming, technische vorming, mixed media en beroepsvorming. Naast deze vijf vakgroepen 

is er ook een werkgroep Stage, die aangestuurd wordt door de vakgroep Ontwerpen.  

 

De opleiding is opgebouwd rond ontwerpen. Dit vormt dan ook de rode draad doorheen het programma. 

Opdrachten evolueren van kort en eenvoudig naar lang en complex. De opdrachten evolueren ook steeds meer 

naar realiteitsgebonden onderwerpen, waarbij ook de technische, culturele en beroepsspecifieke vereisten 

toenemen. De competentie ontwerpen wordt zo over de 6 semesters aangeleerd, waarbij zij in elk semester 

gelinkt is aan specifieke doelstellingen. Per semester worden verschillende klemtonen gelegd op diverse 

aspecten: authenticiteit, context, didactiek, positionering, techniciteit, professionaliteit, proces, thema, 

complexiteit, concept en communicatie. Dit zorgt voor zowel een horizontale als een verticale afstemming van het 

programma, en garandeert dat de studenten de nodige basis en/of verdieping meekrijgen.  

De commissie staat positief tegenover deze realisatie. Zij kon tijdens het bezoek vaststellen dat de beoogde 

competenties in een evenwichtig en samenhangend programma worden aangeleerd. 

 

Binnen de vakgroepen Mixed media en Ontwerpen werden aanvullende didactische schema‟s opgesteld om de 

coherentie en de coördinatie tussen de beide groepen opleidingsonderdelen te bewaken.  

 

De commissie kon uit de aanwezige documenten vaststellen dat binnen het programma een aantal 

keuzemogelijkheden voorzien is. Vanaf het tweede semester kunnen de studenten elk semester de keuze maken 

uit een aantal opleidingsonderdelen. Ook binnen de opleidingsonderdelen ontwerpen, culturele vorming en mixed 

media kunnen studenten eigen keuzes maken en accenten leggen. Binnen de vakgroep Culturele vorming wordt 

in alle opleidingsonderdelen „actualia‟ als keuzeonderdeel aangeboden. Binnen mixed media kan gekozen 

worden tussen verschillende grafische technieken. Bij ontwerpen kan men kiezen tussen meubel, scenografie en 

productdesign. Zo kan de student zijn eigen sterkten optimaal benutten.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie is van mening dat de opleiding blijvend aandacht moet besteden aan de relatie tussen de theorie 

en de praktijk. 

 

 

 

Facet 2.4 Studieomvang 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang, bachelor: ten minste 180 

studiepunten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: OK 
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De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De professioneel gerichte bacheloropleiding bestaat uit 3 studiejaren van elk 60 studiepunten. In totaal wordt dus 

een opleidingsprogramma georganiseerd van 180 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan de formele 

eisen met betrekking tot de minimale studieomvang van een professioneel gerichte bachelor. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.5 Studielast 

 

Beoordelingscriteria: 

- De werkelijke studietijd wordt getoetst en sluit aan bij de normen vastgesteld krachtens decreet. 

- Het programma is studeerbaar doordat factoren die betrekking hebben op dat programma en die de 

studievoortgang belemmeren, zo veel mogelijk worden weggenomen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat de opleiding diverse initiatieven neemt om de studietijd te 

controleren.  

 

De totale studiebelasting van een opleidingsonderdeel wordt berekend door het optellen van de contacturen en 

de nodige verwerkingstijd. De verwerkingstijd wordt berekend op basis van de gebruikte werkvorm(en) in een 

opleidingsonderdeel. Voor ex-cathedralessen wordt een grotere verwerkingstijd gerekend dan voor de andere 

werkvormen. Voor begeleide zelfstudie wordt geen herrekening gedaan. Vanuit dit principe zorgt men ervoor dat 

elk studiepunt tussen 25 en 30 uur studiebelasting omvat.  

 

De afstemming tussen de begrote en de reële studietijd wordt gecontroleerd door studietijdmetingen en enquêtes, 

die georganiseerd worden door de coördinator Kwaliteitszorg.  

De commissie kon uit de aanwezige documenten afleiden dat de studiebelasting binnen de opleiding 

Interieurvormgeving geen probleem vormt. Zij zag dit ook bevestigd tijdens de gesprekken met de studenten.  

 

Voor een aantal opleidingsonderdelen kon de commissie vaststellen dat de gemeten studiebelasting aan de lage 

kant lag. Volgens de opleiding is dit te wijten aan een overlapping van de inhoud van deze opleidingsonderdelen. 

Uit de metingen blijken verder slechts kleine schommelingen, die meestal een duidelijk aantoonbare oorzaak 

hebben.  

 

De spreiding van de studielast wordt opgevangen aan de hand van een studiekalender. Hierop staan alle 

deadlines van opdrachten. Elke student ontvangt een kopie van deze kalender als studiehulp.  

 

Om het studieproces te faciliteren, organiseert de opleiding elk semester een atelierweek. Tijdens deze week 

worden alleen ontwerpactiviteiten voorzien, zodat studenten ongestoord kunnen werken aan hun 

ontwerpcompetenties. Eventueel worden in deze week workshops en studiereizen ingepland. In elk semester 

wordt ook een atelier- en inhaalweek voorzien.  
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Examens worden geconcentreerd tijdens drie weken op het einde van elk semester. In semester zes is er slechts 

één examenweek, omdat er maar één opleidingsonderdeel geëxamineerd moet worden. De studenten ervaren de 

examenperiode als kort, hoewel slechts een beperkt aantal opleidingsonderdelen geëxamineerd wordt. De 

opleiding streeft ernaar om de examens zo veel mogelijk te spreiden. De examenroosters worden met de 

studenten besproken en indien mogelijk aangepast. Het examenrooster wordt zo vroeg mogelijk aan de 

studenten meegedeeld.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie raadt de opleiding aan om meer aandacht te besteden aan de inhoudelijke overlapping van 

opleidingsonderdelen, om zo de lage studielast te verhogen. 

 

 

 

Facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het didactische concept is in lijn met de doelstellingen. 

- De werkvormen sluiten aan bij het didactische concept. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon vaststellen dat de opleiding beschikt over een didactisch concept dat vertrekt vanuit 

verkennend en experimenterend leren. Deze keuze werd gemaakt op basis van de opleidingsdoelstellingen. De 

commissie is van mening dat dit didactische concept nog explicieter geformuleerd kan worden, en dat dit een 

positieve invloed kan hebben op de realisatie van de doelstellingen.  

Competentieverwerving gebeurt hoofdzakelijk op basis van projectwerk. De aangeleerde competenties zijn 

gericht op het afleveren van studenten die onmiddellijk inzetbaar zijn in het werkveld. De opleiding organiseert 

theoretische opleidingsonderdelen als ondersteuning van de praktische. Deze opleidingsonderdelen vormen geen 

doel op zich. De ontwerpopdrachten zijn in zekere mate verbonden met de realiteit. De wisselende invulling 

confronteert studenten met de brede mogelijkheden van het ontwerpen.  

 

De opleiding hanteert meerdere methoden voor het aanleren van de aan te leren competenties. In de 

werkvormen is, net als in het programma, een evolutie te zien van eerder docentgestuurde methoden naar eerder 

studentgestuurde werkvormen. De werkvormen staan beschreven in de ECTS-fiches. Die zijn afgestemd op het 

leerdoel, de plaats van het opleidingsonderdeel in het programma en de praktische organiseerbaarheid. De 

permanente onderwijscommissie bewaakt de aansluiting van de inhoud met de werkvorm. 

 

De commissie kon zowel uit de gesprekken als de documenten opmaken dat men werkt met drie grote groepen 

werkvormen: ex-cathedralessen, andere werkvormen en begeleide zelfstudie. De eerste werkvorm is 

voornamelijk gericht op kennisoverdracht en is erg docentgecentreerd. Deze vorm omvat ongeveer 30 procent 

van de hele opleiding en neemt af naarmate het programma vordert. Dertien procent van de opleiding gaat naar 

begeleide zelfstudie, waar de student verantwoordelijk is voor zijn eigen studieproces, ondersteund door de 

docenten. De andere werkvormen omvatten onder meer: atelier, oefeningen, begeleide praktijkopdrachten, 

consults, workshops, logewerk, groepswerk, studiereizen enzovoort. In het eerste jaar confronteert men 

studenten met korte opdrachten. Naarmate de opleiding vordert, nemen de looptijd en de complexiteit van de 

werkvormen toe.  
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Docenten worden op de hoogte gebracht van vormingsinitiatieven op het gebied van werkvormen. In 2006 werd 

een denkwerkdag georganiseerd in het departement, en konden docenten deelnemen aan de „Dag van de 

docent‟ van de Associatie K.U.Leuven, met als onderwerp „innovatieve werkvormen‟.  

 

De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat docenten hun eigen cursussen samenstellen. Die worden 

via een centrale cursusdienst aan de studenten bezorgd tegen kostprijs. Ook via digitale weg wordt materiaal ter 

beschikking gesteld. Voor praktijkvakken werkt men vooral met cursusmateriaal in plaats van een klassieke 

cursus. Een departementale werkgroep onderzoekt de mogelijke invullingen van een cursus voor praktijkvakken. 

De stipte beschikbaarheid van deze cursussen blijft, zo blijkt uit de gesprekken met de studenten, een 

probleempunt. De uiterlijke kenmerken van de cursus worden door de dienst Onderwijs en Onderzoek van de 

hogeschool gecontroleerd, en in de permanente onderwijscommissie besproken en opgevolgd. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie raadt de opleiding aan het didactische concept verder te expliciteren. 

 

 

 

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing 

 

Beoordelingscriterium: 

- Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat en voor studenten inzichtelijk getoetst of de 

studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Per academiejaar zijn er drie examenperiodes. Elke student heeft tijdens deze periodes voor elk 

opleidingsonderdeel twee examenkansen per jaar. Praktijkvakken worden steeds tijdens het jaar beoordeeld, 

theorievakken tijdens de vaste examenperiodes. Praktijkvakken worden permanent geëvalueerd tijdens het 

academiejaar, met tussenevaluaties per ontwerpopdracht. Alle delen van een opleidingsonderdeel worden op één 

halve dag geëvalueerd. Als deze delen door meerdere docenten worden geëvalueerd, stemmen zij de 

organisatie, de omvang en de vorm af op de andere delen en de weging binnen het totale opleidingsonderdeel. 

Per examenperiode wordt een examenrooster opgesteld dat rekening houdt met de evaluatievormen, een 

evenwichtige spreiding van de examens, de input van studenten en de praktische beschikbaarheid van lokalen. 

Het definitieve examenrooster wordt uiterlijk vijf weken voor de aanvang van de examens bekendgemaakt. Na de 

examens wordt een feedbackmoment georganiseerd. Studenten worden door de evaluatoren vooraf ingelicht 

over de examenvorm, de examenmaterie, de criteria en de wegingsfactoren van de evaluaties binnen een 

opleidingsonderdeel.  

 

Examenvormen worden door de permanente onderwijscommissie, in overleg met de docenten en het 

departementshoofd, vastgelegd. Een gedetailleerde omschrijving wordt opgenomen in de ECTS-fiches. Voor de 

praktijkgerichte opleidingsonderdelen moet de student zijn opdracht presenteren en mondeling toelichten, al dan 

niet in aanwezigheid van externen. De begeleidende docent(en) evalue(e)r(t)en het onderdeel. Voor langdurige 

opdrachten worden tussentijdse evaluaties voorzien. Tussentijdse evaluaties worden uitgedrukt in ECTS-

letterwaarden waarvan de waarde bepaald is in het examenreglement. 

Tijdens de gesprekken met de studenten kon de commissie vaststellen dat de feedback over de examens als 

onvoldoende transparant wordt ervaren. De gebruikte evaluatiefiches bieden volgens de studenten te weinig 

houvast om zich in de toekomst beter voor te bereiden.  
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In de eerste semesters overheerst het schriftelijke examen. In het derde jaar worden de studenten voornamelijk 

beoordeeld op hun presentaties en papers. Tijdens de opleiding verschuift de nadruk van het testen van kennis 

naar het evalueren van het proces van inhoudelijke verwerking en de communicatie van de resultaten.  

De commissie is van mening dat de studenten meer betrokken kunnen worden bij de beoordeling, bijvoorbeeld 

door het gebruik van peer-assessment. 

 

De stage wordt beoordeeld aan de hand van een stagerapport, waar de stagebegeleider punten op geeft en een 

evaluatie van de stage, waarbij de stagementor punten geeft op de prestaties van de student. De totale quotering 

is een gewogen gemiddelde. Het stagerapport, de bijlagen, de lay-out en de evaluatie door de stagementor 

hebben daarbij respectievelijk een gewicht van 3, 4, 1 en 1 studiepunten. 

 

De bachelorproef wordt zowel door de begeleidende docenten als door een externe jury geëvalueerd. Beide 

focussen op een bepaald onderdeel van de opdracht. De quoteringen van de begeleidende docent ontwerpen, de 

docent mixed media en de externe jury hebben een respectievelijk gewicht van 5, 2 en 4 studiepunten. Studenten 

moeten hun bachelorproef mondeling verdedigen. De beoordelingscriteria worden op voorhand duidelijk 

gecommuniceerd, en staan vermeld op het beoordelingsformulier dat de juryleden bij de beoordeling hanteren.  

De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat alle aspecten met betrekking tot de bachelorproef 

opgenomen zijn in een draaiboek. 

 

De docenten worden in het kader van het toetsbeleid ondersteund door een pedagogische begeleider. Die zorgt 

ervoor dat de manier van evalueren in overeenstemming is met de doelstellingen van het opleidingsonderdeel.  

De commissie is van mening dat ook het betrekken van studenten bij de evaluaties de kwaliteit ervan ten goede 

kan komen. Tijdens de gesprekken gaven zij aan dat een sterkere explicitering van beoordelingscriteria ten 

overstaan van de vooropgestelde competenties werkbaar is. 

 

Een examencommissie is verantwoordelijk voor het vastleggen van de resultaten, het beslechten van 

betwistingen en het beslissen over het al dan niet slagen van een student. De samenstelling en de werking van 

de commissie staan duidelijk beschreven in het onderwijs- en examenreglement. Indien er belangrijke wijzigingen 

zijn, organiseert de dienst Studietrajectbegeleiding informatiesessies voor docenten en studenten. Studenten 

kunnen bij problemen ook een beroep doen op een ombudsdienst, die problemen en conflicten rond evaluaties 

behandelt.  

 

Alle aspecten met betrekking tot evaluaties worden bevraagd aan de hand van studentenenquêtes. De commissie 

kon vaststellen dat de studenten van mening zijn dat alles doorgaans correct verloopt, maar dat zij wel vragende 

partij zijn voor bijkomende feedbackmomenten. De evaluaties zijn ook onderhevig aan duidelijke bepalingen 

waaraan voldaan moet worden. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie beveelt de opleiding aan meer inspanningen te leveren qua transparantie van de feedback. 

 

De commissie beveelt de opleiding aan te onderzoeken op welke manier studenten betrokken kunnen worden bij 

de evaluaties. 

 

 

 

Facet 2.8 Masterproef 

 

Dit facet is niet van toepassing voor een professioneel gerichte bacheloropleiding. 
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Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden 

 

Beoordelingscriteria: 

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten  

bachelor: 

- diploma secundair onderwijs, diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, 

diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, of een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens 

een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt 

erkend; 

- door het instellingsbestuur bepaalde voorwaarden voor personen die niet aan de bovengenoemde 

voorwaarden voldoen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding hanteert de decretaal voorziene toelatingsvoorwaarden voor de bacheloropleiding. 

 

Er is geen specifieke voorkennis of vaardigheid vereist om de opleiding Interieurvormgeving aan te vatten. De 

grootste instroom is afkomstig uit het ASO (42 procent), gevolgd door TSO (35 procent) en KSO (17 procent). Dit 

zijn ook de door de opleiding gewenste profielen. Gezien de heterogene instroom worden geen instroom-

activiteiten georganiseerd. 

 

De commissie kon uit de gesprekken afleiden dat de opleiding studenten informeert over de opleiding via de SID-

In‟s, drie zelf georganiseerde infodagen en de eindejaarstentoonstelling. Tijdens deze evenementen tracht de 

opleiding potentiële studenten een representatief beeld te geven van de opleiding. Jaarlijks wordt een infofolder 

gepubliceerd over de opleiding. Alle informatie is terug te vinden op de website van de hogeschool. De opleiding 

tracht de instroom te kanaliseren door bij de informatieverstrekking te werken met beelden en objecten. Deze 

methode is aantrekkelijker voor de beoogde doelgroep. Het departement verstuurt informatie over de opleiding 

via mail naar de Centra voor Leerlingenbegeleiding, secundaire scholen en abituriënten die interesse toonden.  

 

Om de instromende studenten vertrouwd te maken met het ontwerpproces, worden zij vanaf het eerste jaar in 

kleine ateliergroepen onderverdeeld. Deze aanpak maakt een persoonlijke begeleiding mogelijk, waardoor 

rekening kan worden gehouden met individuele problemen.  

 

Het programma van de opleiding kan worden gevolgd in een voltijds en in twee deeltijdse modeltrajecten. Deze 

laatste optie houdt een strikte scheiding tussen theorie en praktijk in, en kent geen succes in de praktijk. Een 

groot aantal studenten volgt wel een geïndividualiseerd traject. Zij kunnen dit aanvragen bij het 

departementshoofd.  

De commissie staat positief ten overstaan van de inrichting van individuele trajecten, maar vraagt dat die ook 

voldoende opgevolgd en geëvalueerd worden. Inzicht in de correlatie tussen een individueel traject en de 

slaagkansen zou de opleiding waardevolle informatie kunnen opleveren. 

 

Vrijstellingen op basis van EVC en EVK kunnen via het departementshoofd worden aangevraagd. Voor het 

behandelen van deze aanvragen zijn specifieke procedures en systemen voorhanden. De aanvragen worden 

begeleid door de dienst Studietrajectbegeleiding. Deze dienst begeleidt ook studenten met een topsportstatuut. 

 

Het departement beschikt niet over een diversiteitsbeleid, maar heeft een medewerker aangeworven die deze 

taak in zijn functieomschrijving heeft. 
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie beveelt de opleiding aan de correlatie tussen individuele trajecten en de slaagkansen te 

onderzoeken. 

 

 

 

 

Oordeel over Onderwerp 2: Programma: voldoende 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 2.1: Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma  voldoende 

Facet 2.2: Eisen academische gerichtheid van het programma  voldoende 

Facet 2.3: Samenhang van het programma   voldoende 

Facet 2.4: Studieomvang    OK   

Facet 2.5: Studielast    goed 

Facet 2.6: Afstemming tussen vormgeving en inhoud   voldoende 

Facet 2.7: Beoordeling en toetsing    voldoende  

Facet 2.8: Masterproef    nvt 

Facet 2.9: Toelatingsvoorwaarden    voldoende 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 3 Inzet van het personeel 

 

 

 

Facet 3.1 Kwaliteit van het personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het 

programma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon zowel uit de documenten als uit de gesprekken opmaken dat het personeelsbeleid op 

departementaal niveau wordt ontwikkeld en dat er duidelijke procedures voorhanden zijn. Dit beleid is gelijk voor 

alle opleidingen, hoewel het afhankelijk van de noden van opleidingen een specifieke invulling kan krijgen.  

Met betrekking tot het personeel gaat men er steeds van uit dat personeelsleden een expertise hebben in 

architectuur, interieurarchitectuur, interieurvormgeving of stedenbouw. Personeelsleden die betrokken zijn bij 

praktische vakken worden bovendien geacht een eigen praktijk te hebben of gehad te hebben. Alle 

personeelsleden worden ook geacht zich levenslang bij te scholen.  

Bij het samenstellen van een totale personeelsformatie hanteert het departement vier criteria: een beperkte kern 

voltijdse medewerkers zorgt samen met de administratie voor de pedagogische en organisatorische continuïteit, 

deeltijdse medewerkers die een band hebben met het werkveld worden ingezet voor specifieke opdrachten, 

gastprofessoren worden ingezet voor gespecialiseerde taken, en administratieve diensten moeten niet alleen 

ondersteunend maar ook stimulerend werken. Daarnaast verwacht men van alle voltijdse personeelsleden een 

inzet op het vlak van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Deeltijdse personeelsleden 

kunnen hiervoor ingezet worden.  

Voor de praktische uitwerking van het personeelsbeleid worden in het departementaal onderhandelingscomité 

(DOC) protocollen onderhandeld met betrekking tot alle aspecten van het personeelsbeleid.  

 

Het beschikbare budget voor het aanwerven van personeelsleden wordt door de beleidsraad Sint-Lucas verdeeld 

over de opleidingen op basis van de totale departementale begroting, de beleidsplannen en de noden van de 

opleidingen. Het opleidingshoofd geeft ter voorbereiding van deze beslissing de noden van de opleiding door aan 

het departementshoofd. Eventuele vacatures worden door de opleidingscoördinator, in samenspraak met de 

vakgroepcoördinator, opgesteld. Bij elke sollicitatie moeten de relevante diploma‟s, de nuttige ervaring en 

specialisaties en een motivatie worden voorgelegd. Indien mogelijk wordt ook een portfolio opgevraagd. In de 

selectiecommissie zit minstens één externe expert, en er is aandacht voor een gelijke gendervertegenwoordiging. 

De selectiecommissie stelt een rangorde op van de kandidaten, waarna het departementshoofd, na een gesprek 

met de sollicitanten, in overleg met de voorzitter van de commissie een finale beslissing neemt.  

De visitatiecommissie is van mening dat de huidige selectieprocedure heeft geleid tot een beperkte diversiteit aan 

vooropleidingen, en denkt dat de opleiding hierdoor kansen onbenut laat. 

 

De commissie kon uit de gesprekken opmaken dat er aandacht is voor de integratie van nieuwe collega‟s in de 

opleiding en de hogeschool. Nieuwe personeelsleden ontvangen een onthaalbrochure, een studiegids, een 

jaarverslag, een wegwijs in de gebouwen, en een administratieve gids met relevante procedures en richtlijnen. Zij 

krijgen een mentor toegewezen die hen wegwijs maakt in de school en hen ondersteunt bij vragen. Voor 

lesgevers is deze mentor meestal de vakgroepcoördinator. Die heeft een beperkt budget om informeel te lunchen 

met het nieuwe personeelslid. In oktober is er een introductieavond voor nieuwe personeelsleden, waarop interne 

sprekers de belangrijkste beleidskaders voorstellen. Alle personeelsleden krijgen ook een login voor het digitale 

leerplatform, waarop men alle praktische informatie van de opleiding kan vinden.  
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Elk personeelslid moet jaarlijks een ambtsbepaling en een taakomschrijving opstellen. Deze documenten geven 

inzicht in de individuele werkdruk, en bieden een basis voor personeelsplanning en -beleid. Elke taak 

vertegenwoordigt een percentage binnen de totale opdracht van het personeelslid. Indien nodig kan de 

taakinvulling tijdens het academiejaar, in overleg met het departementshoofd, wijzigen.  

 

Personeelsleden worden vijfjaarlijks geëvalueerd. Na twee jaar wordt een eerste functioneringsgesprek gevoerd. 

Na vier jaar vindt een tweede functioneringsgesprek plaats. In het vijfde jaar volgt een evaluatiegesprek. Als basis 

voor de evaluatie worden de taakomschrijvingen en verslagen van de functioneringsgesprekken genomen. Voor 

het voeren van deze gesprekken zijn per personeelcategorie duidelijke verantwoordelijkheden aangeduid. Na een 

gesprek wordt een anoniem syntheseverslag aan de personeelsdienst bezorgd. Onderzoekers moeten 

aanvullend op deze procedure jaarlijks rapporteringsgesprekken voeren. Via Evadoc en Evatel biedt het 

departement zijn personeelsleden de mogelijkheid om aan zelfevaluatie te doen. Ook het gebruik van deze tools 

is een onderdeel van de gesprekken. Bij evaluatiegesprekken wordt eveneens een beoordeling van het 

personeelslid vermeld. Negatieve beoordelingen worden gemeld aan het departementshoofd, die de procedures 

uit het onderhandelde protocol toepast. Onderwijzende personeelsleden worden ook via een jaarlijkse bevraging 

over hun competenties en output opgevolgd. Via dit instrument kan de opleiding een zicht krijgen op de totaliteit 

van de activiteiten van zijn personeelsleden.  

 

Personeelsleden van de opleiding Interieurvormgeving kunnen worden benoemd en bevorderd. De commissie 

kon vaststellen dat hiervoor duidelijke procedures aanwezig zijn. De overgang naar een hoger ambt gebeurt op 

basis van een bevorderingsdossier dat elk personeelslid voor zichzelf kan indienen. Deze procedures volgen een 

strikte timing die tijdig aan alle personeelsleden wordt meegedeeld. De personeelsdienst onderzoekt de 

ontvankelijkheid van alle dossiers, en een beoordelingscommissie –bestaande uit vertegenwoordigers van de 

verschillende vakgroepen en de onderzoeksraad – buigt zich over de aanvragen. Het advies wordt aan het 

departementshoofd bezorgd, die het samen met zijn eigen advies voorlegt aan de beleidsraad. Die beslist 

uiteindelijk over benoemingen en bevorderingen. In alle dossiers wordt rekening gehouden met de inzet op het 

vlak van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, de evaluatieverslagen en de inzet voor de 

instelling.  

 

Elk personeelslid kan op eigen initiatief extra vorming aanvragen. Dit aspect is tevens een vast onderdeel van de 

functioneringsgesprekken. Binnen het departement worden jaarlijks diverse vormingsactiviteiten over diverse 

onderwijskundige en organisatorische thema‟s aangeboden. Beginnende onderzoekers kunnen deelnemen aan 

de „Research Training Sessions‟. Alle personeelsleden kunnen deelnemen aan vormingsactiviteiten die de 

hogeschool en de associatie organiseren. Voor het aanvragen van vorming zijn duidelijke procedures voorzien. 

Op het einde van een vorming wordt een evaluatieverslag opgemaakt. Het onderwijzende personeel wordt qua 

onderwijskundige kennis ondersteund door een pedagogische begeleider. Het departement organiseert 

„denkwerkdagen‟ als basis voor debatten over diverse onderwijskundige aangelegenheden. Personeelsleden 

kunnen in het kader van vakinhoudelijke professionalisering deelnemen aan internationale conferenties.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie raadt de opleiding aan om te streven naar een meer specifieke vooropleiding Interieurvormgeving 

van de personeelsleden. 
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Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid 

 

Beoordelingscriterium: 

- Het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de 

opleiding en de beroeps- of kunstpraktijk. 

- Bij de daarvoor in aanmerking komende opleidingen moet daarenboven voldoende personeel beschikken 

over kennis en inzicht in de betreffende beroeps- of kunstpraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding heeft bij de samenstelling van de personeelsformatie aandacht voor de aansluiting bij het werkveld. 

Ongeveer de helft van het onderwijs wordt ingevuld door personeelsleden die naast hun onderwijsopdracht ook 

actief zijn in de beroeps- of kunstpraktijk, of in aanverwante gebieden. Ook bij de voltijdse personeelsleden is er 

aandacht voor de professionele ervaring.  

De commissie is van mening dat er op dit vlak nog bijkomende inspanningen kunnen geleverd worden, en dat er 

een nog grotere diversiteit aan domeinspecifieke ervaring mogelijk is. De commissie denkt dat het uitnodigen van 

gastsprekers met een interdisciplinaire achtergrond en een internationale uitstraling een meerwaarde kan 

betekenen voor de opleiding. 

 

Het personeel van de opleiding is actief in diverse beroepsverenigingen, adviesorganen, commissies en 

werkgroepen. Geregeld verschijnen besprekingen van het werk van personeelsleden in diverse media. Het 

personeel van de opleiding krijgt af en toe ook nominaties en prijzen. De opleiding stelt geregeld hun werk 

tentoon en/of geeft hierover lezingen.  

 

Binnen de personeelsformatie zijn diverse specialisaties aanwezig: binnenhuiskunstenaars, interieurvormgevers, 

binnenhuisarchitecten, interieurarchitecten, architecten, burgerlijk ingenieurs en licentiaten/masters Kunst-

geschiedenis, Ergonomie, Wijsbegeerte, Kunsten, Geschiedenis, Romaanse filologie en Wetenschappen. Twee 

lesgevers hebben een doctoraat afgeleverd.  

De commissie is van mening dat in deze personeelsformatie nog meer mensen met kennis van materiaalkunde 

aanwezig zouden moeten zijn. 

 

De opleiding participeert in wetenschappelijk onderzoek en wordt hiervoor ondersteund door de academische 

opleidingen in het departement. Het toenemende aantal onderzoekers of onderwijzende personeelsleden dat 

actief is in onderzoek, biedt een meerwaarde voor de professionele bachelor. Het praktijkgerichte onderzoek sluit 

immers nauw aan bij het ontwerpproces, waardoor studenten geregeld worden geconfronteerd met actuele 

ontwikkelingen. Diverse personeelsleden die betrokken zijn bij de professionele bacheloropleiding geven ook les 

in een academische opleiding.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie raadt de opleiding aan om de personeelsformatie uit te breiden met meer personeel met een eigen 

praktijk en kennis van materiaalkunde. 
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Facet 3.3 Kwantiteit personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Binnen de opleiding Interieurvormgeving zijn 9,15 voltijdse equivalenten met een onderwijsopdracht actief. In 

totaal gaat het om 37 fysieke personen. In het hele departement werken 107,95 voltijdse equivalenten of 221 

personen. De commissie is van mening dat het aantal kleine opdrachten in de opleiding een probleem is voor de 

betrokkenheid van het personeel.  

 

Voor de ontwerpvakken tracht men het aantal studenten per lector te beperken tot 15 à 20. De opleiding zet op 

die manier meer personeelsleden in voor praktijk- dan voor theoretische vakken. Gemiddeld is 1 docent aanwezig 

per 22 studenten.  

 

Binnen de opleiding zijn diverse personeelscategorieën aanwezig. Er zijn 6 hoogleraars, 1 lector, 1 praktijklector, 

1 hoofddocent, 1 hoofdpraktijklector, 4 docenten, 12 assistenten en 11 praktijkassistenten.  

 

Binnen het departement werkt gemiddeld 20 procent van de personeelsleden voltijds. 64 procent van de 

personeelsleden werkt 50 procent of minder voor het departement. In de opleiding Interieurvormgeving werkt 11 

procent van het personeel voltijds. Ook binnen de opleiding Interieurvormgeving werkt een meerderheid van de 

personeelsleden halftijds of minder. De kleine hoeveelheid tijd die docenten doorbrengen op de instelling zorgt er 

volgens de commissie voor dat er slechts een kleine ruimte is voor (in)formeel overleg. Zij is van ook van mening 

dat grotere aanstellingspercentages een positieve invloed kunnen hebben op de opleiding in haar geheel. 

 

Binnen de opleiding Interieurvormgeving is 40 procent van het onderwijzende personeel een vrouw. Dit is beter 

dan het departementale gemiddelde, maar ligt niet in de lijn van de studentenpopulatie, waarvan 75 procent 

vrouwelijk is. De voorbije jaren werd binnen het departement speciale aandacht besteed aan dit aspect.  

 

Binnen het departement en de opleiding is er eveneens aandacht voor de leeftijdsstructuur van het onderwijzende 

personeel. De categorie tussen 36 en 40 jaar is het beste vertegenwoordigd in de opleiding Interieurvormgeving. 

Ongeveer 10 personen binnen de opleiding zijn ouder dan 55. Personeelsleden die met pensioen zijn gegaan, 

waren de voorbije jaren de voornaamste reden voor verloop binnen de personeelsformatie.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie raadt de opleiding aan om de mogelijkheid van grotere aanstellingspercentages te onderzoeken, 

zodat de betrokkenheid bij de opleiding en de ruimte voor (in)formeel overleg groter wordt. 
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Oordeel over Onderwerp 3: Inzet van het personeel: voldoende 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 3.1: Kwaliteit personeel  voldoende 

Facet 3.2: Eisen professionele gerichtheid voldoende 

Facet 3.3: Kwantiteit personeel  voldoende 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 4 Voorzieningen 

 

 

 

Facet 4.1 Materiële voorzieningen 

 

Beoordelingscriterium: 

- De huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het departement functioneert op twee campussen in Gent en Brussel. De opleiding Interieurvormgeving wordt 

alleen in Gent aangeboden. De commissie kon tijdens de rondleiding merken dat het departement een aantal 

diensten en lokalen deelt met het departement Beeldende kunsten: de diensten Gebouwen, Financiën en 

Informatica, de auditoria, de Witte Zaal, de bibliotheek, de cafetaria en de administratie van de sociale 

voorzieningen. De administratieve diensten van het departement bevinden zich in de gewezen Dominicanenabdij 

in de Hoogstraat 51, waar ook de meeste onderwijsactiviteiten plaatsvinden. De campus is vlot bereikbaar met 

het openbaar vervoer. Diverse gebouwen zijn beschermde monumenten, waardoor problemen met 

toegankelijkheid niet altijd opgelost kunnen worden. Men wil een beleidsplan uitwerken om hieraan tegemoet te 

komen.  

 

Op de campus zijn er vier auditoria en drie theorielokalen. Die zijn uitgerust met multimedia-apparatuur. In het 

gebouw zijn er zeven grote en kleine ateliers. Die zijn voorzien van projectiemateriaal. In één atelier is een foam 

cutter aanwezig. De opleiding is gestart met het uitbouwen van een medialab en kocht recent een 3D-printer aan. 

Verder zijn er twee computerlokalen, waar de studenten vrij gebruik van kunnen maken buiten de lestijden. In het 

hele gebouw is draadloos internet aanwezig. Het onderhoud van de gebouwen en de installaties gebeurt door 

een medewerker van de dienst Gebouwen. Men werkt momenteel aan een onderhoudsdossier voor alle 

gebouwen. Docenten kunnen steeds hulp vragen bij technische problemen. Er is een preventieadviseur 

aanwezig, die samen met het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) verantwoordelijk is 

voor het bijhouden van een jaaractieplan. 

 

Er zijn voor de studenten en docenten diverse omkaderende diensten beschikbaar. Het onthaal, de dienst 

Studietrajectbegeleiding, de dienst Onderwijs en onderzoek, de personeelsdienst en het directiesecretariaat zijn 

ondergebracht op één centrale locatie, waar zowel studenten als docenten alle nodige informatie kunnen krijgen.  

De commissie staat positief tegenover deze bundeling van diensten op een centrale plaats.  

Docenten en administratief personeel kunnen gebruikmaken van parkings. Iedereen kan gebruikmaken van een 

fietsenstalling. Daarnaast zijn er twee cafetaria‟s met eten en drank tegen lage prijzen. Bij problemen kan men 

terecht in het EHBO-lokaal. Docenten kunnen ook gebruikmaken van een docentenkwartier, waar voorzieningen 

aanwezig zijn specifiek voor docenten en waar zij een persoonlijk postvak en een kast ter beschikking hebben. 

 

Op de campus zijn er ook faciliteiten die een inhoudelijke ondersteuning van de opleiding mogelijk maken. Het 

„Architectuur Reflectie Centrum‟ (ARC) omvat een kaartenarchief en een technisch documentatiecentrum. Het 

ARC bericht driemaal per jaar over de departementale activiteiten aan een ruime doelgroep – wekelijks aan het 

eigen personeel en studenten – en publiceert het tijdschrift „Reflections‟. Op zijn website kunnen studenten en 

docenten publiceren over eigen werk. In de materialenbibliotheek vindt men handboeken over onder meer 

bouwgebreken, constructie, renovatie en bedrijven. Daarnaast zijn er ook materialen en stalen aanwezig, 

waarmee men de tactiliteit van materialen kan onderzoeken. In het kaartenarchief kan men topologische en 

thematische kaarten terugvinden.  
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De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat er geen vast atelier ter beschikking is, en dat de studenten 

niet kunnen beschikken over een eigen werkplek. De oplossing die momenteel voorzien wordt, is volgens de 

commissie ontoereikend. Zij is van mening dat een ingerichte werkplaats voor de afdeling en een eigen werkplek 

voor de studenten noodzakelijk is om het didactische concept van de opleiding te laten aansluiten bij de 

doelstellingen. Studenten zijn door het ontbreken van degelijke werkruimten beperkt in hun mogelijkheden om 

domeinspecifieke vaardigheden te ontwikkelen en materialen grondig te leren kennen. Bovendien zorgt het 

ontbreken van een gemeenschappelijke werkplek ervoor dat studenten minder kansen krijgen om inhoudelijk van 

elkaar te leren. De commissie merkt op dat deze opmerking ook al werd gemaakt tijdens de vorige visitatie, en 

betreurt ten zeerste dat de opleiding hieraan geen gevolg heeft gegeven. Zij is van mening dat een artistiek 

georiënteerde oplossing niet alleen op papier aanwezig mag zijn, en hoopt dat de opleiding dit op heel korte 

termijn zal remediëren. Ze hoopt dat hiermee zal rekening worden gehouden in het nieuwe masterplan voor de 

campus Gent. 

 

De Witte Zaal is een presentatieplatform voor jonge kunstenaars, en ontwikkelt eigen projecten met betrekking tot 

architectuur en beeldende kunsten. Deze zaal is een brug tussen de opleiding en het werkveld, door de 

organisatie van lezingen, discussiefora, tentoonstellingen enzovoort. Daardoor heeft zij ook een reflectieve 

functie.  

 

In de gezamenlijke bibliotheek van de departementen Architectuur en Beeldende kunsten kan men collecties 

vinden die zijn afgestemd op de architecturale en artistieke disciplines en vakgebieden die in de curricula aan bod 

komen.  

De commissie merkte tijdens het bezoek dat de literatuur die specifiek betrekking heeft op interieurvormgeving 

nog gevoelig kan worden uitgebreid.  

Bij nieuwe aankopen houdt men rekening met de behoeften van studenten en personeel, hoewel de nadruk ligt 

op moderne, actuele kunst en architectuur. De bibliotheek heeft een uitgebreide collectie boeken en tijdschriften, 

aangevuld met video‟s, dvd‟s en cd-roms. Daarnaast kan men in de bibliotheek ook diverse e-bronnen 

raadplegen. De volledige collectie is ontsloten via het LIBIS-netwerk van de Associatie K.U.Leuven, en kan ook 

online geraadpleegd worden.  

 

De commissie leidde uit de gesprekken met het personeel en de studenten af dat men via de dienst Informatica 

een beroep kan doen op diverse ICT-faciliteiten. Studenten en personeel kunnen diverse soft- en 

hardwarepakketten voordeliger aankopen. Per departement is een helpdesk voorzien. Alle studenten en 

personeelsleden krijgen een persoonlijk paswoord en e-mailadres. De dienst ondersteunt ook de elektronische 

leeromgeving op technisch vlak. Via dit platform worden cursussen en ander leermateriaal aangeboden aan 

studenten, en kunnen studenten en docenten vlot met elkaar communiceren. Voor de optimale organisatie van 

onderwijsactiviteiten maakt het departement gebruik van „Syllabus Plus‟, waarmee men onderwijsactiviteiten kan 

plannen, maar ook feedback kan krijgen over de bezetting en het gebruik van de infrastructuur.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie raadt de opleiding aan om op korte termijn atelierruimte te voorzien en individuele werkplekken ter 

beschikking te stellen van de studenten. 

 

De commissie raadt de opleiding aan om naast de materialenbibliotheek ook werkplaatsen te voorzien waar 

studenten praktisch aan de slag kunnen met de diverse materialen. 

 

De commissie raadt de opleiding aan om meer aandacht te schenken aan specifieke literatuur voor 

interieurvormgeving. 
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Facet 4.2 Studiebegeleiding 

 

Beoordelingscriteria: 

- De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op de 

studievoortgang. 

- De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van studenten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het departement en de opleiding nemen diverse initiatieven op het gebied van studiebegeleiding, zowel voor 

abituriënten, studenten als alumni.  

 

Uit de gesprekken en de aanwezige documenten leidt de commissie af dat het departement jaarlijks drie 

infodagen organiseert waarop kandidaat-studenten kunnen kennismaken met de opleiding, docenten en 

studenten, cursussen kunnen inkijken en informatie kunnen vragen over diverse randvoorwaarden. Per opleiding 

wordt een specifieke infosessie voorzien. De opleiding is ook aanwezig op de SID-in‟s. Alle informatie over de 

opleiding kan ook worden teruggevonden op de website van het departement. Via een 

contentmanagementsysteem kan de opleiding zelf de inhoud up-to-date houden. Op de website is ook informatie 

te vinden over de hogeschool.  

 

Bij inschrijving ontvangt elke nieuwe student een studiegids. Deze bevat alle informatie met betrekking tot de 

werking van het departement, een overzicht van de opleidingen en opleidingsonderdelen, praktische informatie, 

het onderwijs- en examenreglement en tal van relevante informatiebundels. Aan de hand van de studiegids 

worden studenten op de hoogte gebracht van alle nuttige aspecten van de opleiding.  

 

Naast de studiegids kunnen studenten een beroep doen op de dienst Studietrajectbegeleiding voor 

ondersteuning. Deze dienst begeleidt studenten van het eerste contact tot hun afstuderen, en is verantwoordelijk 

voor de bewaking van de studievoortgang. De dienst is verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van de 

studieloopbaan, het adviseren, informeren en remediëren van individuele problemen, het structureren van het 

studiebegeleidingsaanbod en het signaleren, adviseren en sturen van dit aanbod. Per campus is één 

studietrajectbegeleider aanwezig. Recent werd binnen het departement ook een studiebegeleider aangeworven.  

De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat deze dienst naar behoren werkt.  

 

Studenten kunnen voor inhoudelijke zaken een beroep doen op monitoraat. Er vinden zowel globale als 

individuele sessies plaats. De inhoud kan variëren van praktische elementen als studietechnieken en planning tot 

algemene attitudevorming. Voor vakinhoudelijke ondersteuning kunnen de studenten steeds terecht bij de 

individuele docenten.  

De commissie kon tijdens de gesprekken met de studenten vaststellen dat zij tijdens de atelierwerking goed 

worden opgevolgd en ondersteund. 

 

Studenten met een functiebeperking kunnen terecht bij de dienst Studietrajectbegeleiding. Die kan, in overleg met 

het departementshoofd, onderwijs- en examenfaciliteiten toekennen. Voor studenten met dyslexie is een 

duidelijke procedure uitgeschreven, die na het succesvol doorlopen ervan recht geeft op specifieke faciliteiten.  

 

Met psychosociale, financiële en juridische problemen kunnen studenten terecht bij de dienst 

Studentenvoorzieningen. Deze dienst ondersteunt studenten ook rond huisvesting, mobiliteit, culturele en 

sportieve activiteiten. De dienstverlening wordt beleidsmatig bepaald door de vzw SoVoWenK. De dienst 

Studentenvoorzieningen verzorgt de dagelijkse opvolging. Deze dienst werkt ook samen met de regionale 

studentenvoorzieningen StudioO (Student in Oost-Vlaanderen). 
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Wanneer er problemen ontstaan tussen docenten en studenten kan dit gemeld worden aan de ombudsdienst. Dit 

is een permanent secretariaat dat deze klachten behandeld. De commissie kon uit de gesprekken afleiden dat de 

drempel voor het gebruiken van deze dienst hoog ligt voor de studenten. De commissie is van mening dat een 

meer informele en studentgecentreerde werking van deze dienst een positieve invloed kan hebben. De 

ombudsdienst is gebonden aan geheimhouding en houdt de student op de hoogte van het verloop van de 

procedure. Deze procedures zijn duidelijk uitgeschreven in het onderwijs- en examenreglement. Naast de 

ombudscoördinator is er ook een ombudspersoon voor de opleiding Interieurvormgeving.  

Uit de gesprekken met de studenten kon de commissie opmaken dat de studenten niet steeds een klankbord 

vinden voor hun klachten. 

 

Binnen het departement krijgen studenten diverse mogelijkheden aangeboden om een internationale ervaring op 

te doen. Op geregelde basis worden de mogelijkheden via een „open oproep‟ bekendgemaakt aan de studenten. 

Daarin worden onder meer de selectiecriteria en de procedure gecommuniceerd. Deze informatie is permanent 

beschikbaar via infobrochures en op het elektronische leerplatform. Aanvullend worden infosessies 

georganiseerd. Van studenten die deelnemen, wordt een zekere mate van zelfredzaamheid verwacht. Tijdens de 

procedure kunnen zij wel rekenen op begeleiding door de dienst Internationalisering of de departementale 

coördinator. Deze diensten zijn ook beschikbaar voor inkomende studenten.  

 

Voor alumni biedt het departement in het kader van levenslang leren postgraduaatopleidingen aan. Permanente 

vorming wordt voorzien door middel van interdisciplinaire sessies, seminaries en masterclasses. Momenteel zijn 

er nog geen specifieke vormingsinitiatieven met betrekking tot interieurvormgeving, hoewel de opleiding hier wel 

vragende partij voor is.  

 

Alumni worden geregeld uitgenodigd op activiteiten die de opleiding organiseert. Zij kunnen zich ook inschrijven 

voor het ontvangen van vacatures via het departement.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie raadt de opleiding aan om de werking van de ombudsdienst te analyseren en ze meer 

studentgericht te verbeteren. 

 

 

 

 

Oordeel over Onderwerp 4: Voorzieningen: onvoldoende 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 4.1: Materiële voorzieningen  onvoldoende 

Facet 4.2: Studiebegeleiding  voldoende 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp onvoldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 

 

De visitatiecommissie maakt een negatieve afweging en stelt dat de opleiding onvoldoende potentieel heeft om 

de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen. Zij is van mening dat door het ontbreken van essentiële materiële 

voorzieningen de opleiding haar doelstellingen niet kan bereiken. De vaardigheden die een beginnende 

beroepsbeoefenaar nodig heeft, kunnen volgens de commissie onvoldoende aangeleerd worden met de huidige 

voorzieningen. Het ontbreken van zowel materialen als gereedschappen en machines om die te bewerken, 

betekent volgens de commissie een groot tekort in het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen. 
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Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 

 

 

 

Facet 5.1 Evaluatie resultaten 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mee aan de hand van toetsbare streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het departement beschikt over een eigen kwaliteitsbeleid, onafhankelijk van de hogeschool. Voor het uitwerken 

van de procedures heeft het zich gebaseerd op de wettelijke verplichtingen. Het streeft met een minimum aan 

technisch-administratieve procedures reële verbeteringen van het onderwijs na. 

 

Het departementale beleid op het vlak van kwaliteitszorg is gebaseerd op een cultuur van openheid en kritische 

dialoog, en op het principe van zelfevaluatie, waarbij zo veel mogelijk wordt geëvalueerd en geremedieerd op het 

niveau van de gestelde verantwoordelijkheid. De visie op kwaliteitsbeleid werd in 2006 uitgewerkt op basis van de 

bovenstaande elementen en de vijf pijlers van kwaliteitsbeleid binnen de Associatie K.U.Leuven: visie en beleid, 

randvoorwaardelijke basisvoorzieningen, uitvoering van het onderwijs, systematische evaluatie en opvolging van 

de evaluatie. 

 

Op basis van deze doelstellingen werden diverse maatregelen genomen. Binnen het departement is een 

departementale kwaliteitscoördinator aangesteld. Die vergadert geregeld met de andere coördinatoren op het 

niveau van de hogeschool in de werkgroep Onderwijs kwaliteitszorg. Sinds 2000 is er een departementale 

stuurgroep Kwaliteitszorg. Die is samengesteld uit leden van het onderwijzende personeel in Gent en Brussel dat 

rechtstreeks bij het werkveld betrokken is, administratief- technische personeelsleden en studenten. Deze 

stuurgroep adviseert over kwaliteitszorg en helpt mee het beleid te ontwikkelen. Er is ook een permanente 

departementale commissie Onderwijskwaliteitszorg (DCO). Die zorgt voor de terugkoppeling van 

kwaliteitszorgaspecten naar vakgroepen, stuurgroepen, administratieve diensten en personeelsleden.  

De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat er inderdaad diverse groepen bezig zijn met kwaliteitszorg. 

 

De opleiding maakt in het kader van haar kwaliteitszorg gebruik van diverse zelfevaluatie-instrumenten, een 

jaarlijkse kwaliteitsbarometer, een alumni-enquête en studietijdmetingen. Op die manier ondersteunt men 

individuele lesgevers en evalueert men de opleiding in haar geheel. Beide zelfevaluatie-instrumenten werden 

ontwikkeld binnen de K.U.Leuven. Binnen het departement ontwikkelde men zelf Evaweb. Via deze intranettool 

kunnen de lesgevers online alle informatie en vragenlijsten, en de resultaten ervan opvragen. Momenteel werkt 

de opleiding aan een verdere systematisering en informatisering van de zelfevaluatie-instrumenten.  

De commissie stelde tijdens de gesprekken vast dat deze zelfevaluatie-instrumenten niet steeds optimaal worden 

ingezet.  

 

Alle metingen, evaluaties, rapporten en verslagen zijn beschikbaar voor het personeel op de elektronische 

leeromgeving. Ze worden bovendien gepubliceerd in het jaarverslag van de hogeschool en in de verslagen van 

de departementale commissie Onderwijskwaliteitszorg. 

 

In 2005 legde de DCO zestien kwaliteitsaspecten vast, verdeeld over vier niveaus: het departement, de opleiding, 

de vakgroep en de docent. Met deze kwaliteitsbarometer wordt de opleiding sindsdien jaarlijks geëvalueerd. Op 

alle aspecten moet meer dan 5 op 10 worden gehaald. Het personeel en studenten bevestigden de geldigheid 

van de kwaliteitsbarometer tijdens overleg. Alle aspecten werden met een gemiddelde score van 4 op 5 als 
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belangrijk aangegeven. In mei 2009 werd de kwaliteitsbarometer online georganiseerd. De resultaten en 

verbeteringspunten werden via de studentencommunity op Toledo beschikbaar gesteld.  

Ondanks deze overkoepelende barometer stelde de commissie tijdens het bezoek vast dat de maatregelen van 

het departement en de opleiding nauwelijks op elkaar zijn afgestemd. De commissie is van mening dat een echte 

samenwerking tussen deze twee niveaus een belangrijke voorwaarde is voor het voeren van een degelijk 

kwaliteitsbeleid. 

 

In 2002 werd een enquête over de opleiding georganiseerd naar aanleiding van de verhuizing van de opleiding 

van Brussel naar Gent. De vragenlijsten werden geleidelijk aangepast aan de vereisten van de nieuwe structuur. 

In mei 2005 organiseerde men een departementale studentenenquête. Vanaf 2006 wordt de opleiding 

Interieurvormgeving aan de hand van de kwaliteitsbarometer geëvalueerd. Sinds 2006 scoort de opleiding 

voldoende. Enkele aspecten blijven voor verbetering vatbaar: de organisatie van het departement en het 

cursusmateriaal, en de zelfevaluatie van de docenten. 

 

Sinds 2004 worden alumni op geregelde basis bevraagd. Op basis van de bevragingen wil de opleiding informatie 

verzamelen over de werksituatie, ervaringen met betrekking tot de opleiding vernemen en informatie verzamelen 

vanuit het werkveld. Uit de recentste bevraging van de alumni (2006) bleek dat de meeste alumni tevreden zijn 

over de opleiding, en dat zij vinden dat ze goed aansluit bij het werkveld. Zij adviseren de opleiding wel om meer 

aandacht te besteden aan techniek en materiaal.  

 

Naast het formele beleid en de bijhorende tools kon de commissie tijdens het bezoek vaststellen dat de opleiding 

ook veel op informele basis werkt. De relatie tussen beide is volgens de commissie evenwel niet duidelijk. De 

formele en informele maatregelen moeten beter op elkaar afgestemd worden.  

 

De commissie stelde uit de gesprekken en de documenten vast dat de opleiding inderdaad op geregelde 

tijdstippen metingen uitvoert. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie raadt de opleiding aan om de maatregelen van het departement en de opleiding meer op elkaar af 

te stemmen, en een grotere samenwerking te realiseren. 

 

De commissie raadt de opleiding aan om de formele en informele maatregelen op het vlak van kwaliteitszorg 

beter op elkaar af te stemmen. 

 

 

 

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering 

 

Beoordelingscriterium: 

- De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbeteringsmaatregelen die bijdragen 

aan de realisatie van de streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Ten tijde van het vorige visitatiebezoek zat de opleiding in een overgangssituatie. Men schreef een visietekst, 

herwerkte het progamma en realiseerde een betere aansluiting van de competenties van het personeel met de 

opleidingsonderdelen. Op basis van het visitatierapport werd een verbeteringstraject opgesteld. Alle bemerkingen 
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en suggesties werden in een tabel gegoten, en volgens het SMART-principe vertaald naar verbeterings-

maatregelen met bijhorende verantwoordelijkheden. Begin 2007 rapporteerde het DOC een stand van zaken. Op 

basis van de opleidingsgebonden opmerkingen werden ook op het niveau van het departement wijzigingen 

doorgevoerd. De belangrijkste wijziging betrof het bottom-up pedagogische reflectieproces, op basis waarvan de 

ECTS-fiches van alle opleidingsonderdelen werden ingevuld.  

De commissie stelde tijdens het bezoek vast dat deze verbeteringsmaatregelen nog niet volledig werden 

afgerond, en is van mening dat het beleid meer druk moet uitoefenen om dit proces te kunnen afronden. 

 

Op basis van de kwaliteitsbarometer wordt de opleiding jaarlijks geëvalueerd. Vanuit deze achtergrond tracht de 

opleiding continu te werken aan deze punten, met speciale aandacht voor het verbeteren van de organisatie en 

het cursusmateriaal. De verbeteringspunten en de aanpak werden in april 2009 aan de studenten ad valvas 

meegedeeld. Met betrekking tot de organisatie heeft men de communicatie verbeterd. Met betrekking tot het 

cursusmateriaal moet bij de aanvang van een semester voor elk opleidingsonderdeel aangegeven worden welk 

materiaal vereist is. Dit wordt voorgelegd aan de vakgroepvoorzitters, die de inhoudelijke kwaliteit garanderen.  

 

De evaluaties en metingen met betrekking tot de opleiding worden meegenomen in formele evaluatiecycli van het 

personeel. Desondanks twijfelt de commissie aan de constructieve houding van de opleiding tegenover het eigen 

verbeteringsproces. Zij kon tijdens de gesprekken vaststellen dat de mentaliteit op het vlak van kwaliteitszorg te 

weinig ambitieus is, en ziet dit bevestigd in het lage gebruik van de zelfevaluatietools. 

 

Het departement volgt ook de onderzoekers op. Jaarlijks wordt de output van de projecten gecontroleerd, waarna 

men de (inhoudelijke) planning voor de komende periode bijstuurt.  

 

Op basis van deze elementen wordt jaarlijks een actieplan opgesteld. Dit wordt op de jaarlijkse 

personeelsvergadering toegelicht. De commissie stelde vast dat er inderdaad jaarlijks acties worden gepland, 

maar miste een structurele opvolging van de ondernomen acties. De „check‟ en „act‟ van de PDCA-cirkel waren 

volgens de commissie weinig tot niet aanwezig. Men wijzigt, maar heeft geen zicht op de gevolgen en stuurt niet 

bij, tenzij er nieuwe problemen in de metingen opduiken.  

 

De commissie heeft tijdens het bezoek vastgesteld dat de relevante aanbevelingen van de vorige 

visitatiecommissie geen systematisch verbeteringstraject op gang hebben gebracht, zonder dat hier een 

voldoende argumentatie voor wordt gegeven. Zij hoopt dat dit rapport een grotere invloed zal hebben. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie raadt de opleiding aan om de resultaten van metingen beter op te volgen, door ze te controleren 

en waar nodig bij te sturen. 

 

De commissie raadt de opleiding aan om een duidelijke timing op te stellen voor het afwerken van 

verbeteringsmaatregelen, en grotere inspanningen te leveren om die te respecteren. 

 

De commissie is van mening dat de opleiding grotere inspanningen moet leveren in verband met het ontwikkelen 

van een kritische kwaliteitscultuur binnen de opleiding. 
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Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld 

 

Beoordelingscriterium: 

- Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemende beroepenveld van de 

opleiding actief betrokken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat bij de kwaliteitszorg van het departement zowel 

administratieve medewerkers als onderwijzend personeel betrokken zijn. Deze personeelsleden zijn actief of 

vertegenwoordigd in de departementale stuurgroep Kwaliteitszorg en de departementale commissie 

Onderwijskwaliteitszorg. Medewerkers die geen zitting hebben in deze organen worden occasioneel en informeel 

betrokken tijdens infosessies, een jaarlijkse briefing en via het elektronische leerplatform. Onderwijzend 

personeel wordt op geregelde basis uitgenodigd voor het uitvoeren van een zelfevaluatie. Binnen het 

departement tracht men het personeel nauwer te betrekken bij de kwaliteitszorg, door personeelsleden eigenaar 

te maken van een verbeteringspunt uit het jaaractieplan.  

 

Studenten worden jaarlijks bevraagd over de opleiding en het departement in het kader van de 

kwaliteitsbarometer. Dit rapport wordt bezorgd aan de studentenvertegenwoordigers uit de stuurgroep 

Kwaliteitszorg. Van deze vertegenwoordigers wordt verwacht dat zij het rapport bespreken op de studentenraad 

of in het POC. Indien dit wordt geagendeerd, wordt ook de kwaliteitscoördinator uitgenodigd naar de vergadering. 

Studenten ontvangen in het kader van kwaliteitszorg geregeld berichten via mail of het elektronische leerplatform. 

Hierop staat ook relevante informatie voor studenten. Via het elektronische leerplatform koppelde de opleiding in 

2009 de resultaten en de opvolging van de bevragingen terug aan de studenten.  

De commissie is van mening dat studenten ook vroeger dan de rapportering in het kwaliteitszorgproces kunnen 

ingeschakeld worden. De commissie is zich bewust van de problemen die hiermee gepaard gaan, maar is toch 

van mening dat dit een meerwaarde zou kunnen betekenen voor het kwaliteitszorgproces van de opleiding.  

Alumni worden in principe vierjaarlijks bevraagd via een alumni-enquête. Men houdt ook contact met de alumni 

via het verspreiden van nieuwsbrieven, vacatures en uitnodigingen. Binnen de opleiding is een lector 10 procent 

vrijgesteld om deze alumniwerking op te volgen. In 2008 nam hij telefonisch contact op met de pas 

afgestudeerden om te peilen naar hun tewerkstelling of vervolgstudie.  

De commissie stelt vast dat met de reflectiedag een eerste stap in de richting van een alumniwerking is gezet, en 

moedigt verdere initiatieven aan. Zij is van mening dat de uitwerking van een goede alumniwerking een positieve 

invloed kan hebben op de opleiding, en dat op dit vlak momenteel nog kansen worden gemist. 

 

In de departementale raad hebben diverse externen zitting. Op vandaag is er voor de opleiding 

Interieurvormgeving geen specifieke vertegenwoordiging aanwezig. Het departement heeft het voornemen om 

tweejaarlijks een reflectiedag te organiseren waarop vertegenwoordigers van het werkveld zullen worden 

uitgenodigd. In september 2009 werd deze dag voor de eerste keer georganiseerd voor de opleiding 

Interieurvormgeving. De commissie staat positief tegenover de reflectiedag, maar stelde tijdens het bezoek vast 

dat het werkveld op geen enkele andere formele manier betrokken is bij de interne kwaliteitszorg van de 

opleiding. De commissie is van mening dat een informele bevraging van deze groep niet voldoende is om actuele 

vragen in de opleiding te incorporeren. 
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie raadt de opleiding aan om een alumniwerking uit te bouwen. 

 

De commissie raadt de opleiding ten sterkste aan het werkveld actief te betrekken bij de interne kwaliteitszorg. 

 

De commissie raadt de opleiding aan om studenten vroeger in het proces van kwaliteitszorg te betrekken. 

 

 

 

 

Oordeel over Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg: onvoldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 5.1: Evaluatie resultaten    voldoende 

Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering   onvoldoende 

Facet 5.3: Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld: voldoende 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp onvoldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 

 

 

De visitatiecommissie maakt een negatieve afweging en stelt dat de opleiding onvoldoende potentieel heeft om 

de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen. De commissie stelde tijdens het bezoek vast dat de relatie tussen 

de formele en informele aspecten van de kwaliteitszorg, en de relatie tussen de kwaliteitszorg op het niveau van 

het departement en de opleiding niet goed op elkaar zijn afgestemd. Dit zorgt ervoor dat de PDCA-cirkel zelden 

wordt voltooid. Het is daardoor onduidelijk of gedetecteerde problemen en de geïmplementeerde oplossingen de 

gewenste resultaten bereiken, zowel op korte als lange termijn. Het is de commissie ook niet duidelijk op welke 

grond verbeteringsmaatregelen al dan niet opgevolgd worden. De commissie is van mening dat het stimuleren 

van een kwaliteitscultuur en het grondiger uitwerken van een systeem van kwaliteitszorg met prioriteit moeten 

worden opgenomen om de kwaliteit van de opleiding in de toekomst te verzekeren. 



 

 
9 6  |  o p l e i d i n g s r a p p o r t  H o g e s c h o o l  v o o r  W e t e n s c h a p  &  K u n s t  

Onderwerp 6 Resultaten 

 

 

 

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau 

 

Beoordelingscriterium: 

- De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde competenties qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding actualiseerde recent de visietekst van de opleiding. Op basis daarvan werden de competenties van 

de opleidingsonderdelen herwerkt. Gezien deze recente wijziging zijn de nieuwe doelstellingen nog niet afgetoetst 

aan de betrokken partijen.  

De opleiding hanteert momenteel voornamelijk de bachelorproef als toetssteen. Externe juryleden beoordelen het 

niveau van deze proef, op basis van de voorgeschreven eindcompetenties van het ontwerpen.  

 

Naast de bachelorproef kijkt de opleiding ook naar de kwaliteit van stage als waarborg voor het behalen van de 

doelstellingen. In de evaluatie van de stage peilt de opleiding naar de tevredenheid van het beroepenveld over de 

studenten. De meeste studenten scoren in deze bevragingen goed op vakkennis en vakgebonden vaardigheden. 

Technisch inzicht en materiaalkennis scoren minder goed. Studenten scoren ook goed op hun kennis van 

computervaardigheden en software, hoewel dit in een aantal gevallen ten koste lijkt te gaan van hun 

schetsvaardigheden. De sociale vaardigheden van de studenten worden als positief ervaren. Met betrekking tot 

de conceptuele vaardigheden zijn grote individuele schommelingen waar te nemen. Het werkveld is over het 

algemeen positief, maar meldt nog een aantal andere aandachtspunten waar meer aandacht kan aan worden 

geschonken: zelfvertrouwen en durf, ervaring en creativiteit, resultaatgericht tekenen, werktempo en budget-

controle.  

De meeste stagementoren geven aan dat ze de student willen aanwerven of aanbevelen.  

De commissie kon tijdens de gesprekken met het werkveld en de alumni vaststellen dat er een tevredenheid is 

over het niveau en de kwaliteit van de opleiding.  

 

Uit bevragingen van de opleiding blijkt dat een ruime meerderheid aan het werk is. Van hen heeft 67 procent een 

bediendecontract, 17 procent een zelfstandig statuut en 17 procent is zelfstandig zaakvoerder. 71 procent van de 

bevraagden werkt voltijd. Zestig procent had 6 maanden na afstuderen werk. 56 procent werkt in de sector van 

interieurvormgeving, 22 procent werkt in een commerciële functie bij een kmo en 6 procent is actief in de 

publiciteit. Zeventien procent werkt in een andere functie, hoewel in totaal slechts 7 procent niet werkzaam is in 

een job die niet aansluit bij de opleiding. Het niveau van de tewerkstelling sluit doorgaans aan bij het niveau van 

het diploma.  

75 procent van de alumni geeft aan dat zijn job overeenstemt met zijn verwachtingen. Zij zijn tevreden over hun 

job, hoewel het vaak niet eenvoudig is om die te vinden. De alumni geven aan gewaardeerd te worden door hun 

omgeving. Slechts 53 procent is tevreden met zijn inkomen ten opzichte van zijn opleidingsniveau. 

75 procent van de alumni vind de opleiding relevant voor zijn huidige functie, 85 procent vindt dat er een goede 

aansluiting is met de eisen van de werkgever. Als mindere punten worden de aandacht voor actuele 

ontwikkelingen in het vakgebied, en de nadruk op technische vakken en materialenkennis aangehaald.  

Tijdens de gesprekken met de alumni en het werkveld stelde de commissie vast dat een grotere aandacht voor 

praktijk- en beroepsgerichte vaardigheden inderdaad aan de orde is.  
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De meeste alumni zijn tevreden over de brede basis die de opleiding meegeeft, en onderschrijven de 

doelstellingen van de opleiding en het bijhorende programma. Iets minder dan de helft van de studenten is van 

mening dat de opleiding hen voldoende heeft voorbereid op de instap in het werkveld.  

 

De commissie kon vaststellen dat op het vlak van internationalisering de realisaties beperkt zijn.  

Binnen het departement zijn tal van internationale contacten aanwezig, en stimuleert men alle studenten om een 

internationale ervaring op te doen. In de bacheloropleiding Interieurvormgeving is in het derde jaar van het 

normtraject deze mogelijkheid voorzien. In de opleiding ligt een klemtoon op de organisatie van workshops en 

internationale beroepsopleidingen. Studenten kunnen eveneens een buitenlandse stage lopen. De voorbij jaren 

gingen in de opleiding Interieurvormgeving vier tot zeven studenten naar het buitenland. In 2009-2010 kon de 

opleiding twee inkomende studenten ontvangen. De voorgaande jaren ontving men geen buitenlandse studenten.  

Docentenmobiliteit vormt voor de opleiding een blijvend aandachtspunt. De voorbije academiejaren gingen vijf tot 

twaalf docenten naar het buitenland. De opleiding organiseert wel geregeld internationale workshops, participeert 

in „intensieve programma‟s‟, „Trialoog‟-projecten en diverse andere internationale projecten. Zo kan de opleiding 

ook studenten die niet naar het buitenland gaan, toch confronteren met andere talen en culturen. Opvallend is dat 

geen enkele alumnus in de bevraging aangaf dat hij zich in het buitenland heeft gevestigd. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie raadt de opleiding aan om meer aandacht te besteden aan de praktijk- en beroepsgerichte 

vaardigheden. 

 

 

 

Facet 6.2 Onderwijsrendement 

 

Beoordelingscriteria: 

- Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante andere opleidingen. 

- Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Vlaanderen heeft geen traditie in het verzamelen van slaagcijfers per studiegebied en/of opleiding over de jaren 

heen. Uit ervaring blijkt dat de globale slaagcijfers voor generatiestudenten op Vlaams niveau tussen 45 en 50 

procent liggen. Noch de evolutie over de jaren heen, noch de situatie per opleiding of studiegebied wordt 

opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in vergelijking met relevante andere 

opleidingen. 

 

De hogeschool verspreidt jaarlijks een overzicht van diverse statistieken. Zo kunnen opleidingen zichzelf 

vergelijken met andere opleidingen binnen het departement en de hogeschool, en kunnen problemen vlug 

worden gedetecteerd. In de mate van het mogelijke worden de cijfers ook vergeleken met andere hogescholen.  

 

De commissie kon uit de aanwezige documenten opmaken dat voor de invoering van het Flexibiliseringsdecreet 

de slaagpercentages van eerstejaarsstudenten schommelden tussen 50 en 62 procent. Dit aantal steeg in het 

derde jaar naar 94 tot 97 procent.  

In de periode 2001-2002 tot 2005-2006 werkten gemiddeld 69,9 procent van de afgestudeerden de opleiding in 

de geplande drie jaar af. Gemiddeld 22 procent van de studenten had hiervoor een extra jaar nodig. In de 
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academiejaren 2006-2007 en 2007-2008 behaalde 77 procent van de afgestudeerden zijn diploma na 3 

academiejaren. Ongeveer 20 procent deed er een extra jaar over om de nodige credits te verwerven.  

 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Oordeel over Onderwerp 6: Resultaten: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 6.1: Gerealiseerd niveau  voldoende 

Facet 6.2: Onderwijsrendement  goed 

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.  
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Globaal oordeel 

 

De visitatiecommissie baseerde haar oordeel en motivering op de volgende bronnen: 

 

- het zelfevaluatierapport van de opleiding en de bijhorende bijlagen, 

- de gevoerde gesprekken met de betrokkenen, 

- de documenten ter inzage tijdens het bezoek, 

- de opgevraagde documenten, 

- de reactie van de opleiding op het opleidingsrapport. 

 

Na de visitatie ontving de commissie de melding van de opleiding dat zij volgende verbeterpunten hebben 

gerealiseerd: 

- Invoeren van systematische bevraging van het beroepenveld door juryleden bevraging na de bachelorproef; 

- Vernieuwde online alumni bevraging; 

- Instroom IV studenten profiel bepaling; 

- Sensibiliseren van de Sint Lucas kwaliteitscultuur door; 

- Een vernieuwde kwaliteitsvisie neer te leggen; 

- Alle vergaderingen werken met acties- en besluitenlijst vanaf 2011; 

- Actief meewerken vanuit kwaliteitszorg aan OOF project waarbij de kwaliteitscultuur van de hogeschool in 

kaart wordt gebracht; 

- Delen van successen tussen de initiatieven van verschillende opleidingen en van elkaar leren via DCK en via 

gedeelde verantwoordelijkheid; 

- Vernieuwde OPO-bevraging voor IV opleiding vanaf 2010; 

- De zelfevaluatie van docenten over hun didactische vaardigheden werd gedigitaliseerd en opgenomen in de 

systematische OPO bevraging; 

- Studenten kunnen vanaf 2010 ook formele klacht neerleggen bij de kwaliteitscoördinator voor 

onderwijsaangelegenheden nadat de ombuds bemiddeling faalde; dit is opgenomen in het officiële examen 

reglement; 

- Proefexamens initiatief werd zowel door studenten als door docenten geëvalueerd en in een SWOT-analyse 

samen gebracht; 

- Studietijdmeting en studiemateriaal kwaliteit werden in de vernieuwde OPO-bevraging opgenomen om beter 

te duiden waar de problemen zich situeren. 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Onderwerp 1: Niveau en oriëntatie  voldoende 

Onderwerp 2: Programma  voldoende 

Onderwerp 3: Personeel  voldoende 

Onderwerp 4: Voorzieningen  onvoldoende 

Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg  onvoldoende 

Onderwerp 6: Resultaten  voldoende 

 

is de commissie van mening dat er onvoldoende generieke kwaliteitswaarborgen in de opleiding aanwezig zijn. 
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Overzichtstabel van de oordelen 

 

  score facet score onderwerp 

Onderwerp 1: Doelstellingen van de opleiding voldoende  

Facet 1.1: Niveau en oriëntatie goed   

Facet 1.2: Domeinspecifieke eisen goed  

Onderwerp 2: Programma voldoende  

Facet 2.1: Relatie doelstelling en inhoud voldoende   

Facet 2.2: Eisen professionele gerichtheid voldoende  

Facet 2.3: Samenhang voldoende  

Facet 2.4: Studieomvang OK 

Facet 2.5: Studietijd goed  

Facet 2.6: Afstemming vormgeving en inhoud voldoende  

Facet 2.7: Beoordeling en toetsing voldoende  

Facet 2.8: Masterproef nvt  

Facet 2.9: Toelatingsvoorwaarden voldoende  

Onderwerp 3: Inzet van personeel voldoende  

Facet 3.1: Kwaliteit personeel voldoende   

Facet 3.2: Eisen professionele gerichtheid voldoende  

Facet 3.3: Kwantiteit personeel voldoende  

Onderwerp 4: Voorzieningen onvoldoende  

Facet 4.1: Materiële voorzieningen onvoldoende   

Facet 4.2: Studiebegeleiding voldoende  

Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg onvoldoende  

Facet 5.1: Evaluatie resultaten voldoende   

Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering onvoldoende  

Facet 5.3: Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en 

beroepenveld 

voldoende  

Onderwerp 6: Resultaten voldoende  

Facet 6.1: Gerealiseerd niveau voldoende    

Facet 6.2: Onderwijsrendement goed  

 

De oordelen zijn van toepassing voor: 

 

WenK Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 

- professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving 
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 Hogeschool Sint-Lukas Brussel 

Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving aan 

Hogeschool Sint-Lukas Brussel 

 

Tot 1978 vormde Sint-Lucas Brussel  één instelling: het Hoger Sint-Lucas Instituut. Dit instituut bood de volgende 

opleidingen aan: Beeldende Kunsten, Foto-Film, Architectuur, Binnenhuisarchitectuur en Bouw. Daarna werd het 

Hoger Sint-Lucas Instituut opgesplitst in twee juridisch onderscheiden entiteiten: het Hoger Instituut voor 

Beeldende Kunsten en het Hoger Architectuur Instituut. De opleidingen Architectuur, Binnenhuisarchitectuur en 

Bouw waren onderdeel van het Hoger Architectuur Instituut. 

 

Eind jaren tachtig werd het Hoger Architectuur Instituut Sint-Lucas Brussel omgevormd tot het Hoger Instituut 

voor Binnenhuisarchitectuur en Bouw. Tevens werd de opleiding Binnenhuisarchitectuur voortaan gerangschikt 

onder het Artistiek hoger onderwijs van het korte type. De opleiding behield een studieomvang van vier jaar. Als 

gevolg van het Hogescholendecreet van 1994 werden het Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten en het Hoger 

Instituut voor Binnenhuisarchitectuur en Bouw samengebracht in één instelling: de Hogeschool Sint-Lukas 

Brussel. Beslist werd om de naam Sint-Lukas voortaan met de “k” van de kunsten te schrijven. Tegelijk werd de 

opleiding Binnenhuisarchitectuur omgevormd van een vierjarige opleiding Artistiek hoger onderwijs van het korte 

type naar een driejarige basisopleiding van een cyclus die het diploma afleverde van Gegradueerde in de 

Interieurvormgeving. 

 

Als gevolg van het Structuurdecreet van 2004 vormde de Hogeschool Sint-Lukas Brussel de opleiding om tot een 

professioneel gerichte bacheloropleiding in de Interieurvormgeving. 

 

De Hogeschool Sint-Lukas Brussel is lid van de Associatie K.U.Leuven en biedt tevens volgende opleidingen aan: 

 

- professionele bachelor Bouw, 

- academische bachelor en master Audiovisuele kunsten, 

- academische bachelor en master Fotografie, 

- academische bachelor en master Grafisch ontwerp, 

- academische bachelor en master Vrije kunsten, 

- master na master Transmedia, 

- specifieke lerarenopleiding. 
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Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding 

 

 

 

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor 

 

Beoordelingscriteria: 

De opleidingsdoelstellingen zijn er op gericht de student te brengen tot: 

- het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken 

van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren 

van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en 

oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren; 

- het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, 

oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van 

complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle 

oplossingstrategieën, en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de 

beroepspraktijk; 

- het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. 

 

Het oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

In haar zelfevaluatierapport geeft de opleiding aan dat zij zich tot doel stelt professionele bachelor studenten af te 

leveren die beschikken over de nodige creatieve, professionele en vaktechnische competenties om als beginnend 

ontwerper zelfstandig of in dienstverband aan de slag te gaan en professioneel te groeien. De opleiding wil de 

professionele vorming van creatieve ontwerpers van ruimtes en objecten centraal stellen en dit via de concrete 

praktijk van conceptualisatie, ontwerp en uitvoering of realisatie van ruimtelijke inrichtingen. In de opleiding kan 

interieurvormgeving betrekking hebben op de inrichting van zowat alle types van gebouwen, op installaties of 

meubilair in de publieke ruimte, maar ook op de louter verbeelde, theatrale ruimte (scenografie). 

De opleiding stelt vijf beroepsspecifieke competenties voorop. Aan het einde van de opleiding dient de student in 

staat te zijn om: 

- door middel van analyse, onderzoek en reflectie een visie of concept te ontwikkelen dat hij als een sturende 

idee hanteert om tot een creatief en uitvoerbaar ontwerp te komen, 

- ontwerpopdrachten te plannen en technisch uit te werken met het oog op uitvoering, 

- zijn visie, concept en ontwerpen  te visualiseren en daarover te communiceren, 

- zowel op zelfstandige basis als in professioneel teamverband te ontwerpen, 

- de discipline kritisch te situeren in haar historische en hedendaagse ontwikkelingen, en zich op de hoogte te 

houden van de maatschappelijke, culturele en technische evoluties in het multidisciplinaire werkveld, de 

eigen ontwerppraktijk te situeren in actuele contexten. 

 

Deze beroepsspecifieke competenties worden nog verder uitgediept in een aantal deelcompetenties. 

Via een matrix geeft de opleiding aan dat de door haar geformuleerde beroepsspecifieke competenties de 

algemene en algemene beroepsgerichte competenties uit het structuurdecreet coveren.  

De commissie is van mening dat de opleidingsdoelstellingen overeenstemmen met de algemene competenties, 

algemene beroepsgerichte competenties en beroepsspecifieke competenties zoals bepaald in artikel 58 van het 

Structuurdecreet. De commissie vraagt de opleiding wel om aandacht te hebben voor internationale 

doelstellingen en vraagt om deze een prominentere en explicietere plaats te geven in de opleidingsdoelstellingen. 

Volgende elementen dienen hierin meer aandacht te krijgen: het belang van internationale invloeden en 

ontwikkelingen, de zelfkritische vergelijking met andere landen en de voorbereiding op een professionele 

toekomst van internationaal teamwerk en uitwisseling. 
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Via onder andere infobrochures, de website van de hogeschool, het programmaboek en de ECTS-fiches maakten 

de hogeschool en de opleiding de doelstellingen van de opleiding en de inhoud van het studieprogramma bekend 

bij studenten en toekomstig studenten. Tijdens de lessen worden de doelstellingen verder toegelicht. Uit de 

gesprekken tijdens het visitatiebezoek leidt de commissie af dat de doelstellingen voldoende bekend zijn bij de 

studenten. 

De opleidingsdoelstellingen worden bekengemaakt bij de personeelsleden via de onderwijscommissie en andere 

formele en informele vergadermomenten. Jaarlijks worden de doelstellingen en wijzigingen in het curriculum van 

de opleiding geagendeerd, besproken en goedgekeurd door de onderwijscommissie.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen 

 

Beoordelingscriteria: 

- De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen die 

door (buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het 

betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk of kunstpraktijk). Ze zijn, ingeval van 

gereglementeerde beroepen, in overeenstemming met de reglementering of regelgeving ter zake. 

- Voor professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn de eindkwalificaties getoetst bij het relevante 

beroepenveld. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De beroepsspecifieke competenties van de opleiding kwamen tot stand op basis van overleg tussen de docenten  

binnen de opleiding, en op basis van formele en informele nationale en internationale contacten. Daarnaast heeft 

de opleiding in samenwerking met de opleiding Interieurvormgeving van het Interieur & Design departement van 

de Katholieke Hogeschool Mechelen een referentiekader gemaakt waarin de domeinspecifieke competenties van 

de interieurvormgever zijn opgenomen. Dit gemeenschappelijke referentiekader is gebaseerd op onder andere de 

eindkwalificaties voor de professioneel gerichte bacheloropleiding uit het Structuurdecreet, het Tuning document 

voor Arts & Design, het beroepsprofiel en het opleidingsprofiel van de interieurvormgever van de VLOR. De 

opleiding vond het beroepsprofiel en het opleidingsprofiel van de VLOR minder relevant voor het opstellen van 

het gemeenschappelijke referentiekader omdat deze profielen niet aangepast zijn aan de eisen die aan een 

interieurvormgever vandaag worden gesteld. 

Via een matrix maakt de opleiding inzichtelijk hoe het gemeenschappelijke referentiekader zich verhoudt tot de 

vijf eigen opleidingscompetenties. Voor bepaalde competenties is er duidelijk verwantschap. In sommige gevallen 

vindt de opleiding haar eigen formulering specifieker. De opleiding van de Hogeschool Sint-Lukas wil zich 

profileren als een opleiding die voldoende generalistisch is maar tegelijkertijd ook voldoende ruimte biedt voor 

specialisatie, diversificatie en voor een multidisciplinaire aanpak. De opleiding focust zich op volgende drie 

domeinen: 

- publieke/private ruimte: bijvoorbeeld privé interieur, winkel, hotel, ... 

- meubel/object: zitmeubel, tafel, verlichtingsarmatuur, ... 

- scenografie: theaterscenografie, tentoonstellingsscenografie, beursstand, installatie in de publieke ruimte, 

catwalk, ...  
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Via een aantal kanalen verzamelt de opleiding informatie over de wensen van het beroepenveld inzake de 

concrete invulling van de opleiding. Gastdocenten en docenten met relevante actuele praktijkervaring zijn de 

belangrijkste kanalen. Ook richtte de opleiding recent een resonantiegroep op die is samengesteld uit specialisten 

per hoofddomein, een vertegenwoordiger van Design Vlaanderen, de opleidingscoördinator en twee bureauleden. 

De commissie is van mening dat de competenties nog meer moeten worden afgetoetst bij het werkveld en bij 

buitenlandse vakgenoten. De opleiding is daar mee gestart maar dient dit nog verder uit te bouwen. De 

commissie vindt de oprichting van de resonantiegroep in dit kader positief maar dringt erop aan dat een 

structureel en continu overleg met het werkveld verder uitgebouwd wordt.  

Tijdens de gesprekken geeft de opleiding aan zich te herkennen in het domeinspecifiek referentiekader van de 

commissie. De commissie steunt het streven van de opleiding om duurzaamheid, ethisch en ecologisch 

ontwerpen in de doelstellingen onder te brengen. Daarnaast vraagt de commissie de opleiding waakzaam te zijn 

voor een te sterke focus op vormgeving alleen. De opleiding is zeer sterk gericht op het meest artistiek autonome 

segment van de discipline. Daardoor heeft de opleiding onvoldoende oog voor de mogelijke inzetbaarheid van 

alumni in het bredere beroepenveld. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt de opleiding om van de resonantiegroep een structureel en continu overlegplatform met het 

werkveld te maken. Hierbij aansluitend vraagt de commissie de opleiding om ook een vertegenwoordiging van 

buitenlandse gastdocenten en buitenlandse leden in de resonantiegroep op te nemen.  

 

De commissie vraagt de opleiding om haar intenties met betrekking tot het opnemen van duurzaamheid, ethisch 

en ecologisch ontwerpen in de doelstellingen uit te werken. 

 

De commissie vraagt de opleiding de na te streven competenties nog intensiever door te praten met het brede 

werkveld.  

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 1, doelstellingen van de opleiding: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 1.1, niveau en oriëntatie:  goed 

facet 1.2, domeinspecifieke eisen:  voldoende  

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 2 Programma 

 

 

 

Facet 2.1 Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties van de opleiding qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

- De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. 

- De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te 

bereiken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

In haar zelfevaluatierapport meldt de opleiding dat zij een sequentieel opgebouwd programma aanbiedt dat 

gekenmerkt wordt door een toenemende graad van complexiteit, omvang en verscheidenheid van de opdrachten.  

In een eerste fase (introductiefase) maakt de student kennis met de basisbeginselen van conceptualisatie, 

ontwerp en uitvoering. In een tweede fase verdiept en diversifieert de student zijn kennis. In een laatste fase 

wordt de student voorbereid op zijn afstuderen en op zijn instap in de beroepswereld. Het programma is 

opgebouwd rond vier pijlers die doorheen de drie leerfasen lopen: 

 

- de praktijkstudies, met daarbinnen de ontwerpateliers, bevatten de kernactiviteit van de opleiding en 

omvatten 25, 26 en 36 studiepunten in de eerste, tweede en derde leerfase. Het eindwerk en de stage in de 

derde leerfase zijn hier in vervat. 

- de technische studies (13, 12 en 9 studiepunten) verlenen de student een technische basis aan kennis en 

vaardigheden die rechtstreeks betrekking hebben op de ontwerppraktijk, met als doel hem te laten komen tot 

technisch uitvoerbare ontwerpen. Constructiesystemen en –methodes, materialen en technische installaties 

hebben een impact op ontwerpbeslissingen.  

- de voorstellingstechnieken (12, 10 en 6 studiepunten) behandelen de beeldtaal, de taal van de ontwerper. 

Door middel van de aangeleerde technieken kan de student zijn project en zijn intenties helder 

communiceren aan de atelierdocent, de opdrachtgever, de uitvoerder. Bouwkundig tekenen en 

driedimensionaal digitaal en/of manueel visualiseren helpen de student in zijn ontwerpproces als toetsing van 

de ruimtelijkheid, beleving en haalbaarheid op vlak van dimensionering.  

- de cultuurstudies (10, 12 en 9 studiepunten) helpen de studenten om zich vanuit het cultureel erfgoed van de 

mensheid te wapenen om als mens en als ontwerper zijn plaats te vinden en zich persoonlijk te positioneren 

in de wereld die komt. De geschiedenis van het interieur en van het ontwerpen, de geschiedenis van het 

wonen en van de architectuur en de actuele cultuurontwikkelingen zijn hier tevens in opgenomen. 

 

Uit de gesprekken met studenten blijkt dat de kennis en vaardigheden met betrekking tot computerprogramma‟s 

relevant voor een interieurvormgever enkel summier aan bod komen. In tegenstelling daarmee worden de teken- 

en schetsvaardigheden met de hand bijzonder goed aangeleerd. Ook tijdens de gesprekken met de 

afgestudeerden stelde de commissie vast dat tekenprogramma‟s veel uitgebreider aan bod dienen te komen. De 

studenten, de afgestudeerden en de commissie vinden het wenselijk om een beter evenwicht te zoeken tussen 

de manuele teken- en schetsvaardigheden en de computervaardigheden. Tevens vraagt de commissie de 

opleiding om technisch tekenen als een verplicht opleidingsonderdeel voor alle studenten op te nemen.  

De commissie is van oordeel dat de inhoud van het programma de studenten de mogelijkheid biedt om de 

geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. De commissie vindt wel dat het programma onvoldoende garanties 

biedt dat de geformuleerde eindkwalificaties zullen worden bereikt. De commissie merkt daarbij op dat er 

leerdoelen geformuleerd zijn in het programma en de opleidingsonderdelen maar dat het onvoldoende duidelijk is 
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welke leerdoelen bijdragen tot welke eindcompetenties. Daarom adviseert de commissie de opleiding om een 

competentiematrix op te stellen waarin duidelijk wordt welke eindcompetenties en doelstellingen worden 

nagestreefd in de verschillende opleidingsonderdelen. Dit is noodzakelijk opdat de opleiding kan bewijzen dat alle 

na te streven competenties worden gecoverd in de opleiding. 

In het programma zijn binnen voorstellingstechnieken in de tweede leerfase voor 6 studiepunten keuzeprojecten 

en keuze opleidingsonderdelen opgenomen. Daarnaast krijgen de studenten nog kansen om zich te specialiseren 

en dit onder andere via de ateliers en ontwerpopgaven die inhoudelijk gericht zijn op drie hoofdcategorieën 

(interieur, meubel/object en scenografie). Uit de gesprekken leidt de commissie enerzijds af dat de studenten het 

positief vinden dat de opleiding een brede basis biedt en dat zij zich via de ateliers kunnen focussen op een van 

de drie hoofdcategorieën. Anderzijds melden de studenten dat, indien zij zich willen specialiseren, zij dit vooral op 

eigen initiatief en via zelfstudie dienen te doen.  

De stage en het eindwerk samen met de ateliers vormen de vakoverschrijdende elementen in het programma.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt meer aandacht in het programma voor kennis en vaardigheden met betrekking tot 

computerprogramma‟s relevant voor een interieurvormgever. 

 

De commissie adviseert de opleiding om een competentiematrix op te stellen waarin duidelijk wordt weergegeven 

welke eindcompetenties en doelstellingen worden nagestreefd in de verschillende opleidingsonderdelen. 

 

De commissie vraagt de opleiding een beter evenwicht na te streven tussen het aanleren van de manuele teken- 

en schetsvaardigheden en de tekenvaardigheden op computer.  

 

De commissie vraagt de opleiding om technisch tekenen als een verplicht opleidingsonderdeel op te nemen. 

 

 

 

Facet 2.2 Eisen professionele gerichtheid van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

- Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroeps- of kunstpraktijk ontleend 

studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk, de kunstpraktijk en/of (toegepast) onderzoek. 

- Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. 

- Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroeps- of artistieke vaardigheden en heeft aantoonbare 

verbanden met de actuele beroepspraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

In haar zelfevaluatierapport geeft de opleiding aan dat de ontwikkeling van kennis en beroepsvaardigheden 

gebeurt binnen elke studiepijler volgens de drie leerfasen (introductiefase, verdiepingsfase en 

professionaliseringsfase). De opleiding meldt veel belang te hechten aan het contact tussen studenten en het 

werkveld. Binnen praktijkstudies en technische studies werken studenten via een aantal opgaven in en rond de 

beroepspraktijk. De commissie is van mening dat aan bovenstaande beoordelingscriteria net wordt voldaan maar 

dat er veel verbetering mogelijk is. De commissie adviseert de opleiding om tot meer integratie van concepten en 

technieken te komen. Globaal stelt de commissie vast dat er aandacht is voor kennisontwikkeling maar dat er 

weinig aandacht is voor actuele ontwikkelingen zoals technologie, duurzaamheid en economische aspecten en 

dat de aansluiting bij de beroepspraktijk te beperkt is. De commissie is van mening dat de opleiding zeer sterk 

gericht is op het meest ambitieuze segment van de discipline. Daardoor heeft de opleiding onvoldoende oog voor 
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het creatieve potentieel van het bredere beroepenveld en de toegevoegde waarde die de opleiding kan hebben in 

het bredere werkveld binnen de discipline.  

De praktijkstudies omvatten kort- en langlopende (keuze) ontwerpateliers, het afstudeerproject en de stage.  

Binnen de kort- en langlopende (keuze) ontwerpateliers worden een aantal ontwerpopgaven geformuleerd vanuit 

een reële vraag, die aan de hogeschool wordt gesteld door een externe opdrachtgever. Studenten worden op 

deze manier geconfronteerd met reële ontwerpsituatie waarbij rekening dient te worden gehouden met de vraag 

en de wensen van een externe opdrachtgever, met beperkte tijdstermijnen en met budgetten. De commissie vindt 

dit positief maar uit de gesprekken met het werkveld blijkt dat studenten net worstelen met deadlines en het 

werken binnen grenzen van budgetten. Het werkveld is dan ook vragende partij naar opdrachten die veel strikter 

zijn geformuleerd met duidelijke randvoorwaarden. De opleiding is zich hiervan bewust en stelt hier ook aan te 

werken.  

Binnen het keuzeatelier meubelontwerp dient de student een prototype in te leveren op schaal of op ware grootte 

en in het materiaal van zijn keuze. Ontwerpatelier wordt op een dag in het lesrooster geconcentreerd. Qua 

organisatie hebben de studenten een aantal opmerkingen. Niet alle docenten blijken altijd aanwezig te zijn op de 

ene dag dat het atelier plaatsheeft. Een ganse dag atelier is positief omdat een student kan doorwerken aan een 

project maar negatief omdat het op een minder productieve dag lijkt alsof je niet ernstig werkt aan je project. Ook 

geven de studenten aan dat veel tijd wordt gespendeerd aan de uitwerking van een project. Zij vragen meer tijd 

en input op creatief en technisch vlak. Studenten vinden dat er meer technieken moeten worden aangeleerd. Het 

werkveld sluit zich hierbij aan. Meer aandacht voor materialenkennis, meer ontwerpmethodologie en meer 

technieken zijn wenselijk. Studenten zouden volgens het werkveld meer moeten experimenteren met materialen 

en technieken. De opleiding zou de studenten een ontwerpmethodologie moeten meegeven waardoor ze  een 

idee kunnen vastpakken, conceptualiseren en verbeteren.   

Het doel van het afstudeerproject is volgens de opleiding elke student te laten bewijzen dat hij effectief in staat is 

een ontwerp binnen een beperkte tijdsspanne uitgevoerd te krijgen. De opleidingsonderdelen Atelier in trimester 8 

en 9, Procesportfolio en Technische studies vormen samen het eindwerk. De studenten dienen een opdracht te  

ontwerpen en uit te werken zoals dat in de praktijk zou verlopen. Studenten moeten een uitvoeringsdossier 

maken en indien het een meubel betreft dient een prototype te worden uitgewerkt. Tijdens het afstudeerproject 

werkt de student aan een procesportfolio  waarbij hij reflecteert over en refereert aan werk van andere 

ontwerpers. Het eindwerk wordt finaal voorgesteld op een afstudeertentoonstelling. De commissie is van mening 

dat het afstudeerproject meer dient te worden afgestemd op de beroepspraktijk. Daarnaast vraagt de commissie 

de opleiding te overwegen om van het procesportfolio een echt portfolio te maken. 

De stage (10 studiepunten) is voor de opleiding een verlenging van wat studenten op school hebben geleerd. 

Daarnaast verwerven studenten er ook een stuk maturiteit. Tijdens een zes weken durende stage draait de 

student mee in een ontwerpomgeving naar zijn keuze. Deze langlopende stage wordt voorafgegaan door een 

kijkstage die een onderdeel vormt van de technische studies, opleidingsonderdeel Bouwconstructie. Studenten 

volgen gedurende 20 weken de werkzaamheden van een bouwwerf op en brengen daarvan verslag uit. Uit de 

gesprekken met studenten blijkt dat de criteria voor stageplaatsen duidelijk zijn en dat na onderzoek door de 

opleiding, nieuwe voorstellen van stageplaatsen kunnen worden aanvaard. Tijdens de stage worden studenten 

ondergedompeld in de praktijk en wordt de materie veel concreter. Recent besliste de opleiding om de stage te 

verlengen, hiermee werd ingegaan op een vraag van de studenten en het werkveld. Voor de begeleiding werd 

een extra personeelslid recent aangetrokken. Uit de gesprekken met het werkveld bleek dat dit noodzakelijk was, 

daar de begeleiding in het verleden te beperkt en soms ondermaats was. 

De studenten hebben de mogelijkheid om een stage in het buitenland te volgen, al blijkt uit de gesprekken dat 

studenten zelf het initiatief moeten nemen en informatie moeten opzoeken. Eens een internationale stage is 

toegezegd, biedt het secretariaat wel praktische ondersteuning. Nochtans geeft de opleiding in haar 

zelfevaluatierapport aan dat de instelling beschikt over een Nederlandstalige en Engelstalige brochure met 

betrekking tot studenten die naar het buitenland willen of buitenlandse studenten die willen studenten aan de Sint-

Lukas Hogeschool Brussel. De commissie vraagt de opleiding om voldoende mogelijkheden aan te bieden voor 

een internationale stage en hierover voldoende te communiceren en te informeren. 

Binnen het opleidingsonderdeel Materialenleer worden diverse bezoeken aan bedrijven en musea 

geprogrammeerd waardoor studenten verder zicht krijgen op het werkveld. Uit de gesprekken met studenten 

komt globaal naar voor dat nog meer naar tentoonstellingen en dergelijke dient te worden gegaan opdat zij een 

goed zicht zou krijgen op het brede beroepenveld en de sector. De studenten melden wel dat een aantal 
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docenten hen positief stimuleren om naast de school ook bezig te zijn met hun vak door deel te nemen aan 

tentoonstellingen en extra opzoekingen te verrichten. 

De studenten hebben tevens de mogelijkheid om een aantal workshops bij te wonen. Zo organiseert de opleiding 

een workshop glasblazen in Frankrijk en een workshop metaalgieten in Schotland. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt de opleiding met aandrang om voldoende aandacht te besteden aan materialenkennis en 

technieken. 

 

De commissie vraagt meer aandacht in het programma voor de actuele ontwikkelingen zoals technologie, 

duurzaamheid en economische aspecten. 

 

De commissie vraagt meer aandacht voor de aansluiting van het programma bij de beroepspraktijk. De 

commissie is van mening dat de opleiding zeer sterk gericht is op het meest artistiek autonome segment van de 

discipline. De commissie vraagt de opleiding voldoende oog te hebben voor het creatieve potentieel van het 

bredere beroepenveld. 

 

De commissie adviseert de opleiding om studenten meer te laten werken binnen strikter geformuleerde projecten 

waarin randvoorwaarden zijn opgenomen met betrekking tot planning en budget. 

 

De commissie vraagt de opleiding om voldoende mogelijkheden aan te bieden voor een internationale stage en 

hierover voldoende te communiceren en te informeren. 

 

 

 

Facet 2.3 Samenhang van het programma 

 

Beoordelingscriterium: 

- Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

In haar zelfevaluatierapport meldt de opleiding dat zij een sequentieel opgebouwd programma aanbiedt dat 

gekenmerkt wordt door een toenemende graad van complexiteit, omvang en verscheidenheid van de opdrachten.  

In de introductiefase (eerste en tweede semester) maakt de student kennis met de basisbeginselen van 

conceptualisatie, ontwerp en uitvoering. In de verdiepingsfase (derde tot zevende semester) verdiept en 

diversifieert de student zijn kennis. In functie van de eigen interesses stelt de student zijn leerpakket samen  

(atelier, voorstellingstechnieken en culturele studies) en kan hij zijn kennis en beroepsvaardigheden diversifiëren. 

In de professionaliseringsfase (zevende en achtste semester) wordt de student voorbereid op zijn afstuderen en 

op zijn instap in de beroepswereld.  

Verder is het programma opgebouwd rond vier pijlers die doorheen de drie bovengenoemde leerfasen lopen. De 

technische studies, de voorstellingsstudies en de cultuurstudies ondersteunden de praktijkstudies door de student 

op de ontwerppraktijk toegespitste kennis, inzichten en vaardigheden aan te reiken.  

 

In het programma worden drie soorten van volgtijdelijkheid gehanteerd: 

- „harde‟ volgtijdelijkheid: de student dient een creditbewijs behaald te hebben vooraleer hij zich kan inschrijven 

voor een volgend opleidingsonderdeel, 
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- „zachte‟ volgtijdelijkheid: de student dient een opleidingsonderdeel gevolgd te hebben vooraleer hij zich kan 

inschrijven voor een bepaald opleidingsonderdeel, 

- gelijktijdigheid: de student dient het opleidingsonderdeel tegelijkertijd te volgen met één of meerdere andere 

opleidingsonderdelen. 

 

De commissie vindt het positief dat de opleiding een programma wil aanbieden dat van introductie over 

verdieping naar professionalisering gaat. Daarnaast vindt de commissie wel dat de theorievakken nog los staan 

van de praktijkvakken. Er zijn aanzetten van leerlijnen met het procesfolio maar die moeten verder worden 

uitgewerkt en moeten worden opgezet in het geheel van het programma. De leerlijnen in het eerste jaar zijn 

duidelijker. Deze aanzet dient verder te worden doorgetrokken in de tweede en derde bachelor. Daarnaast dient 

voor alle opleidingsonderdelen aandacht te zijn voor de volgtijdelijkheid. Zo wordt het opleidingsonderdeel 

kostprijsberekening voor de stage geprogrammeerd daar waar er elementen zijn die de studenten reeds tijdens 

hun stage nodig hebben. 

De commissie merkt op dat de opleiding pogingen onderneemt met de programmahervorming om een 

samenhangend programma op te stellen maar vindt het noodzakelijk dat dit wordt geëvalueerd en waar nodig 

bijgestuurd. De commissie heeft wel een duidelijk bewustzijn hiervan bij de opleiding vastgesteld. De commissie 

is van oordeel dat de opleiding de goede weg is ingeslagen en vraagt de opleiding hierop verder te werken. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt aandacht voor de theorievakken die nog te los staan van de praktijkvakken. De commissie 

vraagt de opleiding de leerlijnen ook in het tweede en het derde jaar verder uit te werken naar analogie met het 

eerste jaar. 

 

De commissie vraagt de programmahervorming tijdig te evalueren en waar nodig bij te sturen. 

 

 

 

Facet 2.4 Studieomvang 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang, bachelor: tenminste 180 

studiepunten 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: OK  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De professioneel gerichte bacheloropleiding bestaat uit 3 studiejaren van elk 60 studiepunten. In totaal wordt dus 

een opleidingsprogramma georganiseerd van 180 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan de formele 

eisen met betrekking tot de minimale studieomvang van een academisch gerichte bachelor. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 2.5 Studielast 

 

Beoordelingscriteria: 

- De werkelijke studietijd wordt getoetst en sluit aan bij de normen vastgesteld krachtens decreet. 

- Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de 

studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De studeerbaarheid van opleidingsonderdelen wordt gemeten aan de hand van studentenenquêtes waarin onder 

meer wordt gepeild naar de overeenkomst tussen de begrote en de reële studielast. Dit leverde tot nu toe geen 

eenduidige signalen op inzake mogelijke discrepanties tussen begrote en reële studietijd. De commissie heeft 

vastgesteld dat de opleiding geen studietijdmetingen uitvoert zoals schatten achteraf of tijdschrijven. 

De opleiding meldt in haar zelfevaluatierapport dat het informele en kleinschalige karakter van de hogeschool, 

gecombineerd met de grote toegankelijkheid van docenten, staf en directie, toelaat snel problemen van 

studeerbaarheid te detecteren en er pragmatische oplossingen voor te vinden. Daarnaast meldt de opleiding dat 

de studielast die de „gemiddelde‟ individuele student besteedt aan een bepaald onderdeel van de praktijkopleiding 

of aan bepaalde projecten en opdrachten een indicatief getal is dat van student tot student zeer sterk kan 

variëren.  

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding geen zicht heeft op de reële studietijd van de studenten. De 

commissie is van mening dat de opleiding in het totaal aan de nodige studietijd komt maar weet niet of de begrote 

studiepunten van de theoretische opleidingsonderdelen worden ingevuld. Uit de gesprekken met de studenten 

blijkt ook dat de opleiding vooral nadruk legt op de praktijkopleidingsonderdelen. De commissie vraagt de 

opleiding om minimaal studietijdmetingen op te zetten voor de theoretische opleidingsonderdelen. Daarbij 

aansluitend dienen de cursussen van de theoretische opleidingsonderdelen bekeken te worden.  

De opleiding meldt een aantal studiebevorderende en -belemmerende factoren. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt de opleiding om minimaal studietijdmetingen op te zetten voor de theoretische 

opleidingsonderdelen opdat kan worden nagegaan of de begrote en reële studietijd aansluiten bij elkaar. 

 

 

 

Facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen. 

- De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Als didactisch concept stelt de opleiding een programma voorop dat rond de ontwerppraktijk is gecentreerd, en 

dat praktische competenties centraal stelt. Daarnaast wordt in het zelfevaluatierapport gemeld dat de ontwikkeling 

van de persoonlijkheid van de student wordt bereikt door het pedagogisch concept van de zelfnavigatie. Uit de 

gesprekken blijkt dat de term zelfnavigatie niet wordt gehanteerd in de opleiding. Zelfnavigatie is een vorm van 
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zelfevaluatie door de student. Enerzijds krijgt de student een aantal keuzemogelijkheden waar hij naargelang zijn 

interesse een keuze kan uit maken. Anderzijds dient de student als hij eenmaal verder in zijn studietraject is 

gevorderd, zelf zijn projecten vorm te geven en in te vullen door onder andere zelf technieken te ontdekken en te 

leren of door reeds gekende technieken nog beter toe te passen. Via zelfnavigatie wil de opleiding een attitude 

van levenslang leren bijbrengen.  

 

De opleiding hanteert een waaier aan werkvormen. Naast de eerder klassieke werkvormen zoals hoorcolleges, 

interactieve lessen, werkcolleges worden ook specifieke werkvormen zoals atelier, workshops, procesportfolio en 

portfolio gehanteerd. Atelier vormt de centrale didactische werkvorm die in verschillende opleidingsonderdelen 

wordt gehanteerd. In de introductiefase voert men de duur van de ateliers geleidelijk van een week tot negen 

weken. Via het procesfolio archiveert en evalueert de student het procesmatig verloop van zijn werk binnen de 

opleiding. In een portfolio verzamelt de student alle werkstukken die hij binnen de verschillende studiedomeinen, 

of in het kader van een bepaalde opdracht, heeft gerealiseerd. Tijdens instructielessen worden nieuwe hard- en 

software, communicatiesystemen en machines in de werkplaatsen toegelicht. De commissie is van mening dat er 

een variatie aan onderwijsvormen is en dat deze vormen globaal gezien worden ingezet in relatie tot de kennis en 

kunde die dient te worden overgebracht aan de studenten.  

 

De commissie stelde vast dat de afstemming tussen theorie en praktijk beter kan. Ook blijkt uit een aantal 

gesprekken dat tekorten uit de theoretische opleidingsonderdelen worden weggewerkt door de atelierdocenten. 

De commissie adviseert de opleiding om meer overleg te organiseren tussen theorie- en praktijkdocenten.  

De opleiding maakt gebruik van syllabi, cursusteksten, handleidingen, readers, documentatie en illustraties. De 

commissie is van mening dat voor een aantal opleidingsonderdelen de vormgeving goed aansluit bij de inhoud. 

Voor andere opleidingsonderdelen zoals materialenkunde kan dit beter. Momenteel is er geen overleg tussen 

docenten over cursusinhoud. Ook zijn er geen algemene afspraken over vormgeving. Zowel inhoudelijk als qua 

vormgeving is iedere docent individueel verantwoordelijk voor zijn cursus. De opleiding is zich bewust van de 

wisselende kwaliteit van de cursussen en weet welke cursussen dienen herbekeken te worden. De commissie 

vraagt de opleiding hier op korte termijn werk van te maken. Uit de gesprekken blijkt dat de opleiding reeds een 

aantal stappen heeft ondernomen. 

 

De commissie betreurt dat de opleiding nog weinig gebruik maakt van een elektronisch leerplatform. De opleiding 

maakt wel gebruik van een webstek en een weblog die gekend is door de studenten. Ten tijde van het 

visitatiebezoek waren net twee docenten gestart met het uittesten van Toledo. De commissie vraagt de opleiding 

om de mogelijkheden van Toledo ten gronde uit te zoeken en vervolgens op te nemen in de opleiding. De 

commissie is van mening dat Toledo als elektronisch leerplatform ook een positief effect kan hebben op een meer 

transparante communicatie met de studenten.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt de opleiding op korte termijn werk te maken van de kwaliteit van alle cursussen zowel 

inhoudelijk als qua vormgeving. Overleg tussen docenten over cursusinhouden zou de kwaliteit van de cursussen 

ten goede komen. 

 

De commissie vraagt de opleiding om de mogelijkheden van Toledo te onderzoeken en te operationaliseren in de 

opleiding.  

 

De commissie adviseert de opleiding om meer overleg te organiseren tussen theorie en praktijkdocenten.  
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Facet 2.7 Beoordeling en toetsing 

 

Beoordelingscriterium: 

- Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat en voor studenten inzichtelijk getoetst of de 

studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De algemene evaluatieregels zijn opgenomen in het onderwijs- en examenreglement van de instelling. De 

specifieke evaluatieregels per opleidingsonderdeel zijn opgenomen in het programmaboek. Uit de gesprekken 

met studenten blijkt dat de doelstellingen per opleidingsonderdeel tijdens de meeste lessen duidelijk worden 

toegelicht. De commissie vindt dit positief. 

De opleiding deelt een jaartraject in drie delen in. Na de eerste periode volgt een examenweek begin januari over 

de theoretische opleidingsonderdelen die afgesloten zijn. Na deze examenweek volgt de tweede periode die 

opnieuw wordt afgesloten met een examenweek. In de derde periode wordt afgesloten met een kortlopende 

ontwerpopgave en de procesfolio. Indienen en evalueren van atelierwerkstukken tijdens het jaar interfereren niet 

met de blok- en examenperiodes. Via de Academische Raad en de Onderwijscommissie krijgen studenten 

inspraak bij het opstellen van het examenrooster. 

 

De opleiding hanteert volgende vormen van beoordeling en toetsing: mondelinge en schriftelijk leerstofexamens, 

papers, verslagen, presentaties, proces- en portfolio, oefeningen, (voor)jury, werkstukken en permanente 

evaluatie. Daar de opleiding zeer praktijkgericht is, wordt veel belang gehecht aan permanente evaluatie. Uit de 

gesprekken met studenten blijkt de appreciatie voor permanente evaluatie. Zij stellen veel te leren uit de 

mondeling feedback doorheen het jaar. Feit is wel dat niet iedere docent (regelmatig) mondelinge feedback geeft. 

Daarbij aansluitend zijn de beoordelingscriteria en verwachtingen bij de start van een opleidingsonderdeel niet bij 

alle docenten/opleidingsonderdelen duidelijk.  

Uit het zelfevaluatierapport en de gesprekken blijkt dat de individuele docent verantwoordelijk is voor de kwaliteit 

van zijn examens. De resultaten over de wijze van evalueren en toetsen uit de studentenbevragingen vormen 

onderdeel van de docentenevaluatie. De commissie vindt het positief dat de input van studenten hierbij wordt 

gehanteerd. 

 

De commissie merkt op dat de examens zeer verschillend zijn van kwaliteit. Dit blijkt ook uit de gesprekken met 

de studenten. Zij hebben vooral bedenkingen bij het eerder lage niveau van de theoretische opleidingsonderdelen 

maar spreken hun appreciatie uit voor de casestudy examens. De commissie vraagt de opleiding om het niveau 

en de kwaliteit van alle examens te borgen.   

Uit het bovenstaande blijkt dat diverse elementen verschillend worden ingevuld door de individuele docenten. In 

de opleiding is nood aan meer stroomlijning op vlak van examens en beoordeling. De commissie adviseert de 

opleiding om een globaal en overkoepelend toetsbeleid uit te werken waarin bewuste keuzes worden gemaakt 

naar onder ander examenvormen, beoordelingscriteria en vragen toe.  

 

De beoordeling en evaluatie van het afstudeerproject van een bacheloropleiding gebeurt door een jury. Ter 

ondersteuning van deze jury werden een aantal parameters opgesteld wanneer een score onvoldoende, 

voldoende, goed, zeer goed wordt gegeven. Net als bij sommige opleidingsonderdeel stellen studenten tijdens de 

gesprekken dat de beoordelingscriteria voor het eindwerk niet altijd even duidelijk zijn.  

 

Voor de beoordeling van de stage ontwierp de opleiding een stagebeoordelingsformulier voor de externe 

stagebegeleider. Volgende vijf aspecten worden beoordeeld:  

 

- persoonlijkheid en intelligentie, 

- communicatie, 
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- bekwaamheid, 

- stiptheid, inzet, beroepsernst, 

- leergierigheid. 

 

Na afloop van de stage bespreekt de opleiding met de stagebegeleider en -verantwoordelijke de beoordeling van 

de student. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie beveelt de opleiding aan de beoordelingscriteria en de verwachtingen bij de start van een  

opleidingsonderdeel duidelijk te formuleren.  

 

De commissie vraagt aandacht voor de borging van de kwaliteit en het niveau van alle examens. 

 

De commissie vraagt de opleiding om prioritair werk te maken van het uitwerken van een globaal en  

overkoepelend toetsbeleid waarin aandacht is voor de keuze van onder meer examenvormen,  

beoordelingscriteria en soorten examenvragen.  

 

 

 

Facet 2.8 Masterproef 

 

Dit facet is niet van toepassing voor een professionele bachelor. 

 

 

 

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden 

 

Beoordelingscriteria: 

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten  

bachelor: 

- diploma secundair onderwijs, diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, 

diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een 

wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend; 

- door het instellingsbestuur bepaalde voorwaarden voor personen die niet aan bovengenoemde voorwaarden 

voldoen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De toelatingsvoorwaarden beantwoorden aan de decretale bepalingen. De algemene toelatings- en 

inschrijvingsvoorwaarden voor de professionele bacheloropleiding worden weergegeven in het onderwijs-

reglement van de instelling.  

 

Uit de cijfergegevens opgenomen in het zelfevaluatierapport blijkt dat de opleiding een duidelijk beeld heeft van 

haar studenteninstroom. Tijdens de gesprekken geeft de opleiding aan dat de vooropleiding een belangrijk 

kenmerk is van de instromende studenten. Ongeveer 35 % komen uit het ASO, iets meer dan 30 % heeft KSO 

achter de rug. De opleiding trekt ongeveer 20 % studenten aan die TSO hebben gevolgd, terwijl ongeveer 10 % 

BSO als vooropleiding heeft. Een kleine 5 % hebben een buitenlands diploma secundair onderwijs. Uit de 

cijfergegevens voor de laatste drie academiejaren blijkt dat de generatiestudenten uit 31 verschillende 
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studierichtingen afkomstig zijn. Op basis van alle informatie is de commissie van mening dat ASO en KSO 

studenten elkaar positief kunnen bestuiven.  

De commissie beaamt dat de uitgesproken diversiteit aan kennis en vaardigheden van de instromende studenten 

een uitdaging is voor de opleiding om het programma te laten aansluiten bij deze sterk uiteenlopende profielen. 

De commissie vindt de introductiefase een sterk punt van de opleiding. Het project „vliegende start‟ zorgt volgens 

de commissie voor een goede en intense observatie waarbij een persoonlijk aangepast pakket voor de studenten 

kan worden ontwikkeld. Alle studenten volgen een vast programma met een basispakket aan kennis en 

vaardigheden. Het eerste jaar is vooral gericht op instromende studenten afkomstig uit een niet-kunstopleiding. 

Toch kan iedere student op zijn eigen niveau worden uitgedaagd door individuele focuspunten te formuleren. De 

commissie is van mening dat een kick off zoals vliegende start ook een sociale dynamiek tot stand brengt, wat 

positief is. De commissie adviseert de opleiding wel om vakantiecursussen te overwegen.  

 

Op niveau van de Associatie K.U. Leuven werden een EVC- en een EVK procedure uitgewerkt. Deze procedures 

werden opgenomen in het onderwijs- en examenreglement van de instelling. Tot op heden kreeg de opleiding nog 

geen aanvragen voor EVC. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert de opleiding om vakantiecursussen te overwegen. 

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 2, programma: voldoende 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 2.1, relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma:  onvoldoende  

facet 2.2, eisen professionele gerichtheid van het programma:  onvoldoende  

facet 2.3, samenhang van het programma:   voldoende  

facet 2.4, studieomvang:    OK 

facet 2.5, studielast:    voldoende  

facet 2.6, afstemming tussen vormgeving en inhoud:   voldoende  

facet 2.7, beoordeling en toetsing:    Voldoende  

facet 2.8, masterproef:    nvt  

facet 2.9, toelatingsvoorwaarden:    goed  

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 

 

De visitatiecommissie maakt een positieve afweging en stelt ze dat de opleiding voldoende potentieel heeft om de 

vastgestelde tekortkomingen te verhelpen. De commissie kon vaststellen dat het programma, zowel wat betreft 

de vertaling van de algemene en beroepsgerichte competenties als de beroepsspecifieke competenties, geen 

adequate vertaling is van de doelstellingen. Zij is van mening dat het programma te veel gericht is op het artistiek 

autonome segment van de discipline. De commissie is echter van mening dat de opleiding wel een 

samenhangend programma aanbiedt dat qua niveau en inhoud voldoet aan de eisen van een professionele 

bachelor. Dit reflecteert zich in de facetten studietijd, vormgeving en inhoud, de wijze van beoordeling en toetsing 

en de toelatingsvoorwaarden.  
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Onderwerp 3 Inzet van het personeel 

 

 

 

Facet 3.1 Kwaliteit van het personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het 

programma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding heeft een lange geschiedenis achter de rug, met veel problemen. Recent kwam een proces op gang 

van verbeteren en bijschaven van de opleiding. De commissie merkt op dat de opleiding qua personeel en 

aansturing de laatste jaren vele wijzigingen heeft ondergaan. De komst van de nieuwe opleidingscoördinator 

heeft volgens de commissie en volgens het onderwijzend personeel waarmee ze tijdens het visitatiebezoek 

gesproken heeft een positieve invloed op de opleiding. Deze wijziging in mentaliteit was ook noodzakelijk voor het 

voortbestaan van de opleiding. De nieuwe opleidingscoördinator is toegankelijk voor het personeel en zorgt voor 

een degelijke connectie met het centrale beleid.  

De opleidingscoördinator is medeverantwoordelijk voor de openstellen van vacatures en voor de aanwerving van 

nieuw onderwijzend personeel. De eindverantwoordelijkheid en de uiteindelijke aanstelling liggen bij de Raad van 

Bestuur. De belangrijkste selectiecriteria zijn volgens de opleiding professionele en artistieke verdiensten. 

Onderwijsdeskundigheid en ervaring zijn een meerwaarde. Centraal werd door de instelling een programma en 

een introductiebrochure ontwikkeld om nieuw onderwijzend personeel te introduceren in de hogeschool. De 

opleidingscoördinator is verantwoordelijk voor de introductie in het team en de opleiding.  

Via een functie- en taakomschrijving worden de taken (onderwijsopdrachten, opdrachten inzake interne 

dienstverlening, organisatorische opdrachten, professionele en onderwijskundige competentieontwikkeling en 

maatschappelijke dienstverlening) van het onderwijzend personeel vastgelegd. 

De instelling beschikt over een evaluatie- en benoemingsprocedure. De belangrijkste elementen van de 

evaluatieprocedure betreffen het opstellen van een functie- en taakomschrijving, het inrichten van functionerings-

gesprekken en het evalueren van de onderwijstaken onder andere aan de hand van studentenevaluaties door 

middel van studentenenquêtes. Uit de gesprekken blijkt dat de personeelsdienst aanstuurt om de decretale 

functionerings- en evaluatiegesprekken te houden. Door de recente wissels en de visitatie heeft de nieuwe 

opleidingscoördinator dit nog niet kunnen doen. De commissie heeft hiervoor begrip en vraagt de opleiding om de  

functionerings- en evaluatiegesprekken terug op te starten. 

Het overgrote deel van het onderwijzend personeel heeft een diploma in een architectuurrichting zoals onder 

andere Interieurarchitectuur, Binnenhuisarchitectuur en Architectuur. Daarnaast zijn ook onder andere 

kunstgeschiedkundigen en productontwikkelaars actief in de opleiding. Uit de gesprekken met studenten en 

alumni blijkt dat de kwaliteit van de docenten zeer wisselend is. Sommige docenten zijn echte voorbeelden voor 

de studenten, andere zijn kwalitatief ondermaats. Alle studenten spreken met lof over de opleidingscoördinator en 

de werkplaatsverantwoordelijke. Beide personen zijn volgens hen cruciaal voor de opleiding. De commissie heeft 

kunnen vaststellen dat hier nog veel ruimte voor verbetering is maar dat de opleiding recent een aantal 

belangrijke wijzigingen doorvoerde. De commissie vraagt de opleiding om deze ingeslagen weg verder te zetten.  

De commissie stelt dat de kleinschaligheid van de opleiding leidt tot intensere (informele) communicatie. Uit de 

gesprekken leidt de commissie af dat de docenten toegankelijk zijn voor studenten maar dat de communicatie 

met betrekking tot organisatorische aspecten beter kan. Ook met betrekking tot interne communicatie tussen 

docenten is ruimte voor verbetering. 

De dienst kwaliteitszorg is verantwoordelijk voor de professionalisering van het onderwijzend personeel. De 

commissie heeft vastgesteld dat professionalisering vooral een zaak is van de individuele docent. Intern 

organiseert de instelling zeer weinig bijscholingen. Personeel kan wel aansluiten bij initiatieven van de associatie. 
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Professionalisering was reeds een aandachtspunt bij de vorige visitatiecommissie en daarom startte de opleiding 

recent met studieweekends waar gereflecteerd wordt over de opleiding. Daarnaast werd vanuit de centrale 

diensten een proces op gang gebracht om pedagogische ondersteuning te bieden aan opleidingen. Een eerste 

initiatief hiertoe was de organisatie van een pedagogische studiedag. De opleiding is er zich van bewust dat 

professionalisering een aandachtspunt voor de toekomst blijft. De commissie is van mening dat bij een aantal 

docenten nog dient te worden gewerkt aan de didactische competenties. De commissie vraagt de docenten om 

bijscholing aan te grijpen om nog te verbeteren. De commissie adviseert om teamgerichte professionalisering te 

voorzien. 

De commissie heeft een gedreven docententeam ontmoet dat zich doorgaans betrokken voelt bij hun vak. De 

commissie merkt op dat de docenten begaan zijn met de studenten. De commissie vraagt de 

opleidingscoördinator en de opleiding in haar geheel om de recent ingeslagen weg verder te zetten.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt de opleiding prioritair werk te maken van een professionaliseringsbeleid. Dit is reeds lange 

tijd een aandachtspunt voor de opleiding en dient op korte termijn te worden geremedieerd. De commissie vraagt 

aandacht voor de onderwijskundige professionaliseringsmogelijkheden van de docenten. De commissie vraagt de 

docenten om bijscholing aan te grijpen om te verbeteren. De commissie adviseert om teamgerichte 

professionalisering te voorzien. 

 

De commissie adviseert de opleiding om de  functionerings- en evaluatiegesprekken terug op te starten.  

 

De commissie vraagt de opleiding blijvend aandacht te besteden aan de kwaliteit van al het onderwijzend 

personeel.  

 

De commissie vraagt aandacht voor de interne communicatie tussen docenten.  

 

 

 

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid 

 

Beoordelingscriterium: 

- het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de 

opleiding en de beroeps- of kunstpraktijk. 

- bij de daartoe in aanmerking komende opleidingen dient daarenboven voldoende personeel te beschikken 

over kennis en inzicht in de desbetreffende beroeps- of kunstpraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie heeft vastgesteld dat de docenten sterk gericht zijn op de artistiek autonome beroepspraktijk. De 

commissie vindt het positief dat er docenten actief zijn in de opleiding en in een eigen beroepspraktijk. Deze 

docenten zijn ontwerper op zelfstandige basis, in een vennootschap of in een collectief. Daarnaast richten zij 

tentoonstellingen in, publiceren en doceren in andere opleidingen of masterclasses. Ook lidmaatschap en 

bestuursopdrachten in relevante organisaties ondersteunen de professionele gerichtheid van het onderwijzend 

personeel. De commissie concludeert dat er verschillende specialismen uit de praktijk aanwezig zijn in  de 

opleiding. 

De commissie stelt wel vast dat alle contacten met het werkveld een resultaat zijn van individuele en persoonlijke 

contacten van docenten met specifieke organisaties. De opleiding dient hiervoor aandacht te hebben.  
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De commissie is van mening dat praktijkdocenten op een adequate manier kennis doorgeven aan de studenten. 

Door de aanwezigheid van aanverwante opleidingen zoals Bouwkunde, Beeldende en Audiovisuele Kunsten kan 

de opleiding beroep doen op een bredere basis van expertise. Voor expertise die niet aanwezig is in de opleiding 

doet de opleiding beroep op een waaier van gastdocenten. Deze externe medewerkers worden vooral 

aangetrokken voor jury‟s en medewerking aan atelierprojecten en workshops. Deze gastdocenten brengen de 

studenten in contact met het werkveld en houden de opleiding actueel en op de hoogte van nieuwe trends.  

Net als voor de didactische professionalisering vraagt de commissie aandacht voor de vakinhoudelijke 

professionalisering van alle docenten. Ook de vakinhoudelijke professionalisering is hoofdzakelijk een zaak van 

de individuele docent. 

Internationalisering en mobiliteit van docenten blijkt uit werk- en cultuurreizen, participeren aan eindjury‟s van 

buitenlandse opleidingen Interieurvormgeving en de deelname aan conferenties en beurzen. Met het Lasalle 

College of the Arts in Singapore had de opleiding een docentenuitwisseling. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt aandacht voor de vakinhoudelijke professionalisering van alle docenten.  

 

 

 

 

Facet 3.3 Kwantiteit personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Bij de opleiding zijn 31 personeelsleden betrokken die samen 17.85 voltijdse eenheden vertegenwoordigen. Het 

aantal voltijdse eenheden is als volgt verdeeld onder de personeelscategorieën: 

- 0,7 voltijdse eenheden administratief en technisch personeel, 

- 16,4 voltijdse eenheden onderwijzend personeel, 

- 0,75 voltijdse eenheden gastprofessoren.  

 

De opleiding heeft een docent/student ratio van 0.142 voltijdse eenheden per student.  

 

De commissie heeft vastgesteld dat het merendeel (14.85 VTE) van het personeel deeltijds betrokken is bij de 

opleiding. Slechts één personeelslid is voltijds betrokken bij de opleiding. Twee andere zijn deeltijds verbonden 

aan de opleiding maar voltijds aan de instelling. Het is positief dat de opleiding beschikt over vele docenten die 

voor een kleiner percentage verbonden zijn aan de opleiding omdat deze zeer specifieke expertise 

binnenbrengen in de opleiding. Daartegenover staat dat de opleiding moet beschikken over voldoende voltijdse 

personeelsleden die een trekkersrol kunnen opnemen binnen en voor de opleiding. Niettegenstaande de 

commissie van mening is dat de opleiding beschikt over het nodige personeel, vindt de commissie het 

noodzakelijk dat minimaal één extra voltijds persoonslid de opleiding zou versterken binnen de huidige voltijdse 

eenheden.  

 

De commissie is van mening dat de gemiddelde leeftijd van het onderwijzend personeel relatief hoog ligt. In een 

snel evoluerende sector dient hiervoor aandacht te zijn, zeker wetende dat er weinig bijscholingen worden 

gevolgd en georganiseerd door de opleiding. De genderverhouding is 20 mannen en 11 vrouwen. 
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Tijdens de gesprekken meldt het personeel dat de werkdruk hoog is en een rem vormt voor het evalueren en 

bijsturen van de opleiding.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt de instelling en de opleiding om voldoende voltijdse personeelsleden verbonden aan de 

opleiding Interieurvormgeving op te nemen in haar personeelsomkadering die een trekkersrol kunnen opnemen 

binnen en voor de opleiding.  

 

De commissie vraagt aandacht voor de leeftijdsstructuur. 

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 3, inzet van het personeel: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 3.1, kwaliteit personeel:  voldoende  

facet 3.2, eisen professionele gerichtheid: voldoende  

facet 3.3, kwantiteit personeel:  voldoende  

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 4 Voorzieningen 

 

 

 

Facet 4.1 Materiële voorzieningen 

 

Beoordelingscriterium: 

- De huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie heeft vastgesteld dat de nodige infrastructuur aanwezig is. Een groot deel van de infrastructuur is 

verouderd maar een nieuwbouw is in de fase van afwerking.  

De opleiding beschikt over een computerinfrastructuur met print- en plotservice. In een groot computeratelier 

staan 21 toestellen ter beschikking en in een kleiner atelier 12 toestellen. De toestellen beschikken over een 

technisch pakket voor bouwkundige tekeningen, grafische software voor fotobewerking, technische software voor 

het maken van een Building Information Model, een technisch pakket voor het maken van driedimensionale 

modellen en architecturale- of objectvisualisaties en Microsoft Office. In de werkplaats Interieurvormgeving zijn 

naast een A4/A3 productie kleurenlaserprinter met gecoat papier, een A4/A3/A2 fotoprinter en een grootformaat 

plotter tot A0+ formaat, tevens 6 toestellen aanwezig. Aanvullend kunnen studenten prints bijsnijden op een 

snijtafel of één van de losse snijmatten. Één medewerker is verantwoordelijk voor het bieden van technische 

ondersteuning en het onderhouden van alle toestellen en machines. Tevens is in de werkplaats 

Interieurvormgeving een Materiaalbibliotheek ondergebracht. Deze bibliotheek bevat informatie en stalen van 

traditionele en nieuwe materialen. De commissie vindt het positief dat de werkplaats beschikt over een 

werkplaatscoördinator.  

De opleiding beschikt eveneens over een uitleendienst voor studenten. Diverse meetapparatuur en 15 laptops 

kunnen worden uitgeleend. Bij de ontleendiensten van foto en audiovisuele kunst kunnen studenten 

Interieurvormgeving tevens  foto- en videoapparatuur ontlenen. 

In het maquetteatelier beschikken studenten over tools om maquettes op een makkelijke manier uit te voeren. 

Aan dit atelier grenst een maquetteberging waar de opleiding een aantal werken kan opbergen in functie van 

tentoonstellingen. De commissie en de studenten betreuren dat er geen maquetteberging is voorzien waar 

studenten langere tijd maquettes kunnen laten staan. Dit is noodzakelijk daar studenten vaak op school werken. 

Naast bovenvernoemde werkplaatsen beschikt de instelling in de nieuwbouw over een groot aantal andere 

werkplaatsen voor de kunstopleidingen zoals onder andere een sculptuuratelier, schilderateliers, zeef-, steen-, 

hoog- en diepdruklokalen, universele werkplaatsen metaal en hout en werkplaatsen kunststoffen en plaaster. 

Deze werkplaatsen staan in principe ook ten dienste van studenten Interieurvormgeving. In de nieuwbouw zijn 

tevens twee auditoria met een uitgebreide audiovisuele installatie ondergebracht. De commissie stelt vast dat de 

ateliers niet ten volle worden benut. De commissie vindt het positief dat de hogeschool besliste dat de 

verschillende ateliers in de nieuwbouw zullen worden opengesteld voor alle opleidingen. De commissie adviseert 

de opleiding Interieurvormgeving om van deze ruimtes ook maximaal gebruik te maken. 

Globaal is de commissie van menig dat de praktijkruimten veel optimaler kunnen worden gebruikt. Uit de 

gesprekken met studenten blijkt dat zij onvoldoende toegang tot machines krijgen. Reden hiervoor is dat niet in 

ieder atelier beroep kan worden gedaan op een persoon die bevoegd is om de machines te bemannen. De 

docenten beschikken over de nodige knowhow om de machines te bemannen maar tijdens ateliers geven zij les 

en feedback aan studenten en kunnen zij niet instaan voor de bediening van machines. De commissie vraagt 

aandacht voor de aanwezigheid van een personeelslid dat machines kan bedienen, naast de aanwezigheid van 

een docent. 

De collectie van de bibliotheek van Sint-Lukas Brussel spitst zich toe op beeldende kunsten, fotografie, film, video 

en animatie, grafische en reclamevormgeving, interieurvormgeving, bouw en het kunstonderwijs. De instelling 

maakte afspraken met de architectuurbibliotheek van de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst aangezien het 
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vakgebied van interieurvormgeving nauw aansluit bij dat van architectuur. De Hogeschool voor Wetenschap & 

Kunst doet hoofdzakelijk aankopen in het domein architectuur en Sint-Lukas in het domein over design en 

interieurvormgeving. Zo tracht de instelling haar bibliotheekbudget zo effectief mogelijk te benutten. Recent werd 

de bibliotheek ook aangesloten bij het Libis netwerk waardoor de collecties van heel wat andere 

wetenschappelijke bibliotheken kunnen worden geconsulteerd.   

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt de instelling en de opleiding om de praktijkruimten veel optimaler te gebruiken. De 

commissie adviseert de opleiding Interieurvormgeving om de werkplaatsen en ateliers in de nieuwbouw  

maximaal te gebruiken. 

 

De commissie vraagt aandacht voor de aanwezigheid van personeel dat machines kan bedienen, naast de 

aanwezigheid van een docent. 

 

 

 

Facet 4.2 Studiebegeleiding 

 

Beoordelingscriteria: 

- De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op de 

studievoortgang. 

- De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van studenten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding voorziet met het programmaboek, de opleidingswebsite en -blog in informatievoorziening aan de 

studenten. In het programmaboek is informatie opgenomen met betrekking tot het onderwijs- en 

examenreglement, de academische kalender, informatie over de ondersteunende diensten van de hogeschool, 

een toelichting bij het studieprogramma van de opleiding, de doelstelling en eindtermen van de opleiding en de 

doelstellingen, inhoud, onderwijs- en evaluatievormen van elk opleidingsonderdeel. Via de opleidingswebsite en –

blog worden organisatorische elementen en dagelijkse mededelingen gecommuniceerd. Uit de gesprekken met 

studenten blijkt dat deze communicatie voor verbetering vatbaar is.  

Zowel de docenten als de opleidingscoördinator en de werkplaatsverantwoordelijke vormen de eerste 

aanspreekpunten voor de studenten. Uit de gesprekken met studenten en alumni blijkt dat de 

werkplaatsverantwoordelijke en de opleidingscoördinator zeer toegankelijk zijn en cruciaal zijn voor de opleiding. 

De studenten kunnen naar eigen zeggen steeds terecht bij hun docenten. 

Naast de opmaak van ‟learning agreements‟ voor de inkomende internationale uitwisselingsstudenten is de 

opleidingscoördinator ook verantwoordelijk voor de studiebegeleiding, de studietrajectbegeleiding en studenten-

begeleiding van alle studenten in de opleiding. De werkplaatsverantwoordelijke neemt informeel ook de rol van 

studiebegeleider op. De opleiding start in de introductieweek met het project vliegende start, zoals eerder 

besproken in facet 2.9. Bij de start van een atelier worden de studievoortgang en de resultaten van de 

voorgaande ateliers met iedere individuele student doorgepraat. Door het grote aandeel 

praktijkopleidingsonderdelen en ateliers, waar met groepen van 15 studenten wordt gewerkt, worden studenten 

vaak individueel begeleid. 

Het examensecretariaat informeert studenten die in aanmerking komen voor studievoortgangsbegeleiding. De 

dienst studievoorzieningen is verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van studenten met 

specifieke leerproblemen. Indien noodzakelijk worden studenten doorverwezen naar gespecialiseerde diensten 

zoals de psycholoog van StuVo.  
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Zoals decretaal voorzien beschikt de opleiding over een ombudsman. De commissie vraagt de opleiding wel 

waakzaam te zijn en te garanderen dat de ombudspersoon geen persoon is van de opleiding zelf.  

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding de studie- en studentenbegeleiding ter harte neemt.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt aandacht voor de communicatie van praktische organisatorische elementen en dagelijkse 

mededelingen aan de studenten.  

 

De commissie vraagt de opleiding wel waakzaam te zijn voor het feit dat de ombudsfunctie niet beperkt is tot een 

persoon van de opleiding zelf.  

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 4, voorzieningen: voldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 4.1, materiële voorzieningen:  voldoende  

facet 4.2, studiebegeleiding:  voldoende  

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 

 

 

 

Facet 5.1 Evaluatie resultaten 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding van ver komt en de nalatenschap uit het verleden groot is. Uit 

diverse gesprekken blijkt dat de vorige opleidingscoördinator onvoldoende betrokken was bij de inhoud van de 

opleiding en zich beperkte tot de organisatorische aspecten van de opleiding. Door het gebrek aan voeling met de 

opleiding Interieurvormgeving stroomden problemen onvoldoende door naar het centrale beleid. Recent werd een 

nieuwe, gedreven opleidingscoördinator aangetrokken wat een nieuwe start en toekomst voor de opleiding 

betekende.  

In het zelfevaluatierapport geeft de opleiding aan dat binnen een onderwijscommissie overleg doorgaat tussen 

docenten met betrekking tot curriculumopbouw, de onderwijsorganisatie en -innovatie en interne kwaliteitszorg. 

Daarnaast bestaan diverse ad hoc werkgroepen zoals werkgroepen rond externe communicatie, de 

eindejaarstentoonstelling en de infodagen die de hogeschool organiseert. Op hogeschoolniveau bestaat een 

managementteam, een stafoverleg en een stuurgroep kwaliteitszorg. Onderwijs wordt geëvalueerd aan de hand 

van studentenenquêtes, alumnibevragingen en evaluaties van het onderwijzend personeel. Zo werden in het 

academiejaar 2008-2009 vijftien opleidingsonderdelen bevraagd bij studenten. De studenten bevestigen dat deze 

bevragingen werden uitgevoerd maar merken op dat deze onvoldoende ruimte boden om hun bedenkingen weer 

te geven. De commissie heeft ook bedenkingen bij de studentenbevragingen. Ten eerste oordeelt de commissie 

dat de opleiding onvoldoende informatie kan halen uit de bevraging daar deze beperkt is tot dertien vragen en 

niet wordt aangevuld met interviews of focusgesprekken met studenten. Ten tweede is de commissie van mening 

dat de rapportage van studentenbevragingen niet inzichtelijk worden weergegeven en dat op deze manier de 

studentenbevraging geen bruikbaar instrument vormt om kwaliteitsbewaking- en verbetering uit te voeren.  

Uit alle verkregen informatie concludeert de commissie dat de opleiding beschikt over een soort van informeel 

kwaliteitsgebeuren. Er kan echter niet gesproken worden van een kwaliteitszorgbeleid of ingebouwde 

controlesystemen. Degelijke structurering en formalisering ontbreekt. De opleiding beschikt vandaag ook niet over 

toetsbare streefdoelen op basis waarvan de opleiding periodiek wordt geëvalueerd. De opleiding slaagt er wel in 

om problemen te detecteren maar de commissie is van mening dat er onvoldoende garanties zijn ingebouwd dat 

dit zo zou blijven indien de opleidingscoördinator of de werkplaatsverantwoordelijke om de één of andere reden 

zouden uitvallen. Daarnaast voelt een deel van het onderwijzend personeel zich slechts minimaal betrokken bij de 

opleiding waardoor zij zich beperken tot het geven van hun opleidingsonderdelen. Een andere groep docenten is 

zich bewust van het potentieel dat aanwezig is in de opleiding. De commissie vraagt met aandrang aan alle 

docenten van de opleiding Interieurvormgeving om maximaal te participeren aan kwaliteitszorg en de nieuw 

ingeslagen weg mee vorm te geven en te bouwen aan de toekomst van de opleiding. 

De commissie is van mening dat de ondersteuning vanuit de hogeschool en het beleid van de hogeschool 

onvoldoende is. De commissie adviseert de hogeschool om de opleiding sterker te ondersteunen bij de interne 

kwaliteitszorg en dit onder andere door het uitwerken van een globaal kwaliteitszorgsysteem met instrumentarium 

en door op opleidingsniveau meer ondersteuning inzake kwaliteitszorg te geven. De commissie is zich bewust 

van de zware taak die de instelling dient te vervullen in het kader van de academisering van de academische 

bachelors en masters maar vraagt de instelling met aandrang om toch de nodige aandacht te schenken aan haar 

professionele bachelors. De commissie is van oordeel dat dit momenteel in het kader van kwaliteitszorg niet het 

geval is. De dynamiek die aanwezig is in de opleiding en de positieve rol van de opleidingscoördinator in het 

kader van de kwaliteitszorg dient meegenomen te worden in de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur. 
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt de opleiding (en de instelling) om  prioritair werk te maken van het uitwerken en 

implementeren van een haalbaar kwaliteitsbeleid en –systeem met instrumentarium. De hogeschool dient de 

opleiding sterker te ondersteunen bij de interne kwaliteitszorg.  

 

De commissie vraagt met aandrang aan alle docenten en betrokkenen van de opleiding Interieurvormgeving om 

maximaal te participeren aan kwaliteitszorg en de nieuw ingeslagen weg mee vorm te geven en te bouwen aan 

de toekomst van de opleiding. 

 

 

 

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering 

 

Beoordelingscriterium: 

- De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan 

de realisatie van de streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

In haar zelfevaluatierapport geeft de opleiding aan dat sinds februari 2009 de instelling gestart is met het 

uitwerken van een strategisch beleidsplan. Er werd vertrokken vanuit een sterkte-zwakte analyse van de 

hogeschool. Op basis hiervan werden finaal een viertal strategische doelstellingen vastgelegd waarvoor 

operationele doelstellingen werden ontwikkeld. Vanaf 2009-2010 zou de instelling moeten beschikken over een 

globaal strategisch beleidsplan dat richting zal geven aan de werking van alle onderdelen van de hogeschool tot 

2013. Het systematisch doorvoeren van de kwaliteitscyclus PDCA en het doorvoeren van periodieke evaluaties 

van onderwijs en verbetertrajecten zouden mede een gevolg moeten zijn van dit beleidsplan. De commissie 

vraagt de instelling en opleiding met aandrang hier gevolg aan te geven. 

Tevens worden in het zelfevaluatierapport diverse verbetermaatregelen weergegeven op instellings- en 

opleidingsniveau. Het belangrijkste verbetertraject voor de opleiding betreft de curriculumherziening die werd 

uitgevoerd naar aanleiding van de invoering van een semestersysteem. In dit kader organiseerde de opleiding 

drie studiedagen om de eigenheid van semesters, formulering en gebruik van doelstellingen en competenties, en 

in het bijzonder de samenhang van semesters een en twee van het eerste studiejaar te bespreken. De commissie 

vindt deze hervorming positief maar vraagt de opleiding zoals reeds weergegeven bij facet 2.3, om de 

programmahervorming tijdig te evalueren en waar nodig bij te sturen. 

Globaal merkt de commissie op dat de opleiding verbeteringen doorvoert op basis van informele contacten en 

informatie. De commissie vindt het noodzakelijk dat de deze verbeterpunten meer een gevolg zijn van formele 

evaluaties.  

De commissie betreurt dat de aanbevelingen ter verbetering inzake kwaliteitszorg van de vorige 

visitatiecommissie nog niet volledig zijn gerealiseerd. De commissie vraagt met aandrang hier op korte termijn 

werk van te maken. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt met aandrang om de aanbevelingen ter verbetering inzake kwaliteitszorg van de vorige 

visitatiecommissie op korte termijn te realiseren.  

 

De commissie vraagt de instelling en de opleiding om de kwaliteitscyclus PDCA systematisch door te voeren en 

periodieke evaluaties van onderwijs en verbetertrajecten op te stellen.  
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Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld 

 

Beoordelingscriterium: 

- Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van de 

opleiding actief betrokken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Via de onderwijscommissie wordt het personeel bij de opleiding betrokken. Daarnaast participeert het personeel 

aan het hogeschoolbestuur via de Academische Raad, het  HOC en de Raad van Bestuur. 

De studenten hebben een studentenvertegenwoordiger in de onderwijscommissie. Ook in het hogeschoolbestuur 

is er via de Studentenraad en de Academische Raad een vertegenwoordiging van de studenten. Daarnaast 

worden studentenbevragingen op het niveau van de opleidingsonderdelen georganiseerd. Uit de gesprekken met 

studenten blijkt dat zij met vragen en bedenkingen ook steeds terecht kunnen bij de opleidingscoördinator en de 

werkplaatsverantwoordelijke. De commissie vindt dit informele circuit positief maar te beperkt aangezien de 

informatie die op basis van de studentenbevragingen verkregen wordt weinig informatief is, zoals aangegeven bij 

facet 5.1. 

De opleiding stelt dat het werkveld structureel betrokken wordt doordat een groot aantal docenten naast les 

geven nog actief is in het werkveld. Ten tijde van het schrijven van het zelfevaluatierapport richtte de opleiding 

tevens een resonantiegroep op. De commissie vraagt de opleiding om deze resonantiegroep ten eerste uit te 

breiden met alumni en ten tweede periodiek te laten samenkomen. 

Naar aanleiding van de visitatie werden de alumni bevraagd over de opleiding. De commissie vraagt de opleiding 

om deze bevraging systematisch uit te voeren en niet enkel naar aanleiding van een visitatie. De commissie 

adviseert de opleiding ook om alumni uit te nodigen op bijscholingen. Uit  de gesprekken met alumni blijkt dat zij, 

los van de opleiding, via facebook contact houden met hun oud studiegenoten. 

De commissie is van mening dat de betrokkenheid van alle stakeholders momenteel nog niet structureel is 

verankerd en eerder beperkt is. De opleiding heeft een eerste aanzet gedaan naar alumni en werkveld toe, maar 

de commissie vraagt om dit periodiek te organiseren en te consolideren naast de positieve informele contacten 

van de studenten met de opleiding.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt de opleiding om de resonantiegroep uit te breiden met alumni en periodiek te laten 

samenkomen. 

 

De commissie vraagt de opleiding om de alumnibevraging systematisch uit te voeren en niet enkel naar 

aanleiding van een visitatie. De commissie adviseert de opleiding ook om alumni uit te nodigen op bijscholingen. 
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Oordeel over onderwerp 5, interne kwaliteitszorg: onvoldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 5.1, evaluatie resultaten:    onvoldoende  

facet 5.2, maatregelen tot verbetering:   voldoende  

facet 5.3, betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld: voldoende  

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp onvoldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 6  Resultaten 

 

 

 

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau 

 

Beoordelingscriterium: 

- De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde competenties qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Uit de bevragingen van alumni blijkt een ontevredenheid over de opleiding. De reden hiervoor is volgens de 

opleiding dat de ervaringen van de ondervraagde personen dateren van voor de doorgevoerde wijzigingen in de 

opleiding. Ze zijn afgestudeerd in 2004, 2005 en 2006. Diverse van hun opmerkingen zijn volgens de opleiding 

reeds geremedieerd of worden nu aangepakt. De huidige studenten bevestigen dat er veel in de opleiding ten 

goede is veranderd maar betreuren dat ook voor hen bepaalde wijzigingen te laat kwamen. Globaal vinden de 

alumni dat de lat voor een aantal opleidingsonderdelen hoger mag liggen. Tijdens de gesprekken geven 

verschillende alumni aan dat ze zich beperkt voorbereid voelden op hun instap in het werkveld. Een groot deel 

van hen is tewerkgesteld in keukenwinkels en badkamerwinkels, ook al vinden ze dit niet creatief genoeg. Uit de 

alumnibevraging blijkt dat de helft van de afgestudeerden terechtkomen in interieur en design. Een belangrijk deel 

werkt in een niet of weinig interieur gerelateerde sector. De opleiding concludeert dat ongeveer driekwart werkt in 

een functie die rechtstreeks aansluit of aanleunt bij de sector van interieurvormgeving.  

In de bevraging zijn alumni vooral positief over de ontwikkeling van de eigen creativiteit en zelfstandig en 

doelgericht kunnen werken. Algemene deskundigheid op vlak van interieurvormgeving, capaciteit tot grondige 

reflectie, vlot communiceren over problemen en oplossingen en organisatievermogen en management-

vaardigheden zijn competenties die volgens hen beperkt werden ontwikkeld. De kloof tussen het werkveld en 

voorbereiding op dit werkveld ervoeren zij als het grootste pijnpunt in hun opleiding. 

De derdejaars studenten geven tijdens de gesprekken aan dat zij de opleiding ervaren als een basisopleiding 

waar ze vooral zichzelf beter hebben leren kennen. Sommigen van hen voelen zich onvoldoende voorbereid op 

de instap in het werkveld en vinden de opleiding te basic. Anderen zijn van mening dat de opleiding een brede 

waaier aan kennis biedt en hen de ruimte biedt om zich te ontwikkelen als ontwerper. Een groot aantal van hen 

heeft de intentie om verder te studeren (grafisch ontwerp, illustratie, juweelontwerp enzovoort). Uit de 

cijfergegevens blijkt dat ook in het verleden meer dan de helft van de afgestudeerden nog verder studeerden. Uit 

de gesprekken met de alumni stelt de commissie vast dat zij bij hun afstuderen over een basis in 

interieurvormgeving beschikten maar dat die onvoldoende was om als zelfstandige te beginnen.  

De opleiding heeft de ambitie om haar studenten klaar te stomen voor het werkveld. Ze beschouwt een diploma 

echter niet als een eindpunt maar als een beginpunt, namelijk de start van een carrière of, voor sommige 

studenten, van een verdere studieloopbaan. De opleiding stelt vast dat die laatste keuze steeds gebaseerd is op 

een positieve beslissing en niet vanuit de ervaring van een tekort. In de Hogeschool Sint-Lukas Brussel en in de 

opleiding Interieurvormgeving worden studenten met zichzelf geconfronteerd en voor sommigen betekent dit dat 

ze geaspireerd worden om door te groeien naar een masterniveau of om nieuwe horizonten te verkennen.De 

opleiding stelt dat de afgestudeerden wel degelijk klaar zijn voor de instap in het werkveld, alleen voelen de 

studenten dat niet zo aan. De opleiding wenst geen gespecialiseerde mensen af te leveren maar generalistische 

mensen die worden opgeleid in het ruimtelijk denken met een aantal basiscompetenties.  

Het werkveld is van mening dat de studenten leren out of the box werken, wat positief is, en noodzakelijk voor 

een interieurvormgever. Het werkveld betreurt wel dat afgestudeerden er niet altijd in slagen hun ideeën om te 

zetten in concrete concepten. Werken binnen bepaalde randvoorwaarden is ook niet altijd even succesvol. 

Daarnaast is het werkveld van mening dat technisch tekenen en kennis van ergonomische aspecten 

aandachtspunten zijn omdat meerdere afgestudeerden  daar een beperkte kennis van hebben. De 
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afgestudeerden bevestigen de stelling met betrekking tot technisch tekenen. Het werkveld vindt verder wel dat de 

afgestudeerden breed en algemeen gevormd zijn.   

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding in eerste instantie een artistieke opleiding wenst te zijn in plaats 

van een professionele opleiding. De commissie is van mening dat de opleiding sterk gericht is op de autonome en 

artistieke component maar minder oog heeft voor de realistische beroepskansen. De commissie is tevens van 

mening dat de opleiding er onvoldoende in slaagt duidelijk te communiceren naar de buitenwereld wie ze zijn en 

wat ze nastreven met hun opleiding.  

De commissie adviseert om werk te maken van een sterkere integratie van de technische en economische 

aspecten in het curriculum. De commissie adviseert een beter evenwicht te zoeken tussen de creatieve 

onderzoeksaspecten en de praktische realisatiegerichte vaardigheden. Tevens is de commissie van mening dat 

de twee laatste eindcompetenties zeer beperkt worden ingevuld door de opleiding. Ook de aansluiting met het 

beroepenveld is zeer beperkt. Dit blijkt ook uit de eindwerken die de commissie inkeek. Deze dienen meer 

afgestemd te worden op de beroepspraktijk. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie adviseert om werk te maken van een sterkere integratie van technisch aspecten in het curriculum. 

Meer aandacht voor het bereiken van een voldoende hoog niveau van technisch tekenen is noodzakelijk. Tevens 

dienen beginnende professionele bachelors in staat te zijn een idee te conceptualiseren.  

 

De commissie adviseert om werk te maken van een sterkere integratie van economische aspecten in het 

curriculum, dit mede in het kader van de voorbereiding op een zelfstandigen statuut. 

 

De commissie adviseert een beter evenwicht te zoeken tussen de creatieve onderzoeksaspecten en de 

praktische realisatiegerichte vaardigheden.  

 

De commissie vraagt aandacht voor de realisatie van de twee laatste eindcompetenties doorheen de opleiding. 

 

De commissie adviseert de eindwerken meer af te stemmen op de beroepspraktijk. 

 

 

 

Facet 6.2 Onderwijsrendement 

 

Beoordelingscriteria: 

- Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante andere opleidingen. 

- Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Vlaanderen heeft geen traditie in het verzamelen van slaagcijfers per studiegebied en/of opleiding over de jaren 

heen. Uit ervaring blijkt dat de globale slaagcijfers voor generatiestudenten op Vlaams niveau tussen de 45 en de 

50 procent liggen. Noch de evolutie over de jaren heen, noch de situatie per opleiding of studiegebied wordt 

opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in vergelijking met relevante andere 

opleidingen. 

De opleiding beschikt niet over expliciete streefcijfers. De commissie heeft wel vastgesteld dat de opleiding over 

cijfergegevens beschikt met betrekking tot in-, door- en uitstroom.  
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De laatste jaren schommelt het aantal ingeschreven studenten tussen 100 en 150. Het maximum aantal dat de 

opleiding aan kan is 150 studenten. Op basis daarvan concludeert de opleiding dat het rendement op basis van 

inschrijvingen hoog is.  

Een andere parameter van rendement die de opleiding hanteert is het aantal diploma‟s dat jaarlijks wordt 

afgeleverd in verhouding tot de instroom. Zowel studenten met een ASO, KSO als een TSO achtergrond slagen 

erin het diploma te behalen. De laatste jaren is er wel een opmerkelijke daling in het aantal studenten dat slaagt 

met een TSO achtergrond. Gemiddeld heeft een student drie jaar en twee maanden nodig om de opleiding af te 

ronden. 

De opleiding merkt op dat flexibilisering zowel een positieve als negatieve invloed heeft op de door- en uitstroom 

van studenten. Met drop-out studenten voert de opleiding een gesprek. De opleiding probeert studenten te 

begeleiden bij heroriëntering.  

Het huidige beleid van de opleiding hecht veel belang aan internationalisering en wenst dit fundamenteel uit te 

werken. Daartoe werden een aantal stappen ondernomen om te groeien naar een degelijke internationalisering 

van het programma. De opleiding is zich bewust van de veelheid aan middelen via Erasmus en Leonardo die 

momenteel onbenut blijven. De commissie vraagt de opleiding verder aandacht te schenken aan 

internationalisering en dit verder uit te werken en studenten hiervoor te stimuleren en hierover te infomeren.   

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie vraagt de opleiding verder aandacht te schenken aan internationalisering en dit verder uit te 

werken en studenten hiervoor te stimuleren en hierover te informeren.   

 

 

 

 

Oordeel over onderwerp 6, resultaten: onvoldoende  

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

facet 6.1, gerealiseerd niveau: onvoldoende  

facet 6.2, onderwijsrendement: voldoende  

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp onvoldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.  

De visitatiecommissie maakt een negatieve afweging en stelt dat de opleiding onvoldoende potentieel heeft om 

de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen. 
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Globaal oordeel 

 

De visitatiecommissie baseerde haar oordeel en motivering op de volgende bronnen: 

- het zelfevaluatierapport van de opleiding en de bijhorende bijlagen, de gevoerde gesprekken met de 

betrokkenen, 

- de documenten ter inzage tijdens het bezoek, 

- de opgevraagde documenten, 

- de reactie van de opleiding op het opleidingsrapport. 

 

Na de visitatie ontving de commissie de melding van de opleiding dat zij volgende verbeterpunten hebben 

gerealiseerd: 

 

De opleiding heeft intussen een structureel kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld waarmee ze de kwaliteit van de 

opleiding adequaat kan aftoetsen en bijsturen waar nodig. Dit kwaliteitszorgsysteem zal ook toelaten de 

gerealiseerde kwaliteiten van de opleiding meer aantoonbaar te maken”. 

 

De opleiding gaf tijdens de gesprekken met de commissie aan dat er een programmawijziging werd doorgevoerd. 

Intussen is deze volledig gerealiseerd. 

 

De bijsturing heeft als resultaat dat de studenten geen twee semesters maar vier semesters lang een verplicht 

traject digitale technieken volgen. (ECTS-fiches wetenschappelijk tekenen, digitale technieken, visuele 

communicatie 1 en 2) Hierbij komen zowel technisch tekenen, 3D-visualisatie als digitale presentatietechnieken 

aan bod. In semester vijf en zes passen de studenten de aangeleerde technieken toe in het ontwerpatelier, het 

atelier visuele communicatie en het technisch atelier. (ECTS-fiches context en technisch atelier) 

 

Met de recente programmahervorming wordt de bestaande aanzet om atelierprojecten die voornamelijk op papier 

worden ontworpen te combineren met workshops waar studenten „hands on‟ opdrachten uitwerken, structureel 

ingebed. 

 

Interieurvormgevers combineren immers ruimtelijk denken en inzicht met een doorgedreven praktijkkennis van 

materialen en technieken. In elk semester bestaat er nu in het atelier de combinatie van eerder ruimtelijke 

projecten die op papier technisch worden uitgewerkt en eerder objectmatige projecten die in de werkplaatsen 

worden uitgewerkt. Hierbij worden experiment en creativiteit gestimuleerd om materialen met hun mogelijkheden 

en limieten te leren kennen en verwerken. 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

onderwerp 1, niveau en oriëntatie:  voldoende  

onderwerp 2, programma:  voldoende  

onderwerp 3, personeel:  voldoende  

onderwerp 4, voorzieningen:  voldoende  

onderwerp 5, interne kwaliteitszorg:  onvoldoende  

onderwerp 6, resultaten:  onvoldoende 

 

is de commissie van mening dat er onvoldoende generieke kwaliteitswaarborgen in de opleiding aanwezig zijn. 

 

 



 

 
1 3 0  |  o p l e i d i n g s r a p p o r t  H o g e s c h o o l  S i n t - L u k a s  B r u s s e l  

Overzichtstabel van de oordelen 

 

  score facet score onderwerp 

Onderwerp 1: Doelstellingen van de opleiding voldoende  

Facet 1.1: Niveau en oriëntatie goed   

Facet 1.2: Domeinspecifieke eisen voldoende  

Onderwerp 2: Programma voldoende  

Facet 2.1: Relatie doelstelling en inhoud onvoldoende   

Facet 2.2: Eisen professionele gerichtheid onvoldoende  

Facet 2.3: Samenhang voldoende  

Facet 2.4: Studieomvang OK  

Facet 2.5 Studietijd voldoende  

Facet 2.6: Afstemming vormgeving en inhoud voldoende  

Facet 2.7: Beoordeling en toetsing Voldoende  

Facet 2.8: Masterproef nvt  

Facet 2.9: Toelatingsvoorwaarden goed  

Onderwerp 3: Inzet van personeel voldoende  

Facet 3.1: Kwaliteit personeel voldoende   

Facet 3.2: Eisen professionele gerichtheid voldoende  

Facet 3.3: Kwantiteit personeel voldoende  

Onderwerp 4: Voorzieningen voldoende  

Facet 4.1: Materiële voorzieningen voldoende   

Facet 4.2: Studiebegeleiding voldoende  

Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg onvoldoende  

Facet 5.1: Evaluatie resultaten onvoldoende   

Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering voldoende  

Facet 5.3: Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en 

beroepenveld 

voldoende  

Onderwerp 6: Resultaten onvoldoende  

Facet 6.1: Gerealiseerd niveau onvoldoende    

Facet 6.2: Onderwijsrendement goed  

 

De oordelen zijn van toepassing voor: 

HSLB Hogeschool Sint-Lukas Brussel 

- professionele bachelor Interieurvormgeving 
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Lessius Mechelen  

Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving aan Lessius 

Mechelen 

 

De opleiding Interieurvormgeving wordt georganiseerd door de hogeschool Lessius Mechelen (voorheen 

Katholieke Hogeschool Mechelen). De hogeschool biedt 15 praktijkgerichte professionele bacheloropleidingen, 4 

academische bacheloropleidingen en 7 masteropleidingen aan.  

 

De hogeschool is lid van de associatie K.U.Leuven. 

 

De opleiding wordt aangeboden door het interieur&design departement. De opleiding Interieurvormgeving is de 

enige basisopleiding die door het departement aangeboden wordt. De opleiding maakt gebruik van de campus 

Lucas Faydherbe. 

 

De vroegste tekenen van de opleiding zijn terug te vinden tot in 1846 wanneer graaf Ernest Coloma te Mechelen 

een opleiding „binnenhuisarchitectuur‟ voor meisjes oprichtte. In 1982 zou de opleiding op hogeronderwijsniveau 

worden aangeboden in het Hoger Instituut Coloma. In 1994 werd de Kathollieke Hogeschool Mechelen opgericht 

en fuseerde het Hoger Instituut Coloma met De Ham Hogeschool, de IKPHO Lerarenopleiding en de Sint-

Norbertus Verpleegstersopleiding. De opleiding werd op dat ogenblik hernoemd tot „interieurvormgeving‟ en 

ondergebracht in het departement architectuur. In 1999 verhuisde de opleiding naar de huidige campus en kreeg 

het departement een nieuwe naam. 

 

Binnen de opleiding zijn twee afstudeertrajecten aanwezig: Interieur en meubel en Interieurbouw.  

 

In het academiejaar 2008-2009 studeerden 577 studenten in de opleiding, waarvan 132 niet-Belgen. 
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Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding 

 

 

 

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor 

 

Beoordelingscriteria: 

De opleidingsdoelstellingen zijn erop gericht de student te brengen tot: 

- het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken 

van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren 

van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en 

oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken, en een ingesteldheid tot levenslang leren; 

- het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, 

oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van 

complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk, en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle 

oplossingsstrategieën, en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de 

beroepspraktijk; 

- het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar. 

 

Het oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De eindcompetenties van de opleiding werden besproken op opleidingsraden en tijdens lectorenvergaderingen. 

Op basis van het werkveld en de beroepsprofielen worden deze continu bijgewerkt. De commissie kon dit aan de 

hand van aanwezige documenten vaststellen. De eindcompetenties worden gecommuniceerd aan diverse 

doelgroepen, via onder meer de website van de hogeschool en de opleiding, infodagen, ECTS-fiches, 

studiedagen, informele contacten enzovoort.  

 

De commissie maakte uit de gesprekken met de docenten op dat de opleiding zich expliciet wil profileren als een 

professionele bachelor- en dus als praktijkgerichte opleiding, met een duidelijk gebalanceerd evenwicht tussen 

kennis, attitude en vaardigheden.  

 

In de opleiding ligt een duidelijke klemtoon op beroepsgerichte competenties, waarbij men voortdurend de 

aangeleerde theorie toetst aan de praktijk. De commissie stelde uit de gesprekken met de diverse geledingen 

vast dat de opleiding de studenten technische mogelijkheden tracht bij te brengen door ze zo veel mogelijk toe te 

passen. De opleiding wil de studenten verder met de praktijk te confronteren door personeelsleden aan te werven 

die in de praktijk staan of gestaan hebben, en door het onderhouden van nauwe contacten met het werkveld. In 

de mate van het mogelijke wil de opleiding ook met reële werkgevers werken in het kader van opdrachten. Binnen 

dit praktijkgerichte onderwijs wil de opleiding de individuele student tevens centraal stellen door hem op maat te 

begeleiden. Bij al deze elementen wil de opleiding een duidelijke balans tussen artistieke creativiteit en praktische 

haalbaarheid handhaven. 

 

De commissie leidde uit de documenten en gesprekken af dat de opleidingsdoelstellingen van de opleiding 

gebaseerd zijn op drie beroepsrollen die de afgestudeerden moeten kunnen vervullen: ontwerper, organisator en 

coördinator, en adviseur.  

Binnen de eerste rol moet de interieurvormgever inzicht hebben in de mogelijkheden van een omgeving en 

rekening houden met de context waarin men moet vormgeven. De ontwerper heeft kennis van ontwerpmethoden, 

ergonomie, kleuren en technieken, en kan die in de praktijk toepassen. Hij stelt zich kritisch op en beschikt over 

een analyserend en synthetiserend vermogen. Hij kan bovendien zijn ontwerpen op een gepaste manier 

communiceren aan diverse doelgroepen.  
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Als organisator of coördinator moet de interieurvormgever zich voornamelijk een beeld kunnen vormen van een 

opdracht, en de haalbaarheid ervan kunnen inschatten. Hij kan planningen opstellen, prijsberekeningen maken en 

de communicatie tussen alle betrokkenen vlot organiseren. Hij beschikt over probleemoplossende vermogens en 

kan een plan tot uitvoering brengen.  

Als adviseur moet de interieurvormgever projecten kunnen toelichten vanuit esthetisch, technisch en constructief 

perspectief. Hij heeft daarbij kennis van de vigerende wetgeving, en van financiële en commerciële belangen.  

 

Binnen de opleiding Interieurvormgeving kan de student twee afstudeertrajecten volgen: Interieur en meubel en 

Interieurbouw. Ongeacht de keuze van het traject blijven de drie beroepsrollen van toepassing. De commissie 

stelde vast dat studenten afstuderen met dezelfde eindkwalificaties, ongeacht de keuze van het traject. Deze 

keuze betreft alleen een accentverschil. Bij Interieur en meubel primeert het idee op de technische kennis, terwijl 

bij Interieurbouw de technische uitvoering primeert. De oriëntatie is met andere woorden respectievelijk beeldend 

georiënteerd, dan wel gericht op technische randvoorwaarden.  

 

Aanvullend op de basisopleiding wil de opleiding studenten ook bijkomende opleidingskansen bieden. Door 

middel van een verkort traject wil de opleiding studenten de mogelijkheid bieden om ook het andere traject af te 

leggen en zich te verdiepen in de beide accenten. Via posthogeschoolvorming en het aanbieden van een 

bachelor-na-bachelor wil de opleiding zowel specialisatie als levenslang leren mogelijk maken. 

 

De competenties worden onderverdeeld in zes niveaus, die stapsgewijs worden opgebouwd doorheen de zes 

semesters van de opleiding.  

 

De opleiding onderschrijft de missie van de hogeschool om in Mechelen, België en de wereld intercultureel 

aanwezig te zijn. Deze missie werd tevens vertaald in de doelstellingen van de opleiding. De opleiding wil dit 

realiseren door deel te nemen aan internationale uitwisselingsprogramma‟s voor studenten en docenten. Naast 

de effectieve mobiliteitsopties wil de opleiding ook initiatieven uitwerken rond internationalisation@home, door 

aanpassingen van het curriculum en de cursussen. In de toekomst wil de opleiding de mogelijkheden van 

„bidiplomering‟ te onderzoeken. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/  

 

 

 

Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen 

 

Beoordelingscriteria: 

- De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen die 

door (buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het 

betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroeps- of kunstpraktijk). Ze zijn, in het geval van 

gereglementeerde beroepen, in overeenstemming met de reglementering of regelgeving ter zake. 

- Voor professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn de eindkwalificaties getoetst bij het relevante 

beroepenveld. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  
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De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon uit de gesprekken en de documenten vaststellen dat de opleiding diverse bronnen heeft 

geraadpleegd voor het opstellen van de domeinspecifieke competenties. Naast de algemene en algemeen 

beroepsgerichte competenties formuleerde de opleiding tevens domeinspecifieke competenties voor de 

professionele bachelor Interieurvormgeving. Zij deed dit samen met vertegenwoordigers van de Hogeschool Sint-

Lukas Brussel en de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst. Als basisteksten hanteerde zij het Structuurdecreet, 

het „Tuning‟-document voor Arts & Design, het beroeps- en opleidingsprofiel van de interieurvormgever van de 

VLOR en het voorontwerp van decreet betreffende de Vlaamse kwalificatiestructuur. Op basis van deze 

documenten kwamen de opleidingen tot een consensustekst. Deze tekst werd vervolgens door de opleiding 

afgetoetst aan een representatieve vertegenwoordiging van het werkveld. Ook via de alumniwerking werden de 

noden van het werkveld en de markt afgetoetst. Via het GIDE-netwerk en uitwisselingen wordt het 

competentieprofiel internationaal afgetoetst. Zo kwam de opleiding tot de domeinspecifieke doelstellingen voor de 

interieurvormgever.  

 

Binnen de doelstellingen van de opleiding kon de commissie enkele specifieke klemtonen waarnemen. De 

opleiding leert het ontwerpproces aan door studenten opdrachten te laten uitvoeren, zonder dit expliciet te 

doceren. Er ligt een nadruk op ondernemingszin, intrapeneurship en entrepeneurship. De opleiding focust zich 

expliciet op duurzaam ontwerpen. Zowel mondelinge als visuele communicatievaardigheden worden als 

basiscompetenties erkend.  

 

De commissie kon vaststellen dat de opleiding deze doelstellingen heeft vergeleken met andere opleidingen in 

binnen- en buitenland. De opleiding is van mening dat haar eigenheid schuilt in de praktijkgerichtheid en de 

afstemming op de beroepspraktijk. De opleiding is uniek in de aandacht die ze heeft voor meubelontwerp, en in 

de afstudeertrajecten Interieur en meubel en Interieurbouw. Beide elementen werden ontwikkeld op vraag van het 

werkveld en de alumni. De opleiding is ook van mening dat zij toonaangevend is op het vlak van 

internationalisering, door het aanbieden van een internationaal vijfde semester dat grotendeels in het kader van 

uitwisselingsprojecten staat, en door het aanbieden van het postgraduaat International interior design.  

 

Ondanks het feit dat de titel of het beroep interieurvormgever niet beschermd is en er geen beroepsspecifieke 

wetgeving bestaat, houdt de opleiding rekening met diverse regelgevingen. Qua technische en 

bouwadministratieve opleidingsonderdelen, en bij de vakken bedrijfsbeheer en recht wordt rekening gehouden 

met aanverwante beroepsreglementeringen.  

 

Samen met het deeltijds kunstonderwijs werkt de opleiding aan een proefproject „open hoger onderwijstraject‟, 

waarbij werkstudenten een verkorte bacheloropleiding Interieurvormgeving kunnen volgen. Daarnaast zoekt de 

opleiding ook gericht naar multidisciplinaire samenwerkingsverbanden binnen de hogeschool en daarbuiten. In 

het kader van het onderzoeksproject „Practice Enterprise‟ onderzoekt de opleiding de mogelijkheden van 

werkplekleren. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Oordeel over Onderwerp 1: Doelstellingen van de opleiding: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 1.1: Niveau en oriëntatie  goed  

Facet 1.2: Domeinspecifieke eisen  goed 

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 2 Programma 

 

 

 

Facet 2.1 Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties van de opleiding qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

- De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. 

- De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te 

bereiken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon uit de aanwezige documenten opmaken dat het programma van de opleiding 

Interieurvormgeving opgebouwd is uit zes semesters, waarin telkens één thema centraal staat. In chronologische 

volgorde gaat het om: oriëntatie – trends en cultuur, beperkte organisatie van het wonen, deelaspecten van het 

wonen, analyse van een volledig woonprogramma, internationaal project – publieke ruimte en totaalproject 

publieke ruimte. In alle opleidingsonderdelen, zowel de praktische als de ondersteunende, staat dit thema 

centraal. Doorheen de semesters en thema‟s confronteert de opleiding de studenten met een groeiende 

complexiteit in het ontwerpproces.  

De commissie kon in het programma vaststellen dat de voorwaarden voor het aanleren van de rollen ontwerper, 

organisator en adviseur nog beter uitgewerkt kunnen worden.  

 

Uit de gesprekken met de diverse geledingen stelde de commissie vast dat de studenten in het eerste jaar van 

het normtraject vijf opdrachten krijgen. In het eerste semester leren ze een analyse maken. Daarna leren ze 

abstractie maken van een concrete omgeving, en in de derde opdracht wordt hen aangeleerd hoe ze rekening 

kunnen houden met de context van een ruimte. In het tweede semester moet de student een programma 

realiseren in een werkbox. De eindopdracht, beperkt wonen, bundelt de vier aangeleerde basiscompetenties in 

één finale opdracht. Al vanaf het eerste jaar wordt het ontwerpproces in verschillende fasen doorlopen. In de 

opdrachtfase moet de student zijn ruimte onderzoeken en schetsen. In de conceptfase maakt hij een 

voorontwerp, waarvan hij in de ontwerpfase een werkmaquette maakt. In de uitwerking moet de student tot slot 

concrete plannen, een maquette en een procespresentatie maken. Dit schema wordt ook bij alle opdrachten aan 

de studenten meegegeven.  

 

Vanaf het tweede programmajaar kunnen de studenten kiezen tussen het traject Interieur en meubel en 

Interieurbouw. In de beide trajecten worden gelijke competenties aangeleerd. Het verschil tussen de beide 

trajecten ligt in de accentverschillen bij het verwerven van de competenties. Bij Interieur en meubel is de 

ontwerpattitude gebaseerd op paramaters die in de breedte worden gedefinieerd. Van de student wordt verwacht 

dat hij op een innovatieve en persoonlijke wijze een antwoord kan geven op een ontwerpprobleem. Interieurbouw 

is gebaseerd op parameters die worden gedefinieerd in de diepte. De context van het ontwerpprobleem is 

concreter en strikter omschreven, en van de student wordt een grotere techniciteit verwacht. De nadruk ligt hier 

dus op de uitvoerbaarheid van het ontwerp en minder op de maatschappelijke randvoorwaarden ervan. Tussen 

de beide trajecten is er dus een accentverschil met betrekking tot het ontwerpen en het uitvoeren. Ondanks het 

feit dat de nadruk wordt gelegd op een van beide moeten de studenten evenwel alle competenties behalen. In elk 

traject krijgen de studenten per semester van het tweede jaar van het normtraject twee opdrachten, aan de hand 

waarvan zij de competenties aangeleerd krijgen.  
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In het derde jaar worden de aangeleerde competenties geïntegreerd in een totaalproject voor de publieke ruimte. 

Na het beëindigen van de opdracht moeten zij beschikken over alle eindcompetenties, en moeten zij de drie 

beroepsrollen van de interieurvormgever kunnen invullen. Bij Interieur en meubel wordt in het laatste semester 

een kijkstage georganiseerd. Bij Interieurbouw moet men een werkstage van twaalf weken lopen, waarbij de 

student drie dagen per week werkt.  

De commissie is van mening dat een werkstage voor de beide opleidingen aangewezen is, en kon uit de 

gesprekken met het werkveld opmaken dat ook zij geen voorstander zijn van kijkstages.  

In Interieur en meubel is het vijfde semester ingericht als internationaal semester, en krijgen studenten de kans 

om deel te nemen aan het internationale uitwisselingsproject van het GIDE-netwerk. Voor de studenten Interieur 

en meubel is dit een van de twee opdrachten die zij in dat semester moeten uitvoeren. De studenten 

Interieurbouw krijgen twee andere opdrachten in dit semester.  

 

In alle semesters worden zowel ondersteunende theorie- als praktijkvakken aangeboden. In de theorievakken 

krijgen de studenten de nodige kennis mee om hun beroep uit te oefenen. In de ondersteunende praktijkvakken 

wordt voornamelijk gewerkt op het ontwikkelen van de juiste attitudes en vaardigheden.  

De commissie staat over het algemeen positief ten opzichte van de vertaling van de doelstellingen naar het 

programma, maar is van mening dat op een aantal vlakken nog verbeteringen mogelijk zijn. Onder meer de 

kritische reflectie, de ingesteldheid tot levenslang leren en het analyseren van complexe problemen kunnen nog 

beter worden uitgewerkt.  

 

Binnen het programma van de opleiding werkt men duidelijk vakoverschrijdend door het aanbieden van 

„ondersteunende‟ praktijk- en theorievakken. Disciplineoverschrijdende elementen worden gerealiseerd door 

samenwerking met de bachelor-na-bacheloropleiding Meubelontwerp, en in het kader van onderzoek en 

maatschappelijke dienstverlening. In het academiejaar 2008-2009 werkte de opleiding samen met de opleiding 

Informatiemanagement en multimedia van de hogeschool voor het ontwikkelen van een digitale portfolio. Ook in 

het internationale semester werken de studenten samen met andere disciplines. 

 

Binnen de opleiding tracht men in de mate van het mogelijke rekening te houden met recente 

onderwijsontwikkelingen. In het programma is dit onder meer op te merken door de vermindering van het aantal 

opleidingsonderdelen, de „semesterialisering‟ ten voordele van flexibele leertrajecten en de incorporatie van het 

competentieleren.  

 

De commissie stelde vast dat er in de opleiding duidelijke procedures aanwezig zijn voor aanpassingen van het 

curriculum. Vernieuwingen kunnen worden gesuggereerd door alle betrokkenen, of kunnen nodig zijn door het 

wijzigen van het onderwijsbeleid. Het volledige lectorenkorps wordt bij wijzigingen betrokken via opleidings- en 

vakgroepvergaderingen. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie beveelt de opleiding aan om opleidingsonderdelen voor het aanleren van de verschillende rollen 

van de ontwerper, zoals organisator en adviseur, nadrukkelijker in het programma uit te werken. 
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Facet 2.2 Eisen professionele gerichtheid van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

- Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroeps- of kunstpraktijk ontleend 

studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk, de kunstpraktijk en/of (toegepast) onderzoek. 

- Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. 

- Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroeps- of artistieke vaardigheden en heeft aantoonbare 

verbanden met de actuele beroepspraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

In het programma zijn diverse opleidingsonderdelen gericht op het kennismaken met het werkveld. Studenten 

worden zowel in de kijk- als in de werkstage in het werkveld ondergedompeld. Daarnaast moeten zij ook een 

meubelprototype uitwerken. Tijdens de vakseminaries kunnen zij kennismaken met gastsprekers uit de 

beroepspraktijk of leggen zij bedrijfsbezoeken af. Studenten worden doorheen de hele opleiding gestimuleerd om 

ook op eigen initiatief contacten te leggen met bedrijven en leveranciers, en hun eigen documentatie te 

verzamelen.  

 

Gedurende het verloop van de opleiding zijn alle opleidingsonderdelen erop gericht om een beginnende 

beroepsbeoefenaar af te leveren. De diverse thema‟s en bijhorende opdrachten moeten de studenten de nodige 

theoretische en praktische kennis en vaardigheden bijbrengen, en de nodige attitudes aanleren om succesvol aan 

de slag te gaan.  

De commissie kon uit de aanwezige documenten opmaken dat de professionele gerichtheid beter in het 

programma is uitgewerkt dan de algemene doelstellingen. 

 

Daarnaast tracht de opleiding het werkveld ook bij diverse opdrachten te betrekken, zo stelde de commissie 

tijdens de gesprekken vast. Men werkt zo veel mogelijk met reële ontwerplocaties, simuleert opdrachtgevers via 

rollenspelen of werkt met echte opdrachten.  

De commissie staat positief tegenover deze manier van werken, maar is van mening dat de opleiding bij het 

aanvaarden van opdrachten voldoende aandacht moet besteden aan de relatie tussen de opleiding en 

commerciële ondernemingen.  

Bij de beoordeling van ontwerpprojecten worden juryleden uit het werkveld uitgenodigd en krijgen studenten de 

mogelijkheid om in discussie te gaan met professionals. Studenten worden gestimuleerd om deel te nemen aan 

wedstrijden en tentoonstellingen, waarmee hun werk aan een breder publiek wordt voorgesteld. 

 

Ontwikkelingen in het vakgebied sijpelen op diverse manieren door in het programma van de opleiding. Tijdens 

diverse formele en informele ontmoetingen met het werkveld, vergaderingen of evenementen, en bij bezoeken 

van binnen- en buitenlandse opleidingen en bedrijven tracht de opleiding de aansluiting met recente 

ontwikkelingen af te toetsen. Aan de hand van deze contacten werd de voorbije jaren aandacht geschonken aan 

de integratie van nieuwe softwareapplicaties. Tijdens de begeleiding in de ateliers en de lessen cultuuractualiteit 

worden ook steeds modeverschijnselen en -trends besproken. Ook tijdens de jaarlijkse lezingencyclus 

„[W]interieuravonden‟ die de opleiding organiseert, kunnen studenten tijdens vier lezingen sprekers rond actuele 

thema‟s bezig horen. In de documentatiecel kunnen studenten tot slot kennismaken met nieuwe materialen en 

technieken. De voorbije jaren ging in deze context een steeds groeiende aandacht uit naar de duurzaamheid van 

materialen en ontwerpen. 

 

De commissie stelde vast dat een bijkomende kennismaking met het beroepenveld gerealiseerd wordt door de 

kijkstage van Interieur en meubel en de werkstage van Interieurbouw. De kijkstage vindt plaats bij een 

(interieur)architect of interieurvormgever naar keuze. Studenten volgen hem op werfbezoeken en observeren de 

realisatie van interieurtechnieken in een reële werkomgeving. De student rapporteert dit in een stageverslag. De 
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kijkstage heeft een gewicht van 3 studiepunten. De werkstage heeft een gewicht van 18 studiepunten. Tijdens 

deze stage werken studenten twaalf weken mee in een interieur- of architectenbureau. Studenten Interieur en 

meubel moeten naast de kijkstage ook nog twee ontwerpopdrachten realiseren in het kader van hun eindwerk. De 

eerste opdracht heeft betrekking op de publieke ruimte. Studenten moeten een ontwerp realiseren dat groter en 

gedetailleerder is dan al hun vorige opdrachten, en waarin al hun verworven competenties aan bod komen. In de 

mate van het mogelijke worden reële opdrachten gebruikt als uitgangspunt voor het ontwerp. Deze opdracht heeft 

een gewicht van 10 studiepunten. In de tweede ontwerpopdracht moeten de studenten een meubelprototype 

ontwikkelen. Deze opdracht heeft een gewicht van 8 studiepunten. De studenten kunnen het onderwerp van de 

opdracht kiezen uit thema‟s die geselecteerd werden door lectoren of die vanuit het Expertisecentrum werden 

aangereikt. 

 

Tijdens diverse momenten worden studenten geïnformeerd over de output van onderzoeksprojecten. De 

projecten „Ecotools in design‟ en „Vormgeving van materiële leeromgevingen in relatie tot recente 

onderwijsontwikkelingen in het lager onderwijs‟ werden al succesvol afgerond. In het academiejaar 2008-2009 

startte de opleiding twee nieuwe projecten op: „Naar een patiëntvriendelijke, duurzame omgeving‟ en „Hergebruik 

van industriële restmaterialen‟. In het academiejaar 2009-2010 start de opleiding twee projecten op met fondsen 

van het onderwijsontwikkelingsfonds van de associatie K.U.Leuven. Het eerste project, „Practice enterprise‟, heeft 

te maken met het opstarten van een leerbedrijf. Het tweede project, „Dat is design‟, wil een 

opleidingsoverschrijdend handboek en digitale leerobjecten ontwikkelen rond de reflectie over design. De 

resultaten van deze onderzoeken worden impliciet, door de professionalisering van de docenten, en expliciet, 

door de integratie in opleidingsonderdelen, gebruikt in het onderwijs van de opleiding. Uit de gesprekken met de 

studenten en docenten bleek dat deze projecten een positieve invloed hebben op het onderwijs.  

 

Via „Faydherbe Studio‟ is de opleiding ook betrokken bij maatschappelijke dienstverlening. Via dit bureau wil men 

werken met kansengroepen, de regionale verankering van de opleiding vergroten en duurzaam ontwerpen binnen 

een didactisch verantwoord kader. Zo heeft de opleiding een verlengstuk buiten de muren van de instelling. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.3 Samenhang van het programma 

 

Beoordelingscriterium: 

- Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon uit de aanwezige documenten vaststellen dat de opleiding een programma heeft uitgewerkt 

met een duidelijke opbouw en volgtijdelijkheid. Het modeltraject van de opleiding Interieurvormgeving bestaat uit 

zes semesters. Aan elk semester is een uniek thema verbonden. De thema‟s garanderen een inhoudelijke 

samenhang tussen de diverse opleidingsonderdelen, en tussen de praktijk en de theorie. Doorheen de thema‟s is 

een groeiende inhoudelijke moeilijkheidsgraad te merken, die rekening houdt met het just-in-time 

onderwijsconcept van de opleiding.  

De commissie kon waarnemen dat de student zo doorheen de opleiding wordt geconfronteerd met een duidelijke 

volgtijdelijkheid van complexer wordende opdrachten. Op die manier kan de opleiding ook eenzelfde niveau 
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garanderen aan studenten met een individueel traject, ook wanneer zij bij het hernemen van een 

opleidingsonderdeel een andere opdracht krijgen.  

 

Binnen het programma kan de student in het derde jaar in het vak presentatie kiezen tussen een bouwkundig, 

een rendering- of een grafisch pakket. Studenten kunnen (gedeeltelijk) een vrijstelling krijgen voor een 

opleidingsonderdeel door „social credits‟ op te bouwen, bijvoorbeeld wanneer men de taak van 

studentenvertegenwoordiger opneemt. In het modeltraject kan de student kiezen tussen twee afstudeertrajecten: 

Interieur en meubel en Interieurbouw. In de diverse opleidingsonderdelen, en in de praktijkvakken in het 

bijzonder, kunnen de studenten steeds kiezen uit diverse opdrachten. Ondanks het ontbreken van echte 

keuzevakken kan de student toch diverse eigen accenten leggen binnen zijn opleiding.  

De commissie kon verder ook vaststellen dat er een duidelijke aansluiting is tussen de theorie en de praktijk,en 

dat de beide elementen elkaar wederzijds ondersteunen. 

 

Tijdens het bezoek stelde de commissie vast dat de opleiding haar opdrachten afstemt op andere opleidingen en 

instellingen. Via Faydherbe Studio en onderzoeksprojecten worden steeds geschikte partners gezocht voor 

opdrachten, zonder daarbij toegevingen te doen op het vlak van kwaliteit of moeilijkheidsgraad. Andere 

opleidingen binnen de hogeschool, zoals Kleuteronderwijs, zijn daarbij het eerste aanspreekpunt. Binnen de 

associatie nam de opleiding ook deel aan het uitbouwen van het schakelprogramma voor de master 

(Interieur)Architectuur. Binnen de associatie werden ook de competenties van de interieurvormgever afgestemd 

op de andere opleidingen, hoewel dit in Mechelen geen invloed had op de opbouw van het programma. Op 

internationaal vlak tracht de opleiding haar praktijkgerichte aanpak in de verf te zetten tegenover de eerder 

conceptgerichte buitenlandse partners. Door de andere aanpak biedt de opleiding aan studenten de kans om ook 

hun conceptuele competenties bij te werken. Ook het interdisciplinair werken wordt via de internationale 

contacten verhoogd, door het uitwerken van een gemeenschappelijk ontwerpprogramma tijdens de internationale 

week.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.4 Studieomvang 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang, bachelor: ten minste 180 

studiepunten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: OK  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De professioneel gerichte bacheloropleiding bestaat vanaf het academiejaar 2009-2010 uit 3 studiejaren van elk 

60 studiepunten. In totaal wordt dus een opleidingsprogramma georganiseerd van 180 studiepunten. De opleiding 

voldoet hiermee aan de formele eisen met betrekking tot de minimale studieomvang van een professioneel 

gerichte bachelor.  
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.5 Studielast 

 

Beoordelingscriteria: 

- De werkelijke studietijd wordt getoetst en sluit aan bij de normen vastgesteld krachtens decreet. 

- Het programma is studeerbaar doordat factoren die betrekking hebben op dat programma en die de 

studievoortgang belemmeren, zo veel mogelijk worden weggenomen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon uit de gesprekken en documenten afleiden dat de opleiding de voorbije academiejaren veel 

aandacht besteedde aan de verhouding tussen de geschatte en de reële studietijd. Daarvoor werden diverse 

kwalitatieve en kwantitatieve metingen uitgevoerd. Binnen een project van het onderwijsontwikkelingsfonds van 

de K.U.Leuven nam de opleiding in het academiejaar 2004-2005 deel aan Kronos-metingen. Kronos is een 

webapplicatie om de studietijd te meten aan de hand van tijdschrijven. Hieruit bleken een te grote werkdruk voor 

het vak interieurvormgeving, en een te grote begrote studietijd voor een aantal ondersteunende theorievakken en 

één praktijkvak. In totaal was de begrote studietijd iets minder dan het decretale maximum. Op basis van deze 

gegevens werden de inhoud en/of studiepunten van de betrokken opleidingsonderdelen aangepast. 

 

In het academiejaar 2006-2007 werd in het kader van een nieuw onderzoeksproject de studietijd gemeten via 

Metis. Dit systeem is gebaseerd op het schatten van tijd achteraf. Uit deze meting bleek opnieuw een iets te grote 

belasting voor het vak interieurvormgeving. Voor twee theoretische en twee praktische opleidingsonderdelen 

werd een te kleine reële belasting vastgesteld. Slechts één ondersteunend opleidingsonderdeel had een licht 

hogere werkdruk dan voorzien.  

 

In de voorbije twee academiejaren deed men in de opleiding opnieuw een tijdschrijfonderzoek. De respons was 

echter te laag, en de resultaten waren niet representatief voor de hele opleiding.  

 

De commissie stelde ook vast dat de opleiding diverse inspanningen levert om een vlotte studievoortgang te 

bevorderen. De academische kalender wordt jaarlijks aangepast, zodat deadlines van opleidingsonderdelen niet 

te veel samenvallen, men tracht een gelijkmatige werkdruk te realiseren en men zorgt voor voldoende lesvrije 

weken. De opleiding tracht alle informatie met betrekking tot de opleiding zo transparant en snel mogelijk aan alle 

betrokkenen te bezorgen. De opleiding zorgt voor actuele cursusinhouden. Men tracht studenten binnen 

praktische opleidingonderdelen intensief te begeleiden. Studenten kunnen een beroep doen op een persoonlijke 

mentor en op monitoraat, en kunnen met vragen steeds terecht bij de diverse cellen. Via de trajectbegeleiding 

kunnen studenten hun programma aanpassen aan hun individuele situatie. De opleiding zorgt voor faciliteiten op 

het vlak van psychosociale noden, speciale voorzieningen en taalproblemen. Bij al deze elementen tracht de 

opleiding de student zo veel mogelijk persoonlijk te begeleiden. Op die manier tracht men de drempel voor het 

vragen van hulp zo klein mogelijk te houden.  

 

Qua studiebelemmerende factoren geven studenten tijdens bevragingen aan dat het volgen van de lessen nog te 

vaak in conflict komt met het afwerken van taken en het respecteren van deadlines. De opleiding onderkent dit 

probleem, maar koppelt terug naar de studenten dat dit de dagelijkse praktijk van het toekomstige beroep 

weerspiegelt.  
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De commissie besluit, op basis van de studietijdmetingen en de gesprekken met de studenten, dat de studietijd 

nog belangrijke fluctuaties ondergaat, maar dat de opleiding die continu opvolgt en eventuele problemen op korte 

termijn tracht te remediëren.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het didactische concept is in lijn met de doelstellingen. 

- De werkvormen sluiten aan bij het didactische concept. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding wil studenten Interieurvormgeving opleiden vanuit „creatief probleemgestuurd onderwijs‟. De 

opleiding werkt overwegend praktijkgericht. Ze vult ex-cathedraonderwijs aan met veel praktijk, ondersteund door 

een intensieve begeleiding van de studenten. De commissie staat positief tegenover deze aanpak. 

 

De opleiding werkt met diverse onderwijsvormen: hoorcolleges voor de ondersteunende theorievakken, 

werkcolleges voor ondersteunende praktijkvakken en practica voor de praktijkvakken. Daarnaast maakt ze ook 

gebruik van onder meer groepswerk, oefensessies en zelfstudie. 

 

In de practica wordt zowel met individuele als met groepsopdrachten gewerkt. Tijdens ontwerpoefeningen wordt 

van de studenten verwacht dat zij al hun competenties, ook degene die zij in andere opleidingsonderdelen 

aangereikt kregen, aanwenden. Van studenten wordt in stijgende mate zelfredzaamheid gevraagd. De lector 

fungeert daarbij in de eerste plaats als coach.  

De commissie leidde uit diverse gesprekken af dat de docenten ter ondersteuning van het zelfstandig werken 

gebruikmaken van diverse technieken: brainstormen, bionics, mindmapping, scamper/associatietechniek, 

checklisttechniek en objectievenboom.  

 

De opleiding organiseert excursies om studenten kennis te laten maken met de praktijk van het beroepenveld. 

 

Op het vlak van onderwijsmiddelen ontvangt de student bij de aanvang van het academiejaar een lijst met 

cursussen en verplichte of aanbevolen handboeken. Deze lijsten worden jaarlijks aangepast op basis van 

vakvernieuwingen en nieuwe onderwijsontwikkelingen. Studenten kunnen een beroep doen op heel wat 

onderwijsmiddelen die voorhanden zijn in de bibliotheek en in de documentatie- en andere cellen. De opleiding 

maakt gebruik van het elektronische leerplatform van de Associatie K.U.Leuven. Alle lectoren gebruiken dit 

platform om cursusmateriaal aan te bieden en met de studenten te communiceren. Waar mogelijk maken lectoren 

ook gebruik van andere functionaliteiten van het platform. Op ICT-vlak is er intranet en Toledo+, waarop 

studenten digitale portfolio‟s kunnen beheren.  

 

Zowel de gebruikte onderwijsvormen als de onderwijsmiddelen staan beschreven in de ECTS-fiches van de 

opleidingsonderdelen. De commissie leidde uit deze documenten af dat het didactische concept neigt naar veel 
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bescherming en begeleiding van de student, maar dat een duidelijke evolutie naar een grotere zelfredzaamheid 

bezig is. 

 

 
Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing 

 

Beoordelingscriterium: 

- Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat en voor studenten inzichtelijk getoetst of de 

studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat de opleiding, naast de permanente evaluatie, drie zittijden 

organiseert. Permanente evaluatie wordt voornamelijk gebruikt in de praktijkvakken, door middel van het jureren 

van opdrachten. Door de specifieke aard van een aantal van deze opdrachten is een tweede examenkans niet 

steeds mogelijk. 

 

Bij de evaluatie van opdrachten worden zowel interne als externe juryleden betrokken.  

 

Op de ECTS-fiches kunnen studenten alle relevante informatie met betrekking tot de evaluaties terugvinden. De 

commissie stelde vast dat deze documentatie voor de diverse opleidingsonderdelen duidelijk aanwezig is. Zowel 

de wegingsfactoren van opdrachten en examens, als de evaluatievormen en -momenten staan hierop vermeld. 

Deze elementen worden mondeling toegelicht tijdens de lessen. Studenten krijgen na evaluaties gedetailleerde 

informatie over hun quotering.  

 

De opleiding evalueert sinds 2005 competentiegericht. Hiervoor werden alle evaluatiefiches aangepast. Die 

bevatten per opdracht een schema van de competenties die worden getoetst. De niveaubepaling, die afgezet 

wordt op een vijfpuntenschaal, geeft de student een duidelijk beeld van zijn competenties en de evolutie ervan. 

De commissie merkte bij het inkijken van de examenvragen op dat die nog te vaak op letterlijke reproductie zijn 

gericht.  

 

De kijkstage wordt beoordeeld aan de hand van een schriftelijk stageverslag. Hierin bespreekt de student kritisch 

zijn observaties, zowel technisch als relationeel, en illustreert die met grafisch materiaal. De student stelt het 

verslag mondeling voor aan de stageverantwoordelijke, die het samen met de student bespreekt. De beoordeling 

is een combinatie van een cijfer voor de kwaliteit van de rapportering met een cijfer voor de mate waarin de 

student kennis heeft vergaard tijdens de stage. De werkstage wordt beoordeeld aan de hand van een schriftelijk 

stageverslag dat dezelfde elementen bevat als bij de kijkstage. Dit wordt mondeling voorgesteld aan een jury – 

bestaande uit de stagebegeleider, de stagemeester, lectoren en externe experts – en door hen beoordeeld. 

Beoordelingscriteria zijn duidelijkheid, volledigheid, lay-out, mondelinge presentatie en kennisassimilatie. Voor het 

beoordelen van de student ontvangt de stagemeester een evaluatiefiche. De stagebegeleider vertaalt deze 

evaluatie naar concrete punten. 
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Studenten uit Interieur en meubel moeten twee ontwerpopdrachten uitvoeren als eindwerk. De eerste opdracht 

heeft betrekking op de publieke ruimte. De eindevaluatie gebeurt op basis van het eindproduct en diverse 

tussentijdse evaluaties. Studenten moeten aan de hand van een praktische realisatie hun eindwerk mondeling 

verdedigen. De evaluatie van het eindwerk gebeurt door de lectoren Interieurvormgeving van het derde jaar en 

twee tot drie externe juryleden. Ook bij de tweede opdracht, de realisatie van een meubelprototype, wordt de 

evaluatie op deze manier georganiseerd. Bij de evaluatie van deze opdrachten houdt men rekening met 

relevantie, presentatie en bij de laatste opdracht ook vooral constructie.  

 

De commissie leidde zowel uit de documenten als de gesprekken af dat de stage en het eindwerk 

competentiegericht worden geëvalueerd volgens duidelijk vooraf bepaalde criteria, en dat die voor alle 

betrokkenen duidelijk zijn. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.8 Masterproef 

 

Dit facet is niet van toepassing voor een professioneel gerichte bacheloropleiding. 

 

 

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden 

 

Beoordelingscriteria: 

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten  

bachelor: 

- diploma secundair onderwijs, diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, 

diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, of een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens 

een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt 

erkend; 

- door het instellingsbestuur bepaalde voorwaarden voor personen die niet aan de bovengenoemde 

voorwaarden voldoen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding hanteert de decretaal voorziene toelatingsvoorwaarden voor de bacheloropleiding. 

 

De commissie stelde vast dat studenten die niet het vereiste diploma hebben, kunnen worden toegelaten tot de 

opleiding nadat zij slagen voor een toelatingsproef. Studenten die hun diploma niet in een Nederlandstalige 

instelling behaalden, kunnen de opleiding aanvatten na het slagen voor een taalproef. Voor de beide proeven zijn 

duidelijke procedures uitgeschreven.  

 

Tijdens het bezoek kon de commissie vaststellen dat er ongeveer 600 studenten in de opleiding zijn, van wie 

circa 240 in het eerste jaar. Het grootste aantal studenten (27 procent) is afkomstig uit het TSO. Daarna volgen 

met respectievelijk 22 en 21 procent het ASO en het KSO. De instroom uit het BSO steeg de voorbije jaren licht, 

en bedroeg ten tijde van het bezoek 8 procent. Slechts een heel beperkt aantal studenten stroomt in via een 
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toelatings- of taalproef. Bijna drie kwart van de studenten is vrouwelijk. 21 procent van de studenten is afkomstig 

uit Nederland. Daarnaast heeft 4 procent van de studenten een andere afkomst. De voorbije jaren kon de 

opleiding een duidelijke stijging van het aantal werkstudenten waarnemen. Momenteel gaat het om 10 procent 

van de studenten in de opleiding. 65 procent van de studenten heeft geen specifieke vooropleiding genoten. 

Ongeveer 75 procent heeft nog geen enkele andere opleiding in het hoger onderwijs gevolgd. 

 

De hogeschool beschikt over een duidelijk instroombeleid en regelt alle contacten tot aan de inschrijving. De 

commissie stelde uit de gesprekken met de studenten vast dat dit ook in de praktijk wordt omgezet. Via de 

instroombegeleiding wil de opleiding correcte informatie meegeven om een juiste studiekeuze te kunnen maken, 

en wil ze het risico op afhaken van studenten verminderen. Informatie over de opleiding wordt verspreid via 

affiches, mailings, studie-informatiedagen, infodagen, meeloopdagen en tijdens het intakegesprek. Via het 

overlegplatform SOHO (Secundair Onderwijs – Hoger Onderwijs) kan de opleiding duidelijk en gericht studenten 

informeren over de opleiding, en de stap naar het hoger onderwijs optimaal voorbereiden. Op alle infomomenten 

zijn getrainde medewerkers aanwezig om abituriënten te begeleiden bij hun studiekeuze. Bij het 

studenteninformatiepunt en de studietrajectbegeleider kan men informatie krijgen over flexibele leerwegen en 

EVC/EVK-procedures. Hier kunnen abituriënten ook informatie over faciliteiten krijgen. 

 

Gezien de homogene instroom van de opleiding wordt geen specifieke voorkennis van de studenten verwacht. De 

opleidingsonderdelen in het eerste semester starten vanaf de basis. Studenten worden individueel begeleid 

naargelang hun voorkennis. Voor studenten uit het BSO worden sinds 2007-2008 afstemmingssessies 

georganiseerd. Om een goede aansluiting te verzekeren, wordt per tien studenten een mentor voorzien. De 

eerste week van het academiejaar is een lesvrije onthaalweek. Door middel van een ludiek ontwerpproject 

kunnen studenten kennismaken met elkaar, de opleiding, de hogeschool en de omringende diensten. De eerste 

opdracht binnen de opleiding wordt niet gequoteerd, om studenten niet af te schrikken.  

 

De hogeschool nam flexibele leerwegen op in actieplannen rond onderwijsontwikkeling, het onderwijs- en 

examenreglement en de intakeprocedure. Binnen de opleiding kan men flexibele leerwegen volgen mits de 

volgtijdelijkheid wordt gerespecteerd. Vrijstellingen kunnen worden verkregen op basis van EVC en EVK. In 

samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs kunnen studenten de opleiding in avondonderwijs volgen. Via 

avond- en weekendbegeleiding kunnen studenten de praktijkvakken onder permanente begeleiding volgen. De 

theoretische vakken kan men verwerken via zelfstudie.  

 

De opleiding werkte samen met de masteropleidingen Architectuur en Interieurarchitectuur binnen de associatie 

om een schakelprogramma uit te werken waarmee afgestudeerde bachelors Interieurvormgeving naar deze 

opleidingen kunnen doorstromen.  

 

De commissie stelde vast dat er met betrekking tot EVC en EVK binnen de hogeschool duidelijke procedures 

aanwezig zijn, en dat die werden afgestemd met de opleiding. Voor EVK kan men terecht bij de 

studietrajectbegeleider. Voor EVC moet men een bekwaamheidsonderzoek ondergaan. Deze procedure werd 

opgesteld in samenwerking met de Associatie K.U.Leuven.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Oordeel over Onderwerp 2: Programma: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 2.1: Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma  voldoende 

Facet 2.2: Eisen academische gerichtheid van het programma  goed  

Facet 2.3: Samenhang van het programma   goed 

Facet 2.4: Studieomvang    OK 

Facet 2.5: Studielast    goed  

Facet 2.6: Afstemming tussen vormgeving en inhoud   goed  

Facet 2.7: Beoordeling en toetsing    goed  

Facet 2.8: Masterproef    nvt 

Facet 2.9: Toelatingsvoorwaarden    goed  

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 3 Inzet van het personeel 

 

 

 

Facet 3.1 Kwaliteit van het personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het 

programma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon vaststellen dat de Katholieke Hogeschool Mechelen over een duidelijk personeelsbeleid 

beschikt, dat gebaseerd is op haar missie en strategische doelstellingen. De commissie kon uit de documenten 

en gesprekken afleiden dat de departementen eigen accenten kunnen leggen binnen het beleidskader dat 

opgelegd is door de hogeschool. In het departement Interieur en design werden instrumentele, organisatorische, 

strategische en mensgerichte accenten gelegd. Belangrijke elementen hierbij zijn transparantie, 

resultaatgerichtheid, participatie, competentiemanagement, professionele gerichtheid, multidisciplinariteit, 

diversiteit, levenslang leren en een mensgerichte aanpak. 

 

De kaders van het personeelsbeleid werden geëxpliciteerd in het organogram van de hogeschool en in de 

structuurnota‟s. Via het hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) werden protocollen afgesloten die alle 

vormelijke en inhoudelijke aspecten van het personeelsbeleid regelen. Er zijn duidelijke afspraken rond de 

invulling van vacante en niet-vacante betrekkingen en het vast benoemen van personeel. Binnen de hogeschool 

en het departement is nog geen bevorderingspolitiek aanwezig. Er bestaat wel een vierjarig mandaatstelsel voor 

opleidingshoofden, diensthoofden en hogeschoolcoördinatoren.  

 

Op basis van een bevraging van het personeel worden diverse wijzigingen onderhandeld. Vooral de werkdruk van 

de personeelsleden is een probleem binnen de opleiding. Op korte termijn wil het departement een actieplan 

opstellen om hierop een antwoord te bieden en de belangrijkste oorzaken van de hoge werkdruk aan te pakken. 

De meeste personeelsleden ervaren de hoge werkdruk evenwel niet als negatief, omwille van het positieve 

contact met de studenten en de werkomgeving, die als heel positief wordt beschouwd. De hogeschool beschikt in 

dit opzicht over een regeling over de taakverdeling, gebaseerd op een conformiteit met het HOC-protocol, een 

billijke spreiding van de taakbelasting en een duidelijke functie- en taakstelling. Het maximale aantal lesuren voor 

een voltijdse lesgever is 20. Voltijdse lectoren mogen ook 2 halve dagen thuis in hun zelfstandige praktijk werken. 

 

Binnen de hogeschool maakt men voor de functie- en taakstelling gebruik van de cyclus afstemmings-, 

functionerings- en evaluatiegesprek, gebaseerd op de oorspronkelijke functieomschrijving die werd opgemaakt bij 

de aanwerving van het personeelslid. De commissie stelde vast dat voor al deze gesprekken duidelijke 

procedures en verantwoordelijkheden zijn geformuleerd. Met betrekking tot het inzetten van personeel voor 

onderwijsactiviteiten wordt rekening gehouden met de gewenste taakinvulling en de competenties van de diverse 

personeelsleden. De taakverdeling wordt besproken in de opleidingsraad, waarin men deze regeling in lijn tracht 

te brengen met de geformuleerde visie en doelstellingen van de organisatie en de opleiding. Onderwijzende 

personeelsleden worden zo optimaal mogelijk ingezet in het onderwijs van de bachelor Interieurvormgeving, de 

bachelor-na-bachelor Meubelontwerp en diverse administratieve en/of coördinerende taken. In de mate van het 

mogelijke tracht men versnippering van taken tegen te gaan. Met betrekking tot loopbaanperspectieven kunnen 

alle personeelsleden hun ambities en behoeften kenbaar maken aan het opleidingshoofd. Binnen en buiten de 

onderwijsopdracht worden mogelijkheden geboden om hieraan tegemoet te komen. 
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Binnen de opleiding worden slechts recent onderzoeksactiviteiten georganiseerd. In dit kader zijn nieuwe 

medewerkers aangeworven, en kunnen medewerkers vormingsactiviteiten volgen aan de hogeschool en/of de 

associatie. De invloed hiervan op het onderwijs is echter momenteel nog beperkt. 

 

Met betrekking tot technische deskundigheden heeft de opleiding mensen in dienst die gespecialiseerd zijn in het 

maken van meubels en het werken met metaal en kunststoffen. Zij worden voornamelijk ingezet in de 

realisatiecel, maar er wordt op hen ook een beroep gedaan bij tentoonstellingen en beurzen. Met betrekking tot 

logistiek, financiën en beleid werken diverse administratieve krachten met de nodige competenties op het 

secretariaat. Organisatorische competenties worden verwacht van alle personeelsleden, waarbij bepaalde 

personeelsleden specifieke verantwoordelijkheden kregen.  

De commissie stelde tijdens het bezoek vast dat de docenten van de opleiding over voldoende kwaliteiten 

beschikken voor de organisatie van het onderwijs, zowel op organisatorisch als op inhoudelijk vlak. Zij is wel van 

mening dat er blijvend aandacht moet zijn voor de pedagogisch-didactische kwaliteiten. 

 

Voor nieuwe personeelsleden is een onthaalprogramma voorzien met een onthaaldag, informatie over diverse 

onderwijsaangelegenheden en vervolgsessies, met de nadruk op reflectie en intervisie. 

 

De hogeschool en de opleiding voeren een duidelijk gelijkekansenbeleid bij de aanwerving en professionalisering 

van het personeel.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid 

 

Beoordelingscriterium: 

- Het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de 

opleiding en de beroeps- of kunstpraktijk. 

- Bij de daarvoor in aanmerking komende opleidingen moet daarenboven voldoende personeel beschikken 

over kennis en inzicht in de desbetreffende beroeps- of kunstpraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het onderwijzende personeel beschikt over een brede waaier aan competenties. De commissie kon dit afleiden 

uit de diverse diploma‟s waarover de leden van het onderwijzende personeel beschikken. Binnen de opleiding zijn 

er 6 interieurvormgevers, 27 interieurarchitecten, 15 architecten, 2 ingenieurs, 2 beeldende kunstenaars, 5 

productontwikkelaars, 1 assistent-architect, 1 textielontwerper, 1 master in Business administration, 1 filosoof, 1 

kunsthistorica, 1 onderwijswetenschapper, 1 germanist, 2 metaalbewerkers en 2 meubelmakers. Het 

opleidingshoofd behaalde recent een master Opleidings- en onderwijswetenschappen, met een focus op 

onderwijsmanagement en onderwijsonderzoek. Deze brede waaier aan specialiteiten geeft de studenten een 

realistisch beeld van het interdisciplinaire werkveld. 

De commissie is van mening dat het niveau en de kwaliteit van de docenten voldoen aan de verwachtingen van 

een professionele bacheloropleiding Interieurvormgeving.  
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85 procent van de personeelsleden van de opleiding Interieurvormgeving is naast zijn onderwijsactiviteiten ook 

actief in het werkveld. Dit zorgt voor een automatische link tussen de beroepspraktijk en de opleiding. 

 

De commissie leidde uit de aanwezige documenten af dat vijf leden van het onderwijzende personeel sinds 2005 

actief zijn in een PWO-project, waardoor de onderzoeksdeskundigheid van het personeel werd verhoogd. Naast 

een aantal publicaties leverde dit voor het onderwijs verschillende instrumenten op rond duurzaam ontwerpen: 

een „ecodesignwijzer‟, de website ecodesign.be en een lesmodule. 

 

Lectoren nemen geregeld deel aan wedstrijden en tentoonstellingen, en publiceren. Zij fungeren ook geregeld als 

gastjurylid in andere onderwijsinstellingen en als gastlector in buitenlandse instellingen. 

 

Op het vlak van professionalisering worden op het niveau van de hogeschool vormingsweken en studiedagen 

georganiseerd. Op het niveau van de hogeschool wordt de professionalisering zowel gestuurd door vragen van 

de personeelsleden als door vragen van de opleiding. Hierbij ligt er een duidelijke focus op de verhouding tussen 

pedagogische en didactische competenties en de ontwikkeling van het onderwijsteam met het oog op de 

geplande activiteiten. De opleiding organiseert daarvoor workshops, lezingen, bedrijfsbezoeken en een jaarlijkse 

pedagogische studiedag.  

De commissie is van mening dat hier ook in de toekomst voldoende aandacht moet aan geschonken worden. 

 

Er worden geregeld experts uit het werkveld uitgenodigd. Zij treden op als gastjurylid bij evaluaties of als 

stagebegeleider, en verzorgen gastcolleges of lezingen. Op deze manier versterkt de opleiding de professionele 

gerichtheid, door het beroepenveld rechtstreeks op te nemen in het onderwijs. Onrechtstreeks wordt deze band 

ook versterkt door de deelname van externen in participatieorganen, en door de diverse bevragingen met 

betrekking tot de opleidingsdoelstellingen en het programma. De commissie staat positief tegenover deze 

aanpak.  

 

Door het faciliteren van studenten- en docentenmobliteit en het organiseren van diverse activiteiten in het kader 

van internationalisation@home, draagt de opleiding ook bij tot een internationale professionele gerichtheid.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 3.3 Kwantiteit personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Binnen de hogeschool worden de werkingsuitkeringen verdeeld op basis van het nieuwe Financieringsdecreet 

voor hoger onderwijs. Dit model werkt met financieringspunten die worden toegekend op basis van diverse 

studentengebonden factoren (instroom, doorstroom, uitstroom, beurs- of niet-beursstudent …). Voor de weging 

van de financieringspunten hanteert de hogeschool de decretale onderwijsbelastingseenheden per studiegebied. 

Voor het studiegebied Architectuur geldt een onderwijsbelastingseenheid van 1,4. De allocatie van 

personeelsmiddelen gebeurt op basis van de begrotingsvoorstellen van de diverse opleidingen en diensten. Het 
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basisprincipe voor de verdeling is dat minimaal de personeels- en de werkingskosten gedekt moeten zijn. Door 

van een vermindering van de werkingstoelage van de hogeschool kan de opleiding in het academiejaar 2009-

2010 0,75 voltijdse equivalenten minder tewerkstellen.  

De commissie stelde tijdens het bezoek vast dat de huidige verdelingsmethode een negatieve invloed heeft op de 

personeelsbezetting van de opleiding. Dit heeft tot gevolg dat de werkdruk in die mate is gestegen, dat de nodige 

prestaties niet meer binnen de normale werkuren kunnen worden geleverd. De commissie kon vaststellen dat dit 

door de inzet van het onderwijzende personeel nog geen kwaliteitsproblemen oplevert, maar zij is van mening dat 

deze situatie zo vlug mogelijk geremedieerd moet worden.  

 

Binnen de personeelsomkadering die de hogeschool toestaat, doet het opleidingshoofd samen met het 

departementshoofd een voorstel tot verdeling tussen de basisopleiding Interieurvormgeving, de bachelor-na-

bacheloropleiding Meubelontwerp en de diverse departementale projecten. Het principe voor deze verdeling is 

voornamelijk gebaseerd op studentenaantallen, en kan worden bijgestuurd op basis van specifieke vragen en 

noden. Dit voorstel wordt besproken met de opleidingsraad. 

 

De voorbije jaren is binnen de opleiding Interieurvormgeving een continue personeelsgroei te merken. De voorbije 

6 jaar werd het personeelsbestand 39 procent groter, van 31,26 naar 41,15 voltijdse equivalenten. In totaal zijn op 

dit ogenblik 69 personen tewerkgesteld in het departement. De toegekende middelen vanuit de hogeschool 

groeiden mee met deze verhouding. Ongeacht deze groei kon de commissie vaststellen dat de werkdruk voor de 

personeelsleden niet is gedaald. 

 

72 procent van de personeelsleden van de opleiding Interieurvormgeving is vastbenoemd. 

 

58 procent van de onderwijzende personeelsleden is lector; 39 procent is praktijklector. Voor bepaalde vakken 

zijn externe experts aangetrokken, die een beperkte onderwijsopdracht van 5 tot 15 procent hebben. Twee 

personeelseden zijn als contractueel bediende in dienst. In totaal zijn 57 van de 69 personeelsleden actief in het 

onderwijzende luik van de opleiding. Vier personen zijn actief in onderzoek en zes hebben een dienstverlenende 

functie. De administratieve ondersteuning wordt geleverd door een beleidscoördinator met een opdracht van 90 

procent en ongeveer 2 voltijdse equivalenten voor de algemene, financiële en studentenadministratie. De 

opleiding kan voor ondersteuning bovendien een beroep doen op diverse diensten op het niveau van de 

hogeschool. Desondanks moeten alle personeelsleden naast hun onderwijstaken ook nog diverse administratieve 

zaken opvolgen. 

 

De voorbije jaren schommelde de personeelsomkadering tussen 14,28 en 16,6 studenten per voltijdse equivalent.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie beveelt de opleiding aan op zoek te gaan naar oplossingen voor de te kleine personeelsbezetting. 

 

De commissie beveelt de opleiding aan om maatregelen te treffen met betrekking tot de werkdruk van het 

personeel. 

 

De commissie beveelt de opleiding aan te onderzoeken hoe de onderwijzende personeelsleden ontlast kunnen 

worden van de vele administratieve taken. 
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Oordeel over Onderwerp 3: Inzet van het personeel: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 3.1: Kwaliteit personeel  goed 

Facet 3.2: Eisen professionele gerichtheid goed 

Facet 3.3: Kwantiteit personeel  onvoldoende 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 

 

 

De visitatiecommissie maakt een positieve afweging, en stelt dat de opleiding voldoende potentieel heeft om de 

vastgestelde tekortkomingen te verhelpen. Ondanks de grote werkdruk bij de docenten is de commissie van 

mening dat dit tot op heden geen negatieve gevolgen had voor de kwaliteit van de afgestudeerden. Tijdens de 

gesprekken met diverse geledingen bleek dat docenten bereid zijn om ook buiten hun werkuren tijd te investeren 

in de opleiding, waardoor veel problemen vermeden worden. De kwaliteit van het personeel, hun professionele 

kwaliteiten en hun inzet wegen voor de beoordeling van dit facet dan ook zwaarder door dan hun kwantitatieve 

aantal. 
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Onderwerp 4 Voorzieningen 

 

 

 

Facet 4.1 Materiële voorzieningen 

 

Beoordelingscriterium: 

- De huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Op het niveau van de hogeschool is de dienst Logistiek en gebouwen verantwoordelijk voor de materiële 

voorzieningen. Hij beheert het patrimonium van de hogeschool op basis van een masterplan, waarin rekening 

wordt gehouden met de onderwijsvisie op het professioneel hoger onderwijs, de interactie met de stedelijke 

context, duurzaamheid en ecologie. De verdeling van de werkingsmiddelen voor materiële voorzieningen is 

gebaseerd op een allocatiemodel. Elk departement beschikt over een campuscel, die instaat voor het dagelijks 

onderhoud en het uitbouwen van de infrastructuur. Binnen de opleiding is één lector ook voor 10 procent 

verantwoordelijk voor de opvolging van de materiële voorzieningen. 

 

De commissie zag tijdens de rondleiding dat de opleiding zelf beschikt over de campus Faydherbe. Die is vlot 

bereikbaar met het openbaar vervoer en is gelegen tegenover de centrale faciliteiten, waar de opleiding gebruik 

kan maken van aula‟s, de bibliotheek, een campusshop, een studentenrestaurant en parkeergelegenheid. Op de 

campus kan de opleiding gebruikmaken van diverse kantoren voor diverse omkaderende personeelsleden, 

praktijkateliers per programmajaar, een documentatie- en realisatiecel, een presentatie- en computercel, een 

realisatie- en maquettecel, werkruimten voor meubelontwerp, een foyer, een lectorenstudio, een keuken en een 

departementale bioscoop.  

 

In de documentatiecel kunnen studenten alle technische informatie, zoals catalogi, stalen en algemene informatie 

met betrekking tot interieurvormgeving en meubelontwerp, raadplegen. De presentatiecel wordt gebruikt om 

realisaties van studenten tentoon te stellen. Via de aangehechte computercel kunnen manuele presentaties 

aangevuld worden met digitale. In de realisatiecel zijn actuele gereedschappen aanwezig, om studenten de kans 

te geven hun ontwerpen ook werkelijk te realiseren. De studenten kunnen sinds 2006 ook beschikken over een 

specifieke maquettecel. Binnen al deze cellen kunnen de studenten rekenen op ondersteuning van de lectoren.  

De commissie is van mening dat deze cellen een goede ondersteuning bieden aan de studenten, en dat zij in 

hoge mate aan de verwachtingen voldoen. 

 

De bibliotheek evolueerde de voorbije jaren van een leercentrum naar een kennislogistiek centrum, en heeft vijf 

basisfuncties waarmee ze de opleidingen ondersteunt. Vooreerst is er de klassieke bibliotheekdienst met boeken, 

tijdschriften, kranten en traditionele catalogi. Daarnaast is er een netwerkbibliotheek die de studenten toelaat via 

interbibliothecair leenverkeer collecties van binnen- en buitenlandse bibliotheken op te vragen. Er wordt de 

studenten ook een digitale bibliotheek aangeboden. Die bestaat uit diverse onlinedatabanken, naslagwerken, 

woordenboeken en andere digitale content. De vierde functie van de bibliotheek is haar rol als onderwijs- en 

leercentrum. De studenten kunnen gebruikmaken van computers, scanners, printers en kopieerapparaten, en 

kunnen technische en inhoudelijke bijstand krijgen van het bibliotheekpersoneel. De bibliotheek fungeert tot slot 

ook als zelfstudiecentrum. In de bibliotheek zijn handleidingen en oefeningen aanwezig om het gebruik van 

informatiebronnen te stimuleren.  

Zowel studenten als lectoren kunnen suggesties doen voor de uitbreiding van de bibliotheekcollectie. Voor de 

opleiding Interieurvormgeving ligt de nadruk op meubel en interieur, duurzaamheid en technieken. De bibliotheek 

heeft ruime openingsuren en is ook tijdens vakantieperiodes een aantal dagen geopend.  
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De commissie is van mening dat de opleiding kan rekenen op goede bibliotheekfaciliteiten. Op het vlak van 

naslagwerken die specifiek gericht zijn op interieurvormgeving, is zij evenwel van mening dat er nog ruimte is 

voor verbetering.  

 

ICT-voorzieningen worden beheerd door de dienst Informatica. De integratie van digitaal leren in de 

onderwijsactiviteiten is een prioriteit in het opleidingsplan. Elke student heeft binnen het netwerk van de 

hogeschool steeds toegang tot internet en zijn persoonlijke netwerklocaties en computerinstellingen. Studenten 

en lectoren kunnen ook thuis intranet en hun e-mail raadplegen. Via intranet kan alle belangrijke informatie met 

betrekking tot de opleiding worden opgevraagd. De opleiding maakt daarenboven gebruik van een elektronische 

leeromgeving en een elektronische toetsomgeving. De opleiding gebruikt zo veel mogelijk internet- en 

softwaretoepassingen in het onderwijs. In alle leslokalen en ateliers is draadloos internet voorzien. In de ateliers 

zijn er computereilanden. 

 

In het studenteninformatiepunt worden diverse omkaderende voorzieningen aangeboden: psychosociale en 

financiële voorzieningen, een cafetaria, sport- en cultuurvoorzieningen en ondersteuning voor studenten met een 

functiebeperking. De commissie is van mening dat de centralisering van deze diensten een positieve invloed 

heeft op de zichtbaarheid en drempelverlagend werkt. Geregeld worden hier workshops georganiseerd rond 

specifieke problemen als faalangst en assertiviteit. Deze dienst helpt studenten ook zoeken naar huisvesting, 

studentenjobs en tweedehandscursussen en -boeken. Studenten kunnen hier tevens een fiets ontlenen. Via 

„Stipmail‟ worden studenten tweewekelijks op de hoogte gebracht van recente activiteiten. Op deze locatie zijn 

ook de studentenbegeleiders en de studietrajectbegeleider aanwezig. Binnen de opleiding Interieurvormgeving 

worden deze diensten aangevuld met een „peter-meteravond‟ voor het onthalen van nieuwe studenten, een 

onthaalweek, een kerstreceptie, recepties bij tentoonstellingen, eindejaarsactiviteiten en filmavonden in de 

bioscoopzaal. Door de gesprekken met de studenten en de docenten stelde de commissie vast dat zij tevreden 

zijn over alle aanwezige faciliteiten. 

 

Voor lectoren wordt in het kader van teambuilding een jaarlijkse uitstap georganiseerd, en is er een 

personeelsbarbecue op het einde van het jaar. Lectoren beschikken over twee lectorenstudio‟s en kunnen 

gebruikmaken van een keuken.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 4.2 Studiebegeleiding 

 

Beoordelingscriteria: 

- De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op de 

studievoortgang. 

- De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van studenten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Op het niveau van de hogeschool wordt een duidelijke nadruk gelegd op studiebegeleiding. De commissie 

maakte uit de aanwezige documenten op dat dit aspect ook prominent aanwezig is in het opleidingsplan. Het 

kader van de begeleiding wordt uitgezet door de hogeschoolwerkgroep Studietrajectbegeleiding. Studenten 
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worden geïnformeerd via de folder „Student-, traject- en studiebegeleiding‟. In de opleiding Interieurvormgeving 

zijn de studietrajectbegeleider, het opleidingshoofd en de lectoren verantwoordelijk voor de studiebegeleiding.  

 

De opleiding onderneemt diverse activiteiten op het vlak van informatieverstrekking. Alle informatie is te 

raadplegen op de website van de hogeschool en de opleiding. De hogeschool verspreidt een folder waarin de 

hogeschool in haar geheel wordt voorgesteld. Die wordt aangevuld met opleidingsfiches, waarmee de opleiding 

Interieurvormgeving zichzelf voorstelt. Deze brochures worden jaarlijks verstuurd naar Centra voor 

Leerlingenbegeleiding en secundaire scholen. Zij ontvangen ook affiches van infodagen. Laatstejaarsleerlingen 

van secundaire scholen worden twee keer aangeschreven. Zij ontvangen zowel een informatiebrochure als een 

uitnodiging voor de infodagen. Tijdens infodagen stelt de opleiding zich voor aan abituriënten via PowerPoint-

presentaties en toont zij cursussen, boeken, de academische kalender, informatie over studiebegeleiding en 

realisaties van studenten. Tot slot organiseert de opleiding meeloopdagen, zodat abituriënten de opleiding 

gedurende een volledige dag kunnen leren kennen. Naast de eigen initiatieven participeert de opleiding ook in 

externe initiatieven. De opleiding is vertegenwoordigd op de SID-in-beurzen. Bij deelname aan interieurbeurzen 

bemannen studenten de beursstand. Daarnaast neemt de opleiding deel aan abituriëntendagen, en aan beurzen 

van secundaire scholen en andere organisaties in Vlaanderen en Nederland. In Nederland verzorgt de opleiding 

ook externe infosessies.  

 

De opleiding verzorgt ook een inhoudelijke aansluiting. De hogeschool participeert in het SOHO-overlegplatform, 

dat onder meer informatie uitwisselt over de aansluiting van de eindtermen van het secundair onderwijs met de 

aanvangscompetenties van het hoger onderwijs. Bij het inschrijven voor de opleiding wordt de student in drie 

fasen opgevangen. Vooreerst heeft hij een inschrijvingsgesprek met lectoren van de opleiding. De lector geeft in 

dit gesprek verdere uitleg over de opleiding en peilt naar het risico op falen van de kandidaat. Tijdens het gesprek 

wordt ook nagegaan of er wordt ingeschreven voor het normtraject of via EVC/EVK. In het laatste geval wordt de 

student geïnformeerd over de procedure. Als tweede aspect van de inschrijving wordt de student doorverwezen 

naar het studie-informatiepunt, waar hij alle informatie over studiebegeleiding krijgt. Tot slot wordt de student 

administratief ingeschreven.  

 

Binnen de opleiding tracht men zo veel mogelijk problemen op te vangen door persoonlijke begeleiding en 

permanente evaluatie. De commissie leidde uit de gesprekken af dat studenten voldoende worden opgevangen 

en dat iedereen een beroep kan op studiebegeleiding. Het optionele karakter van deze diensten vond de 

commissie positief. Indien nodig wordt de student doorverwezen naar de relevante dienst. Om een vlotte 

doorstroom van studenten mogelijk te maken, tracht de opleiding vooreerst duidelijke informatie over de 

praktische (lessenroosters, examenroosters, afwezigheden lectoren, …) en inhoudelijke (ECTS-fiches) 

onderwijsorganisatie te verspreiden. Dit gebeurt zowel via het digitale leerplatform als via digitale valven, die van 

overal te raadplegen zijn. Ook alle reglementen met betrekking tot onderwijs en examens zijn te vinden op 

intranet. Sinds 2007-2008 is er een extra communicatiekanaal via het studentenplatform van de opleiding. De 

opleiding organiseert ook een informatieavond voor ouders. Tijdens de onthaalweek worden alle ondersteunende 

diensten en faciliteiten nogmaals aan de studenten voorgesteld. 

 

Wat inhoudelijke studiebegeleiding betreft, kan de student in eerste instantie terecht bij de lector. Via monitoraat 

kunnen studenten persoonlijke ondersteuning krijgen bij het studeren van een opleidingonderdeel. Indien een 

student een opleidingsonderdeel opnieuw moet afleggen, krijgt hij hierover studieadvies en moet hij contact 

opnemen met de lector om afspraken qua opvolging te maken. Met betrekking tot trajectbegeleiding kunnen 

studenten terecht bij de studietrajectbegeleider. Die begeleidt de studenten tijdens EVC/EVK-procedures. Tijdens 

de laatste lesweek van het eerste jaar worden studenten geïnformeerd over de keuzemogelijkheid tussen de 

trajecten Interieurbouw en Interieur en meubel. Voor derdejaarsstudenten organiseert de opleiding een infosessie 

over verkorte trajecten.  

 

Met psychosociale noden kunnen studenten terecht bij medewerkers van het studie-informatiepunt. 

 

De commissie kon uit de gesprekken opmaken dat tijdens de examenperiodes aangepaste begeleiding is 

voorzien. Binnen het departement is een ombudspersoon aanwezig. Die is het eerste aanspreekpunt voor 
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informatie over het examenreglement, de organisatie van inhaalexamens, het onderzoeken van en bemiddelen bij 

klachten, en houdt toezicht op het naleven van faciliteiten. Na de examens worden feedbacksessies voorzien. 

Studenten met tekorten na de eerste examenperiode krijgen een uitnodiging van de studietrajectbegeleider om 

hun resultaten te bespreken.  

 

Voor zowel inkomende als uitgaande studenten is er specifieke ondersteuning voorzien. Binnen het departement 

is hiervoor een specifieke procedure uitgeschreven. Er zijn diverse infomomenten, waarop onder meer studenten 

met internationale ervaring komen spreken. De lectoren selecteren studenten via een selectie- en 

afstemmingsgesprek dat wordt gevoerd op basis van een cv, een motivatiebrief en een portfolio. De werkgroep 

Internationalisering is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de dossiers. Na de internationale 

uitwisseling is er een terugblikmoment. Inkomende studenten volgen een internationaal Engelstalig programma 

van de hogeschool, samen met een departementaal pakket. Deze groep krijgt ook een brede introductie van de 

school en de stad, kan een beroep doen op de coördinator Internationalisering voor administratieve 

ondersteuning, en hij wordt aangemoedigd gebruik te maken van het sociale en culturele aanbod van het studie-

informatiepunt. 

 

Studenten die vroegtijdig afhaken, moeten een uitschrijfprocedure volgen. Die bestaat uit een „outtakegesprek‟ en 

een administratief luik. Via het gesprek tracht de opleiding te achterhalen waarom de student stopt, en probeert 

ze hem te helpen met een eventuele heroriëntatie. Studenten die afstuderen, krijgen informatie over verder 

studeren en worden door de exitcel, die vacatures verzamelt, ondersteund in het zoeken naar werk. Studenten 

kunnen ook terecht op de Masterbeurs van de Associatie K.U.Leuven. 

 

De commissie staat positief tegenover het studiebegeleidingsaanbod dat de opleiding en de hogeschool 

aanbieden. Zij vraagt echter aandacht voor de grootte van het aanbod, en hoopt dat er geen versnippering 

ontstaat door een overaanbod aan diensten.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Oordeel over Onderwerp 4: Voorzieningen: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 4.1: Materiële voorzieningen:  goed  

Facet 4.2: Studiebegeleiding:  goed 

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 

 

 

 

Facet 5.1 Evaluatie resultaten 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mee aan de hand van toetsbare streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Op het niveau van de hogeschool zijn de academisch directeur, de onderwijsraad en het directiecomité 

verantwoordelijk voor de strategie qua onderwijsondersteuning en -vernieuwing. Zij worden bijgestaan door het 

team Academische planning en de stuurgroep Kwaliteitszorg. In dit laatste orgaan hebben de algemeen directeur, 

de directeur academische planning, de departementale kwaliteitszorgverantwoordelijken en de 

hogeschoolcoördinatoren kwaliteitszorg en studentenzaken, onderwijsontwikkeling en professionalisering en 

institutioneel onderzoek zitting. Zij leggen de prioriteiten vast en bepalen de hogeschoolbrede plannen. Ter 

ondersteuning van het kwaliteitszorgproces beschikt de hogeschool over een kwaliteitshandboek, waarin alle 

nodige documenten zijn opgenomen. 

 

De opleiding organiseert vierjaarlijks een SWOT-analyse op basis van de strategische doelen van de hogeschool. 

De commissie stelde vast dat de opleiding die ernstig neemt, en dat men op basis hiervan de opleiding ook 

werkelijk wijzigt. Deze analyse vormt de basis van het opleidingsplan en projecten voor onderwijsverbetering en -

ontwikkeling. Het onderwijsontwikkelingsplan bevat de strategische keuzes en de actieplannen van de 

hogeschool met betrekking tot de opleiding. Op het niveau van de hogeschool zijn er diverse stuurgroepen die de 

implementatie van deze actieplannen coördineren. Deze stuurgroepen zijn samengesteld uit leden van 

academische planning en vertegenwoordigers van de departementen. Het meest recente ontwikkelingsplan heeft 

het „geprofileerd curriculum‟ als uitgangspunt. Dit plan wordt aangevuld met twee projecten op het vlak van 

personeelsbeleid: „competentieprofiel van onderwijzend personeel‟ en „de evaluatie van opleidingsonderdelen‟.  

 

Binnen de hogeschool wordt één centraal kwaliteitszorgsysteem gebruikt, dat evenwel ruimte voorziet voor 

specifieke opleidingsnoden. In dit systeem staan, volgens de commissie, voor de opleiding Interieurvormgeving 

vooral de individuele docentenevaluaties nog in de kinderschoenen. In de opleiding merkte de commissie wel een 

kwaliteitszorgcultuur op. 

 

De voorbije jaren organiseerde de opleiding diverse kwaliteitsmetingen en -onderzoeken: een enquête over 

werkvormen en evaluaties, studietijdmetingen, alumnibevragingen, een onderzoek naar de verhouding 

vooropleiding en slaagkansen, drop-outonderzoek, focusinterviews met studenten Interieurbouw, evaluaties van 

opleidingsonderdelen door studenten, tevredenheidsenquête, werkdrukonderzoek en een bevraging rond 

mondelinge communicatievaardigheden.  

De commissie leidde uit de gesprekken en documenten af dat de opleiding heel wat inspanningen levert om 

relevante indicatoren te toetsen. Zij kon ook vaststellen dat de opleiding goede informatie haalt uit informele 

bevragingen.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering 

 

Beoordelingscriterium: 

- De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbeteringsmaatregelen die bijdragen 

aan de realisatie van de streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De resultaten van de metingen die beschreven zijn in het vorige facet, worden besproken met het lectorenteam. 

Waar nodig worden extra gesprekken met studenten georganiseerd of nieuwe metingen gedaan om de resultaten 

beter te begrijpen. De opleiding tracht in de mate van het mogelijke acties te ondernemen om de gemelde 

problemen te remediëren.  

De commissie kon uit de aanwezige documenten afleiden dat de opleiding, ondanks het feit dat niet alle 

cijfermateriaal optimaal verwerkt kon worden, de voorbije jaren tal van acties heeft ondernomen om problemen op 

te lossen, goede situaties te borgen, de gefundeerdheid van ondernomen acties te controleren en waar nodig bij 

te sturen.  

 

De commissie kon zowel uit de documenten als de gesprekken opmaken dat de opleiding de aanbevelingen van 

de vorige visitatiecommissie grondig heeft bestudeerd, en actie heeft ondernomen om tegemoet te komen aan 

deze suggesties. De opleiding heeft de verbeteringspunten van de vorige visitatiecommissie aangevuld met de 

eigen metingen, en heeft ze zo mee opgenomen in het opleidingsplan. Zowel in de doelstellingen, het 

programma, de algemene beleidsomkadering, de materiële voorzieningen als de kwaliteitszorg valt op te merken 

dat er aanzienlijke wijzigingen zijn gebeurd sinds de vorige visitatie.  

 

De opleiding beschikt over een duidelijk overzicht van de wijzigingen. De commissie kon uit de gesprekken en 

documenten afleiden dat de doeltreffendheid van de gerealiseerde wijzigingen werden bevraagd en waar nodig 

bijgestuurd.  

 

Op basis van het opleidingsplan van Interieurvormgeving en de diverse initiatieven op het vlak van kwaliteitszorg, 

stelde de opleiding een nieuw opleidingsplan op voor de academiejaren 2009-2013. Dit plan herdefinieert het 

soort beroepsbeoefenaar dat de opleiding wil afleveren en het didactische concept dat hiervoor nodig is. 

Aanvullend organiseerde de opleiding een SWOT-analyse van diverse aspecten van de opleiding. De vernieuwde 

visie werd verder afgetoetst aan onderzoeksresultaten, het onderwijsontwikkelingsplan van de hogeschool en de 

diverse participatieraden. De opleiding plant jaarlijkse evaluaties van het onderwijsontwikkelingsplan. Na vier jaar 

plant men een eindevaluatie en het opstarten van een nieuw proces. 

 

De opleiding beschouwt het opleidingsplan expliciet als streefdoel. Deze doelen omvatten geen cijfers maar 

concrete realisaties binnen de doelstellingen, het programma, de competenties van afgestudeerden en het beleid 

op het vlak van internationalisering, personeel, materiële voorzieningen en kwaliteit. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld 

 

Beoordelingscriterium: 

- Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemende beroepenveld van de 

opleiding actief betrokken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

In het kader van personeelsparticipatie stelde de commissie vast dat de hogeschool over alle decretaal verplichte 

advies- en beslissingsorganen beschikt. Daarnaast heeft zij ook een directiecomité en een onderwijsraad. Naast 

deze organen is er ook een aantal coördinerende werkgroepen op het niveau van de hogeschool. Binnen deze 

werkgroepen worden diverse onderwijsthema‟s behandeld. In al deze advies- en overlegorganen zijn leden van 

de opleiding en/of het departement vertegenwoordigd. Daarnaast zijn alle leden van het onderwijzende personeel 

ook lid van minstens één vakgroep. Alle lectoren nemen verplicht deel aan de zeswekelijkse 

personeelsvergaderingen en de jaarlijkse pedagogische studiedag. De lectoren kunnen deelnemen aan de 

tweewekelijkse opleidingsraden. 

 

Binnen het departement wordt gewerkt met een opleidingsraad. Hierin hebben de departementsdirecteur, de 

opleidingshoofden, de jaarcoördinatoren, de beleidscoördinator en de coördinator van het expertisecentrum 

zitting. De opleidingsraad bespreekt de dagelijkse werking van het departement, opleidingsprojecten en 

taakstellingen. Indien nodig worden personeelsleden uitgenodigd naar de vergadering. Geregeld organiseert de 

opleidingsraad ook werksessies rond bepaalde thema‟s. Daarnaast zijn er in de opleiding werkgroep-

vergaderingen, die vakgebonden verbeteringsdoelen aanpakken. Tijdens deze vergaderingen worden 

onderwijsactiviteiten ook praktisch gepland.  

 

De studenten van de opleiding Interieurvormgeving hebben twee vertegenwoordigers. Zij organiseren het 

studentenplatform, een overleg waarin alle facetten van de opleiding en het departement besproken kunnen 

worden. De verslagen van deze vergadering worden ter bespreking voorgelegd in de opleidingsraad. De 

studentenvertegenwoordigers maken eveneens deel uit van de hogeschoolbrede participatieorganen.  

De studenten gaven tijdens hun gesprek met de commissie te kennen dat de opleiding in de mate van het 

mogelijke rekening houdt met hun opmerkingen. 

 

De opleiding tracht een actueel adressenbestand bij te houden van alumni. Via deze weg houdt de opleiding haar 

afgestudeerden op de hoogte van posthogeschoolvorming, evenementen, belangrijke informatie van 

beroepsverenigingen, tentoonstellingen en vacatures. Als het expertisecentrum van de hogeschool 

ontwerpopdrachten krijgt aangeboden waar het zelf niet kan op ingaan, wordt deze informatie eveneens 

doorgespeeld aan alumni. Zij worden door het centrum geregeld uitgenodigd om deel te nemen aan 

tentoonstellingen. Tot slot bevraagt de opleiding de alumni om hun loopbaan in kaart te kunnen brengen.  

De commissie kon uit de gesprekken afleiden dat er binnen de instelling geen formele alumniwerking aanwezig is, 

maar dat er wel inspanningen worden geleverd om contact te houden. Tijdens de gesprekken met de alumni kon 

de commissie vernemen dat de deuren van de opleiding steeds openstaan als een oud-student vragen heeft. 

 

De opleiding krijgt geregeld informele feedback van het werkveld. Door het uitvoeren van reële opdrachten, 

deelnemen aan wedstrijden en het opnemen van ontwerpen in catalogi kunnen ook externen de realisaties van 

de opleiding beoordelen. De opleiding mikt in dit opzicht op een sterke regionale verankering, en werkt geregeld 

samen met diverse regionale organisaties en overheden. De opleiding onderhoudt ook actief contacten met 

diverse organisaties en beroepsverenigingen. Daarnaast worden bedrijfsbezoeken en gastcolleges 

georganiseerd, en mag de opleiding geregeld giften in natura ontvangen. De opleiding ontvangt externe 

juryleden, gastlectoren en sprekers die eveneens feedback geven op de opleiding.  
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Er zijn ook verschillende formele kanalen om informatie te verwerven. Diverse vertegenwoordigers van het 

werkveld hebben zitting in de departementale raad, en worden via bevragingen betrokken bij het opmaken of 

herzien van de opleidingsdoelstellingen.  

De commissie kon vaststellen dat de opleiding werkelijk rekening houdt met de resultaten van al deze contacten. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Oordeel over Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 5.1: Evaluatie resultaten    goed  

Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering   goed 

Facet 5.3: Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld goed 

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 6 Resultaten 

 

 

 

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau 

 

Beoordelingscriterium: 

- De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde competenties qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding voerde het competentiegerichte curriculum volledig in. Diverse contacten met het werkveld leverden 

hier feedback op. Zowel de adviesraad, stagemeesters, externe juryleden als andere contacten bevestigden dat 

de opleiding tegemoet komt aan de eisen die het werkveld aan afgestudeerden stelt. Uit de bevragingen van 

alumni blijkt dat zij van mening zijn dat de opleiding haar doelstellingen bereikt. Tijdens de gesprekken met de 

alumni en het werkveld stelde de commissie evenwel vast dat de rol van adviseur niet ten volle wordt 

gerealiseerd. De wijzigingen in de doelstellingen en het programma die in de voorbije jaren zijn doorgevoerd, 

worden daarbij positief beoordeeld.  

 

Uit de alumni-enquête blijkt dat een grote meerderheid van de studenten tevreden is over de gevolgde opleiding. 

De alumni gaven dit ook aan tijdens de gesprekken. Ze vinden dat de inhoud van de opleiding behoorlijk goed 

aansluit bij de inhoud van het werk. Als negatief punt wordt de afstemming op het werkveld aangegeven. Vooral 

studenten met een vooropleiding in het ASO lijken foute opvattingen te hebben over de inhoud van hun 

toekomstige job. 

 

Uit de bevraging van de stagemeesters blijkt een hoge tevredenheid over de werkstage. Dit wordt bevestigd door 

het feit dat veel studenten die stage lopen in een bedrijf, er nadien ook aan de slag kunnen. Uit de evaluatie blijkt 

dat de stagemeesters voornamelijk tevreden zijn over de 3D-presentatietekeningen, het technische tekenwerk, de 

nauwkeurigheid van het geleverde werk en het inzicht van de studenten.  

De commissie kon tijdens de gesprekken vaststellen dat deze resultaten een correcte weergave van de realiteit 

zijn. 

 

Op het vlak van internationalisering stelde de commissie vast dat alle studenten een zekere internationale 

ervaring opdoet gedurende zijn studieloopbaan. Alle derdejaarsstudenten hebben een internationale ervaring 

door het internationaal semester en de samenwerking met buitenlandse studenten. Ook de tweedejaars nemen 

deel aan de internationale week in het buitenland. In 2008-2009 gingen 17 studenten op Erasmusuitwisseling, in 

2009-2010 waren dit 29 studenten. Met de activering van de buitenlandse stage wil de opleiding dit cijfer nog 

verhogen. Ook in de docentenmobiliteit is een stijgende lijn te merken. Vorig academiejaar gingen veertien 

studenten naar het buitenland en mocht de opleiding ook diverse buitenlandse gastlectoren ontvangen. Het 

aantal partnerscholen is de voorbije jaren gestegen tot zestien; een aantal bijkomende gesprekken is aan de 

gang. De opleiding ziet uitwisselingen voornamelijk als een middel om de interculturele competenties van alle 

studenten en de thuisblijvers te realiseren.  

De commissie is opgetogen over deze cijfers en hoopt dat zij door de inspanningen van de opleiding de komende 

jaren nog zullen stijgen. 

 

Voor uitstromers voorziet de opleiding een infomoment over zich vestigen als zelfstandige en verder studeren. In 

het derde jaar krijgen studenten sollicitatietraining tijdens de coaching in communicatievaardigheden. Uit 

bevragingen van de alumni blijkt dat 20 procent van de studenten al voor zijn afstuderen werk had gevonden. In 
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totaal vond 90 procent van de studenten binnen een half jaar na zijn afstuderen een job. Uit deze bevragingen 

maakte de opleiding ook op dat een grote meerderheid van de studenten tewerk is gesteld als ontwerper. De 

meerderheid werkt als loontrekkende, een kwart is zelfstandig. De resterende 10,4 procent is deels loontrekkend 

en deels zelfstandig in bijberoep. De meeste loontrekkende werken voltijds. De voornaamste plaatsen van 

tewerkstelling zijn ontwerpbureaus. Tot de belangrijkste taken van alumni behoren tekenwerk, uitvoeringsontwerp 

en interieurontwerp.  

 

De kwaliteit van de opleiding is ten slotte ook te merken aan het feit dat studenten prijzen hebben gewonnen in 

nationale en internationale ontwerpwedstrijden.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie beveelt de opleiding aan de rol van adviseur opnieuw te evalueren, zowel naar realisatie als naar 

invulling. 

 

 

 

Facet 6.2 Onderwijsrendement 

 

Beoordelingscriteria: 

- Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante andere opleidingen. 

- Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Vlaanderen heeft geen traditie in het verzamelen van slaagcijfers per studiegebied en/of opleiding over de jaren 

heen. Uit ervaring blijkt dat de globale slaagcijfers voor generatiestudenten op Vlaams niveau tussen 45 en 50 

procent liggen. Noch de evolutie over de jaren heen, noch de situatie per opleiding of studiegebied wordt 

opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in vergelijking met relevante andere 

opleidingen. 

 

De opleiding Interieurvormgeving hanteert geen streefcijfers. Gezien het instroomprofiel van de studenten en de 

visie op kwaliteitszorg vindt de opleiding dat dit minder aangewezen is. De opleiding tracht alle studenten zo veel 

mogelijk te ondersteunen in hun studieloopbaan. Zij levert daarvoor inspanningen om de studiebelemmerende 

factoren tot een minimum te beperken en zo veel mogelijk studiebevorderende factoren mogelijk te maken. De 

commissie kon tijdens de gesprekken vaststellen dat deze instelling bij alle docenten aanwezig was. 

 

In de voorbije vijf academiejaren schreef gemiddeld 6,57 procent van de studenten zich uit voor 1 februari. Binnen 

de hogeschool streeft men ernaar om dit cijfer onder de 10 procent te houden. De opleiding merkt dat vooral 

studenten uit het eerste programmajaar zich uitschrijven. 

 

De commissie stelde in het zelfevaluatierapport vast dat van de voltijdse studenten die bij de aanvang van het 

academiejaar minder dan 60 credits verworven hadden, de voorbije academiejaren respectievelijk 66, 65 en 78 

procent slaagde. Bij studenten die meer studiepunten verworven hadden, kon zij een duidelijke stijging 

vaststellen. In de categorie tussen 60 en 120 studiepunten schommelde dit tussen 85 en 94 procent. In de 

categorie 120 tot 180 studiepunten lag het percentage tussen 96 en 100 procent.  

 

De gemiddelde studieduur van de opleiding bedraagt drie jaar en drie maanden. Hierbij moet opgemerkt worden 

dat verkorte trajecten en zij-instromers een positief effect hebben op dit cijfer.  
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Het aantal flexibele leertrajecten nam de laatste jaren gestaag toe, van 16,5 procent in 2005-2006 tot 36 procent 

in 2008-2009.  
 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Oordeel over Onderwerp 6: Resultaten: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 6.1: Gerealiseerd niveau  voldoende 

Facet 6.2: Onderwijsrendement  goed 

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.  
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Globaal oordeel 

 

De visitatiecommissie baseerde haar oordeel en motivering op de volgende bronnen: 

 

- het zelfevaluatierapport van de opleiding en de bijhorende bijlagen, 

- de gevoerde gesprekken met de betrokkenen, 

- de documenten ter inzage tijdens het bezoek, 

- de opgevraagde documenten, 

- de reactie van de opleiding op het opleidingsrapport. 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Onderwerp 1: Niveau en oriëntatie voldoende 

Onderwerp 2: Programma  voldoende 

Onderwerp 3: Personeel  voldoende  

Onderwerp 4: Voorzieningen  voldoende  

Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg  voldoende 

Onderwerp 6: Resultaten  voldoende  

 

is de commissie van mening dat er voldoende generieke kwaliteitswaarborgen in de opleiding aanwezig zijn. 
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Overzichtstabel van de oordelen 

 

  score facet score onderwerp 

Onderwerp 1: Doelstellingen van de opleiding voldoende  

Facet 1.1: Niveau en oriëntatie goed   

Facet 1.2: Domeinspecifieke eisen goed  

Onderwerp 2: Programma voldoende  

Facet 2.1: Relatie doelstelling en inhoud voldoende   

Facet 2.2: Eisen professionele gerichtheid goed  

Facet 2.3: Samenhang goed  

Facet 2.4: Studieomvang OK 

Facet 2.5: Studietijd goed  

Facet 2.6: Afstemming vormgeving en inhoud goed  

Facet 2.7: Beoordeling en toetsing goed  

Facet 2.8: Masterproef nvt  

Facet 2.9: Toelatingsvoorwaarden goed  

Onderwerp 3: Inzet van personeel voldoende  

Facet 3.1: Kwaliteit personeel goed   

Facet 3.2: Eisen professionele gerichtheid goed  

Facet 3.3: Kwantiteit personeel onvoldoende  

Onderwerp 4: Voorzieningen voldoende  

Facet 4.1: Materiële voorzieningen goed   

Facet 4.2: Studiebegeleiding goed  

Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg voldoende  

Facet 5.1: Evaluatie resultaten goed   

Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering goed  

Facet 5.3: Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en 

beroepenveld 

goed  

Onderwerp 6: Resultaten voldoende  

Facet 6.1: Gerealiseerd niveau voldoende    

Facet 6.2: Onderwijsrendement goed  

 

De oordelen zijn van toepassing voor: 

 

Lessius M Lessius Mechelen 

- professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving 
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Deel 3 
 

 

 

 
 
 
 

Meubelontwerp
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Hoofdstuk 1 Domeinspecifiek referentiekader Meubelontwerp 

1.1 inleiding 

Voor iedere opleiding wordt een domeinspecifiek referentiekader ontwikkeld dat door de commissie gebruikt 

wordt bij de beoordeling van opleidingen. De visitatiecommissie is verantwoordelijk voor de opmaak van het 

domeinspecifiek referentiekader. De VLHORA als evaluatieorgaan geeft de procedure
1
 aan voor de opstelling 

ervan.  

 

Het referentiekader is niet bedoeld om een ideale opleiding te schetsen. Respect voor de eigenheid van een 

opleiding en voor de diversiteit binnen eenzelfde opleiding over de instellingen heen, veronderstelt immers dat in 

de eerste plaats wordt nagegaan of elke opleiding erin slaagt haar eigen doelstellingen te realiseren en dit zowel 

inhoudelijk als procesmatig. Dit belet niet dat wordt nagegaan of elke opleiding aan een aantal minimumeisen 

voldoet, die aan de betreffende opleiding worden gesteld vanuit het vakgebied en/of de relevante beroepspraktijk.  

 

 

 

1.2 domeinspecifieke competenties 

1 gehanteerde input 

 

- referentiekaders van de opleidingen 

 

Lessius Mechelen 

 

 

- brondocumenten  

 

VLOR, Beroepsprofiel interieurvormgever (1997)  (http://www.vlor.be) 

VLOR, Opleidingsprofiel interieurvormgever (1998) (http://www.vlor.be) 

Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (2003-04-04) 

(http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/bundel/HOstruct.htm). 

Tuning fine art (2006) - the Tuning template for Fine Art Higher Education in Europe 

Tuning document Design Education (2007) 

 

 

 

2 domeinspecifiek referentiekader voor de professioneel gerichte bacheloropleiding 

 

2.1  algemene competenties 

 

De visitatiecommissie heeft ervoor gekozen om de algemene competenties vermeld in artikel 58 van het 

structuurdecreet over te nemen. Het betreft volgende competenties: “het beheersen van algemene competenties 

als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken van informatie, het vermogen tot kritische reflectie 

en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen 

tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en 

een ingesteldheid tot levenslang leren”. 

 

                                                           
1
  De procedure voor het opstellen van het domeinspecifiek referentiekader is beschikbaar op de website van de VLHORA 

www.vlhora.be onder de rubriek visitatie & accreditatie. 

 

http://www.vlor.be/
http://www.vlor.be/
http://www.vlhora.be/
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De visitatiecommissie wenst daarbij extra de aandacht te trekken op het feit dat al deze competenties inzetbaar 

moeten zijn binnen een brede maatschappelijke en internationale context. 

 

De visitatiecommissie wenst bovendien te benadrukken dat flexibiliteit, teamgerichtheid, een internationale en 

interculturele gerichtheid en een attitude van levenslang leren basiscompetenties zijn waarover elke professionele 

bachelor dient te beschikken. 

 

 

2.2  de beroepsgerichte en beroepsspecifieke competenties 

 

De basiskennis en het basisinzicht die de bachelor verworven heeft moeten hem in staat stellen om de verworven 

competenties toe te passen in diverse beroepssituaties. De commissie onderschrijft daarbij eveneens de 

beroepsgerichte competenties van het decreet: teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht kunnen werken in 

de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk 

en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën, en het besef van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk. 

 

De uiteindelijke doelstelling van de professioneel gerichte bacheloropleiding interieurvormgeving is de 

afgestudeerde beroepsspecifieke competenties bij te brengen die de hem in staat stellen de verschillende 

stappen van het ontwerpproces, van idee tot uitvoering, tot een goed einde te brengen. Aandacht voor de relatie 

tussen mens en ruimte alsook mens en object wordt hierbij door de commissie als primordiaal geacht voor elk 

ontwerp.  

 

De professioneel gerichte bachelor in de interieurvormgeving: 

 

1. heeft kennis van materialen, techniek, technologie  en constructieve aspecten. 

2. heeft inzicht in ruimtelijke en vormelijke kwaliteiten en functionele aspecten. 

3. heeft kennis en inzicht in wettelijke, financiële en commerciële elementen van het beroepenveld en 

beschikt over ondernemerszin die het zelfstandig werken mogelijk maakt. 

4. heeft aandacht voor de culturele en maatschappelijke context van ontwerpactiviteiten. 

5. heeft interdisciplinaire basiskennis verworven en kan die aanwenden in specifieke ontwerpen en/of 

oplossingen. 

6. heeft kennis en inzicht in de diverse fasen van het ontwerpproces, alsook in de relatie tussen de 

verschillende fasen.  

7. kan een project plannen en uitvoeren. 

8. kan de opdracht op een kritische en empathische manier formuleren in dialoog met de opdrachtgever 

en/of collega‟s om zo tot een adequate en patroon doorbrekende oplossing te komen. 

9. kan op een duidelijke manier informatie verschaffen aan alle stakeholders door gebruik te maken van  

actuele aangepaste media in functie van de aard van het project. 

10. is in staat informatie te verwerven en te communiceren en functioneren in een internationale omgeving. 

11. heeft de attitude om proactief ontwikkelingen te detecteren en toe te passen in het ontwerpen. 

12. is zelfkritisch, werkt onderzoekend en is gericht op innovatieve en duurzame oplossingen. 

13. heeft aandacht voor de geschiedenis en de actuele context van het vakgebied. 

14. heeft aandacht voor de geschiedenis, de actuele context en de relatie met aanverwante domeinen. 

15. is in staat een complexe situatie te analyseren en door middel van synthetisch denken een adequate 

oplossing voor te stellen. 

16. is zich bewust en reflecteert over de ethische en deontologische implicaties van het ontwerpen. 

 

De competenties van de bachelor in de interieurvormgeving worden als verworven beschouwd. De commissie 

verwacht van de bachelor in het meubelontwerp een gespecialiseerde kennis in dat domein. 

Daarbij verwacht de commissie volgende competenties van een professioneel gerichte bachelor in het 

meubelontwerp: 
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1. heeft aandacht voor ergonomie en houdt rekening met de gebruiker. 

2. kan zichzelf en zijn ontwerpen positioneren ten overstaan van actuele ontwikkelingen op gebied van 

vorm, materiaal, kleur, maatschappij, cultuur en techniek. 

3. heeft inzicht in de diverse aspecten van de meubelindustrie. 

4. heeft kennis van innovatieve en duurzame materialen en -productieprocessen, industriële en 

ambachtelijke contexten. 

5. heeft aandacht voor (re)produceerbaarheid, werken met series en unica. 

6. in staat zijn prototypes te (laten) ontwikkelen met aandacht voor betekenisvolle details. 

7. heeft een realistische kijk op de kosten van ontwerpen en produceren. 

8. heeft een realistische kijk op de juridische aspecten rond intellectuele eigendom. 

 

 

1.3 besluit 

De commissie heeft de domeinspecifieke competenties geformuleerd: 

- rekening houdend met de verifieerbaarheid van de gestelde competenties; 

- rekening houdend met de diversiteit binnen de opleidingen. 

 

De commissie heeft bewust niet gekozen voor een gedetailleerde opsomming van opleidingsonderdelen binnen 

elk specialisatiedomein maar voor een generieke formulering van de vereiste competenties. De commissie zal 

tijdens de visitatie nagaan in hoeverre de specifieke invulling van het curriculum bijdraagt tot de realisatie van de 

competenties. 
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Hoofdstuk 2 Opleidingsrapport Meubelontwerp 

Lessius Mechelen  

Algemene toelichting bij de bachelor-na-bacheloropleiding Meubelontwerp aan Lessius Mechelen 

 

De opleiding Meubelontwerp wordt georganiseerd door de hogeschool Lessius Mechelen (voorheen Katholieke 

Hogeschool Mechelen). De hogeschool biedt 15 praktijkgerichte professionele bacheloropleidingen, 4 

academische bacheloropleidingen en 7 masteropleidingen aan.  

 

De hogeschool is lid van de associatie K.U.Leuven. 

 

De opleiding wordt aangeboden door het interieur&design departement. De opleiding Meubelontwerp is de enige 

voortgezette opleiding die door het departement aangeboden wordt. De opleiding maakt gebruik van de campus 

Lucas Faydherbe. 

 

De opleiding is ontstaat in 1994. Bij de herstructurering van de instelling en de basisopleiding Interieurvormgeving 

werd gekozen om binnen de opleiding een accent te leggen op meubelontwerp. Op basis daarvan werd in 1999 

beslist hierin ook een aanvullende opleiding in te richten, aansluitend bij de lange traditie in meubelontwerp van 

de Mechelse regio. 

 

De opleiding laat maximum 20 studenten toe op basis van selectiegesprekken. De laatste jaren werden altijd het 

maximaal aantal studenten ingeschreven. 
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Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding 

 

 

 

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor 

 

Beoordelingscriteria: 

De opleidingsdoelstellingen zijn erop gericht de student te brengen tot: 

- het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken 

van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren 

van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en 

oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken, en een ingesteldheid tot levenslang leren; 

- het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, 

oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van 

complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk, en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle 

oplossingsstrategieën, en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de 

beroepspraktijk; 

- het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar. 

 

Het oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De bachelor-na-bacheloropleiding Meubelontwerp is gericht op het dieper of breder ontwikkelen van de 

ontwerpmethodiek van meubels. Zij tracht dit te bewerkstelligen door vanuit een pragmatisch standpunt en een 

sterke professionele gerichtheid te werken.  

 

De commissie stelde tijdens het bezoek vast dat de opleiding vanuit de gevarieerde achtergrond van haar 

studenten wil komen tot een interdisciplinaire kruisbestuiving en innovatieve ideeën. De opleiding respecteert de 

verschillen tussen de studenten en tracht een inclusieve „microsamenleving‟ te zijn, waarbinnen de betrokkenheid 

bij het meubelontwerp en respect voor de eigenheid van de ontwerpers centraal staan. De opleiding beschouwt 

de variabele instroom als een basis voor creatieve ontwikkelingen. Studenten worden geselecteerd op basis van 

hun profiel om te komen tot een ideale mengeling tussen expertises. De opleiding wil er daarbij voor zorgen dat 

het leerproces niet alleen beperkt is tot de opleidingsonderdelen, maar dat de studenten ook van elkaar leren.  

 

De opleiding neemt aan dat de algemene en algemene beroepsgerichte competenties verworven zijn bij de 

instroom. De instroomprocedure houdt ook rekening met dit gegeven. De commissie stelde in de aanwezige 

documenten vast dat, ondanks deze instelling, aan de beroepsspecifieke competenties ook een aantal algemene 

gekoppeld zijn, en dat deze dus ook – zij het eerder impliciet – aanwezig zijn in de opleiding.  

 

De doelstellingen van de opleiding worden continu aangepast, mee op basis van de variabele instroom. De 

studenten worden individueel begeleid, waardoor de eindcompetenties deels worden afgestemd op de aanwezige 

competenties van de studenten. Zij moeten allen dezelfde eindcompetenties bereiken, maar de concrete 

formulering ervan kan variëren. De doelstellingen worden continu, zowel intern als extern, getoetst. 

 

Uit de gesprekken met de diverse doelgroepen kon de commissie opmaken dat de doelstellingen van de 

opleiding op diverse manieren worden gecommuniceerd aan medewerkers, abituriënten, studenten en externen. 

Alle medewerkers van de vakgroep zijn nauw betrokken bij het opstellen ervan. De doelstellingen worden ook 

jaarlijks op de opleidingsraad van het departement voorgesteld. De opleiding beschikt over een visuele 

presentatie van de doelstellingen, die zij intern en extern gebruikt voor het communiceren ervan. Abituriënten 

kunnen op diverse manieren de doelstellingen verkrijgen. Ze worden meegegeven op infodagen, SID-in‟s, via 
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folders van de opleiding, de jaarlijkse portfolio-uitgave en de website van de hogeschool. Studenten kunnen 

voornamelijk terugvallen op de studiegids, hoewel zij ook dezelfde kanalen als de abituriënten kunnen gebruiken. 

Extern worden de doelstellingen verspreid op beurzen en in musea in binnen- en buitenland. Ook bij 

(inter)nationale contacten met aanverwante opleidingen tracht de opleiding haar doelstellingen uit te dragen. 

Tijdens contacten met het werkveld in het kader van stages, beurzen, tentoonstellingen en wedstrijden zet de 

opleiding eveneens haar doelen in de kijker. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen 

 

Beoordelingscriteria: 

- De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen die 

door (buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het 

betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroeps- of kunstpraktijk). Ze zijn, in het geval van 

gereglementeerde beroepen, in overeenstemming met de reglementering of regelgeving ter zake. 

- Voor professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn de eindkwalificaties getoetst bij het relevante 

beroepenveld. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding heeft een aantal duidelijke domeinspecifieke eindcompetenties bepaald die studenten moeten 

voorbereiden op de verschillende beroepsaspecten. Binnen de doelstellingen stelde de commissie vier aspecten 

vast: het conceptuele, het constructief-technische, het financieel-economische en het communicatieve aspect. 

Deze vier aspecten vormen de basis van de ontwerpcompetenties die de opleiding de studenten wil bijbrengen. 

Zij wil de studenten ruimdenkend, creatief, innovatief, relevant, haalbaar en interdisciplinair leren ontwerpen.  

 

De commissie stelde in de documenten vast dat de opleiding deze aspecten en eindcompetenties heeft vertaald 

in een aantal meer gedetailleerde competenties. Van een student die afstudeert in de opleiding Meubelontwerp 

verwacht men dat hij bereid is om levenslang te leren, dat hij een ruimdenkende conceptuele attitude heeft op 

basis van een maatschappelijke betrokkenheid en dat hij analytisch, synthetisch en kritisch ingesteld is. 

Daarnaast verwacht men dat de meubelontwerper bereid is om gedurende het hele proces te experimenteren met 

alle mogelijke materialen, vormen en constructies, en dat hij voldoende kennis en inzicht heeft om zelfstandig 

problemen op te lossen. Bijkomend wordt verwacht dat de meubelontwerper zicht heeft op de prijs-

kwaliteitverhouding van een ontwerp, en dat hij basiskennis heeft van marketing en verkoopsstrategieën. Een 

laatste nadruk wordt gelegd op de communicatieve vaardigheden van de meubelontwerper. Hij moet op een 

duidelijke manier kunnen communiceren over alle aspecten van het ontwerpproces, en moet 

onderhandelingstechnieken beheersen om in professionele middens een ontwerp te kunnen verdedigen.  

De commissie stelde tijdens de gesprekken vast dat deze domeinspecifieke competenties aansluiten bij de 

vragen van het werkveld.  

 

Binnen de opleiding wordt de toenadering tussen ontwerpers, het ambacht en de industrie gestimuleerd, op basis 

van productgericht en ruimtelijk denken. De opleiding wil haar studenten een brede kijk op de wereld van het 

ontwerpen bijbrengen. Ze combineert daarbij een sterke regionale verankering met een internationale gerichtheid.  
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De commissie kon uit de gesprekken afleiden dat de opleiding zichzelf vergeleken heeft met soortgelijke 

opleidingen in het buitenland. Daarbij valt het op dat het in veel gevallen om vakopleidingen gaat, waar de 

opleiding in Mechelen een ontwerpopleiding wil zijn. Deze ontwerpgerichtheid is in het buitenland vaak 

gerelateerd aan (interieur)architectuuropleidingen, of vormt een afstudeertraject binnen deze basisopleidingen. 

Meubelontwerp is soms ook een onderdeel van de opleiding Productontwikkeling. De opleiding beschouwt 

zichzelf in vergelijking met deze opleidingen nog steeds als uniek, door ruimtelijk denken en product-ontwerpen 

samen als uitgangspunt te nemen.  

 

De afstemming op het beroepenveld gebeurt binnen de opleiding deel automatisch, omdat bijna al het 

onderwijzende personeel een eigen ontwerppraktijk heeft. Daarnaast worden studenten in de mate van het 

mogelijke deel gestimuleerd om deel te nemen aan beurzen in binnen- en buitenland. De adviesraad van het 

departement bestaat uit actoren uit het werkveld, onder wie ook alumni. Tijdens deze vergaderingen is er ruimte 

om de doelstellingen aan het werkveld af te toetsen. Via de alumniwerking worden afgestudeerden ook bevraagd 

over de doelstellingen van de opleiding. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Oordeel over Onderwerp 1: Doelstellingen van de opleiding: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 1.1: Niveau en oriëntatie  goed  

Facet 1.2: Domeinspecifieke eisen  goed 

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 2 Programma 

 

 

 

Facet 2.1 Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties van de opleiding qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

- De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. 

- De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te 

bereiken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed  

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon uit de documenten opmaken dat het volledige programma van de bachelor-na-

bacheloropleiding Meubelontwerp bestaat uit vier opleidingsonderdelen, waarin de diverse competenties aan bod 

komen.  

 

Het hoofdvak is meubelontwerp. Dat is opgesplitst in een ontwerpatelier en een uitvoeringsatelier. In dit 

opleidingsonderdeel staat de productarchitectuur centraal. Binnen het opleidingsonderdeel wordt gewerkt met 

drie soorten producten: unieke producten, producten als onderdeel van een collectie en een portfolio (een reeks 

van producten van een bedrijf/student). Er wordt gewerkt met meubels van gebruiksvoorwerp tot ruimtevullend 

projectmeubilair. Bij het ontwerpen wordt steeds aandacht geschonken aan duurzaam ontwerpen, ecologie en 

recyclage. Omwille van de doelstellingen worden minstens twee groepsopdrachten en twee individuele 

opdrachten gegeven. Doorheen het jaar kan worden afgeweken van dit geijkte traject in het kader van wedstrijden 

of externe opdrachten die zich aandienen, en die in de plaats van een interne opdracht kunnen komen. Bij alle 

opdrachten staat de aansluiting bij een reële situatie sowieso voorop. Binnen de individuele opdrachten van de 

studenten moeten zij minstens één prototype en één maatmeubel ontwerpen. Voor de beide opdrachten zijn 

duidelijke criteria vooropgesteld die aansluiten bij de doelstellingen van de opleiding. 

 

Het tweede opleidingsonderdeel is ontwerpcommunicatie. Binnen dit opleidingsonderdeel doet de student 

voornamelijk tekenwerk en kan hij zijn presentatiecompetenties via diverse grafische technieken verder 

ontwikkelen. Studenten leren binnen het opleidingsonderdeel werken met onder meer CAD en CAM. De 

aangeleerde technieken moeten aangewend worden om een realistisch ontwerpdossier op te stellen. 

 

Het derde opleidingsonderdeel, het ontwerpdossier, focust op het theoretische schrijfwerk dat nodig is om de 

presentatie van het ontwerp theoretisch te onderbouwen. Binnen dit opleidingsonderdeel krijgt de student kennis 

aangeboden in diverse gebieden die gerelateerd zijn aan het meubelontwerp: meubelgeschiedenis, methodiek 

van ontwerpen, meubelconstructie en -technologie, marktactualiteit, marketing en recht.  

 

In het laatste onderdeel, de stage, moeten de studenten hun aangeleerde competenties in de praktijk brengen. 

 

De commissie is van mening dat dit programma een adequate vertaling is van de doelstellingen, en studenten 

werkelijk de mogelijkheid biedt om de beoogde eindcompetenties te behalen.  
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.2 Eisen professionele gerichtheid van het programma 

 

Beoordelingscriteria: 

- Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroeps- of kunstpraktijk ontleend 

studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk, de kunstpraktijk en/of (toegepast) onderzoek. 

- Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. 

- Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroeps- of artistieke vaardigheden en heeft aantoonbare 

verbanden met de actuele beroepspraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Gedurende de opleiding tracht men de studenten met zo veel mogelijk aspecten van het meubelontwerp in 

contact te brengen: het ambacht en de meubelindustrie, het onderwijs, de vakorganisatie en de netwerken. De 

opleiding participeert zowel actief als passief in beurzen, tentoonstellingen, wedstrijden en stages. De commissie 

leidde tijdens het bezoek uit de gesprekken af dat de opleiding er aandacht moet voor hebben dat zij zich niet te 

veel op de regionale en ambachtelijke markt richt. De commissie is van mening dat studenten ook geconfronteerd 

moeten worden met grote (inter)nationale en gerenommeerde meubelproducenten. 

 

De relatie tussen de inhoud van het programma en het werkveld wordt gegarandeerd door het grote aantal 

lesgevers dat ook naast de opleiding actief werkzaam is in het relevante beroepenveld. De ervaring van het 

personeel wordt tijdens de diverse ateliers aan de studenten overgedragen.  

 

Binnen het programma is een duidelijke link met het werkveld te merken in de formulering van de opdrachten. 

Getrouw aan de doelstellingen en de oriëntatie van de opleiding tracht men de opdrachten zo nauw mogelijk te 

laten aansluiten bij de reële praktijk van het meubelontwerp. Indien mogelijk gebruikt de opleiding echte situaties, 

zoals wedstrijden of opdrachten, als opdracht.  

De commissie staat positief tegenover deze aanpak, maar is van mening dat studenten tijdens de opleiding ook 

de kans moeten krijgen om hun creativiteit de vrije loop te laten bij het ontwerpen. 

 

De indeling en de inhoud van de opleidingsonderdelen zijn gericht op een rechtstreekse instroom in het werkveld. 

Alle opleidingsonderdelen zijn erop gericht studenten een beeld te geven van de praktijkwereld van het 

meubelontwerp. Zowel het opleidingsonderdeel ontwerpen, het onderdeel ontwerpdossier, het onderdeel 

ontwerpcommunicatie als de stage is dermate praktisch ingevuld, dat het een waarborg is voor de ontwikkeling 

van beroepsvaardigheden.  

 

Binnen de opleiding wordt een stage georganiseerd. Die wordt aangeboden om studenten de nodige praktische 

beroepskennis, technische ontwerpattitudes en ervaring te laten verwerven in een reële werkomgeving. 

Daarenboven is ook het werkveld vragende partij voor de organisatie van stages. Studenten kunnen kiezen om in 

een ontwerpbureau of meubelbedrijf te werken. De stage bedraagt twintig werkdagen die over een langere 

periode gespreid worden. Zo kunnen studenten een project van een langere duur dan vier weken opvolgen. 

Tijdens de stageperiode worden studenten permanent opgevolgd via consultatiesessies.  

De opleiding heeft voor de stage duidelijke doelstellingen geformuleerd, waaronder:  

- het dagelijks leven van een ontwerpbureau leren kennen,  

- inzicht verwerven in het proces van opdracht tot product,  
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- leren omgaan met technische en financiële omstandigheden,  

- het uitbouwen van een eigen netwerk binnen de sector.  

 

De commissie is van mening dat een stage onontbeerlijk is, maar denkt dat de opleiding nog een meerwaarde 

kan creëren door ook in de andere opleidingsonderdelen structureel met bedrijven samen te werken. 

 

Naast de stage moeten de studenten ook een eindwerk maken onder de vorm van een portfolio. Alle realisaties 

van de student tijdens het academiejaar moeten hierin opgenomen worden. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.3 Samenhang van het programma 

 

Beoordelingscriterium: 

- Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat alle opleidingsonderdelen nauw met elkaar verbonden zijn, 

en dat zij – hoewel dit theoretisch wel het geval is – in de praktijk moeilijk op te splitsen zijn. Het meubelontwerp 

staat centraal en wordt ondersteund door alle andere opleidingsonderdelen. 

 

Het programma is opgebouwd uit vier opleidingsonderdelen. Het eerste opleidingsonderdeel, meubelontwerp, 

bestaat uit 30 studiepunten en valt uiteen in een ontwerpatelier van 24 en een uitvoeringsatelier van 6 

studiepunten. Het tweede opleidingsonderdeel is het ontwerpdossier, dat 10 studiepunten omvat. Het 

opleidingsonderdeel ontwerpcommunicatie omvat 5 studiepunten voor het aanleren van allerhande grafische 

technieken en 5 studiepunten voor het aanleren van Computer Aided Design (CAD). Het ontwerpdossier bestaat 

uit diverse kleinere onderdelen en omvat in totaal 10 studiepunten. Tot slot moet de student ook een stage 

doorlopen, die eveneens 10 studiepunten omvat. 

 

De commissie kon vaststellen dat de vereiste begincompetenties en de beoogde eindcompetenties naast de 

inhoud van een opleidingsonderdeel in de studiegids staan, en dat in alle opleidingsonderdelen 

disciplineoverschrijdende elementen aanwezig zijn. 

 

Het programma voorziet op het hoogste niveau geen keuzeopleidingsonderdelen. In de praktijk heeft de student 

evenwel de mogelijkheid om veel keuzes te maken. De inhoud van de opdrachten en de stage zijn daarbij de 

belangrijkste elementen. Deze keuze kan bovendien individueel dan wel in groep gemaakt worden. De kleine 

studentenpopulatie laat toe uiterst flexibel om te gaan met de inhoudelijke invulling van het programma.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 2.4 Studieomvang 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang, bachelor: ten minste 180 

studiepunten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: OK 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De bachelor-na-bacheloropleiding bestaat uit 1 studiejaar van 60 studiepunten. De opleiding voldoet hiermee aan 

de formele eisen met betrekking tot de minimale studieomvang van een bachelor-na-bacheloropleiding.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.5 Studielast 

 

Beoordelingscriteria: 

- De werkelijke studietijd wordt getoetst en sluit aan bij de normen vastgesteld krachtens decreet. 

- Het programma is studeerbaar doordat factoren die betrekking hebben op dat programma en die de 

studievoortgang belemmeren, zo veel mogelijk worden weggenomen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Studietijdmetingen gebeuren binnen de opleiding aan de hand van persoonlijke contacten en bevragingen. De 

commissie stelde tijdens de gesprekken met de studenten en docenten geen problemen vast op dit vlak. Er is 

evenwel geen zicht op de effectieve studietijd. 

 

Op basis van de bevragingen is bijsturing van de werkdruk mogelijk. In het verleden paste de opleiding al de 

lengte en de invulling van de stage aan, en evolueerde het theoretische luik van de opleiding van een thesis naar 

een ontwerpdossier. 

 

Timing is in de dagelijkse ontwerppraktijk een heel belangrijke competentie. De opleiding besteedt hier veel 

aandacht aan. De planning van de studenten wordt intensief opgevolgd en begeleid. Het definiëren van een 

tijdspad, afbakenen van tussenstappen en omgaan met deadlines is expliciet aanwezig in het programma.  

 

De commissie is op basis van de gesprekken en de documenten van oordeel dat het programma een eerder 

grote werkdruk oplegt aan de studenten, maar dat dit niet problematisch is. Uit de gesprekken leidde zij ook af dat 

de docenten inspanningen leveren om de studeerbaarheid van het programma te bevorderen. 
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud 

 

Beoordelingscriteria: 

- Het didactische concept is in lijn met de doelstellingen. 

- De werkvormen sluiten aan bij het didactische concept. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding werkt uitdrukkelijk op een projectmatige en procesgestuurde basis. Zij tracht de student zo veel 

mogelijk inspraak te geven, en stemt de inhoud van het programma af op de individuele competenties van de 

studenten, voor zover zij de beoogde eindcompetenties nastreven. De commissie staat positief tegenover het 

gebruik van projectwerk in de opleiding. Zij is van mening dat dit op het gebied van integratie van de 

opleidingsonderdelen en doelstellingen een meerwaarde betekent. 

 

Er wordt met betrekking tot de werkvormen gestreefd naar een evenwicht tussen zelfstudie en teamwork, en 

peer-to-peer-leren.  

 

Voor het opbouwen van praktische vaardigheden gebruikt de opleiding de werkvormen projectwerk, practica, 

zelfstudie en atelierwerk. Als onderwijsmiddelen worden hiervoor individuele sturing en begeleiding gebruikt. Voor 

het opbouwen van kennis doet men een beroep op hoorcolleges en werkgroepen als werkvorm. Als 

onderwijsmiddelen gebruikt men syllabi en schematische handleidingen.  

 

De opleiding maakt in grote mate gebruik van het cellenconcept van het departement, waarbij voornamelijk de 

documentatie- en de realisatiecel belangrijk zijn.  

 

Als ondersteunende middelen worden ook bedrijfsbezoeken en contacten met externen ingezet als leermiddel.  

De commissie is van mening dat de opleiding ook nog meer gebruik kan maken van opportuniteiten (wedstrijden, 

opdrachten, evenementen…) die zich gedurende het academiejaar aanbieden. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 2.7 Beoordeling en toetsing 

 

Beoordelingscriterium: 

- Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat en voor studenten inzichtelijk getoetst of de 

studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon uit de gesprekken met docenten en studenten afleiden dat de opleiding inspanningen levert 

om de evaluatievormen te laten aansluiten bij de gebruikte werkvormen. 

 

Binnen de opleiding wordt veel gewerkt met peer-evaluatie. Deze vorm wordt nagenoeg altijd gebruikt bij 

groepswerk. Het proces van het ontwerpen wordt daarbij door peers geëvalueerd. De lectoren beoordelen het 

uiteindelijke product. In het eerste jaar werd deze evaluatievorm zonder gevolgen gebruikt. De daaropvolgende 

jaren werd deze methode verfijnd, en die wordt nu definitief toegepast. Bij deze vorm van evaluatie wordt ervoor 

gezorgd dat er minstens drie personen in een groep zitten, zodat er steeds een gewogen oordeel is. 

 

Zoals aangegeven evalueert de opleiding zowel het proces als het product. De verhouding tussen de twee is 

afhankelijk van het project en het studietraject van elke student. Bij tussentijdse evaluatie ligt de klemtoon op 

procesevaluatie. De opleiding beoordeelt de evolutie van de individuele competenties en doelstellingen naar de 

beoogde eindcompetenties van de opleiding. Door deze tussentijdse evaluatie is een vlotte bijsturing mogelijk. 

Ter ondersteuning van dit proces wordt een permanente geïndividualiseerde evaluatie gebruikt. Het werk van de 

student kan op die manier (bij)gestuurd worden. Vanuit het participatiegroeimodel van de opleiding is het mogelijk 

om de studenten inspraak te geven in het evaluatiemoment en hen een bijdrage te laten leveren aan de inhoud 

ervan. De dialoog tussen student en lesgever simuleert op die manier deels de relatie tussen klant en 

opdrachtgever. Deze methode van evalueren wordt duidelijk toegelicht bij de aanvang van het academiejaar. 

 

Op het einde van het academiejaar worden de studenten geëvalueerd via een eindjury. Aan de hand van al hun 

praktische realisaties tijdens het academiejaar, waaronder hun prototype, stellen de studenten hun voortgang in 

de verschillende opleidingsonderdelen voor, mee aan de hand van de aangeleerde presentatietechnieken. Alleen 

voor meubelgeschiedenis wordt een klassiek mondeling examen afgenomen. Het ontwerpdossier van de 

studenten vervangt de andere examens. Bij de evaluatie van het ontwerpdossier wordt rekening gehouden met 

de technische en commerciële presentatiebeelden, de mondelinge communicatie en de totaalpresentatie van het 

project. De jury bestaat uit internen en externen. De eindevaluatie gebeurt aan de hand van een rekenkundig 

model, dat ter ondersteuning van een plenair gesprek met alle juryleden wordt gebruikt. Deze bespreking leidt tot 

een unanieme beslissing van de jury.  

De commissie staat positief tegenover deze evaluatiemethode. 

 

De stage wordt beoordeeld door de stagemeester aan de hand van een reeks vooropgestelde vaardigheden. Hij 

geeft hierbij geen concrete cijfers, maar waarden. De vertaling naar cijfers gebeurt door de stagementor aan de 

hand van een interne waardeschaal. De mentor beoordeelt ook het stageverslag.  

 

Gezien de wettelijke verplichting om het eindcijfer van opleidingsonderdelen in gehele getallen op twintig uit te 

drukken, geeft dit binnen de opleiding sterke afwijkingen, omwille van het grote aantal studiepunten per 

opleidingsonderdeel. Om met deze afwijking om te gaan, ontwikkelde de opleiding een eigen berekeningstool, 

zodat de eindscore van de student toch een duidelijke weergave van zijn competenties blijft.  
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 2.8 Masterproef 

 

Dit facet is niet van toepassing voor een professionele bachelor-na-bachelor. 

 

 

 

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden 

 

Beoordelingscriteria: 

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten  

bachelor: 

- diploma secundair onderwijs, diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, 

diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, of een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens 

een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt 

erkend; 

- door het instellingsbestuur bepaalde voorwaarden voor personen die niet aan de bovengenoemde 

voorwaarden voldoen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon uit de documenten vaststellen dat het mogelijk is om rechtstreeks in te stromen in de bachelor-

na-bacheloropleiding Meubelontwerp vanuit zes vooropleidingen: Interieurvormgeving, Interieurarchitectuur, 

Architectuur, Productdesign, Industriële wetenschappen: Industrieel ontwerpen en Ingenieurswetenschappen: 

Architectuur. Zowel een bachelor- als masterdiploma in deze opleidingen geeft toegang tot de bachelor-na-

bacheloropleiding Meubelontwerp. 

 

Studenten met andere vooropleidingen kunnen toegang krijgen tot de opleiding onder voorwaarden. Zij moeten 

een voorbereidingsprogramma van minstens drie studiepunten volgen. De opleiding voorziet wel de mogelijkheid 

om dit programma parallel met de BanaBa af te werken. 

 

Op basis van een selectiegesprek kunnen op jaarbasis maximaal twintig studenten instromen. Op basis van een 

portfolio moet een kandidaat-student aantonen dat hij al over een zekere ontwerpmethodiek beschikt. De 

opleiding peilt ook naar de motivatie en de verwachtingen van de kandidaat-student, en vraagt het 

diplomasupplement van zijn basisopleiding op. Op basis van dit gesprek neemt het selectieteam een beslissing 

over de toelating van een student tot de opleiding. Er bestaan geen objectieve selectiecriteria. Rekening houdend 

met de multidisciplinaire doelstellingen van de opleiding wordt steeds een selectie gemaakt op basis van het 

aanbod aan kandidaat-studenten.  

De commissie is van mening dat de opleiding de selectiecriteria transparanter moet maken. Zij stelt dat de 

selectieprocedure wel degelijk goed is, maar ook dat (niet-)geselecteerden een duidelijker beeld moeten krijgen 

van de redenen waarom zij (niet) zijn toegelaten.  
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Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Oordeel over Onderwerp 2: Programma: voldoende 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 2.1: Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma  goed 

Facet 2.2: Eisen academische gerichtheid van het programma  goed  

Facet 2.3: Samenhang van het programma   goed 

Facet 2.4: Studieomvang    OK 

Facet 2.5: Studielast    goed  

Facet 2.6: Afstemming tussen vormgeving en inhoud   goed  

Facet 2.7: Beoordeling en toetsing    goed  

Facet 2.8: Masterproef    nvt  

Facet 2.9: Toelatingsvoorwaarden    goed  

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 3 Inzet van het personeel 

 

 

 

Facet 3.1 Kwaliteit van het personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het 

programma. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie stelde vast dat de Katholieke Hogeschool Mechelen over een duidelijk personeelsbeleid beschikt, 

dat gebaseerd is op haar missie en strategische doelstellingen. De commissie kon uit de documenten en 

gesprekken afleiden dat de departementen eigen accenten kunnen leggen binnen het beleidskader dat de 

hogeschool oplegt.  

 

De kaders van het personeelsbeleid werden geëxpliciteerd in het organogram van de hogeschool en in de 

structuurnota‟s. Via het hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) werden protocollen afgesloten die alle 

vormelijke en inhoudelijke aspecten van het personeelsbeleid regelen. Er zijn duidelijke afspraken over de 

invulling van vacante en niet-vacante betrekkingen en het vast benoemen van personeel. Binnen de hogeschool 

en het departement is nog geen bevorderingspolitiek aanwezig. Er bestaat wel een vierjarig mandaatstelsel voor 

opleidingshoofden, diensthoofden en hogeschoolcoördinatoren.  

 

Op basis van een bevraging van het personeel worden diverse wijzigingen onderhandeld. Vooral de werkdruk van 

de personeelsleden vormt een probleem binnen de opleiding. Op korte termijn wil het departement een actieplan 

opstellen om hierop een antwoord te bieden, en de belangrijkste oorzaken van de hoge werkdruk aan te pakken. 

De meeste personeelsleden ervaren de hoge werkdruk evenwel niet als negatief, omwille van het positieve 

contact met de studenten en de werkomgeving, die als heel positief wordt beschouwd. De hogeschool beschikt in 

dit opzicht over een regeling met betrekking tot de taakverdeling, gebaseerd op de conformiteit met het HOC-

protocol, een billijke spreiding van de taakbelasting en een duidelijke functie- en taakstelling. Het maximale aantal 

lesuren voor een voltijdse lesgever bedraagt twintig. Voltijdse lectoren mogen ook twee halve dagen thuis aan 

een zelfstandige praktijk werken. 

 

Binnen de hogeschool maakt men voor de functie- en taakstelling gebruik van de cyclus afstemmings-, 

functionerings- en evaluatiegesprek (gebaseerd op de oorspronkelijke functieomschrijving die werd opgemaakt bij 

de aanwerving) van het personeelslid.  

De commissie stelde vast dat voor al deze gesprekken duidelijke procedures en verantwoordelijkheden zijn 

geformuleerd.  

Met betrekking tot het inzetten van personeel voor onderwijsactiviteiten wordt rekening gehouden met de 

gewenste taakinvulling en de competenties van de diverse personeelsleden. De taakverdeling wordt besproken in 

de opleidingsraad, waar men tracht deze regeling in lijn te brengen met de geformuleerde visie en doelstellingen 

van de organisatie en de opleiding. Onderwijzende personeelsleden worden zo optimaal mogelijk ingezet in het 

onderwijs van de bachelor-na-bacheloropleiding Meubelontwerp en in diverse administratieve en/of 

coördinerende taken. In de mate van het mogelijke tracht men een versnippering van taken tegen te gaan. Met 

betrekking tot loopbaanperspectieven kunnen alle personeelsleden hun ambities en behoeften kenbaar maken 

aan het opleidingshoofd. Binnen en buiten de onderwijsopdracht worden mogelijkheden geboden om hieraan 

tegemoet te komen. 
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Met betrekking tot logistiek, financiën en beleid werken diverse administratieve krachten met de nodige 

competenties op het secretariaat. Organisatorische competenties worden verwacht van alle personeelsleden, 

waarbij bepaalde personeelsleden verantwoordelijkheden met betrekking tot onderwijsondersteunende specifieke 

taken kregen toegewezen.  

De commissie stelde tijdens het bezoek vast dat de docenten van de opleiding over voldoende kwaliteiten 

beschikken voor de organisatie van het onderwijs, zowel op organisatorisch als inhoudelijk vlak. Zij is ook van 

mening dat de opleiding blijvend aandacht moet hebben voor de pedagogisch-didactische kwaliteiten. Bovendien 

moet er naast de ondersteunende taken van het onderwijzende personeel ook aandacht uitgaan naar zijn 

inspirerende functie. Dat aspect is zeker nog voor verbetering vatbaar. Op dat vlak en op het gebied van de 

inhoudelijke competenties is de commissie van mening dat de opleiding meer gebruik mag maken van 

gastdocenten. 

 

Voor nieuwe personeelsleden is een onthaalprogramma voorzien met een onthaaldag, informatie over diverse 

onderwijsaangelegenheden en vervolgsessies, met de nadruk op reflectie en intervisie. 

 

De hogeschool en de opleiding voeren een duidelijk gelijkekansenbeleid bij de aanwerving en professionalisering 

van het personeel.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie raadt de opleiding aan meer gebruik te maken van gastdocenten, om zo de inspirerende functie en 

gespecialiseerde vakkennis van het onderwijzende personeel naar de studenten toe te verhogen. 

 

 

 

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid 

 

Beoordelingscriterium: 

- Het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de 

opleiding en de beroeps- of kunstpraktijk. 

- Bij de daarvoor in aanmerking komende opleidingen moet daarenboven voldoende personeel beschikken 

over kennis en inzicht in de desbetreffende beroeps- of kunstpraktijk. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

95 procent van het lectorenteam beschikt over een eigen beroepspraktijk. De commissie kon ook vaststellen dat 

er diverse competenties aanwezig zijn in het lectorenteam. Er zijn onder meer (interieur)architecten, 

productontwikkelaars en specialisten uit de grafische wereld en de meubelsector aanwezig. De 

beroepsactiviteiten buiten de hogeschool betekenen voor de docenten een continue beroepsgeoriënteerde 

bijscholing.  

 

Alle lectoren zijn actief in de basisopleiding Interieurvormgeving. Dit zorgt voor een continue interactie en 

verrijking tussen de beide opleidingen. 

 

De commissie kon uit de gesprekken en documenten opmaken dat lectoren deelnemen aan wedstrijden en 

tentoonstellingen, en geregeld werk publiceren. Zij fungeren ook als gastjurylid in andere onderwijsinstellingen en 

als gastlector in buitenlandse instellingen. De opleiding organiseert geregeld lezingen, workshops en diverse 

bedrijfs- en studiebezoeken.  
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Qua professionalisering worden op het niveau van de hogeschool vormingsweken en studiedagen georganiseerd. 

Op het niveau van de hogeschool is de professionalisering zowel gestuurd door vragen van de personeelsleden 

als door vragen van de opleiding. Hierbij ligt een duidelijk focus op de verhouding tussen de pedagogische en 

didactische competenties en de ontwikkeling van het onderwijsteam met het oog op de geplande activiteiten. De 

opleiding organiseert daarvoor workshops, lezingen, bedrijfsbezoeken en een jaarlijkse pedagogische studiedag.  

De commissie is van mening dat hier ook in de toekomst voldoende aandacht aan geschonken moet worden.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

Facet 3.3 Kwantiteit personeel 

 

Beoordelingscriterium: 

- Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De commissie kon tijdens het bezoek vaststellen dat voor de totale opleiding Interieurvormgeving slechts 1,125 

VTE voorzien zijn. Hierbinnen worden diverse taken ingevuld. De grootste percentages, respectievelijk 40, 30 en 

20 procent, gaan op aan personeelsinzet voor het opleidingsonderdeel Meubelontwerp, de inzet van een 

opleidingsverantwoordelijke – die tevens de opleiding vertegenwoordigt in de opleidingsraad van de 

basisopleiding – en ondersteuning voor stage, externe contacten en de alumniwerking. Daarnaast zijn er nog een 

aantal kleinere percentages aanwezig in de opleiding. Voor het opleidingsonderdeel meubelgeschiedenis is 2,5 

procent VTE voorzien. Voor elk van de onderdelen meubelatelier, CAD en presentatietechnieken bedraagt dit 5 

procent. Ook voor de ondersteuning van de opleidingsverantwoordelijke is nog eens 5 procent VTE beschikbaar. 

 

Naast het vaste lectorenteam maakt de opleiding gebruik van gastlectoren. De opleiding doet ook uitgebreid een 

beroep op de verantwoordelijken voor de celwerking van de basisopleiding. Het team dat de realisatiecel beheert, 

is onlosmakelijk verbonden met en broodnodig voor de ondersteuning van het ontwerpatelier van de opleiding 

Meubelontwerp.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie beveelt de opleiding aan dringend op zoek te gaan naar een oplossing voor de kleine 

personeelsbezetting. 
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Oordeel over Onderwerp 3: Inzet van het personeel: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 3.1: Kwaliteit personeel  voldoende 

Facet 3.2: Eisen professionele gerichtheid goed 

Facet 3.3: Kwantiteit personeel  onvoldoende 

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 

 

De visitatiecommissie maakt een positieve afweging en stelt dat de opleiding voldoende potentieel heeft om de 

vastgestelde tekortkomingen te verhelpen. Ondanks de grote werkdruk bij de docenten is de commissie van 

mening dat dit tot op heden geen negatieve gevolgen had voor de kwaliteit van de afgestudeerden. Tijdens de 

gesprekken met diverse geledingen bleek dat docenten bereid zijn om ook buiten hun werkuren tijd te investeren 

in de opleiding, waardoor veel problemen vermeden worden. De kwaliteit van het personeel, hun professionele 

kwaliteiten en hun inzet wegen voor de beoordeling van dit facet dan ook zwaarder door dan hun kwantitatieve 

aantal. 
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Onderwerp 4 Voorzieningen 

 

 

 

Facet 4.1 Materiële voorzieningen 

 

Beoordelingscriterium: 

- De huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Op het niveau van de hogeschool is de dienst Logistiek en gebouwen verantwoordelijk voor de materiële 

voorzieningen. Hij beheert het patrimonium van de hogeschool op basis van een masterplan, waarin rekening 

wordt gehouden met de onderwijsvisie op het professioneel hoger onderwijs, de interactie met de stedelijke 

context, duurzaamheid en ecologie. De verdeling van de werkingsmiddelen voor materiële voorzieningen is 

gebaseerd op een allocatiemodel. Elk departement beschikt over een campuscel die instaat voor het dagelijkse 

onderhoud en het uitbouwen van de voorzieningen. De opleidingsverantwoordelijke Meubelontwerp heeft ook een 

taak op het vlak van infrastructuur, en kan daardoor bijkomende zorg besteden aan de noden van de kleine 

bachelor-na-bacheloropleiding binnen de hogeschool. 

 

De commissie kon tijdens de rondleiding zien dat de opleiding over een deel van de campus Faydherbe beschikt, 

maar is van mening dat extra opleidingsspecifieke ruimte geen overbodige luxe is.  

De campus is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en is gelegen tegenover de centrale faciliteiten, waar de 

opleiding gebruik kan maken van aula‟s, de bibliotheek, een campusshop, een studentenrestaurant en 

parkeergelegenheid. Gezien de integratie van de opleiding in het departement en de activiteiten van het 

personeel in de basisopleiding, kan de opleiding op de campus ook een beroep doen op de faciliteiten van de 

omringende diensten van de opleiding Interieurvormgeving. Op de campus kan de opleiding gebruikmaken van 

kantoren voor diverse omkaderende personeelsleden, praktijkateliers per programmajaar, een documentatie- en 

realisatiecel, een presentatie- en computercel, een realisatie- en maquettecel, werkruimten, een foyer, een 

lectorenstudio, een keuken en een departementale bioscoop.  

 

Ondanks de aanwezigheid van deze diensten ervoer de opleiding de nood aan een eigen werkruimte die 

afgestemd is op de specifieke noden van (de studenten van) de opleiding Meubelontwerp. Achteraan de campus, 

aansluitend op de realisatiecel van het departement, kreeg de opleiding een eigen ruimte. 

 

In de documentatiecel kunnen studenten alle technische informatie, zoals catalogi, stalen en algemene informatie 

met betrekking tot interieurvormgeving en meubelontwerp, raadplegen. De presentatiecel wordt gebruikt om 

realisaties van studenten tentoon te stellen. Via de aangehechte computercel kunnen manuele presentaties 

aangevuld worden met digitale. In de realisatiecel zijn actuele gereedschappen aanwezig om studenten de kans 

te bieden hun ontwerpen ook werkelijk te realiseren. De studenten kunnen sinds 2006 ook beschikken over een 

specifieke maquettecel. Binnen al deze cellen kunnen de studenten rekenen op ondersteuning van lectoren.  

De commissie is van mening dat deze cellen een goede ondersteuning bieden aan de studenten, en dat zij in 

hoge mate aan de verwachtingen voldoen. 

 

De bibliotheek evolueerde de voorbije jaren van een leercentrum naar een kennislogistiek centrum, en heeft vijf 

basisfuncties waarmee ze de opleidingen ondersteunt. Vooreerst is er de klassieke bibliotheekdienst met boeken, 

tijdschriften, kranten en traditionele catalogi. Daarnaast is er een netwerkbibliotheek, die de studenten toelaat via 

interbibliothecair leenverkeer collecties van binnen- en buitenlandse bibliotheken op te vragen. Er wordt ook een 

digitale bibliotheek aangeboden aan de studenten. Die bestaat uit diverse onlinedatabanken, naslagwerken, 
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woordenboeken en andere digitale content. De vierde functie van de bibliotheek is de rol van onderwijs- en 

leercentrum. De studenten kunnen gebruikmaken van computers, scanners, printers en kopieerapparaten, en 

kunnen technische en inhoudelijke bijstand krijgen van het bibliotheekpersoneel. De bibliotheek fungeert tot slot 

ook als zelfstudiecentrum. In de bibliotheek zijn handleidingen en oefeningen aanwezig om het gebruik van 

informatiebronnen te stimuleren. Zowel studenten als lectoren kunnen suggesties doen voor de uitbreiding van de 

bibliotheekcollectie. Voor de opleiding Interieurvormgeving ligt de nadruk op meubel en interieur, duurzaamheid 

en technieken. De bibliotheek heeft ruime openingsuren en is ook tijdens vakantieperiodes een aantal dagen 

geopend.  

De commissie is van mening dat de opleiding kan rekenen op goede bibliotheekfaciliteiten. Op het vlak van 

naslagwerken die specifiek gericht zijn op interieurvormgeving is zij evenwel van mening dat er nog ruimte is voor 

verbetering.  

 

ICT-voorzieningen worden beheerd door de dienst Informatica. De integratie van digitaal leren in de 

onderwijsactiviteiten is een prioriteit in het opleidingsplan. Elke student heeft binnen het netwerk van de 

hogeschool steeds toegang tot internet en zijn persoonlijke netwerklocaties en computerinstellingen. Studenten 

en lectoren kunnen ook thuis intranet en e-mail raadplegen. Via intranet kan alle belangrijke informatie met 

betrekking tot de opleiding worden opgevraagd. De opleiding maakt daarenboven gebruik van een elektronische 

leeromgeving en een elektronische toetsomgeving. De opleiding gebruikt zo veel mogelijk internet- en 

softwaretoepassingen in het onderwijs. In alle leslokalen en ateliers is draadloos internet voorzien. In de ateliers 

zijn tevens computereilanden voorzien. 

 

In het studenteninformatiepunt worden diverse omkaderende voorzieningen aangeboden: psychosociale 

voorzieningen, financiële voorzieningen, cafetaria, sport- en cultuurvoorzieningen en ondersteuning voor 

studenten met een functiebeperking.  

De commissie is van mening dat de centralisering van deze diensten een positieve invloed heeft op de 

zichtbaarheid en ook drempelverlagend werkt. Geregeld worden hier workshops georganiseerd rond specifieke 

problemen als faalangst en assertiviteit. Deze dienst helpt studenten ook zoeken naar huisvesting, studentenjobs 

en tweedehandscursussen en -boeken. Studenten kunnen hier tevens een fiets ontlenen. Via „Stipmail‟ worden 

studenten tweewekelijks op de hoogte gebracht van recente activiteiten. Op deze locatie zijn ook de 

studentenbegeleiders en de studietrajectbegeleider aanwezig. Binnen de opleiding Interieurvormgeving worden 

deze diensten aangevuld met een peter-meteravond voor het onthalen van nieuwe studenten, een onthaalweek, 

een kerstreceptie, recepties bij tentoonstellingen, eindejaarsactiviteiten en filmavonden in de bioscoopzaal. Uit de 

gesprekken met de studenten en de docenten kon de commissie vaststellen dat zij tevreden zijn over de 

aanwezige faciliteiten. 

 

Voor lectoren wordt in het kader van teambuilding een jaarlijkse uitstap georganiseerd en is er een 

personeelsbarbecue op het einde van het jaar. Lectoren beschikken over twee lectorenstudio‟s en kunnen 

gebruikmaken van een keuken.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

De commissie raadt de opleiding aan om inspanningen te leveren zodat ze opleidingsspecifieke werkruimten 

verkrijgt binnen de instelling.  
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Facet 4.2 Studiebegeleiding 

 

Beoordelingscriteria: 

- De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op de 

studievoortgang. 

- De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van studenten. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Op het niveau van de hogeschool wordt een duidelijke nadruk gelegd op studiebegeleiding. Het kader van de 

begeleiding wordt uitgezet door de hogeschoolwerkgroep Studietrajectbegeleiding. Hij informeert de studenten 

hierover via de folder „Student-, traject- en studiebegeleiding‟.  

 

De opleiding verstrekt informatie op diverse manieren. Alle informatie is in eerste instantie te raadplegen op de 

website van de hogeschool en de opleiding. De hogeschool verspreidt een folder waarin zij zich in haar geheel 

voorstelt. Deze folder wordt aangevuld met opleidingsfiches waarmee de opleiding Meubelontwerp zichzelf 

voorstelt. Deze brochures worden jaarlijks gestuurd naar laastejaarsstudenten van opleidingen die rechtstreeks 

toegang bieden tot de betreffende opleiding.. Zij ontvangen ook affiches van de infodagen. Laatstejaarsleerlingen 

van secundaire scholen worden twee keer aangeschreven door het departement. Zij ontvangen zowel een 

informatiebrochure als een uitnodiging naar de infodagen. Tijdens infodagen stelt de opleiding zich voor aan 

abituriënten via PowerPoint-presentaties en toont zij cursussen, boeken, de academische kalender, informatie 

over studiebegeleiding en realisaties van studenten. Tot slot organiseert de opleiding interieurvormgeving 

meeloopdagen tijdens dewelke de opleiding meubelontwerp ter sprake komt als mogelijk vervolgtraject. Naast de 

eigen activiteiten participeert de opleiding ook in externe initiatieven. De opleiding is vertegenwoordigd op de SID-

in-beurzen. Bij deelname aan interieurbeurzen bemannen studenten de beursstand.  

 

De belangrijkste vorm van informatieverstrekking is evenwel het intakegesprek. Tijdens dit gesprek informeert de 

opleiding studenten zo breed en diep mogelijk over alle aspecten van de opleiding. Ter ondersteuning van deze 

gesprekken en vragen die via andere kanalen binnenkomen, heeft de opleiding een lijst van veelgestelde vragen 

opgebouwd, om de efficiëntie en volledigheid van de informatieverspreiding te verhogen. Deze lijst staat ter 

beschikking van de intakeploeg van de opleiding. Tijdens het intakegesprek wordt tevens informatie over de 

kandidaat-student verzameld. De opleiding peilt naar zijn achtergrond en motivatie om het traject te doorlopen.  

 

In de opleiding tracht men zo veel mogelijk problemen op te vangen met persoonlijke begeleiding en permanente 

evaluatie. De commissie kon uit de gesprekken afleiden dat studenten voldoende worden opgevangen en dat 

iedereen een beroep kan doen op studiebegeleiding. Het optionele karakter van deze diensten vond de 

commissie positief. Indien nodig wordt de student doorverwezen naar de relevante dienst.  

 

De vlotte doorstroom van studenten wordt mogelijk gemaakt door de geringe omvang van de opleiding. De 

gerichte instroom en de persoonlijke contacten tijdens de lessen zorgen voor een continue coaching bij de 

studievoortgang en de instap in het beroepenveld.  

 

Met psychosociale noden kunnen studenten terecht bij medewerkers van het studie-informatiepunt. 

 

De commissie kon uit de gesprekken opmaken dat er in examenperiodes aangepaste begeleiding is voorzien, 

maar dat hier nagenoeg geen gebruik van gemaakt wordt. Binnen het departement is een ombudspersoon 

aanwezig. Hij is het eerste aanspreekpunt voor informatie over het examenreglement, de organisatie van 

inhaalexamens en het onderzoeken van en bemiddelen bij klachten, en hij houdt toezicht op het naleven van 

faciliteiten. Na de examens worden feedbacksessies voorzien. Studenten met tekorten na de eerste 

examenperiode krijgen een uitnodiging van de studietrajectbegeleider om hun resultaten te bespreken.  
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Op het einde van het opleidingstraject organiseert de opleiding een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek 

bespreekt de opleiding met de student de behaalde resultaten, en zijn kijk op de doelen die hij heeft bereikt en de 

inzichten die hij heeft verworven.  

 

De exitcel van het departement begeleidt studenten bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Zij verspreidt ook 

vacatures naar de alumni. Alumni worden geregeld gevraagd om deel te nemen aan activiteiten van het 

departement. Relevante informatie met betrekking tot wedstrijden wordt eveneens aan alumni doorgegeven.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 

 

 

 

 

Oordeel over Onderwerp 4: Voorzieningen: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 4.1: Materiële voorzieningen  voldoende 

Facet 4.2: Studiebegeleiding  goed 

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 

 

 

 

Facet 5.1 Evaluatie resultaten 

 

Beoordelingscriterium: 

- De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mee aan de hand van toetsbare streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Op het niveau van de hogeschool is de academisch directeur, samen met de onderwijsraad en het directiecomité, 

verantwoordelijk voor de strategie op het vlak van onderwijsondersteuning en -vernieuwing. Zij worden bijgestaan 

door het team Academische planning en de stuurgroep Kwaliteitszorg. In dit laatste orgaan hebben de algemeen 

directeur, de directeur academische planning, de departementale kwaliteitszorgverantwoordelijken en de 

hogeschoolcoördinatoren kwaliteitszorg en studentenzaken, onderwijsontwikkeling en professionalisering en 

institutioneel onderzoek zitting. Zij leggen de prioriteiten vast en bepalen de hogeschoolbrede plannen. Ter 

ondersteuning van het kwaliteitszorgproces beschikt de hogeschool over een kwaliteitshandboek, waarin alle 

nodige documenten zijn opgenomen. 

 

De bachelor-na-bacheloropleiding Meubelontwerp is qua kwaliteitszorg onlosmakelijk verbonden met de 

bacheloropleiding Interieurvormgeving. Op basis van overleg met lectoren, gastdocenten, celverantwoordelijken, 

studenten en het werkveld stelt de bachelor-na-bacheloropleiding een opleidingsplan voor onderwijsverbetering 

en -ontwikkeling op. Het onderwijsontwikkelingsplan bevat de strategische keuzen van de hogeschool met 

betrekking tot de opleiding en de actieplannen. Op het niveau van de hogeschool zijn er diverse stuurgroepen die 

de implementatie van deze actieplannen coördineren. Deze stuurgroepen zijn samengesteld uit leden van 

academische planning en vertegenwoordigers van de departementen. Het opleidingsplan van de opleiding 

Meubelontwerp bestaat uit vijf rubrieken: prioriteiten, projectplan, navormingsplan, communicatieplan en 

randvoorwaarden. Jaarlijks wordt een stand van zaken van het opleidingsplan opgemaakt om de vorderingen na 

te gaan en waar nodig bij te sturen. De resultaten worden gepubliceerd in het jaarverslag. Elke vier jaar volgt een 

eindevaluatie en wordt een nieuw opleidingsplan opgesteld. 

 

Binnen de hogeschool wordt één centraal kwaliteitszorgsysteem gebruikt, dat evenwel ruimte biedt voor 

specifieke opleidingsnoden. De commissie stelde vast dat binnen de opleiding Meubelontwerp weinig formele 

metingen worden uitgevoerd omwille van de kleinschaligheid van de opleiding. De werking en verbeteringspunten 

kunnen op een vlotte manier worden besproken en opgevolgd.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering 

 

Beoordelingscriterium: 

- De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbeteringsmaatregelen die bijdragen 

aan de realisatie van de streefdoelen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Het huidige opleidingsplan van de opleiding valt op te splitsen in vier grote pijlers: infrastructuur, flexibele inhoud, 

communicatie en samenwerking met het expertisecentrum duurzaam ontwerpen. De commissie leidde uit de 

gesprekken en documenten af dat de opleiding aan deze vier pijlers werkt. 

 

De eerste pijler valt op te splitsen in twee elementen: administratieve organisatie en huisvesting. Met betrekking 

tot het eerste aspect wil men de enorm hoge werkdruk door het kleine aantal personeelsleden remediëren. De 

opleiding wil meer ruimte creëren voor de kerntaken van de lectoren. Daarnaast wil men jaarlijks terugkerende 

taken en evenementen oplijsten om minder afhankelijk te worden van personen. De uitwerking van het draaiboek 

is hierbij een belangrijk element. Op vandaag werd al een aantal gegevens verzameld, maar door recente 

personeelsverschuivingen verhoogde de werkdruk alleen maar. Op het vlak van huisvesting wil de opleiding 

Meubelontwerp beschikken over eigen lokalen. De opleiding is erin geslaagd hier een antwoord op te vinden.  

 

De tweede pijler, flexibele inhoud, verwijst naar het project om de flexibele inhoud van de opleiding binnen 

competentiegericht onderwijs te organiseren, en de evaluatie en communicatie hierop af te stemmen. De 

opleiding heeft hierin stappen ondernomen en ziet het evaluatierapport als een belangrijke tussenstap in het 

proces. Zij geeft evenwel aan dat dit, gezien de invulling van de opleidingsdoelstellingen, een continu proces zal 

blijven. 

 

De opleiding wil een communicatieplan opstellen om zowel de interne als externe communicatie te optimaliseren. 

Om de communicatie naar de studenten te verbeteren, werd al geëxperimenteerd met Toledo en andere 

internettoepassingen, maar deze initiatieven boden niet genoeg antwoorden op de noden van de opleiding, 

waardoor men momenteel op zoek is naar alternatieven. De communicatie met de lectoren loopt vlotter, omdat 

individuele mailing hier een uitweg kan bieden. Voor de communicatie naar kandidaat-studenten werkt de 

opleiding aan een eigen website.  

 

De wens tot nauwere samenwerking met het expertisecentrum is ontstaan vanuit de praktijkgerichtheid van de 

opleiding Meubelontwerp. Samen met het expertisecentrum wil de opleiding de derde geldstroom – die ontstaat 

uit externe opdrachten – meer structureel opvolgen en uitbouwen. Ook op het gebied van onderzoek en 

maatschappelijke dienstverlening wil de opleiding voordeel halen uit de samenwerking met het expertisecentrum. 

De opleiding wist via deze weg al een aantal succesvolle samenwerkingsverbanden met externe partners op het 

getouw te zetten. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld 

 

Beoordelingscriterium: 

- Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemende beroepenveld van de 

opleiding actief betrokken. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

In het kader van personeelsparticipatie kon de commissie vaststellen dat de hogeschool over alle decretaal 

verplichte advies- en beslissingsorganen beschikt. Daarnaast heeft zij ook een directiecomité en een 

onderwijsraad. Naast deze organen zijn er ook een aantal coördinerende werkgroepen op het niveau van de 

hogeschool. Binnen deze werkgroepen worden diverse onderwijsthema‟s behandeld. In al deze advies- en 

overlegorganen zijn leden van de opleiding en/of het departement vertegenwoordigd. Daarnaast zijn alle leden 

van het onderwijzende personeel ook lid van minstens één vakgroep. Alle lectoren nemen verplicht deel aan de 

zeswekelijkse personeelsvergaderingen en de jaarlijkse pedagogische studiedag.  

 

Binnen het departement wordt gewerkt met een opleidingsraad. Hierin hebben de departementsdirecteur, de 

opleidingshoofden, de jaarcoördinatoren, de beleidscoördinator en de coördinator van het expertisecentrum 

zitting. De opleidingsraad bespreekt de dagelijkse werking van het departement, opleidingsprojecten en 

taakstellingen. Indien nodig worden personeelsleden uitgenodigd naar de vergadering. Geregeld organiseert de 

vergadering ook werksessies rond bepaalde thema‟s.  

 

Binnen de opleiding worden alle lectoren steeds via mail op de hoogte gehouden van nieuwe informatie. Per 

academiejaar vergadert de opleidingsvergadering om de interne communicatie verder te kanaliseren. Verder zijn 

er veel informele contacten op dagelijkse basis. 

 

Studenten krijgen via de dagelijkse contacten met het opleidingsteam veel inspraak in de praktische uitwerking 

van het programma. Op het einde van het jaar worden zij uitgenodigd op een evaluatiegesprek 

(focusgroepgesprek) met de lectoren. Elke drie jaar wordt ook een schriftelijke enquête georganiseerd bij de 

studenten om de inhoud van de opleidingsonderdelen en het jaarprogramma te evalueren. 

 

De commissie kon vaststellen dat het beroepenveld en de alumni elkaar en de opleiding vaak informeel 

ontmoeten, en dat op die manier veel contacten onderhouden worden. Een aantal personen uit deze categorie is 

ook aanwezig in de adviesraad van het departement. De opleiding ziet erop toe dat er steeds experts op het 

gebied van meubelontwerp aanwezig zijn in de opleiding. Ze bespreekt eveneens de eindcompetenties en de 

evaluatiemethode met externe juryleden. De opleiding organiseert alumnibevragingen.  

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Oordeel over Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 5.1: Evaluatie resultaten    goed  

Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering   goed 

Facet 5.3: Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld goed 

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 
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Onderwerp 6 Resultaten 

 

 

 

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau 

 

Beoordelingscriterium: 

- De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde competenties qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

De opleiding geeft aan de meeste studenten de verdieping of verbreding van hun profiel realiseren tijdens het 

verloop van de opleiding. De diverse opleidingsonderdelen en de contacten en ervaringen met externen worden 

ervaren als een goede voorbereiding op de beroepspositie die de studenten willen verwerven. De commissie stelt 

wel dat het hoge realiteitsbesef soms een negatieve invloed heeft op de ambities van de studenten. 

 

De resultaten van de opleiding blijken uit de realisatie van zowel interne als externe opdrachten. De opleiding is al 

jaren verantwoordelijk voor het ontwerpen van de standen voor de infodagen van de hogeschool. De opleiding 

realiseerde ook al diverse decors, standen, tentoonstellingen en andere presentaties voor het departement, de 

hogeschool en diverse beurzen en exposities.  

 

Diverse lectoren, studenten en alumni sleepten als meubelmaker al diverse prijzen en vermeldingen in de wacht, 

zowel in binnen- als buitenland. 

 

De stage realiseert een hoge kwaliteit omwille van de nauwe aansluiting tussen de stageplaats en het individuele 

curriculum van de student. De vrije keuze van de stageplaats zorgt voor een optimale ondersteuning en 

leerervaring tijdens de realisatie van het stageproject. Het positieve effect hiervan blijkt uit het feit dat diverse 

studenten werkaanbiedingen hebben gekregen van hun stageplaats. 

 

Het niveau van de eindwerken wordt getoetst door externe juryleden, die als onafhankelijke experts een score 

toekennen aan de realisaties van de studenten. Een selectie van deze eindwerken wordt steeds ingediend voor 

een vergelijkende wedstrijd. Studenten van de opleiding meubelontwerp vallen daarbij geregeld in de prijzen.  

De commissie was globaal gezien tevreden over de kwaliteit van de eindwerken. 

 

Op het gebied van internationalisering kan de opleiding voorleggen dat zij in het buitenland al op diverse beurzen 

aanwezig was en dat zij diverse prijzen heeft gewonnen in het buitenland. Een van de meubelprojecten van de 

opleiding werd daardoor opgenomen in een internationale publicatie. Diverse lectoren gaven in de voorbije jaren 

lezingen en workshops in het buitenland. 

 

Op basis van de alumnibevraging stelde de commissie vast dat 90 procent van de studenten binnen het jaar aan 

de slag kan gaan. Van hen werken de meesten volledig in loondienst. Een relatief grote groep werkt zelfstandig, 

de anderen combineren beide. Van de zelfstandigen werken de meesten ook voltijds in loondienst. Slechts een 

minderheid werkt halftijds of minder. Een paar studenten zijn werkloos, maar hebben wel al gewerkt, en één van 

de respondenten studeert verder. Studenten komen terecht in diverse sectoren. Een aantal werkt in het 

onderwijs. Veel studenten werken in de sector van hun vooropleiding. Een aantal werkt individueel of in groep als 

meubelontwerper of in dienst van meubelontwerpers. 
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De alumni geven aan dat zij de competenties ontwerper en duurzaam ontwerper de belangrijkste beroepsrollen 

van de opleiding vinden. Zowel de alumni als het werkveld, zo leidde de commissie uit de gesprekken af, staan 

positief tegenover de snelle inzetbaarheid van de studenten. De gerealiseerde beroepsgerichtheid kan ook 

worden afgeleid uit het feit dat de nadruk van de opleiding meer op de portfolio van de studenten dan op het 

formele diploma ligt. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/  

 

 

 

Facet 6.2 Onderwijsrendement 

 

Beoordelingscriteria: 

- Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante andere opleidingen. 

- Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers. 

 

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

 

 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: 

 

Vlaanderen heeft geen traditie in het verzamelen van slaagcijfers per studiegebied en/of opleiding over de jaren 

heen. Uit ervaring blijkt dat de globale slaagcijfers voor generatiestudenten op Vlaams niveau tussen 45 en 50 

procent liggen. Noch de evolutie over de jaren heen, noch de situatie per opleiding of studiegebied wordt 

opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in vergelijking met relevante andere 

opleidingen. 

 

De opleiding gaat ervan uit dat iedereen die start, ook werkelijk het diploma behaalt. De preselectie van de 

kandidaten, mee op basis van hun motivatie, is hiervoor een belangrijk werkinstrument. 

 

De commissie kon vaststellen dat in de voorbije academiejaren zestien tot twintig van de twintig geselecteerde 

studenten het diploma binnen het jaar behaalde. De gemiddelde studieduur van de opleiding bedraagt eveneens 

één jaar. 

 

De andere studenten behalen het diploma niet. Afvallers kiezen er vaak voor om een eigen praktijk te beginnen of 

in loondienst te beginnen werken. Als belangrijkste argument voor het afhaken wordt de werklast vermeld. Gezien 

enkel voor het ontwerpdossier een herkansing mogelijk is, en gezien de selectieprocedure, heeft geen enkele 

kandidaat de opleiding een tweede keer aangevat sinds het bestaan ervan. 

 

 

Aanbevelingen ter verbetering: 

 

/ 
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Oordeel over Onderwerp 6: Resultaten: voldoende 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Facet 6.1: Gerealiseerd niveau  goed  

Facet 6.2: Onderwijsrendement  goed 

 

 

is de visitatiecommissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke 

kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. 

 



 

 
1 9 8  |  o p l e i d i n g s r a p p o r t  M e u b e l o n t w e r p  

Globaal oordeel 

 

 

De visitatiecommissie baseerde haar oordeel en motivering op de volgende bronnen: 

 

- het zelfevaluatierapport van de opleiding en de bijhorende bijlagen, 

- de gevoerde gesprekken met de betrokkenen, 

- de documenten ter inzage tijdens het bezoek, 

- de opgevraagde documenten, 

- de reactie van de opleiding op het opleidingsrapport. 

 

 

Op basis van de oordelen over: 

 

Onderwerp 1: Niveau en oriëntatie  voldoende 

Onderwerp 2: Programma  voldoende 

Onderwerp 3: Personeel  voldoende  

Onderwerp 4: Voorzieningen  voldoende  

Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg  voldoende 

Onderwerp 6: Resultaten  voldoende  

 

is de commissie van mening dat er voldoende generieke kwaliteitswaarborgen in de opleiding aanwezig zijn. 
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Overzichtstabel van de oordelen 

 

  score facet score onderwerp 

Onderwerp 1: Doelstellingen van de opleiding voldoende  

Facet 1.1: Niveau en oriëntatie goed   

Facet 1.2: Domeinspecifieke eisen goed  

Onderwerp 2: Programma voldoende  

Facet 2.1: Relatie doelstelling en inhoud goed   

Facet 2.2: Eisen professionele gerichtheid goed  

Facet 2.3: Samenhang goed  

Facet 2.4: Studieomvang OK  

Facet 2.5: Studietijd goed  

Facet 2.6: Afstemming vormgeving en inhoud goed  

Facet 2.7: Beoordeling en toetsing goed  

Facet 2.8: Masterproef nvt  

Facet 2.9: Toelatingsvoorwaarden goed  

Onderwerp 3: Inzet van personeel voldoende  

Facet 3.1: Kwaliteit personeel voldoende   

Facet 3.2: Eisen professionele gerichtheid goed  

Facet 3.3: Kwantiteit personeel onvoldoende  

Onderwerp 4: Voorzieningen voldoende  

Facet 4.1: Materiële voorzieningen voldoende   

Facet 4.2: Studiebegeleiding goed  

Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg voldoende  

Facet 5.1: Evaluatie resultaten goed   

Facet 5.2: Maatregelen tot verbetering goed  

Facet 5.3: Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en 

beroepenveld 

goed  

Onderwerp 6: Resultaten voldoende  

Facet 6.1: Gerealiseerd niveau goed    

Facet 6.2: Onderwijsrendement goed  

 

De oordelen zijn van toepassing voor: 

 

Lessius M Lessius Mechelen 

- bachelor-na-bacheloropleiding Meubelontwerp 
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bijlagen 
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c v  v a n  d e  v i s i t a t i e l e d e n  |  2 0 3  

bijlage 1 curriculum vitae van de commissieleden 

 

 

Jan Boelen  

heeft industriële vormgeving gevolgd aan het stedelijk hoger instituut voor visuele communicatie in Genk. 

Na zijn opleiding ging hij aan de slag als productdesigner bij Creon waar hij vooral bezig was me 

architecturale verlichting. Daarna werkte hij bij het centrum voor productontwikkeling waar hij 

verantwoordelijk was voor het bij elkaar brengen van bedrijven en ontwikkelaars. Hij is medeoprichter en 

artistiek directeur van z33, een centrum dat tentoonstellingen organiseert in verband met actuele kunst 

en vormgeving. Hij is tevens voorzitter van de commissie architectuur en vormgeving van de Vlaamse 

Gemeenschap. 

 

Nedda El-Asmar  

studeerde juweelontwerp en edelsmeedkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in 

Antwerpen en aan het Royal College of Art in Londen.  

Ze werkt als freelance ontwerper voor o.a. Hermès, Puiforcat, , Gense, Villeroy & Boch, Robbe & 

Berking, … 

In 2007 werd Nedda uitgeroepen tot 'Belgisch Designer van het Jaar' en in 2009 kreeg ze de 

prestigieuze Cultuurprijs Vlaanderen voor Vormgeving 2008. 

Sinds 2007 is ze docent en  verantwoordelijk voor de afdeling  juweelontwerpen en edelsmeedkunst aan 

de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. 

 

David Gijbels  

studeerde bedrijfsdidactiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij doctoreerde aan de Universiteit 

van Maastricht over de effecten van probleemgestuurde leeromgevingen. Momenteel is hij docent aan 

de Universiteit van Antwerpen binnen de master opleidings- en onderwijswetenschappen en binnen de 

specifieke lerarenopleiding. Hij is woordvoerder van de onderzoeksgroep REPRO (Research in 

Education and PROfessional development) en is coördinator van de 'special interest group' over 

'learning and professional development' van de European Association for Research on Learning and 

Instruction. 

 

Arna Mackic  

is in juli 2010 afgestudeerd als interieur architect aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Tijdens 

haar opleiding raakte ze geïnteresseerd in publieke ruimtes. Ook was maatschappelijke relevantie een 

terugkomend aspect in haar projecten. Ze heeft voor verschillende (landschaps-) architectenbureau's 

gewerkt die aansluiten op haar interesses. Inmiddels werkt ze twee jaar bij het Nederlandse bureau 

Rietveld Landscape en volgt daarnaast een master Architectuur aan de Academie van Bouwkunst in 

Amsterdam. 
 

Chris Meplon  

is germanste van opleiding. Zij werkte op het departement Engelse literatuur van de Universiteit Gent 

voor zij zelfstandig journaliste werd. Zij is momenteel voornamelijk bezig met reportages en interviews 

met inhoud en diepgang en komt daardoor in contact met tal van designers, interieurarchitecten, 

meubelontwerpers, en dit in een internationale context.  
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bijlage 2 erkenningscommissie 
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o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n  v a n  d e  c o m m i s s i e l e d e n  |  2 1 3  

bijlage 3 onafhankelijkheidsverklaringen van de commissieleden 
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bijlage 4 bezoekschema’s 

 

Bezoekschema professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving – Hogeschool Gent, Hogeschool  

voor Wetenschap & Kunst en Sint-Lukas Hogeschool Brussel 

 

Dag 1 

18u werkoverleg en inzage van de bijlagen  

20u avondmaal voor de commissie 

 

 

Dag 2 

08.30-09.00 kennismaking met de algemeen directeur, het departementshoofd 

09.00-09.45 opleidingsverantwoordelijken, opstellers ZER en een student betrokken bij het onderwijskundig 

overleg (bespreking referentiekader) 

10.00-10.45 studenten eerste jaar en tweede jaar (max. 12 representatief samengesteld, inclusief de 

studentenvertegenwoordigers) 

11.00-11.45 studenten derde jaar (max. 12 representatief samengesteld, inclusief de 

studentenvertegenwoordigers) 

12.00-13.00 lunch voor de commissie 

13.00-15.00 bezoek lokalen, inclusief toonmoment 

15.00-15.45 docenten  eerste jaar (max. 12 representatief samengesteld, inclusief de personen betrokken bij 

onderwijskundig en/of beleidsoverleg) 

16.00-16.45 docenten tweede en derde jaar (max. 12 representatief samengesteld inclusief de personen 

betrokken bij onderwijskundig en/of beleidsoverleg) 

16.45-18.00 intern overleg en inzage werkdocumenten 

18.00-19.00 vertegenwoordigers werkveld (max. 12, gedifferentieerd samengesteld, personen die 

afgestudeerden in dienst hebben of fungeren als stagementoren en die niet ingeschakeld zijn in 

het opleidingsprogramma) 

19.00-19.45 afgestudeerden (max. 12 uit de drie laatste afstudeerjaren, representatief samengesteld) 

20.00 Informeel ontmoetingsmoment 

 

 

Dag 3 

08.00-08.45 kwaliteitsverantwoordelijke(n) en verantwoordelijke(n) onderwijsontwikkeling (van de opleiding, 

het departement en/of de hogeschool) 

09.00-09.45  ombudsperso(o)n(en), verantwoordelijken studieadvies en -begeleiding 

10.00-11.00 verantwoordelijke internationalisering (van de opleiding en/of het departement) en de 

begeleiders stage- en eindwerken (max. 12) 

11.00-12.30 intern werkoverleg  

12.30-13.30 lunch voor de commissie 

13.30-14.00 opleidingsverantwoordelijke(n) 

14.00-15.00 vrij spreekuur 

15.00-17.00 voorbereiding mondelinge rapportering 

17.00 mondelinge rapportering 
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Bezoekschema professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving en bachelor-na-bacheloropleiding  

Meubelontwerp – Lessius Mechelen 

 

dag 1 

12.00-13.00 samenkomst in de hogeschool met middagmaal voor de commissie.  

13.00-16.00 werkoverleg en inzage van de bijlagen  

16.00-16.30 kennismaking met de algemeen directeur, het departementshoofd 

16.30-17.30 opleidingsverantwoordelijken, opstellers ZER en een student betrokken bij het onderwijskundig 

overleg (bespreking referentiekader) 

17.45- 18.30 kwaliteitsverantwoordelijke(n) en verantwoordelijke(n) onderwijsontwikkeling (van de opleiding, 

het departement en/of de hogeschool) 

18.45-19.15 verantwoordelijke internationalisering (van de opleiding, het departement en/of de hogeschool) 

19.15-19.45 intern werkoverleg 

19.45 informeel ontmoetingsmoment  

 

 

dag 2 

08.30-09.15 administratief-technisch personeel 

09.30-10.15 ombudsperso(o)n(en), verantwoordelijken studieadvies en -begeleiding 

10.30-11.15  studenten eerste jaar en tweede jaar (max. 10 representatief samengesteld uit de beide 

opleidingen, inclusief de studentenvertegenwoordigers) 

11.15-12.00 studenten derde jaar (max. 10 representatief samengesteld, inclusief de studentenvertegen-

woordigers) 

12.00-13.00 lunch voor de commissie 

13.00-14.45 bezoek lokalen, inlcusief toonmoment 

15.00-15.45 docenten eerste en tweede jaar (max. 10 representatief samengesteld, inclusief de personen 

betrokken bij onderwijskundig en/of beleidsoverleg) 

16.00-16.45 docenten derde jaar (max. 10 representatief samengesteld uit de beide opleidingen inclusief de 

personen betrokken bij onderwijskundig en/of beleidsoverleg, ) 

17.00-18.00 intern overleg en inzage werkdocumenten 

18.00-19.00 vertegenwoordigers werkveld (max. 10, gedifferentieerd samengesteld volgens het landschap 

en de afstudeerrichtingen, personen die afgestudeerden in dienst hebben of fungeren als 

stagementoren en die niet ingeschakeld zijn in het programma) 

19.00-19.45 afgestudeerden (max. 10 uit de drie laatste afstudeerjaren, representatief samengesteld uit de 

opleidingen en afstudeerrichtingen) 

20.00 avondmaal voor de commissie 

 

 

dag 3 

08.30-09.00 intern werkoverleg 

09.00-09.45 studenten bachelor-na-bachelor (max. 12 representatief samengesteld, inclusief de 

studentenvertegenwoordigers) 

10.00-10.45 docenten bachelor-na-bachelor (max. 10 representatief samengesteld, inclusief de personen 

betrokken bij onderwijskundig en/of beleidsoverleg) 

11.00-11.45 begeleiders stage- en eindwerken (max. 10 representatief samengesteld uit de beide 

opleidingen en afstudeerrichtingen) 

12.00-13.00 lunch voor de commissie 

13.00-13.30 opleidingsverantwoordelijken 

13.30-14.30 vrij spreekuur 

14.30-17.00 voorbereiding mondelinge rapportering 

17.00 mondelinge rapportering 
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bijlage 5 lijst van afkortingen en letterwoorden 

 

 

BAMA Bachelor Master 

BSH Begeleiding van Studenten met een Handicap 

BSO beroepssecundair onderwijs 

CAD Computer Aided Design 

CLB centrum voor leerlingenbegeleiding 

DOC departementaal onderhandelingscomité 

ECTS European Credit Transfer System 

EFQM European Foundation for Quality Management 

ELIA European League of the Institutes of the Art 

Erasmus uitwisselingsprogramma voor studenten in het hoger onderwijs, onderdeel van 

het Project Socrates van de Europese commissie 

EVC elders verworven competenties 

EVK eerder verworven kwalificaties 

GIDE Group for International Design Education 

HISK Hoger Instituut voor Schone Kunsten 

HOC Hogeschool onderhandelingscomité 

HOGENT Hogeschool Gent 

ict internet- en communicatietechnologie 

KASK Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 

KHM Katholieke Hogeschool Mechelen 

KMO Kleine of Middelgrote Onderneming 

KSO Kunstsecundair onderwijs 

KUL Katholieke Universiteit Leuven 

LASSI Learning and Study Strategies Inventory 

LESSIUS Lessius Hogeschool 

NVAO Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie 

PDCA letterwoord voor: „Plan Do Check Act‟ 
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POC Permanente Onderwijscommissie 

PWO projectmatig wetenschappelijk onderzoek 

SID-in studie- informatiedagen 

SMART Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden 

SOHO Secundair Onderwijs – Hoger Onderwijs 

STLUK Hogeschool Sint-Lukas Brussel 

TRIS Transnationale Institutionale Samenwerking (een Instrument van kwaliteitszorg) 

TSO Technisch secundair onderwijs 

VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

VLHORA Vlaamse Hogescholenraad 

VLIR Vlaamse Interuniversitaire Raad 

VLOR Vlaamse Onderwijsraad 

VTE voltijds equivalenten 

WENK, Wenk, W&K Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 

ZER zelfevaluatierapport 

 


