
“Exploration is in our nature. We began as wanderers, and we are wanderers 
still. We have lingered long enough on the shores of the cosmic ocean. We are 

ready at last to set sail for the stars.” 
Carl Sagan 

Artistiek-pedagogisch plan – visieteksten – schoolplan 

Inleiding, voorgeschiedenis:  

Academia heeft altijd al gestreefd een doelgerichte onderwijsorganisatie te zijn 
binnen het DKO, laagdrempelig te zijn en de deuren voor iedereen open te 
stellen. De artistieke beleving van de leerling staat centraal.  
Academia tracht pedagogisch-artistiek de minimumdoelstellingen/leerplandoe-
len optimaal op te bouwen binnen een ruime vakoverschrijdende visie op beel-
dende kunst. De vernieuwingen binnen het DKO met het nieuwe decreet dat 
van start ging in het schooljaar 2018 - 2019 zijn een dankbare vernieuwing in-
zake het mogelijke aanbod en inrichten van de lessen. Vanuit dit nieuwe de-
creet zijn de leerplannen ontstaan. Wij kiezen voor het (mee opgestelde) leer-
plan van ovsg/codibel.  

Het artistiek pedagogisch plan mag gezien worden als een handleiding voor de 
leerkrachten / een verduidelijking naar de leerlingen en ouders toe, hoe we te 
werk gaan en waarop we ons baseren.  
Het artistiek-pedagogische:  
Het biotoop van onze academie bestaat rond de “zes leervelden” deze vor-
men de kern van het pad dat gevolgd wordt in het DKO. Een pad dat niet ge-
bonden hoeft te zijn aan een lineair verloop maar waar de zijinstromer ook zijn 
weg kan vinden om zijn/haar traject op maat op te starten of verder te zetten. 
(In the caucus race you choose a starting place, you can then begin and end 
exactly where you like, 'In the caucus race you run at your own pace and you'll 
be guaranteed to win a prize) 

Centraal binnen/rond/naast deze zes leervelden staat de leerling / kunstenaar 
in combinatie met de leerkracht in het atelier die kunstenaar is, leer- en ont-
wikkelingstrajecten die zich uitspreiden overheen een langere tijdsduur (lineair 
en nonlineair) en een adequate leercontext: stimulerende leeromgeving, infra-
structuur, leermiddelen. 



 

Het leerplan is een (samenhangend) geheel van leerdoelen gebaseerd op zes 
leervelden gesitueerd rond een kern van vier attitudes: motivatie, enga-
gement, zelfstandigheid, gedrevenheid. 

 De zes leervelden zijn (steeds willekeurig naar volgorde en “accentu-
ering”): 

> een idee concretiseren  





> proces en product verbinden 

> in dialoog treden 

> creatie(s) een plaats geven of ontsluiten 

> een referentiekader opbouwen 

> artistieke/beeldende mogelijkheden zoeken 

De attitudes en de leervelden beïnvloeden elkaar wederzijds en onderling.  

Vanuit deze 6 leervelden benoemen we meer specifiek in de vorm “leerplan-
doelen” hieronder in een overzichtelijk schema:  

Het zijn deze ruime en algemene leerplandoelen die we hanteren om een leer-
ling in te schalen, evalueren, in te schatten. De leerplandoelen worden per 
graad verder uitgewerkt in detail. De academie kan de naamgeving wijzigen 
naar eigen wens om te verduidelijken of andere redenen. Zonder daarbij af-
breuk te doen aan de ons opgelegde wetgeving.  

In de 1e graad tot en met 3e graad spreken we van basiscompetenties. 

In de vierde graad spreken we van beroepskwalificaties.  

Organisatorisch is er ook een specialisatie voor de uitzonderlijke leerlingen.  
De uitgebreide lijsten met basiscompetenties en beroepskwalificaties vinden 
we terug in het leerplan op  
https://www.ovsg.be/system/files/191024-Leerplan-BAK.pdf 

Het team van academia heeft de basiscompetenties grondig doorgenomen en 
vertaalt naar begrijpelijk en bruikbaar systeem. Vanzelfsprekend is dit gelinkt 
aan de evaluaties waar we later op terug komen. Hieronder kan je terugvinden 
hoe we streven naar het bereiken van de leerplandoelen en welke accenten in 
welke graad liggen.  



Voor de eerste graad : Ontdekken. 
In de eerste graad laten we de leerlingen kennismaken met de termen. Ieder 
leerveld krijgt een eigen symbool en kleur zodat het voor de jongsten visueel 
gemakkelijker te plaatsen en te onthouden valt. Via enkele eenvoudige vragen 
kan de leerling zichzelf ook evalueren. 



1. De uitvinder / symbool silhouet met ontploft haar en proefbuisje 
(een idee concretiseren)       (leerplandoel n1) 
- ik vind het leuk om ideeen te zoeken. 
- ik kan fantaseren of dromen over hoe mijn werk eruit gaat zien. 
- Ik vind het fijn om de verschillende nieuwe materialen en technieken uit te 

proberen. 

2. De kunstenaar / symbool silhouet met palet, penseel en frans 
klakske      (leerplandoel n2 proces en product verbinden.) 
- ik durf aan een opdracht te beginnen. 
- ik heb plezier in het uitwerken van mijn iedeeen. 
- Ik kan luisteren naar tips van de leerkracht.  

3. de verzamelaar symbool silhouet met uitpuilend rugzakje, raapt 
eventueel nog iets op. 
    (leerplandoel n3 een referentiekader opbouwen).  
- ik ben nieuwsgierig naar wat de leerkracht mij laat zien / vertelt. 
- ik kan over mijn eigen ervaringen vertellen.  
- ik durf op ontdekking gaan in mijn fantasiewereld  (verbeelding). 

4. de onderzoeker  / silhouet met vergrootglas. 
     (artistieke en beeldende mogelijkheden zoeken. leerplandoel n4) 
- ik ontdek graag nieuwe dingen,materialen en technieken. 
- ik draag zorg voor mijn materiaal. 
- ik zet me goed in.  

5. de samenspeler   / symbool silhouetten hand in hand (3 gratiën)  
     (leerplandoel n5, in dialoog treden).  
- ik kan vertellen wat ik zie  (waarneming). 
- ik heb aandacht voor het werk van anderen. 
- ik kan samenwerken met anderen.  

6. de presentator / symbool silhouet dat kader vasthoudt en erin zit  
    (leerplandoel n6, creaties een plaats geven) 
- ik durf mijn werk te tonen  
- ik kan vertellen over mijn werk 
- ik durf trots te zijn op mijn werk 



2e graad: Concretiseren. 
In de tweede graad is de verbeeldingskracht die bij deze leeftijdsgroep in volle 
ontwikkeling is, wordt gestimuleerd door de inhoud van de opdrachten en het 
experimenteren met nieuwe technieken. De leerlingen krijgen nu langere en 
voldoende uitdagende opdrachten die de zelfstandigheid en het kritisch 
vermogen stimuleren. De zes verschillende leervelden uit de eerste graad 
worden verder uitgediept.  

1. de uitvinder /  Een idee concretiseren  
1. Ik kan zelfstandig op zoek gaan naar ideeën.  
2. Ik kan mij voorstellen hoe mijn werk eruit gaat zien 
3. Ik kan mijn eigen ervaringen gebruiken om tot een idee te komen.  
4. Ik kan zelf materialen en technieken gebruiken om mijn idee vit te werken.  
5. Ik kan zelf zoeken naar vorm, kleur, bladschikking, ... om mijn idee vorm te 
geven.  
6. Ik kan mijn ideeën zelf uitwerken.  

2. de kunstenaar / Proces en product verbinden  
1. Ik heb vertrouwen in mezelf.  
2. Ik durf mijn eigen proces te volgen.  
3. Ik kan vragen stellen over wat wil ik en hoe wil ik iets uitwerken.  
4. Ik kan zelfstandig een proces op gang brengen (ik kan zelf starten aan een 
opdracht).  
5. Ik kan mij inleven / verdiepen in de opdracht, in mijn werk.  
6. Ik heb aandacht voor de uitvoering en de afwerking van mijn werk.  

3. de verzamelaar / Een referentiekader opbouwen  
1. Ik ben nieuwsgierig en neem verwonderd waar. 
2. lk kan over mijn eigen ervaringen, herinneringen en emoties vertellen en 
kan ze gebruik en in mijn werk.  
3. Ik durf op ontdekking gaan in mijn fantasiewereld / verbeelding.  
4. Ik durf mijn buikgevoel te volgen.  
5. Ik heb interesse voor de aangeboden inspirerende bronnen die passen bij 
mijn opdracht.  
6. lk toon interesse in kunst en cultuur en inspirerende beelden.  

4. de onderzoeker,   Artistieke / beeldende mogelijkheden zoeken  
1. Ik sta open voor het nieuwe.  
2. Ik durf experimenteren met verschillende (nieuwe) technieken / materialen. 
3. Ik kan inspiratie halen uit media (boeken, kranten, tv, internet, ...).  
4. Ik draag zorg voor mijn materiaal en heb een goede werkhouding.  
5. Ik ben nieuwsgierig naar andere artistieke uitdrukkingsvormen in mijn 
omgeving  
6. Ik kan gekende technieken toepassen.  



5. de samenspeler / in dialoog treden  
1. Ik kan vertellen wat ik zie (waarneming).  
2. Ik ben nieuwsgierig naar het werk van anderen.  
3. Ik kan met andere kinderen praten over hun werk en dat van mezelf.  
4. Ik kan samenwerken met anderen.  
5. Ik kan respect tonen voor de ideeën / het werk van anderen en dat van 
mezelf.  
6. Ik kan kijken naar mijn eigen werk en vertellen wat ik er goed / minder 
goed aan vind.  

6. de presentator / Creatie(s) een plaats geven of ontsluiten  
1. Ik durf mijn werk te tonen aan anderen.  
2. Ik geef aandacht aan mijn afwerking.  
3. Ik ben fier als mijn werk aan anderen getoond wordt op een tentoonstelling.  
4. Ik kan anderen vertellen wat ik denk / wat er in mij omgaat.  
5. Ik kan trots zijn op mijn werk.  
6. Ik kan luisteren naar de mening van anderen en kan hiervan genieten.  



3de graad : Persoonlijkheid, uitdiepen van persoonlijke zoektocht. 
De jongeren in de 3e graad maken in de loop van deze jaren een complete 
omwenteling mee en evolueren van kind over puber en adolescent naar jonge 
volwassenen personen.  Niet alleen heeft dit een weerslag op de 
handvaardigheid en het inzicht, ook de interesses evolueren constant en soms 
volgens grillige patronen.  
Komt er nog bij dat het aanbod in het leerplichtonderwijs een sterke verarming 
kent inzake beeldende vorming waar deze laatste meer en meer op de achter-
grond komt.  
Het is net daarom dat academia een belangrijke rol heeft te spelen binnen 
deze groep.  
Deze groep wordt immers al intensief bestookt door een tsunami van beeldma-
teriaal uit en via de nieuwe media. 
We moeten de jongeren stimuleren en hen in staat stellen zich uit te drukken 
in een eigen beeldtaal en bovenal de beeldenstroom subjectief/objectief weten 
te verwerken (sampling):  

1. de uitvinder /  Een idee concretiseren  
1. Ik kan zelfstandig op zoek gaan naar ideeën.  
2. Ik kan mij voorstellen hoe mijn werk eruit gaat zien.  
3. Ik kan mijn eigen ervaringen, emoties en gevoelens omzetten in beelden / 
in een idee.  
4. Ik heb vertrouwen in mijn eigen mogelijkheden (kennis en capaciteiten).  
5. Ik kan zelf materialen, media en technieken kiezen om mijn idee vorm te 
geven.  
6. Ik kan mijn ideeën onderzoeken en uitwerken in mijn schetsboek / logboek.  

2. de kunstenaar / Proces en product verbinden  
1. Ik heb vertrouwen in mezelf en mijn eigen mogelijkheden.  
2. Ik durf op zoek te gaan naar mijn eigen stijl, ik durf mijn eigen artistieke 
parcours bewandelen.  
3. Ik kan mijn eigen proces in vraag stellen.  
4. Ik kan zelfstandig een proces aanvangen, onderhouden en volharden 
(afwerken).  
5. Ik kan mij inleven / verdiepen in de opdracht, in mijn werk.  
6. Ik kan met de hulp en tips van de leerkracht streven naar artistieke kwaliteit 
in mijn werk. 

3. de verzamelaar / Een referentiekader opbouwen  
1. Ik ben nieuwsgierig en neem verwonderd waar. 
2. lk kan over mijn eigen ervaringen, herinneringen en emoties vertellen en 
kan ze gebruik en in mijn werk.  
3. Ik durf op ontdekking gaan in mijn fantasiewereld / verbeelding.  
4. Ik durf mijn buikgevoel te volgen.  



5. Ik heb interesse voor de aangeboden inspirerende bronnen die passen bij 
mijn opdracht.  
6. lk toon interesse in kunst en cultuur en inspirerende beelden.  

4. de onderzoeker,   Artistieke / beeldende mogelijkheden zoeken  
1. Ik sta open voor het nieuwe.  
2. Ik durf experimenteren met verschillende (nieuwe) technieken / materialen. 
3. Ik kan inspiratie halen uit media (boeken, kranten, tv, internet, ...).  
4. Ik draag zorg voor mijn materiaal en heb een goede werkhouding.  
5. Ik ben nieuwsgierig naar andere artistieke uitdrukkingsvormen in mijn 
omgeving  
6. Ik kan gekende technieken toepassen.  

5. de samenspeler /  in dialoog treden  
1. Ik kan waarnemen en hierover vertellen.  
2. Ik kan met anderen praten over / in dialoog gaan over mijn werk.  
3. Ik kan doelgericht samenwerken.  

6. de presentator / Creatie(s) een plaats geven of ontsluiten  
1. Ik durf mijn werk te tonen aan anderen.  
2. Ik geef aandacht aan mijn afwerking.  
3. Ik ben fier als mijn werk aan anderen getoond wordt op een tentoonstelling.  
4. Ik kan anderen vertellen wat ik denk / wat er in mij omgaat.  
5. Ik kan trots zijn op mijn werk.  
6. Ik kan luisteren naar de mening van anderen en kan hiervan genieten.  

De evaluaties staan in direct verband met deze leerplandoelen / 
leervelden.  

In de vierde graad Staan ook weer de 6 leervelden centraal met daarrond/
naast de beroepskwalificaties. De vierde graad is een niet geüniformeerd 
werkveld dat in tegenstelling tot de 1e, 2e en 3e graad een mogelijk complexe-
re beginsituatie heeft. 

Beginsituaties kunnen soms ver uit elkaar liggen. Sommigen beginnen werke-
lijk van niets, anderen hebben reeds enige inzichten in de beeldende vorming 
en weer anderen kunnen op dat punt reeds heel wat.  Het is de taak van de 
ateliertitularis om gedurende de eerste maanden van het schooljaar te achter-
halen welke de positie van de nieuwe leerlingen is en er de gepaste aanpak 
voor te vinden. Zo kunnen sommige leerlingen toegelaten worden in een hoger 
jaar, de leerkracht schaalt de eerder/elders verworven competenties in van de 
nieuwe leerling zodat deze kan starten op zijn of haar niveau.  

Vermist de “nieuwe” opleidingen zoals projectatelier en het cross-over atelier 
enige vorm van artistieke voorgeschiedenis vereist, of in het geval van cross-
over de vereiste een volledig afgemaakte opleiding binnen BK DKO of elders te 
hebben gevolgd. Stelt de school samen met de vakleerkracht een intake ver-



slag op waarin de leerling kort de motivatie schetst en/of voorstel project. Er 
zijn twee momenten einde schooljaar - begin schooljaar.  

BEROEPSKWALIFICATIES 4e GRAAD 

ACTIVITEITEN BEELDEND KUNSTENAAR     + EVALUATIE BEGRIPPEN 

01. Werkt met oog voor het eigen welzijn en het welzijn van anderen  REFLECTEREN/AF-
TOETSEN 
 01.1.Handelt ergonomisch verantwoord 
 01.2.Gaat veilig om met materiaal 
 01.3. Signaleert risico’s 

02. Ontwikkelt artistieke concepten en ideeën       IDEEVORMING 
 02.1. Integreert opgedane inzichten in het creatieve proces 
 02.2. Verzamelt basismateriaal 
 02.3. Analyseert basismateriaal 
 02.4. Werkt aan een persoonlijke visie 
 02.5. Gaat scheppend, associatief en (re)productief om met intuïties 
 02.6. Interageert met andere artistieke disciplines 
 02.7. Transformeert waarnemingen en indrukken in artistieke ideeën 
  
03. Zet artistieke concepten en ideeën om in een uitvoerbaar geheel   WERKPROCES 
 03.1. Geeft vorm aan verbeelding. 
 03.2. Kiest materialen, technieken en methodes. 
 03.3. Hanteert materialen, technieken en methodes 
 03.4. Interageert met betrokken medewerkers. 
 03.5. Bewaakt de artistieke visie. 

04. Ontwikkelt een eigen artistieke praktijk      DOCUMENTEREN/ORIËNTEREN 
 04.1. Heeft oog voor maatschappelijke en artistieke tendensen. 
 04.2. Heeft oog voor artistieke en culturele praktijken. 
 04.3. Heeft oog voor technieken en technologische trends in relatie tot de eigen    werk-
zaamheden. 
 04.4. Onderzoekt in functie van de eigen artistieke praktijk. 
 04.5. Reflecteert over eigen werk en over de eigen praktijk. 
 04.6. Ontwikkelt een eigen artistieke taal. 
 04.7. Heeft oog voor de eigen artistieke ontwikkeling. 
 04.8. Verwerft nieuwe kennis 
 04.9. Verwerft nieuwe vaardigheden 
 04.10. Gaat constructief om met feedback. 

05. Engageert zich voor een persoonlijk artistiek project    WERKPROCES 
 05.1. Zet intenties om in daden. 
 05.2. Is pragmatisch ingesteld (vb. op vlak van tijd, geld …). 
 05.3. Is ontvankelijk voor inspiratie. 
 05.4. Voelt intuïtief aan wat mogelijkheden heeft. 
 05.5. Geeft het ontwikkelend idee tijd en ruimte. 

06. Overloopt de stappen in de realisatie vh werk    WERKPROCES 
 06.1. Bepaalt elke stap vd uitvoeringsvoorwaarden  
  (termijn, budget, materialen, technieken, noodzakelijke diensten, samenwerking …). 
 06.2. Stelt indien nodig een planning op. 



  
07. Kiest en koopt materialen        EXPERIMENTEREN 
 07.1. Kiest materiaal dat het best bij zijn artistiek project past. 
 07.2. Bepaalt aan welke technische en esthetische vereisten materialen moeten vol-
doen. 
 07.3. Heeft oog voor prijs/kwaliteit verhouding. 
  
08. Realiseert beeldend werk        WERKPROCES 
 08.1. Ontwikkelt een persoonlijke aanpak. 
 08.2. Zet materialen in op persoonlijke wijze. 
 08.3. Werkt vanuit een voorliefde voor een bepaalde beeldende vormgeving. 
 08.4. Verzamelt informatie over trends en stijlen. 
 08.5. Werkt een basisontwerp uit waarin concept, stijl, vorm … worden vastgelegd. 
 08.6. Kiest materialen, technieken en methodes in functie van het werk. 
 08.7. Hanteert materialen, technieken en methodes in functie van het werk 
 08.8. Houdt rekening met de verschillende technische fasen binnen beeldhouwen,    
schilderen, tekenen, grafiek, keramiek, textiel, mixed media, fotografie… 
 08.9. Drukt zich persoonlijk uit. 
 08.10. Zoekt inspiratie vr ht creëren vn nieuw werk. 
 08.11. Gebruikt beeldelementen (kleur, vorm, lijn, compositie …). 
 08.12. Zoekt voortdurende interactie tussen vorm en inhoud tijdens het creatieproces. 
 08.13. Reflecteert over proces en product en stuurt bij. 
 08.14. Combineert intuïtie, ervaring en kennis. 
 08.15. Legt verbanden tussen het vorige werk, het te realiseren werk en het totale 
oeuvre. 
 08.16. Verlegt de eigen artistieke grenzen. 
 08.17. Bepaalt wanneer het werk af is. 
 08.18. Onderzoekt de praktische realisatie van het beeldend werk en stuurt bij 

09. Bouwt een oeuvre op        REFLECTEREN/AFTOETSEN 
 09.1. Bouwt een geheel van zelf gecreëerde werken op. 
 09.2. Reflecteert over zijn oeuvre (evolutie, samenhang …). 
 09.3. Kadert nieuw werk binnen het eigen oeuvre. 
 09.4. Reflecteert over de wijze waarop het eigen oeuvre zich verhoudt tot dat van an-
dere   beeldende kunstenaars. 
 09.5. Bewaakt de eigen artistieke visie. 
 09.6. Respecteert intellectueel eigendomsrecht 

10. Treedt naar buiten met beeldend werk      PRESENTEREN 
 10.1. Bepaalt wanneer het werk kan getoond worden. 
 10.2. Bepaalt langs welke kanalen (groepstentoonstelling,solotentoonstelling, wed-
strijden, portfolio, online …) beeldend werk getoond wordt. 
 10.3. Maakt een selectie van te tonen werk in functie van kanaal en doel. 
 10.4. Hanteert eigen artistieke criteria. 
 10.5. Bewaakt de artistieke kwaliteit van de presentatiewijze. 
 10.6. Bepaalt de frequentie en wijze van communicatie. 
 10.7. Kiest bewust voor een bepaalde vormgeving. 
 10.8. Gaat constructief om met feedback bij het naar buiten treden met beeldend 
werk. 



11. Stelt beeldend werk tentoon       PRESENTEREN 
 11.1. Bepaalt het doel van de tentoonstelling (verkoop, netwerken …). 
 11.2. Bepaalt de algemene sfeer van het gebeuren. 
 11.3. Zoekt een presentatieruimte. 
 11.4. Maakt afspraken i.v.m. verkoop, praktische organisatie, permanentie, verzeke-
ring … 
 11.5. Beheert het budget. 
 11.6. Presenteert de werken in harmonie met het oeuvre en de locatie. 
 11.7. Richt de tentoonstellingsruimte in en installeert materiaal. 
 11.8. Organiseert dagelijkse voorzieningen voor bezoekers en leveranciers (ontvangst, 
parking, toiletten, catering ...). 

12. Voorziet in het basisonderhoud van materiaal     IDEEVORMING 
 12.1. Onderhoudt het materiaal. 
 12.2. Bewaart materiaal. 
 12.3. Vervangt indien nodig defecte materialen. 
 12.4. Controleert de staat van het materiaal. 

Wat bieden we aan in de 4e graad ?  
Tekenkunst - Schilderkunst - Beeldhouwen en ruimtelijke kunst - Digitale beel-
dende kunst - cross-over atelier - project atelier - levend model.  
We behouden ons het recht dat iedere opleiding verdiepend of oriënterend kan 
zijn.  
De kernzaken zijn : volgen en laten leiden, begeleidend /zelfstandig zijn. 
 ⁃ De leerling maakt eerst een wandeling langsheen de mogelijkheden bin-

nen een kunst atelier, dat wordt hij rondgeleid door oa de leerkrachten. 
De “leidende” hand van de leerkracht verkent de materie, eigen aan het 
gekozen atelier. 

 ⁃ De leerling werkt aan de ontwikkeling van zijn beeldtaal en wordt daar 
intensief in bijgestaan via begeleiding van de leerkracht.  

 ⁃ Na een traject van verschillende jaren zou de leerling in staat moeten 
zijn werk en concept op zelfstandige wijze vorm te geven. 

Aan het einde van de 4e graad verwachten wij ook dat leerlingen waardering 
weten op te brengen voor cultuur in het algemeen en beeldend kunst in het 
bijzonder.  Dat zij voldoende inzicht hebben in de werking van beeldtaal, 
beeldexpressie, dat zij praktische toepassingen onder de knie hebben en in de 
techniek een zekere vlotheid hebben bereikt. 

Dankij het nieuwe decreet zijn er enkele nieuwe opleidingen, we overlopen hoe 
we deze zien binnen onze school en wat onze intenties zijn met deze vakken:  

Cross-over atelier Kan in groep/individueel:  
Cross-over is een opleiding van 5 jaar binnen de 4e graad met een eventuele 
mogelijkheid van 2 jaar specialisatie na toelating. De leerling volgt de opleiding 
in 2 gekozen opties. In de eerste optie dient afgerond te zijn, de tweede opties 
moeten de basiscompetenties aangeleerd worden of reeds gekend zijn. Deze 
opleiding kan slechts één maal gevolgd worden. Los van het persoonlijke tra-
ject binnen de twee opties worden er overkoepelende jaaropdrachten gegeven 



die voor alle studenten verplicht zijn. 
Aan het begin van de opleiding wordt van elke student gevraagd in een korte 
tekst zijn.haar motivatie en keuze te verduidelijken. De academie levert dit do-
cument aan, dit kan en mag altijd aangevuld worden  met eigen documenta-
tiemateriaal. (zie bijlage voorbeeld).  

De kernzaken zijn : volgen en laten leiden, begeleidend /zelfstandig zijn. 
 ⁃ De leerling maakt eerst een wandeling langsheen de mogelijkheden bin-

nen een kunst atelier, dat wordt hij rondgeleid door oa de leerkrachten. 
De “leidende” hand van de leerkracht verkent de materie, eigen aan het 
gekozen atelier. 

 ⁃ De leerling werkt aan de ontwikkeling van zijn beeldtaal en wordt daar 
intensief in bijgestaan via begeleiding van de leerkracht.  

 ⁃ Wie na een traject van verschillende jaren aflegde zou in staat moeten 
zijn werk en concept op zelfstandige wijze vorm te geven. 

Kernbegrippen: Interdisciplinair denken en creëren - Artistiek onderzoek 
Proces staat centraal - Beeldend werk slaat een brug tussen gekozen discipli-
nes - Communiceren over eigen werk -Verbreden eigen praktijk. 
Relatie tot de hedendaagse context. 
De specifieke vakken maken deel uit van een groter geheel om een persoonlijk 
project te realiseren.  

Aan het einde van de 4e graad verwachten wij dat leerlingen waardering weten 
op te brengen voor cultuur in het algemeen en beeldend kunst in het bijzonder.  
Dat zij voldoende inzicht hebben in de werking van beeldtaal, beeldexpressie, 
dat zij praktische toepassingen onder de knie hebben en in de techniek een ze-
kere vlotheid hebben bereikt. 

Levend model: levend model als ruim uitgangspunt en niet noodzakelijk 
beperkend tot enkel modeltekenen.  

Projectatelier: alias “traject atelier”. - Kan in groep/individueel. 
kernbegrippen: Eigen artistieke autonome praktijk - Uitdiepen van eigen werk 
(inhoud, vorm/ontwerp) - Communiceren over eigen werk - Artistiek 
onderzoek - procesontwikkeling - Reflectie. 

Specialisatie: 

Specialisatie is geen logisch gevolg op de vierde graad, er wordt met een be-
perking gewerkt, zijnde 20 procent van het totale aantal leerlingen. Ook zij 
stellen een korte motivatie voor en voeren een intakegesprek, met  jury/vak-
leerkracht en/of directie. Tijdens de de jury op het einde van het 5e jaar 

Enkel excellerende leerlingen met een getuigschrift van de vierde graad na 
goedkeuring jury kunnen in deze graad inschrijven. Van deze leerlingen mogen 
wij dus verwachten dat zij de basis van beeldende expressie en de technieken 
van de optie voldoende beheersen.  Dat zij in staat zijn om op een onafhanke-
lijke en persoonlijke manier aan de slag te gaan. 



In de Specialisatie staan het artistieke en authentieke centraal.  Aan de hand 
van een zelfgekozen aanpak werken zij een eigen thema uit dat als afstudeer-
project kan worden gepresenteerd.  Documentatie en voorstudies tonen aan 
hoe zij tewerk zijn gegaan. 
De specialisatie verschilt met de 4e graad in de zin dat de leerling via individu-
ele begeleiding een eigen concept / beeldend taal die hij of zij ontwikkeld heeft 
in de afgelopen schooljaren toepast op een eigen voorstel wat betreft de in-
houd. Dit uiteraard altijd in samenspraak met de vakleerkracht. 

ORGANISATIE 

I. De academie 

1. De Gemeentelijke Kunstschool Academia Behoort tot het Deeltijds 
Kunstonderwijs (dko), Studierichting beeldende kunst. 
De academie behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs (OGO) en orga-
niseert 4 graden en 2 jaar specialisatie.  
-  1e graad voor kinderen van 6 tot 8 jaar - beeldatelier. (2u, 3u lesblokken). 
- 2 e graad voor kinderen van 8 tot 11 jaar - beeldatelier. 
- 3 e graad jongeren tot 18 jaar - beeldatelier - digitaal beeldatelier - audio-

visueel atelier 
- 4e graad tekenkunst-schilderkunst-digitale beeldende kunst cross-over- 

projectatelier (trajectatelier) beeldhouwen en ruimtelijke kunst - levend mo-
del (kort en lang traject mogelijk) 

- Specialisatie. 
   



2. Alle leerlingen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, worden 
ingeschreven overeenkomstig de decretale bepalingen.  Wanneer echter 
het pedagogisch comfort in het gedrang komt, kunnen de inschrijvingen in een 
bepaalde leeftijdsgroep, optie of atelier worden stopgezet en zullen kandidaat 
leerlingen op een wachtlijst worden gezet in de volgorde waarin zij zich aan-
bieden.  
Er wordt geen onderscheid gemaakt volgens woonplaats, sociale af-
komst, politieke, religieuze of filosofische overtuiging, ras of geslacht.  
Er kunnen bepaalde toelatingsvereisten ingericht worden voor de opleidingen: 
cross-over, projectatelier en specialisatie.  
   

3. De academie kiest ervoor zich te profileren als een “basisacademie”.  
Dit houdt in  dat er veel belang gehecht wordt aan de toegankelijkheid 
van de graden, opties en cursussen. 
De meeste cursussen worden in meerdere parallelle ateliers georganiseerd zo-
wel in de 1e en 2e graad (woensdag, zaterdagvoor- en namiddag), de 3e graad 
(woensdagnamiddag, zaterdagvoormiddag) als de 4e graad en specialisatie 
(meerdere dag- en avondcursussen per optie). 

4. In de structuur en organisatie van de cursussen willen wij steeds de 
beste werking van de academie laten primeren.  Hierbij wordt zowel re-
kening gehouden met de belangen van de leerlingen (en hun ouders), het 
meest nuttig inzetten van leerkrachten in een -ook voor hen- best mogelijke 
uurrooster als het reeds hoger vermelde pedagogisch comfort. Ook houdt de 
inrichtende macht en zijn vertegenwoordiger rekening met het psychosociaal 
welzijn van leerkracht en leerling en de eventueel daaruit volgende aanpas-
sing van de cursussen. (Zie Globaal preventieplan en bijhorende inlei-
ding.)  

5. Het begrip “basisacademie” betekent niet dat wij minder om de 
kwaliteit bekommerd zouden zijn noch dat wij nieuwe mogelijkheden 
en/of ontwikkelingen zouden afwijzen.  Integendeel, de digitale weg die 
wij zijn ingeslagen met de opties Digitale beeldvorming in de 3e graad en Digi-
tale vormgeving in de 4e graad geeft dit duidelijk aan. Het begrip “basisaca-
demie” wil laagdrempelig zijn en een zo ruim mogelijk publiek bereiken. 

II. Interne werking  

1. De academie werkt conform de (minimum) leerplannen, goedge-
keurd door het ministerie voor onderwijs. 
De leerplannen worden aangevuld met het “globaal programma van Academia” 
(APP) en de jaarprogramma’s en lessenplannen van de leerkrachten.  De sa-
menhang van deze plannen wordt gegarandeerd door gezamenlijk overleg van 
alle betrokken leerkrachten per graad en optie via leraarsvergaderingen en/of 
vakwerkgroepen, formeel en informeel. 



2. De academie streeft ernaar om door verdere bijscholing van de leer-
krachten, haar artistieke en pedagogische werking aan te passen en te 
verfijnen. Een verdere professionalisering wordt sterk aangemoedigd, zowel 
pedagogisch als artistiek. Ook kunnen, indien wenselijk, nieuwe didactische 
methoden aan bod komen. 
De beoordeling of jurering van de leerprocessen en productresultaten van de 
leerlingen en het grondig bespreken daarvan, al dan niet samen met externe 
juryleden, speelt eveneens een belangrijke rol in deze verfijning. Academia 
vraagt na bijscholing de techniek/kennis te delen met de collega’s. We werken 
met een poel van competenties, de som is meer dan het geheel. 

De minimale leerlingen evaluatie / kwaliteitsanalyse wordt aangevuld met oa. 
peer to peer evaluatie (gesloten deurdag), expo organisatie extern. Bevragen 
en aanspreken leerlingen of ouders naar hun ervaring op onze school (monde-
ling, schriftelijk en/of per email). De academie gaat op zoek naar meer een-
voudigere (digitale) media om bevragingen en enquetes uit te werken.  

De directie blijft actief in het werkveld en in het bestuur van codibel. Op deze 
manier verzekeren we een directe lijn met wat er leeft in het werkveld.  

3. Centraal in onze werking staat het inzicht verwerven in en leren 
omgaan met de beeldtaal. 
De kunst, vrije en toegepaste, is uiteraard nooit ver weg. Door in de ateliers, 
en dit in alle graden, de leerlingen te confronteren met voorbeelden uit de 
kunst(geschiedenis), willen wij de praktische bruikbaarheid van de beeldtaal 
aantonen en laten zien hoe rijk en gevarieerd de mogelijkheden van dit medi-
um zijn. Het is ook van belang leerlingen kennis te laten maken met wat bin-
nen hedendaagse kunststromingen tot ontwikkeling komt. Ateliers zoals cross-
over zijn daar een mooi voorbeeld van. Naar de toekomst toe wil academia 
waar mogelijk tussenschotten wegwerken tussen de ateliers. Het biotoop waar-
in de hedendaagse kunstenaar werkt beperkt zich ook zelden tot 1 afgelijnde 
ambacht/techniek.  

4. Wij streven ernaar om in alle graden en opties een zo ruim mogelijk 
aanbod van materialen, technieken en methodes aan bod te laten ko-
men. In die zin zijn wij ook steeds bekommerd om de infrastructuur en de 
bruikbaarheid van de lokalen te verbeteren en aan te passen aan nieuwe artis-
tiek-pedagogische noden en behoeften.In de 1e, 2e en 3e graad worden loka-
len wissels ingericht die iedere leerkracht beter in staat stelt alle formaten/
technieken aan bod te laten komen.  

5. Leerkrachten en leerlingen werken op een constructieve manier sa-
men in het atelier. 
De leerling moet zich houden aan het door de leerkracht uitgewerkte en door 
de directie    goedgekeurde programma en lessenplan.  Het moet mogelijk zijn 
om vanuit dialoog en 
overleg tot persoonlijke accenten te komen welke voldoen aan de behoefte van 
de individuele leerling of groep van leerlingen. 



III. De omgeving 

1. Als wij zeiden dat kunst nooit ver weg mag zijn in de werking van 
de ateliers, dan is het vanzelfsprekend dat ook de kunstactualiteit een 
plaats krijgt in de opleiding.  De abonnementen op (internationale) kunst-
tijdschriften en het blijven uitbouwen van de schoolbibliotheek spelen hier een 
belangrijke ondersteunende rol voor de leerkrachten en leerlingen. Een taak 
die overgenomen wordt door het internet. Wij proberen in ieder lokaal een 
computer met internettoegang te voorzien, of een tablet indien geen computer 
aanwezig.  De academie organiseert geregeld voordrachten, bezoeken aan mu-
sea en tentoonstellingen in binnen- en buitenland. De lessen kunstgeschiedenis 
werden met ingang van het nieuwe decreet helaas wegbezuinigd.  

2. Tenslotte wil de academie geen eilandje zijn binnen de maatschap-
pij.  Naast het naar buiten komen met eigen projecten, moet het deelnemen of 
meewerken aan initiatieven van buiten de  Academie steeds overwogen kun-
nen worden.  De opportuniteit hiervan zal bepaald worden door  factoren als: 
De artistieke en/of culturele waarde van het initiatief. 
De mogelijkheid om in te inschakelen in de werking van de ateliers. 
De technische en/of de infrastructurele mogelijkheden van de academie 
Toch mogen deze activiteiten geen extra belasting vormen of negatieve impact 
hebben op de goede werking van de ateliers van de academie. 
Via leraarsvergaderingen, vakwerkgroepen, participatieraden én in overleg met 
het schoolbestuur, kan dit artistiek-pedagogisch project geregeld bijgestuurd 
worden.  
Academia werkt actief mee aan het kunst en cultuurbeleid in Bors-

beek. 
Op structurele wijze via: 
- De werking van de cultuurraad, samenwerking cultuurdienst.  
- Expositie organisatie en planning cultuurhuis de pastorie te Borsbeek.  
- Permanente wisselende expositie op het gemeentehuis. 
- Samenwerking lokale bibliotheek. 
- Organiseren van seniorencursussen ineternet/computer, cursussen keramiek, 

opleiding smartphone fotografie.  
- Naschoolse beeldende activiteit voor de leerlingen van Gemeenteschool De 

Klinker en de basisschool Sint-Jozefsinstituut. (1e en 2e graad).  



Op niet structurele wijze: Academia staat altijd open voor voorstellen van bui-
tenaf of vanuit de leerlingen. Voorbeelden zijn : portret tekenen in het woon-
zorgcentrum De TOL (Deurne) oktober, filmavond in cultuurhuis de pastorie 
met introductie. Vertelkastjes beschilderd voor de bibliotheek… Voorbeelden 
zijn niet beperkend en kunnen uiteraard variëren en verschillend van aard zijn.  

Van belang is de aanwezigheid van de academie in Borsbeek kenbaar te maken 
op alle mogelijke niveau's en met zoveel mogelijk lokale cultuurpartners samen 
te werken. Academia profileert zich in Borsbeek ruimer dan enkel kunstschool 
te zijn, maar een brede instelling waar “cultuur” centraal staat.  

Verslag  “2015 cross – over” : 

Cross-over kan je interpreteren als een leerling de sprong naar een ander  
nieuw atelier aandurft. Cross-over maakt de overstap eenvoudiger voor de 
leerling.  
Anderzijds kan cross-over geïnterpreteerd worden als een combinatie-atelier, 
atelier divers, waar niet één atelier afgegrensd de rol speelt maar meerdere 
ateliers.  
Gezien de toekomst binnen het kunstonderwijs en de nieuwe tendenzen is het 
een logische organisch gevolg dat we deze atelieroverschrijdende visie uit wer-
ken op onze academie. 
Evenwel opteren we voor een duidelijk communicatie naar de leerling toe … 
 ⁃ Er komt een intake formulier voor nieuwe leerlingen waarin we hun com-

petenties opschalen. 
 ⁃ De leerling stelt een eigen visietekst op, deze aanvraag zal : aanvraag 

cross-over. 
 ⁃ Op die aanvraag stelt de leerling zijn concept voor wat hij wil bereiken op 

jaar of meerdere jaar basis.  
 ⁃ Intake formulier is geen visietekst. Eerst intakeform dan visietekst met 

mogelijkheden aftasten.  
 ⁃ Er wordt een titulator aangesteld die de leerling zal begeleiden, dat kan 

de leraar zijn van het nieuwe ingeschreven atelier of een leerkracht van 
buitenaf het basisatelier.  

 ⁃ Aanvankelijk enkel voor mensen die afstudeerden in HGSG, of HG4.  
 ⁃ Per uitzondering kan er een aanpassing gebeuren in samenspraak met 

directie en leerkracht.  
 ⁃ Iedere leerling houdt actief een schetsboek bij  
Extra nota: alleen mogelijk als je al een optie hebt gedaan. 
In de nieuwe richting dat wordt je nieuw  hoofdatelier waar je eerst de nodige 
basiskennis en technieken verwerft omdat je persoonlijk op te starten. 

Praktische invulling : 



ofwel A keer in de week schilder kunst een keer in de week digitaal. Vaste 
beurtrol, of niet of eerder extra feedback van leerkracht van vorig atelier. 
Of moeten de we de cross-over eerder zien waar niet noodzakelijk een fysische 
terugkoppeling is naar het vorige atelier. En dus de cross-over dan eerder een 
op maat gemaakte opleiding is binnen een ander atelier.  

Analyse eerste testcases: het is duidelijk dat er niet gezocht moet worden naar 
een apart lesmoment voor een cross-voer student maar dat de gehele hogere 
graad doordrenkt wordt in het atelieroverschrijdend werken zonder evenwel de 
huidige structuur aan te tasten.  

Bijlage 01 Pedagogisch comfort – update 2016.  

 (Het is duidelijk dat het atelier zo geordend moet zijn dat de best mogelijke 
werking gegarandeerd is. Schikking van meubilair, kasten en schabben, enz. 
Voor het einde van de les organiseert de leerkracht samen met de leerlingen 
het opruimen van het atelier.) 

Pedagogisch comfort beperkt zich niet tot de grote van een groep leerlingen. 
Het veronderstelt ook een organisatorische aanpak. 

# Waar zet ik wat het best om de leerlingen in de beste omstandigheden te la-
ten werken ? 
# Hoe vermijd ik zoveel mogelijk hinder die een goede werking in de weg 
staat? (lawaai, geuren,ongewenst licht of schaduw). 
#Hoe deel ik leerlingen in om praktisch te werken zonder dat het atelier “op-
breekt” ? (voldoende ruimte voor iedereen, groeperen rond onderwerp, rond 
aanpak).  

Doe geen zaken die in de gegeven omstandigheden toch niet kunnen en dus 
altijd onbevredigdheid gaan nalaten. Wat idealiter zou moeten kunnen is niet 
altijd mogelijk te realiseren. Het is soms beter aan de omstandigheden aange-
paste doelen na te streven dan het ideale beste dat men niet kan bereiken. 
Niet alleen voor de leerkracht, ook voor de leerlingen werkt dit demotiverend.  
Al deze bekommernissen moeten vanzelfsprekend worden bij de aanvang en 
tijdens de les. Wees niet terughoudend om leerlingen duidelijke instructies te 
geven (buiten het inhoudelijke van de les) maar zeg altijd waarom.  

Sinds kort wordt er een beurtrol opgesteld van de lokalen die de leerkrachten 
en leerlingen in staat stelt op groot formaat te werken of bijvoorbeeld in het 
beeldhouwatelier of digitaal atelier (Alhoewel deze laatste opgevangen kan 
worden door het werken met tablet computers).  
Academia is meer dan een “tekenschool” ook de jongsten moeten de ruimte 
hebben om “grote creaties” te ontwikkelen., opdat er volledig beantwoord kan 
worden aan de minimum leerplandoelstellingen én meer. Een volledige artis-



tieke ervaring beperkt zich niet tot enkel het tekenpapier en het potlood. Groot 
formaat moet aan bod komen, ruimtelijk werk, groot en klein, ruim en divers 
materiaalgebruik.  
Niet alleen is de ruimte van belang bij de “creatie”, maar ook wat betreft het 
psychosociaal welzijn van leraar en leerling. Te dicht op elkaar gepakt in het 
atelier creëert een onaangename sfeer en kan irritaties veroorzaken en dat wil-
len we voorkomen. 

De groepsnorm van maximum 35 leerlingen per atelier is absurd hoog en zou 
een lokaal betekenen van 70 vierkante meter. We proberen niet meer dan 25 
leerlingen per les groep te zetten, indien mogelijk zelfs minder. Bij meer in-
schrijvingen wordt er ontdubbelt. 

 update 2018 - nieuwbouwplannen ! (bouw > start 2021)  

Bijlage 02 Evaluaties (checklist leerkrachten, hulp bij evalueren.) nog 
te doen.  

Onderstaande opsomming van criteria kan als hulp worden gehanteerd bij het 
evalueren van leerlingen. Deze lijst is louter informatief en zal altijd onvolledig 
zijn, iedere leerkracht is vrij het basis evaluatiesysteem uit te breiden in sa-
menspraak met de directie.  
Deze criteria kunnen worden gewijzigd, verwijderd, opnieuw geformuleerd en 
aangevuld worden. Ook kunnen ze eveneens worden aangepast aan de speci-
fieke , eigen doelstellingen van een graad en de daarbinnen georganiseerde 
vakken en opties.  
Zo kan in gezamenlijk overleg (via werkgroep) een aantal criteria worden ge-
kozen die in aanmerking komen voor de evaluatie van een bepaald vak, optie 
of graad. 
De gekozen criteria kunnen vervolgens worden opgenomen op de evaluatiefi-
che van bewust vak, optie of graad.  
In de hogere graad volgt er 2 maal per schooljaar een officiële evaluatie (Fe-
bruari en Juni). Dit in combinatie met een mondelinge, uitgebreide evaluatie 
met de betrokken leerling.  

Alternatieve evaluatie momenten:  
A.  2 varianten 
 1. de gesloten deurdag. Enkel voor de leerlingen toegankelijk, ze presen-

teren hun werk aan een jury team van leerkrachten anders dan hun ate-
lier leerkracht. De bedoeling is de leerling te confronteren met een ande-
re visie dan die van de vakleerkracht en positieve opbouwende kritiek te 
leveren die de leerling meer inzicht in zijn werk zou moeten bieden. 

 2. Thema-toon-moment: er wordt een jaar gewerkt rond een bepaald 
thema, de leerling werkt daaraan in de klas of thuis. De Werken worden 
pas getoond bij het toonmoment wat tegelijkertijd een receptie is. Bij dit 
soort evaluatievorm is het eerder de bedoeling de leerling te confronte-



ren met de verschillende disciplines en leerlingen uit de andere ateliers. 
Het bevorderen van een horizontale, cross-over mentaliteit is een be-
langrijk gegeven binnen de hedendaagse kunst en dus alsook in het 
DKO.  

B. Eindejaarsexpositie in cultuurhuis de pastorie in Borsbeek en/of door de 
richting beeldhouwkunst/sculptuur het in situ project* in de zaal van Kempen. 
Leerlingen bedenken zelf in (beperkte) groep hoe ze de tentoonstelling of 
ruimte gaan inkleden, het promo materiaal voor de tentoonstelling, de naam, 
kortom het volledige pakket. 
Tenslotte is het van belang als academie ook het aspect aan te beiden van het 
inrichten van een expo, gaande van opbouw tot affiches.  
De leerling meer betrekken bij het concept van een tentoonstelling opstellen, 
de kans geven zelf te ontdekken wat het betekend een expositie te bouwen of 
op te stellen.  
 In-situ project beeldhouwkunst/sculptuur: Een selectie van leerlingen (op 
vrijwillige basis) werkt met de oude fort omwalling en lege ruimte. Het uit-
gangspunt is eenvoudig: je werkt met de ruimte maar je mag er niet in kappen 
of beschadigen enkel aan toevoegen. 

AANVULLING 01: PROJECTATELIER  
Projectatelier (TRAJECT-ATELIER) 

Het Traject-atelier vertrekt vanuit een individuele begeleiding van de student. 
Samen met de vakleerkracht wordt er een traject uitgestippeld vertrekkend 
vanuit uw specifieke doelen en noden. 
Een traject kan gezien worden als een zoektocht naar de plaats van de student 
binnen de wereld van beeldende kunst. We gaan verschillende disciplines, 
technieken, materialen, vormentalen, media,… onderzoeken én combineren als 
u dat wenst. Zo leert u doelgericht te komen tot een strategie, planning of 
stappenplan om vorm te geven aan uw essentie. 

De academie ziet het Traject-atelier als een plaats of tijd voor zelfreflectie en 
oriëntatie.Oriëntatie binnen het eigen werk en de eigen ontwikkeling, maar ook 
binnen de kunstwereld. Dit met het uiteindelijke doel om uw werk meer ge-
laagd en onderbouwd te maken.  

Een nieuwe student kan een traject bewandelen los van een bepaalde kunst-
discipline, 
maar soms blijkt na een gesprek dat uw betrachting of interesse toch eerder 
neigt naar een specifiek atelier. Dan verwijzen we u graag door. Zo krijgt u 
daar eerst de basiskennis van die kunstdiscipline onder de knie en kan u deze 
later eventueel verder uitwerken in het Traject-atelier. 



Als u reeds les volgde aan de academie,  zou u het Traject-atelier ook kunnen 
zien als een voortzetting van het atelier dat u afrondde, op voorwaarde dat we 
er dan samen een meerwaarde voor uw ontwikkeling kunnen creëren. 
Zo kan u verder werken aan uw oeuvre, waarbij het traject uw werk zal aan-
vullen met nieuwe technieken, materialen, vormentalen, kunstdisciplines en 
conceptbevragingen. 

De persoonlijke begeleiding kan leiden tot een verdieping in zowel zichzelf,  als 
in het materiaal als in het totaalconcept. Zo’n begeleiding is gebaseerd op we-
derzijds vertrouwen en, indien nodig, zorgvuldig bepaalde en duidelijke afspra-
ken. 

Het Traject-atelier en de academie fungeren op deze momenten als een labora-
torium waar diverse disciplines kunnen samenkomen, samenwerken en onder-
zocht worden. 
Een laboratorium waar de vrijheid van denken en doen centraal staat, los van 
elke vooraf bepaalde vorm of regel. 

Het Traject-atelier staat open voor iedereen die de tijd wil nemen om nog meer 
te zoeken naar gelaagdheid, diepgang en zelfontplooiing in zichzelf en in het 
eigen werk. 

Ook een volledig sculpturaal traject is mogelijk binnen deze richting !  

VOORSTUDIE EN 2DIMENSIONAAL VORMGEVEN 

Binnen Traject kan er gestrart worden met een grens- of atelieroverschrijdende 
zoektocht naar de voorstudie van het 2dim vormgeven die aan de basis kan 
liggen van een kunstwerk of verder kan evolueren naar een autonoom kunst-
werk. 

Wat kan een 2dim voorstudie allemaal zijn en welke technieken kunnen daar-
voor aangewend worden? 
Enkel voorbeelden: 



- klassieke potlood of houtskool tekening 
- aquarel, ecoline, inkt,… 
- collage 
- foto 
- digitale schets 
- assemblages 
- tekenen met naald en draad of zelfs een naaimachine 
- zandtekeningen 
- bic 
- mond- en voettekeningen 
- het verstoren en veranderen van de eigenschappen van de drager 
- conflicten in materialen onderling en materiaal t.o.v. drager,…  
- … 

Ongeacht welke techniek je gebruikt zou het aangenaam zijn als dit handelen 
een vrij en open karakter kan hebben. Dit zonder al te veel restricties die je op 
voorhand te veel gaan beperken in je ontdekking !  

De academie kan onmogelijk alle materialen voor elke student voorzien, daar-
om wordt er gevraagd dat je zelf uitkijkt naar verschillende dragers en produc-
ten die gebruikt kunnen worden. 

Tracht voldoende of zelfs teveel materiaal te verzamelen zodat je bv niet on-
eindig op dezelfde drager moet blijven werken,… 
Geen enkel materiaal is ‘fout’, je ontdekt gaandeweg wel de mogelijkheden en 
beperkingen ervan. 

2dimensionale projecten binnen een zoektocht naar een 
eigen vormentaal waar persoonlijke vertaling vanuit het 
geheugen centraal staat. 



Deze projecten kunnen ook toegepast worden in en als een mogelijk traject/ 
project gezien worden binnen de richting tekenkunst 

DRAADFIGUUR 
-Draadfiguur in ijzerdraad plooien naar een kopie van een skelet. 
Deze draadfiguur gebruiken om te schetsen naar waarneming. 
Ook het schetsen van de schaduw die word bekomen door belichting wword 
onderzocht. 
Techniek pen, rietpen en oi inkt 
Verschillende rietpennen zullen zelf gemaakt worden. 
-Draadfiguur omwikkelen met verschillende materialen. 
Spelen met volumes, vervorming, bevreemding. 
De verschillende stadia naar een mogelijk eindpunt kunnen vastgelegd worden, 
door te fotograferen, en getekend worden. 
Kleur mag toegevoegd worden. 
-De vertaling van de waarneming  
Aandacht voor lijnvoering en diversiteit 
Aandacht voor volume, sfeer, verhaal, concept,... 
-integratie van de figuur of de vertaling ervan in een autonome tekening 
------aanvullen met digi opdracht scenografie 

GEHEUGEN 

-teken vanuit de herinnering verschillende objecten, zonder visueel waar te 
nemen. 
Via verschillende onderwerpen zoals het tekenen van insecten, het tekenen 
van een willekeurige opsomming van onderwerpen,... zullen er individuele 
oplossingen, mogelijkheden, en vormentalen gezocht worden om deze ele-
menten vorm te geven. 
Ook de plaatsing en compositie op het blad word bestudeerd en onderzocht. 
De streefdoel is hier dat de student dichter komt bij een persoonlijke vertaling 
ipv een registratie van de realiteit. En zo op zoek gaat naar een persoonlijke 
vormentaal. 

GESTUEEL TEKENEN 

-Tekenen van uit de vingers, pols, arm en lichaam. 
-Groot en klein tekenen 
-Schriftuur en kaligrafie 
Onleesbare tekst tekenen 
Imaginaire letters vormen 
Associatief tekenen en woorden schrijven 
-snelschetsen vertrekkend vanuit geheugen objecten 
-probeer met zo weinig mogelijk lijnen weer te geven. 
-eenvoudige portretten uit het geheugen 

STILLEVEN 



-teken van imaginaire stillevens en taferelen. 
Onderwerpen kunnen boven en onder elkaar staan. 
Onderwerpen kunnen ook achter elkaar getekend worden door overlapping. 
Verschillend kijk standpunten en perspectieven ten op zichte van het stilleven 
kunnen onderzocht worden 
Verschillende plaatsingen binnen het blad kunnen onderzocht worden ao blad-
vullend, centraal, fragment, uitsnijding, in communicatie of gevecht met  de 
bladspiegel,.... 
Geometrische, organische, lyrische, dynamische, statische,...stillevens kunnen 
onderzocht worden. 
Een symbolisch stilleven kan onderzocht worden. 

SYMBOLIEK en een persoonlijke vertaling van een familiefoto uit het geheugen 

-Vertaal en teken vanuit het geheugen de contouren en lengte verschillen van 
de personen die op de familiefoto/ tekening komen. 
Breng de verschillende individuen samen in een geheel dat de onderlinge re-
latie benadrukt. 
-teken de meest kenmerkende eigenschappen van elk individu en breng deze 
samen tot een nieuw geheel. 

Symboliek 
Zoek voor elk familielid een symbolische vertaling. 
Met als enige beperking dat deze vertaling moet weergegeven kunnen worden. 
Breng de verschillende elementen samen in een nieuwe samenstelling. 
Hou rekening met de verhoudingen en relatie tussen de personen en de vertal-
ing ervan. 
Denk aan karaktereigenschappen die vertaald kunnen worden. 
Zoek verschillende materialen en technieken in relatie tot de diversiteit. 
Hou rekening met de totaalsfeer van de tekening en de compositie. 
Humor is zeker een optie. 

POSITIEF-NEGATIEF 

Waar zwart-wit denken meer gekend is is positief-negatief denken niet zo evi-
dent. 
Doormiddel van tekenen in natte klei en het nadien afgieten in plaaster onder-
zoeken we dit principe. 
In een dikke laag klei kan weggehaald en opgebouwd worden, ingedrukt en 
getransfereerd worden, gekrast worden,... 
Gelaagdheid in een reliëf kan onderzocht worden. 
Vanuit een vrije expressieve benadering gaat er vorm gegeven worden aan 
hetgene spontaan opkomt. 
Door de moeilijkheidsgraad van de techniek zal,in het begin, imperfectie en to-
eval een plaats krijgen in het creatieproces. 
Dit kan de expressie en het niet correct moeten werken versterken. 
In een tweede fase zou er een stappenplan kunnen ontwikkeld worden om de 



techniek te gebruiken om te bekomen wat je op voorhand bepaald hebt. 

MEERLUIK 

Aan de hand van een opgelegd of persoonlijk thema kan er gezocht worden 
naar de vertaling van dit thema in een meerluik. 
Zoeken naar associaties bij het thema en de vertaling ervan staan hier cen-
traal. 
Ook het uitgangspunt dat niet alles in 1 werk moet verteld worden en dat 
meerdere werken de totaliteit kunnen tonen is een onderzoek dat niet voor de 
hand liggend is en indruist tegen het systeem van vertalen binnen 1 werk dat 
word meegedragen. 

VERTALEN VAN MUZIEK EN GELUID 

Het niet visuele visueel maken is het uitgangspunt. 
Welk muziekstuk, nummer kies en waarom. 
Hoe ga je dit vertalen en in welke techniek? 
Wat ga je vertalen? Ritme, gevoel, tekst, onderwerp,....? 
Groot of klein... 
THEMA’S  EN DENKPISTES 

HET ALLEDAAGSE EN DAT WAT BINNEN HANDBEREIK LIGT 

We onderzoeken hoe we inspiratie kunnen halen uit alledaagse objecten en 
waarnemingen en hoe we deze kunnen vertalen in een voorstudie en later in 
een kunstwerk. 

We gaan in de directe omgeving op zoek naar vormen en objecten die zowel 
puur vormelijk als inhoudelijk gebruikt kunnen worden, binnen de verschillen-
de ateliers. 
We onderzoeken hoe we alledaagse waarnemingen kunnen vertalen in een 
voorstudie. 
We onderzoeken wat de combinatie van meerdere waarnemingen teweeg 
brengt binnen de diverse kunstdisciplines. 
We onderzoeken diverse technieken om deze vertalingen van het waargeno-
mene vorm te geven. 
Vb  Claes Oldenburg 

HET WAARGENOMENE OMGEZET 

We onderzoeken hoe de elementen zoals ‘de realiteit om ons heen’ en ‘ver-
beelding’ vertaald kunnen worden in een voorstudie en later in een kunstwerk. 
Aan de hand van een video over animatie zien we niet alleen om het te hebben 
over animatie per se, maar zeker ook met oog voor de tekentechnieken en 
verschillende stijlen die gebruikt worden. 



Kunnen ook aan bod komen:  
Het verhalend karakter 
De kunst van het afwezige en het suggestieve 
Het vatten van de essentie in 1 of meerdere tekeningen 
… 
vb Paul Driesen 

DE SCHRIFTUUR VERTELT 

We onderzoeken  het “verhalend” karakter en de schriftuur van de tekening.   
Ook kunstenaars als Pierre Alechinsky, Dotremont, Pollock, Picasso… worden 
belicht. 

We onderzoeken:  
Hoe het is om op de grond te werken 
Het verlengen van tekenmateriaal 
Tekenen op verschillende dragers 
Tekenen met penseel in inkt en andere vloeibare stoffen 
Zeer groot tekenen 
Maroufleren 
Doordukmethodes in combinatie met de ondergrond 
Zelf gereedschap en teken/schildermateriaal maken 
Vindmateriaal gebruiken om te tekenen 
… 

DE HERINNERING TERUGGEBRACHT 

We onderzoeken  het vormgeven van of inspireren vanuit het geheugen. 
Vanuit jezelf en je gedachtewereld geef je vorm aan jouw herinneringen, ge-
dachten, opinie,… zonder gebruik te maken van referenties. 
Diverse technieken en experimenten kunnen hier aan bod komen. 
Vb Koenraad Tinel 

DE DIRECTHEID VAN DE LIJN 

We focussen  ons op de kracht van de eenvoud en de directheid van het han-
delen. 
We onderzoeken hierin de kracht van de lijn en het gestuele. 
De actie en het lichamelijk bezig zijn worden verder ontwikkeld. 
Dit vertrekkend zowel vanuit het niets als vanuit zeer concrete beweegredenen 
en vertrekpunten. 



Vb Fabienne Verdier 

GEEF VORM AAN DE VERBEELDING 

We zoeken naar diverse technieken en vormentalen om verbeelding en fantasie 
in beeld om te zetten. 
Oa de kracht van een collage wordt afgewisseld of aangevuld met mixed me-
dia,… 
Scenografie binnen het twee of drie dimensionaal weergeven wordt 
afgetoetst,… 
De verschillende aspecten van ‘belichting’ komen aan bod. 
Vb Dave Mckean 

VERZAMEL AL WAT BINNENKOMT 

In the spotlight: het schetsboek en art journaling 
We bekijken diverse manieren om van het schetsboek een echt werkinstrument 
te maken. Tevens kan een schetsboek de ultieme persoonlijke denkwereld van 
de kunstenaar bevatten en zelfs een kunstwerk op zich zijn. 
Hoe kan het concept ‘art journaling’ op een relevante manier aangewend wor-
den om je werk te versterken ?  

VERBREED JE EIGEN WERK 

Door het bespreken van een selectie van je eigen werk, zowel in groep als in-
dividueel, gaan we op zoek naar een verbreding ervan. 
De voorstudie en 2dim vormgeving kunnen gebruikt worden voor, tijdens en na 
het werk om zo jezelf en je werk nog verder te ontwikkelen. 

VERSTERK JE EIGEN WERK DOOR BEWUST TE PRESENTEREN 

Hoe kan je je werk optimaal presenteren ? 
Ook de verschillende manieren en technieken van een werk presenteren ko-
men aan bod. 

- Hoe beïnvloeden werk en ruimte elkaar ? 
- Hoe beïnvloeden de verschillende tentoongestelde werken elkaar ? 
- ... 

  

MOGELIJKE OPDRACHTEN VOOR 2 EN 3 DIM 

Zoek of maak een vorm waarop je je werk kan projecteren of kan bevestigen. 
– Tony Oursler 



Zoek of maak een ruimte waarbinnen je je werk kan projecteren of kan beves-
tigen. 

Bouw een kijkdoos waarin je werk gecombineerd word met andere objecten of 
waar verschillende werken samenwerken. (Scenografie-decor) 

Bouw een maquette, van een bestaande ruimte of een imaginaire ruimte, voor 
het presenteren van je eigen werk, als autonoom nieuw werk of als inspiratie-
bron voor nieuw werk. 

Transformeer je nieuw of bestaand werk in  een werk bestaand uit  bv orga-
nisch,… materiaal. 
Zoek naar nieuwe materialen. 

Ga op zoek naar andere dragers/sokkels voor je werk. 

Bestudeer het gebruik van kaders en passe partout. Onderzoek hoe het ge-
bruik van een kader kan bijdragen tot de compositie en de inhoud. 

Onderzoek je werk tov de toeschouwer. 
Grootte van je werk  
Plaatsing van je werk in de ruimte en aan de muur 
Belichting 
… 
En ander elementen die invloed hebben op de toeschouwer 

Orienteer je binnen de hedendaagse beeldende kunst en bestudeer kunste-
naars die linken hebben met je eigen werk. 
Deze linken hoeven niet altijd meteen duidelijk te zijn. 
Tracht de gevonden gelijkenissen te bestuderen om zo je werk te verbreden 

Draadfiguren in ijzerendraad – aninmatie - verhoudingen 

Symboliek binnen je werk  
Wat betekenen de kleuren, objecten, voorstellingen in je werk 
Hoe kan je symboliek gebruiken 



Referentiekader  

Dit is een leidraad die je kan hanteren om bewuster om te gaan me het grote 
aantal keuzes dat de kunstenaar kan maken om tot een rijk kunstwerk te 
komen. Immers, als je op voorhand gefundeerde beslissingen neemt over deze 
aspecten, zal het creatieve proces – en dus hopelijk ook het eindresultaat, des 
te intenser worden. Je kan dan het totaalbeeld van het eindresultaat beter 
voor ogen houden. Zo vind je een evenwicht tussen de oppervlakte van ‘het 
letterlijke’ en de eindeloosheid van het louter ‘intuïtief handelen’.  

Het is uiteraard niet de bedoeling dat dit een keurslijf wordt, een eng kader dat 
weinig ruimte laat voor flexibilteit en creativiteit, maar eerder een houvast. 
Hopelijk laat deze werkwijze je toe om tijdens en nadien gemakkelijker tot 
zelfreflectie en zelfkritiek te komen. 
Maar vergeet niet dat je werkt in de wereld van de vrije beeldende kunsten en 
dat je ten allen tijden kan bijsturen, herbekijken, herwerken,… en je visie kan 
aanpassen.  

1. Omschrijf wat je juist wil doen:   

vrije associatie is hier essentieel !  

• Welk verhaal wil je vertellen ?  

• Wil je een bepaalde boodschap overbrengen ? Zo ja, dewelke ? 

• Vanuit welk gevoel vertrek je ? 
  

• In welke stijl ga je werken ?  

• Welke vormentaal wil je hanteren ?  

• Welke symboliek / eigenschappen / kenmerken zijn verbonden met je 
idée, boodschap, gevoel, concept ?  

• Heb je documentatie om je werk beter te situeren ?  

• Moet dit ook leesbaar zijn voor de toeschouwer ? 

• Wil je misschien iets anders losmaken bij de toeschouwer ? 

• … 



2. Distilleer:  

• Wat is de essentie van wat je wil weergeven, vertalen of communiceren ?  

• Wat is dan juist overbodig ?  

• … 

3. Geef vorm aan de essentie:  

hoe kunnen volgende aspecten het verhaal eventueel versterken ?  

• Welk materiaal  sluit aan bij    wat je wil overbengen ?  
vertaalt het best 
biedt meerwaarde aan bij 

• Welke    huid     wil je je werk geven ? 
oppervlakte  

   textuur 

• Wat zijn de   eigenschappen  van het materiaal ? 
mogelijkheden 
beperkingen 

• Bedenk dit op  technisch    vlak 
inhoudelijk 
gevoelsmatig 

• Ga je kleur gebruiken? 

• Wat is de symboliek, meerwaarde, … van kleur? 

• Hoe groot moet je werk worden en waarom ? 
  
• Hoe ga je je werk afwerken ? 

  
• Hoe ga je het presenteren ? 

  
• Hoe ga je het plaatsen in de ruimte ? En moet het dan op een sokkel of 

niet ? 
  

• Welke sokkel wil je en hoe plaats je je werk precies op die sokkel ? 
  



• Hoe ga je je werk bevestigen ?  

• … 

Zoektocht naar een eigen vormentaal 

Na een eventueel gebruik van het referentiekader (omschrijf, distilleer en geef 
vorm aan de essentie) begint het proces van het ontwikkelen van een eigen 
vormentaal.  

Hoe geef je vorm aan hetgeen je wil vertellen, dat wat je waarneemt, dat wat 
je je verbeeldt, bedenkt en voelt ?  
Het vormgeven kan een kopiëren van de realiteit zijn maar kan nog vele an-
dere richtingen uitgaan. 
Welke richting je uitgaat als kunstenaar is persoonlijk en individueel en in de 
wereld van de beeldende kunsten zijn er nagenoeg geen restricties. De meest 
bepalende restricties zitten in jezelf ( bv. op technisch vlak, materiaal, kennis 
en zelfs op logistiek en financieel vlak). 
Wees bewust van je mogelijkheden en je beperkingen en scherp je kennis 
doelgericht aan met betrekking tot wat je wil vormgeven en wat voor jou een 
meerwaarde kan zijn. 

Het creëren van een eigen vormentaal is niet gebonden aan het vasthouden 
aan 1 discipline. Het kan zijn dat meerdere disciplines of combinaties ervan 
nodig zijn. 
Ook is niet alles te vertalen in eenzelfde materiaal of gekende techniek binnen 
dezelfde discipline, pas je medium aan zodat dit je vertaling versterkt. 

Alles dat zichtbaar is in een kunstwerk is mede bepalend voor de totaliteit, 
daardoor is het aangewezen dat je bewust omgaat met elk onderdeel van het 
kunstwerk. Dit bewustzijn van de totaliteit kan al bij aanvang aanwezig zijn 
maar kan ook gaande weg groeien of veranderen. 
Je kan op voorhand bepalen welke elementen je werk zou moeten bevatten 
zonder dat dit je creatief proces in de weg staat. Integendeel, het kan je 
helpen om een sterkere focus te leggen op datgene wat jij als kunstenaar be-
langrijk vindt. 

Een goede start voor het ontwikkelen van de eigen vormentaal is jezelf te 
oriënteren binnen de kunstwereld. Kijk, voel, observeer en analyseer kunst-
werken die je interesseren. Probeer dieper te graven in de werkwijze van de 
kunstenaar. Het kijken en analyseren van wat tot hiertoe reeds bestaat zal een 
verrijking zijn voor de eigen ontwikkeling en het verbreden van de eigen ken-
nis. 
De kunst(enaar) heeft altijd terug in de tijd gekeken en vervolgens elementen 
over- of meegenomen óf er tegen gereageerd. De kunstgeschiedenis kan je 
niet uitwissen dus kan je ze beter omarmen. Het zou dan ook onmogelijk zijn 
de hele kunstgeschiedenis op je eigen houtje en in 1 mensenleven terug over 



te doen dus kan je beter de aangereikte antwoorden gebruiken om sneller te 
evolueren naar een sterkere kunstenaar. 
Daar waar je eerst elementen zal overnemen van anderen en je werk meer een 
combinatie zal zijn van onderdelen van verschillende kunstenaars zal het sti-
laan evolueren naar een autonoom persoonlijk werk. 
Binnen je eigen werk zal je dan kunnen terugvallen op de kennis en vocabu-
laire van de kunstwereld en ze naar je eigen hand zetten. 

Zoals eerder reeds aangegeven is de zoektocht naar de eigen vormentaal een 
persoonlijke en individuele zoektocht waar elk individu in zijn eigen tempo zijn 
antwoorden moet vinden. Er kunnen hulpmiddelen aangereikt worden voor zij 
die daar nood aan hebben. Dit aanreiken kan zowel klassikaal als individueel 
en zal afhangen van de noden van het moment.  
Door de juiste bevraging , met het nodige respect, door jezelf, de omstaanders 
en de begeleider zal er een dialoog kunnen ontstaan die een verrijking en ver-
sterking van je werk kan teweegbrengen. 

Er is geen absolute waarheid alleen maar interpretaties ervan. 

EXPO 

Dit in situ project kan doorgaan in de gangen van de academie. 

Het project staat open voor studenten van alle jaren 
Alle technieken zijn toegelaten. 
In de eerste les zal het concept uitgelegd worden, krijg je een plaats in de 
gang toegewezen en kan je aan de slag met je ideeen uit te werken in 2 di-
mensionale voorstudies. 
Aan de hand van oa associatief denken maar evengoed gevoelsmatig vor-
mgeven zal je basis concept vorm krijgen in je voorstudie. 
Je brengt zelf een aantal materialen mee om 2  of 3dimensioneel te werken. 
Van papier en balpen tot verf en doek... 
Ook ipad, smartphone en laptop kunnen bruikbaar zijn... 
Verschillende materialen en technieken zullen voorgesteld worden om je con-
cept vorm te geven. 
In de volgende lesmomenten kan je experimenteren met je toegewezen locatie 
en verschillende technieken. 

Beperking: er mag geen witte muur meer te zien zijn, binnen je toegewezen 
stuk, wanneer je project af is, en de muur mag niet geschilderd worden. 
De gang moet zijn functie blijven behouden 

Expo opbouwen 

Alle werken , van alle richtingen,voor de expo worden op voorhand verzameld 
in de zaal. 
Op een moment voor de opening komen een aantal studenten, die zich op 



voorhand aangemeld hebben, bij elkaar in de zaal om met de aanwezige 
werken een boeiende expo op te bouwen. 
De vakleerkracht begeleid deze opbouw en laat voldoende ruimte voor experi-
ment en onderzoek. 

De eerste stap is het onderzoek naar de mogelijkheden van de ruimte in relatie 
tot de aanwezig kunstwerken. 
Welke bruikbare elementen zijn er aanwezig? 
Hoe kunnen we de ruimte eventueel aanpassen? 
Hoe komt de toeschouwer binnen en hoe wandelt hij doorheen de expo. 
Wat is de eerste aanblik bij het binnenkomen en hoe werken de aanwezige el-
ementen en kunstwerken in de ruimte? 

Er kan gebruik gemaakt worden van een aanwezige stelling en karren met 
stoelen en het verschuiven van mobiele stoffen wanden om de zaal aan te 
passen en verschillende hoekjes en binnenruimtes te creeren. 

De tweede stap is het plaatsen van de kunstwerken in de aangepaste omgev-
ing en deze omgeving nog te veranderen in dialoog met de kunstwerken. 

Studenten krijgen de kans om de werken, ook die niet van hen zijn, te plaat-
sen in de ruimte en dialoog met andere werken. 
Dit plaatsen kan thematisch of op kleur of op techniek zijn maar kon even 
goed in contrast met elkaar zijn... Verschillende manieren werden uit-
geprobeerd. 

Studenten moeten ook een onderlinge dialoog voeren om tot een coherente 
expo te komen. De vakleerkracht  observeert, modereert en begeleid daar 
waar nodig. 

Zo word binnen de beperkingen die de ruimte met zich meebracht een boeiend 
toonmoment gecreeerd waar de andere deelnemende studenten hun eigen 
werken en die van anderen konden ontdekken. 

Groepsexpo 

De studenten staan in voor elk aspect van de expo: 

Opzetten van vergaderingen op verschillende momenten omtrent diverse on-
derwerpen relevant aan de expo om zo tot duidelijke en begrijpbare afspraken 
te komen die voor iedereen voldoende houvast bieden. 

Het maken van een logboek en verslagen waarin alle afspraken en info terug te 
vinden is onderandere: 



Verdeling van de verantwoordelijkheden en werklast. 
Het omschrijven en oplijsten van info, tekst... voor het drukwerk en dit op een 
duidelijke manier door te geven aan de verantwoordelijke (vakleerkracht) 
Het plannen van een bezoek aan de ruimte om de mogelijkheden en beperkin-
gen ervan te onderzoeken. 
Het plannen van de opbouw en afbraak. 
Het oplijsten en op voorhand verzamelen van alle benodigdheden voor de op-
bouw 
Het plannen van de opening/ vernissage ,eten, drank,... 
Het contacteren, informeren en uitnodigen van de gastsprekers. 
Het oplijsten van toezicht 
Gebruik maken van verschillende communicatie middelen om de expo kenbaar 
te maken. 
... 

De vak leerkracht bepaald zijn positie in deze onderneming en deelt deze 
duidelijk mee aan alle studenten. 
In dit geval is de positie van de vakleerkracht als volgt: 
De vakleerkracht geeft op voorhand een aantal leidraden en suggesties mee 
die als houvast kunnen dienen om een expo vorm te geven. 
Hij kijkt vanaf de zijlijn mee en grijpt in wanneer nodig. 
Hij zoekt mee naar oplossingen voor het grafisch ontwerp voor uitnodigingen 
en affiche. 
Hij zal, daar waar nodig is, de opbouw van de expo mee begeleiden. 

Groepsexpo in het districshuis in deurne. 
Afgelast door de eerste lockdown 
Studenten: sculptuur en traject 
Voor de expo van dit jaar konden alle studenten van de richtingen traject en 
sculptuur zich, vrijwillig,aanmelden om deel te nemen deze expo. 
Het districshuis in deurne werd op voorhand vastgelegd. 
Er werd geen thema of titel aan de expo gegeven zodat iedere deelnemer met 
zijn eigen werk naar buiten kon komen. 

AANVULLING 02 – januari 2015 – Meul Christophe 

Gelijke Onderwijskansen-beleid uitwerken en implementeren. 

Visietekst. 

In 2002 zag het decreet gelijke kansen het licht en ook nu wordt daar nog 
steeds aan gesleuteld. Evenwel is zoals gesteld in de opdracht het DKO niet 
mee opgenomen in dit “GOK-decreet”. Toch is een “gelijke onderwijskansen-



beleid” nodig voor iedere academie. In de hoop dat het nieuwe DKO decreet 
hier werk van maakt zijn we in blijde verwachting en maken we er ondertussen 
zelf werk van. 
Nog meer dan vroeger is onze maatschappij multicultureel samengesteld wat 
een potentiële aanvoer is van diversiteit binnen het kunst- en het culturele veld 
in de ruime zin. Het voordeel van een “gelijke onderwijskansen-beleid” is de 
aanvullende culturele en artistieke verrijking voor de autochtone, allochtone 
niet- kansarmen en eventuele maatregelen tegen mogelijke discriminatie. Een 
beleid dat me persoonlijk na aan het hart ligt, in het verleden heb ik reeds sa-
mengewerkt met poverello in Brussel dat weliswaar een iets ander publiek op-
vangt maar mij evengoed doen inzien heeft hoe breekbaar de mensen en dan 
vooral de jeugd aan de rand van de maatschappij wel zijn.  
De academie moet meer  initiatieven opstellen en samenwerkingsverbanden 
met lokale “kans-armen” opvangorganisaties, OCMW's e.a. om actief opzoek te 
gaan naar deze soms zeer moeilijk bereikbare doelgroep. 
  
Bij het uitwerken van dergelijk beleid is het nodig de volgende voorbeschou-
wingen in acht te nemen als men de situatie objectief bekijkt van de doelgroe-
pen. 
Deze zijn allochtone en/of kansarme jongeren. Verschillende drempels zijn 
aanwezig. In het DKO wordt grotendeels de Westerse kunst beleefd, de lessen 
kunstgeschiedenis niet meegerekend.  
Dit is een eerste culturele drempel die voor bepaalde allochtone groepen als 
onterecht te hoog wordt aangevoeld of te verschillend van hun eigen culturele 
erfgoed. 
Ten tweede is er het financiële plaatje dat kansarme en/of allochtone jongeren 
en hun gezinnen de toegang ontzegt tot de academie.  Waarbij de beeldende 
kunst dan nog min of meer betaalbaar is, is dit in de muzische vorming een 
ander verhaal. 
Een derde en overkoepelende factor is het toch nog steeds aanwezige elitaire 
karakter van alles wat met kunst te maken heeft. Nogmaals, de academie 
dient laagdrempelig te zijn, toegankelijk voor iedereen dat wil zeggen voor ie-
dereen ongeacht geloof, etnische achtergrond, sociale toestand en moet bo-
venal duidelijk in de communicatie zijn.  
Vandaar deze aanpassing/aanvulling van het huidig artistiek-pedagogisch pro-
ject. 
  
Onze huidige minister van onderwijs had het er nog over, het belang van het 
DKO en het voordeel dat dit oplevert voor de leerlingen die later naar het ho-
ger onderwijs doorstromen. Immers een creatief probleem oplossen tijdens de 
lessen DKO is hetzelfde als een vraagstuk oplossen ! (update mei 2015) 
Daarom kan de academie op deze manier een opbouwende bijdrage leveren 
aan onze kleurrijke samenleving en kan hierbij een ondersteunende rol spelen 
om nét die diversiteit ten toon te stellen en te benadrukken 

 Meul Christophe 



Actieplan  
Gefaseerd plan ter implementatie – 2 schooljaren.  

1e jaar of minder.  

1. Werkgroep samenstellen bestaande uit directie en afgevaardigde 
vanuit de leerkrachten (PECO), medewerkers-voorzitter OCMW, leden 
van het basisonderwijs in Borsbeek +  eventueel andere lokale initia-
tiefnemers. (kansarme organisaties).  
Deze werkgroep staat o.l.v. de directeur en probeert de verschillende partners 
bij elkaar te brengen om gezamenlijk naar een transparante en duidelijke  
aanpak te zoeken. In het basisonderwijs heeft men meer zicht op wat er zich 
afspeelt in het gezin, hun ervaring is van groot belang, en kan ons er attent op 
maken waar er eventuele “concentratie” problemen zouden zijn. Daarnaast kan 
indien de basisschool dit wenst ons toestaan hun platform te gebruiken om het 
doelpubliek beter te bereiken.  
Ook de medewerkers van het OCMW zijn van groot belang als communicatie-
orgaan naar de betrokken doelgroepen al dan niet in combinatie met een leer-
kracht.  

Concrete taken: 
A. vooronderzoek. . Welke initiatieven zijn er al genomen in Borsbeek ?  
Welke zijn de mogelijke organisaties die zich reeds met deze materie bezig 
houden? Onderzoek naar mogelijke subsidies. 
B. Vergelijkend onderzoek van steden en of gemeenten die reeds actief 
werken aan gelijke kansenbeleid. Bijvoorbeeld Lier. Men werkt daar  met 
de “vrijetijdspas”, een systeem dat uitstekend werkt volgens de huidige direc-
teur van de academie daar: “De stad Lier geeft een kortingskaart GOMOR aan 
inwoners met een klein of bescheiden inkomen.Met deze kortingskaart kunt u 
tegen verminderd tarief deelnemen aan lokale cultuur- vrijetijds- en ontmoe-
tingsactiviteiten.” (info website Lier) 
Aanvragen of er plannen zijn om dergelijke vrijetijdspas of variant mogelijk te 
maken in de regio Borsbeek. 
C. Opleiden, eventueel bijscholen van leerkrachten, onderzoeken en onder-
steuning opvragen bij Démos kenniscentrum. Leerkrachten die een grote affini-
teit hebben met dit thema krijgen voorrang om mee te werken. 
D. Bij de proeflesdagen/opendeurdagen voor potentiële nieuwe leerlingen ex-
tra aandacht besteden aan de jongeren uit de doelgroepen.  
E. DIRECTE COMMUNICATIE Op verplaatsing naar de scholen om direct con-
tact te maken met de jongeren en eventueel de ouders al dan niet samen op 
pad met de OCMW medewerker.  
F.  aanpassing van het schoolreglement met een verwijzing naar secretariaat 
of directie indien iemand  financiële problemen ondervindt. 
G. Online inschrijvingsformulier 



Een online inschrijvingsformulier > drempelverlagend. 

2e jaar.  
In de praktijk 
Het eerste jaar is de voorbereidingsfase die een ruim aanbod van instrumenten 
biedt om aan de slag te gaan. Het is van groot belang dat ALLE leerkrachten 
hierin betrokken worden, vandaar ook de aanpassing van het artistiek pedago-
gisch project. En de duidelijke communicatie naar de leerkrachten toe. 
Belangrijk om dit beleid te laten slagen is dat het personeel deze visie mee op-
pakt en dat het naast de andere beleidsitems (algemeen beleid van de acade-
mie) een acceptabel onderdeel is / wordt van de artistiek-pedagogische visie 
Academia Borsbeek.  

> De directie en pedagogische coördinatoren zien er op toe via de werkgroep 
verkregen informatie kenbaar wordt gemaakt aan de leerkrachten om extra 
aandacht te besteden aan de doelgroepen in de les.  
> Indien mogelijk wordt er rekening gehouden een diverse opbouw van de 
klassen.  
> Opties  doorstroom hogere graad aftoetsen aan de praktijk. (is evenwel een 
meerjarenplan ). 
 (naar hogere graad toe, inrichten van het atelier “KUNSTEXPLORATIE” wat een 
ruim lesplan heeft en eventueel niet-westerse kunst kan behandelen)  
> Het secretariaat bewaakt de aanwezigheden van de doelgroep en de moge-
lijke uitval, er kan dan tijdig worden ingegrepen en de leerling of ouders kan 
gecontacteerd worden door een aangestelde vertrouwenspersoon. (leraar) 
> Er moet actief blijven gecommuniceerd worden met de doelgroepen zelf en 
organisaties zoals voorgesteld in fase 1 (1e jaar). De directie organiseert de 
contacten en vergaderingen. 
> 2de helft 2de jaar, analyse van het aantal inschrijvingen van leerlingen uit de 
doelgroep, opstellen bevindingen van de leerkrachten. Opvolging aanpak aan-
passen indien nodig.  
Eventueel aanvullende analyse door externe pedagogische dienstverleners. .  

Update A / Opvolging. 
Resultaten: 
Op 10 februari 2014 werd er een vergadering gehouden tussen Meul Christop-

he (directeur Academia Borsbeek) en Kathleen Seebrechts (directeur 
OCMW Borsbeek huidige gemeente secretaris)). Informele vergadering. 

Tijdens deze vergadering schetst de directeur de achtergrond en stelt zijn vi-
sietekst voor. Er wordt meteen al een concreet voorstel gedaan: 
“Leerlingen met ouders die het omnio satuut genieten krijgen reeds korting, 40 
euro ipv 62 euro. Indien dit bedrag ook een probleem zou zijn kan het OCMW 
Borsbeek tussen komen voor ook deze 40 euro bij te leggen.” 
Er wordt voorgesteld om onze academie en specifiek ons Gelijke Onderwijs-
kansen-beleid/visie voor te stellen aan de OCMW medewerkers. 
Op de vergadering met de werknemers van het OCMW, specifiek de opvoeders/

begeleiders stellen we de academie voor: 



– opmerkingen : Om de drempel verder te verlagen van de academie zullen er 
“proeflesdagen” worden ingericht voor alle jongeren, na vergadering en voor-
stelling van de academie aan sociaal werkers van het OCMW kunnen zij op hun 
beurt beter inschatten welk gezin zal ingaan op dergelijke uitnodiging. Eventu-
eel wordt gevraagd een leerkracht mee op pad te sturen .  
Samenwerking met de kansarmenjongeren organisatie, .. is mogelijk met de 

lokale initiatieven die de kansarmen en/of allochtonen begeleiden. Zij 
hebben immers een direct contact en een vertrouwensband met de doel-
groep. 

Ons actieplan is niet ongehoord gebleven, vanaf volgend schooljaar schrijven 
we ook jongeren in met specifieke handicaps, directie en organisatie be-
kijken of een doventolk subsidieerbaar is.  

Sinds mei 2014 is ons online inschrijvingsformulier klaar:  
We merken op dat 75 procent van de online inschrijvingen  meestal allochtone 
leerlingen zijn.wat de indruk wekt dat een online formulier minder afschrikt 
dan eens langs te komen naar de academie (wegens beperkte kennis Neder-
lands ?)  De communicatie wordt op deze manier weer een stuk éénvoudiger 
gemaakt.  
Tijdens een informeel gesprek met de schepen van onderwijs Kristof Borsbeek, 

bekijken we of het wettelijk/ethisch verantwoord is, flyers in meerdere 
talen te maken, of een disclaimer op de website te plaatsen welke talen 
we spreken. 

Directie en Administratie  talenkennis Russisch, Frans, Engels, Duits) . 
De gemeente Borsbeek, werkt samen met de omringende gemeentes Wom-

melgem , Vremde, Wijnegem aan een “vrijetijdspas” (analoog zoals 
voorbeeld in Lier) 

> Persoonlijke opmerking / aanvulling: 
1. Eens de leerlingen over de drempel zijn gehaald is het duidelijk dat ze graag 
komen. Een positief gevolg van deze ondernomen acties is kostbare “mond-
tot-mondreclame”, we krijgen zeer duidelijk een hogere instroom allochtone 
en/of kansarme leerlingen omdat de reeds ingeschreven leerlingen onbetaalba-
re reclame maken vanuit hun eigen (soms) gesloten cultuur. (leerlingen met 
een andere ethnische achtergrond, cultuur, kansarm milieu). Ook de samen-
werking met enkele OCMW's werkt optimaal.  
 Een duidelijke en open communicatie over dit beleid naar de doelgroep toe is 
van groot belang. Het gaat immers om het vertrouwen te krijgen van de men-
sen die soms gediscrimineerd worden  gezien hun positie, ongewild aan de 
rand van de maatschappij. 

 Update B : Vergadering met jeugdconsulent Robert. 
De gemeente Borsbeek bundelt de krachten inzake de kansarmoede horizon-
taal over alle niveaus heen. Een volgende vergadering wordt gepland in 2016 
najaar.  



Update nov 2017. Samenwerkingsproject kansarmoede, Gemeente en Acade-
mia. Kort project met mensen kansarmoede lokaal Borsbeek. Positief resultaat. 
Vervolg gepland.  
Lokaal lijkt er een structurelere aanpak bij het bestuur te ontstaan. kansar-
moede consulent , goede samenwerking.  

2018. Opvolging project, kansarmoede puzzel gemaakt met lokale mensen 
kansarmoede, armoedeconsulent en selectie leerkrachten.  Symbolische actie.  
Conclusie: Veel mensen (jong en oud) die momenteel in de kansarmoede ver-
toeven zouden na een bescheiden bevraging (20) meer dan graag les volgen 
aan de academie. De prijs is een onoverkomelijk probleem.  
Actie: overleg gehad met lokaal ocmw maar ook met Antwerpen en buurtge-
meenten: Verschillende gemeenten hebben een soort lokale “cultuurpas” 
waarbij de inwoner van een bepaalde gemeente soms een aanzienlijke korting 
krijgt bij inschrijving. Lokaal werkt Borsbeek, Mortsel aan een dergelijke “pas”. 
Er is evenwel geen financiële ruimte.  
Evenwel, niet enkel financieel is er een drempel - sociocultureel mogelijk te be-
reiken groep. Korting geven kan ook stigmatiserend werken…  
Planning: terug contact zoeken met lokale maatschappelijke werkers (via 
ocmw), bereidheid is aanwezig - terug plaatsen online inschrijvingsformulier - 
meerdere niet europese talen als reclame ligt politiek gevoelig.  
   


