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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 bachelor-na-bacheloropleiding Toegepaste 

audiovisuele communicatie in Vlaanderen.

De visitatiecommissie heeft hierbij de visitatieprocedure Handleiding Onderwijsvisitaties 

VLIR|VLHORA, september 2008 gevolgd, waarbij zij niet enkel aanbevelingen en suggesties formu-

leert 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 instellingen en van de Vlaamse 

Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hoger 

onderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructure-

ring van het hoger onderwijs.

Met dit rapport wordt de bredere samenleving geïnformeerd over de wijze waarop de instellingen 

en meer bepaald de betrokken opleiding omgaat met de kwaliteit van haar onderwijs. Toch is het 

rapport in de eerste plaats bedoeld voor de hogeronderwijsinstelling 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 VLUHR 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 hoger-

onderwijsinstelling betrokken was bij de voorbereiding en de uitvoering ervan. Tevens is de 

VLUHR dank verschuldigd aan de voorzitter, de leden en de secretaris van de visitatiecommissie 

voor de betrokkenheid en deskundige inzet waarmee zij hun opdracht hebben uitgevoerd.

Bert Hoogewijs
voorzitter VLHORA

Marc Vandewalle
secretaris-generaal VLHORA
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hoofsTuk 1
De onderwijsvisitatie  
Toegepaste audiovisuele communicatie  
aan Lessius Mechelen 

1.1 inleiding

In dit rapport brengt de visitatiecommissie (hierna commissie) verslag uit van haar bevindingen 

over de onderwijskwaliteit van de opleiding Toegepaste audiovisuele communicatie van Lessius 

Mechelen te Mechelen die zij op 25 en 26 mei 2011 in opdracht van de Vlaamse Universiteiten en 

Hogescholen Raad (VLUHR) heeft onderzocht.

Dit initiatief past in de werkzaamheden van de instellingen en van de VLUHR met betrekking 

tot de kwaliteitszorg van het hoger onderwijs, 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 opleiding Toegepaste audiovisiuele communicatie wordt door 1 hogeschool aangeboden. 

De visitatiecommissie bezocht op:

 – 25 en 26 mei 2011           Lessius Mechelen

1.3 de visitatiecommissie

1.3.1 Samenstelling

De commissie werd samengesteld conform de procedure van de Handleiding onderwijsvisitaties 

VLIR|VLHORA, Brussel, september 2008. Meer in het bijzonder werden de richtlijnen van de Erken-

ningscommissie Hoger Onderwijs met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissiele-

den1 opgevolgd. Na de samenstelling van de commissie door het bestuursorgaan van de VLUHR, 

werd het instellingsbesluit verzonden op 7 maart 2011.

De commissie voor de opleiding Toegepaste audiovisuele communicatie aan Lessius Mechelen:

Voorzitter en domeindeskundige: Wim Robberechts

Onderwijsdeskundige: Romain Hulpia

Domeindeskundige: Filip Lenaerts

Domeindeskundige: Dave Heuten

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

1 De richtlijnen met betrekking tot de onafhankelijkheid van de visitatieleden zijn opgenomen in het ‘besluit van de Erken-
ningscommissie Hoger Onderwijs tot vaststelling van criteria voor bekrachtiging van de samenstelling van visitatiecom-
missies voorgesteld door de VLIR en de VLHORA van 20 oktober 2004’, dat geldt voor de beslissingen tot samenstelling van 
visitatiecommissies getroffen vanaf 31 december 2004.
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Vanuit het evaluatieorgaan werden een projectbegeleider en een secretaris aangesteld. Voor de 

visitatie van de bachelor-na-bacheloropleiding Toegepaste audiovisuele communicatie waren dit:

Projectbegeleider: Klara De Wilde

Secretaris: Ken Lambeets

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;

 – suggesties om waar mogelijk te komen tot kwaliteitsverbetering.

1.3.3 Werkwijze

De visitatie van de opleiding Toegepaste audiovisuele communicatie aan de hogescholen gebeurt 

conform de werkwijze zoals die is vastgelegd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR|VLHORA, 

Brussel, september 2008. 

Voor de beschrijving van de werkwijze van de commissie 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 Installatie van de commissie

Op 14 april 2011 werd de commissie officieel geïnstalleerd. 

De installatievergadering staat in het kader van een kennismaking, een gedetailleerde bespre-

king van het visitatieproces aan de hand van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR|VLHORA, 

Brussel, september 2008 en een toelichting van het ontwerp van domeinspecifiek referentiekader. 

Daarnaast worden een aantal praktische afspraken gemaakt, onder meer met betrekking tot het 

bezoekschema, de bezoekdagen en de te lezen eindwerken en/of stageverslagen.

fase 2 Voorbereiding

De commissie stelt een domeinspecifiek referentiekader voor de opleiding op en bezorgt dit aan 

de opleidingen. 

Elk commissielid bestudeert het zelfevaluatierapport en de bijlagen, de geselecteerde eindwer-

ken en legt zijn/haar vragen, voorlopig oordeel en argumenten vast in een checklist, waarvan de 

secretaris een synthese maakt. De synthese wordt door de commissieleden uitvoerig besproken 

en beargumenteerd. Op basis van de bespreking en de door de commissieleden opgestuurde 

vragenlijsten, inventariseert de secretaris kernpunten en prioriteiten voor de gesprekken en het 

materialenonderzoek bij de visitatie. 

fase 3 Visitatiebezoek

Het evaluatieorgaan heeft een bezoekschema dat desgevallend aangepast wordt aan de specifieke 

situatie van de opleiding. Het bezoekschema wordt opgenomen als bijlage 4. Tijdens de visitatie 

spreekt de commissie met een representatieve vertegenwoordiging van alle stakeholders van de 

opleiding, bestudeert ze bijkomend informatiemateriaal en bezoekt ze de instelling met het oog 
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op de beoordeling van de accommodaties en de voorzieningen voor de studenten. De commissie 

maakt bij de verdere bevraging gebruik van de synthese van de checklist en de vragenlijsten. 

Binnen het bezoekprogramma worden een aantal overlegmomenten voor de commissieleden 

voorzien om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve 

oordelen. 

Op het einde van het visitatiebezoek geeft de voorzitter een korte mondelinge rapportering van 

de ervaringen en bevindingen van de commissie, zonder expliciete en inhoudelijk waarderende 

oordelen uit te spreken.

fase 4 Schriftelijke rapportering

De secretaris stelt een ontwerp van opleidingsrapport op, in samenspraak met de voorzitter en de 

commissieleden en op basis van het zelfevaluatierapport, de checklisten en de motiveringen. Het 

ontwerprapport geeft per onderwerp en per facet het oordeel en de motivering van de commis-

sie weer. Daarnaast worden, waar wenselijk en/of noodzakelijk, aandachtspunten en eventuele 

aanbevelingen voor verbetering geformuleerd.

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

van de opleiding op het ontwerp opleidingsrapport wordt door de commissie in een slotvergade-

ring besproken. Het definitieve opleidingsrapport wordt samen met het antwoord van de visita-

tiecommissie op de reactie van de opleiding aan de hogeschool toegezonden. 

Het definitieve opleidingsrapport en de bijlagen worden samengebracht in het visitatierapport 

van de bachelor-na-bacheloropleiding Toegepaste audiovisuele communicatie.

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 onder-

werpniveau verwezen naar de argumentatie bij de facetten. 

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 onderwijs-

visitaties VLIR|VLHORA, Brussel, september 2008. Op het niveau van de facetten volgen de oordelen 

een vierpuntenschaal: ‘onvoldoende’, ‘voldoende’, ‘goed’ en ‘excellent’. Op het niveau van de on-

derwerpen 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.





2.1 inleiding

Voor iedere (groep van) opleiding(en) 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. Het evaluatieorgaan 

geeft de procedure2 aan voor de opstelling ervan. 

Het referentiekader is niet bedoeld om een ideale opleiding te schetsen. Respect voor de eigen-

heid 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. 

2.2 domeinspecifieke competenties

2.2.1 Gehanteerde input

 – Referentiekaders van de opleidingen: 

Lessius Mechelen

2.2.2 Domeinspecifiek referentiekader 

De student kan samenwerken in een team bestaande uit verschillende beroepsprofielen en dis-

tilleert zijn vakkennis hierdoor niet alleen uit de opleiding, maar ook uit de samenwerking met 

zijn medestudenten. 

Naast zijn multidisciplinaire inzetbaarheid ontwikkelt de student een zeer persoonlijke beroeps-

identiteit die een combinatie is van zijn vooropleiding en de bachelor-na-bachelor opleiding toe-

gepaste audiovisuele communicatie. 

De student is in staat om de 2 hoofdcomponenten van de audiovisuele productie te realiseren: 

het bedenken en het maken van een audiovisueel product. Evenzeer heeft hij inzicht in de haal-

baarheid, de beperkingen en de consequenties van een audiovisuele realisatie. 

hoofDsTuk 2
Domeinspecifiek referentiekader 
Toegepaste audiovisuele communicatie  
aan Lessius Mechelen 
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2 De procedure voor het opstellen van het domeinspecifiek referentiekader is beschikbaar op de website van de VLUHR  
www.vluhr.be (kwaliteitszorg > rapporten).
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De competenties worden als volgt bepaald:

 – De student beschikt over voldoende creatieve feeling. Hij scherpt zijn creativiteit aan om zijn 

audiovisueel product op inhoudelijk vlak te onderscheiden binnen en af te stemmen op het 

actuele audiovisuele landschap. Hij is in staat zijn audiovisueel verhaal creatief in te vullen. 

Hij toetst die creatieve invulling aan de technische en productionele haalbaarheid van het 

product.

 – De student heeft inzicht in de verschillende fases van het audiovisuele productieproces. Hij is 

in staat mee te draaien in een productionele context. De student kan in de audiovisuele sector 

optreden als een teamspeler. Hij kent zijn plaats binnen het audiovisuele productieteam. Hij 

kan efficiënt communiceren met de verschillende medewerkers en succesvol in team werken. 

Hij is zich bewust van het belang van teamwork, eigen aan de sector waarin hij terechtkomt.

 – De student is in staat een audiovisueel product een narratief fundament mee te geven. Hij 

selecteert een relevant onderwerp, kiest een frisse invalshoek en vertaalt het onderwerp en 

de invalshoek naar een coherent scenario. Hij realiseert het gewenste effect bij de gekozen 

doelgroep. Hij kent de bouwstenen van crossmediaal storytelling en kan die ook toepassen.

 – De student heeft inzicht in het technische verhaal van het audiovisuele productieproces. Hij 

kent de belangrijkste kenmerken van de apparatuur om een audiovisueel product te realise-

ren. Hij heeft de technische basisvaardigheid om die apparatuur te bedienen in functie van de 

inhoud van zijn audiovisueel product.

 – De student is in staat om in de audiovisuele sector te functioneren als een allrounder. Hij 

beschikt over de theoretische en praktische kennis om enerzijds inzicht te hebben in het volle-

dige audiovisuele productieproces en anderzijds een audiovisuele productie-functie naar be-

horen uit te oefenen. Hij is in één facet gespecialiseerd op basis van zijn voorkennis, voorkeur, 

sterktes en ervaring binnen de opleiding. Hij verkrijgt inzicht in zijn eigen kunnen. 

 – De student is in staat een professioneel audiovisueel product te realiseren. Hij kan werken 

met professionele technische apparatuur. Hij beschikt over een professionele attitude en een 

basisnetwerk. Hij breidt zijn professionele netwerk uit. Hij ontwikkelt zijn praktijkvaardigheid.

2.3 Besluit

De commissie beslist om het competentieprofiel van de opleiding grotendeels te volgen. De oplei-

ding geeft aan dat de student zelf zijn eindcompetenties – en dus ook zijn traject – sterk kan indi-

vidualiseren afhankelijk van zijn vooropleiding en voorkeur. De commissie zal in het bijzondere 

aandacht besteden aan de wijze waarop de opleiding haar programma invult rekening houdend 

enerzijds met de algemeen vooropgestelde eindcompetenties en anderzijds met de inzetbaarheid 

van de afgestudeerden in de audiovisuele sector. 

De commissie zal ook nagaan hoe de algemene en algemeen beroepsgerichte competenties van 

het professionele bachelorniveau in de opleiding verdiept worden. 

2 De procedure voor het opstellen van het domeinspecifiek referentiekader is beschikbaar op de website van de VLUHR  
www.vluhr.be (kwaliteitszorg > rapporten).
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Algemene toelichting bij de bachelor-na-bacheloropleiding Toegepaste audiovisuele commu-
nicatie aan Lessius Mechelen 

De opleiding BATAC werd opgericht in 1996 en is gegroeid uit de opleiding Communicatiema-

nagement. In deze opleiding werden zowel de competenties van communicatiemanager als de 

journalist in spe benadrukt. In dat kader organiseerde de opleiding enkele keren per jaar het 

Praatcafé: een avondvullend programma met bekende gasten, reportages en muziekgroepjes. De 

studenten verzorgden alles van A tot Z. Ondanks al hun enthousiasme was het audiovisuele luik 

vaak de achillespees van het Praatcafé.

Vanuit die ervaring werden de eerste krijtlijnen uitgetekend van de huidige opleiding. Er was 

geen enkele opleiding die zich richtte op studenten die al een diploma op zak hadden en zich 

verder wilden specialiseren in het televisie maken. De opleiding combineert techniek, productie, 

redactie en creatieve technieken. 

BATAC, dat toen nog VOTAC heette – Voortgezette Opleiding Toegepaste Audiovisuele Communi-

catie – resideerde van 1996 tot 1998 onder de algemene diensten van de KHMechelen. Ze kreeg na 

een grondige heroriëntering haar definitieve vorm onder het departement Handelswetenschap-

pen en bedrijfskunde. In 2002 trad de instelling toe tot de Associatie K.U.Leuven.

De bachelor-na-bacheloropleiding Toegepaste audiovisuele communicatie telt 25 studenten.  

Zoals later nog zal blijken, is dit een bewuste keuze.

lessius mechelen
Toegepaste audiovisuele communicatie
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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 over-
wegingen:
De doelstellingen van de opleiding zijn in overeenstemming met de verwachtingen van de sector. 

De commissie apprecieert het dat de doelstellingen tot stand zijn gekomen na afstemmingsver-

gaderingen op verschillende niveaus. De eindcompetenties werden in de eerste plaats vastgelegd 

door een aantal belangrijke actoren uit het werkveld en uit de opleiding. De opleiding organi-

seerde namelijk focusgesprekken met vertegenwoordigers uit het beroepenveld, lectoren, gast-

lectoren, studenten en oud-studenten.

Dat de opleiding jaarlijks aan de lectoren vraagt om de eindcompetenties binnen hun cursus te 

evalueren, vindt de commissie een positief punt. Zo wordt via reflectie duidelijk wie welke ac-

centen legt en hoe samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. De commissie kon ter plaatse 

vaststellen dat de studenten op de hoogte zijn van de doelstellingen van de opleiding. De belang-

rijkste kanalen zijn de publicatie van de ECTS-fiches op de website, de studiegids en het roadbook 

van de opleiding, en de website.

Doordat kandidaat-studenten al over algemene competenties beschikken die ze tijdens hun ba-

sisopleiding hebben verworven, kan men zich tijdens de opleiding toespitsen op de specifieke 

competenties van het televisie maken. De commissie apprecieert het dat de opleiding een traject 

heeft opgesteld dat vertrekt vanuit de gemeenschappelijke competenties, dat evenwel sterk geïn-

dividualiseerd kan worden door de verschillende studenten. Studenten ontwikkelen met andere 

woorden een persoonlijke beroepsidentiteit die een combinatie is van hun vooropleiding en van 

de BATAC-opleiding. 

Studenten moeten in staat zijn om de twee hoofdcomponenten van audiovisuele productie te re-

aliseren: het bedenken en het maken van een audiovisueel product. Evenzeer hebben studenten 

inzicht in de haalbaarheid, de beperkingen en de consequenties van een audiovisuele realisatie. 



Lessius Mechelen 21

Hieronder volgt een opsomming van de beroepsspecifieke eindcompetenties van de opleiding:

 – De student is in staat om aan een audiovisueel product een narratief element mee te geven.

 – De student beschikt over voldoende creatieve feeling.

 – De student heeft inzicht in de verschillende fases van het audiovisuele productieproces.  

De student kan in de audiovisuele sector optreden als een teamspeler.

 – De student heeft inzicht in het technische verhaal van het audiovisuele productieproces.

 – De student is in staat om in de audiovisuele sector te functioneren als een allrounder.

 – De student is in staat om een professioneel audiovisueel product te realiseren.

Door de praktische opdrachten doorheen het jaar kan hij zijn nieuw verworven kennis over story-

telling, creatieve denkprocessen, productie, techniek en teamwork vaak toepassen. Zo zal hij zijn 

competenties en vaardigheden uitbreiden, toetsen en verfijnen. Dit moet hem in staat stellen om 

rechtstreeks door te stromen naar de professionele sector als realisator of productiemedewerker. 

Het uitstroomprofiel wordt uiteraard ook sterk gestuurd door zijn basisopleiding.

De algemene competenties van een bachelor-na-bacheloropleiding zijn indirect maar niet expli-

ciet terug te vinden in het competentieprofiel. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie vraagt de opleiding om de algemene competenties van een bachelor-na-bache-

lor ook te betrekken in het opstellen van de doelstellingen van de opleiding.

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 geregle-

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

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

veld.

Het oordeel van de visitatiecommissie: goed 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie acht het positief dat de opleiding gebruikmaakte van verschillende bronnen tij-

dens het opstellen van haar domeinspecifieke doelstellingen. Zo baseerde de opleiding zich op 

de beroepsprofielen die Mediarte – het Sociaal Fonds voor de Audiovisuele Sector in België – 

vooropstelde. De opleiding beschouwt de beroepsprofielen van Mediarte als de meest gangbare, 

omdat het fonds rechtstreeks verbonden is met het werkveld. Deze functies worden opgedeeld in 

enkele categorieën, die voor de opleiding als fundament voor de eindcompetenties dienstdoen. 

Hieronder volgt een opsomming van de categorieën waaraan de afgestudeerden van de opleiding 

moeten voldoen.

In de categorie facilitaire diensten en ondersteuning:

 – Assistent beeld/geluid: hij verleent technische ondersteuning aan het multicamerateam, zo-

dat de continuïteit van de opnamen verzekerd wordt. 
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 – Geluidstechnicus: hij registreert geluid op aangeven van de journalist of regisseur, om zo een 

product af te leveren dat beantwoordt aan de kwaliteitsvereisten van de klant.

 – Monteur: hij maakt videomontages door het selecteren en monteren van beeld en geluid, 

waarbij een verhaal of sfeer wordt overgebracht bij de kijkers, in overeenstemming met de 

wensen van de klant en volgens de regels van de kunst.

 – Multicameraman: hij brengt beelden aan en maakt ze in de studio of op locatie, op aanwijzen 

van de regisseur, om zo programmaconcepten en ideeën zichtbaar te maken.

 – Cameraman Electronic Field Production: hij maakt beelden of programma’s op het terrein, in 

binnen- en buitenland, zelfstandig of op aangeven van de regisseur of journalist, om zo een 

product af te leveren dat beantwoordt aan de kwaliteitsvereisten van de klant en volgens de 

regels van de kunst.

 – Cameraman Electronic News Gathering: maken van nieuwsbeelden op het terrein, in bin-

nen- en in buitenland, zelfstandig of op aangeven van de journalist, teneinde een product af 

te leveren dat beantwoordt aan de kwaliteitsvereisten van de journalist en volgens de regels 

van de kunst.

In de categorie productie:

 – Planner: hij plant personeel voor opnameopdrachten, zodat de juiste competenties voorzien 

zijn voor een kwalitatieve en kostenefficiënte realisatie.

 – Productieassistent: hij assisteert de producer tijdens de voorbereiding en organisatie van een 

uitzending en tijdens de postproductie van een programma, om zo een goed verloop van de 

producties te waarborgen.

 – Researcher: hij draagt bij tot de inhoudelijke voorbereiding van een productie of programma 

door het zoeken van geschikte locaties, bruikbare items, potentiële gasten of getuigen… op 

aangeven van de regisseur of uitvoerend producent.

 – Script: hij werkt het programmaverloop en de uitzending uit, om zo het programma te maken 

volgens het script.

 – Opnameleider: hij geeft leiding aan de werkzaamheden van de cameramensen en het tech-

nisch personeel, en geeft ook het startsignaal aan de presentatoren, journalisten, aankondi-

gers, acteurs en artiesten tijdens vooraf opgenomen of rechtstreekse uitzendingen (informa-

tiebulletins en televisie-uitzendingen); hij zorgt voor een rechtstreekse verbinding tussen de 

regie en de set.

 – Regisseur: hij ontwikkelt productie-ideeën en brengt ze in de praktijk op een creatieve wijze, 

rekening houdend met de artistieke, technische en commerciële context van de zender, om zo 

een concreet, globaal productieconcept af te leveren en te realiseren van het programma/de 

productieopzet in samenwerking met de technisch-artistieke crew.

Tot slot enkele functies uit de categorieën ‘programmatie’ en ‘redactie’:

 – Eindregisseur: hij waarborgt een coherent uitzendgeheel en een ononderbroken uitzending, 

conform de visie van het station.

 – Journalist: hij concipieert reportages, stelt ze samen en presenteert ze; deze reportages heb-

ben betrekking op actuele onderwerpen voor het grote publiek, die beantwoorden aan de me-

dianormen en de interne deontologie, eigen aan het beroep.

 – Eindredacteur: hij coördineert en controleert de inhoud van de uitzending, de volgorde van de 

onderwerpen, de taakverdeling en de kwaliteit van de afgewerkte reportages, om zo informa-

tieve programma’s uit te zenden overeenkomstig de visie van de zender en de journalistieke 

deontologie.
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De commissie wijst erop dat dit een zeer exhaustieve lijst is, en dat hier op de juiste manier mee 

moet worden omgesprongen. De opleiding geeft de indruk dat met deze lijst van eisen iedereen 

alles kan. Het is best mogelijk dat studenten goed scoren voor één of enkele van deze functies 

– afhankelijk van hun voorkennis en interesse – maar nooit voor allemaal. Uit de gesprekken 

blijkt dat dit ook niet de bedoeling is van de opleiding. Wel hoopt de commissie dat studenten 

die aan deze opleiding beginnen, hiervan op de hoogte zijn. De opleiding Toegepaste audiovisuele 

communicatie is uniek in België en zelfs in Europa. Vergelijkbare opleidingen hebben vaak een 

andere vorm, richten zich op een andere doelgroep of zoeken meer de specialisatie op. Volgens de 

commissie kunnen de studenten geen expert zijn in ieder vakgebied, maar komen ze zeker wel in 

aanraking met alle takken van de sector in de opleiding.

Er is een permanente interactie met het beroepenveld, die door de professionaliteit van de lecto-

ren gewaarborgd wordt. Alle lectoren geven alleen les bij BATAC en hebben hun hoofdopdracht 

binnen de sector. De commissie apprecieert deze nauwe banden met de sector.

De commissie vindt de opgesomde taken en functies in ieder geval in overeenstemming met de 

werkelijkheid. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie vraagt aandacht voor de communicatie van de doestellingen naar de buitenwe-

reld. Een deel van het werkveld is volgens de commissie niet op de hoogte van wat er gebeurt 

in deze opleiding.

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 kwali-

teitswaarborgen 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.

Het oordeel van de visitatiecommissie: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie is van oordeel dat de breed gedefinieerde doelstellingen van de opleiding naar 

boven komen in de verschillende opleidingsonderdelen. Het programma doorloopt alle stappen 

van een audiovisuele productie: concept, scenario, productie, draaien en montage. Wel meent de 

commissie dat het streven naar het niveau ‘expert’ niet realistisch is voor alle opleidingsonder-

delen. Een verdiepend niveau acht de commissie dan ook realistischer. 

Het academiejaar is opgebouwd uit blokken van zes weken. Het eerste semester bestaat uit twee 

blokken en is een combinatie van theorie, dagstages, praktische workshops en kleine oefeningen. 

Het tweede semester is meer gericht op het inoefenen van de theoretische kennis met enkele 

individuele opdrachten, workshops in functie van de oefeningen en de realisatie van de bachelor-

proef. Op het einde van blok 3 leggen de studenten een aantal examens af. Tussen april en juni 

lopen de studenten zes weken stage bij een bedrijf naar keuze. 

De opleidingsonderdelen worden onderverdeeld in verschillende competentieclusters: redacti-

oneel-creatief, creatief-productioneel, productioneel-technisch en redactioneel-creatief-produc-

tioneel-technisch. Disciplineoverschrijdende onderdelen maken intrinsiek deel uit van de com-

petentiegerichte opleiding. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de format van de opleiding, 

namelijk televisie maken van A tot Z.

Wat de horizontale doorwerking van het studieprogramma betreft, denkt de commissie dat die 

een goede vertaling is van de doestellingen, die de student de kans geeft om de vooropgestelde 

competenties van de door hem gekozen optie te realiseren. Wel meent de commissie dat het 

zinvol kan zijn om de studenten in aanraking te laten komen met enkele blinde vlekken in het 

programma zoals fictie, commercials, boekhouding en camera. Ook het doceren van het interna-

tionaal medialandschap ontbreekt nu in het programma. De commissie wijst de opleiding erop 

dat het deontologische aspect blijvend aandacht vraagt. Een laatste punt van aandacht is de taal. 

Volgens de commissie is dit een belangrijke asset, die momenteel beperkt aan bod komt in het 

onderwijsprogramma.

Uit de gesprekken blijkt dat het programma nu al met enige regelmaat wordt bijgestuurd. Dit 

weet de commissie te appreciëren. Zo wordt sinds kort het opleidingsonderdeel ‘redactie en re-

search’ gedoceerd aan de opleiding. Dit opleidingsonderdeel groeide voort uit een workshop. Het 

toont aan dat de opleiding nog geregeld wordt bijgestuurd, ook al zijn de bouwstenen van te-

levisie maken doorheen de jaren slechts weinig veranderd. De docenten vertelden ook dat ze  
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binnen hun verschillende opleidingsonderdelen de nieuwste trends steeds blijven oppikken, zo-

als transformatie naar nieuwe digitale dragers: HDCAM, opname op harde schijf, werken met 

laatste upgrades van de montagesystemen Avid 5.5, Final Cut Pro X… 

De commissie acht het een positief punt dat de studiefiches op Toledo worden gepubliceerd. 

Hierin worden het niveau en de beoogde eindcompetenties van ieder opleidingsonderdeel be-

schreven.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie adviseert de opleiding om aandacht te hebben voor enkele blinde vlekken in 

het programma: fictie, commercials, boekhouding, camera, internationaal medialandschap 

en taal.

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.

Het oordeel van de visitatiecommissie: excellent 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie vindt het positief dat de opdrachten die de studenten krijgen, erg praktijkgerela-

teerd zijn. Studenten worden verplicht om actief de sector te verkennen door het plannen van 

bedrijfsbezoeken, bijvoorbeeld aan Alfacam. De commissie acht dit een interessante methodiek, 

omdat de studenten de sector zo stapsgewijs kunnen leren kennen. Ook bezoeken ze ieder jaar 

heel wat beurzen. Uit de gesprekken met de studenten bleek dat de dagstages als een erg positief 

punt onthaald worden, waarin ze enerzijds veel ervaring opdoen over de sector en anderzijds ook 

goede contacten kunnen leggen. Een ander doel van de dagstages, benadrukte de opleidingsver-

antwoordelijke, is dat de studenten kiezen in welke functie van televisie maken ze zich willen 

specialiseren. Dit geldt evenzeer voor de praktijkopdrachten, waarbij studenten in kleine groep-

jes worden opgedeeld en eenieder een welbepaalde functie op zich neemt. Het opleidingshoofd 

voegde er nog aan toe dat studenten via hun dagstages ook voor het eerst echt leren solliciteren.

De lange stage die in het programma verwerkt zit, krijgt goede punten van de afgestudeerden van 

de opleiding. Het is een goede manier om te zien wat je kan met de middelen die je aangereikt 

krijgt gedurende de opleiding. Ook hier mag de student weer zijn eigen weg gaan. Ofwel opteer 

je voor een kijkstage op een professionele setting, ofwel kies je voor een kleiner bedrijf en krijg je 

meer verantwoordelijkheden. De afgestudeerden vertelden voorts dat beide opties hun voor- en 

nadelen hebben en dat ze afhangen van de voorkeur van de desbetreffende studenten.

Het werkveld is enthousiast over het programma van de opleiding. De vertegenwoordigers van 

het beroepenveld bevestigden de commissie dat zij wel degelijk nood hebben aan de generalisten 

die in deze opleiding gevormd worden. De studenten hebben van alle onderdelen van het tele-

visie maken een beetje gesnoept, waardoor ze met weinig vragen zitten. Er is een permanente 
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interactie met het beroepenveld, die door de professionaliteit van de lectoren gewaarborgd wordt. 

Alle lectoren geven alleen les bij BATAC en hebben hun hoofdopdracht binnen de sector. De com-

missie apprecieert deze nauwe banden met de sector.

De opleiding gaat evenwel nog een stap verder. Samen met de opleiding Journalistiek verzorgt de 

opleiding Toegepaste audiovisuele communicatie een programma op de regionale zender Regio-

nale Televisie Mechelen. Er wordt eveneens samengewerkt met de website van ‘Het Nieuwsblad’. 

De opleiding heeft met het crossmediaal project Supo een eigen platform in huis, waarmee zowel 

push als pull video worden aangeboden. Er is hiervoor een specifieke videoworkflow uitgewerkt, 

die ook technisch de broadcastnorm haalt. De commissie acht dit uniek in Europa. Het kon enkel 

gerealiseerd worden door de permanente investeringen van de opleiding in adequate audiovisu-

ele apparatuur en een goed uitgewerkte netwerkomgeving (zie ook facet 4.1). 

Dankzij workshops en gastcolleges speelt de opleiding zeer kort op de bal. Ook beschikt de op-

leiding over een goed gedocumenteerde bibliotheek, waar heel wat verdiepende vakliteratuur in 

terug te vinden is. Aan het begin van ieder academiejaar wordt deze vakliteratuur tentoongesteld 

op een boekentafel.

Het eindwerk is strikter afgebakend dan vroeger. De studenten zijn verplicht om in kleine groep-

jes een live televisieprogramma te maken. Ze moeten hierbij aan enkele voorwaarden voldoen 

– een stuk van het programma moet bijvoorbeeld opgenomen worden in de studio – maar voor 

de rest kunnen de studenten hun eigen idee uitwerken. Dit strakke format werd bedacht omdat 

de kwaliteit van het eindwerk in de vorige format vaak te wensen overliet. 

Aanbevelingen ter verbetering:
/

facet 2.3 samenhang van het programma

Beoordelingscriterium:

 – Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma.

Het oordeel van de visitatiecommissie: goed 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie acht het positief dat er veel kruisbestuiving is, zowel tussen de verschillende op-

leidingsonderdelen als tussen de docenten. Het programma van de opleiding vertrekt dan ook 

van een geïntegreerd onderwijsconcept, namelijk televisie maken van A tot Z. Alle opleidingson-

derdelen hangen onlosmakelijk aan elkaar, en dit wordt versterkt door de projectmatige aanpak 

van de praktijkopdrachten. Het programma is op horizontaal vlak erg goed uitgebouwd en heeft 

aandacht voor werkelijk alle aspecten van televisie maken. Er worden dan ook geen vrijstellingen 

toegekend en er zijn geen keuzeopleidingsonderdelen, omdat de student alle bouwstenen nodig 

heeft om tot de beoogde eindcompetenties te komen. Dit is volgens de commissie niet alleen zo 

op papier, maakt komt ook tot uiting tijdens de praktijksessies. 

De docenten vertelden aan de commissie dat ze tijdens hun colleges vaak verwijzen naar de 

opleidingsonderdelen van hun collega’s. Dat beschouwen ze zelf als een sterk punt van de oplei-

ding. Als er iets niet klopt aan één bepaald onderdeel, dan raadplegen de docenten elkaar. 
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Verticaal valt uiteraard op dat de meeste opleidingsonderdelen weinig verdiepend zijn. Wel viel 

het de commissie in de gesprekken met de studenten en de lectoren op dat de studenten zichzelf 

mogen specialiseren in de facetten van televisie maken die hen het meest interesseren. Hiervoor 

kunnen ze ook steeds genoeg feedback krijgen van de docenten. Hoewel de commissie op voor-

hand haar twijfels had over de noodzaak van een dergelijke generalistische opleiding, bleek uit 

de gesprekken met het werkveld dat de opleiding wel degelijk nuttig is en dat alle afgestudeerden 

vlot aan werk geraken in de sector. 

Aanbevelingen ter verbetering:
/

facet 2.4 studieomvang

Beoordelingscriterium:

 – De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang, bachelor-na-bachelor: tenminste 

60 studie punten.

Het oordeel van de visitatiecommissie: OK 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De bachelor-na-bacheloropleiding bestaat uit 1 studiejaar van 60 studiepunten. In totaal wordt 

dus een opleidingsprogramma georganiseerd van 60 studiepunten. Hiermee voldoet de oplei-

ding 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 studie-

voortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie acht het positief dat er metingen worden gehouden, waaruit blijkt dat de studietijd 

op niveau is. Dit was het geval tijdens het academiejaar 2009-2010. Alle studenten vulden deze 

enquête in. De meting ging na of het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel overeenstem-

ming vertoonde met het aantal uur studiebelasting. Men stelde vast dat de decretale norm van 

25 uren studiebelasting per studiepunt niet gehaald werd. 
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Sommige opleidingsonderdelen van de bachelor-na-bacheloropleiding Toegepaste audiovisuele 

communicatie bevinden zich inderdaad onder deze norm, andere opleidingsonderdelen halen de 

norm dan weer wel. De cijfers zijn wel voor interpretatie vatbaar; dit komt door de geïntegreerde 

aanpak van de opleiding. Studenten kunnen volgens het opleidingshoofd vaak de studietijd van 

de praktijkopdrachten niet individueel onderbrengen in de verschillende opleidingsonderdelen, 

terwijl bij de realisatie van die opdrachten wel alle opleidingsonderdelen aan bod komen. Uit de 

gesprekken ter plaatse bleek dat de opleiding voortaan haar vragenlijsten zou aanpassen aan het 

eigen karakter van een bachelor-na-bacheloropleiding.

De commissie waardeert het dat het opleidingsprogramma naar aanleiding van deze meting licht 

werd gewijzigd. Alle opleidingsonderdelen kregen voortaan hetzelfde gewicht, namelijk vier stu-

diepunten. Alleen de opleidingsonderdelen stage en bachelorproef hebben meer studiepunten, 

respectievelijk acht en zestien. 

Naast deze enquête wordt ook de studiedruk over het algemeen bevraagd. De studenten erva-

ren de opleiding als een zwaar jaar door de combinatie van enkele theoretische zware vakken 

zoals video- en audiotechnologie, door de vele praktijkopdrachten en door de dagstages en lange 

stages. Uit het gesprek met de lectoren bleek dat de studenten hier al op voorhand worden over 

gebrieft. Toch gaven sommige studenten ook aan dat de studiedruk niet evenredig verdeeld is 

over het hele academiejaar. Sommige periodes hebben ze het heel druk, andere periodes is het 

dan weer heel rustig voor de studenten.

De commissie waardeert het dat men toch probeert de studiedruk en de studietijd onder controle 

te houden. Dit geschiedt door de doordachte opbouw van het academiejaar, waarin theoretische 

blokken, praktijkopdrachten, projectweken en dagstages zo zijn opgebouwd dat alles niet in één 

periode valt.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie vraagt de opleiding aandacht om de studielast niet nodeloos te verzwaren.

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: goed 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Tijdens haar bezoek kon de commissie vaststellen dat de gebruikte werkvormen een combina-

tie zijn van hoorcolleges, practica en projectwerk. Een combinatie die afgestemd is op de eind-

competenties van de opleiding: een theoretische basis die aangeleerd en ingeoefend wordt door 

middel van praktijk. Het opleidingshoofd toonde tijdens de rondleiding het aparte lokaal van de 

opleiding dat aan de verschillende werkvormen tegemoetkomt: een typische klasopstelling voor 

de theoretische lessen, een computereiland voor deskresearch en ander opzoekingswerk, en een 

zithoek voor brainstormsessies.

Voor de praktijkopdrachten worden de studenten verdeeld in kleine groepjes. De lectoren stel-

len de groepen samen. Ze trachten de groepen zo gevarieerd mogelijk samen te stellen, rekening  
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houdend met de initiële basisopleidingen van de studenten. Voor de eerste praktijkopdracht 

moeten de studenten al in de zomervakantie afspreken. Hoofdidee achter deze groepswerken is 

dat je op het werkveld ook moet samenwerken met mensen die je op voorhand niet kent. Zeker 

bij de eerste opdrachten is deze interactie volgens de lectoren belangrijker dan de finaliteit van 

de opleiding. Ondertussen kunnen de verschillende studenten ook zien welk onderdeel van tele-

visie maken hen het beste ligt.

Wat opleidingsmiddelen betreft, zijn er zowel cursussen als handboeken. Ook wordt een deel 

van de eindcompetenties behaald door zelfstudie, bijvoorbeeld voor montage en workshops  

camera. Er is hier voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van de student. Dit bleek 

uit de gesprekken met de studenten, die allemaal te kennen gaven dat ze hun eigen interesses 

mogen volgen. De commissie waardeert deze grote bewegingsvrijheid voor studenten. Zij mogen 

zelf kiezen welke richting ze uitgaan.

De studenten worden permanent begeleid. In het begin van het academiejaar is de begeleiding 

strikt en exhaustief, naar het einde is ze vrijer en minder dwingend. Deze aanpak stimuleert de 

zelfontwikkeling van de student. De afgestudeerden vertelden dat de opleiding heel veel informa-

tie aanreikt, maar dat als je een bepaalde richting wil uitgaan, je je daar zelf moet op toespitsen. 

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: voldoende 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
De commissie is van mening dat er binnen de opleiding alles wordt aan gedaan om een profes-

sionele component te hebben, behalve bij de beoordeling. 

De examens van de studenten vinden plaats in het begin van maart, nadat alle lessen zijn ge-

geven. Er is een mix van schriftelijke examens, mondelinge examens en permanente evaluatie. 

Omdat in de opleiding heel wat theorie aan bod komt, moet de kennis van die opleidingsonder-

delen wel degelijk getoetst worden. De studenten moeten deze theorie vlak voor de bachelorproef 

studeren. De commissie vindt dit een positief punt, maar vindt wel dat de vraagstelling voor veel 

verbetering vatbaar is. Bij de examenvragen zijn er enerzijds enorm detailtechnische vragen, 

terwijl deze details voor verschillende studenten, die voor een ander studieprofiel kiezen, zeker 

niet als parate kennis moeten beschouwd worden. De commissie suggereert om voor deze stu-

denten de vragen via tijdsdruk en openboek te laten opzoeken. Door een brede formulering is 

het voor de student niet duidelijk welke omvang en welke accenten het antwoord moet bevatten 

om voldoende/goed/uitstekend te scoren. Het blijft hierbij ook onduidelijk welke competentie 

geviseerd wordt. 

Voor de bachelorproef vindt geen specifieke productevaluatie plaats, evenmin als voor de ver-

schillende praktijkopdrachten doorheen het jaar. Er wordt ook gequoteerd op het proces dat de 
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student doorlopen heeft om tot het product te komen. De jury bestaat uit mensen uit de sector. 

De opleiding acht het niet nodig om externen te betrekken bij de jurering. Iedere docent kent twee 

cijfers toe aan het eindwerk: een van zijn vak en een op het geheel. Zo liggen in totaal 70 procent 

van de punten op het product en 30 procent van de punten op het proces. Dit vindt de commissie 

een mineur punt. In de sector is de beoordeling namelijk louter afhankelijk van het eindproduct, 

het proces wordt niet in rekening gebracht. De commissie vreest dat dit momenteel niet duidelijk 

is voor de studenten. Ook stemt de informatie in verband met de verhouding product-/procesbe-

oordeling momenteel niet overeen met wat de commissie hoorde in de gesprekken.

Voor de bachelorproef en het opleidingsonderdeel ‘realisatie’ wordt de student zowel individueel 

als in groep beoordeeld. Ook hier zijn geen externen betrokken, wat de commissie een pijnpunt 

vindt. De inbreng van externe meningen in de eindbeoordelingen is volgens de commissie dan 

ook een absolute must. De opleiding moet hier dringend werk van maken. Nu kan men immers 

de indruk hebben dat de opleiding zeer onkritisch is ten opzichte van de eindwerken. Iedereen 

is geslaagd. De commissie heeft zeker haar vragen bij de quotering van eindwerken van enkele 

jaren geleden. De toegekende scores waren volgens haar niet in overeenstemming met de afge-

leverde kwaliteit. De eindwerken van dit academiejaar zijn echter beduidend beter. Bovendien 

merkt de commissie op dat, nu de kwaliteit van de eindwerken erg de hoogte is in gegaan, die de 

externe toets zeker kunnen doorstaan. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De vraagstelling bij de verschillende examens is voor veel verbetering vatbaar. Wellicht is een 

collectieve bijscholing aangewezen.

 – De studenten moeten beter geïnformeerd worden over de product-/procesevaluatie. Het ac-

cent moet in de eindbeoordeling nog meer productgericht zijn, naar analogie met de werk-

veldcontext.

 – Een inbreng van externe meningen in de eindbeoordeling van de studenten is een absolute 

must. De afwezigheid ervan is een groot gemis voor de opleiding.

facet 2.8 masterproef

Dit facet is niet van toepassing

facet 2.9 toelatingsvoorwaarden

Beoordelingscriteria:

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

 – Bachelor-na-bachelor: bachelorgraad met (een) door het instellingsbestuur nader bepaalde kwalificatie(s), 

eventueel aangevuld met een onderzoek naar geschiktheid of bekwaamheid of een voorbereidingsprogramma.

Oordeel van de visitatiecommissie: goed 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
BATAC richt zich tot studenten die een bachelor- of masterdiploma behaalden met een brede 

communicatieachtergrond. De instroom varieert elk jaar, maar grosso modo vertaalt zich die in 

de volgende verhouding:

 – 50 procent bachelors (communicatiemanagement of journalistiek)

 – 25 procent bachelors met een ander diploma (fotografie, multimedia, …)

 – 25 procent masters (communicatie, taal- en letterkunde, …).
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De studenten met een bachelordiploma Journalistiek, Communicatiemanagement, Audiovisuele 

kunsten, Communicatiewetenschappen, Taal- en letterkunde en Politieke en sociale wetenschap-

pen krijgen rechtstreeks toegang tot de opleiding na een verplichte geschiktheidsproef. Dit is ook 

zo opgenomen in het hogeronderwijsregister. 

De opleiding biedt vijfentwintig plaatsen aan, maar stelt vast dat ieder jaar meer dan het dub-

bele van het aantal kandidaten aanwezig zijn. De commissie acht het waardevol dat het aantal 

studenten tot vijfentwintig wordt beperkt. De kandidaten worden verplicht om langs te komen 

tijdens de infodagen of individueel een afspraak te maken met de opleidingsverantwoordelijken. 

Na de infodag moeten ze een cv en motivatiebrief bezorgen aan de opleidingsverantwoorde-

lijke. Daaropvolgend worden de kandidaten uitgenodigd op een motivatiegesprek, waarin gepeild 

wordt naar teamgerichtheid, enthousiasme, motivatie, persoonlijkheid en toekomstplannen. De 

jury voor deze motivatiegesprekken bestaat uit de verschillende vaklectoren, die de cv’s en moti-

vatiebrieven voordien al doorgenomen hebben.

De kwaliteitszorgmedewerkers vertelden dat de selectie aan de hand van vijf parameters ge-

beurt. De eerste is het basisdiploma van de kandidaat-student. Parameter twee is de persoon-

lijkheid. De selectiecommissie probeert een gevarieerde mix van karakters te bekomen. Bij de 

derde parameter wordt gepeild naar de motivatie van de kandidaten. Voorts wordt gepeild naar 

de realiteitszin, via de vraag: wat zie je jezelf later doen? Tot slot is er de specifieke jobmotivatie. 

Op basis hiervan wordt een gevarieerde groep samengesteld, die een zorgvuldig uitgekozen mix 

vormt van diverse diploma’s en persoonlijkheden, met elk hun eigen competenties. De com-

missie wenst evenwel te wijzen op de subjectiviteit van het toelatingsproces. Uit de gesprekken 

met de lectoren bleek immers dat ‘het buikgevoel’ van de verschillende docenten een niet onbe-

langrijke rol speelt. Ook de studenten wisten niet allemaal in even goede mate wat ze van het 

selectieproces moesten vinden. Wel vinden ze – en de commissie treedt hen hierin bij – dat de 

mix van karakters en profielen een meerwaarde is voor de opleiding. Toch meent de commissie 

dat enkele waardevolle parameters die wel getest worden bij de selectie, geobjectiveerd kunnen 

worden door een standaard. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie adviseert om enkele waardevolle parameters die wel getest worden bij de selec-

tie, te objectiveren door gebruik te maken van een standaardprocedure.
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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: excellent 

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: voldoende 

facet 2.8 masterproef: niet van toepassing 

facet 2.9 toelatingsvoorwaarden: goed 

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

teitswaarborgen 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 over-
wegingen:
De Lessius Mechelen wil een personeelsbeleid ontwikkelen volgens een personeelsbeleidsplan 

dat alle aspecten van een modern en toekomstgericht personeelsbeheer bevat. Het departement 

stemt zijn personeelsbeleid af op het algemene personeelsbeleid van de hogeschool en ontwik-

kelt binnen dit kader een aanpak met eigen accenten. Dit veronderstelt een humanresources-

management dat people management en competentiemanagement als grondslagen heeft. Uit de 

gesprekken met de directie bleek dat de Lessius Mechelen inspraak hoog in het vaandel draagt. 

Tijdens het bezoek werd dit onder andere duidelijk door de goede band van het opleidingshoofd 

met de directie, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

In het Hogeschool Onderhandelingscomité (HOC) sloot de hogeschool een aantal protocollen af over 

de volgende elementen: werving, aanstelling, personeelsformatie… De hogeschool beschikt eveneens 

over de decretaal verplichte advies- en beslissingsorganen: algemene vergadering, raad van bestuur, 

HOC en academische raad. Daarnaast voorziet ze als beslissingsorgaan in een managementcomité 

van drie bestuurders. Dit wordt bijgestaan door een raad van professioneel onderwijs.

De opleiding beschikt over een beperkt vastbenoemd kader (2) en heel wat gastlectoren die hun 

lesopdracht combineren met de praktijk. De commissie vindt dat de docenten zeer sterk zijn in 

hun vakgebied. De gastdocenten hebben ondertussen ook al veel ervaring met lesgeven opge-

bouwd. De meeste docenten geven dan ook al bijna tien jaar les aan de hogeschool. De commissie 

vindt het knap dat deze lectoren zich engageren om hun expertise te delen met een toekomstige 

generatie. Dit is niet vanzelfsprekend. Ook de studenten en de afgestudeerden waren allemaal 

zeer te spreken over de deskundigheid en bereikbaarheid van de lectoren. 

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 oplei-

ding 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: excellent 
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De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Het lectorenteam is een afspiegeling van de beoogde eindcompetenties van de opleiding: het 

wordt gevormd door producers, regisseurs, scenaristen en technisch directeurs. Volgens de com-

missie zijn dit allemaal professionals die creatief, productioneel, technisch of redactioneel geori-

enteerd zijn. Elke lector is een autoriteit in de sector en beschikt over een ruimte expertise, wat 

een belangrijke troef is voor de opleiding. Op die manier zorgt de beroepspraktijk van de lectoren 

voor een permanente bijscholing.

De docenten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het professionele werkveld. Dit 

acht de commissie een positief punt. Het viel de commissie dan ook op tijdens het bezoek dat alle 

lectoren het allergrootste deel van hun werkopdracht in de sector uitvoeren. Veel lectoren zijn 

zelfs gerenommeerd en bekend in het vakgebied.

Omdat het aantal studenten binnen de opleiding ieder jaar ongewijzigd blijft, is er weinig of geen 

personeelsverloop. De meeste lectoren zijn dus al vaak tien jaar actief binnen de opleiding. Daar-

door hebben ze ook hun pedagogische vaardigheden weten te verfijnen. Tevens vindt de commis-

sie het positief dat de lectoren op deze manier vertrouwd zijn met de organisatorische aanpak, de 

praktijkopdrachten, het instroomniveau en de eindcompetenties van de opleiding.

Ook bleek uit de gesprekken met de lectoren dat zij positief zijn over de samenwerking tussen on-

derwijs en werkveld, in die mate dat sommige lectoren deze samenwerking zien als een middel 

van rekrutering voor hun bedrijf of zender. De interactie met de jongeren houdt hen alert. Naast 

twee vastbenoemde lectoren maakt de opleiding ook gebruik van gastlectoren, die al lang aan de 

opleiding verbonden zijn. Dit zijn professionals die hun ervaring meebrengen naar de opleiding. 

Een goed voorbeeld is regisseur Jan Mathijs die zich voor het eindwerk ‘De rol van je leven’ enga-

geerde als regisseur en de professionals mee naar de set brengt met wie hij zelf dagelijks werkt. 

Er zijn eveneens heel wat gastsprekers aan de opleiding verbonden. Ook vinden jaarlijks enkele 

bedrijfsbezoeken of praktijkopdrachten op locatie plaats. Tot slot doet de opleiding ook op gere-

gelde basis mee aan wedstrijden. 

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 over-
wegingen:
De opleiding Toegepaste audiovisuele communicatie doet in totaal slechts een beroep op 1,125 

VTE. Dit is als volgt onderverdeeld: opleidingshoofd 40 procent; trajectbegeleider 5 procent, stage-

begeleider 10 procent, audiovisuele dienst specifieke ondersteuning 5 procent, videotechnologie 

7,5 procent, audiotechnologie 7,5 procent, scenario 7,5 procent, montage 7,5 procent, montage 

7,5 procent, workshops van gastlectoren 7,5 procent, research 5 procent, regie 5 procent en tele-

visieproductie 5 procent. Volgens de commissie volstaat de kwantiteit van het personeel voor het 
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programma dat momenteel wordt aangeboden. Dit geldt eveneens voor het AV-personeel. Welk 

merkte de commissie op dat er geen vrouwen zijn onder het lectorenkorps.

De lectoren gaven aan dat de werkdruk voor hen behoorlijk hoog is, daar ze allemaal slechts voor 

een beperkt percentiel lesgeven aan de hogeschool en voor de rest in het beroepenveld staan. Het 

opleidingshoofd bevestigde dat de docenten de onderwijskundige taak op zich namen om de ex-

pertise die ze doorheen de jaren in hun vakgebied hebben opgedaan, te delen aan de toekomstige 

generatie. Dit engagement verdient volgens de commissie een pluim. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie raadt de opleiding aan om op zoek te gaan naar manieren om de werkdruk van 

de lectoren te beheersen.

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 excellent 

facet 3.3 kwantiteit personeel goed

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

rieke 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: excellent

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Tijdens haar bezoek raakte de commissie onder de indruk van de locatie waar de opleiding  

Toegepaste audiovisuele communicatie gebruik van maakt. De algemeen directeur vertelde in 

het kennismakend gesprek al dat de Lessius Mechelen ernaar streeft om haar infrastructuur te 

laten lijken op de omgeving waar men gaat werken. Men zou het verschil niet mogen zien. De 

commissie kan na haar rondleiding enkel maar bevestigen dat er weinig verschil is tussen een 

professionele werkomgeving en de opleiding.

Alle voorzieningen zijn aanwezig. De vaste stek van de opleiding is campus De Ham. Heel wat 

diensten en voorzieningen die relevant zijn voor de opleiding, bevinden zich op de campus zelf: 

studentenadministratie, opleidingssecretariaat, helpdesk, audiovisuele dienst, het kantoor van 

de studietrajectbegeleider en de opleidingsverantwoordelijke. Tijdens de rondleiding vertelde het 

opleidingshoofd dat de deur van zijn kantoor altijd open staat, waardoor het contact met de 

studenten erg laagdrempelig is.

Tijdens het bezoek raakte de commissie erg onder de indruk van de verschillende professionele 

ruimtes waarover de opleiding beschikt. Zo is er een echte opnamestudio, die is uitgerust met 

meerdere professionele camera’s. Ook is er een make-upruimte voorzien voor gasten. Ook de 

lichttechnologie van de opleiding is van een voldoende niveau. De montageruimte bestaat uit 

zeven cellen, maar toch is het er relatief rustig. De opleiding heeft de ontwikkelingen in het 

vakgebied altijd op de voet gevolgd en groeit steeds meer uit tot een broadcaster. Met weinig 

budget worden heel grote verwezenlijkingen gerealiseerd. Dit heeft veel te maken met de goede 

professionele contacten van het opleidingshoofd. Dit resulteert in de aankoop van professioneel 

materiaal dat ook in de sector wordt gebruikt: Avid-montage, Sony HD-camera’s en een SDI TV-

studio. Veel van dit materiaal kwam tot stand door de goede band en het lobbywerk van het 

opleidingshoofd met de sector.

De commissie was erg onder de indruk van de goed uitgebouwde audiovisuele dienst waarover 

de opleiding beschikt. Studenten kunnen op elk moment, ook van thuis uit, camera’s en ander 

audiovisueel materiaal en boeken ontlenen. Er zijn onder andere zestien camera’s aanwezig, 

met handmicrofoon, light panel, regenhoesje en koptelefoon. De camera’s zijn tapeless. Er wordt 

gewerkt met mediumformaat HD-camera’s, op kleine harde schijfjes (SD-kaartjes) en er is de 

geplande aankoop van een Nikon 5D: Full HD met de mogelijkheid van video-opname op het 

fototoestel. 

De studenten kunnen dit alles maximaal twee dagen ontlenen. Die procedure geldt ook voor de 

verschillende technische ruimtes, zoals de postproductiecellen (montage: Avid 5.5 en Final Cut 

X, verder ook de geplande aankoop van een centraal serversysteem voor montage, uitzending 

en archivering) en de tv-studio. Ook bleek tijdens de rondleiding dat de studenten altijd terecht-
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kunnen op de audiovisuele dienst voor technische vragen of om apparatuur uit te testen. Het 

materiaal wordt continu geüpdatet en onderhouden. Er is voldoende materiaal aanwezig voor 

alle studenten. 

De commissie was ook onder de indruk van het boekenarsenaal waarover de campus beschikt. 

Het opleidingshoofd vertelde dat ieder jaar aan het begin van het academiejaar alle boeken wor-

den tentoongesteld op de boekentafel. Het betreft een mooi aanbod. In de hele school zijn ook 

cd’s, dvd’s, documentaires en speelfilms aanwezig. 

Aanbevelingen ter verbetering:
/

facet 4.2 studiebegeleiding

Beoordelingscriteria:

 – De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op de studievoort-

gang.

 – 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 over-
wegingen:
De commissie meent dat de studiebegeleiding zeker aanwezig is bij de opleiding Toegepaste au-

diovisuele communicatie, al lijken de studenten er geen nood aan te hebben. Dit gaven de kwa-

liteitszorgmedewerkers ook ter plaatse aan in het gesprek met de commissie. Daar de taak van 

de studentenbegeleiding binnen de opleiding zo miniem is, wordt ze vaak overgenomen door het 

opleidingshoofd. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen begeleiding bij instroom, doorstroom en uitstroom. 

Het zelfevaluatierapport geeft aan wat de belangrijkste taken binnen studie- en trajectbegelei-

ding zijn:

 – Nieuwe kandidaten informeren en begeleiden

 – Studenten begeleiden in een optimale studieloopbaan

 – Afstuderende studenten begeleiden naar hun beroepsloopbaan, verdere studies en levenslang 

leren

De informatievoorziening geschiedt volgens de commissie ruimschoots op voldoende wijze. Zo 

communiceert de opleiding de algemene informatie via de website, www.lessius.eu. Naast de 

algemene infobrochure van de hogeschool is er ook een brochure voor de opleiding, met daarin 

de belangrijkste informatie. Die wordt gebruikt voor beurzen, infodagen en mailings. Pas afge-

studeerde bachelors Journalistiek en Communicatiemanagement krijgen ieder jaar een oplei-

dingsbrochure in de bus. Uiteraard woont de opleiding ook veel SID-in’s en beurzen bij. Veel 

informatieaanvragen komen binnen via mail of telefoon, en de hogeschool organiseert ook heel 

wat infodagen. 

De groep studenten van de opleiding is klein. De studenten gaven in de gesprekken met de com-

missie te kennen dat de begeleiding vaak op maat en individueel geschiedt. De communicatie 

met de opleidingsverantwoordelijke gebeurt via mail. De studenten gaven aan dat ze altijd erg 
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snel antwoord krijgen op hun vragen. Wat de planning van lessen betreft, is er een iGoogle-

kalender voorzien. Dit is heden ten dage een handig instrument, daar studenten voortaan op 

ieder moment van de dag hun kalender via de laptop of via de smartphone kunnen raadplegen. 

Voor nieuwe studenten van de bachelor-na-bachelor Toegepaste audiovisuele communicatie 

voorziet de opleiding een onthaalmoment en een algemene welkomstsessie met rondleiding. 

Vragen die op deze sessies nog niet beantwoord worden, komen aan bod in de teambuildings-

dagen die half oktober plaatsvinden, vertelde het opleidingshoofd. Voor informatie over het cur-

riculum worden de studenten doorverwezen naar de ECTS-fiches op de website. Hetzelfde geldt 

voor het onderwijs- en examenreglement. 

De studiebegeleiding tijdens de opleiding wordt verzorgd door de lectoren. Volgens de studenten 

is het duidelijk wat de lectoren van hen verwachten. Bij de realisatie van het eindwerk zijn de 

lectoren ook van erg nabij betrokken. Voor opleidingsonderdelen waarvan in het verleden bleek 

dat veel studenten er moeite mee hadden, wordt een proefexamen voorzien. Deze examens zijn 

volgens de kwaliteitszorgmedewerkers representatief voor de echte examenvragen. Studenten 

Toegepaste audiovisuele communicatie kunnen ook altijd extra hulp vragen aan de docenten. 

Hoewel de docenten weinig lesuren hebben, trekken ze toch voldoende tijd uit voor studiebege-

leiding. 

Studenten die faciliteiten wensen, kunnen hiervoor terecht bij de studententrajectbegeleider en 

bij de STiP-medewerker. Deze laatste voert sociaal onderzoek, de eerste onderwijskundig onder-

zoek. Studenten die een vertrouwelijk gesprek wensen, kunnen altijd aankloppen bij de ombuds-

dienst. De studenten gaven aan dat zij hiervan op de hoogte zijn. De ombudsman is tijdens de 

examens beschikbaar. Hij is de eerste bemiddelaar tussen studenten en docenten. 

Wat uitstroombegeleiding betreft, voorziet de opleiding gesprekken met studenten die de oplei-

ding wensen te verlaten. Dit valt voor de opleiding Toegepaste audiovisuele communicatie echter 

zelden voor. Enkel wanneer studenten een job krijgen aangeboden, durven ze de opleiding al 

eens vroeger te verlaten. Op het einde van het jaar heeft de opleidingsverantwoordelijke ook een 

gesprek met de studenten waarin gepolst wordt naar hun mogelijke interesses en beroepsrollen. 

Bedrijven contacteren de hogeschool, omdat ze op zoek zijn naar studenten. 

Aanbevelingen ter verbetering:
/

oordeel over onderwerp 4, voorzieningen: voldoende 

Op basis van de oordelen over:

facet 4.1 materiële voorzieningen excellent 

facet 4.2 studiebegeleiding voldoende 

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

rieke 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: goed 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Wat de evaluatie van de resultaten betreft, merkt de commissie op dat de directie zeer veel 

vertrouwen lijkt te geven aan de opleidingsverantwoordelijke. Dit vertrouwen is volgens de com-

missie gefundeerd.

De kwaliteitszorgverantwoordelijken vertelden aan de commissie dat zij met een vierjarig oplei-

dingsplan werken, dat gebaseerd is op een SWOT-analyse. Zowel het personeel, het werkveld als 

de studenten worden hierbij betrokken. Uit dit opleidingsplan worden de prioriteiten en de doel-

stellingen geëxtraheerd. Die worden jaar per jaar uitgevoerd en gerapporteerd in het jaarverslag. 

Vier jaar geleden werd het laatste plan opgesteld. Nu is er een zelfevaluatierapport geschreven. 

De opleiding vertelde op de opmerkingen van de commissie te wachten om de nieuwe SWOT-

analyse en prioriteitenlijst op te stellen.

De studenten worden volgens de commissie in voldoende mate bevraagd. In juni 2009 vond een 

meting plaats die peilde naar de tevredenheid van de studenten. Op alle punten behaalde de 

opleiding de tevredenheidsnorm van 70 procent; op meerdere items zelfs 80 en 90 procent. De 

commissie vraagt de opleiding om te overwegen om de tevredenheidsindex op 80 procent te 

plaatsen. Elk jaar evalueren de studenten en de lectoren een aantal opleidingsonderdelen via een 

bevraging. Deze metingen vinden twee keer per jaar plaats: onmiddellijk na het beëindigen van 

de examenreeks, in februari, en na het beëindigen van het academiejaar. De resultaten worden 

enkel bekendgemaakt aan de lectoren, zodat zij hun pedagogische competenties en opleidings-

onderdelen op basis hiervan kunnen versterken. De opleiding zelf wordt ook elk jaar geëvalueerd. 

Die resultaten, samen met die van de alumnibevragingen of stagegesprekken, worden uitvoerig 

besproken tijdens de opleidingsvergaderingen die elk semester plaatsvinden. In het academie-

jaar 2009-2010 werd een studietijdmeting uitgevoerd, om zo een betrouwbaar en volledig beeld 

te krijgen van de studielast van de hele opleiding. De participatiegraad was 100 procent; in totaal 

ging het over 25 studenten. Naast deze officiële meting worden studenten en lectoren ook meer-

maals per jaar bevraagd over de studiedruk in het algemeen. 

Ook op informeel vlak hebben de studenten heel wat inspraak in de opleiding. Zij mogen over 

alle facetten van de opleiding voorstellen doen aan het opleidingshoofd en aan de lectoren. Zo 

werden recent nog tien nieuwe camera’s aangekocht in samenspraak met de studenten. Ook 

kunnen studenten aanvragen doen voor de inrichting van een bepaalde workshop of gastcollege. 

De studenten bevestigden tijdens de gesprekken dat ze van die mogelijkheid al gebruik hebben 

gemaakt.

Ook bij de docenten werd een onderzoek gevoerd naar de werkdruk, het zogenaamde ‘Synthetron-

onderzoek’. De resultaten toonden bij een overgroot deel van de docenten een hoge werkdruk. 

Dit probeert de hogeschool nu te verlichten. In het academiejaar 2009-2010 werden daarenboven 



40 Lessius Mechelen

functioneringsgesprekken georganiseerd voor de docenten, met als bedoeling de pijnpunten van 

de opleiding bloot te leggen. Toch is de commissie van mening dat het personeel nu nog te weinig 

wordt bevraagd. Zo ontbreekt een brede tevredenheidsmeting. 

Een alumni-enquête vond een eerste keer plaats in maart 2010. Bedoeling was om een goed 

beeld te krijgen van de werksituatie en de tevredenheid over de opleiding van de afgestudeerden. 

Tachtig procent van de alumni was eerder of helemaal tevreden over de voorbereiding van de 

opleiding op het beroepsleven.

Het werkveld van de bachelor-na-bachelor Toegepaste audiovisuele communicatie wordt betrok-

ken via de adviesraad, die bestaat uit professionals, lectoren en alumni. Deze raad komt één keer 

per jaar samen en bezint zich over belangrijke ontwikkelingen in de opleiding, met de bedoeling 

om deze te toetsen aan het werkveld.

 Tot slot viel het de commissie op dat er door de kleinschaligheid van de opleiding veel informeel 

contact is tussen de verschillende lectoren onderling, maar ook tussen lectoren en studenten. 

Het opleidingshoofd is bovendien erg aanwezig en bereikbaar voor iedereen. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie adviseert de opleiding om haar personeel meer structureel te bevragen.

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: goed 

De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en over-
wegingen:
Tijdens haar bezoek, en meer concreet bij het bekijken van de bachelorproeven, constateerde de 

commissie dat de kwaliteit hiervan sterk is gestegen. De opleiding heeft hier een grote verbete-

ringscyclus doorgemaakt. In het zelfevaluatierapport valt immers te lezen dat het eindwerk in 

zijn vroegere vorm niet voldeed aan de beoogde eindcompetenties. Het eindwerk is nu doorge-

groeid tot een echte bachelorproef, waarin de studenten alle competenties en vaardigheden die 

ze aangeboden kregen, konden toepassen. Projectweken helpen nu om deze bachelorproef te 

ondersteunen. De commissie is ook van mening dat Supo en de ‘Best Of’ van RTV de studenten 

motiveren om veel beter te presteren.

De bevragingen die de opleiding organiseert, worden gebruikt om daadwerkelijk iets te verande-

ren aan de opzet van de opleiding. Zo bleek uit het tevredenheidsonderzoek dat er bij heel wat 

studenten nood was aan een strakkere begeleiding voor de individuele profilering van studenten 

doorheen het jaar. In het zelfevaluatierapport geeft de opleiding aan dat ze daarom een studie-

trajectbegeleider aanstelde aan de opleiding. Ook verfijnde de opleiding haar opleidingsaanbod 

aan de hand van haar alumnibevraging. Voorts besloot de opleiding na de informele gesprekken 

met de stagementoren om de stagebundel uit te breiden met richtlijnen voor de stageplaats en 

de stagestudent. Ook werden op vraag van de studenten internationale stageplaatsen voorzien. 

De studenten gaven in hun gesprek met de commissie echter aan hier niet zo veel gebruik van 
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te maken, vooral omdat ze hun stage graag gebruiken om hun toekomstige werkplaats te verze-

keren.

De commissie apprecieert het dat de opleiding zeer bewust en met de nodige kennis van zaken 

audiovisueel materiaal aankoopt. Die aankopen komen mede door stand door de uitstekende 

contacten van het opleidingshoofd met de verschillende audiovisuele instellingen die ons land 

rijk is. Tijdens haar bezoek kon de commissie ook vaststellen dat de opleiding sterk vooruit denkt. 

De commissie was met name onder de indruk van het spelen met het idee om een eigen digitale 

zender op te starten. De commissie vraagt de opleiding wel aandacht voor het opstarten van een 

echte PDCA-cyclus. Deze ontbreekt momenteel, al dient te worden gezegd dat dit deels wordt 

rechtgezet door de informele contacten tussen student en docent.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie adviseert de opleiding om een heuse PDCA-verbeteringscyclus op te starten 

met het oog op de continue kwaliteitsverbetering van de opleiding.

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 over-
wegingen:
De commissie is van mening dat de meeste stakeholders van de opleiding op voldoende basis 

betrokken worden bij de opleiding.

Iedere vijf jaar worden de eindcompetenties getoetst aan een grote groep van alumni via een 

onlinebevraging. Aan de hand van deze resultaten worden de doelstellingen van de opleiding 

aangepast of bijgestuurd. De alumni zijn begin 2010 bevraagd. Dit was de tweede grote alumni-

bevraging. Hier lag de focus op de ervaringen in het beroepenveld, de tewerkstellingsgraad en de 

algemene tevredenheid over de opleiding. 

Geregeld overleg met het beroepenveld zorgt er ook voor dat de opleiding en dus het profiel 

voortdurend in vraag worden gesteld. Afstemming op het beroepenveld gebeurt verder door sta-

gebezoeken en de opvolging hiervan. Zo valt in het zelfevaluatierapport te lezen dat de eind-

competenties en curricula eind 2008 werden getoetst aan de hand van focusgesprekken met 

een externe adviesraad, bestaande uit vertegenwoordigers van het beroepenveld. Toch vindt de 

commissie dat het werkveld nog beter zou kunnen betrokken worden bij de opleiding. Daarom 

adviseert de commissie de opleiding om zich weer te richten tot het brede werkveld van de au-

diovisuele sector. Het bestaande netwerk binnen de beroepssector kan nog verbreed worden. De 

beroepssector beperkt zich nu te veel tot het persoonlijke netwerk van het opleidingshoofd. Toe-

nadering tot kleinere documentaire initiatieven, de theatersector (videoprojecties) en bedrijven 

die meer inspanningen leveren op inhoudelijk vlak, zoals de documentaire sector (bijvoorbeeld 

Cats n Dogs, Offworld Productions, Riche, Riche & Riche, Intifilms), kan een meerwaarde vormen.
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De studenten worden twee keer per jaar bevraagd over het niveau van de opleidingsonderdelen, 

de praktische organisatie, de evaluatiecriteria en de opleiding in het algemeen. Na het eerste 

semester is er een kwalitatieve bevraging aan de hand van een groepsgesprek. Op basis hiervan 

worden zwaktes van de opleiding nog tijdens het academiejaar bijgestuurd. Op het einde van het 

academiejaar is er een individuele kwalitatieve en kwantitatieve bevraging.

Minstens twee keer per jaar is er overleg met alle lectoren. Hier worden telkens alle facetten van 

de opleiding onder de loep genomen. Elk jaar is er ook een studiedag met de lectoren, waar dieper 

op een facet kan worden ingegaan. Bij de functioneringsgesprekken met docenten wordt gepeild 

of de verschillende docenten zich goed in hun vel voelen. Op basis daarvan worden enkele zaken 

bijgesteld, bijvoorbeeld de manier van evaluatie. 

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan om haar netwerk binnen het werkveld op een meer 

structurele basis te bevragen en te betrekken bij de opstelling van het opleidingsprogramma.

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: voldoende 

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

rieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.



Lessius Mechelen 43

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 over-
wegingen:
De commissie is erg opgetogen over het gerealiseerde niveau van de opleiding. Uit de gesprekken met 

het werkveld bleek dat alle afgestudeerden het potentieel hebben om in de sector terecht te komen. 

De vertegenwoordigers van het werkveld vertelden dat de studenten van de opleiding Toegepaste 

audiovisuele communicatie beter dan andere studenten weten wat televisie maken is. Dit geldt in 

de eerste plaats voor de stage die ze afleggen. Volgens het werkveld zijn de studenten van BATAC in 

de eerste plaats veel meer matuur dan andere studenten. Hierdoor krijgen ze doorgaans een grotere 

verantwoordelijkheid dan andere studenten. De studenten kunnen ingezet worden voor productie, 

redactie, regie… Soms zijn de afgestudeerden van BATAC zelfs beter in een vak dan mensen die een 

professionele opleiding voor monteur of cameraman hebben gehad. De heterogeniteit aan de in-

stroom wordt door de band genomen behouden aan de uitstroom. Studenten met een vooropleiding 

Taal- en letterkunde gaan sneller aan de slag als researcher, maar zullen ook met de andere aspecten 

van televisie maken in aanraking komen. Dat is volgens het werkveld een groot voordeel, dat ook een 

regisseur weet waar de cameraman mee bezig is en vice versa. Wel onderstreepte het werkveld dat 

andere opleidingen een meer verdiepend niveau kunnen halen wat betreft camera. 

Ook de eindwerken van de studenten situeren zich momenteel op een erg hoog niveau. Aan de 

hand van deze bachelorproeven worden de eindcompetenties van de opleiding getoetst. De com-

missie is dan ook opgetogen dat deze eindcompetenties door de band genomen erg goed behaald 

worden, zelfs in die mate dat enkele bachelorproeven in de prijzen vielen door de hoge kwaliteit. 

Aan de hand van de bekeken eindwerken werd het de commissie ook duidelijk dat de kwaliteit 

recent sterk naar omhoog is gegaan. Volgens de afgestudeerden heeft dit voor een deel te maken 

met de kwaliteit van het materiaal dat jaar na jaar beter wordt. Ook voor de individuele oplei-

dingsonderdelen merken de lectoren dat de studenten een sterke vooruitgang doormaken. De 

studenten gaven aan dat ze deze eindwerken wel vaker gebruiken als sollicitatiemiddel.

Voorts is de commissie zeer te spreken over de hoge tewerkstellingsgraad van de afgestudeerden 

van de opleiding. De opleiding overschrijdt het richtcijfer van 70 procent. Uit de alumni-enquête 

van 2009 bleek dat negen van de tien afgestudeerden van de opleiding aan het werk zijn, van wie 

meer dan 70 procent in de mediasector. Uit de gesprekken met het werkveld bleek dat studenten 

geregeld tewerkgesteld worden op de plaatsen waar ze stage hebben gelopen. Dit zijn volgens 

de commissie erg mooie cijfers. Ook is de commissie opgetogen over de tevredenheid van de 

afgestudeerden over de opleiding. Dit kon zij duidelijk merken in het gesprek met deze afge-

studeerden, die zich allemaal met veel plezier vrijmaakten om de commissie te woord te staan. 

Hetzelfde geldt zonder meer voor het werkveld.

Wat volgens de commissie wel nog een punt van verbetering is voor de opleiding, is de interna-

tionale dimensie. Studenten van de opleiding Toegepaste audiovisuele communicatie blijken im-

mers niet geneigd om gauw een stage in het buitenland te volmaken. De commissie begrijpt de 



44 Lessius Mechelen

motivatie van de studenten – ze hopen werk te vinden op hun stageplaats in Vlaanderen – maar 

adviseert de opleiding, die zeker over een mooi aanbod beschikt, toch om de studenten meer 

proberen te motiveren om naar het buitenland te trekken.

Aanbevelingen ter verbetering:
 – De commissie beveelt de opleiding aan om de studenten nog meer aan te zetten tot stages in 

het buitenland.

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 over-
wegingen:
Vlaanderen heeft geen traditie in het verzamelen van slaagcijfers per studiegebied en/of oplei-

ding over de jaren heen. Noch de evolutie over de jaren heen, noch de situatie per opleiding of 

studiegebied wordt opgevolgd. Daardoor kan de opleiding geen streefcijfers formuleren in verge-

lijking met relevante andere opleidingen.

Het studierendement van de opleiding Toegepaste audiovisuele communicatie is erg hoog. Strikt 

genomen kan dit rendement ook niet hoger liggen volgens de commissie. Deze lage drop-out is na-

tuurlijk mogelijk doordat er voor de opleiding een strenge selectie gebeurt. De laatste jaren zijn er 

telkens minstens dubbel zoveel kandidaten als er plaatsen zijn voor deze opleiding. Dat maakt dat 

de studenten die aan de opleiding beginnen, steeds over een grote motivatie beschikken. Ook mag 

niet vergeten worden dat deze studenten zich al bewezen hebben in een vorige bachelor- of mas-

teropleiding. De commissie wijst wel nogmaals op de beoordeling en toetsing, die door een slechte 

manier van vraagstelling en het ontbreken van externe juryleden niet op punt staan.

Als er toch studenten zijn die niet slagen, zo bleek ter plaatse, dan komt dit vaak doordat ze in 

de loop van het academiejaar heroriënteren, maar vooral doordat ze een job aangeboden kregen. 

Dit betreft volgens de commissie een voldoende laag percentage: gemiddeld gezien lag het aantal 

afhakers tijdens de laatste vijf academiejaren op 4 procent, terwijl de hogeschool als maximaal 

richtcijfer 5 procent hanteert. De commissie vindt dit een prima streefcijfer.

Aanbevelingen ter verbetering:
/

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 gene-

rieke 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.

De commissie maakte haar oordeel op basis van het zelfevaluatierapport en het tweedaagse vi-

sitatiebezoek. Het ZER was goed leesbaar en gestructureerd opgesteld, en bood voldoende ruimte 

aan reflectie. Wel werden sommige facetten wel erg summier behandeld in het zelfevaluatierap-

port, zoals facetten 2.6 (samenhang) en 3.3 (kwaliteit personeel).

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

De oordelen zijn van toepassing voor:
Lessius Mechelen

Bachelor-na-bacheloropleiding Toegepaste audiovisuele communicatie

 lessius mechelen

onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding V

Facet 1.1 Niveau en oriëntatie G 

Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen G 

onderwerp 2 programma V

Facet 2.1 Relatie doelstelling en inhoud V 

Facet 2.2 Eisen professionele gerichtheid E 

Facet 2.3 Samenhang G 

Facet 2.4 Studieomvang OK 

Facet 2.5 Studietijd G 

Facet 2.6 Afstemming vormgeving en inhoud G 

Facet 2.7 Beoordeling en toetsing V 

Facet 2.8 Masterproef NVT

Facet 2.9 Toelatingsvoorwaarden G 

onderwerp 3 inzet van personeel V

Facet 3.1 Kwaliteit personeel G 

Facet 3.2 Eisen professionele gerichtheid E 

Facet 3.3 Kwantiteit personeel G 

onderwerp 4 Voorzieningen V

Facet 4.1 Materiële voorzieningen E 

Facet 4.2 Studiebegeleiding V 

onderwerp 5 interne kwaliteitszorg V

Facet 5.1 Evaluatie resultaten G 

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering G 

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

onderwerp 6 resultaten V

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau G

Facet 6.2 Onderwijsrendement G 
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Bijlagen
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Bijlage 1
Curriculum Vitae  
van de commissieleden 

Dave heuten

(1972) studeerde communicatiewetenschappen aan de VUB. Hij heeft in de audiovisuele sector 

diverse functies uitgeoefend. Hij werkte als freelance redacteur en eindredacteur aan program-

ma’s en was aankoper van allerlei formats, programmadirecteur bij Vitaya en startte de digitale 

zender Vitaliteit op. Sinds 2008 werkt hij voornamelijk in London waar hij als Executive Line 

Producer verantwoordelijk is voor international sales and format development. Dit houdt in dat 

hij niet alleen verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de formats maar ook instaat voor de 

verkoop van die programma’s en voor de opstart van de productie. Momenteel is hij vooral actief 

in de sector van outdoor adventure programmes. 

romain hulpia 

(1946) studeerde Pedagogische en Psychologische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij 

werkte lange tijd als wetenschappelijk medewerker aan de UGent en verwierf een gelijkwaar-

digheidsattest aan een doctoraat. Sinds 1991 was hij adviseur voor het hoger onderwijs in de 

inspectiedienst. Hij werkte mee aan de opstart van de opleidingsdoorlichtingen van het toen-

malig één-cyclus-onderwijs en was voorzitter van een honderdtal doorlichtingscommissies. Zo 

heeft hij onder meer het Narafi en het Rits geïnspecteerd. Sinds de invoeren van de visitaties 

van de hogeschoolschoolopleidingen heeft hij deelgenomen aan verschillende visitaties, zowel 

als voorzitter, commissielid en secretaris. Hijn heeft enige ervaring met de audiovisuele sector 

hem niet vreemd. Hij is voorzitter van een vzw die documentaires maakt. Hij heeft ook voor de 

instructieve omroep gewerkt en was betrokken bij instructieve programma’s zoals informatica in 

het onderwijs en luisteren met je ogen.

filip lenaerts 

(1977) behaalde de graad van meester in de in de Audiovisuele Kunsten, documentaire, aan het 

RITS. Sinds zijn afstuderen heeft hij ervaring opgebouwd in de televisiewereld, hoofdzakelijk in 

de sector voor documentaires. Van 2003 tot 2006 werkte hij voor canvas waar hij zowel de regie 

al camerawerk deed. Hij heeft onder meer voor Woestijnvis en de VRT gewerkt en realiseert nu 

op zelfstandige basis eigen projecten. Hij heeft recent een documentaire in de reeks ‘Taboes’ 

afgewerkt.

wim robberechts 

(1950) is al 40 jaar actief in audiovisuele sector. Hij volgde film- en televion workshops in Maine 

en Los Angels.Hij startte als freelance camerman en heeft sinds 1984 zijn eigen bedrijf dat came-

raploegen verhuurd en bedrijfs- en opleidingsfilms produceert. De laatste jaren is hij gespeciali-

seerd in luchtopnames. Hij is voorzitter van VOTF ( Vlaamse Onafhankelijke Televisie Facilitaire 

Bedrijven), de door de overheid erkende beroepsvereniging van de facilitaire bedrijven. Hij is gast-

spreker in filmscholen waar hij vooral informatie geeft  over attitudes zoals hoe zich gedragen als 

een beginnende cameraman, hoe solliciteren. 
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woensdag 25 mei 2011
09.00 - 09.30 samenkomst in hogeschool

09.30 - 12.30 werkoverleg, inzage van de bijlagen en inzage werkdocumenten

12.30 - 13.45 lunch voor de commissie

14.00 - 14.30  kennismaking met de algemeen directeur, het departementshoofd

14.30 - 15.30  opleidingsverantwoordelijken, opstellers ZER en een student betrokken  

 bij het onderwijskundig overleg (bespreking referentiekader)

15.45 - 16.30 kwaliteitsverantwoordelijke(n) en verantwoordelijke(n) onderwijsontwikkeling  

 (van de opleiding, het departement en/of de hogeschool)  

16.45 - 17.30 studenten (max. 10 representatief samengesteld,  

 inclusief de studentenvertegenwoordigers)

17.45 - 18.30 docenten (max. 10 representatief samengesteld,  

 inclusief de personen betrokken bij onderwijskundig en/of beleidsoverleg)

18.30 - 18.45 intern werkoverleg en inzage werkdocumenten

18.45 - 19.30 informeel moment

19.30 avondmaal voor de commissie

Bijlage 4
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donderdag 25 mei 2011
08.30 - 09.15 afgestudeerden (max. 10 uit de drie laatste afstudeerjaren,  

 representatief samengesteld)

09.15 - 10.00 vertegenwoordigers werkveld (max. 10, gedifferentieerd samengesteld,  

 personen die afgestudeerden in dienst hebben of fungeren als stagementoren  

 of als begeleiders van bachelorproeven, en die niet ingeschakeld zijn  

 in het programma)

10.15 - 11.00 begeleiders stage- en bachelorproef (max. 10 representatief samengesteld),  

 en verantwoordelijke internationalisering (van de opleiding, het departement  

 en/of de hogeschool)

11.15 - 11.45 ombudsperso(o)n(en), verantwoordelijken studieadvies en -begeleiding

11.45 - 12.15 administratief-technisch personeel 

12.30 - 13.30 lunch voor de commissie

13.30 - 14.15 bezoek lokalen

14.15 - 14.45 opleidingsverantwoordelijke

14.45 - 15.30 vrij spreekuur 

15.30 - 17.30 voorbereiding mondelinge rapportering

17.30 mondelinge rapportering
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ABA academische bacheloropleiding

ADINSA ADviesgroep INternationale SAmenwerking

AKUL Associatie van de K.U.Leuven

ASO Algemeen Secundair Onderwijs

ATP administratief en technisch personeel

AV audiovisueel 

AVT audiovisuele technieken

BAMA bachelor-master

BATAC Bachelor Toegepaste audiovisuele communicatie

BNB bachelor- na bacheloropleiding

BSO Beroepssecundair Onderwijs

BZW begeleid zelfstandig werk

CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding

DOC departementaal onderhandelingscomité

DTO Databank Tertiair Onderwijs

ECTS European Credit Transfer System

EFQM European Foundation for Quality Management

EQF European Qualifications Framework

Erasmus uitwisselingsprogramma voor studenten in het hoger onderwijs, 
onderdeel van het project Socrates van de Europese Commissie

Erasmus 
Mundus

programma van de Europese Commissie om interuniversitaire 
masterprogramma’s te ondersteunen

EVC elders verworven competenties

EVK eerder verworven kwalificaties

Bijlage 5
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HBO Hoger Beroepsonderwijs

HOC hogeschool onderhandelingscomité

HOR hogeronderwijsregister

IAJ individueel aangepast jaarprogramma

ICT internet- en communicatietechnologie

KHM Katholieke Hogeschool Mechelen

KSO Kunstsecundair Onderwijs

KZ (integrale) kwaliteitszorg

MA academische masteropleiding

MNM master- na masteropleiding

NARIC National Academic & Professional Recognition and Information Centre

NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

OER onderwijs- en examenreglement

OP onderwijzend personeel

PBA professionele bacheloropleiding

PDCA letterwoord voor: ‘Plan Do Check Act’

PGO probleemgestuurd onderwijs

PGO projectgestuurd onderwijs

PWO projectmatig wetenschappelijk onderzoek

SERV Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen

SID-in studie-informatiedagen

SOVO Sociale Voorzieningen, bijvoorbeeld SOVOArte, de dienst voor  
sociale voorzieningen van de Artevelde Hogeschool

TRIS Transnationale Institutionele Samenwerking  
(een instrument van kwaliteitszorg)

TSO Technisch Secundair Onderwijs

VLHORA Vlaamse Hogescholenraad

VLIR Vlaamse Interuniversitaire Raad

VLOR Vlaamse Onderwijsraad

VQF Vlaams kwalificatieframework

VTE voltijds equivalenten

VTO Vorming, Training en Opleiding

ZER zelfevaluatierapport


