Leerplan Deeltijds Kunstonderwijs

raamleerplan DKO
beeldende en audiovisuele kunsten
Doelpubliek: leerlingen beeldende en audiovisuele kunsten
Leerplannummer:
dit leerplan vervangt geen bestaand leerplan

Nummer inspectie:

Ingediend door:
Academie Beeldende Kunst Westerlo

lees hier eerst leeswijzer

VISIE

leeswijzer

begrippenlijst
minimale vereisten

bibliografie
colofon

Dit raamleerplan is een interactieve pdf met
doorklikmogelijkheden. Op een niet-lineaire manier
navigeer je erdoorheen. Dit raamleerplan dringt je
geen voorgeschreven pad op. Het is aan jou om je een
eigen weg te banen doorheen achtergrondteksten,
competenties, aanpak en evaluatie.
De opbouw van deze pdf is op elke pagina dezelfde.
Telkens komen drie kolommen terug met elk een eigen
functie:
Linkerkolom
Links vind je de centrale navigatiebalk. Die balk is altijd
zichtbaar en brengt je naar andere pagina’s.
Klik je op het witte kader visie, dan zie je vijf
hoofdthema’s. Daaronder kun je via zes gekleurde
velden navigeren naar de vijf artistieke rollen en de
unieke ik.
		
		
		
		
		
		

• groen = kunstenaar
• blauw = onderzoeker
• grijs = vakman
• oranje = samenspeler
• geel = performer
• rood = unieke ik

Klik je bijvoorbeeld het gele veld aan, dan krijg je
informatie over de performer. Je leest er alles over de
competenties, de aanpak en de evaluatie die bij deze rol
horen.
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Middenkolom
De middenkolom somt de hoofdthema’s (onder visie)
of de artistieke competenties (onder rollen) op. Rechts
lees je de toelichting. Via de knop overzicht competenties
navigeer je naar een mozaïek met alle artistieke
competenties.
Rechterkolom
Visie
Via visie gaat de rechterkolom dieper in op de
hoofdthema’s. Wil je nog meer achtergrondinformatie?
Klik dan op meer onderaan de pagina.
Rollen
Bij de rollen vind je in de rechterkolom de leerdoelen.
Deze verschillen per artistieke competentie
(middenkolom).
De opsommingstekens geven aan of een leerdoel een
vaardigheid (˅), attitude (˄) of kenniselement (<) is.
Opgelet
Enkel met het programma Adobe Acrobat Reader kunnen
we garanderen dat de interactieve pdf optimaal werkt.
In sommige andere programma’s verliest de pdf zijn
interactieve functies.
Het raamleerplan is ook leesbaar op iOS en Android. Ook
hier hetzelfde advies: werk met Adobe Acrobat Reader.
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Referentiekader kunstonderwijs
In 2012 ontwikkelden deskundigen van het hoger
kunstonderwijs, het DKO, het KSO en de artistieke sector
een referentiekader voor het kunstonderwijs. Dat bevat
zes kerncompetenties. Het kunstonderwijs vindt in dit
studieprofiel een leidraad om einddoelen te ontwikkelen.
Competenties
Een competentie is een observeerbare eigenschap in
de vorm van kennis, vaardigheden en attitudes. Als een
leerling die laat zien of verwerft, functioneert hij beter in
een specifieke context.
Domein
Een artistieke uitdrukkingsvorm in respectievelijk
beeldende en audiovisuele kunsten, muziek, woordkunstdrama en dans.
Kerncompetenties
Zes generieke competenties vormen samen
het referentiekader kunstonderwijs: individuele
gedrevenheid tonen, creëren en (drang tot) innoveren,
vakdeskundigheid inzetten, onderzoeken, relaties bouwen
en samenwerken, presenteren.
Einddoelen
Zijn een overkoepelend begrip voor basiscompetenties,
beroepskwalificaties of specifieke eindtermen.

meer
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Basiscompetenties
De doelen, afgeleid uit een referentiekader, voor de
kennis, de vaardigheden en de attitudes die een leerling
geïntegreerd inzet voor maatschappelijke activiteiten.
De basiscompetenties worden binnen de domeinen
vastgelegd per studierichting en per graad.
In de eerste, tweede en derde graad van het DKO
liggen de basiscompetenties vast. Ze geven aan welke
competenties de leerling zou moeten verwerven in deze
fases van zijn leertraject.
Beroepskwalificaties
In de vierde graad geven beroepskwalificaties aan welke
leerdoelen de leerling verworven heeft. Ze leiden tot
kunstbeoefening in de vrije tijd of op de arbeidsmarkt.
Specifieke eindtermen kunstonderwijs
Leerlingen die zich willen voorbereiden op
vervolgonderwijs in de kunsten moeten voldoen aan
specifieke eindtermen. Momenteel zijn deze nog niet
ontwikkeld.
Kwaliteit
De verwachtingen die de Vlaamse onderwijsinspectie
omschrijft in haar referentiekader voor onderwijskwaliteit:
• de academie bereikt de minimaal gewenste output bij een
zo groot mogelijke groep van lerenden;
• de academie streeft naar welbevinden en betrokkenheid
van alle lerenden en het academieteam en naar
tevredenheid bij ouders en bij andere relevante partners;
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• de academie streeft bij elke lerende naar zoveel mogelijk
leerwinst;
• de academie stimuleert de studievoortgang van elke
lerende;
• de academie waarborgt de toegang tot onderwijs voor
elke lerende;
• de academie streeft naar effecten op langere termijn bij
alle lerenden.

LEERPLAN
Academieluik van het leerplan
Een document waarin de academie, aanvullend op het
raamleerplan, haar artistiek-pedagogische visie concreet
maakt en eigen leerdoelen toevoegt.
Artistieke rollen
Dit leerplan vertaalt de kerncompetenties kunstonderwijs
in artistieke rollen. De termen zijn makkelijk hanteerbaar
en voor alle leeftijden toegankelijk: de onderzoeker, de
kunstenaar, de vakman, de samenspeler, de performer en
de unieke ik.
Artistieke competenties
Een artistieke competentie is een observeerbare
eigenschap in de vorm van kennis, vaardigheden
en attitudes. Een leerling die ze verwerft of vertoont
functioneert beter in een artistieke context. Dit
raamleerplan formuleert een lijst van 20 artistieke
competenties.

meer
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Leerdoelen
Een leerdoel beschrijft een doel waaraan je gedurende
een langere periode werkt.
Lesdoelen
Een lesdoel beschrijft een doel waaraan je gedurende een
korte periode werkt.
Intentiegesprek
Een gesprek tussen leerkracht en leerling bij de start
van het schooljaar of een semester. Tijdens dit gesprek
bespreken leerkrachten en leerlingen leervragen, wensen
en verwachtingen.
Raamleerplan
Het onveranderbare deel van dit leerplan waarin de
gemeenschappelijke minimale vereisten, de competenties,
de leerdoelen voor leerlingen, de aanpak en de evaluatie
beschreven staan.
Meer lezen:
Crevits H. (2015). http://www.ond.vlaanderen.be/dko/
nieuws/Conceptnota-dko.pdf
Onderwijsinspectie (2016). Referentiekader voor
onderwijskwaliteit. Vlaamse onderwijsinspectie.
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Ruimte
Minimaal
• een voldoende ruim (30m2), verlucht, verlicht en
verwarmd lokaal;
• voldoende opslag in/bij het lokaal;
• presentatiemogelijkheden voor resultaten.

Wenselijk
• goede akoestiek;
• atelierruimte waar zaken kunnen blijven staan en met
diverse materialen geëxperimenteerd kan worden;
• poetsmateriaal.

Didactische uitrusting
Minimaal
• spoelbakken en wateraansluiting;
• aangepast didactisch materiaal;
• EHBO koffer;
• aangepaste tafels/ezels/stoelen... naar leeftijd en lengte.

Wenselijk
• toegang tot internet via computer, tablet, smartphone...;
• apparatuur voor het afspelen van geluid en beeld;
• nabijheid van een vakbibliotheek.

meer
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Crevits. H. (2014). Beleidsnota 2014-2019. Vlaamse regering.
Crevits H. (2015). Conceptnota toekomst DKO. Vlaamse regering.

leeswijzer

O.E.C.D. (2013).

begrippenlijst

onderwijskwaliteit. Brussel: Vlaamse onderwijsinspectie.

minimale vereisten

Art for Art’s Sake. The Impact of Arts Education. C.E.R.I.
Onderwijsinspectie (2016). Referentiekader voor
Vlaamse regering (2017). Basiscompetenties en
beroepskwalificaties Deeltijds Kunstonderwijs. Vlaamse overheid.

Over de visie op artistiek onderwijs.
Bosman L. e.a. (2016). Fundamenten artistieke competenties.

bibliografie

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

colofon

Press.

fundamenten-v15.pdf
Elkins J. (2001). Why Art Cannot Be Taught. University go Illinois
Strobbe L. e.a. (2010). Klanksporen. Breinvriendelijk musiceren.
Garant.Van Heusden B. e.a. (2015).
Arts Education Beyond Art. Teaching Art in Times of Change. Valiz.
Antenna.

Over methodiek
Senden Y. (2008). Spelen met inzicht. Een muzikaal receptenboek.
(lerarenhandleidng en leerlingenboek).
Valcke M. (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Een
inleiding voor ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige
leraren. Gent: Academia Press.

Over visie op onderwijs
Korthagen F. (2008). Leren van binnenuit. Onderwijsontwikkeling
in een nieuwe tijd. Nelissen.
Masschelein J. en Simons M. (2012). Apologie van de school.
Acco, Leuven.
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Van Oers B. (2005). Dwarsdenken. Essays over
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ontwikkelingsgericht onderwijs. Koninklijke Van Gorcum, Assen.

Over evalueren

begrippenlijst

Clarke, C. (2016). Leren zichtbaar maken met formatieve

minimale vereisten

Wolters Groningen.

bibliografie

Gielen S. (2008). Assessment bij competenties. Begeleid

colofon

Hattie J. e.a. (2007). The Power of feedback. Review of

assessment. Uitgeverij Bazalt.
De Groot A.D. (1976). Vijven en zessen. Cijfers en beslissingen.
Fautley M. (2010). Assessment in Music Education. Oxford
University Press.
Zelfstandig Leren, 20, 79-98.
Harre K. e.a. (2014). Evaluatiepraktijk op school. Politeia.
Educational Research, 77(1), 81-112.
Iwan R. (2006). Tonen wat je kunt. Portfoliowerk als spil van de
Steinerpedagogie. Rudolf Steiner Academie.
Nijs L. (2008). Evaluatie in het DKO: het schietlood in actie.
Handboek Begeleid Zelfstandig Leren, a . 21, p.57 e.v.
Oosterhuis P. (2004). Je bent goed bezig. Toetsen en beoordelen
in het kunstonderwijs. Uitg. Hogeschool voor de kunsten, Utrecht.
Standaert R. (2014) De becijferde school. ACCO Leuven.
Van Heusden B. e.a. (2015). Arts Education Beyond Art. Teaching
Art in Times of Change. Valiz. Antenna.
Vergauwen G. e.a. (2005). Attitudes evalueren. Een zeiltocht.
Garant.

Over onderzoek in onderwijs
Hattie J. (2013). Leren zichtbaar maken. Bazalt.
https://onderzoekonderwijs.net
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Meer info en materialen: raamleerplandko.be
Contact: info@raamleerplandko.be
Dit raamleerplan werd ontwikkeld door:
Erik Schrooten (UCLL, kunstacademie Noord-Limburg)
Luk Bosman (pedagoog)
Maarten Vansina, Goele Vansant (academie beeldende
kunst Westerlo)
Erwin Scheltjens, Geert Hendrix (stedelijke academie voor
muziek, woord en dans Lier)
Diederik Celis (kunstacademie Noord-Limburg)
Remko Devroede, Luc Vanvaerenbergh (MA’GO
academie voor muziek, woord en dans Antwerpen)
Ann Debaillie (stedelijk conservatorium voor muziek,
woord en dans Hasselt en academie Haspengouw)
Luc Borms, Lin Van Mierlo, Rebecca De Clerc (academie
Merksem)
Paul Voet (academie voor muziek, woord en dans Gent)
Vormgeving: Wim De Buck en Eva Schrooten

Uitgave: januari 2018
Copyright © 2018
Gedeponeerd en beschermd via Sabam OnlineDepot onder
referentienummer NTB
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Dit raamleerplan DKO bestaat uit twee delen: het
raamleerplan zelf en een academieluik.
Deze pdf is het raamleerplan beeldende en audiovisuele
kunsten. Het beschrijft de minimale vereisten, de
competenties, de leerdoelen voor leerlingen, de aanpak
en de evaluatie. Een academie die voor dit raamleerplan
kiest, engageert zich om de competenties en leerdoelen bij
leerlingen te ontwikkelen.
Het compacte karakter van het raamleerplan geeft
academies beleidsruimte om eigen toevoegingen te doen.
Die worden in het academieluik genoteerd. Academies
moeten de vrije ruimte in het academieluik ook effectief een
invulling geven. Dit is een essentieel deel van het leerplan.
De academie maakt hiermee haar visie concreet.
Dit leerplan daagt vak- en schoolteams uit om hun
onderwijs samen vorm te geven. Zo sleutelt een academie
aan een betere afstemming tussen verschillende vakken
en krijgen leerkrachten de kans om hun artistiek en
didactisch repertoire te vergroten. Onderzoek bevestigt
dat samenwerken een positieve invloed heeft op de
professionele ontwikkeling van leerkrachten (März, 2012).

AANPAK

EVALUATIE
meer
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Dit raamleerplan is in grote mate gemeenschappelijk
voor de domeinen beeldende en audiovisuele kunsten,
muziek, woordkunst-drama en dans. Er zijn slechts
enkele kleine verschillen tussen de raamleerplannen
beeldende en audiovisuele kunsten en podiumkunsten.
De gemeenschappelijke taal is een uitgelezen kans voor
samenwerking tussen de domeinen.
Het raamleerplan is structuuronafhankelijk. Op het
moment van indienen is de nieuwe structuur voor het DKO
nog niet definitief goedgekeurd. Toch houden we rekening
met de grote tendensen en het vocabularium van de
voorlopige teksten over de nieuwe structuur.
Nieuwe doelen willen het eigentijds karakter van het DKO
versterken. De beknopte lijst einddoelen geeft leerkrachten
meer vrijheid voor de artistieke en pedagogische invulling
van de eigen onderwijspraktijk.
Sinds december 2017 beschikken we over
het referentiekader, de basiscompetenties en
beroepskwalificaties deeltijds kunstonderwijs. Deze
documenten vormen de basis voor dit leerplan. De overheid
formuleert in het referentiekader kunstonderwijs zes
kerncompetenties. Hieruit leiden we 5 rollen, 20 artistieke
competenties en 101 leerdoelen af.

EVALUATIE
meer

slide 13

VISIE

over het raamleerplan
richting en ruimte
breed artistiek vormen
competentiegericht

De leerdoelen zijn zo beknopt, herkenbaar en hanteerbaar
mogelijk geformuleerd. De afgelopen jaren zijn de doelen
ook voortdurend bijgestuurd vanuit feedback van het
werkveld.
Meer lezen:
Crevits H. (2015). Conceptnota DKO. Vlaamse Overheid.
De Man L. (2016). De toekomst van de eindtermen.
Politeia.
März, V., e.a. (2012). Professionalisering in praktijk.
Evaluatie van het professionaliseringsbeleid van basis- en
secundaire scholen. Brochure. Brussel: Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming.
Vlaamse regering (2017). Basiscompetenties en
beroepskwalificaties Deeltijds Kunstonderwijs. Vlaamse
overheid.
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EVALUATIE

Het DKO verbindt de wereld van het onderwijs met die van
de kunsten. Het zijn twee werelden waarin uiteenlopend
gedacht en gehandeld wordt. Onderwijs vraagt scherp
omschreven doelen die voor alle leerlingen gelden.
Kunstonderwijs is meer gebaat bij open geformuleerde
doelen die ruimte laten voor individuele invulling.
Dit leerplan geeft richting via een vast raamwerk: 5 rollen,
20 artistieke competenties en 101 leerdoelen vormen de
kern van dit leerplan.
Het raamleerplan geeft ook ruimte: het formuleert artistieke
competenties en leerdoelen op een open manier. Het aantal
te ontwikkelen doelen is beperkt. Dat geeft academies
professionele speelruimte om in het academieluik doelen
toe te voegen. Zo kan de academie ook werken aan doelen
die ze zelf belangrijk vindt. Een leerkracht concretiseert
daarna leerdoelen tot lesdoelen.
Vakgroepen en leerkrachten vullen de aangeboden ruimte
open of meer gedetailleerd in. Pas startende leerkrachten
hebben meestal nood aan een uitgewerkte planning.
Andere leerkrachten functioneren het best met een minder
gedetailleerde planning. Dit leerplan wil beide groepen
aanspreken. Vakteams en academies kiezen zelf hoe
alomvattend of gedetailleerd ze leerlijnen en -doelen
willen uittekenen.

meer
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EVALUATIE

De huidige maatschappij wordt meegesleurd in
een wereldwijde ontwikkeling, die beïnvloed wordt
door een neoliberaal nuttigheids-, efficiëntie- en
meetbaarheidsdenken (Verhaeghe, 2012).
Ook het onderwijs ontsnapt hier niet aan. Steeds vaker
voeren competitie, selectie en meetbaarheidsdrang de
boventoon. Pedagogen waarschuwen dat de sturende
principes uit het bedrijfsleven en de exacte wetenschappen
niet zomaar toepasbaar zijn op onderwijs. Vooral de illusie
dat in de menswetenschappen (talen, psychologie, kunst,
economie ...) op dezelfde objectieve manier kan gemeten
worden, is nefast (Standaert, 2014).
Daartegenover staat de visie dat een school aan vorming
moet doen. Het begrip school is afkomstig van het Griekse
scolé. Dat staat voor vrije tijd of niet-productieve tijd.
Vrije tijd betekent echter niét ontspanningstijd. In de scolé
betreedt een leerling een andere wereld, waarbij kennis en
vaardigheden geoefend worden die losgemaakt zijn van
dagelijkse toepassingen. Leerlingen krijgen er de tijd en
de oefenstof om geraakt te worden door de wereld van de
klanken, het instrument, de stem... (Masschelein, 2012).
Meer lezen:
De Man L. (2016). De toekomst van de eindtermen.
Politeia.
Masschelein J. en Simons M. (2012). Apologie van de
school. Een publieke zaak. ACCO.
Standaert R. (2014). De becijferde school. ACCO.
Verhaeghe P. (2012). De neoliberale waanzin. Flexibel,
efficiënt en gestoord. VUB Press.
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EVALUATIE

In 2012 stelden deskundigen uit het hoger kunstonderwijs,
het DKO, het KSO en de artistieke sector het
referentiekader kunstonderwijs op. Dit referentiekader
bestaat uit zes kerncompetenties. De overheid kiest
hiermee voor een brede en verdiepende artistieke vorming
van leerlingen.
De kerncompetenties van het referentiekader zijn:
• creëren en (drang tot) innoveren: de leerling komt
actief en uit zichzelf met artistieke vormgeving,
benaderingen en inzichten;
• inzetten van vakdeskundigheid: de leerling zet verworven
kunstspecifieke kwaliteiten in om zich artistiek uit te
drukken;
• onderzoeken: de leerling analyseert, reflecteert en
communiceert over proces en product;
• opbouwen van relaties en samenwerken: de leerling kan
eigen talent en deskundigheid ten dienste stellen van het
gemeenschappelijk artistiek doel of project;
• presenteren: de leerling toont proces en/of product aan
een publiek;
• tonen van individuele gedrevenheid: de leerling vertrouwt
op eigen expressiemogelijkheden en wil zijn creatieve
resultaten tonen.
Bovenstaand referentiekader is de leidraad voor dit
raamleerplan. Het leerplan vertaalt de kerncompetenties in
vijf rollen: kunstenaar, vakman, onderzoeker, samenspeler
en performer. De laatste kerncompetentie (tonen van
individuele gedrevenheid) zit in de vijf rollen vervat.
meer
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De rollen zijn de grote gebieden die in een opleiding aan
de academie aan bod komen. De verdeling in rollen maakt
het palet doelen overzichtelijk en hanteerbaar. De rollen
worden niet strikt gescheiden. De artistieke gebieden lopen
in elkaar over en beïnvloeden elkaar voortdurend.
Voor elke rol onderscheiden we telkens vier artistieke
competenties.
kunstenaar:
• experimenteren;
• zich op persoonlijke wijze uitdrukken;
• zich inleven;
• creëren.
vakman:
• techniek, materialen en basisvaardigheden beheersen;
• werken met/aan kwaliteit;
• werkhouding ontwikkelen;
• vakkennis hanteren.
onderzoeker:
• nieuwsgierig en onderzoekend zijn;
• eigen sterktes en werkpunten benoemen;
• proces zichtbaar maken;
• eigen horizon verruimen.

EVALUATIE
meer
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samenspeler:
• samenwerken;
• samen maken;
• respect tonen voor anderen en hun werk;
• feedback geven en ontvangen.
performer:
• tonen met kwaliteit;
• codes van het (zich) tonen gebruiken;
• eigen oeuvre opbouwen;
• publiek willen raken.
Het streefdoel is om de leerling in zoveel mogelijk
artistieke competenties te laten groeien. Elke leerling
ontwikkelt deze competenties in meerdere of mindere mate.
Dat maakt zijn profiel uniek. En dat noemen we de unieke
ik.
Die rollen en artistieke competenties worden vanaf de start
van het leerproces stap voor stap ontwikkeld.
Concordantietabellen maken duidelijk dat de
basiscompetenties en beroepskwalificaties van de overheid
in dit leerplan opgenomen zijn.

AANPAK

EVALUATIE
minder
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Meer lezen:
Bosman L. e.a. (2016). Fundamenten artistieke
competenties. https://artistiekecompetenties.files.
wordpress.com/2014/09/fundamenten-v15.pdf
Smet P. (2011). Kunst verandert. Conceptnota. Vlaamse
overheid.
Vlaamse regering (2017). Basiscompetenties en
beroepskwalificaties Deeltijds Kunstonderwijs. Vlaamse
overheid.
Waege H. e.a. (2008). Gedeeld verbeeld. Eindrapport van
de commissie onderwijs en cultuur. Vlaamse overheid.
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Competentiegericht onderwijs verwijst naar een
versmelting van kennis, vaardigheden en attitudes.
Competenties maken onderwijs doelgericht met meetbare
leerresultaten.
Competentiegericht denken ontstond uit de praktijk om
de handelingsbekwaamheid van werknemers in kaart te
brengen. Via gerichte leertrajecten ontwikkelen werknemers
zich om in welbepaalde contexten passend te handelen.
Vanuit de drang naar doelgerichtheid in het onderwijs
waaide het concept competenties over naar het onderwijs.
Pedagogen wijzen ons erop dat competentiegericht
onderwijs kan afglijden naar een vorm van training voor de
arbeidscontext.
Directe inzetbaarheid in beroepscontexten wordt in de
academie tussen haakjes gezet. Leerlingen krijgen de
tijd om in een veilige context geïnteresseerd te raken, te
oefenen en zich te verdiepen.
Meer lezen:
Breeuwsma, G. (2005). Pleidooi voor doelmatigheid zonder
doel, Cultuur+educatie 14.
Masschelein J. en Simons M. (2012). Apologie van de
school. Een publieke zaak. Acco.
Van Beirendonck L. (2009). Iedereen competent. Lannoo
Campus.
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Het DKO start altijd vanuit wat iemand wil, kent en kan.
Leerkrachten helpen leerlingen om hun eigen grenzen te
verleggen en boven het huidige ontwikkelingsniveau uit
te stijgen. Er is een eensgezindheid gegroeid dat doelen
best uitgaan van de lerende en zijn ontwikkelingsnoden
(De Man, 2016).
Een ontwikkelingsgerichte aanpak vertrekt vanuit de
overtuiging dat elke leerling zich artistiek kan ontwikkelen.
Die ontwikkeling volgt daarbij een onverwacht en
persoonlijk parcours. Het is weinig zinvol om vooraf
scherp omschreven leerpaden uit te tekenen.
Competenties ontwikkelen zich in vier richtingen.
Een leerling is meer competent als de kwaliteit, de
zelfstandigheid, de complexiteit en de eigenheid van de
competenties groter wordt:
• kwaliteit verwijst naar soepelheid, gemak, virtuositeit,
automatisatie, sierlijkheid en vlotheid;
• zelfstandigheid slaat op toenemende onafhankelijkheid
van ondersteuning en toenemende zelfsturing;
• complexiteit duidt op moeilijkheidsgraad, veelheid;
• eigenheid heeft te maken met eigen invulling of
persoonlijke touch.
Voor vakken die in de structuur niet doorgetrokken worden
tot en met graad 3 is concordantie met de goedgekeurde
basiscompetenties eveneens mogelijk.

meer
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Daarvoor past de academie de filters kwaliteit,
zelfstandigheid, complexiteit, eigenheid toe tot op het
niveau dat overeenkomt met de plaats van deze vakken in
de opleidingsstructuur.
De overheid omschrijft per graad welke basiscompetenties/
beroepskwalificaties/eindtermen een leerling moet
ontwikkelen. Het raamleerplan vertaalt deze cesuren in vier
ontwikkelingscontexten.
In de loop van een leertraject groeien de competenties van
leerlingen op vlak van kwaliteit, zelfstandigheid, complexiteit
en eigenheid. Elke academie bepaalt binnen een graad met
welke intensiteit zij inzet op bepaalde competenties en hoe
zij een onderscheid maakt tussen ontluikende, ontwikkelde
en verworven basiscompetentie:
• ontwikkelingscontext 1ste graad: de leerling wordt
ondergedompeld in de brede wereld van de beeldende
kunsten. Op deze jonge leeftijd ligt de nadruk op de
diversiteit binnen het domein. Leerling ontdekken
voorkeuren die zij doorheen het traject meer en meer
kunnen uitspelen.
• ontwikkelingscontext 2de graad: leerlingen worden
gestimuleerd om te experimenteren. Zij worden
aangemoedigd om met een toenemende zelfstandigheid
en met sporen van een eigen touch opdrachten uit te
voeren. Leerlingen zijn zich in toenemende mate bewust
van hun mogelijkheden en leren de meerwaarde van
diversiteit zien.

meer
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• ontwikkelingscontext 3de graad: leerlingen worden
intenser begeleid en gestimuleerd om binnen vrije en
welomlijnde oefeningen persoonlijke ruimte te vinden.
Er is meer plaats voor reflectie. Leerling zijn zich sterker
bewust van hun eigenheid en zijn beter in staat om
keuzes te maken.
• ontwikkelingscontext 4de graad: er ontstaat ruimte om
gericht en verdiepend in te zetten op de eigenheid van
het medium.
In de specialisatiegraad bereiken leerlingen een
expertniveau. Dit wil zeggen dat zij via een intensief en
verdiepend traject een niveau van excellentie ontwikkelen
op vlak van kwaliteit, zelfstandigheid, complexiteit en
eigenheid.
De vier ontwikkelingscontexten zijn een kader dat op de
artistieke competenties en leerdoelen van dit raamleerplan
gelegd wordt.
Het is de opdracht van een academie om een valide,
betrouwbaar en transparant evaluatiesysteem te
ontwikkelen waarin het ontwikkelingsniveau van leerlingen
vastgesteld wordt.
Meer lezen:
De Man L. (2016). De toekomst van de eindtermen.
Politeia.
Onderwijsinspectie (2016). Referentiekader voor
onderwijskwaliteit. Brussel: Vlaamse onderwijsinspectie.
Van Oers B. (2005). Essays over ontwikkelingsgericht
onderwijs. Koninklijke Van Gorcum.
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Elke academie heeft een breed palet aan
leerlingprofielen en er zijn grote verschillen in die
profielen van DKO-leerlingen:
• het grootste deel van de leerlingen blijft na de
opleiding actief als amateurkunstenaar. Samen
met hun leerkrachten werken die leerlingen naar
gepersonaliseerde leerdoelen toe;
• een kleiner aantal leerlingen mikt op een artistieke,
professionele carrière na het DKO. Zij worden
ondersteund om de vereiste beroepskwalificaties en
eindtermen te halen;
• een beperkt aantal leerlingen zal doorstromen naar het
hoger kunstonderwijs.
Er zijn leerlingen van verschillende leeftijden: kinderen,
jongeren, volwassenen. Leerlingen met weinig of veel
ambitie, natuurtalenten, leerlingen die er hard voor moeten
werken en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
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Al die verschillen zorgen ervoor dat een artistieke
ontwikkeling zeer individueel is. Maatwerk zet de toon
in artistiek onderwijs. Een academie zal alle leerlingen
ondersteunen om de vereiste competenties te halen.
Inspelen op de diversiteit van leerlingen vraagt van
leerkrachten flexibiliteit, inlevingsvermogen en een
uitgebreid didactisch palet.
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In intentiegesprekken peilt een leerkracht naar wensen,
dromen en leervragen van leerlingen. Hij is nieuwsgierig
naar de eigenheid van elk leerling. Daarnaast legt een
leerkracht zijn eigen ervaring in de weegschaal. Hij drukt
ook uit wat hij belangrijk vindt. De leerkracht verwoordt
ook de visie van de academie en de competenties die de
overheid oplegt.
Intentiegesprekken en maatwerk zijn in individuele vakken
evidenter dan in groepslessen.
Leerkrachten delen hun veelzijdige expertise met hun
leerlingen. Leerlingen krijgen de kans om ermee te
experimenteren en er een eigen betekenis aan te geven. Zo
krijgen nieuwe generaties de ruimte om de wereld van de
kunsten te vernieuwen (Arendt, 1994).
Meer lezen:
Arendt H. (1994). De crisis van de opvoeding. In H. Arendt.
Tussen verleden en toekomst: vier oefeningen in politiek
denken. Garant.
Dewulf L. (2009). Ik kies voor mijn talent. Lannoo Campus.
Gombeir D. e.a. (2008). Identiteit ontwikkelen. Leer- kracht
waarderen in eigentijds onderwijs. Plantyn.
Robinson K. (2009). Het Element. Als passie en talent
samenkomen. Spectrum.
Simons M. (2017). De leerling centraal in het onderwijs?
Grenzen aan personalisering. Acco Leuven.
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De academie opent voor leerlingen de wereld van klank,
beeld, beweging en taal. Leerkrachten prikkelen leerlingen
om nieuwsgierig te worden en zich te verdiepen in de
rijkdom van de kunstwereld.
De academie streeft bij elke lerende naar zoveel mogelijk
leerwinst (Onderwijsinspectie, 2016). Onderzoek bevestigt
dat de combinatie van uitdagende én realistische
verwachtingen de grootste kans maakt op succes. Het
onderliggende concept daarbij is de zone van naaste
ontwikkeling. De zone van naaste ontwikkeling ligt
op het snijpunt tussen kunnen en niet kunnen. Noch te
makkelijke oefeningen, noch te hoog gegrepen opdrachten
hebben een leereffect. Leerkrachten geven leerlingen
de noodzakelijke ondersteuning, maar zijn er ook op
gericht om die ondersteuning zo snel mogelijk los te laten
(Korthagen, 2008).
Een ontwikkelingsgerichte aanpak staat tegenover een
criteriumgerichte aanpak. Bij dit laatste is een vastliggend
eindniveau vooraf bepaald. Wie het haalt, mag verder. Wie
faalt, haakt af of stroomt door naar contexten die minder
hoge eisen stellen.
Leren met resultaat is onlosmakelijk verbonden met de
motivatie en de zin om te leren. Tal van psychologen
hebben zich over het thema motivatie gebogen. De ABCtheorie (Van Steenkiste, 2010) wijst op het belang van:

meer
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• Autonomie: ruimte om zelf initiatief te nemen, invloed hebben
(op het klas- en lesgebeuren);
• Betrokkenheid: zich verbonden voelen met wat er in de les
gebeurt;
• Competentie: doeltreffend kunnen handelen en het gevoel
hebben bekwaam te zijn.
Meer lezen:
Csikszentmihalyi M. (1999). Flow. Psychologie van de optimale
ervaring. Boom.
Van Steenkiste M. (2010). Hoe we kinderen en jongeren kunnen
motiveren. Toepassingen van de zelfdeterminatietheorie.
Caleidoscoop, 22, 6-15.
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Lesgevers in het DKO zijn kunstenaar. Zij werken ook
na hun opleiding verder aan hun artistieke ontwikkeling.
Zij maken voortdurend afwegingen en keuzes. Vanuit een
onderzoekende houding bekwamen ze zich verder.
Een kunstenaar gaat verder waar de vakman stopt. Hij
neemt risico’s, kijkt anders en probeert het onmogelijke
te bereiken. Het resultaat is daarom dikwijls verrassend,
ook voor hem. De kunstenaar weet nooit wat en hoe
het kunstwerk zal zijn, tot hij het vindt. Kunstenaars zijn
dikwijls even ‘kundig’ als de beste vakmannen. Maar een
prachtig afgewerkt sierobject is daarom nog geen kunst. De
kunstenaar voegt iets belangrijks toe aan het vakmanschap:
verbeelding.
Een kunstenaar heeft het vermogen iets van een andere en
vaak onverwachte en onvoorspelbare kant te bekijken. Voor
kunstenaars is het ontstaansproces belangrijk. Daarom
gaan ze ook soepel om met onzekerheid, chaos, toeval en
spontaniteit. Ze hebben vertrouwen dat het wel goed komt.
Een kunstenaar blijft geïnteresseerd in actuele artistieke
ontwikkelingen. Nieuwsgierigheid is daarbij zijn drijfveer.
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Meer lezen:
Gompertz W. (2016). Denken als een kunstenaar. Uitg.
Meulenhoff.
Huisingh A. (2009). Toeval gezocht. Uitg. Lemniscaat.
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Lesgevers zijn in het DKO kunstenaar én leerkracht. Een
leerkracht ontwikkelt in de loop van zijn loopbaan didactisch
meesterschap. Hij:
• werkt doelgericht aan een brede artistieke ontwikkeling
van zijn leerlingen. De artistieke competenties en de
leerdoelen in dit leerplan zijn daarvoor het raamwerk;
• werkt competentiegericht. Hij zet in op groeiende
zelfstandigheid, complexiteit, kwaliteit en eigenheid;
• put uit een rijk didactisch repertoire aan werkvormen en
begeleidingsstijlen. Hij maakt voortdurend afwegingen en
keuzes. Hij ontwikkelt gaandeweg een gevoeligheid voor
wat werkt of niet werkt;
• wil zich vanuit een onderzoekende houding verder
bekwamen;
• staat in zijn opdracht niet alleen. Hij maakt deel uit van
een team en grijpt kansen om van anderen te leren.
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Meer lezen:
Aelterman A. e.a. (2008). Een nieuw profiel voor de
leerkracht kleuteronderwijs en lager onderwijs: Hoe
worden leerkrachten daartoe gevormd? Informatiebrochure
bij de invoering van het nieuwe beroepsprofiel en
basiscompetenties voor leerkrachten.
Larock Y. e.a. (2012). De co-creatieve school. In Impuls,
42e JG., nr.3, januari-maart 2012, p.152-158.
Palmer P.J. (2005). leerkracht met hart en ziel. Over
persoonlijke en professionele groei. Wolters Noordhoff.
Reyniers L. (2012). De muziekleerkracht in het DKO.
De muzikale behoeften en het zelfbeeld (scriptie
Lemmensinstituut).
http://poppunt.be/advies/popthesis/bibliotheek/ muzikalebehoeften-muziekleerkracht-dko/
Ruijters M. en Simons R.J.(2012). Canon van het leren, 50
concepten en hun grondleggers. Kluwer. Bolhuis S. (2009).
Leren en veranderen. Uitgeverij Coutinho.
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• leerlingen stimuleren om volgende stappen in hun
ontwikkeling te zetten;
• motivatie, zin en plezier aanwakkeren om zich artistiek
verder te ontwikkelen;
• leerlingen een beeld geven van waar ze zich bevinden
in hun leertraject: waar ze van komen, waarom ze staan
waar ze staan, wat er in het vooruitzicht ligt en hoe ze dat
kunnen realiseren.
Evaluatiepraktijken die quoteren, rangschikken en
vergelijken zijn zelden voedend voor leerlingen.
Feedback is het belangrijkste instrument voor voedende
evaluaties. Kwalitatieve feedback is best concreet,
aansprekend, bondig én helder geformuleerd. Feedback die
direct na een activiteit volgt, heeft het meeste leereffect.
Leerkrachten hebben oog voor het effect van feedback.
De wijze waarop leerlingen schouderklopjes of werkpunten
ontvangen verschilt van leerling tot leerling.
Ook leerkrachten worden gevoed door evaluaties. Ze
ontdekken waar nog werk aan is en ze sturen met die
informatie hun lespraktijk bij.

EVALUATIE
meer

slide 32

VISIE

voedend

veelzijdig
voortdurend

veeleisend

Meer lezen:
Bosman L. e.a. (2016). Fundamenten artistieke
competenties. https://artistiekecompetenties.files.
wordpress.com/2014/09/fundamenten-v15.pdf
de Graauw C. (2016). Leren van andermans evalueren:
lessen en tips. Cultuur en educatie 46. Utrecht:
cultuurnetwerk Nederland.
Harre K. e.a. (2014). Evaluatiepraktijk op school. Politeia.
Kamphuys E. e.a. (2011). Feedback geven. Een sterke
leerkrachtvaardigheid. Basisschool Management, 7, 4-9.
Lagerwerf B. e.a. (1999). Het VAARDIG-onderwijsmodel.
Een praktische wegwijzer voor leerkrachten. Wolters
Noordhoff.
Standaert R. (2014). De becijferde school. Acco Leuven.
wegwijzer voor leraren. Wolters Noordhoff.
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Het DKO zet in op de ontwikkeling van alle artistieke
competenties. Evaluaties zijn valide als deze artistieke
competenties ook het onderwerp zijn van de evaluaties.
Daarom kijkt een evaluatie veelzijdig naar verschillende
aspecten:
• evaluaties geven feedback over de artistieke
competenties en leerdoelen verbonden aan de vijf rollen;
• evaluaties vertrekken vanuit doelen die leerkrachten én
leerlingen vastgelegd hebben tijdens intentiegesprekken;
• feedback wordt verwoord met aandacht voor de unieke
persoonlijkheid van een leerling;
• evaluaties geven informatie over het resultaat én het leer-,
oefen- en werkproces;
• observaties en appreciaties maken de evaluatie rijker.
Evalueren kan een gedeelde opdracht zijn van leerkracht
én leerling. Interessante vormen zijn dan:
• zelfevaluaties: leerlingen evalueren zélf hun leerproces en
leerresultaten;
• peerevaluaties: medeleerlingen evalueren;
• co-evaluaties: leerkracht en leerling evalueren samen.
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Meer lezen:
Bosman L. e.a. (2016). Fundamenten artistieke
competenties.https://artistiekecompetenties.files.wordpress.
com/2014/09/fundamenten-v15.pdf
Dochy F. e.a. (2003a). Peer- en co-assessment als
instrument voor diepgaand leren: bevindingen en richtlijnen.
Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 2003(4), 220-229.
Dochy F. e.a. (2003b). Anders evalueren. Assessment in de
onderwijspraktijk. Lannoo Campus, Leuven.
Harre K. e.a. (2014). Evaluatiepraktijk op school. Politeia.
Fautley M. (2010). Assessment in Music Education. Oxford
University Press.
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Een betrouwbare evaluatie streeft naar objectiviteit. Ze
berust niet op het oordeel van één iemand op één moment.
Daarom evalueren leerkrachten voortdurend: lesgeven,
leren en evalueren zijn met elkaar verweven.
Evaluaties zijn betrouwbaarder als ze gebaseerd zijn op
verschillende bronnen: meerdere momenten, meerdere
vormen, meerdere observatoren.
Leerlingen stellen vaak zelf vast wanneer iets niet lukt.
Ze sturen zichzelf dan bij. Gebeurt dat niet, dan grijpt de
leerkracht in met gerichte feedback.
Regelmatig overschouwt de leerkracht evoluties over
een langere periode. Een belangrijke praktijk daartoe
zijn de evaluatiegesprekken tussen leerkracht en
leerling. Terugblikken wordt rijker wanneer leerkracht en
leerling tijdens de werkperiode informatie verzamelen.
Ondersteunende documenten daarbij zijn:
• notities van observaties;
• portfolio’s;
• dagboeken;
• inspiratieboeken;
• schetsboeken;
• mp3-bestanden;
• blogs.
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Meer lezen:
Bosman L. e.a. (2016). Fundamenten artistieke
competenties. https://artistiekecompetenties.files.
wordpress.com/2014/09/fundamenten-v15.pdf
Harre K. e.a. (2014). Evaluatiepraktijk op school. Politeia.
Nijs L. (2008). Evaluatie in het DKO: het schietlood in actie.
Handboek Begeleid Zelfstandig Leren, a . 21, p.57 e.v.
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Elke evaluatie stimuleert leerlingen om eigen grenzen te
verkennen en te verleggen. Daarom bevatten evaluaties
ook aanwijzingen en werkpunten. Leerkrachten
beschrijven de volgende stap in de ontwikkeling van de
leerling.
Een evaluatie versterkt het zelfvertrouwen van leerlingen
en daagt hen uit om de lat voor zichzelf hoger te leggen.
Meer lezen:
Bosman L. e.a. (2016). Fundamenten artistieke
competenties. https://artistiekecompetenties.files.
wordpress.com/2014/09/fundamenten-v15.pdf
Harre K. e.a. (2014). Evaluatiepraktijk op school. Politeia.
Iwan R. (2006). Toon wat je kunt. Portfoliowerk als spil van
de Steinerpedagogie. Rudolf Steiner Academie.
Standaert R. (2014). De becijferde school. Acco Leuven.
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De academie bepaalt zelf hoe ze haar visie op evalueren in
de praktijk brengt. Ze neemt beslissingen over o.a.:
• de vorm van de evaluatie-activiteiten;
• de planning in het academiejaar;
• de beoordelingsprocedure (de samenstelling van
de evaluatiecommissie, wijze van beraadslaging,
beoordelingscriteria, waarderingsschaal...);
• inzage en feedback.
Om de kwaliteit van het evaluatiebeleid en van de
evaluatiepraktijken na te gaan, schuift de overheid drie
standaarden naar voren:
• transparantie;
• betrouwbaarheid;
• validiteit. `
Transparantie betekent dat het voor alle leerlingen (en hun
ouders) duidelijk is:
• wat er wordt geëvalueerd;
• hoe de evaluatie zal plaatsvinden;
• en welke criteria bij de beoordeling worden gebruikt.
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Een betrouwbare evaluatie streeft naar objectiviteit. Ze
berust niet op het oordeel van één iemand op één moment.
Een veelvormige aanpak minimaliseert de invloed van
omgevingsfactoren.

veelzijdig

Een valide evaluatie meet wat de academie wil meten.
De verkregen resultaten kunnen dan leiden tot juiste
conclusies.

voortdurend

Leerkrachten bespreken minstens tweemaal per schooljaar
met elke leerling zijn brede artistieke ontwikkeling.
Leerkrachten en leerlingen onderzoeken dan in welke
mate de leerdoelen bereikt zijn. Een schriftelijke neerslag
vormt de vertrekbasis voor dat gesprek. De conclusies
en afspraken vormen het vertrekpunt voor een volgend
leertraject.
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Meer lezen:
Harre K. e.a. (2014). Evaluatiepraktijk op school. Politeia.
Vlaamse overheid (2014). http://data-onderwijs. vlaanderen.
be/edulex/document.aspx?docid=14741
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zich op persoonlijke
wijze uitdrukken

˅ improviseren binnen een kader;

zich inleven

˅ mogelijkheden uitproberen;

˅ variëren, combineren en spelen met de

bouwstenen;

˄ zekerheden loslaten en toeval toelaten;
˄ durven (ontsporen).

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 41

VISIE

KUNSTENAAR
experimenteren

creëren
zich op persoonlijke
wijze uitdrukken
zich inleven

Leerdoelen voor leerlingen
˅ iets maken;
˅ schrappen en schaven;
˅ verbeelden;
˅ een idee concretiseren;
˅ beeldtaal ontwikkelen.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 42

VISIE

KUNSTENAAR
experimenteren

creëren
zich op persoonlijke
wijze uitdrukken
zich inleven

Leerdoelen voor leerlingen
˅ vragen stellen over zichzelf (subjectiveren);
˅ persoonlijke indrukken uitdrukken;
˅ eigen stijl vinden;
˅ zienswijze verbeelden;
˄ authentiek zijn in het maken.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 43

VISIE

KUNSTENAAR
experimenteren

creëren
zich op persoonlijke
wijze uitdrukken
zich inleven

Leerdoelen voor leerlingen
˅ in de huid kruipen van;
˅ zichzelf verhouden tot kunstactualiteit;
˅ interpreteren;
˅ mogelijkheden zien;
˅ inspireren en laten inspireren.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 44

VISIE

KUNSTENAAR
experimenteren

creëren
zich op persoonlijke
wijze uitdrukken
zich inleven

Didactische wenken voor leraren
• toon hoe je zelf speelt met de bouwstenen van jouw
•

•
•
•
•

•

COMPETENTIES

•

artistiek domein;
nodig leerlingen uit om te improviseren met
beperkte parameters. Het begrenzen creëert
veiligheid;
reik een concreet kunstwerk aan als uitdagend
startpunt voor bijvoorbeeld improvisaties;
speel met twee of meer bouwstenen: vergroot,
verklein, vertraag, versnel, vervorm;
daag leerlingen uit om beslissingen uit te stellen;
vraag leerlingen zich voor te stellen dat een
persoon x of y in het beeldend werk zou wonen,
welke invloed zou dat dan hebbenop x, y, z...;
laat veel schetsen maken, laat ze liggen, verken
een ander spoor, neem het eerste idee opnieuw
vast;
bespreek serendipiteit: zoeken levert altijd wat op
als je openstaat voor verrassingen.

AANPAK

EVALUATIE
slide 45

VISIE

KUNSTENAAR
experimenteren

creëren
zich op persoonlijke
wijze uitdrukken
zich inleven

Didactische wenken voor leraren
• behandel leerlingen als componisten, choreografen,
•
•
•

•

•
•

COMPETENTIES
AANPAK

•

•

ontwerpers, makers…;
geef open maakopdrachten;
moedig leerlingen aan om gemaakte improvisaties/
schetsen aan te scherpen;
stel leerlingen voor om enkele ervaringen die hen
getroffen hebben te combineren, te verbinden of
hun verbeelding erop los te laten;
vraag leerlingen om een paar elementen van een
schets te bespreken en mee te nemen naar een
volgend werk;
laat leerlingen schetsen in een persoonlijke
volgorde presenteren;
stimuleer leerlingen niet tevreden te zijn met de
eerste oplossing. Laat alles opnieuw door elkaar
gooien, en herbegin. Zet aan te schrappen,
herschikken... Daag hen uit om de eigen
zeggingskracht te vergroten;
plan een tussentijds toonmoment. Laat de ene helft
van de groep kijken en commentaar/suggesties
geven;
laat leerlingen naar een toonmoment toewerken.

EVALUATIE
slide 46

VISIE

KUNSTENAAR
experimenteren

creëren
zich op persoonlijke
wijze uitdrukken

zich inleven

Didactische wenken voor leraren
• nodig uit om aan een vast gegeven eigen

•
•
•
•
•
•
•

COMPETENTIES

toevoegingen, vervormingen en wijzigingen aan te
brengen;
toon als leerkracht een eigen interpretatie van een
meesterwerk/techniek;
sta toe dat een vast gegeven een persoonlijke
behandeling krijgt;
versterk het persoonlijke door daar gerichte
feedback op te geven;
maak leerlingen ervan bewust dat ze een mening
mogen hebben die afwijkt van het normale;
laat leerlingen vragen over zichzelf stellen;
geef leerlingen de kans hun persoonlijke stijl te
zoeken in de uitwerking van opdrachten;
sta persoonlijke keuzes toe bij de invulling van de
opdracht.

AANPAK

EVALUATIE
slide 47

VISIE

KUNSTENAAR
experimenteren

creëren

zich op persoonlijke
wijze uitdrukken

zich inleven

COMPETENTIES

Didactische wenken voor leraren
• straal zelf je enthousiasme, passie en goesting uit;
• laat leerlingen kennismaken met hedendaagse

beeldcultuur;
• deel waarnemingen, intuïties, overwegingen,
keuzes, analyses en oordelen met je leerlingen;
• stimuleer leerlingen om op hun buikgevoel af te
gaan;
• schep een veilige sfeer waarin zich inleven mogelijk
wordt;
• prikkel de fantasie van leerlingen;
• verleid leerlingen om zich in het hoofd van een
componist, choreograag, acteur, kunstenaar... te
verplaatsen;
• maak leerlingen ervan bewust dat emoties
belangrijk zijn in hun creatieproces;
• bespreek de maatschappelijke invloed die
kunstenaars kunnen hebben.

AANPAK

EVALUATIE
slide 48

VISIE

KUNSTENAAR
evalueren
van het maken

Bespreek:
• de voldoende heldere criteria waarop de evaluatie
gebaseerd zal zijn;
• wat leerlingen willen uitdrukken, waar zij inspiratie
uit halen en wat zij beogen met hun creatie(s);
• hoe hun creatieve prestatie kan bekeken worden;
• waar remmingen en weerstanden zitten bij het
creëren.

Organiseer:

• toonmomenten met de focus op creatie,

improvisatie, ruimtegebruik, kleur, thema,
compositie …;
• kansen om feedback te geven op elkaars creaties.

Observeer en documenteer:

• markante elementen en momenten tijdens creatieve

opdrachten;
• om de creatieve ontwikkeling te illustreren en te
evalueren.

COMPETENTIES

AANPAK

Communiceer:

• met de leerlingen hoe zij als kunstenaar gevorderd

zijn.

EVALUATIE
slide 49

VISIE

ONDERZOEKER
nieuwsgierig en
onderzoekend zijn

eigen sterktes en

Leerdoelen voor leerlingen
˅ (in) vraag stellen;

werkpunten benoemen

˅ informatie zoeken en aanmaken;

proces zichtbaar maken

˄ zich openstellen voor het onbekende en het
onverwachte;

eigen horizon verruimen

˄ belangstelling tonen voor verschillende
genres, stijlen, disciplines en andere
kunstvormen;
˄ verwonderd zijn.

COMPETENTIES
AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 50

VISIE

ONDERZOEKER
nieuwsgierig en
onderzoekend zijn

eigen sterktes en

werkpunten benoemen
proces zichtbaar maken
eigen horizon verruimen

Leerdoelen voor leerlingen
˅ kwaliteiten uitspelen;
˅ valkuilen zien;
˅ eigen werk kritisch bekijken;
˅ werkpunten aanpakken;
˅ volgende stap/uitdaging benoemen.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 51

VISIE

ONDERZOEKER
nieuwsgierig en
onderzoekend zijn

eigen sterktes en

werkpunten benoemen
proces zichtbaar maken
eigen horizon verruimen

Leerdoelen voor leerlingen
˅ eigen keuzes onderbouwen;
˅ artistiek parcours in beeld brengen;
˅ zich vragen stellen over product en proces;
˅ afstand nemen;
˅ eigen proces verwoorden/verbeelden.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 52

VISIE

ONDERZOEKER
nieuwsgierig en
onderzoekend zijn

eigen sterktes en

Leerdoelen voor leerlingen
˅ de verschillende kunstbelevingen verkennen;

werkpunten benoemen

˄ verschillende stijlen en genres onderzoeken;

proces zichtbaar maken

˄ films, concerten, tentoonstellingen en
voorstellingen bijwonen;

eigen horizon verruimen

< de meesterwerken kennen;
< historisch/actueel besef hebben.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 53

VISIE

ONDERZOEKER
nieuwsgierig en
onderzoekend zijn
eigen sterktes en

werkpunten benoemen

proces zichtbaar maken
eigen horizon verruimen

Didactische wenken voor leraren
• wees alert voor impulsen en ideeën van leerlingen:
• laat zien dat je zelf onderzoekend in het leven staat;
• vertel verhalen over je eigen speurtocht in de
•
•
•
•
•
•

COMPETENTIES

AANPAK

•
•

kunsten. Durf jezelf daarbij kwetsbaar op te stellen;
vraag door naar observaties, intuïties, beelden,
detailwaarnemingen en globale indrukken;
geef leerlingen de gelegenheid hun observaties uit
te wisselen;
nodig leerlingen uit om vanuit een ander perspectief
te kijken;
trek de correctheid van gevonden antwoorden in
twijfel;
daag leerlingen uit dieper te graven;
nodig uit om een alternatieve aanpak uit te
proberen;
daag leerlingen uit om risico’s te nemen;
stimuleer leerlingen om zich te informeren over
de brede geschiedenis van een compositie, tekst,
stijl...

EVALUATIE
slide 54

VISIE

ONDERZOEKER
nieuwsgierig en
onderzoekend zijn
eigen sterktes en

werkpunten benoemen

proces zichtbaar maken
eigen horizon verruimen

Didactische wenken voor leraren
• laat zien dat je zelf kritisch in het leven staat;
• benoem met nuance de kwaliteiten van leerlingen;
• nodig leerlingen uit om terug te blikken op een

•
•
•

•
•
•

COMPETENTIES

AANPAK

performance, tentoonstelling, werkproces,
werkstuk...;
vraag door naar wat leerlingen goed vonden en wat
voor verbetering vatbaar is;
spoor leerlingen aan een andere aanpak te zoeken
wanneer iets niet werkt zoals verwacht;
daag leerlingen uit om hun eigen werk te
beoordelen aan de hand van vooraf bepaalde
criteria;
leg je eigen observaties naast die van leerlingen en
bespreek de verschillen/gelijkenissen;
vraag leerlingen naar wat ze met de gekregen
feedback deden;
laat leerlingen inzien dat het atelier een vrijplaats is
waar experimenteren en fouten maken erbij horen.
Serendipiteit is de kunst van het vinden van iets
onverwachts en bruikbaars terwijl je op zoek bent
naar iets totaal anders.

EVALUATIE
slide 55

VISIE

ONDERZOEKER
nieuwsgierig en
onderzoekend zijn
eigen sterktes en

werkpunten benoemen

proces zichtbaar maken
eigen horizon verruimen

Didactische wenken voor leraren
• toon hoe je zelf je eigen ontwikkelingsproces (als
•
•
•
•
•

•

•

COMPETENTIES

AANPAK

•

leraar, als kunstenaar) documenteert;
nodig leerlingen uit om te vertellen over hun
aanpak;
vraag door naar de keuzes die leerlingen onderweg
maakten;
bevraag leerlingen over de oorzaken van een vlot of
stroef verlopend oefen- en creatieproces;
stel voor om een schetsboek, blog of dagboek bij te
houden over het eigen artistiek proces;
stimuleer leerlingen om eigen werk te
documenteren bijvoorbeeld aan de hand van mp3fragmenten, foto’s, schetsboeken, video-opnames;
reik regelmatig nieuwe woorden, begrippen en
concepten aan om het bewustzijn van leerlingen te
versterken;
spoor leerlingen aan om zich vragen te stellen over
de weg die ze willen gaan;
waardeer en bespreek resultaten en werkwijzen
met betrekking tot elkaar.

EVALUATIE
slide 56

VISIE

ONDERZOEKER
nieuwsgierig en
onderzoekend zijn
eigen sterktes en

werkpunten benoemen

proces zichtbaar maken
eigen horizon verruimen

Didactische wenken voor leraren
• vertel over de ontdekkingen die je deed en over

•
•
•

•
•

•

COMPETENTIES

AANPAK

•

voorstellingen/tentoonstellingen/documentaires die
je bewondering oproepen;
wijs leerlingen op interessante voorstellingen,
tentoonstellingen en literatuur;
deel verrassende geluids-, dans- en
theaterfragmenten, beeldend materiaal;
daag leerlingen uit om naar kunstmanifestaties te
gaan die buiten hun comfortzone liggen. Bespreek
hun indrukken;
laat blijken dat je ook affiniteit hebt met de andere
artistieke domeinen;
demonstreer hoe je een bepaald artistiek werk
vanuit verschillende perspectieven kan bekijken/
beluisteren;
zet je leerlingen aan om inspiratie te vinden vanuit
een niet vanzelfsprekende hoek;
bespreek de taal, het format dat eigen is aan een
kunstuiting. Wat is overzetbaar naar de eigen
creaties?

EVALUATIE
slide 57

VISIE

ONDERZOEKER
Bespreek:

evalueren
van het onderzoeken

• de voldoende heldere criteria waarop de evaluatie

gebaseerd zal zijn.

Organiseer:

• kansen om onderzoekscompetenties te
•

•

•

•

ontwikkelen;
ruimte zodat leerlingen een logboek, dagboek,
inspiratiemap, blog, vlog, en/of portfolio … over hun
artistieke vorderingen kunnen ontwikkelen;
(toon)momenten waarbinnen leerlingen kunnen
vertellen over het eigen werk-, oefen-, leer- en
creatieproces;
momenten waarbinnen leerlingen kunnen
communiceren over artistieke (muzikale, theatrale,
dansante, beeldende …) ontdekkingen;
kansen om feedback te geven op elkaars
onderzoekswerk en presentaties.

Observeer en documenteer:

• dingen die leerlingen nieuwsgierig en onderzoekend

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE

maken;
• de evolutie/ontwikkeling van de
onderzoekscompetenties van leerlingen.

Communiceer:

• met de leerlingen hoe zij als onderzoeker gevorderd

zijn.

slide 58

VISIE

VAKMAN
techniek, materiaal en
basisvaardigheden
beheersen

werken met/aan kwaliteit
werkhouding ontwikkelen
vakkennis hanteren

Leerdoelen voor leerlingen
˅ techniek gebruiken;
˅ een persoonlijke werkwijze ontwikkelen;
˅ virtuositeit ontwikkelen;
˅ spelen met de regels van het metier;
˅ beeldtaal ontdekken, herkennen en uitdiepen;
˅ een oeuvre uitbouwen dat complexer wordt.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 59

VISIE

VAKMAN
techniek, materiaal en
basisvaardigheden
beheersen

werken met/aan kwaliteit
werkhouding ontwikkelen
vakkennis hanteren

Leerdoelen voor leerlingen
˄ de lat hoog leggen;
˄ oefenen;
˄ intrinsiek werken;
˄ eigen grenzen verleggen;
˄ feedback verwerken in het werk.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 60

VISIE

VAKMAN
techniek, materiaal en
basisvaardigheden
beheersen

werken met/aan kwaliteit
werkhouding ontwikkelen
vakkennis hanteren

Leerdoelen voor leerlingen
˅ efficiënt werken;
˄ zorg dragen voor materiaal en atelier;
˄ bewust worden van routines;
˄ werken met focus;
˄ doorzetten ook als het moeilijk is.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 61

VISIE

VAKMAN
techniek, materiaal en
basisvaardigheden
beheersen

werken met/aan kwaliteit

Leerdoelen voor leerlingen
˅ mogelijkheden van materiaal en medium
verkennen;
< vaktaal gebruiken;

werkhouding ontwikkelen

< materiaalkennis hebben;

vakkennis hanteren

< begrippen uit de kunstgeschiedenis/actualiteit
kennen en gebruiken;
< technieken kunnen benoemen.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 62

VISIE

VAKMAN
techniek, materiaal en
basisvaardigheden
beheersen

werken met/aan kwaliteit
werkhouding ontwikkelen
vakkennis hanteren

Didactische wenken voor leraren
• laat je eigen virtuositeit zien;
• las momenten in waarop technieken herhaald
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE

•
•
•

worden;
start bij wat leerlingen weten en kunnen;
wees helder in wat je van leerlingen vraagt. Gebruik
concrete bewoordingen;
ga na of leerlingen begrijpen wat je vraagt;
varieer tussen demonstreren, uitleggen en zelf laten
vinden;
moedig een zelfstandige houding aan bij leerlingen;
geef leerlingen de tijd om te knoeien (trial & error);
wijs op vooruitgang en op werkpunten;
zet aan tot de ontwikkeling van werkroutines;
laat leerlingen zelf bepalen hoe ze palet, werkruimte
en materiaal structureren. Stel de manier van
organiseren in vraag en betrek dit op het beoogde
resultaat;
geef leerlingen opdrachten van stijgende
complexiteit en moeilijkheidsgraad;
leer de technieken efficiënt aan (zodat er ook ruimte
is voor andere rollen);
leer leerlingen een oefen- en werkschema
opstellen;
maak van het ontwikkelen van vakmanschap een
onderdeel van elke les.

slide 63

VISIE

VAKMAN
techniek, materiaal en
basisvaardigheden
beheersen

Didactische wenken voor leraren

werken met/aan kwaliteit

• vraag net iets meer van leerlingen;
• stel leerlingen vragen over de aanpak i.p.v. hen

werkhouding ontwikkelen

•

vakkennis hanteren

•
•
•
•
•

enkel aanwijzingen en tips te geven;
nodig leerlingen uit om eigen aandachts- en
werkpunten te formuleren;
wijs op vooruitgang én op werkpunten;
bespreek samen wat goed en minder goed ging;
wijs op doelen op korte en lange termijn;
leg de focus op details;
geef vrije ruimte waarbinnen leerlingen keuzes
kunnen maken.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
slide 64

VISIE

VAKMAN
techniek, materiaal en
basisvaardigheden
beheersen

werken met/aan kwaliteit
werkhouding ontwikkelen
vakkennis hanteren

Didactische wenken voor leraren
• schep een veilige context waarin leerlingen
•
•
•
•
•

geconcentreerd kunnen werken en reflecteren;
leer leerlingen om een oefen- en werkschema op te
stellen;
stimuleer leerlingen om moeilijkheden te
overwinnen;
wijs leerlingen op de noodzaak van gedrevenheid
en engagement;
benadruk de noodzaak van oefenen;
stuur leerlingen aan om zorg te dragen voor
instrument, materieel, materiaal en zichzelf.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
slide 65

VISIE

VAKMAN
techniek, materiaal en
basisvaardigheden
beheersen

werken met/aan kwaliteit

Didactische wenken voor leraren

werkhouding ontwikkelen

• gebruik zelf het juiste vocabularium;
• stimuleer leerlingen om het juiste vocabularium te

vakkennis hanteren

gebruiken;
• bespreek de vorm en de opbouw van het werk dat
ze presenteren;
• voed leerlingen met verhalen, informatie en

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
slide 66

VISIE

VAKMAN
Bespreek:

evalueren van
vakmanschap

• de voldoende heldere criteria waarop de evaluatie

zal gebaseerd zijn.

Organiseer:

• toonmomenten die variëren van veilig tot uitdagend,

klein publiek tot groot publiek, kleinschalig tot
groots, met of zonder jury…;
• toonmomenten met een variatie aan formele
en informele evaluatoren: bv. medeleerlingen,
vakcollega’s, collega’s uit andere disciplines,
externen;
• momenten waarbinnen leerlingen het eigen
vakmanschap evalueren: wat zijn mijn sterke
punten, wat zijn werkpunten?

Observeer en documenteer:

• de vorderingen, moeilijkheden en werkpunten van

leerlingen;
• de ontwikkeling van techniek en basisvaardigheden.

Communiceer:

COMPETENTIES

• met de leerlingen hoe zij als vakman gevorderd zijn.

AANPAK

EVALUATIE
slide 67

SAMENSPELER

VISIE

samenwerken
samen maken

respect tonen voor
anderen en hun werk

˅ luisteren en reageren;
˄ initiatief nemen;
˄ afspraken nakomen;
˄ inspelen op personen, situaties...;
˄ passie delen.

EZ

T
NAN

ISSO

ONE

feedback geven
en ontvangen

Leerdoelen voor leerlingen

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 68

SAMENSPELER

VISIE

samenwerken
samen maken

respect tonen voor
anderen en hun werk

˅ voortbouwen op elkaars ideeën/werk;
˅ resultaatgericht werken;
˅ kennis en inzichten delen;
˅ samen keuzes maken;
˅ vanuit een gemeenschappelijk doel werken.

EZ

T
NAN

ISSO

ONE

feedback geven
en ontvangen

Leerdoelen voor leerlingen

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 69

SAMENSPELER

VISIE

samenwerken
samen maken

respect tonen voor
anderen en hun werk

E
ANT
SSON

E

ZON

feedback geven
en ontvangen

Leerdoelen voor leerlingen
˄ aandachtig luisteren/kijken;
˄ belangstelling tonen voor andere visies;

˄ in dialoog gaan met anderen;
˄ aandacht voor (de inbreng van) anderen
hebben;
˄ openstaan voor de werkwijze van anderen.

I

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 70

SAMENSPELER

VISIE

samenwerken
samen maken

respect tonen voor
anderen en hun werk

E
ANT
SSON

E

ZON

feedback geven
en ontvangen

Leerdoelen voor leerlingen
˅ kritisch kijken/luisteren;
˅ opbouwende feedback, suggesties en tips
geven;
˅ openstaan voor feedback van anderen;
˅ feedback zorgvuldig verwoorden;
˅ sterktes en werkpunten benoemen.

I

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 71

SAMENSPELER

VISIE

samenwerken

samen maken
respect tonen voor
anderen en hun werk

EZ

T
NAN

ISSO

ONE

feedback geven
en ontvangen

Didactische wenken voor leraren
• laat zien dat je zelf iemand bent die graag en
•
•
•
•
•
•
•

kundig samenwerkt met anderen;
creëer een sfeer waarin iedereen van elkaar leert;
geef leerlingen samenwerkingsrollen (presenator,
ontwerper, uitvoerder...) en wissel soms van rol;
geef leerlingen (van verschillende niveaus) de
gelegenheid om samen te werken;
sta toe dat leerlingen iets samen (uit)zoeken/
maken;
geef leerlingen de kans dingen aan elkaar uit te
leggen, voor te doen;
maak leerlingen bewust van activiteiten in en rond
de academie;
daag leerlingen uit om zelf initiatieven te nemen.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
slide 72

SAMENSPELER

VISIE

samenwerken

samen maken
respect tonen voor
anderen en hun werk

EZ

T
NAN

ISSO

ONE

feedback geven
en ontvangen

Didactische wenken voor leraren
• laat leerlingen ervaren dat samen sterker is dan
•
•
•
•
•
•

alleen;
geef opdrachten om iets te maken in groep;
zorg voor diversiteit bij het samenstellen van
groepen;
geef opdrachten waarbij leerlingen elkaar moeten
aanvullen en elkaar nodig hebben;
leer leerlingen om te communiceren tijdens het
samenwerken;
maak leerlingen alert voor het afstemmen op de
groep;
laat leerlingen expertise delen en maak hen bewust
van de kennis van anderen.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
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SAMENSPELER

VISIE

samenwerken

samen maken
respect tonen voor
anderen en hun werk

EZ

T
NAN

ISSO

ONE

feedback geven
en ontvangen

Didactische wenken voor leraren
• benadruk dat je diversiteit interessant en belangrijk
•
•

•
•
•
•
•

vindt;
laat zien dat je respectvol omgaat met anderen en
hun werk;
hou een tussentijds gesprek over de gang van
zaken tijdens de lessen en laat zien hoe jij er
rekening mee houdt;
stimuleer leerlingen om respectvol met elkaar om
te gaan;
geef gelegenheid om stoom af te blazen (indien dat
nodig is);
laat leerlingen in hun waarde;
vermijd het vergelijken en rangschikken van
leerlingen;
laat leerlingen gelijkenissen en verschillen
benoemen.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
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SAMENSPELER

VISIE

samenwerken

samen maken

E
ANT
SSON

E

ZON

Didactische wenken voor leraren

respect tonen voor
anderen en hun werk

• geef respectvol feedback;
• gebruik een rijke en genuanceerde woordenschat in

feedback geven
en ontvangen

•

I

•

•
•
•
•

je feedback;
neem de tijd om leerlingen naar elkaars werk te
laten kijken en er op te reageren;
nodig leerlingen uit om verder dan de eerste indruk
te kijken;
lok zowel objectieve feedback (aan de hand van
afgesproken criteria) als subjectieve indrukken uit;
stimuleer leerlingen tot doorvragen wanneer
gekregen feedback te vaag blijft;
help leerlingen kritiek te herformuleren tot
werkpunten;
leer leerlingen om feedback daadwerkelijk te
gebruiken.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
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SAMENSPELER

VISIE

evalueren van
het samenspelen

Bespreek:

• de voldoende heldere criteria waarop de evaluatie

gebaseerd zal zijn.

Organiseer:

• toonmomenten met de focus op het zich samen

tonen;
• kansen om elkaars bijdrage aan het samenwerken
en het samen maken te bespreken.

Observeer en documenteer:

• hoe leerlingen zich gedragen tijdens momenten van

E
ANT
SSON

samenwerken en samen maken: wie neemt leiding,
hoe neemt men initiatief, hoe neemt men anderen
op sleeptouw?
• welke unieke kwaliteiten leerlingen inzetten bij
samenwerken en samen maken.

E

ZON

I

Communiceer:

• met de leerlingen hoe zij als samenspeler

gevorderd zijn.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
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VISIE

PERFORMER
tonen met kwaliteit

codes van het (zich)
tonen
publiek willen raken

eigen oeuvre/repertoire
opbouwen

Leerdoelen voor leerlingen
˅ goed voorbereid zijn;
˅ omgaan met tijdsdruk;
˅ zich aanpassen aan de omstandigheden;
˅ doorzetten (ook als het fout gaat);
˅ reacties in ontvangst nemen.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 77

VISIE

PERFORMER
tonen met kwaliteit
codes van het (zich)
tonen
publiek willen raken

eigen oeuvre/repertoire
opbouwen

Leerdoelen voor leerlingen
˅ zich op eigen wijze voorbereiden;
˅ presenteren;
˅ focus leren leggen;
˅ in dialoog gaan met een publiek;
˅ samenhang creëren.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 78

VISIE

PERFORMER
tonen met kwaliteit

codes van het (zich)
tonen

publiek willen raken
eigen oeuvre/repertoire
opbouwen

Leerdoelen voor leerlingen
˅ een eigen verhaal vertellen;
˅ een mening vormen;
˅ engagement tonen;
˅ indruk nalaten;
˄ zich durven tonen.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 79

VISIE

PERFORMER
tonen met kwaliteit

codes van het (zich)
tonen

publiek willen raken
eigen oeuvre/repertoire
opbouwen

Leerdoelen voor leerlingen
˅ eigen oeuvre ontsluiten;
˅ spelen met genres, stijlen en verwachtingen;
˅ eigen werk maken;
˅ materiaal toe-eigenen;
˅ benoemen wat af is.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
overzicht competenties

slide 80

VISIE

PERFORMER
tonen met kwaliteit
codes van het (zich)
tonen

publiek willen raken
eigen oeuvre/repertoire
opbouwen

Didactische wenken voor leraren
• toon hoe je zelf aandacht schenkt aan de kwaliteit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMPETENTIES

AANPAK

•

van het (zich) presenteren;
bouw samen een (mini)tentoonstelling op;
deel ervaringen met deadlines;
maak een draaiboek;
bespreek de exporuimte, belichting, beperkingen/
mogelijkheden van de ruimte...;
vraag leerlingen zich optimaal voor te bereiden door
verwachtingen te formuleren;
neem toonmomenten op video op en bespreek ze;
bespreek vooraf de criteria waaraan een sterke
performance/tentoonstelling best voldoet;
organiseer toonmomenten gevolgd door een
feedbackmoment;
laat leerlingen nadenken over de wijze waarop ze
zich willen presenteren;
leer leerlingen het verschil tussen een mooi
schilderij maken en iets raken;
moedig leerlingen aan om aandacht te schenken
aan de context waarin hun werk getoond wordt.

EVALUATIE
meer
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VISIE

PERFORMER
tonen met kwaliteit

codes van het (zich)
tonen

Didactische wenken voor leraren
• laat leerlingen nadenken over de wijze waarop ze

publiek willen raken

•
•

eigen oeuvre/repertoire
opbouwen

•
•
•
•
•
•
•

COMPETENTIES

zich willen voorstellen;
bereid samen met leerlingen de intro/speech voor;
bespreek het concept, de focus en doelstellingen
van een tentoonstelling;
leer leerlingen reageren op mogelijke reacties;
leer presenteren in verschillende formats;
leer leerlingen aandacht schenken aan elk element
van een toonmoment;
laat zien dat afwerking en details tentoonstellingen
kunnen maken/kraken;
oefen met kleine presentaties in de klas;
laat leerlingen benoemen wat ze gedaan hebben in
hun werk en wat ze zien;
bespreek de zin en meerwaarde van een sterke
tentoonstelling.

AANPAK

EVALUATIE
slide 82

VISIE

PERFORMER
tonen met kwaliteit

codes van het (zich)
tonen

publiek willen raken
eigen oeuvre/repertoire
opbouwen

Didactische wenken voor leraren
• geef leerlingen de kans om zich in verschillende

•
•
•
•
•
•

contexten te tonen, variërend van veilig en
geborgen naar spannend en onbekend;
bekijk samen voorstellingen, tentoonstellingen en
videoregistraties van performances. Bespreek ze;
nodig leerlingen uit om mee tentoonstellingen op te
bouwen;
selecteer de werken die getoond zullen worden in
samenspraak met leerlingen;
laat leerlingen oefenen met verschillende
presentatiestijlen;
leer leerlingen om te gaan met stress-situaties;
moedig leerlingen aan om spelplezier en passie te
tonen tijdens een presentatie.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
slide 83

VISIE

PERFORMER
tonen met kwaliteit

codes van het (zich)
tonen

publiek willen raken
eigen oeuvre/repertoire
opbouwen

Didactische wenken voor leraren
• toon werken uit je eigen oeuvre;
• daag leerlingen uit om iets te tonen tijdens de les;
• bespreek bezochte tentoonstellingen en vraag naar

indrukken die deze nalieten;
• laat leerlingen vertellen over hun werkwijze;
• daag leerlingen uit om onbekende werken/
technieken aan hun repertoire toe te voegen;
• laat leerlingen benoemen wat voor hen een
geslaagd werk is.

COMPETENTIES

AANPAK

EVALUATIE
slide 84

VISIE

PERFORMER
evalueren van
het zich tonen

Bespreek:

• de voldoende heldere criteria waarop de evaluatie

gebaseerd zal zijn.

Organiseer:

• toonmomenten met de focus op het zich tonen;
• toonmomenten waarbinnen leerlingen gestimuleerd

worden om werk te tonen waarbij ze zich
comfortabel voelen;
• kansen om feedback te geven op elkaars
toonmomenten.

Observeer en documenteer:

• de aspecten van het tonen en vraag een jury hun

feedback daarop af te stemmen;
• de ontwikkeling van de competenties als performer.

Communiceer:

• met de leerlingen hoe zij als performer gevorderd

COMPETENTIES

zijn.

AANPAK

EVALUATIE
slide 85

VISIE

UNIEKE IK
Bij de start van een opleiding in het DKO is elke
leerling reeds een uniek mens. Het maakt niet uit hoe
jong of onervaren zij zijn, of hoe rijk gestoffeerd het
eigen levenspad al is.
Het unieke in elke leerling wordt in het DKO nog
verder aangescherpt tijdens het ontwikkelen van
vakmanschap, het prikkelen van nieuwsgierigheid,
het stimuleren van verbeelding en zin tot creëren, het
ondersteunen van samenwerking met anderen en bij
het versterken van het (zich) tonen.
Het individuele talent en de dosis motivatie, discipline
en werkkracht leiden tot uiteenlopende profielen van
DKO- leerlingen. Het grootste deel van de leerlingen
blijft na de opleiding actief als amateur-kunstenaar.
Een kleiner aantal leerlingen mikt op een artistieke,
professionele carrière na het DKO. En een beperkt
aantal leerlingen zal doorstromen naar het hoger
kunstonderwijs.
In het DKO krijgt elke leerling daartoe de
richtinggevende ondersteuning en de persoonlijke
ontwikkelingsruimte.

overzicht competenties

slide 86

werhouding
ontwikkelen

tonen met
kwaliteit

eigen sterktes
en werkpunten
benoemen

werken
met/aan
kwaliteit

samenwerken

zich
inleven

proces
zichtbaar
maken

eigen oeuvre
opbouwen

samen
maken

nieuwsgierig en
onderzoekend
zijn

techniek,
materiaal en
basisvaardigheden
beheersen

zich op
persoonlijke
wijze
uitdrukken

experimenteren

feedback
geven en
ontvangen

codes van het
(zich) tonen
gebruiken

respect tonen
voor anderen
en hun werk

creëren

vakkennis
hanteren

eigen horizon
verruimen

publiek
willen raken
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