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Advies over de aansluitingsproblematiek in het kunstonderwijs 

1 Situering 

Op 27 september 2006 werd in de Vlaamse Onderwijsraad het ‘Overlegplatform 
Kunstonderwijs’ geïnstalleerd. Dit platform bewaakt in de Vlor de onderlinge afstemming van 
gemeenschappelijke of niveauoverschrijdende dossiers met betrekking tot het 
kunstonderwijs. Het kan ook initiatieven nemen om gemeenschappelijk aan bepaalde 
dossiers te werken. Het overlegplatform is samengesteld uit vertegenwoordigers van het 
DKO, HKO en KSO en staat onder het voorzitterschap van Prof. Willem Elias. 

Een van de eerste prioriteiten van het kunstonderwijs was de aansluitingsproblematiek in het 
kunstonderwijs en nog op de installatievergadering werd hiervoor de oprichting van een 
werkgroep goedgekeurd. Deze werkgroep maakte tijdens het werkjaar 2006-2007 een 
discussietekst die op 11 september 2007 in het overlegplatform werd goedgekeurd. Dit 
document werd voorgelegd op de discussiedag die de Vlor op 22 november 2007 
organiseerde. Hieraan nam een ruim publiek deel, vooral vertegenwoordigers uit het DKO, 
HKO en KSO. De resultaten van deze discussiedag werden besproken in het 
overlegplatform en vormden de basis voor dit advies. 

Het advies werd voorbereid in het overlegplatform Kunstonderwijs onder voorzitterschap van 
Professor Willem Elias. Het werd ook besproken in de commissies DKO en KSO, in de 
werkgroep HKO, de Raad BO en de commissie Leerlingenbegeleiding. Het signaleert een 
aantal knelpunten in de aansluiting binnen het kunstonderwijs. Sommige van die knelpunten 
hebben echter niet alleen betrekking op het kunstonderwijs. Dit advies doet daarover enkel 
uitspraken vanuit het perspectief van het kunstonderwijs. 

Dit advies focust op de aansluitingsproblematiek van DKO en KSO naar HKO. De raad merkt 
hierbij op dat DKO en KSO nog andere doelstellingen hebben dan te zorgen voor een goede 
aansluiting naar het HKO. Hij verwijst daarom naar andere initiatieven in de Vlor: 

- het advies van 25 juni 2009 over het rapport Verbreding/Verdieping – perspectieven 
voor inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs. 

- de screening van de studiegebieden van het KSO (verwacht in het najaar 2009). 
- het advies over de studiekeuze naar het hoger onderwijs (verwacht in het najaar 

2009). 
- de actualisering van het EVC-advies (verwacht in het najaar 2009). 
- het advies over leerlingenbegeleiding (verwacht in het najaar 2009). 

De Algemene Raad keurde dit advies op 25 juni 2009 goed met eenparigheid van stemmen. 

1 



2 Toepassingsgebied van dit advies 

Dit advies heeft betrekking op: 

- het deeltijds kunstonderwijs (DKO), 
- het kunstsecundair onderwijs (KSO), 
- het hoger kunstonderwijs (HKO). 

In het kunstonderwijs onderscheidt men verschillende disciplines1 die elk hun eigenheid 
hebben. Deze disciplines zijn in DKO, KSO en HKO niet ingedeeld op dezelfde manier en 
met dezelfde benaming: 

- in het DKO kent men de studierichtingen Muziek, Woordkunst, Dans, Beeldende 
kunst, 

- het KSO onderscheidt de studiegebieden Ballet, Beeldende kunsten, Podiumkunsten, 
- het HKO heeft de studiegebieden Architectuur, Audiovisuele en beeldende kunst, 

Muziek en dramatische kunst. 

De raad zou het logisch vinden indien men over de drie betrokken niveaus heen een 
coherente indeling met eenvormige benamingen zou gebruiken. Hij groepeert de disciplines 
in dit advies in twee domeinen: Beeldende kunsten (BK) en Podiumkunsten (PK). 

Een aantal elementen van (en binnen) deze disciplines zijn zo specifiek dat ze aanleiding 
zouden kunnen geven tot een opdeling van verdere werkzaamheden in meerdere 
deelgroepen. Dit advies maakt echter geen opdeling en vertrekt zo veel mogelijk van 
gemeenschappelijke elementen die mutatis mutandis voor de verschillende disciplines van 
toepassing kunnen zijn. 

3 Probleemstelling 

Gezien de inhoudelijke relatie van het kunstsecundair onderwijs en het deeltijds 
kunstonderwijs met het hoger kunstonderwijs mag men verwachten dat er vanuit de eerste 
twee onderwijssectoren een regelmatige doorstroom van leerlingen naar het hoger 
kunstonderwijs bestaat. 

Uit wetenschappelijk onderzoek2 en uit de omgevingsanalyse van de Vlor voor de drie 
studiegebieden van het KSO blijkt dat de meerderheid van de leerlingen uit het KSO 
doorstroomt naar het HKO, meer dan naar andere studiegebieden van het hoger onderwijs. 
KSO’ers vormen voor het HKO een belangrijk potentieel. In het studiegebied Audiovisuele en 
beeldende kunst vormen KSO-leerlingen de grootste groep instromers. 

Men mag ervan uit gaan dat ook het DKO een belangrijke rol speelt in de vooropleiding van 
studenten van het HKO en dat een zeer grote meerderheid van deze studenten ooit het DKO 
gevolgd heeft. Er zijn echter geen precieze cijfergegevens beschikbaar om dit te 
onderbouwen. Daarbij moet men er ook rekening mee houden dat het DKO nog andere 
doelstellingen heeft dan de doorstroming naar het HKO. 

                                                 
1   Het woord ‘disciplines’ is in dit advies een overkoepelend begrip voor studiegebieden, studierichtingen 

en opleidingen. 
2   P. Van Petegem, W. Elias e.a. Studieloopbanen in het kunstgericht onderwijs. In-, door en uitstroom in 

het secundair en hoger onderwijs. Mechelen, Wolters Plantyn Professionele Informatie, 2005, 313 blz. 
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Voor heel wat studenten in het HKO heeft hun vooropleiding in KSO en/of DKO een positieve 
invloed gehad. Er zijn echter ook signalen dat de aansluiting tussen deze onderwijssectoren 
beter kan. 

De aansluitingsproblematiek in het kunstonderwijs heeft niet alleen betrekking op de 
doorstroom vanuit DKO en KSO naar het HKO, en dus op de verwachtingen van het HKO 
ten aanzien van DKO en KSO. Ook DKO en KSO hebben hun specifieke verwachtingen ten 
aanzien van het HKO. Zo werd op de discussiedag van 22 november 2007 duidelijk aan de 
lerarenopleiding gevraagd dat zij zich meer richt op wat KSO en DKO van beginnende 
leraars verwachten, en dit zowel op het vlak van de inhouden als van de structuren. De 
vernieuwde lerarenopleiding besteedt hier meer aandacht aan. Het verdient evenwel 
blijvende aandacht dat studenten in de lerarenopleiding stage lopen in DKO en/of KSO. 

4 Inhoudelijke aansluiting 

Een optimale aansluiting veronderstelt een afstemming van inhouden en doelstellingen. Uit 
wetenschappelijk onderzoek3 blijkt dat vooral de laatstejaars in het HKO (de overgrote 
meerderheid) vinden dat de opleiding die ze in HKO volgen aansluit bij hun opleiding in het 
KSO. Het zijn ook vooral de laatstejaars HKO die van oordeel zijn dat hun overgang naar het 
HKO goed verliep. Er is echter ook een gedeelte studenten, vooral pas afgestudeerden van 
het KSO, die van oordeel zijn dat de inhoudelijke aansluiting tussen het KSO en het HKO 
niet optimaal verliep4. Er zijn geen concrete gegevens bekend over de inhoudelijke 
aansluiting tussen DKO en HKO. Het DKO blijkt echter wel een overwegend positieve 
invloed te hebben op de slaagkansen in het HKO. Men mag dus stellen dat er in zekere mate 
een positieve inhoudelijke relatie tussen DKO en HKO bestaat. 

Men moet in deze problematiek echter ook de vraag durven stellen voor welke opleidingen in 
het HKO een vooropleiding wenselijk is. Voor muziek en dans is een vooropleiding zeker 
nodig gezien de technische en muzische vaardigheden waarover de student bij de instroom 
in het HKO moet beschikken. Voor drama en beeldende kunsten is dit minder noodzakelijk 
aangezien men bij de instroom in het HKO meer rekening houdt met de persoonlijkheid, de 
motivatie, en met de algemene culturele interesses van de kandidaat. Toch kan niet worden 
ontkend dat een vooropleiding in KSO en/of DKO een meerwaarde betekent. Voor een 
aantal opleidingen vraagt het HKO minder inhoudelijke aansluiting terwijl DKO en KSO hun 
disciplines wel als een vooropleiding beschouwen. Hier stelt zich een duidelijk probleem van 
inhoudelijke aansluiting dat het best een oplossing krijgt door overleg tussen de betrokken 
partners. 

Om de inhoudelijke aansluiting te verbeteren is men in KSO en DKO vragende partij naar 
duidelijke informatie over de startcompetenties van het HKO. Het HKO van zijn kant vraagt 
dat leerlingen instromen die, naast hun specialisatie in een van de artistieke disciplines, 
beschikken over een brede vooropleiding. DKO en KSO vragen dat het HKO zijn 
startcompetenties formuleert en bekend maakt. Zij zijn eveneens vragende partij naar een 
gemeenschappelijk overleg over deze startcompetenties. 

Het is duidelijk dat het overleg waarover hierboven sprake is, binnen de Vlor kan 
plaatsvinden en best per discipline gebeurt. 

                                                 
3  Zie voetnoot 2. 
4  Zie voetnoot 2. 
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5 De muzische vorming in de basisschool5 

De raad is van oordeel dat een degelijke muzische vorming in het kleuter- en lager onderwijs 
bijdraagt tot enerzijds een bredere waaier van leerlingen die in DKO en KSO instromen en 
anderzijds tot een betere kwaliteit van die instroom. Een kwaliteitsvolle muzische vorming in 
het basisonderwijs is belangrijk om de talenten en creativiteit van jongeren te ontdekken en 
te stimuleren. Dit draagt tevens bij tot een meer kwaliteitsvolle studiekeuze naar het 
secundair onderwijs en naar het DKO. 

Zoals in een eerder advies al werd gesteld6, vergt de muzische vorming in het 
basisonderwijs geen ingrijpende veranderingen aan het curriculum zelf, wel op het vlak 
middelen, samenwerking met andere actoren en professionalisering. De ‘Commissie 
onderwijs cultuur’ vindt immers zelf dat het leergebied muzische vorming een brede invu
met diverse invalshoeken en werkmethodes, toelaat

van 

lling, 

eiden wijze 

n tot 

er moet 
in deze problematiek aandacht worden besteed aan de rol van de lerarenopleiding. 

6 Studiekeuzebegeleiding en de rol van het CLB 

t 
uze 

en 
n aan het nieuwe concept van leerlingenbegeleiding zoals dat in 1998 werd 

9

t CLB vervult een rol in: 

t secundair onderwijs; 

ierichtingsprofielen en mogelijkheden, motieven en belangstelling van 

                                                

7. De raad stelt vast dat de 
concretisering van de muzische vorming in het basisonderwijs op erg versch
gebeurt. 

De raad meent ook dat samenwerkingsverbanden tussen enerzijds het basisonderwijs en 
anderzijds DKO / KSO, zoals deze op sommige plaatsen nu al bestaan, kunnen bijdrage
een betere kwaliteit van de muzische vorming in het basisonderwijs. De raad wijst in dit 
verband naar zijn advies van 25 juni 2009 advies over het rapport Verbreding/Verdieping – 
perspectieven voor inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs8. Verd

Studiekeuzebegeleiding is een essentieel element in de ondersteuning van jongeren in hun 
studieloopbaan. Het einddoel moet onder meer zijn dat jongeren, die geschikt zijn voor he
kunstonderwijs, de juiste weg ernaar toe vinden en goed geïnformeerd hun studieke
kunnen maken. Hetzelfde geldt uiteraard voor jongeren die minder aanleg voor het 
kunstonderwijs hebben. In de huidige regelgeving is dit een gedeelde verantwoordelijkheid 
van de school en het CLB. Men kan vaststellen dat zowel de scholen als de CLB’s prober
vorm te geve
uitgewerkt . 

In de studiekeuzebegeleiding is het CLB een belangrijke actor. He

- de overgang van het basis- naar het secundair onderwijs; 
- de belangrijke keuzemomenten tijdens he
- de aansluiting naar het hoger onderwijs. 

Deskundige keuzebegeleiding verloopt als een toetsing tussen persoonsgerelateerde 
factoren en keuzemogelijkheden. Ook bij de keuzebegeleiding naar het KSO staat dit 
samenspel tussen stud
de jongeren centraal. 

 
5  Dit hoofdstuk handelt enkel over de muzische vorming in het basisonderwijs. De muzische vorming is 

uiteraard ook relevant in het secundair onderwijs, mits gesitueerd in een breed debat over de 
basisvorming in het secundair onderwijs. 

6  Zie punt 3.7.1 van het advies van 27 november 2008 over cultuur- en kunsteducatie (AR/GDR/ADV/010). 
7  Gedeeld / Verbeeld. Eindrapport van de Commissie onderwijs cultuur, bladzijde 49. 
8  AR/GDR/ADV/030. 
9  Zie het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding. 
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Artikel 24 van het decreet van 1 december 1998 bepaalt dat de centra op intensieve wijze 
prioritair onder meer de keuzeprocessen in de onderwijsloopbaan begeleiden ter 
voorbereiding van de overgang van de eerste graad naar de tweede graad van het sec
onderwijs en van de derde graad van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. 
Artikel 16 van hetzelfde decreet bepaalt dat het centrum op een gestructureerde wijze
preventief en tijdig aan leerlingen, ouders en schoolpersoneel ten minste informatie verstrekt 
over de structuur en de organisatie van het Vlaamse onderwijs en over het volledige 
onderwijsaanbod. Het is dan ook evident dat – in het kader van de studiekeuzeb
het kunstonderwijs, dus zowel KSO als DKO, als mogelijk alternatief voor sommige jonge
aangereikt wordt. De raad vindt het nuttig dat er gewerkt wordt aan de verdere 

undair 

 

egeleiding – 
ren, 

professionalisering van zowel schoolteams als CLB-personeel en dat er meer aandacht 
wordt besteed aan een goede en objectieve informatieverstrekking over het kunstonderwijs. 

er 

oef af. Deze 
it 

ud van de 

n 
oordt 

at er geen 

e deelnamen, 
 de 

r om de 

 
n de 

tving hierop vanwege 

un 
toelatingsproef, vindt de raad het wenselijk dat er een webpagina wordt ontwikkeld met 

7 Toelatingsproeven in het HKO 

Artikel 68 §1 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hog
onderwijs bepaalt dat niemand wordt “toegelaten tot de bachelorsopleidingen van 
studiegebieden, audiovisuele en beeldende kunst, en muziek en podiumkunsten, zonder 
geslaagd te zijn voor een artistieke toelatingsproef eigen aan deze opleidingen. De 
hogeschool waar de student zich wenst in te schrijven, neemt deze toelatingspr
artistieke toelatingsproef wordt afgenomen door een commissie die is samengesteld u
personeelsleden van de hogescholen en externe experten”. De inho
toelatingsproeven is niet decretaal vastgelegd. Voor kunstrichtingen in het HKO met 
architectuur en grafische bepaalt het decreet geen toelatingsproef. 

De raad onderschrijft het principe van de toelatingsproeven. Deze maken immers een 
selectie van studenten mogelijk op basis van competenties, talenten en interesses. Ze 
bieden de studenten ook de gelegenheid om te ervaren of een bepaalde opleiding aan een 
instelling al dan niet bij hen past. De raad stelt echter vast dat de vrijheid van de instellinge
om zelf te beslissen over de inhoud en de organisatie van de toelatingsproeven, beantw
aan de autonomie van de instellingen van het HKO, maar de transparantie niet ten goede 
komt. De betrokken instellingen bepalen zelf of de proef een selectie van de kandidaat-
studenten moet maken op basis van de eigen invulling die men in de aansluitende opleiding 
geeft, dan wel moet nagaan of de kandidaat over een aantal basisvaardigheden beschikt. Elk 
departement drukt een eigen stempel op de inhoud van de toelatingsproeven zod
uniformiteit bestaat met betrekking tot de inhoudelijke invulling van de proeven. Zo worden er 
verschillen vastgesteld met betrekking tot duurtijd, aantal mogelijk
herkansingen, kosten, geldigheid, inschrijven en inhoud. Deze situatie bevordert alleszins
afstemming tussen het KSO, DKO en hoger kunstonderwijs niet. 

De raad pleit er, zowel vanuit de pedagogische als de artistieke vrijheid, niet voo
toelatingsproeven te uniformiseren, maar vraagt uitdrukkelijk dat de hogescholen bij de 
organisatie van hun toelatingsproeven op transparante wijze te werk gaan. Het 
Overlegplatform Kunstonderwijs heeft daarvoor op 12 juni 2008 een controlelijst ontwikkeld.
Dit document bevat een aantal aandachtspunten voor de informatieverstrekking va
instellingen HKO over hun toelatingsproeven (zie bijlage). De Vlor on
het HKO een aantal positieve reacties en stelt vast dat sommige hogescholen de 
informatieverstrekking over hun toelatingsproef aangepast hebben. 

Met het oog op een vlot en toegankelijk overzicht van de regelingen per hogeschool over h
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globale informatie over de toelatingsproeven en met een rechtstreekse hyperlink na
webpagina’s waar de instellingen HKO specifieke informatie verschaffen over hun 

ar de 

 dat de jury van de toelatingsproeven onder meer externe leden uit het 

HKO. 
n wel de mogelijke repercussies voor andere toelatingsproeven worden 

onderzocht. 

8 De kunstgerichte lerarenopleiding 0 

8.1 Organisatorische knelpunten 

rd. 

l 
atsen in 

ing 

llingen goede 

n 
 

ol zijn en hoe het DKO het mentorschap moet organiseren 

t er met betrekking tot de stage ook een probleem is van haalbaarheid 

tussen aanbieders van de kunstgerichte lerarenopleiding en het 

hool. 
Mede omwille van de constante groei van de lerarenopleiding zien hogescholen zich 

                                                

toelatingsproeven. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren via de website van Vlhora. 

Het is aan te bevelen
DKO en KSO bevat. 

De raad vraagt om de bevoegdheden uit te breiden van de Raad voor betwistingen inzake 
studievoortgangsbeslissingen zodat hij ook bevoegd wordt voor de toelatingsproeven 
Hierbij moete

1

In de vernieuwde lerarenopleiding11 neemt het stagevolume aanzienlijk toe. Dat is in wezen 
een gunstige evolutie, maar vormt in heel wat opleidingen een probleem van praktische aa
In bepaalde kunstgerichte opleidingen is dat extra moeilijk (bijvoorbeeld Muziek) door het 
beperkte aantal contacturen en de individuele band tussen leerkracht en leerling. Alhoewe
dit intussen in het DKO voor een deel opgelost werd, is het aanbod van stagepla
DKO- en KSO-instellingen eerder beperkt. De omkadering voor mentoruren en 
stagebegeleiding is ontoereikend. Stagiairs laten meewerken aan projecten en bepaalde 
opdrachten, zou een tegemoetkoming kunnen betekenen voor DKO en KSO. Co-teach
door stagiairs kan wellicht ook in zekere mate een oplossing bieden. Het blijft wel een 
aandachtspunt dat er, naast andere initiatieven, tussen de betrokken inste
afspraken bestaan over de modaliteiten en de organisatie van de stages. 

Stagebegeleiding wordt gedeeltelijk toevertrouwd aan mentoren. Het vinden van goede 
mentoren die bereid zijn dit zware takenpakket op zich te nemen en het organiseren van ee
opleiding voor deze mentoren, vormen eveneens een knelpunt. Intussen heeft men in het
HKO wel een specifieke mentorenopleiding voor het DKO opgezet. Het is echter nog de 
vraag in hoeverre deze succesv
met de beschikbare middelen. 

De raad stelt vast da
voor de studenten. 

Ook de organisatie en invulling van de LIO-banen vormt nog een grote onbekende. Over de 
modaliteiten ervan is overleg 
afnemend veld noodzakelijk. 

De middelen die voor de stagebegeleiding ter beschikking worden gesteld zijn volstrekt 
ontoereikend, zowel voor de mentoren als voor de stagebegeleiding vanuit de hogesc

 
10  Dit hoofdstuk heeft vooral betrekking op de specifieke lerarenopleiding. Een aantal bemerkingen zijn ook 

relevant voor de geïntegreerde lerarenopleiding. De raad merkt ook op dat de knelpunten die hier 
worden vermeld, niet uitsluitend voor het kunstonderwijs van toepassing zijn. Bovendien is de 
lerarenopleiding in de artistieke vakken niet enkel relevant voor het kunstonderwijs aangezien ook elders 
kunstgerichte vakken voorkomen. 

11  Zie onderafdeling 6 ‘Lerarenopleiding’ van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering 
van het hoger onderwijs in Vlaanderen, zoals gewijzigd door de decreten van 15 december 2006 en 4 juli 
2008. 
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genoodzaakt om middelen van de basisopleiding naar de kunstgerichte lerarenopleiding over 
te hevelen. 

8.2 Inhoudelijke knelpunten: afstemming met het afnemend veld 

Het is niet voor alle disciplines even gemakkelijk om de lerarenopleiding af te stemmen op de 
vereisten van het DKO en KSO. Een betere informatie-uitwisseling tussen de hogescholen 
en de mentoren zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. 

De kunstgerichte lerarenopleiding stelt ook een discrepantie vast tussen lesgeven aan grote 
of kleine groepen (of zelfs op individuele basis). In principe zou de student met beide 
contexten in contact moeten komen. Dit veronderstelt dat de lerarenopleiding een 
aangepaste vorm van training en stage ontwikkelt die gericht is op individuele lesvormen of 
werken met (zeer) kleine groepen. Een oplossing zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat men in 
het stagepakket een keuzemogelijkheid tussen beide contexten inbouwt. Men zou dan in een 
bredere context ook kunnen onderzoeken of het wenselijk en haalbaar is om dit op een 
diplomasupplement te vermelden. 

DKO en KSO zijn belangrijke afnemers van de kunstgerichte lerarenopleiding. Zo stelt 
bijvoorbeeld het DKO ongeveer 6000 leerkrachten tewerk. Vanuit DKO en KSO wordt echter 
dikwijls de bemerking gemaakt dat sommige stagiairs en/of jonge leerkrachten: 

- onvoldoende voorbereid zijn op hun taak; 
- de structuur van het kunstonderwijs onvoldoende kennen; 
- de leerinhouden (leerplannen) van DKO en KSO onvoldoende kennen; 
- zelden weten hoe in DKO en KSO gewerkt wordt. 

Aanvangsbegeleiding verdient dan ook de nodige aandacht. 

DKO en KSO merken ook dikwijls op dat de brede lesbevoegdheid soms problemen schept. 
Zij vragen meer respect voor de authenticiteit en de vakdeskundigheid binnen hun sector. 

9 Problematiek van de bekwaamheidsbewijzen in KSO en DKO12 

Als gevolg van de bestaande regelingen op de bekwaamheidsbewijzen stellen zich een 
aantal problemen met betrekking tot de lesbevoegdheid in DKO en KSO. Het systeem van 
de vereiste bekwaamheidsbewijzen is erg breed zodat leraars lesbevoegdheid hebben in 
een breed gamma van vakken, ook voor vakken waarvoor ze onvoldoende (of in bepaalde 
gevallen zelfs geen) opleiding genoten. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het artistiek 
en pedagogisch niveau van de lessen (vervlakking van de kunstvakken). Het kan eveneens 
negatieve gevolgen hebben op personeelsgebied wanneer leraars hun opdracht moeten 
afstaan als gevolg van voorrangsregels inzake vaste benoeming en reaffectatie. In KSO en 
DKO ervaart men dat de wettelijk vastgelegde regelingen inzake de bekwaamheidsbewijzen 
in bepaalde gevallen een kwaliteitsvol onderwijs en/of personeelsbeleid hypothekeren. Dit 
probleem stelt zich zowel voor de kunstvakken als voor de theoretische vakken (bij dit laatste 
bijvoorbeeld kunstgeschiedenis). De raad vraagt dat men bij het zoeken naar een oplossing 
voor het probleem, de bestaande structuren van het systeem van de bekwaamheidsbewijzen 
handhaaft. 

                                                 
12  De raad vraagt in dit advies aandacht voor de problematiek van de bekwaamheidsbewijzen. Hij gaat er 

echter van uit dat het onderhandelen over, of het doorhakken van knopen in deze problematiek, niet tot 
zijn bevoegdheid behoort. 

7 



Een oplossing zou erin kunnen bestaan om zorgvuldiger om te gaan met het systeem van 
het 'vereiste bekwaamheidsbewijs' (VE) door dit minder breed uit te bouwen en het accent te 
verschuiven naar 'voldoende geachte' (VO). Dit zou zowel tegemoet komen aan de 
verzuchtingen van KSO- en DKO-instellingen als aan de autonomie en flexibilisering van het 
hoger onderwijs. De inschaling in VE zou onder meer kunnen gebeuren aan de hand van 
een diplomasupplement13. 

Een bijkomend element is de autonomie van de hogescholen: de behaalde competenties 
voor een welbepaalde afstudeerrichting variëren naargelang van de hogeschool. De 
autonomie van de hogescholen draagt dus bij tot een verscheiden invulling van de 
opleidingen. De inhoud ervan is voor het afnemend veld ook niet altijd duidelijk. DKO- en 
KSO-instellingen stellen ook vast dat de opleidingen niet afgestemd zijn op een brede 
lesbevoegdheid. De raad vindt het daarom wenselijk dat er meer duidelijkheid zou bestaan 
over de inhoud van de verschillende opleidingen. 

De raad vraagt dat het systeem van de bekwaamheidsbewijzen en de noden van DKO en 
KSO enerzijds en de autonomie van de hogescholen en de flexibilisering van het hoger 
onderwijs anderzijds alleszins compatibel zijn met elkaar. 

10 EVC en EVK 

Over de principes van elders/eerder verworven competenties (EVC) en elders/eerder 
verworven kwalificaties (EVK) wordt de laatste jaren meer en meer nagedacht, zowel in de 
nationale als in de Europese context. Men kan de vraag stellen of dit principe ook kan spelen 
tussen DKO, HKO en KSO. De raad zal in de loop van 2009 zijn advies over EVC 
actualiseren. Nadien kan worden onderzocht hoe dit specifiek voor het kunstonderwijs van 
toepassing kan zijn. 

Het principe van het geheel of gedeeltelijk vrijstellen van de toelatingsproef in het HKO is 
bespreekbaar en zou gerealiseerd kunnen worden in het kader van bilaterale akkoorden 
tussen het HKO en resp. DKO / KSO. Hierbij moeten wel de mogelijke repercussies voor 
andere toelatingsproeven worden onderzocht. De verdiepingscomponent zoals die nu voor 
het DKO voorzien wordt14, kan het voor het HKO gemakkelijker maken om dergelijke vormen 
van samenwerking te realiseren. Deze verdiepingscomponent zou immers onder meer 
bedoeld zijn als een mogelijkheid om getalenteerde jongeren te begeleiden. Dit principe mag 
echter niet leiden tot enige vorm van oneerlijke concurrentie. 

11 Elkaar kennen en ontmoeten: de uitdaging van samenwerking 

Om de aansluiting binnen het kunstonderwijs te optimaliseren is het belangrijk dat de 
betrokken partners elkaar kennen en in dialoog gaan over een aantal vragen en knelpunten. 
Er zijn ook heel wat mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden. De raad heeft op dit 
ogenblik kennis van onderstaande vormen van samenwerking: 

                                                 
13  Zoals in hoofdstuk 6.2 al gesteld werd, moet de wenselijkheid en haalbaarheid van het 

diplomasupplement nog in een bredere context worden onderzocht. 
14  Het rapport ‘Verdieping/Verbreding. Perspectieven voor inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds 

kunstonderwijs’ zegt hierover op bladzijde 66 het volgende: ‘Om zich voor te bereiden op het H(K)O 
kunnen sommige jongeren (en in sommige gevallen kinderen) tegelijk met hun vervolgopleiding een 
verdiepingscomponent volgen. Dit geldt voor alle opleidingen. Concreet kan die verdiepingscomponent 
de vorm aannemen van bijkomende lestijden voor de vakken van het modeltraject, maar leerlingen 
kunnen ook bijkomende vakken volgen.” 
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- Personeelsleden uit DKO en KSO zijn lid van departementale raden van de 
hogescholen. 

- Personeelsleden uit DKO en KSO zijn lid van de jury voor toelatingsproeven HKO. 
- Personeelsleden uit HKO zijn lid van eindproeven in het DKO en van geïntegreerde 

proeven in het KSO. 
- Vrijstellingen in HKO van toelatingsproeven en van bepaalde examens (gekoppeld 

aan het diploma of gekoppeld aan de GIP). 
- Afspraken rond stages voor de lerarenopleiding en afspraken tussen mentoren DKO 

en KSO met stagebegeleiders HKO. 
- Resonantiecommissie voor advies over de curricula. 
- Personeelsleden die in meerdere van de betrokken niveaus les geven. 
- Gastdocenten en professoren HKO in DKO en KSO. 
- Infosessies en introductiebezoeken in HKO voor leerlingen / personeelsleden uit DKO 

en KSO. 
- Ontmoetingsmomenten, bijvoorbeeld door de organisatie van studiedagen. 

De raad vindt dergelijke vormen van samenwerking zeer waardevol en is ervan overtuigd dat 
ze bijdragen tot een betere aansluiting binnen het kunstonderwijs. 

12 Registratie 

De Vlor stelt vast dat bijkomend onderzoek naar en beschikbaarheid van volledige 
doorstroomgegevens binnen het kunstonderwijs zich opdringt. De gegevens die men voor 
het hele kunstonderwijs volledig in kaart zou moeten brengen, zijn onder meer: 

- Hoeveel studenten in het HKO hebben een vooropleiding in het DKO en/of KSO 
gevolgd? 

- Tot welke graad of leerjaar volgden deze studenten hun opleiding in het DKO/KSO? 
- Tot welke leerjaren in het secundair onderwijs volgden zij het DKO en welke 

studierichtingen volgden zij daar? 
- Volgden deze studenten KSO? Zo ja, in welke studierichting? 
- Volgden zij eventueel een andere opleiding (zoals private lessen)? 
- Is er een verband tussen de gevolgde richting in KSO/DKO en de gekozen opleiding 

in het HKO? Is er ook een verband tussen de vooropleiding en de slaagcijfers in het 
hoger onderwijs? 

Het is ook nuttig om voor de opvolging van deze doorstroom in het HKO over een objectief 
systeem van registratie te beschikken waardoor men de eventuele vooropleiding in het DKO 
kan traceren. 

 

 

 

M. Douterlungne      A. Demeulemeester 
administrateur-generaal     voorzitter 
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Informatieverstrekking toelatingsproeven 
Controlelijst 

Dit document bevat een controlelijst voor informatie over de toelatingsproeven in het hoger 
kunstonderwijs. 

Over de inhoud van de proef 

- Welke onderdelen bevat de toelatingsproef en op welke aspecten van de opleiding heeft zij 
betrekking? 

- Welke kennis en vaardigheden worden per onderdeel getoetst (concreet en gedetailleerd 
overzicht)? 

- Is er een motivatiegesprek? Wie voert dit gesprek? 
- Wordt er, naast motivatie, ingegaan op meer specifieke onderwerpen? 
- Verwacht de hogeschool een bepaalde vooropleiding of verkiest zij ‘een onbeschreven blad’? 

Over de organisatie van de proef 

- Hoe lang duurt de proef? Wordt ze eventueel over meerdere dagen gespreid? 
- Wie neemt de verschillende onderdelen af? 
- Moet de kandidaat materiaal meebrengen? 
- Mag/moet de kandidaat eigen werk naar voor brengen? 
- Mag de kandidaat begeleiders (een orkestje) meebrengen? 

Over de beoordeling 

- Hoe is de jury samengesteld? 
- Welke zijn de beoordelingscriteria?  
- Welke procedure gebruikt de hogeschool voor de evaluatie ? 
- Zijn er herkansingsmogelijkheden? Voor welke onderdelen? 
- Krijgt de kandidaat inhoudelijke feedback over de beslissing en over de motivering ervan? Zo 

ja, wanneer en hoe? 

Praktische mededelingen 

- Wat zijn de inschrijvingsmodaliteiten (hoe en wanneer inschrijven, contactgegevens voor de 
inschrijving, …)? 

- Hoe kan de kandidaat zich het best op de toelatingsproef voorbereiden? 
- Wanneer en hoe ontvangt de kandidaat het resultaat en de uiteindelijke beslissing? 
- Hoe lang is de eventuele toelating geldig? 
- Is er een geschiktheidonderzoek voor de masteropleiding? 
 
Hyperlink vanuit en naar de opleidingsonderdelen 
De bedoeling is dat de kandidaten op de website van de instelling voor hoger onderwijs: 
- vanuit de opleidingsonderdelen bovenstaande informatie kunnen vinden over de betrokken 

toelatingsproef, 
- en omgekeerd dat ze vanuit de informatie over de toelatingsproef ook informatie kunnen 

vinden over de inhoud van de opleiding waarvoor ze aan de toelatingsproef willen deelnemen.  
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