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ERVARING VAN 7 JAAR 
VELDWERK EN ONDERZOEK 
IN ÉÉN DOCUMENT 
SAMENGEBRACHT  

raam
leerplan dko



RAAMLEERPLAN DKO 
GOEDGEKEURD 
DOOR INSPECTIE



SCHERPE KEUZES

raam
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+ RAAMLEERPLAN 
+ ACADEMIELUIK 
+ ONDERSTEUNEND MATERIAAL

= RAAMLEERPLAN DKO

Scherpe keuze



90% VAN HET 

VOCABULARIUM IS
GEMEENSCHAPPELIJK 

ScherpE keuze



2 LEERPLANNEN 

1 leerplan podiumkunsten
1 leerplan beeld

Scherpe keuze



4 THEMA’S 

Visie
Doelen
Aanpak
Evaluatie
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leerplan dko



stART klaspraktijk   staART



MOOIE 
VORMGEVING
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visie 
achter het 
raamleerplan



VERTROUWEN 
IN ACADEMIES 
EN LERAREN

Scherpe keuze



INHOUDELIJK 
DEBAT EN 
REFLECTIE

Scherpe keuze



ONTWIKKELINGS-
GERICHT

Scherpe keuzes



STEEDS GROTERE 
DIVERSITEIT IN DE 
KLASSEN DKO

Scherpe keuze





SCENARIO’S 
ipv VASTE 
LEERLIJNEN

Scherpe keuze



ONTWIKKELINGS-
NIVEAUS

Scherpe keuze



artistieke
competentie

groeiende
zelfstandigheid

oplopende
complexiteit

toenemende
kwaliteit

meer zichtbare
eigenheid



doelen voor 
het DKO



UITGEPUURDE 
LIJST 
COMPETENTIES

Scherpe keuze



5 ARTISTIEKE DOMEINEN





VERGROTEN
VERKLEINEN

TOEVOEGEN

WEGLATEN
hernemen hernemen hernemen

VASTZETTEN
BIJ STIL……STAAN

ACCENTUEREN

AANRAKEN---



OP POPULATIENIVEAU

MEERDERHEID HAALT 
EINDDOELEN
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101 
LEERDOELEN
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Eig
en ho

rizo
n verruim

en



HEERLIJK 
HELDERE
TAAL
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CREEREN



 

kunstenaar   
 
EXPERIMENTEREN 

 

∨ improviseren binnen een kader;  
∨ variëren, combineren en spelen met 

de bouwstenen;  
∨ mogelijkheden uitproberen;  
∧ zekerheden loslaten en toeval 

toelaten;  
∧ durven (ontsporen).  
 

kunstenaar 
 
CREËREN 

 

∨ iets maken;  
∨ schrappen en schaven;  
∨ verbeelden;  
∨ een idee concretiseren;  
∨ beeldtaal ontwikkelen.   
 

kunstenaar 
ZICH OP PERSOONLIJKE  
WIJZE UITDRUKKEN 

 

∧ vragen stellen over zichzelf 
(subjectiveren); 

∧ persoonlijke indrukken uitdrukken;   
∧ eigen stijl vinden;  
∧ zienswijze verbeelden;  
∧ authentiek zijn in het maken.  
 

kunstenaar 
 
ZICH INLEVEN 

 

∨ in de huid kruipen van;  
∨ zichzelf verhouden tot kunstactualiteit; 
∨ interpreteren;  
∨ mogelijkheden zien;   
∨ inspireren en laten inspireren. 
 
 
 
 
 
  

onderzoeker 
NIEUWSGIERIG EN 
ONDERZOEKEND ZIJN 

 

∧ (in) vraag stellen;  
∧ informatie zoeken en aanmaken;  
∧ zich openstellen voor het onbekende 

en het onverwachte;  
∧ belangstelling tonen voor 

verschillende genres, stijlen, 
disciplines en andere kunstvormen;  

∧ verwonderd zijn.  
 

onderzoeker 
EIGEN STERKTES EN 
WERKPUNTEN BENOEMEN 

 

∨ kwaliteiten uitspelen;  
∨ valkuilen zien;  
∨ eigen werk kritisch bekijken;  
∨ werkpunten aanpakken;  
∨ volgende stap/uitdagingen 

benoemen.   

 
onderzoeker 

 
PROCES ZICHTBAAR MAKEN 

 

∨ eigen keuzes onderbouwen;  
∨ artistiek parcours in beeld brengen;   
∨ zich vragen stellen over product en 

proces;  
∨ afstand nemen;  
∨ eigen proces verwoorden/ verbeelden. 
 

onderzoeker 
 
EIGEN HORIZON VERRUIMEN 

 

＜ de verschillende kunstbelevingen 
verkennen;  

＜ verschillende stijlen en genres 
onderzoeken;  

∧ films, concerten, tentoonstellingen en 
voorstellingen bijwonen;  

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

 www.raamleerplandko.be    info@raamleerplandko.be 



zoek de verschillen 







Blazers Lier 

 
§ ademhaling/ademsteun hebben 
§ aandacht voor klankvorming hebben 
§ juiste mondstand hebben 
§ correcte houding hebben 
§ intoneren  
§ articuleren 
§ vinger- en schuiftechniek beheersen 
§ muzikale componenten (hoogte, duur, sterkte, kleur, articulatie, tempo, timing, 

legato …) technisch kunnen uitvoeren 
 

 

 
Harp Lier 
 

§ correcte houding hebben  
§ aandacht voor klankvorming hebben 
§ vingers en handen onafhankelijk van mekaar gebruiken 
§ vingerzetting kiezen en volgen (plaatsen en sluiten) 
§ instrument stemmen/ snaren vervangen 
§ arpeggio’s spelen 
§ bindingen spelen 
§ pedalen gebruiken 
§ speciale technieken  beheersen (glissando, flagoletten…) 
§ muzikale componenten (hoogte, duur, sterkte, kleur, articulatie, tempo, timing, 

legato …) technisch kunnen uitvoeren  
 
 

  



aanpak in 
het DKO



W
erkho

uding
 o

nw
ikkelen



toetsen 
in het DKO



VEELZIJDIG 
inzetten op rollen

VOEDEND
evaluatie heeft een effect op het leren van de leerling

VOORTDUREND
variatie  in vorm, tijdstip en evaluator

VEELEISEND
grenzen verleggen



INSTRUMENT 
VOOR 
INSPECTIE 2.0
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ACADEMIELUIK
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VOORBEELD 
ACADEMIELUIK
KANL
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  www.raamleerplandko.be    info@raamleerplandko.be 



INTENTIEGESPREKKEN VOEREN
LEERPLAN CONCRETISEREN
VAKTECHNISCHE COMPETENTIES 
CONCRETISEREN
KWALITEIT VAN DE EVALUATIE 
BEWAKEN
ANALYSE COMPETENTIES ACADEMIE
COLLEGIALE CONSULTATIE
…

HOE COMPETENTIES OVER VAKKEN 
VERDELEN
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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



MEER INFO OF 
ONDERSTEUNING?

artistiekecompetenties.blog
raamleerplandko.be

info@raamleerplandko.be
erik.schrooten@ucll.be
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