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Vlaamse Onderwijsraad Algemene Raad 
Leuvenseplein 4 16 september 2003 
1000 Brussel AR/RBE/ADV/003 
 
 

Advies over de wenselijkheid van meer flexibele leertrajecten in het 
deeltijds kunstonderwijs  

 

1 Situering 
 
De Vlaamse Onderwijsraad heeft op 21 januari 2003 een advies geformuleerd over de 
invoering van modulaire organisatievormen in het Vlaamse beroepsgerichte onderwijs. In de 
voorbereiding van dat advies hebben werkgroepen zich afgevraagd of modulaire 
organisatievormen een gepaste structuur bieden om tegemoet te komen aan de 
doelstellingen van verschillende vormen van onderwijs. Een werkgroep heeft in dat kader 
ook de wenselijkheid van modularisering voor het deeltijds kunstonderwijs besproken. De 
bevindingen van die voorbereidende werkgroep werden in twee vergaderingen voorgelegd 
aan directeurs van instellingen van het deeltijds kunstonderwijs: enerzijds van instellingen 
die de studierichting beeldende kunst aanbieden, anderzijds van instellingen met de 
studierichtingen muziek, woordkunst en dans. Een conclusie van die vergaderingen is dat 
modulaire organisatievormen niet aangewezen zijn als algemeen kader. Het deeltijds 
kunstonderwijs is echter wel vragende partij voor meer flexibele leertrajecten binnen de 
huidige lineaire structuur (o.a. de groepering van bestaande vakken in een jaar-uren-
systeem (40 weken x 1, 2, 3, … lesuren/week), het combineren van opties of het spreiden 
van de opleidingsduur in de tijd). Derhalve moeten ook, op basis van specifieke noden, 
modulaire organisatievormen kunnen aangeboden worden: meer specifiek kan hier gedacht 
worden aan het bundelen van de leerinhouden in pakketten.  
 
In dit advies formuleert de Vlor aanbevelingen over de wenselijkheid van flexibele 
leertrajecten in het bestaande aanbod van het deeltijds kunstonderwijs. Er wordt daarbij ook 
nagegaan waar en hoe modulaire organisatievormen daartoe kunnen bijdragen. 
 
De Algemene Raad keurt dit advies goed op 16 september 2003. 19 leden stemmen voor.  
4 leden onthouden zich.  
 

2 Wenselijkheid van flexibele leertrajecten 
 
1. De eigen cultuur en aard van het deeltijds kunstonderwijs én de diversiteit van cursisten  
( jongeren en volwassenen, met uiteenlopende doelstellingen) vormen de fundamenten van 
een gepaste organisatiestructuur. De plaats van het deeltijds kunstonderwijs in het geheel 
van het Vlaamse onderwijs én de relatie met de ruimere culturele sector zijn andere 
bepalende factoren.1 
 

                                                
1 Voorbeelden hier zijn stages binnen de hafabra (harmonie, fanfare, brassband), koordirectie opleidingen en 
samenwerking met de podiumkunsten).  
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2. Binnen het deeltijds kunstonderwijs is er al langer een grote bekommernis om, binnen de 
bestaande structuren, flexibel in te spelen op de uiteenlopende leerbehoeften van de diverse 
doelgroepen. De huidige regelgeving biedt daartoe al heel wat mogelijkheden, toch vraagt de 
Vlor dat de minister ruimte biedt aan instellingen om op een transparante, autonome en 
creatieve manier flexibele curricula voor cursisten te creëren. De Vlor vraagt daarbij zeker 
niet dat de overheid een flexibele eenheidsstructuur oplegt die weinig rekening houdt met de 
plaatselijke context van de instellingen, maar beklemtoont dat de instellingen zelf gestalte 
moeten kunnen geven aan welomschreven flexibele leertrajecten in functie van een eigen 
artistiek-pedagogisch project. De einddoelstellingen die worden vooropgesteld voor deze 
flexibele leertrajecten kunnen van school tot school verschillen.2 Zij kunnen worden bereikt 
voor elke doelgroep vanuit diverse artistieke als onderwijskundige invalshoeken, 
benaderingen en methodes (bijv. projectmatig werken3).   
 
3. De Vlor pleit er voor dat instellingen leertrajecten ofwel lineair, ofwel modulair via 
‘stapelbare’ modules4 kunnen aanbieden. Zowel via het lineaire stelsel als via het modulaire 
stelsel kunnen cursisten artistieke competenties verwerven.  
Het bestaande lineaire stelsel, met een continue opbouw van het leertraject, blijft zeker 
aangewezen voor jongeren. Voor volwassen cursisten klinkt de roep naar flexibele 
leertrajecten luider. Een mogelijk antwoord kan bestaan in het aanbieden van modules die 
verder bouwen op een basismodule die gekaderd wordt binnen de reeds bestaande 
opleiding. De inhouden van de bestaande lineaire structuur worden daarbij aangeboden in 
een modulaire organisatievorm. Het is uiteraard noodzakelijk voor elke module de vereiste 
aanvangscompetenties te formuleren.  
Er is vanuit het deeltijds kunstonderwijs zeker geen vraag om het bestaande stelsel in te 
ruilen voor een “à la carte” systeem, waarbij cursisten vrijblijvend “shoppen” uit een aanbod 
van kortlopende vrijblijvende cursussen. Het deeltijds kunstonderwijs verschilt hier van 
culturele verenigingen en organisaties waar ook kunstzinnige activiteiten kunnen worden 
beoefend.  
 
4. Instellingen die ervoor kiezen om een modulaire structuur aan te bieden moeten wel 
onderling afspraken maken over de structuurkenmerken van de aangeboden modules. Dit 
maakt het mogelijk dat cursisten een leerweg opbouwen op basis van modules die aan 
verschillende instellingen worden gevolgd.  
 

                                                
2 In zijn advies over de kwaliteitsstandaarden in het DKO van 26 maart 2002 (AR/DKO/RHE/ADV/001) stelt de 
Vlor dat het moeilijk is om uniforme kwaliteitsstandaarden te formuleren die gelden voor alle leerlingen en die 
tegelijk uitdrukking geven aan de “finaliteit” van de opleiding. Kwaliteitsstandaarden moeten recht doen aan 
geïndividualiseerde leertrajecten. 
3 Onder ‘projectmatig werken’ wordt in deze tekst verstaan: gedurende een bepaalde periode intensief werken, al 
dan niet met een product (presentatie, tentoonstelling) en een evaluatie op het einde. 
4 Aan een ‘module’ worden in de context van deze tekst volgende kenmerken toegeschreven:  
- een coherent geheel van einddoelen; 
- beperkt in omvang; 
- al dan niet gegroepeerd in de tijd; 
- stapelbaar, d.w.z. dat het met succes volgen van verschillende modules, al dan niet in een voorgeschreven 
volgorde, leidt tot een einddiploma; 
- een aparte sanctionering (deelcertificaten). 
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5. Het onderling uitwisselen van modules tussen instellingen voor DKO (artistieke modules) 
en instellingen voor volwassenenonderwijs (technische modules) kan ook in deze context 
worden geplaatst.  
 
6. Om volwassen cursisten de mogelijkheid te geven om participatie aan het deeltijds 
kunstonderwijs te combineren met gezins- en beroepstaken, wijst de Vlor op de 
wenselijkheid om leertrajecten in een lineair of modulair stelsel in een ander tempo te 
kunnen doorlopen of eventueel voor beperkte trajecten te kunnen inschrijven (met een 
aangepaste studiesanctionering en financiering).  
 
7. In het bijzonder beklemtoont de Vlor ook de specifieke vragen van volwassenen die als 
jongere het hele traject al hebben doorlopen en hun kennis willen actualiseren (bijv. digitale 
beeldvorming) of die hun opleiding hebben afgebroken en alsnog willen verder zetten.  
 
8. De Vlor pleit er overigens voor dat instellingen van het deeltijds kunstonderwijs zoveel als 
mogelijk procedures van erkenning van elders verworven competenties (EVC) kunnen 
hanteren. Ook het deeltijds kunstonderwijs kan hier in het Vlaamse onderwijs een 
voortrekkersrol spelen. 
  
9. De Vlor wijst erop dat de instellingen de gevolgen van flexibilisering van leertrajecten voor 
enerzijds de taakbelasting van de leraren en het administratief personeel en anderzijds het 
pedagogisch comfort van de leerlingen niet uit het oog mogen verliezen.  
 
10. De Vlor vindt dat de kwaliteitscontrole aandacht moet besteden aan de wijze waarop 
instellingen functioneren in de context van autonomie en verantwoordelijkheid en de manier 
waarop ze inspelen op verscheidenheid bij cursisten. Het artistiek-pedagogisch project van 
de instelling is daarbij de toetssteen. 
 
11. De Vlor wijst op het belang van een participatieve cultuur waarin instellingen gestalte 
kunnen geven aan een eigen artistiek-pedagogisch project én de voorgestelde flexibilisering. 
Ook leerlingen/cursisten én ouders hebben hierbij inspraak. Overleg met het lokale reguliere 
onderwijs is nodig vanuit een streven naar positieve wederzijdse waardering 
i.p.v.concurrentie. 
 
12. Het aanbieden van lineaire trajecten en modulaire organisatievormen dwingt tot een 
specifieke discussie omtrent de middelen. De hierboven beschreven voorstellen vragen 
vanuit het beleid een bijkomende financiële impuls.  
De Vlor is van mening dat het bestaande stelsel moet behouden blijven om het huidige 
lineaire systeem en de activiteiten van de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs te 
financieren. Daarnaast zal de overheid een bijkomende regeling voor de financiering van de 
modulaire organisatievormen moeten voorzien. 
Waar de afstand het mogelijk maakt, kunnen verschillende instellingen voor deeltijds 
kunstonderwijs overwegen om gemeenschappelijk bepaalde eenheden aan te bieden (bijv.bij 
dure infrastructuur dans, digitale ateliers, ...).  
 
 
 
 
J. Perquy L. Van Beneden 
administrateur-generaal voorzitter 
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