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Artistieke competenties zijn 

(zichtbare) bekwaamheden 
voor de artistieke praktijk 
van nu en later



KUNST

ONDERWIJS

KUNST-
ONDERWIJS



Heldere einddoelen en doelgerichte 
leertrajecten behoeden het DKO voor 
vrijblijvendheid. 

Conceptnota  Vlaamse Regering



Einddoelen moeten zo geformuleerd worden dat 
leerkrachten:

- verschillende invalshoeken kunnen kiezen;
- een verschillend repertoire kunnen hanteren;
- andere pedagogische benaderingen kunnen 

gebruiken;
... 
al naargelang de eigenheid van de leerling, de 
leerkracht en de academie. 

Conceptnota  Vlaamse Regering



JE KAN DAT NIET
BENOEMEN 

STRAK 
GEFORMULEERDE
COMPETENTIES

RUW GEFORMULEERDE
COMPETENTIES



Wie er woorden aan geeft
geeft er aandacht aan

en ontwikkeling



Studieprofiel kunstonderwijs: 

Onderzoeken, reflecteren over proces en 
product
Creëren en (drang tot) innoveren
Relaties bouwen en samenwerken
Vakdeskundigheid inzetten
Presenteren, tonen aan een publiek
Individuele gedrevenheid tonen

Conceptnota  Vlaamse Regering



verhelderend 
en ordenend 
framework



I N S P I R E R E N D
VOCABULAR IUM











WERKHOUDING ONTWIKKELEN

TECHNIEKEN
MATERIALEN EN

BASISVAARDIGHEDEN
BEHEERSEN

VAKKENNIS HANTEREN WERKEN MET/AAN KWALITEIT
vaktaal gebruiken

goede gewoontes 
ontwikkelen

efficiënte  werkmethode hebben

feedback verwerken in je werk

memoriseren

doorzetten

werken met focus

zorg dragen voor jezelf

technieken kunnen benoemen

materiaalkennis hebben

mogelijkheden van (technologisch) materiaal, instrument

de lat hoog leggen

landkaART leerplan: vakman

en je instrument

en lichaam verkennen
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   zich op een
persoonlijke wijze
       uitdrukken

zich inleven]

creëren

experimenteren
durven

variëren, 
combineren 
en spelen met de 
bouwstenen

mogelijkheden 
uitproberen

improviseren
binnen een kader

authentiek
zijn in wat
je maakt

eigen stijl vinden

persoonlijke 
elementen 
toevoegen

eigen verhaal 
vertellen

ervaringen, gevoelens, inzichten 
en indrukken uitdrukken

in de huid 
kruipen van…

voor impulsen 
openstaan

stijlen 
beheersen

schrappen en 
schaven

een idee 
concretiseren

artistieke 
keuzes 
maken

verbeelden

interpreteren

landkaART leerplan: kunstenaar

zekerheden loslaten
en toeval toelaten

iets
maken

intuïtie gebruiken



















PROCES 

ZICHTBAAR MAKEN

NIE
UW

SGIERIG EN ONDERZOEKEND ZIJN
EIGEN STERKTES EN 

EIGEN HORIZON VERRUIMEN

WERKPUNTEN BENOEMEN

zich laten inspireren

meesterwerken leren kennen

aandacht 
hebben voor 

de historische en 
actuele context

informatie 
zoeken

valkuilen zien

landkaART leerplan: onderzoeker 

disciplines





Ik stel vast dat leraren én leerlingen 
met veel meer aandacht en kwaliteit 
op het podium staan: ze zoeken 
samen of een uitvoering het publiek 
raakt. 
En is dat niet een kern van goed 
kunstonderwijs?

Directeur kunstacademie Noord-Limburg



elke leerling zijn podium
academie Wilrijk





PUBLIEK
WILLEN RAKEN

TONEN
MET KWALITEIT

DE CODES 
(van het zich

tonen) GEBRUIKEN

EIGEN OEUVRE 
OPBOUWEN

zich durven tonen

(uit)stralen
genieten van de 
respons van een 
publiek

spelplezier tonen

eigen verhaal vertellen 
op de scène 

eigen repertoire hebben 
en verklanken

verschillende genres 
en stijlen aankunnen

in staat zijn zich een 
werk eigen te maken

zich aanpassen aan 
de omstandigheden

met passie en 
enthousiasme

tonen

omgaan met 
plankenkoorts

doorgaan 
(ook als het fout gaat)

goed voorbereid zijn

zich richten naar het 
(volledige) publiek

zich op eigen wijze 
voorbereiden

applaus in ontvangst nemen

zich concentreren

zich opwarmen

(altijd) iets 
kunnen tonen

landkaART leerplan: performer

materiaal
toe-eigenen



landkaART leerplan: samenspeler



If you don’t have a friend who’s a painter, 
you’re in trouble

If you don’t have a friend who’s a musician,
you’re in trouble

If you don’t have a friend who’s a dancer, 
you’re in trouble

If you don’t have a friend who’s an actor, 

you’re in trouble







Samenwerken
ondersteunen



Samenwerken
ondersteunen

COMPETENTIES VOOR HET LEVEN

De nauwkeurigheid die ik als chirurg nodig
heb, leerde ik in de gitaarles

Jan Matheï chirurg



Samenwerken
ondersteunen



DKO = 
ontwikkelingsgericht

- startpunt is wat iemand nu kan

- om van daaruit grenzen te 
verleggen



multiple pathways
multiple endpoints

Paul Duncum





Maatwerk is al het handelsmerk 
van het DKO. 

De rollen maken het palet 
mogelijkheden om maatwerk te 
leveren rijker.









A R T I S T I E K E
C O M P E T E N T I E S

HOE EVALUEREN?



WAAROM
evalueren we?



- Omdat het moet?

- Om ze aan het werk te krijgen? 

- Om te rangschikken?

- Om te selecteren? 

- Om te oriënteren?

- Om als leraar te leren!

- Om leerlingen te laten groeien! 

W A A R O M
e v a l u e r e n w e ?



FUNDAMENT 1
V O E D E N D







evalueren om 
te vergelijken

evalueren 
om te leren





FUNDAMENT 2
V E E L Z I J D I G



W A T
evalueren we?



W A T
evalueren we?



FUNDAMENT 3
VOORTDUREND



triangulatie





De lichtste inkt gaat 
langer mee dan 
het beste geheugen…



één datapunt



verschillende datapunten



W I E
evalueert?



- vakcollega’s?

- andere collega’s?

- externen?

- leerlingen?

- leerling zelf?

W I E
evalueert?



WANNEER
e v a l u e r e n w e ?





o b s e r v e r e n
documen te ren
scherper krijgen
o b s e r v e r e n
documen te ren
scherper krijgen
o b s e r v e r e n



FUNDAMENT 4
V E E L E I S E N D



evaluaties stimuleren
leerlingen om de eigen
grenzen te verleggen

zowel kwaliteiten als
werkpunten worden benoemd



FUNDAMENT 5
TRANSPARANT



Hoe evalueren we? 
Wie evalueert? 
Wat evalueren? 
Wanneer wel/niet geslaagd?
…



TRANSPARANT
helder voor leerlingen en ouders

VEELZIJDIG 
inzetten op zes rollen

VOEDEND 
evaluatie heeft een effect op het leren

VOORTDUREND 
variatie  in vorm, tijdstip en evaluator

VEELEISEND
grenzen verleggen



Voorbeelden evalueren

Zie 
https://artistiekecompetenties.files.wordpress.com/2014/09/evaluat

iefiches-v15.pdf

https://artistiekecompetenties.files.wordpress.com/2014/09/evaluatiefiches-v15.pdf

