
 
 

Peer Review master filmstudies en visuele cultuur – publiek 
rapport 

Belangrijkste conclusies uit de peer review 

Het rapport van het peerreviewteam noemt een aantal sterke punten van de opleiding, en bevat daarnaast ook 
suggesties om de opleiding verder te versterken. Deze suggesties werden inmiddels door de opleiding verwerkt 
in het ontwikkelingsplan voor de komende periode. Hieronder staan de belangrijkste conclusies uit de peer 
review verzameld. 
 
Sterke punten van de opleiding 
De opleiding neemt een unieke positie in in het Vlaamse hoger onderwijs, waar er een zeer beperkt aanbod aan 
opleidingen is over film.  
Zowel film als visuele cultuur zijn in het programma duidelijk aanwezig. De opleiding kent geen strakke scheiding 
tussen filmstudies en visuele cultuur. Door de keuzemogelijkheden in het programma krijgen studenten de 
gelegenheid om eigen interesses te ontwikkelen.  
Gegeven de diverse instroom is het bereikte eindniveau van de masterproef de grootste troef van de opleiding. 
Studenten waarderen vooral de vrije keuze van het onderwerp en de individuele begeleiding door de promotor. 
De opleiding benadert het veld van visuele cultuur en filmstudies interdisciplinair. Studenten worden ook 
geconfronteerd met film en visuele cultuur uit verschillende delen van de wereld, wat aanzet tot het ontwikkelen 
van een inter- en transculturele blik. De opleiding biedt een ruim aanbod aan wetenschappelijke methodologieën 
die geïntegreerd in de inhoud van film en visuele cultuur aangeboden worden. Docenten, doctoraatsstudenten en 
gastdocenten gaan in hun opleidingsonderdelen inhoudelijk in op eigen of internationaal onderzoek. 
Het programma biedt een mooie combinatie van academische en meer praktijkgerichte onderdelen. In de 
seminaries bijvoorbeeld ontwikkelen studenten vaardigheden in o.a. het schrijven van een storyboard, het maken 
van een film, het ontwikkelen van een website of het conceptualiseren van een tentoonstelling. Ook de 
facultatieve stage brengt de praktijk binnen in de opleiding. 
Studenten en alumni zijn inhoudelijk zeer tevreden over de opleiding. Ze kunnen een eigen persoonlijk traject 
uitstippelen en waarderen de bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de docenten. 
Het peerreviewteam stelde bij de opleidingscommissie de bereidheid vast tot continue reflectie over de kwaliteit 
van het programma, waarbij o.a. input gevraagd wordt van de klankbordgroep werkveld en alumni. 

Verdere versterking van de opleiding 
Studenten stromen vanuit verschillende vooropleidingen in in de master filmstudies en visuele cultuur. Voor een 
goede doorstroom is het belangrijk dat de meest geschikte studenten instromen. Zowel de studenten als de 
opleiding willen dit niet realiseren door het beperken van de instroom maar wel door studenten op een ‘zachte’ 
manier te begeleiden en ondersteunen bij hun studiekeuze. Hiertoe ontwikkelt de opleiding nieuwe methoden 
om beter te kunnen inspelen op de ervaringen en persoonlijke achtergrond van de studenten. 
Soms stroomden uitwisselingsstudenten in in opleidingsonderdelen film en visuele cultuur met onvoldoende 
voorkennis. Enerzijds wil de opleiding deze diversiteit aan studenten behouden voor het belang van 
verschillende perspectieven in het onderwijs. Anderzijds houdt het ook risico’s in voor het niveau in de 
opleidingsonderdelen. De opleiding werkt monitoring van inkomende studenten uit en een strenger 
toelatingsbeleid inzake verwachte voorkennis film en visuele cultuur. Het versterken van banden met 
compatibele programma’s in het buitenland biedt ook meer garanties voor een optimale instroom. 
Belangrijk voor een geschikte instroom is het creëren van een goed beeld van de opleiding. Dit beeld kan nog 
versterkt worden, aldus het peerreviewteam, o.a. door op de website en in brochures sterker te focussen op het 
onderzoeksprofiel, op de verhouding theorie-praktijk en op de beroepsmogelijkheden van afgestudeerden. De 
opleiding gaat hiermee aan de slag. 
De opleiding is zeer studentgericht; docenten begeleiden studenten zo individueel mogelijk. Dit vormt mogelijk 
een bedreiging voor de onderzoekstijd van docenten. Een goede planning van (mini-)sabbaticals zal in de 
toekomst volgens de opleiding voldoende onderzoekstijd garanderen. 



 
 

 

De opleiding opteert ervoor om de masterproef in te vullen als een wetenschappelijk artikel. Hoewel het 
peerreviewteam voorstelde om zowel een eerder theoretische dan wel een eerder praktische invulling mogelijk 
te maken, houdt de opleiding vast aan haar wetenschappelijk format. Het toevoegen van een visueel product is 
mogelijk als extra onderdeel. 
Hoewel het peerreviewteam bijzonder tevreden was over de verhouding tussen visuele cultuur en film in het 
programma, realiseert de opleiding een nòg betere balans tussen beide door theorie- en introductievakken nog 
meer te concentreren in semester 1 en verdiepende vakken in semester 2 en studenten te stimuleren de 
voorbereidende theorievakken op te nemen van de seminaries van hun voorkeur. 

  



 
 

 

Recentste Peer Review voor de opleiding master filmstudies en visuele cultuur 

Tijdstip 
Het bezoek van het peerreviewteam vond plaats op 4 en 5 december 2017.  

Peer review team  
De opleiding heeft kandidaten voorgedragen als externe en interne expert. Het studentlid werd voorgesteld 
door het Departement Onderwijs, met goedkeuring van de Studentenraad van UAntwerpen. Voorzitter van het 
peerreviewteam was Prof. Dr. Tom De Herdt, voorzitter van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en –Beheer 
als plaatsvervanger voor Ann De Schepper, vicerector Onderwijs. De samenstelling werd op 24 april 2017 
gevalideerd door de Raad Opleidingsbeoordeling. 
 
Het peerreviewteam filmstudies en visuele cultuur was als volgt samengesteld: 

Voorzitter 

- Prof. Dr. Tom De Herdt, Voorzitter Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en –Beheer (IOB), UAntwerpen 

Externe leden 

- Prof. Dr. Jan Baetens, professor Literary Theory and Cultural Studies, KU Leuven 
- Prof. Dr. Frank Kessler, professor media history Universiteit Utrecht, director Institute for Cultural 

Inquiry (ICON) - Media and Performance Studies  

Intern lid 

- Prof. Dr. Pascal Gielen, professor cultural sociology at the Antwerp Research Institute for the Arts 
(ARIA), UAntwerpen 

Studentlid 

- Jean Guessou, Ma1 Rechten (FREC), UAntwerpen 

Resultaat Peer Review 
Het peerreviewteam heeft beslist om het vertrouwen te bevestigen in de opleiding master in de filmstudies en 
visuele cultuur. 

Totstandkoming  
Als uitgangspunt van de peer review schreef de opleiding een zelfreflectie met daarin haar visie, good practices, 
uitdagingen en toekomstperspectieven. Om de opleiding goed te kunnen situeren ontwikkelde het Departement 
Onderwijs in overleg met de opleiding een basisfiche. Deze bevat algemene informatie over de opleiding 
(kerncompetenties, programma, personeelsgegevens, organogram,…) en ken- en stuurgetallen inzake in-, door- 
en uitstroom van studenten. 
In overleg met het Departement Onderwijs stelde de opleiding een bezoekschema op voor de peer review waarin 
gesprekken voorzien waren met het kernteam van de opleiding, studenten, docenten, assistenten, 
ondersteunende stafmedewerkers, stagebegeleiders, vertegenwoordigers van het werkveld en alumni. Het peer 
review team kon zich vinden in het voorgestelde bezoekschema. De kwaliteitszorgmedewerker van de faculteit 
was aanwezig op alle gesprekken en overlegmomenten tijdens de peer review. 
Het peerreviewteam heeft haar beslissing inzake het vertrouwen in de opleiding genomen op basis van 
kwalitatieve en kwantitatieve informatie, zoals de gesprekken tijdens de bezoekdag en de voorbereidende 
documenten: het zelfreflectierapport en de basisfiche van de opleiding en het onderwijsportfolio van de opleiding 
(met o.a. beleidsplannen, verslagen van de onderwijscommissie en kwaliteitszorgevaluaties).  
De peer review verloopt in lijn met de European Standards & Guidelines. 

http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/


 
 

 

Rapport en opvolging 
Conform het kwaliteitszorgmodel dat door de UAntwerpen wordt gehanteerd, werden alle bevindingen van het 
peerreviewteam na afloop van de bezoeken samengebracht in een rapport. Hierin benoemde het team een aantal 
sterke punten van de opleiding, en formuleerde ze daarnaast ook suggesties om de opleiding verder te versterken. 
Deze suggesties werden inmiddels door de opleiding verwerkt in het ontwikkelingsplan voor de komende periode. 
Het geïntegreerd rapport met ontwikkelingsplan en de publieke informatie werd gevalideerd door de Raad 
Opleidingsbeoordeling op 7 mei 2018 en werd voorgelegd aan de Onderwijsraad op 3 juli 2018 en het 
Bestuurscollege van de UAntwerpen op 28 augustus 2018. 
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