
EVALUART(
(

ARTISTIEKE((
COMPETENTIES(

(
Competent(in(Ar9s9eke(Competen9es((

KHLim(
Kuns9g(Competent((

GO!(



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

evaluART 
  
  
In evaluART onderzoeken we praktijken, concepten en visies, die zowel 
richtinggevend als ruimte scheppend zijn voor de evaluatie van onze 
leerlingen.  
  
Hoe formuleren we onze feedback zodat die voldoende voedend is, én 
de verdere artistieke ontwikkeling van onze leerlingen ondersteunt? 
  
Hoe combineren we objectieve criteria met subjectieve indrukken?  
  
Welk gewicht geven we aan de leerling zelf, aan onszelf als leraar, aan 
externe experts of aan collega’s bij het beoordelen van de artistieke 
competenties van leerlingen? 
  
Welke varianten van rapportering passen ons het beste?  
  
  





sleutelvragen voor evalueren 
  
  
Waarom evalueren?  
Wil ik mijn leerlingen ermee vooruit helpen? Of wil ik de kwaliteit van het geleverde werk 
beoordelen? Of wil ik mijn leerlingen vergelijken en rangschikken?   
 
Wat evalueren?  
Wil ik een werk evalueren? Of het werk eraan? Of beoordeel ik of iemand competent is? 
Evalueer ik alle rollen? Of slechts enkele?  

 
Wie evalueert?  
Op welke wijze betrek ik leerlingen? Welke meerwaarde hebben externen bij de evaluatie? En 
zijn die externen vakgenoten of niet?   

 
Hoe evalueren? 
In welke mate zijn mijn evaluaties voedend, veelzijdig en veelvormig? Welke vormen zijn 
geschikt? Kloppen ze bij wat ik wil evalueren?  
 
Wanneer evalueren?  
Evalueer ik enkel tijdens het toonmoment? Of las ik verschillende toonmomenten in? Of 
evalueer ik permanent via feedup, feedback en feedforward? 
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principes voor artistiek evalueren 
  
Voedend  
Elke evaluatie versterkt de goesting om zich verder artistiek en 
veelzijdig te ontwikkelen. 
Evaluaties bieden voeding om een volgende stap in de eigen 
ontwikkeling te zetten.  
 
Veelzijdig 
Evaluaties geven feedback over de competenties verbonden aan 
alle rollen: vakmanschap, kunstenaar, (onder)zoeker, samenspeler 
en performer. 
Ze worden verwoord met aandacht voor het unieke van elk 
leerling. 
 
Veelvormig 
Leerlingen krijgen een gevarieerd palet aan kansen om te tonen 
wat ze kunnen; verschillende momenten, verschillende vormen, 
verschillende actoren.  
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componeren van 
evaluatiepraktijken 
 
 
Vanuit de prinicipes artistiek evalueren en de sleutelvragen 
evalueren kan een leraar, team of academie nadenken over een 
evaluatietraject. 
 

 Welke toonmomenten willen we organiseren? 
 Welke rol bedelen we een (externe) jury toe? 
 Hoe betrekken we leerlingen bij de evaluatie? 
 Hoe communiceren we over de evaluatie met leerlingen en 
 ouders? 
 Hoe weerspiegelt ons DNA zich in onze evaluatiepraktijken?  
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onmiddellijk feed-back geven 
 
 
Leraar en leerling zijn voortdurend aan het evalueren.  De 
leerling stuurt zichzelf bij wanneer hij merkt dat iets niet lukt. De 
leraar observeert de leerling en geeft aanwijzingen.  
 
Onmiddellijke feedback is effectief en de belangrijkste vorm van 
voedende evaluatie.  
 
Voorbeelden van feedback: 

•  Leg wat meer vibrato in je spel (vakman). 
•  Probeer eens de compositie in je tekening te herordenen.

(kunstenaar). 
•  Kijk ‘es of je blik beweeglijk blijft als je de zaal inkijkt.

(performer). 
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portretten maken 

Je geeft voortdurend voedende feedback.  
 
Daarnaast is het zinvol om over een langere periode terug te blikken. 
Zoiets zorgt ervoor dat leraar en leerling duidelijker zicht krijgen op de 
artistieke ontwikkeling van de leerling. 
 
Portretten van leerlingen maken is een mogelijke praktijk. Je beschrijft in 
woorden op welke wijze de leerling 

–  samen werkt met anderen; 
–  omgaat met de kernelementen van vakmanschap; 
–  creatief handelt binnen de opdrachten; 
–  zich toont; 
–  nieuwsgierigheid en interesse laat zien. 





leerlingen evalueren (mee) 
 
 
Leerlingen betrekken bij de evaluatie van hun werk en inspanningen  
werkt heel motiverend.  
 
Er bestaan allerlei vormen van zelfevaluatie. 
 

•  Leerlingen bepalen mee de evaluatiecriteria; 
•  Leerlingen geven feedback op elkaars werk; 
•  Leerlingen formuleren zélf hun sterke punten én uitdagingen; 
•  … 
  

 





veelvormige toonmomenten 
 
 
De toonplekken op de globale landkaart zien er telkens anders uit. 
De mogelijkheden zijn onuitputtelijk:  
 

Groot, klein 
Veel volk, kleine groep, vertrouwde personen, vreemden 
Klasconcert, ziekenhuisoptreden, straathoek, feest, 
verrassingsoptreden 
Marathons of korte toonmomenten 
Eén optreden of verschillende keren achter elkaar 
… 

 
Toonmomenten zijn ook kansen om je leerlingen te oefenen in toe-
schouwen, toe-horen, toe-zien. Om hen te leren kijken met de 
ogen en oren van een vakman, een kunstenaar,…. 



jury’s die het verschil maken 
 
 
Derden (ouders, vrienden, collega’s, …) uitnodigen op de 
toonmomenten is een belangrijke praktijk. De confrontatie met 
een veelvormig publiek vormt leerlingen en versterkt hun 
competenties als performer.   
 
Leerlingen ervaren er het verschil in appreciatie van verschillende 
actoren. Wanneer jury’s een mee-beslissende stem hebben in het 
beoordelen van leerlingen, dan is het nodig om hen te briefen 
over de kernen van het eigen artistiek project en de focus van de 
beoordeling. 
 
 



evaluatiedocumenten 
 
Evaluatiedocumenten zijn een spiegel van onze kijk op 
evalueren.  
 
Op de volgende pagina’s vind je een aantal voorbeelden die in 
de pilootacademies ontwikkeld zijn.  
 
Sommige documenten kleuren eerder blauw: gedetailleerde 
aanvinklijsten typisch voor het onderwijs. 
Andere documenten kleuren eerder rood: globaal, evaluaties-
in-woorden,…  leunen meer aan bij de kunsten.  
 
De blauwe voorbeelden worden eerder in groepsvakken 
gebruikt. Het invullen is minder tijdsintensief. De meer individuele 
aanpak komt beter in de rode evaluatiedocumenten tot zijn 
recht. !
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Uit een woordrapport van een leraar BK 
 
Joppe, je bent een echte teamspeler. Je hebt goede 
ideeën en kan die ook overbrengen. Je werkt je oefening 
rustig en geconcentreerd af zonder je aan anderen te 
storen. Je werkt steeds flink door waardoor je werk meestal 
af raakt. Je zwarte vis was heel origineel en mooi 
uitgewerkt. 
  
Ik zie vaak enthousiasme voor de opdrachten, die je 
persoonlijk kan  uitwerken. Je werkt op een je eigen manier 
aan de opdrachten. Doe zo voort!  
Ondertussen heb je al vele technieken onder de knie. Blijf 
letten op de afwerking van je werkstukken. 
Ik merk ook dat je de ruimte neemt om verschillende 
dingen uit te proberen vooraleer een keuze te maken. 
Prima!  
Een pluim ook voor de vlotte manier waarop je samenwerkt 
met anderen. Bijvoorbeeld dat je niet aarzelt om een 
medeleerling vooruit te helpen, wanneer die vastloopt. 
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EVALUATIEFORMULIER BEELD  
!

DE 6 ROLLEN 

ONDERZOEKER 

nieuwsgierig     
kiezen             
verwondering    
 informatie in vraag stellen  
invalshoeken  
op avontuur       
naar binnen kijken     
ontdekken 

PERFORMER 

raken               
presenteren             
rituelen       
verwoorden        
publiek meenemen          
een verhaal vertellen     
er staan      
contact  
(durven) tonen 

KUNSTENAAR 

uitdrukken            
spelen met  
creëren         
experimenteren   
beleven              
variëren    
passie                    
emotie            
expressie      
verwonderen 

VAKMAN 
 
concentratie      
techniek beheersen  
finishing touch          
vakwerk                 
zorg dragen 
vakkennis              
nauwkeurigheid 

SAMENSPELER 

inspelen op        
afstemmen 
verantwoordelijkheid 
afwachten  
de toon zetten                           
luisteren                     
volgen            
verstoppen      
ontmoeten 

UNIEKE IK 

goesting hebben 
eigen touch 
eigen wegkwaliteiten kennen                                 
valkuilen  
eigen verhaal 
Je werk uitleggen 

 

 

 

Februari 2014 
 

Liese, het is mooi om te zien hoe je nu 
al een eigen stijl hebt ontwikkeld. 
Jouw intuïtief kleurgebruik laat 
mensen rondom je verbijsteren. Je 
speelt met zonnige kleuren, geel, 
orange, rood, paars. Je tekeningen 
stralen leven en energie uit. Hou dit 
aan, Olivia. 

Tot in het detail wordt je werkje 
afgewerkt, dit is een mooie 
eigenschap. Pas wel op soms verlies je 
jezelf hierin en kom je snel achterop. 
Probeer de komende maanden het 
tempo wat op te drijven maar laat 
zeker de kwaliteit niet achterop 
komen. 
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HULP%BIJ%EVALUATIEGESPREK%1%EVALUATIEFICHE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%BK%ACADEMIE%BEELDENDE%KUNSTEN%ANDERLECHT%

ACADEMIEJAAR:*___________________* * ************HOGER*GRAAD* 1* 2* 3* 4* * STUDENT:*________________________*

**************DATUM:*___________________* * SPECIALISATIEGRAAD* 1* 2* * * ******OPTIE:*________________________*

*

DOCENT(EN):*

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;*

PROJECTOMSCHRIJVING*(indien*van*toepassing):*
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%C,*E,*
F,I%

%  %
D,*G%

%  %
B,*D,*F%

%  %%
A%

%  %%
J,*H%

%  %%
K%

!

*
 *A,B,C,D,E,...*;;>*verwijst*naar*het*specifieke*studieprofielcomponent*(zie*Studieprofiellijst*doorstroom*kunstonderwijs)*

 %experiment%
 %improviseren*
*
 %onderzoek%
 %analyse*
 %verslag*
 %methode*
 %planning*
*
 %reflectie%
 %inzicht*
*
 %;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;*
*

* vakmanschap%1
techniek%(specifiek%
atelier%en/of%project%
gebonden)*
*
 %;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;*
*
 %;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;*
*
 %;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;*
*
 %beeldaspecten*
(kleur,*licht,*materiaal,*
ruimte,*structuur,*vorm,*
compositie...)*
*

*

%

%

* persoonlijke+
kunsttaal%

 %originaliteit*
*
 %inventiviteit*
(verbeeldingskracht*;*
vindingrijkheid)*

*
 %expressiviteit*
(zeggingskracht)*

*
 %intuïtie*
*
 %beeldaspecten*
(kleur,*licht,*materiaal,*
ruimte,*structuur,*vorm,*
compositie...)*

*

* het%gestalte%geven%
van%artistieke%
ideeën%vanuit%de%
eigen%kern%

 %**zelfconcept%

 %*persoonlijkheids%
1ontwikkeling%

 %motivatie%
%
 %attitude%

*  %samenwerken%

 %respectvol*
omgaan*met*
anderen*

 %afspraken%
maken%

 %cross1overs%met%
andere%disciplines%%

 %welzijn%
%
%

*  %presentatie1%
vaardigheden%

 %interactie*met*
omgeving%

 %dialoog/*
interactie*met*
publiek*
*
 %;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;*

*

%
......./.......%

 %niet%%%%% %matig%
 %goed%%%%% %sterk%%
in%ontwikkeling%

* %
......./.......%%

%
 %niet%%%%%% %matig%
 %goed%%%%% %sterk%%
in%ontwikkeling%

* %
......./.......%

%
 %niet%%%%%% %matig%
 %goed%%%%% %sterk%%
in%ontwikkeling%

* %
......./.......%

%
 %niet%%%%%% %matig%
 %goed%%%%% %sterk%%
in%ontwikkeling%

* %
......./.......%

%
 %niet%%%%%% %matig%
 %goed%%%%% %sterk%%
in%ontwikkeling%

* %
......./.......%

%
 %niet%%%%%% %matig%
 %goed%%%%% %sterk%%
in%ontwikkeling%

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;*
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(aandachtspunten:)*;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;*

Handtekening/leerkracht// Handtekening/leerling* * * * TOTAAL* ......./.......*
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periode'1periode'1 periode'2periode'2

onderzoeker'(blauwe'oren) OV V G S OV V G S OV

kunstenaar'(groene'oren) OV V G S OV V G S OV

vakman'(grijze'oren) OV V G S OV V G S OV

luisteraar'(gele'oren) OV V G S OV V G S OV

teamgenoot'(oranje'oren) OV V G S OV V G S OV

unieke'ik'(rode'oren) OV V G S OV V G S OV

                          +Leerkracht++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ouder(s)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ouder(s)++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Directeur:+Diederik+Celis

ben+ik+leergierig+en+wil+ik+ontdekken?

kan+ik+linken+leggen?

kan+ik+opzoeken+in+een+gerichte+opdracht?

hoe+sPpt+heb+ik+de+opdracht+afgegeven?

kan+ik+omzeSen+in+woord,+kleur+of+beeld?

beheers+ik+de+leerstof+en+kan+ik+toepassen?

kan+ik+het+sPl+maken+in+mezelf?

kan+ik+met+aandacht+luisteren?

kan+ik+open+luisteren?

luister+ik+naar+de+leerkracht?

luister+ik+naar+klasgenoten?

doe+ik+acPef+mee+in+de+les?

welke+muziek+sprak+me+in+de+les+aan?

naar+welke+muziek+luister+ik+thuis+veel?

welke+muziek+speel+ik+graag?

welke+zijn+mijn+favoriete+oren?+(max.+2)

NVTveel+te+laat veel+te+laat veel+te+laatte+laat te+laat te+laatsPpt sPpt sPptNVT NVT





goochelen met cijfers 
  
 

In het onderwijs worden leerlingenprestaties vaak in cijfers 
uitgedrukt. We zijn dat zo gewend. 
 

Het voornaamste minpunt is dat een cijfer eerder beoordelend 
dan voedend is. Voor sommige leerlingen werken ze motiverend, 
voor andere ontmoedigend. 
 
Het loont de moeite te blijven zoeken naar alternatieven, want 
cijfers geven 

•  lokt het vergelijken van leerlingen met elkaar uit; 
•  leidt vaak tot betwistingen tussen betrokkenen; 
•  schiet vaak tekort: niet alles kan in  een cijfer uitgedrukt 

worden; 
•  heeft de schijn van objectiviteit: maar een 6 bij de  
    ene beoordelaar wordt makkelijk een 7 bij een ander.  


