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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

  SBDC_20200325_507  

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 

Fe.verdievel@ond.vlaanderen.be 02 553 00 13 25/03/2020 

   

Betreft: Adviesvraag onderwijsbevoegdheid in het deeltijds kunstonderwijs voor het schooljaar 
2020-2021  
 
 
Geachte mevrouw Douterlungne 
 
Om haar opleidingsaanbod uit te breiden moet een academie voor deeltijds kunstonderwijs bijkomende 

onderwijsbevoegdheid verwerven. Onderwijsbevoegdheid is het recht voor een academie om een opleiding 

aan te bieden. Een opleiding is een bepaalde optie of in het geval van muziek de  combinatie van een optie 

met een bepaald muziekinstrument.  

Voor nieuwe onderwijsbevoegdheden voorziet de regelgeving een aanvraag- en gunningsprocedure, zoals 

opgenomen in art. 130 van het Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs.  

Voorliggende adviesvraag betreft de aanvragen die uiterlijk op 1 maart 2020 zijn ingediend om bijkomende 

onderwijsbevoegdheid te verkrijgen voor schooljaar 2020-2021. U vindt in bijlage het overzicht van de 44 

ontvankelijke dossiers. De dossier zijn op 6 maart digitaal bezorgd aan de secretaris van de Raad Levenslang 

en Levensbreed Leren van de Vlaamse Onderwijsraad.  

Mag ik u vragen uw advies uit te brengen tegen 1 april 2020?  

 

AGENTSCHAP VOOR 

ONDERWIJSDIENSTEN 

 

 

Vlaamse overheid 

Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB – Scholen en leerlingen 

Koning Albert II-laan 15 

1210 BRUSSEL 

T 02 553 93 86 

scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be 

clb.agodi@vlaanderen.be 

www.onderwijs.vlaanderen.be 

www.agodi.be 

 

 

Mevr. M. Douterlungne 

Adminstrateur-generaal VLOR 

Koning Albert II-laan 37 

1030 Brussel 

 

 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15223#135018
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Met vriendelijke groeten 

 
 
 
 
 

Veerle Van de Velde 
Afdelingshoofd  
Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB. Scholen en leerlingen 
 



Instellings-
nummer Instelling Domein Nummer cluster Naam cluster/instrument

1 49965 M Essen bavk cluster 1 cluster 1: de opties beeldatelier in de eerste, tweede en derde graad

2 50237 BK Tongeren bavk cluster 11
cluster 11: de unieke optie kunstambacht: polychromie in de vierde graad en de kortlopende studierichting 
specialisatie

3 128165 KA Torhout bavk cluster 5

cluster 5: de volgende opties in de derde graad, de vierde graad en de kortlopende studierichting specialisatie:
a)   beeldende en audiovisuele kunsten;
b)   cross-over-project;
c)    interactieve media;
d)   initiatieatelier;
e)   projectatelier.

4 50849 KA Lede bavk cluster 6

cluster 6: de volgende opties in de vierde graad en de kortlopende studierichting specialisatie:
a)   grafisch ontwerp en illustratie;
b)   levend model;
c)    schilderkunst;
d)   tekenkunst;
e)   grafiekkunst;
f)     ontwerpschetsen.

5 49031 M Brussel bavk cluster 1 cluster 1: de opties beeldatelier in de eerste, tweede en derde graad

6 49932 KA Schoten bavk cluster 7

cluster 7: de volgende opties in de vierde graad en de kortlopende studierichting specialisatie:
a)   beeldhouwen en ruimtelijke kunst;
b)   glasschilderkunst;
c)    keramiek;
d)   kunstambacht: glas-in-lood;
e)   kunstambacht: papier.

7 49742 BK Kontich bavk cluster 2 cluster 2: de opties audiovisueel atelier in de tweede en derde graad

8 50864 KA Geraardsbergen bavk cluster 5

cluster 5: de volgende opties in de derde graad, de vierde graad en de kortlopende studierichting specialisatie:
a)   beeldende en audiovisuele kunsten;
b)   cross-over-project;
c)    interactieve media;
d)   initiatieatelier;
e)   projectatelier.

9 50039 BK Overijse bavk cluster 20
cluster 20: de opties beeldende en audiovisuele cultuur en recensent beeldende en audiovisuele kunsten in de 
kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele cultuur

10 49643 BK Arendonk bavk cluster 21
cluster 21: de unieke optie graffiti/street art in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting 
specialisatie. 



11 49643 BK Arendonk bavk cluster  4

cluster 4: de volgende opties in de derde graad, de vierde graad en de kortlopende studierichting specialisatie:
a)   animatiefilm;
b)   beeldverhaalatelier;
c)    digitaal beeldatelier;
d)   digitale beeldende kunst;
e)   fotokunst;
f)     video- en filmkunst.

12 49643 BK Arendonk bavk cluster 20
cluster 20: de opties beeldende en audiovisuele cultuur en recensent beeldende en audiovisuele kunsten in de 
kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele cultuur

13 49478 M Deurne bavk cluster 1 de opties beeldatelier in de eerste, tweede en derde graad
14 49809 M Hemiksem bavk cluster 1 de opties beeldatelier in de eerste, tweede en derde graad
15 50864 KA Geraardsbergen dans cluster 4 cluster 4: de optie jazzdans in de derde en vierde graad, en de kortlopende studierichting specialisatie
16 128165 KA Torhout dans cluster 2 cluster 2: de opties klassieke dans in de derde en vierde graad, en de kortlopende studierichting specialisatie
17 49031 M Brussel dans cluster 5 cluster 5: de optie urban in de derde en vierde graad, en de kortlopende studierichting specialisatie 
18 49965 M Essen dans cluster 2 cluster 2: de opties klassieke dans in de derde en vierde graad, en de kortlopende studierichting specialisatie
19 49676  M Mol dans cluster 1 cluster 1: de optie dans in de eerste en tweede graad
20 49627 M Turnhout dans cluster 4 cluster 4: de optie jazzdans in de derde en vierde graad, en de kortlopende studierichting specialisatie
21 50575 M Poperinge dans cluster 1 cluster 1: de optie dans in de eerste en tweede graad 
22 49809 M Hemiksem dans cluster 1 cluster 1: de optie dans in de eerste en tweede graad 
23 50211 KA Maaseik muziek cluster 10 cluster 10: de unieke optie muziekproductie in de vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie 
24 49932 KA Schoten muziek cluster 8 cluster 8: de optie musical in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie 

25 49932 KA Schoten muziek cluster 14 cluster 14: de optie opera/muziektheater in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie. 
26 49486 KA Wijnegem muziek Nog niet bestaande optie: muzieklabo inclusief 

27 49486 KA Wijnegem muziek cluster 9 cluster 9: de optie experimentele muziek in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie

28 49239 M Alsemberg muziek cluster 13

cluster 13: de opties muziekcultuur, muziekcultuur: klassiek, muziekcultuur: oude muziek, muziekcultuur: jazz-
pop-rock, muziekcultuur: folk- en wereldmuziek, muziekcultuur: musical, muziekcultuur: opera/muziektheater, 
muziekcultuur: experimentele muziek en recensent: muziek in de kortlopende studierichting muziekcultuur en de 
opties muziekgeschiedenis, muziekgeschiedenis: klassiek, muziekgeschiedenis: oude muziek, muziekgeschiedenis: 
jazz-pop-rock, muziekgeschiedenis: folk- en wereldmuziek, muziekgeschiedenis: musical, muziekgeschiedenis: 
opera/muziektheater en muziekgeschiedenis: experimentele muziek in de kortlopende studierichting 
muziekgeschiedenis

29 49924 M Bornem muziek cluster 9 cluster 9: de optie experimentele muziek in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie

30 49031 M Brussel muziek cluster 3
cluster 3: de optie oude muziek in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie en de 
muziekinstrumenten, vermeld in artikel 12. 

31 49031 M Brussel muziek muziekinstrument - keltische harp



32 50419 M Harelbeke muziek cluster 8 cluster 8: de optie musical in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie 
33 49544 M Herentals muziek cluster 6 cluster 6: de optie dj in de vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie

34 50179 M Lanaken muziek cluster 9 cluster 9: de optie experimentele muziek in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie

35 50435 M Veurne muziek cluster 7
cluster 7: de unieke opties folk- en wereldmuziek in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting 
specialisatie en de muziekinstrumenten vermeld in artikel 14.

36 49981 M Brasschaat muziek cluster 12
cluster 12: de unieke optie dirigent instrumentale muziek in de vierde graad en kortlopende studierichting 
specialisatie 

37 49239 M Alsemberg muziek cluster 8 cluster 8: de optie musical in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie 

38 50088 KA Tienen muziek cluster 7
cluster 7: de unieke opties folk- en wereldmuziek in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting 
specialisatie en de muziekinstrumenten vermeld in artikel 14.

39 49494 M Borgerhout muziek cluster 10 cluster 10: de unieke optie muziekproductie in de vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie 
40 49809 M Hemiksem muziek cluster 8 cluster 8: de optie musical in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie 

41 49701 M Lier  muziek cluster 14 cluster 14: de optie opera/muziektheater in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie. 
42 50625 KA Gent woordkunst - drama cluster 4 cluster 4: de unieke optie regie in de vierde graad en de kortlopende studierichting specialisatie

43 50831 M Aalst woordkunst - drama cluster 6
cluster 6: de opties woordkunst- en dramacultuur en recensent: woordkunst-drama in de kortlopende 
studierichting woordkunst- en dramacultuur 

44 49353 KA Zaventem woorkunst-drama cluster 7 cluster 7: de optie schrijver in de kortlopende studierichting schrijver


