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show with confidence

dare to show yourself
make 
(eye)contact 
with the 
audience

show yourself in a 
personal way

have your own repertoire (always) have 
something ready

master different 
genres and styles

deal with stage fright

prepare

Go on (even when things go wrong)

show with passion 
and enthusiam

salute the audience 

direct yourself 
to the audience 

focus before you start 

warm up

be able to master 
a piece of art

map performer

AIM TO MOVE
THE AUDIENCE

BUILT AN OWN 
REPERTOIRE

APPLY 
PERFORMANCE 
CODES

PERFORM WITH 
QUALITY

artistiekecompetenties.blog



NIVEAU LERAAR
NIVEAU ACADEMIE

ERVAREN MET ARTCOM
NIEUW

raam
leerplan dko





2016: eerste goedkeuring

maart 2018: tweede goedkeuring 

18-19: begeleiden van academies –
didactiek van de kunstenaar –
uitbouw begeleidingsgroep

19-20: bijsturing raamleerplan



ERVARING VAN 7 JAAR 
VELDWERK EN ONDERZOEK 
IN ÉÉN UITEGEPUURD 
CONCEPT
SAMENGEBRACHT  

raam
leerplan dko



CONCORDANTIE
TABELLEN

KIJK NAAR HET LEERPLAN, NIET 
NAAR DE BASISCOMPETENTIES. 
EN ZEKER NIET NAAR DE 
BEROEPSKWALIFICATIES ;-). 

raam
leerplan dko



AUTONOMIE ACADEMIE

BELEIDSVOEREND 
VERMOGEN UITGEDAAGD

EIGEN INKLEURING VISIE, 
VAKKEN, EVALUATIE

Scherpe keuze



+ RAAMLEERPLAN (PDF) 
+ ACADEMIELUIK (WORD) 
+ ONDERSTEUNEND MATERIAAL

= RAAMLEERPLAN DKO

Scherpe keuze





DNA
ACADEMIE WILRIJK

stART staART
Wat vinden we belangrijk?     Wat doen we in onze klas?     Hoe evalueren we? 



DE BEDOELING…

JA, WAT IS DE 
BEDOELING VAN EEN 
LEERPLAN?

Scherpe keuze



1. IN ORDE ZIJN?

2. GEÏNSPIREERD WORDEN?

2 AMBIËREN MET 
1 ALS GEVOLG

Scherpe keuze



HET RAAMLEERPLAN WIL:
- inspireren
- richting geven aan goed kunstonderwijs
- een dialoog op gang brengen over doelen, 

aanpak en evaluatie in kunstonderwijs
- de doelen van de overheid helder vertalen
- academies uitdagen om globale afspraken te 

maken in de academie
- academies uitdagen om de visie van de 

academie scherp te krijgen
- academies uitdagen om het eigen 

evaluatieconcept te expliciteren

Scherpe keuze



DIDACTIEK VAN HET MAKEN

DIDACTIEK VANN DE
ONDERZOEKER

FEEDBACK INTAKEGESPREKKEN

PERFORMER

SAMEN-
SPELER

NIEUWE LEERPLAN

NOODZAAK ZIEN 

BEKOMMERNISSEN

VERWACHTINGEN

ROUTE
BEPALEN

SUCCESSEN 
DELEN

LEREN VAN EIGEN ERVARINGEN

RANDVOORWAARDEN 
TECHNOLOGIE

EVALUATIECONCEPT

COMPETENTIES 
VAN DE ACADEMIE

COMMUNICATIE MET 
LEERLINGEN EN OUDERS

EVALUATIEFICHE

LEREN VAN COLLEGA’S

EVALUEREN

VERDERE 
ROUTEBEPALING

LEERWINST BENOEMEN

PLANNING 
MAKEN

EXP
ED

ITIE AR
TISTIEK

E COM
PETEN

TIES

IN EIGEN KLAS 
UITPROBEREN

VAKMAN

NIEUWE INPUT

ARTISTIEKE COMPETENTIES

KLAS COLLEGA’S 
BEZOEKEN

FOCUSSEN

BIJSTUREN

LEER-
VRAGEN

SAMEN ONTWIKKELEN

KENNIS DELEN

DOELEN GEHAALD?



BLIJF CHECKEN: 

Is dit een zinvolle oefening 
die bijdraagt tot de kwaliteit 
van onze academie? 

Scherpe keuze



TUSSENTIJD, waarin het voor 
academies, leraren én 
inspectie zoeken is. 

Scherpe keuze



stART klaspraktijk   staART



4 THEMA’S 

Visie achter leerplan
Doelen
Aanpak
Evaluatie

raam
leerplan dko



4 THEMA’S 

Visie achter leerplan
Doelen
Aanpak
Evaluatie

raam
leerplan dko



SCHERPE KEUZES

raam
leerplan dko



90% VAN HET 

VOCABULARIUM IS
GEMEENSCHAPPELIJK 

ScherpE keuze



2 LEERPLANNEN 

1 leerplan podiumkunsten
1 leerplan beeld

Scherpe keuze



ONTWIKKELINGS-
GERICHT

MEETLAT PER 
GRAAD

ScherpE keuze



Karen

nog nooit 
was mijn   klas viool
zo              divers





ONTWIKKELINGS-
NIVEAUS

Scherpe keuze



artistieke
competentie

groeiende
zelfstandigheid

oplopende
complexiteit

toenemende
kwaliteit

meer
eigenheid
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oplopende
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artistieke
competentie

groeiende
zelfstandigheid

oplopende
complexiteit

toenemende
kwaliteit

meer
eigenheid



inspelen op 
personen en 

situaties

groeiende
zelfstandigheid

oplopende
complexiteit

toenemende
kwaliteit

meer
eigenheid



VERTROUWEN 
IN ACADEMIES 
EN LERAREN

Scherpe keuze



Ze moeten niets 
meer kunnen 
!!!!!!!!!

INSPANNINGS
VERPLICHTING

ScherpE keuze



INHOUDELIJK 
DEBAT EN 
REFLECTIE

Scherpe keuze



4 THEMA’S 

Visie achter leerplan
Doelen
Aanpak
Evaluatie

raam
leerplan dko



ARTISTIEKE COMPETENTIES

bekwaamheden 
voor de artistieke praktijk 
van nu en later

raam
leerplan dko



competenties 
kan je trainen



KUNST

ONDERWIJS

KUNST-
ONDERWIJS



JE KAN DAT NIET
BENOEMEN 

STRAK 
GEFORMULEERDE
COMPETENTIES

RUW GEFORMULEERDE
COMPETENTIES







Museum Toronto





UITGEPUURDE 
LIJST 
COMPETENTIES
(WE ZIJN ALLERGISCH VOOR LANGE LIJSTEN 
EN MOEILIJKE TAAL…)

Scherpe keuze



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





ordenend 
framework



elke 
rol 
zijn 
didactiek



zes vensters op artistiek onderwijs



mozART
mozaïek van artistieke competenties













VRIJHEID MAATWERK

VASTLEGGEN UNIFORM



VRIJHEID AVONTUUR

VEILIGHEID HOUVAST 

Hoe sta ik in het kunstonderwijs? 



10 TECHNIEKEN

TECHNIEK PER JAAR

TECHNIEK PER GRAAD

TECHNIEK BEGINONDERWIJS



GITAAR
2de graad
- Eenstemmig spel
- Dubbelgrepen
- Basisakkoorden
- Arpeggio’s
3de graad
- Bindingen
- Barré’s
- Barré-akkoorden
4de graad
- Flagolets
- Grote grepen
- 9, 7, sus en maj7 akkoorden



 

 www.raamleerplandko.be    info@raamleerplandko.be 

STRIJKERS  
 
Graad Competenties 

L2 • De leerling ontwikkelt een detaché-basis. 
• De leerling heeft een beginnende aandacht voor de intonatie op basis van een 

juiste houding. 

L3 
 
 

Linkerhand 
• De leerling heeft in 1ste positie een stabiele houding. 
• De leerling toont aandacht voor de intonatie door te corrigeren. 
• CELLO : De leerling maakt gebruik van ‘uitzettingen’ in de 1ste positie. 
• CONTRABAS : De leerling speelt in een nieuwe positie. 
 
Rechterhand 
• De leerling gebruikt de volledige boog. 
• De leerling kan meerdere noten in één boogstreek spelen. 
• De leerling kan de boogvoering en de boogindeling aanpassen aan het te spelen 

ritme. 
• De leerling strijkt evenwijdig met de kam. 
 
Houding 
• De leerling is zich bewust van de ademhaling en de lichaamshouding tijdens het 

musiceren. 

L4 Linkerhand 
• De leerling ontwikkelt vingervlotheid binnen de aangeleerde posities. 
• De leerling verfijnt de aandacht voor de intonatie. 
 
Rechterhand 
• De leerling kan vlot verschillende boogtechnieken toepassen.  
• De leerling kan de boogvoering en de boogindeling aanpassen aan de te spelen 

dynamiek. 
• De leerling heeft aandacht voor toonvorming. 

M1 Linkerhand 
• De leerling maakt kennis met bijkomende posities. 
• De leerling kan de intonatie corrigeren tijdens het spelen. 
• De leerling kan vlot van positie wisselen. 
 
Rechterhand 
• De leerling realiseert door een geschikte boogvoering een gewenste klank. 
• De leerling maakt kennis met nieuwe boogtechnieken. 
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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  
 
 

  



L1 L2 L3 L4

MAAT EN RITME Je hebt een stevig 
maatgevoel

Je kan een eenvoudig ritme 
uitvoeren

Je hebt een stevig 
maatgevoel

Je kan een ritme uitvoeren 
in de maatsoorten 2/4, 3/4 
en 4/4

Je kan een eenvoudig ritme 
uitvoeren in 6/8

Je hebt een stevig 
maatgevoel

Je kan een ritme uitvoeren 
in de maatsoorten 2/4, 3/4 
en 4/4

Je kan een ritme uitvoeren 
in de maatsoort 6/8

Je hebt een stevig 
maatgevoel

Je kan complexe ritmes 
uitvoeren in 
verschillende 
maatsoorten

ZINGEN Je kan een toon overnemen

Je kan met begeleiding op 
toon zingen

Je kan met begeleiding op 
toon zingen

Je kan met begeleiding op 
toon zingen

Je kan zelfstandig op 
toon zingen

LEZEN Je kan in een vlot tempo 
een notenreeks zelfstandig 
lezen

Je kan de basisritmes in 
combinatie met noten 
zelfstandig uitvoeren (in 
een lesje)

Je kan in een vlot tempo 
een notenreeks zelfstandig 
lezen in solsleutel.

Je kan in een vlot tempo 
een notenreeks zelfstandig 
lezen in fasleutel

Je kan de basisritmes in 
combinatie met noten 
zelfstandig uitvoeren (in 
een lesje)

Je kan in een vlot tempo 
een notenreeks zelfstandig 
lezen in sol-en fasleutel

Je kan de basisritmes in 
combinatie met het 
notenbeeld zelfstandig 
uitvoeren (in een lesje)

Je kan in een vlot tempo 
een notenreeks 
zelfstandig lezen in sol-
en fasleutel

Je kan de basisritmes in 
combinatie met noten 
zelfstandig uitvoeren (in 
een lesje)

LUISTEREN Je kan een ritme herkennen 
en noteren
Je kan een melodie 
herkennen en noteren

Je kan een ritme herkennen 
en noteren
Je kan een melodie 
herkennen en noteren

Je kan een ritme 
herkennen en noteren
Je kan een melodie 
herkennen en noteren
Je kan een melodie in 

Je kan een ritme 
herkennen en noteren
Je kan een melodie 
herkennen en noteren
Je kan een melodie in 



Zelf het warm water niet uitvinden? 

Zie document vaktechnische 
competenties op 
artistiekecompetenties.blog



10 TECHNIEKEN

TECHNIEK PER JAAR

TECHNIEK PER GRAAD

TECHNIEK BEGINONDERWIJS

WAAR ZOU IK 
VOOR KIEZEN?







experimenteren creëren

zich op persoonlijke wijze uitdrukken zich inleven…



zelf ontwerpen

speelruimte in 
partituur benutten

aanpassen, toevoegen

iets maken vanuit een opdracht



DIDACTIEK VAN 
OPDRACHTEN GEVEN

en bijsturen, verrijken, 
uitdagen









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



101 
LEERDOELEN

raam
leerplan dko



Eig
en ho

rizo
n verruim

en







PUBLIEK
WILLEN RAKEN

TONEN
MET KWALITEIT

DE CODES 
(van het zich

tonen) GEBRUIKEN

EIGEN OEUVRE 
OPBOUWEN

durven

(uit)stralen

oogcontact 
maken

met zelfvertrouwen tonen

eigen verhaal vertellen

eigen repertoire hebben

verschillende genres 
en stijlen aankunnen

een werk zich 
eigen maken

goed voorbereid zijn

met passie en 
begeestering 

tonen

met 
plankenkoorts 
omgaan

doorgaan (ook 
als het fout loopt)

zich concentreren

richten naar publiek

aandacht vragen

applaus ontvangen
groeten

opwarmen

(altijd) iets klaar hebben

landkaART leerplan: performer

zelfzeker
tonen
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elke leerling zijn podium
academie Wilrijk









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







SCENARIO’S /
VOORBEELDLEERLIJNEN

ipv

VASTE LEERLIJNEN

Scherpe keuze



Sterke leraar zijn geen 
uitvoerders van leerlijnen en 
handboeken. Ze beseffen dat 
ze de verantwoordelijkheid 
hebben om in de complexe 
realiteit van onderwijs 
voortdurend keuzes te 
maken in het belang van hun 
leerlingen. 

Scherpe keuze



LERAREN, 
meesters 
in het creëren 
van mogelijke 
leerwegen

Scherpe keuze



 www.raamleerplandko.be    info@raamleerplandko.be 



VERGROTEN
VERKLEINEN

TOEVOEGEN

WEGLATEN
hernemen hernemen hernemen

VASTZETTEN
BIJ STIL……STAAN

ACCENTUEREN

AANRAKEN---







3 à 5 doelen
per semester is
haalbaar, geeft
focus en zorgt
voor diepgang.toonvorming

afwerkingsgraad 



SEMESTER
PLANNEN

vanuit context
en vanuit leerplan

Scherpe keuze



Ruwe schets die richting geeft en open laat



Naam leerling, groep: 
Dina Hermans 4.3, gitaar

Beknopte beginsituatie, intake:
- Alle basistechnieken verworven
- Wil dit jaar op de eindconcerten o.a. twee eigen werken spelen
- De werkwijze van vorig jaar waarbij ik opdrachten gaf werkte voor haar niet. We maken de 

afspraak dat ze zelf het initiatief neemt en eerste eigen flarden muziek meebrengt.
- Enkele meesterwerken uit de gitaarliteratuur instuderen

WAT? Doelen HOE? Materialen, aanpak

Experimenteren

Eigen werk creëren

Repertoire kiezen en uitbouwen

Feedback geven en ontvangen

Niet stoppen bij het eerste idee, meerdere alternatieven 
zoeken.

Aan de slag gaan met ideeën die ze binnenbrengt. Aandacht 
voor eenheid, herhaling, spanning/ontspanning, 
akkoordenreeksen.

Meesterwerken leren kennen,  thuis op youtube bekijken, 
kiezen.

Oefenen om na een speelbeurt zichzelf feedback te geven.  



COMPETENTIES 
PER VAK?

Scherpe keuze



gedetailleerde competentielijsten

garantie competentie én 
evaluatie

ruwe afspraken welke comp in 
welk vak  aan bod komen

vertrouwen dat alles wel aan 
bod komt als men leerplan 
kent

Co
m

petenties verdelen



COMPETENTIES GROEPSMUSICEREN 3DE GRAAD

SAMENSPELER
Samenwerken
Luisteren en reageren
Inspelen op personen, situaties
Afspraken nakomen
Dirgent volgen

PERFORMER
Spelplezier tonen
Goed voorbereid zijn
Doorgaan, ook als het fout gaat

VAKMAN
De basisvaardigheden van groepsmusiceren beheersen
Werken met focus
Je partij kennen



4 THEMA’S 

Visie achter leerplan
Doelen
Aanpak
Evaluatie

raam
leerplan dko



W
erkho

uding
 o

nw
ikkelen



INSPIRATIEKAARTEN: 

LEES
KIES EEN KAART DIE JE AANSPREEK
GA EROVER IN GESPREK



Revisie raamleerplan over 2 jaar: 
nieuwe didactische wenken. 



4 THEMA’S 

Visie achter leerplan
Doelen
Aanpak
Evaluatie

raam
leerplan dko



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



triangulatie



één datapunt



verschillende datapunten



Bespreek criteria

Organiseer kansen

Observeer en documenteer

Communiceer hun vorderingen



ACADEMIELUIK

raam
leerplan dko



VOORBEELD 
ACADEMIELUIK
Kunstacademie 
Noord-Limburg

raam
leerplan dko



kunstenaar 
voor het 
leven



1. Brede artistieke ontwikkeling

De Kunstacademie Noord-Limburg wil jongeren en 
volwassenen een brede artistieke vorming geven. De 
academie doet dat door de leerlingen sterker te 
maken als vakman, kunstenaar, performer, teamspeler 
en (onder)zoeker. Zo ontdekken leerlingen hun eigen 
artistieke persoonlijkheid en ontwikkelen ze een 
brede liefde voor cultuur. 



2. Competenties voor het leven

De leerling maakt niet alleen kunst, de kunst maakt ook 
de leerling. Diezelfde leerling krijgt door middel van 
kunst kwaliteiten mee die inzetbaar zijn tijdens het 
verdere leven.
De maatschappelijke relevantie van de academie wordt 
zo meteen duidelijk: door de kunsten worden ook 
handelingen buiten de kunsten (zoals innoverend 
denken, verbindend samenwerken, aandachtig 
studeren…) aangescherpt.

Leerlingen worden tijdens hun jarenlange opleiding 
competent gemaakt hetgeen betekent dat zij 
voldoende zelfstandigheid verwerven om zich ook na 
hun opleiding artistiek te kunnen blijven uitdrukken. 



3. Traject op maat van de leerling

De artistieke competenties en competenties voor het leven
worden in een dialoog tussen leraar en leerling verder 
geconcretiseerd. Zo ontstaan trajecten op maat van de leerling. 

Het repertoire, het lesmateriaal en het leertraject worden 
gekozen op basis van de vaktechnische kwaliteiten, de ambitie 
en de persoonlijkheid van de leerling, de deskundigheid van 
de leraar en de competenties die door de academie en de 
overheid naar voor geschoven worden. Het is onze ambitie om 
vanuit die dialoog leeromgevingen te creëren die maximale 
ontwikkelingskansen bieden. 

Concreet betekent dit dat we -vertrekkend van het huidige 
ontwikkelingsniveau van elke leerling- ook elke leerling zo ver 
mogelijk willen brengen. Dit principe geldt voor alle leerlingen: 
voor hen die meer ondersteuning nodig hebben, maar ook 
voor leerlingen met bijzondere artistieke kwaliteiten. 



4. Tonen aan een publiek

De academie vindt het belangrijk dat leerlingen hun 
werk tonen aan een publiek. Daarom biedt de 
academie een rijk en gevarieerd palet aan 
toonkansen aan: grote en kleine podia, intieme 
speelkansen, in de school maar ook in andere 
contexten... Iedere leerling treedt jaarlijks minimaal 
twee keer op. Op deze manier kan de leerling ook 
als performer groeien. 



5. Andere ku(n)sten

De leraren dagen hun leerlingen uit om een breed en 
gevarieerd repertoire uit te bouwen. De academie ziet 
het als haar taak om leerlingen te laten kennismaken 
met muziek, tekst, beeld en beweging die buiten het 
huidig belangstellingsterrein liggen. 

De Kunstacademie Noord-Limburg is er van overtuigd 
dat muziek, theater, dans en beeldende kunst 
artistieke en creatieve uitingsvormen zijn die elkaar 
kunnen bevruchten en versterken door ze te 
combineren. Discipline-overschrijdende projecten zijn 
een onderdeel van de opleiding. 



VAKMAN

- TECHNIEK EN BASISVAARDIGHEDEN 
BEHEERSEN 

- ZIN VOOR AFWERKING HEBBEN 
- EFFICIËNTE METHODE EN 

WERKHOUDING ONTWIKKELEN 
- DOORZETTEN                                          

(OOK ALS HET MOEILIJK IS) 

SLEUTELCOMPETENTIES



PERFORMER

- GOED VOORBEREID ZIJN 
- CODES VAN HET ZICH TONEN 

GEBRUIKEN 
- MET PASSIE, PLEZIER EN GEDREVENHEID 

SPELEN 
- EEN GEVARIEERD REPERTOIRE       

HEBBEN  

SLEUTELCOMPETENTIES



SAMENSPELER

- SAMENWERKEN
- SAMEN MAKEN
- RESPECT TONEN VOOR ANDEREN EN 

HUN WERK
- FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN

SLEUTELCOMPETENTIES



KUNSTENAAR

- VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN 
UITPROBEREN 

- DURVEN (ONTSPOREN) 
- EIGEN VERHAAL VERTELLEN 
- IETS MAKEN

SLEUTELCOMPETENTIES



ONDERZOEKER

- EIGEN HORIZON VERRUIMEN
- BELANGSTELLING TONEN VOOR 

VERSCHILLENDE GENRES, STIJLEN, 
DISCIPLINES EN ANDERE KUNSTVORMEN 

- EIGEN STERKTES EN WERKPUNTEN 
BENOEMEN 

- PROCES ZICHTBAAR MAKEN

SLEUTELCOMPETENTIES



DIDACTISCHE WENKEN toegevoegd door academie 

EIGEN STERKTES, WERKPUNTEN EN PROCES BENOEMEN
Ga erover in gesprek 
● maak voor deze compentie tijd tijdens halfjaarlijkse gesprekken; 
● benoem de sterktes, werkpunten van de leerlingen. Verwoord 

wat je wel/ niet ziet;
● stel vragen: Waar heb je moeite mee? Wat gaat goed? Wat vind 

je makkelijk? Wat moeilijk? 
● kies voor 1 ding dat je wil meegeven. Dat werkt; 
● benoem tijdens een gesprek welke evaluatie de leerling 

doorgemaakt heeft;
● laat leerlingen zelf notities maken in hun agenda; 
● werk met tips en tops;
● gebruik volgende mooie vragen: Wat heb ik gezien? Wat heeft 

me geraakt? Welke groeikansen zie ik? 


