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De foto’s in deze Courant zijn stills uit de videomontage die de Federatie
Organisaties voor Kunsteducatie (FOK) presenteerde op de Ontmoetingsdag
Kunsteducatie op 16 oktober 2007 in Dworp. Het beeldmateriaal voor deze
montage werd aangeleverd door de vele kunsteducatieve organisaties die bij
de FOK aangesloten zijn. Meer informatie: www.kunsteducatie.be.

Voor een klikbare versie van de verschillende onderzoeklinks surf je naar:
www.vti.be/courant83
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Onlangs werd het onderzoek Kwaliteit en consis-
tentie. Kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen
gepresenteerd. In opdracht van het departement
Onderwijs lichtte Anne Bamford de kunst- en
cultuureducatie in het onderwijs door en kwam
ze met enkele opvallende aanbevelingen. Reden
genoeg vonden we om er een hele Courant aan te
wijden.

Dit nummer is gevuld met stemmen uit het
onderwijs. Leerkrachten, leerlingen, inspecteurs,
kleine school, Brede School – hoe kleuren zij de
onderwijspraktijk in? Welke uitdagingen zien zij
voor het onderwijs? Hoe maken ze een brug met
de leefwereld van jongeren vandaag? Waar is het
onderwijssysteem voor verbetering vatbaar?
Welke rol zien ze weggelegd voor de ouders?
Welke praktijken kunnen inspirerend werken? En
natuurlijk: welke rol kan kunst en cultuur in dit
alles spelen?
We vragen het deze keer aan mensen die volledig
in het onderwijs verwikkeld zijn. We polsten ook
de twee betrokken ministers, van Onderwijs en
Cultuur. Welke mogelijkheden zien zij om een
geslaagd huwelijk tussen beide af te sluiten?

Dit nummer geldt meteen ook als smaakmaker
voor de studiedag Cultuur IN onderwijs die het
VTi op 23 november organiseert in de Gentse
Kopergietery. We nodigen iedereen in de culture-
le sector uit om mee te luisteren naar hoe mensen
uit het onderwijs de toekomst van het (voorna-
melijk leerplicht-) onderwijs zien. Om dan ver-
volgens actief na te denken over langdurige part-
nerships tussen cultuur en onderwijs, over de
kloof tussen autochtone en allochtone leerlingen,
over kwaliteitsbeoordeling van het gigantische
aanbod kunst- en cultuureducatie, over talent-
ontwikkeling van kinderen en jongeren,... 

We hopen alvast dat de verhalen in deze Courant
inspiratie bieden om na te denken over hoe cul-
tuur een plaats krijgt in het onderwijs. En om
vervolgens de dialoog aan te gaan tussen kunst en
klaslokaal, tussen school en kunsteducatieve
organisatie, tussen leerkracht, kunstenaar – en
jongere.

STEMMEN UIT HET ONDERWIJS Ann Olaerts

WOORD VOORAF
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CULTUUR IN ONDERWIJS
23|11|2007 – KOPERGIETERY, GENT

Het Vlaams Theater Instituut organiseert in samenwerking
met Kopergietery een studiedag rond cultuur in het onder-
wijs. En dit naar aanleiding van de presentatie van het rap-
port Kwaliteit en consistentie. Kunst- en cultuureducatie in
Vlaanderen, uitgevoerd door professor Anne Bamford in
opdracht van het departement Onderwijs.
Tijdens het schooljaar 2006–2007 voerde Anne Bamford een
onderzoek uit naar de kwaliteit van kunst- en cultuureduca-
tie in Vlaanderen. De resultaten bieden stof tot nadenken
over knelpunten bij bestaande programma’s, over mogelijke
strategieën bij het uitwerken van een beleid rond kunst- en
cultuureducatie, en over het tot stand brengen van structu-
rele samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en cul-
turele instellingen. Het rapport sluit af met aanbevelingen
over acht thema’s: voorbereiding en implementatie van het
beleid, financiering, samenwerking en verspreiding van
goede voorbeelden, Deeltijds Kunstonderwijs, toegankelijk-
heid, gelijke kansen en professionele ontwikkeling.

Het VTi grijpt deze gelegenheid aan om samen met het
bredere culturele veld te reflecteren op de gegeven aan-
bevelingen, en om concrete voorstellen te formuleren voor
zowel de sector zelf, als voor de beleidsverantwoordelijken
binnen cultuur en onderwijs. 
In de voormiddag zal Ella Desmedt, raadgever onderwijs,
ons inwijden in de maatschappelijke uitdagingen voor 
het (leerplicht)onderwijs en hoe het beleid van Minister
Vandenbroucke daarop inspeelt. Vervolgens licht professor
Bamford de bevindingen en aanbevelingen uit haar onder-
zoek nader toe. Tot slot schetst Jan Jaap Knol (Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland) de
recente ontwikkelingen op vlak van cultuur in onderwijs in
Nederland, meer specifiek het initiatief ‘Cultuur en School’.
Na de middag komt in vier thematische workshops de vraag
op tafel hoe de cultuursector kan inspelen op de analyses
en aanbevelingen. 

• TALENTONTWIKKELING
Ieder kind moet zijn/haar talent kunnen ontwikkelen. Dat is
één van de grootste uitdagingen van het onderwijs. Zo
betoogt inspecteur-generaal Michielsens in deze Courant. 
De bestaande onderwijsstructuren spelen daar nog te
weinig op in. Aanpassing van het klassensysteem is één
van de veel gehoorde remedies. Op welke manier kan kunst-
en cultuureducatie een rol spelen om de individuele compe-
tenties van elk kind beter tot uiting te brengen?

• DIVERSITEIT
Recente onderzoeken over het onderwijs in Vlaanderen
wijzen op de ongelijkheid op school. Allochtone leerlingen
scoren zoveel slechter dan hun autochtone collega’s. Via
het gelijkekansendecreet onderzoekt Minister
Vandenbroucke verschillende mogelijkheden om deze

ongelijkheid een halt toe te roepen. Hoe zou kunst- en cul-
tuureducatie hier een rol in kunnen spelen? Is het huidige
aanbod voldoende divers om hier wat aan te doen?

• SAMENWERKINGSVERBANDEN
In haar onderzoek benadrukt professor Anne Bamford het
belang van langdurige samenwerkingsverbanden. De Brede
School-filosofie geldt als inspirerend voorbeeld. Ook andere
stemmen in Courant houden een vurig pleidooi voor part-
nerships tussen school en omgeving. Hoe kan de cultuur-
sector hier een rol in spelen? Hoe kunnen deze partnerships
leiden tot een fundamentele inbedding van cultuur in
onderwijs?

• KWALITEITSBEWAKING
Momenteel bestaat er geen enkele vorm van evaluatie van
het aanbod kunst- en cultuureducatie op school. Elke
school is vrij om een invulling te geven aan het culturele
aanbod. De kwaliteit van de kunst- en cultuureducatie is
volledig afhankelijk van de creativiteit van de school en
haar lerarenteam. Hoe kan hieraan verholpen worden? Kan
de evaluatieprocedure die gangbaar is voor kunsteducatieve
organisaties binnen het departement Cultuur een richtsnoer
bieden?

De dag wordt afgesloten met een panelgesprek, dat ingaat
op de in het onderzoek geformuleerde uitdagingen en aan-
bevelingen, en op de thema’s van de werkgroepen.

PROGRAMMA

9:30 Onthaal
10:00 Ella Desmedt over de maatschappelijke

uitdagingen in het onderwijs en het gevoerde
beleid

10:45 Anne Bamford over haar onderzoek 
11:30 Jan Jaap Knol over de Nederlandse relatie

tussen cultuur en onderwijs
12:30 Lunch
13:30 Workshops
15:30 Koffie
16:00 Panelgesprek 
17:00 Receptie

PRAKTISCH
• Vrijdag 23|11|2007, 10:00–17:00
• Locatie: Kopergietery, Blekerijstraat 50, 9000 Gent
• Inschrijven: gratis mits reservatie via
• communicatie@vti.be
• Achtergrond: download het rapport van Bamford via
• www.vti.be

STUDIEDAG
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Onderwijs
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DE UITDAGING VAN KUNST- 
EN CULTUUREDUCATIE

Eind september werd in de Gentse Bijloke het onder-
zoeksrapport Kwaliteit en Consistentie. Kunst- en cul-
tuureducatie in Vlaanderen gepresenteerd. Zes maan-
den lang bestudeerde Anne Bamford, hoogleraar aan
de Wimbledon School of Arts, welke rol de kunsten
spelen in ons onderwijs. Hierbij evalueerde ze zowel
het beleid als de praktijk aan de hand van een aantal
internationaal getoetste kwaliteitsindicatoren.
Bovenop de resultaten van haar onderzoek, formu-
leerde Bamford ook een rist aanbevelingen die de
kunst- en cultuureducatie kunnen aanzwengelen en
waar nodig verbeteren.

Tussen oktober 2006 en mei 2007 werd een evaluatief
onderzoek opgezet naar de aard, draagwijdte en invloed
van kunst- en cultuureducatie op kinderen en jongeren.
Doel was om een uitgebreide hoeveelheid gegevens te
verzamelen over de omvang en kwaliteit van kunst- en
cultuureducatie in Vlaanderen. In interviews en via
focusgroepen bevroeg de Britse professor Anne Bamford
140 mensen uit de betrokken sectoren. Daarnaast wer-
den 74 scholen en organisaties geconsulteerd. CANON
Cultuurcel zorgde voor de logistieke ondersteuning. 

Het onderzoek spitst zich toe op het omgaan met kunst
en cultuur bij kinderen en jongeren tot de leeftijd van
achttien jaar. In de Vlaamse context betekent dit dat de
kunst- en cultuureducatie binnen de school aan bod
komt, net als het diverse aanbod van buitenschoolse
activiteiten. Het onderzoek licht eveneens de aanpak
door in de kleuterschool en in het buitengewoon onder-
wijs. De onderzoeksopzet focust ook op het beleid en de
problemen van de implementatie ervan. Daarnaast hield
Bamford ook de lerarenopleiding en de professionele
ontwikkeling van leraren en kunstenaars tegen de lamp.

Het voorgestelde onderzoek sluit aan bij de internationa-
le evaluatie van de kunsteducatie die in 2006 voor de
Unesco (Anne Bamfords boek The Wow Factor) werd uit-
gevoerd, gevolgd door dieptestudies in Denemarken en
Nederland. Om benchmarking op internationaal vlak
mogelijk te maken, werden voor deze studies verschil-
lende complementaire methoden gehanteerd en werd
zowel bij de gegevensverzameling als bij de analyse 
hetzelfde kader gebruikt.

Drie vragen vormden de motor van het onderzoek. In
eerste instantie werd in kaart gebracht wat er in
Vlaanderen allemaal gebeurt op het vlak van kunst- en
cultuureducatie. Vervolgens werd de kwaliteit van dit
aanbod afgewogen. Hierbij werd gekeken naar zowel de
kwaliteit van het onderricht, als de kwaliteit van het
leerproces. Ten slotte probeerde Bamford te achterhalen
wat de actuele en toekomstige uitdagingen zijn op dit
terrein, en hoe de bestaande expertise daarbij kan
helpen.

In het onderzoek kwamen een aantal opvallende lijnen
bovendrijven. Zo werd duidelijk becijferd dat kunst- en
cultuureducatie niet voor iedereen is weggelegd.
Ondanks de goede voornemens die in tal van beleids-
documenten werden neergeschreven, zijn afkomst en
sociale achtergrond  vaak bepalend voor de mate waarin
een kind toegang krijgt tot kunst en cultuur. Een ander
punt van aandacht is de sterke versnippering van het
aanbod. Een waaier aan instanties staan in voor de
geldvoorziening en ook het complexe onderwijssysteem
zorgt ervoor dat interessante ervaringen en kennis
onvoldoende gedeeld worden. Kunst- en cultuureducatie
bestaan dan ook vooral uit losse projecten en ervarin-
gen. De aanzet die in de kleuterschool wordt gegeven,
kan door een gebrek aan communicatie soms een vol-
ledige ommezwaai maken in de lagere school.

Het is volgens Bamford dan ook belangrijk dat er een
helder doel wordt geformuleerd. Omdat deze doelstellin-
gen voor kunsteducatie vaak ontbreken, wordt ook de
evaluatie ervan sterk bemoeilijkt. Nochtans zou hier
bijvoorbeeld de schoolinspectie een belangrijke rol kun-
nen spelen. Het is dan ook zaak om gepaste instrumen-
ten te ontwikkelen om de kwaliteit van kunst- en cul-
tuureducatie te toetsen. En dan gaat het zowel om het
aanbod in de lagere en secundaire school, als in de 
lerarenopleiding zelf. Een goede opleiding van de leraren
zou hen helpen om creatiever en met meer zin voor
experiment de kunsten in te zetten bij de ontwikkeling
van hun leerlingen.

Als brugje tussen onderwijs en cultuur ziet Bamford
enkele mogelijke spelers, die nu nog onvoldoende wor-
den ingezet. De bibliotheken, bijvoorbeeld, hebben heel
wat potentie op dit vlak. Daarnaast nemen vandaag de

4
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INTERESSANTE LINKS:

Rapport in Nederlandse vertaling:
www.nsds.be/web/canon/admin/media/14585_45.pdf

Andere publicaties van Canon Cultuurcel:
2007. Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs
www.wvc.vlaanderen.be/erfgoed/documenten/erfgoededucatie.pdf

2004. Audiovisuele vorming in het Vlaamse onderwijs
www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2004pers/files/AVM.pdf

2004. Weg-wijzer, muzische vorming en basisonderwijs
www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/206.pdf

(grotere) culturele centra nog onvoldoende hun rol op in
de structurele educatie via de kunsten. Bij de DKO’s valt
dan weer op dat ze zich laten insnoeren door een tradi-
tionele overdracht van kennis en techniek, in de plaats
van het prikkelen van de creativiteit en de zelfexpressie
van de leerlingen. Doorheen het onderzoek bracht
Bamford ook heel wat uitstekende voorbeelden van
samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector in
kaart. Aan goede initiatieven is er geen gebrek. Het loopt
mank in de spreiding van en communicatie over deze
good practices. Bovendien worden cultuurprojecten nog
te vaak ingeschakeld als een vorm van promotie of com-
petitie, waardoor het werkproces met de leerlingen aan
aandacht moet inboeten ten opzichte van het eindpro-
duct.

Een andere uitdaging ligt op het vlak van de nieuwe
media en het inschakelen van hedendaagse communi-
catievormen in het lessenpakket. Vooral in de erfgoed-
educatie en de audiovisuele vorming of media-educatie
klampen leerkrachten zich nog te vaak vast aan ver-
ouderde invalshoeken. Ook hier heeft de lerarenopleiding
een rol te spelen.

Op basis van het onderzoekstraject ontwikkelde Bamford
een reeks aanbevelingen, gebundeld in acht thema’s
(zie kader p.6).

Om deze aanbevelingen in beleid te vertalen doet
Vlaams onderwijsminister Frank Vandenbroucke beroep
op de verschillende betrokken sectoren, door de oprich-
ting van een commissie en een klankbordgroep. De com-
missie bestaat uit een tiental mensen die samen over de

nodige kennis over de onderwijs- en culturele wereld
beschikken, zowel op beleidsniveau als in de praktijk. Ze
wordt voorgezeten worden door Jerry Aerts, algemeen en
artistiek directeur van het Antwerpse kunstencentrum
deSingel. De commissie heeft als taak de aanbevelingen
van het rapport van prof. Bamford te analyseren en om
te zetten in concrete beleidsmaatregelen. Tegen eind
mei 2008 wordt van hen een eindrapport verwacht.
In de klankbordgroep krijgen de verschillende betrokken
instellingen en sectoren de gelegenheid hun zegje te
doen over de door de commissie geformuleerde
voorstellen.

5

‘Allerbelangrijkste vaardigheid van een leraar is toch
dat hij kan enthousiasmeren.’

‘Een op de drie beginnende leraars haakt binnen de
vijf jaar af. Dat bleek uit het jongste arbeidsmarkt-
rapport. Ze zouden de job onderschatten of de stress
niet aankunnen.’

‘De waardering van kunst is hoog bij de ouders. Als
een school geen kunstprojecten organiseert, kijken ze
verder naar andere scholen in de buurt.’

‘Ik zie media-educatie niet als een onderwerp, maar
eerder als een “verrijking” die deel zou moeten uit-
maken van alle vakken.’
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‘Kunst op school is zo onnatuurlijk. Elk stuk duurt
40 minuten zodat het in het lessenrooster kan wor-
den ingepast.  Wie gaat er naar een toneelstuk kijken
om 10 uur ‘s morgens?’

‘Allochtone baby’s al na een jaar achterop.’ 

‘Als je iets leert door het zelf te ontdekken en te 
ervaren, dan onthoud je dat ook beter. Door veel
buiten te komen en bezig te zijn, gaan de meeste 
van onze leerlingen bovendien graag naar school.’

1. BELEID EN IMPLEMENTATIE
1.1 Het traject van planning tot uitvoering
en opvolging van kunst- en cultuureduca-
tie moet voor iedereen eenvoudiger en
duidelijker worden gemaakt.
1.2 Samenwerking tussen het Ministerie
van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het
Ministerie van Onderwijs en Vorming moet
worden gestructureerd en moet een wette-
lijke context krijgen.
1.3 Er zou een stuurgroep moeten worden
opgericht om interministeriële samenwer-
king in kunst- en cultuureducatie voor
kinderen en jongeren op te volgen en uit 
te voeren.
1.4 Er moet een onderscheid worden ge-
maakt tussen kunsteducatie en cultuur-
educatie.
1.5 Media-educatie dient verder te worden
uitgebouwd.
1.6 Er moeten duidelijke leerlijnen voor
kunsteducatie komen om de hele opleiding
van het kind te omvatten.
1.7 De tijd die expliciet is voorzien voor
kunsteducatie (zowel binnen de bestaande
lessen muziek en beeldende vorming als in
extra lessen voor drama en dans) moet
worden gepreciseerd.
1.8 De ‘opgelegde tijd’ voor kunsteducatie
moet tot tenminste 16 jaar worden ver-
lengd.
1.9 Kwaliteit moet regelmatig worden
gecontroleerd.

2. BUDGETTEN EN FINANCIËN
2.1 Er moet een commissie komen ter
vereenvoudiging van het financieringspro-
ces in alle sectoren en niveaus. Deze com-
missie moet ook de structurele kosten
afbouwen om meer fondsen vrij te maken
voor de basisprojecten en de kwaliteits-
verbetering in de kunsteducatie.

2.2 Procedures voor subsidies moeten een-
voudiger.
2.3 Financiering moet beter ingebouwd en
op lange termijn zijn, maar duidelijk ge-
markeerd blijven als geld voor de kunst-
educatie.
2.4 Financiering moet meer gefocust zijn
op langetermijndoelstellingen om de kwa-
liteit van kunst- en cultuureducatie te ver-
beteren.

3. SAMENWERKING EN COMMUNICATIE
3.1 Fondsen moeten duidelijk gepaard
gaan met het delen van goede praktijk
(voorbeelden).
3.2 Er zijn uitstekende voorbeelden van
samenwerking tussen educatieve en cultu-
rele instellingen, maar deze samenwer-
kingsverbanden moeten prioritair zijn en
hun duur, financiering en frequentie moet
worden uitgebreid.
3.3 Er moeten steviger partnerships met 
de creatieve industrie komen.
3.4 Plaatselijke culturele instellingen ver-
lenen efficiënte en kostenbesparende
ondersteuning voor kunsteducatie en hun
rol moet toenemen en uitbreiden.

4. DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS (DKO)
4.1 Er moet een onafhankelijke commissie
komen om de rol en de invloed te onder-
zoeken van de DKO’s en om specifieke aan-
bevelingen te doen voor veranderingen
aangezien het huidige systeem per kind
duur uitvalt en er niet in slaagt diverse
studenten aan te trekken.

5. TOEGANKELIJKHEID
5.1 Hoewel gelijke kansen erg belangrijk
zijn voor de kunsteducatie in Vlaanderen,
wordt dit meestal niet bereikt. Een com-
missie moet worden opgericht met als

specifieke taak diversiteit aan te moedigen
en toezicht te houden op de problemen van
toegankelijkheid.
5.2 Culturele instellingen, met inbegrip
van DKO’s, moeten zich meer richten op
kinderen met speciale noden.

6. PROFESSIONELE ONTWIKKELING 
EN LERARENOPLEIDING
6.1 Financiering moet vooral doelgericht
zijn en voortdurende professionele ontwik-
keling voorzien in kunst- en cultuureduca-
tie voor leerkrachten die halfweg hun car-
rière staan.
6.2 Het is het geschikte moment om een
groep experten aan te stellen die een
mechanisme uitbouwen om professionele
ontwikkelingscursussen te koppelen aan
leertrajecten binnen de ‘postacademische’
opleiding voor leraars.

7. BEOORDELING EN EVALUATIE
7.1 De aanpak voor beoordeling en evalua-
tie is erg beperkt binnen de kunst- en 
cultuureducatie. Hier is meer onderzoek en
verdere uitwerking nodig.
7.2 Eenvoudige modellen om de kwaliteit
van kunsteducatie te bepalen moeten wor-
den uitgebouwd en toegepast.

8. LERARENOPLEIDING
8.1 Er is een monitoring van de leraren-
opleiding aan de gang op vlak van kunst-
en cultuureducatie. De resultaten van dit
en ander onderzoek moeten dringend wor-
den opgevolgd om de lerarenopleiding
m.b.t. kunst te verbeteren.
8.2 Er is nood aan nauwere opvolging van
de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie
binnen de initiële lerarenopleiding.

AANBEVELINGEN BAMFORD-ONDERZOEK
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Op 23 november reist professor Anne Bamford af naar
de Gentse Kopergietery om er tijdens de studiedag
Cultuur in onderwijs de bevindingen en aanbevelingen
uit haar onderzoek nader toe te lichten. Als voorberei-
ding praatten we met haar over het hoe en wat (niet)
van de Vlaamse kunst- en cultuureducatie voor kinderen
en jongeren.

U deed heel wat onderzoek binnen het onderwijs,
en kwam nu ook in Vlaanderen terecht. Wat zijn
volgens u de grote uitdagingen voor het onderwijs
in de toekomst? 

Anne Bamford: ‘Voor mij zijn er drie belangrijke
uitdagingen. Een van de belangrijkste is dat het
onderwijs echt verbinding kan maken met het leven
van jonge mensen. Dat het aansluiting vindt met
hun behoeften en ook voor hen weer een uitdaging
kan worden. Als ik met kinderen praat, zeggen ze me
dat ze willen stoppen met naar school gaan. Het
brengt hen niets bij. De enige meerwaarde is het
sociale aspect. In inderdaad, wat ze na schooltijd
doen is vaak veel rijker dan wat er op de lesbanken
gebeurt.
Een tweede uitdaging is de nood van jonge mensen
aan een esthetische leerervaring. Rijk in beeld, in
klank. Ik bestudeerde enkele jongeren achter de com-
puter. Ze hebben zes screens tegelijk open, dragen
hun i-Pod en houden nog eens twee of drie gsm’s in
de gaten. Ze kunnen erg snel switchen van het ene
naar het andere. Dat betekent dat kinderen vandaag
een leerervaring kiezen waaruit ze snel kunnen
selecteren. De relevante kanalen blijven openstaan,
de andere worden afgesloten. In een klaslokaal zitten
ze het ene moment hier met hun gedachten, het
andere moment daar. Je ziet hen bijna fysiek verbin-
ding maken met wat er gebeurt en dan weer wegdrij-
ven. De uitdaging is om die kinderen te bereiken die
dat soort van snelle verandering nodig hebben. Op
het internet besteedt een kind negen seconden aan
één screen. Dat betekent dat in de klas ook de leraar
eigenlijk maar negen seconden heeft om hun aan-
dacht vast te houden. Dat is ook een realiteit.
Die uitdagingen moeten nog verbonden worden met
een bijkomende vraag: we moeten duidelijk proberen
krijgen wat het doel is van ons onderwijs. En vervol-
gens moeten we nadenken over een manier om dit
doel ook meetmaar te maken. Om te kunnen evalue-
ren of we ook bereikt hebben wat we wilden.
Vandaag wordt er bijvoorbeeld vaak gezegd dat we
jonge mensen moeten leren om te gaan met veran-

dering. Eerder dan met wiskunde. Want ook in hun
toekomstige carrière zullen ze flexibel moeten zijn,
innovatief. Je kan wel zien of iemand kan lezen of
schrijven, maar hoe meet je die andere dingen die zo
belangrijk zijn voor een kind of jongere? Nu kijken
we enkel naar of ze foutloos schrijven, maar te weinig
naar of ze met dat woord ook hun mening krachtig
durven verwoorden.
Deze drie uitdagingen zijn natuurlijk nauw met el-
kaar verbonden. Als een kind geen aansluiting vindt
met de school, zie je dat ook in de doelstellingen.
Laat staan dat ze hun aandacht vast kunnen houden.
Kinderen leren de meest interessante dingen niet
langer op school, maar daarbuiten. En dat is echt
heel jammer. Maar met dat in het achterhoofd, ben
ik er wel nog steeds van overtuigd dat scholen een
ontzettend belangrijke rol te vervullen hebben. Om
de jongeren een kritisch oog bij te brengen, bijvoor-
beeld, om hen te leren evalueren, reflecteren over wat
rondom gebeurt.’

Hecht het onderwijs dan nog teveel belang aan 
kennis? Toch wordt vandaag steeds meer aandacht
besteed aan vaardigheden.

‘Je hebt een aantal vaardigheden nodig om dingen 
te doen, natuurlijk. Maar ik geloof dat er nu teveel
nadruk ligt op kennis en vaardigheden, en te weinig
op innovatie bijvoorbeeld. Of op echte wijsheid. Als
ik in Vlaanderen een technische school bezocht, zag
ik dat de kinderen erg goede technische vaardigheden
hadden. Ze leerden goed zagen, metaal bewerken,
enzovoort. Maar ze leerden niet hoe te designen, hoe
te innoveren, hoe hun producten te promoten. Ze
leerden niet ingenieus te zijn en dus kritisch te
reflecteren op hun productie. In de muziekscholen
leren jongeren een instrument beheersen, maar ze
ontwikkelen hun gehoor niet en leren niet zélf com-
poneren. Om een goede muzikant te zijn heb je wel
een vaardigheid nodig, maar enkel als middel om een
publiek te betoveren.’

Het gaat dus om creativiteit? De techniek is er, de
theorie. Maar hoe ga je er creatief me om?

‘Vaak begrijpt het onderwijs zelf niet helemaal wat
creativiteit eigenlijk is, of innovatie. De leraren zelf
krijgen de kans niet om creatief of vernieuwend te
zijn met hun leerlingen. Soms is het systeem erg
verkrampt, weet je.’

7

HET DELEN VAN 
VERBINDINGEN

EEN GESPREK MET ANNE BAMFORD
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En dat is precies waar kunst en cultuur een rol kun-
nen spelen?

‘Ja. Maar kunst en cultuur zijn zeker niet de enige
plekken waar je creatief en innovatief kan zijn. Dat
kan evengoed in wiskunde of fysica. Ik geloof wel dat
de kunsten erg rijk zijn aan het soort vaardigheden
dat onze kinderen nodig hebben in de toekomst. Je
wordt betrokken in dingen, het gaat om vertrouwen,
samenwerken ook. Dat is precies wat werkgevers
zoeken: dat iemand buiten de lijntjes durft denken,
dat werknemers enthousiast zijn, dat ze kunnen
samenwerken. Het gaat er echt om een kind die
kwaliteiten bij te brengen. Als je kunst en cultuur
vanuit dit perspectief bekijkt, vormen ze maar één
van de componenten van creativiteit.
Leren om creatief te zijn kan via kunst, maar ook
niet altijd. Geloof me: kunst kan ook heel oncreatief
gedacht worden. Toen ik het internationale onder-
zoek deed voor Unesco, werd duidelijke dat zowat
elk land ter wereld kunst en cultuur als essentieel ziet
binnen het onderwijs. Maar als je vraagt waarom,
draait het niet om creativiteit. Meestal gaat het om
culturele identiteit. Kunst is veelal in eerste instantie
bedoeld om de culturele identiteit van een kind te
bepalen. Om hen te wijzen op wie ze zijn en hun
plaats in de maatschappij te leren kennen. Die nood
is nu groter dan ooit.’

Uit uw onderzoek schrijft u dat kunst en cultuur
noodzakelijke ‘talen’ zijn om de wereld te begrijpen.
Maar dan voegt u eraan toe dat dit niet opgaat voor
Vlaanderen.

‘In sommige landen worden de kunsten gebruikt als
een vorm van communicatie, een taal, als je wil. En
net dat aspect wordt niet opgepikt in het Vlaamse
systeem. In die landen vind je in de curricula dingen
terug als individuele geletterdheid, niet-verbale gelet-
terdheid, dramatische geletterdheid of lichaamstaal.
Hier in Vlaanderen zijn de kinderen ongeletterd in
die talen. Het gaat erom hoe je je gedachten en
gevoelens kan uitdrukken via bewegend beeld, via
dramatische actie, in rollenspel of mondelinge pre-
sentaties. Als je Vlaamse kinderen interviewt merk je
dat ze deze talen niet gebruiken om echt te commu-
niceren met de wereld. Ik vind die notie van kunst
als een taal, een vorm van communicatie belangrijk.
En het is ook essentieel dat kinderen geletterd wor-
den in deze kunstvormen. En dan bedoel ik alle
kinderen, niet alleen de gepriviligeerden.’

Voor alle kinderen dus. Uit verschillende recente
studie blijkt dat er een kloof bestaat tussen
autochtone kinderen en kinderen met een niet-
westerse achtergrond. Het is beangstigend!

‘De kloof volgt de etnische lijnen, de sociale lijnen
en trekt zich inderdaad door in het onderwijs.
Kinderen van de hoogst opgeleide ouders, krijgen de
grootste dosis kunst en cultuur. En die met de laagste
opleiding, krijgen veel minder. Het onderwijssysteem
in Vlaanderen is briljant voor sommige kinderen.
Maar slechts ruwweg tien procent van de kinderen
krijgt goede kunst- en cultuureducatie. 
Er is een erg goede prestatie aan de top, maar er is
ook een erg lange staart met kinderen die veel min-
der meekunnen... In landen als Finland en Canada is
men erin geslaagd die staart te beperken. Maar ook
landen als Cuba, Columbia, Nigeria en Kenia volgen.
Natuurlijk zijn er ook andere factoren waar je op
moet letten. De culturele diversiteit is in Finland
bijvoorbeeld een stuk kleiner. Maar Canada, van de
andere kant, is ook een tweetalig land. Of Nieuw-
Zeeland, een land met veel migratie, maar wel een
korte staart en veel kunst- en cultuureducatie.
Ik was erg verbaasd om die vaststelling in Vlaanderen
te doen. De idee van kunst voor iedereen is een
duidelijk statement dat hier in alle politieke docu-
menten is terug te vinden. Maar in de praktijk is het
heel anders. Meestal doorademt een sterke opvatting
ook het proces wat je ziet, maar hier dus niet.
Iedereen spreekt over gelijkheid en het voor iedereen
toegankelijk zijn van de kunst, maar in werkelijkheid
gebeurt het omgekeerde.’

Wat zou u aanbevelen om dit te veranderen? 

‘Er zijn zowat zes ministeries die elk hun hand heb-
ben in de finaciering van kunst en cultuureducatie.
Idealiter is dat ze zouden samenzitten en zeggen:
“Kijk een prioriteit is gelijkheid en sociale cohesie”.
En dan zouden ze alle geld voor kunstenprogramma’s
kunnen samenleggen en verspreiden over de centra,
die het verder verdelen over de lokale gebieden waar
er nood aan is. Dan zou het makkelijk worden. Nu
geeft iedereen geld, maar het is erg ingewikkeld te
volgen waar het naartoe gaat en voor welk doel.
Iedereen trekt in een verschillende richting en we
hebben geen duidelijke afspraak wat we nu eigenlijk
willen bereiken me deze kunsteducatie. 
Het onderwijssysteem is een enorm spinnenweb,
waarbij het bijna niet te achterhalen is welk budget

8

‘Telkens wanneer er ergens een probleem is, zegt 
men dat kunst- en cultuureducatie een steentje kan
bijdragen.’

‘Je begint in de bioscoop niet te denken als de lich-
ten uitgaan: “Wie heeft deze film gemaakt en hoe
hebben ze die gemaakt?” Neen, je geniet alleen van
het moment en dat is ook belangrijk.’
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er eigenlijk per kind beschikbaar is. Het zou veel
simpeler moeten. Er gaat veel geld in aan de top,
maar op deze manier druppelt er maar weinig door
naar het kind zelf. De twee belangrijkste aanbevelin-
gen die ik doe, zijn ten eerste dat het geld veel meer
op onderlinge verdeling gericht moet worden. Nu is
er teveel competitie en iedereen wil zijn deel van de
koek. Het geld zou besteed moeten worden aan 
sharing of practice, eerder dan onderlinge concurren-
tie. En het is belangrijk dat het geld ook voor een
langere periode stabiel blijft. Mensen zijn bereid
grotere risico’s te nemen als ze weten dat ze meerdere
jaren over middelen beschikken. Ze kunnen meer
experimenteren, andere wegen uitproberen. Ik stel
voor om de middelen meer te delen, voor een langere
termijn toe te kennen, en meer gericht geld te geven
aan een aantal van deze groepen.’

U vermeldde al enkele goede voorbeelden uit andere
landen. Maar wat is dat nu eigenlijk: een goed pro-
gramma voor de kunsten?

‘Doorheen het onderzoek dat ik deed voor de Unesco
(The Wow Factor, 2006, zie kader p.10), bestudeerde
ik ongeveer 370 voorbeelden uit de hele wereld. Op
basis daarvan ben ik beginnen kijken naar wat werkte
en wat niet. Het was opvallend dat er gaandeweg
heel gemeenschappelijke punten naar voor kwamen.
Los van het land, de grootte van het project, de spe-
cifieke aard, etc. En dus leidde ik daar een tiental
kwaliteiten uit af, die kunst- en cultuureducatiepro-
gramma’s van goede kwaliteit gemeenschappelijk
hebben.
Een eerste zijn goede partnerships. Dergelijke pro-
gramma’s hebben altijd partners nodig. Ten tweede is
er reflectie. Het is niet zomaar iets dat gebeurt, er
hoort ook een actieve discussie bij, een krantje, een
film, of wat dan ook. Op een bepaalde manier wordt
er over het project gereflecteerd en linken gelegd met
andere dingen. Ook belangrijk is het durven nemen
van risico’s. Er is altijd iets dat niet helemaal normaal
is aan een goed project. 
Verder is niet alleen het proces belangrijk, maar is het
goed dat er ook een publiek product is. Zoals een
tentoonstelling, een performance. Een volgend ding
is een onderzoeksgerichte aanpak. Het gaat erom vra-
gen te durven stellen, niet zozeer om antwoorden.
Die bevragende aanpak is belangrijk. Een project dat
van meetaf zegt: we doen het zo en zo, werk niet.
Het delen van de verantwoordelijkheid over de plan-
ning is belangrijk. Zowel tussen de partners als met

de kinderen zelf. Je vertrekt niet met een afgewerkt
product, maar betrekt het kind in de planning. Je
werkt echt samen met de leraars, de jongeren en de
kunstenaars en vraagt: hoe gaan we het aanpakken?
Daarbij hoort ook een soort van evaluatie. Een kind
moet weten wat het heeft geleerd. Het gaat er niet
alleen om plezier te hebben. Het is ook leerproces.
Heb je geleerd hoe over een podium te bewegen?
Kan je een nieuwe noot spelen? Het gaat ook omdat
leerstuk.
Een ander sleutelpunt is de inhoud. Als de inhoud 
er niet toe doet, klopt er iets niet. Belangrijk is dat
die inhoud ook onmiddellijk raakt aan de context
van het kind. Je kan niet zomaar zeggen: dit project
ging prima in Canada, laten we het dus ook eens 
in Gent proberen. Ook de aandacht voor die context
is cruciaal.
Deze kenmerken zie je overal terug, in alle bestudeer-
de landen, zowel in kleine als in grote projecten. Op
die manier worden het een aantal maatstaven om de
kwaliteit van kunst- en cultuureducatie op school na
te gaan.’

Zou bijvoorbeeld ook de schoolinspectie deze ken-
merken kunnen gebruiken?

‘Een belangrijk en goed initiatief in Vlaanderen is dat
er gewerkt wordt met inspectie. De inspectie is
eigenlijk erg ondersteunend voor cultuur en er wordt
samengewerkt om de kwaliteit van de inspectie te
verbeteren om naar dit soort dingen te kijken. In
Nederland bijvoorbeeld, gaat veel geld naar kunst- en
cultuureducatie, maar de inspectie geeft er niet om.
Zo voelt de school ook niet dat iemand hen in de
gaten houdt. In Vlaanderen is er wel degelijk sub-
stantiële training bezig om de inspectiedienst beter af
te stemmen op deze gebieden.’

Komt het idee van de Brede School in de buurt?

‘De Brede School is inderdaad een goed initiatief,
omdat de grenzen worden opengegooid. Bij de beste
scholen is vaak moeilijk te zeggen waar de school
begint en de maatschappij eindigt. Het gaat erom dat
de overgang tussen beide makkelijk gemaakt kan
worden (transitie). Traditioneel hebben scholen en
culturele instellingen niet zulke vloeibare grenzen. In
een goed museum moet je betalen om binnen te
komen. Het zijn hoge muren, vaak wat beangstigend.
De beste projecten hebben vaak een heel vloeibare
mix van school en samenleving.

‘De school moet een smaakmaker worden die 
belangstelling wekt en geesten openhoudt.’

‘Een school herken je aan haar directeur.’

‘Op sommige vlakken hebben concentratiescholen
zelfs betere resultaten dan andere scholen. Doordat
de uitdagingen er groter zijn, worden er methodes
uitgewerkt die soms efficiënter zijn dan de traditio-
nele methodes.’
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Ik heb scholen gezien met een hoog percentage
kinderen met een andere achtergrond, die er toch in
slaagden cultuur te incorporeren. Als een manier om
de school te profileren, om de grenzen van de school
open te rekken naar de gemeenschap. In Gent zag ik
een mooi voorbeeld van een school waar de ouders
betrokken werden in een literair programma en waar
de kunsten echt werden gebruikt om dingen te
onderzoeken. De school bevindt zich in een achter-
gestelde buurt met veel allochtone kinderen, maar ze
presteert goed en het is een populaire school. De
school verandert haar profiel door energie en passie,
en door de kunsten. Het is belangrijk dat de school
ziet dat in een diverse schoolpopulatie een echte
waarde schuilt. Het is een goede leeromgeving voor
alle kinderen. Ze doen net projecten om die diversi-
teit aan te moedigen. Maar daarbij moet je bijvoor-
beeld ook kijken naar wat de etnische diversiteit is
bij de leraren.’

Een laatste vraag: kunnen we wat leren uit
Nederland?

‘Eén van de initiatieven uit het Nederlandse rapport
waar ik erg achtersta, is de rol van lokale coördinato-
ren. Vaak gaat het om één of twee mensen die op een
heel lokaal niveau werken, met scholen en culturele
instellingen. Ze kennen de schooldirecteurs en de
kunstenaars. Wat zij doen is net die verbindingen
maken. Ze hebben ook een rol te spelen in de trai-
ning van kunstenaars en leraren. Hen te leren hoe ze
met elkaar kunnen communiceren. Dat systeem
werkt heel efficiënt. Een ander sterk punt in Neder-
land zijn de kunstopleidingen. Er zijn verschillende
organisaties die kunstenaars specifiek trainen om in
een internationale context te werken. Als je creatieve
partnerships wil, moet je de kunstenaar ook leren
hoe met onderwijs om te gaan.
Maar er zijn ook gebieden waarbinnen Nederland en
Vlaanderen samen zouden kunnen werken, omdat ze
een probleem delen. De leraarsopleiding zelf bijvoor-
beeld. Veel leraars hebben zelf geen ervaring in kunst
en cultuur meegekregen, en dat geven ze door. We
moeten dus zowel kijken naar nieuwe, als naar
ervaren leerkrachten. Beide landen hebben ook een
verouderend lerarencorps. En dat voelt zich niet
vertrouwd om muziek te geven in de klas, computer-
grafiek of film. Je moet dus echt investeren in de
professionele opleiding van deze mensen. Dat is een
gezamenlijke uitdaging voor Nederland en
Vlaanderen.

Een van de goede dingen hier is dan weer dat
scholen zich voor langere tijd engageren in een
artistieke leermethode, eerder dan blijven hangen in
losse projectjes. En dat is erg belangrijk. En ik geloof
dat hier ook een betere houding en reflectie bestaat
tegenover wat wel en wat niet werkt. Jullie hebben
een open blik. En ook de basiskwaliteit van de
scholen en van de culturele instellingen is erg hoog.
De scholen zijn hier goed, en dat weet men. Er is een
goede sfeer, bevlogen leraars en al wat je wil.
Hetzelfde met cultuur: er zijn goede ideeën en goede
faciliteiten. Het gaat dus zeker niet over meer geld.
Het gaat over verbindingen. En het delen van
verbindingen.’

DE WOWFACTOR
In haar boek The Wow Factor (Münster, 2006) doet prof. Anne
Bamford verslag van een wereldwijd onderzoek in opdracht van
Unesco naar de effecten van kunsteducatie (zogenaamde ‘art-
rich programmes’). Het onderzoek toont een brede waaier aan
effecten, die gaan van het opschroeven van de leerprestaties,
tot een grotere creativiteit en zelfs een betere gezondheid van
de kinderen en jongeren. Toch vielen de conclusies uit The Wow
Factor niet bij iedereen in goede aarde. Hoogleraar Folkert
Haanstra van de Universiteit van Utrecht, bijvoorbeeld, deed
het onderzoek van de hand als een ‘goede nieuws show’ en
‘selectief’’. Hoe dan ook levert de studie een aantal opmerke-
lijke vaststellingen op. En die horen niet allemaal tot het
vrolijke nieuws. Zo stelde Bamford vast dat een kwart van alle
kunsteducatieprojecten meer kwaad dan goed doet, bijvoor-
beeld. Niet om het contact met de kunsten, meer wel door de
knullige aanpak en het bedroevende niveau van sommige pro-
jecten. Daarom is het uitermate belangrijk om tot een evalua-
tiemodel te komen, waaraan kunsteducatie gestaafd kan wor-
den. Gaandeweg  ontdekte ze een aantal kernkwaliteiten
waaraan alle geslaagde projecten bleken te beantwoorden,
ongeacht het land of de grootte van het project.

‘Toen lag de nadruk op kennis, maar nu op creati-
viteit. Als je naar Microsoft kijkt, zijn alle topmensen
creatief. De wereld van de kinderen is groter gewor-
den, maar het onderwijs is niet gevolgd. We leven nu
in een andere wereld.’

‘Het zou interessant zijn mocht de Vlaamse Gemeen-
schap een onafhankelijk agentschap oprichten dat de
scholen adviseert om een strategisch plan te ontwik-
kelen dat de concrete bouwplannen voorafgaat.’
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LEERPLICHT
Is er voor alle kinderen van zes tot achttien jaar, om het
grondwettelijke leerrecht te waarborgen. Kinderen die nog geen
zes jaar zijn, hoeven strikt genomen nog geen onderwijs te vol-
gen. Ze krijgen er wel alle mogelijkheden toe. Leerplicht is niet
gelijk aan schoolplicht. Huisonderwijs is in principe ook
mogelijk.

VRIJHEID VAN ONDERWIJS
Elke persoon heeft in België het grondwettelijke recht om
onderwijs te organiseren en daarvoor instellingen op te richten.

KOSTELOOSHEID
Toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde van de
leerplicht. Dit wil zeggen dat er geen inschrijvingsgeld mag
gevraagd worden. Een recente decreetwijziging bracht duide-
lijkheid over de kosteloosheid in het basisonderwijs. Er werd
een lijst goedgekeurd met materialen die de basisschool vanaf
dit schooljaar zelf ter beschikking moet stellen, omdat ze nodig
zijn om de eindtermen te behalen: leerboeken, schriften, schrijf-
gerief, enz. Scholen kregen daarvoor 45 euro extra per leerling.
Daarnaast werd o.a. ook een scherpe maximumfactuur goed-
gekeurd voor activiteiten zoals toneel- en museumbezoek en
extra materialen. Per schooljaar mag daarvoor per kleuter 20
euro, per leerling lager onderwijs 60 euro aan de ouders door-
gerekend worden. 

EINDTERMEN EN ONTWIKKELINGSDOELEN
Eindtermen en ontwikkelingsdoelen worden opgesteld door de
Vlaamse Gemeenschap om kwalitatief onderwijs te garanderen.
Eindtermen zijn minimumdoelstellingen die de scholen bij een
meerderheid van de leerlingen van een bepaald studieniveau en
–richting moeten nastreven en bereiken. Het gaat over kwali-
teiten i.v.m. kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden. Er be-
staan zowel vakgebonden als vakoverschrijdende eindtermen. 
Voor het kleuteronderwijs en het buitengewoon onderwijs wordt
niet over eindtermen gesproken, maar over ontwikkelingsdoe-
len. Dit zijn vaardigheden die een school moet nastreven, maar
niet noodzakelijk moet bereiken. 

LEERPLAN
Overzicht van leerstof die in de klas moet worden behandeld.
Alle Vlaamse scholen zijn verplicht een door de overheid
goedgekeurd leerplan te volgen. De belangrijkste voorwaarde

voor goedkeuring van een leerplan is dat de ontwikkelingsdoe-
len of eindtermen er herkenbaar in aanwezig zijn.

INRICHTENDE MACHT
Instantie die verantwoordelijk is voor een of meerdere scholen,
te vergelijken met een raad van bestuur in een bedrijf. De
inrichtende macht kan de vorm aannemen van een overheid,
een natuurlijke persoon of een rechtspersoon/rechtspersonen.
Een inrichtende macht van een basisschool wordt ‘school-
bestuur’ genoemd.
De leden van de inrichtende macht zijn verantwoordelijk om de
school goed te laten functioneren. Om deze taak te vervullen,
werven zij een directie en leraren aan. De inrichtende macht
ontvangt ook de werkingsmiddelen voor de school van het
departement Onderwijs. Ze huurt of bezit de schoolgebouwen.

ONDERWIJSNETTEN
Ook wel: onderwijskoepels. Representatieve vereniging van
inrichtende machten. Nemen bepaalde verantwoordelijkheden
van de inrichtende macht over; ze stellen eigen leerplannen en
lesroosters op. Hierdoor staan de betrokken inrichtende mach-
ten een deel van hun autonomie af aan de netten. Traditioneel
worden er drie onderwijsnetten onderscheiden:

> het gemeenschapsonderwijs (GO) – wordt georganiseerd
in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Is verplicht tot neu-
traliteit: religieuze, filosofische of ideologische overtuiging van
ouders en leerlingen moeten gerespecteerd worden.

> het gesubsidieerd officieel onderwijs (OGO) – omvat het
gemeentelijk en provinciaal onderwijs, respectievelijk georgani-
seerd door de gemeente- en provinciebesturen. De inrichtende
machten van dit onderwijs zijn verenigd in twee koepels, het
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de
Vlaamse Gemeenschap (OVSG) en het Provinciaal Onderwijs
Vlaanderen (POV)

> het gesubsidieerd vrij onderwijs (VGO) – wordt door een
privé-persoon of privé-organisatie ingericht. Bestaat hoofd-
zakelijk uit katholieke scholen, verenigd in de koepel Vlaams
Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO). Daarnaast
zijn er ook protestantse, joodse, orthodoxe, islamitsche,...
scholen. Naast deze confessionele scholen zijn er ook scholen
die niet aan een godsdienst gebonden zijn. Voorbeelden zijn de
methodescholen (op basis van de inzichten van Freinet,
Montessori, Steiner) die specifieke pedagogische methoden
toepassen.

HET ONDERWIJSSYSTEEM IN VLAANDEREN.
HOE ZAT DAT OOK ALWEER?

11

‘Het is leuk, de kinderen zijn er goed in. Het zijn de
leraars die niets afweten van media-educatie!’

‘Creatief leren neemt veel meer ruimte in – zowel
fysiek als in termen van tijd en ruimte – overdag om
te denken en dingen te maken. Als je creatiever les
wil geven, moet je het leerproces meer individualise-
ren.’
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ONDERWIJSVORM
Een leerling kan in zijn schoolloopbaan kiezen uit verschillende
onderwijsvormen:
> in het basisonderwijs: gewoon en buitengewoon basisonder-
wijs (bbo)
> in het secundair onderwijs: gewoon en buitengewoon
secundair onderwijs (buso)

> in het secundair onderwijs kan een leerling kiezen voor:
• algemeen secundair onderwijs (aso)
• technisch secundair onderwijs (tso)
• beroepssecundair onderwijs (bso)
• kunstsecundair onderwijs (kso)

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS (DKO)
Het Deeltijds Kunstonderwijs beoogt de kunstzinnige vorming
van kinderen en volwassenen en wil zo bijdragen tot hun per-
soonlijkheidsvorming. Het DKO is aanvullend onderwijs en richt
zich zowel tot kinderen, jongeren als volwassenen. Deelnemers
schrijven zich op vrijwillige basis in en betalen hiervoor in-
schrijvingsgeld. In het DKO zijn er vier verschillende studie-
richtingen: beeldende kunst, muziek, woordkunst en dans. 

GOK
Vroeger moesten basisscholen een aanwendingsplan uitwerken
om kans te maken op tijdelijke ondersteuning voor hun project
‘onderwijsvoorrangsbeleid’ (OVB) of ‘zorgverbreding’ (ZVB).
Sommige scholen experimenteerden ook met de opvang van
kinderen van de trekkende bevolking, zoals zigeunerkinderen.
Deze drie projecten vallen sinds 1 september 2002 onder één
geïntegreerd beleid voor gelijke onderwijskansen (GOK).
Scholen krijgen zogeheten GOK-lestijden. 

GON
Is niet hetzelfde als GOK. 
GON is geïntegreerd onderwijs. In deze vorm van onderwijs
gaat bijvoorbeeld een rolstoelkind naar de gewone school, terwijl
een leerkracht van het buitengewoon onderwijs instaat voor de
begeleiding. (Uit: Klasse voor Leerkrachten 135).

‘Onderzoekers noemen de cijfers ronduit dramatisch:
ongeveer de helft van de allochtone jongeren van
Turkse en Noord-Afrikaanse afkomst verlaat het
secundair onderwijs zonder een diploma. Minder
dan een kwart van wie toch een diploma haalt, doet
hogere studies.’

‘Kunsteducatie neemt bij ons slechts één uur per
week in. Een paar jaar geleden was het twee uur per
week, maar nu is het slechts één uur. Als ze voor een
extra uur wiskunde kiezen, hebben ze geen kunst.’

INTERESSANTE LINKS:

2005. Onderwijs in Vlaanderen. Een brede kijk op het Vlaamse onder-
wijslandschap. Afdeling Informatie en Documentatie Onderwijs.
http://www.ond.vlaanderen.be/berichten/onderwijsinvlaanderen/
onderwijsinVlaanderen.pdf

2005. Onderwijs in Vlaanderen. Het Vlaamse onderwijslandschap in
een notendop. Afdeling Informatie en Documentatie Onderwijs.
http://www.ond.vlaanderen.be/berichten/onderwijsinvlaanderen/
onderwijsB5nl.pdf

Onderwijstermenlijst van de Nederlandse Taalunie
http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/

2005. Gelijke onderwijskansen voor elk kind... scholen maken er 
werk van! Afdeling Informatie en Documentatie Onderwijs.
http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/146.pdf

Kosteloosheid
http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2007p/0511-kosteloosheid.htm

Leerplicht/leerrecht
http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/289.pdf

ANDER ONDERWIJSONDERZOEK VANUIT 
HET DEPARTEMENT ONDERWIJS:

2007. Beleidsvoerend vermogen van Vlaamse basis- en secundaire
scholen. Onderwijskundig onderzoek in opdracht van de Vlaamse 
minister van Werk, Onderwijs en Vorming.
http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/studiedag/files/brochure_
beleidsvoerend_vermogen.pdf

2005. Vlaamse onderwijsindicatoren in internationaal perspectief.
Departement Onderwijs en Vorming.
http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/73.pdf

2004. Leren voor de problemen van morgen. De eerste resultaten 
van PISA2003. Universiteit Gent. 
http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/208.pdf

2004. Aantrekken, ontwikkelen en behouden van leerkrachten?
Achtergrondrapport Vlaanderen (ten behoeve van OESO Teacher
Policies).
http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/199.pdf

2001. Persconferentie PISA2000. Resultaten van het PISA2000-
onderzoek in het kader van de Vlaamse deelname aan INES van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
http://www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/bijlagen0102/pisa/pisa_
perstekst.pdf

2001. Samenvatting PISA-project.
http://www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/bijlagen0102/pisa/pisa_pers
_samen.pdf
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den naar wat de samenleving op dat vlak te bieden heeft. Als
deze kinderen in Antwerpen blijven, moeten ze ook iets leren
over onze referentiekaders, onze codes leren kennen en begrij-
pen. Kunst en cultuur zijn prachtige middelen om te reflecteren
op jezelf en op de maatschappij waarin je leeft. We trachten er
ook de ouders zoveel mogelijk bij te betrekken. Ze krijgen van
hun kinderen bijvoorbeeld een rondleiding in het museum. Maar
we werken ook rond de cultuur van de kinderen zelf: momenteel
maken we een digitale encyclopedie op de site waarbij een leer-
ling een pagina krijgt om te vertellen over zijn land van her-
komst, de feesten en rituelen daar, etc.
Ik denk dat we meer en meer moeten groeien naar de school als
een soort uitvalsbasis, dat geldt zeker ook voor de lerarenoplei-
ding. Er is nu zoveel waar je als school in moet bijbenen:
gezondheid, welzijn, technologie, verkeer, het muzische. Dat
kan je onmogelijk allemaal op school of op de campus zelf
waarmaken. Werken aan sociale mobiliteit is dus essentieel.
Waarom zou een student lerarenopleiding niet een stage kun-
nen volgen in bijvoorbeeld een dans- of muziekacademie, of bij
een smid? Om echt eens grondig ondergedompeld te worden, en
om hen op te leiden in een sfeer van zelfstandig levenslang
leren.
Mijn ultieme wens is meer financiering en reglementering op
maat van een school. Nu vergt het enorm veel tijd en energie
om via de geijkte procedures de nodige middelen te vergaren
om ons onderwijs te verbeteren. Voor pilootprojecten als de onze
is een afwijking van die regels erg noodzakelijk. Nu wordt ver-
nieuwing nog onvoldoende gestimuleerd.’

Homepage van de Wereldreiziger: http://www.sbq.be/

73 nationaliteiten op 300 kinderen, basisschool de Wereld-
reiziger in Antwerpen maakt haar naam waar. Dirk Bicker
stond dertien jaar in het kleuteronderwijs en is sinds zes jaar
directeur van de Wereldreiziger. Het bijschaven van de taal-
achterstand van deze kinderen is cruciaal. Daarbij helpen
kunst en cultuur hen om onze samenleving te ontdekken.

WERKEN AAN 
SOCIALE MOBILITEIT

GETUIGENIS

13

Dirk Bicker: ‘Ik denk dat de hoofdopdracht van een school van-
daag moet zijn om onderwijs op maat van de kinderen te ma-
ken, door te vertrekken vanuit hun competenties en ervaring.
We kunnen niet langer al te directief te werk te gaan voor een
zogenaamde Jan middelmaat die toch niet bestaat. Met andere
woorden, de grote uitdaging vandaag is het leren omgaan met
diversiteit, niet enkel op ethnisch, talig of sociaal-economisch
vlak, maar op alle gebieden. Er zijn denkers en doeners, er zijn
kinderen die fysisch heel sterk zijn en andere met nog andere
talenten. Ook talenten die economisch gezien misschien niet de
meest ‘rendabele’ zijn. Je moet vertrekken van wat een kind
aanbrengt als een totaalmens, en het daarin laten groeien. 
Dat vraagt heel wat differentiatie, meer dan doorgaans het
geval is. Sommige dingen kunnen nog klassikaal, maar andere
zaken moeten eerder klasoverschrijdend gebeuren, en in kleine
groepjes.
Omdat 95% van onze populatie bestaat uit anderstalige
nieuwkomers hebben we de omkadering helemaal anders geor-
ganiseerd. De klasleerkracht blijft centraal, maar er is ook een
heel team van bijzondere leerkrachten om in te kunnen spelen
op de behoeften van de kinderen. Daar bestaat een subsidie-
regeling voor: hoe meer anderstalige nieuwkomers je toelaat,
hoe meer extra leerkrachten je kan aanwerven. Maar daarmee
heb je natuurlijk nog geen methode ontwikkeld om de taal-
achterstand zo goed mogelijk in te halen. De handboeken die in
omloop zijn, zijn op dat vlak achterhaald. En ook de lerarenop-
leiding bereidt je nog niet genoeg voor om met die nieuwe com-
plexe situatie om te gaan.
Onze leerkrachten moeten zich voornamelijk richten op het
zoveel mogelijk wegwerken van de taalachterstand, maar we
willen kunst en cultuur daardoor niet verwaarlozen. Daarvoor
doen we vooral een beroep voor op buitenstaanders (HETPALEIS,
Museum voor Schone Kunsten, Stichting Lezen,...) Dat is
trouwens ook een opdracht van een school: de leerlingen toelei-
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Een belangrijke speler in de verspreiding en verbetering
van kunst- en cultuureducatie is volgens Bamford de
lerarenopleiding. En dan gaat het niet enkel om de crea-
tieve vorming van nieuwe leerkrachten, maar ook om de
bijscholing van het ervaren onderwijspersoneel. 
Dirk Dieltjens zetelt in de commissie die minister
Vandenbroucke aanstelde naar aanleiding van het
Bamford-onderzoek. Als docent in de lerarenopleiding
van de Erasmushogeschool pleit hij voor coöperatief
teamwerk, zin voor experiment, verbeelding en diversi-
teit als motor van een creatief leerproces.

Wat is voor jou de grootste uitdaging in het onder-
wijs?

Dirk Dieltjens: ‘Wat ik vanuit mijn vroegere prak-
tijkervaring in een Freinet-basisschool meeneem, is
dat kinderen tot veel meer in staat zijn dan wat op-
voeders of onderwijsgevenden meestal verwachten.
Geef kinderen de vrije ruimte en ze komen zelf tot
creaties waar je hen als volwassene amper toe in staat
acht. Kinderen moeten hun armen kunnen uitreiken
naar de begeleider om hen te ondersteunen en heb-
ben in deze verzuchting ook behoefte aan het actief
structureren van een massaal kennispotentieel. Maar
tegelijkertijd moet je als leraar hen de ruimte geven
om tot actie en creatie, tot vrijheid, tot experiment,
tot uitdaging, tot verwondering te komen. Dat is
voor mij de grootste uitdaging. Als ik kijk naar de
studenten die vandaag in de lerarenopleiding komen,
vraag ik mij af of zij na drie jaar opleiding dit soort
uitdaging het hoofd kunnen bieden.
Het gaat erom het engagement, het commitment, van
een leraar aan te wakkeren en te valoriseren. Daarom
moet je de studenten in een lerarenopleiding aan-
moedigen om zekere routines los te laten. Al te vaak
zitten ze in een soort ‘snelwegendiscours’: ze volgen
in hun hoofd de snelweg die hen is gewezen, en ze
durven amper zelf een afrit te nemen. Of als ze er al
eentje hebben genomen, zijn ze toch wel heel snel
geneigd erop terug te komen.
Als studenten van achttien jaar bij mij in de oplei-
ding komen, zou ik eigenlijk een volledig jaar moe-
ten gebruiken om hen een cultureel bad te geven.
Om hen de culturele diversiteit van kinderen te leren
aanvoelen, er empathisch en verbeeldend mee om te
gaan. Dat zijn voor mij voorwaarden om überhaupt
aan cultuur of kunsteducatie te doen. Kunst– en
cultuureducatie zijn middelen om vanuit de taal der
verbeelding tot persoonlijke en sociale ontwikkeling
te komen. Maar gezien het omvangrijke curriculum

moet ik mij noodgedwongen beperken tot aanvanke-
lijke en bescheiden stapjes. De belangrijkste uitda-
ging voor mij als pedagoog is om dat proces in gang
te zetten: dat studenten zichzelf leren kennen en met
verbeelding durven kijken.’

Dat is een heel fundamentele uitdaging. Maar u
plaatst er meteen de kanttekening dat het niet kan,
of ziet u toch manieren om dit mogelijk te maken?

‘Het moet mogelijk zijn om meer aandacht te geven
aan dat proces, als men de moed zou hebben om
bestaande institutionele kaders te hervormen. Dat
kan bijvoorbeeld door al te rigide opgesplitste leer-
eenheden, curriculi en hun klassikale benaderingen
van het leerproces te veranderen. Door ook je stu-
denten uit te nodigen om thematische input te geven
in de opleidingsonderdelen. Als je studenten in inter-
actieve leergroepen samen zet in plaats van in klas-
sen, dan wordt de sociale interactie gevoed. Dan
leren ze dat je pas echt jezelf kan worden door de
ontmoeting met anderen. Jezelf zijn, tot ontdekking
van jezelf komen, moet je leren. In die actieve
werkvormen ontdek je als student de sociale, psycho-
logische, culturele diversiteit van iedereen die parti-
cipeert. Opdat je culturele diversiteit niet alleen
beschouwt als cultureel etnische diversiteit, maar
gewoon als diversiteit die bestaat tussen jou en mij.
Die ontdekking wordt gevoed door de taal van het
beeld en de dialoog over de authentieke betekenisver-
lening hierbij. Naast het wetenschappelijke verhaal in
onderwijs hoort het biografische verhaal, dat via een
andere taal wordt gecommuniceerd.’

Is dat iets waar methodescholen meer in slagen? 

‘We mogen niet alle methodescholen over dezelfde
kam scheren, maar ik vind wel dat de ontmoeting of
eigen inbreng, de zelfexpressie, er vaak veel meer tot
uiting komt dan in het traditionele onderwijs. Maar
zoals gezegd is het persoonlijke verhaal en de inbreng
van de leraar daarbij heel belangrijk. Voor mij telt
niet zozeer de methode die een school uitdraagt,
maar het benutten van het teamwerk, het coöperatief
en creatief vermogen dat in elke school aanwezig is.
Het heeft uiteraard ook te maken met creatief
schoolleiderschap. Ik geloof heel sterk in de potentie
van een team, van de inbreng van het individuele lid
daarin. Als een school in staat zou zijn om de indivi-
duele competentie van zijn team, van elke leerkracht,
te erkennen, dan is er veel mogelijk.

JEZELF ZIJN 
MOET JE LEREN

INTERVIEW

073274 COURANT_83  07-11-2007  16:02  Pagina 14



15

Nu zien we nog vaak dat een onderwijzer die in de
derde graad start, voor altijd in de derde graad blijft
hangen. Eens je in het secundaire onderwijs je diplo-
ma hebt gehaald in een bepaalde afstudeerrichting,
dan blijf je daar tot de rest van je dagen aan gebon-
den. Dat staat los van wat je aan competenties
opbouwt in je vrije tijd, die in een lerende organisa-
tie zouden kunnen ingebracht worden. Het zou heel
wat van de tijdsproblemen oplossen indien je als
school de dynamiek ontwikkelt om elkaars compe-
tenties te benutten. Dan hoeven we ons niet te
beroepen op culturele organisaties om functies in te
vullen waar we zogenaamd geen tijd voor hebben.
Pas op, deze organisaties hebben een absolute
inbreng in de school en dit dient te worden gestimu-
leerd en gestructureerd, maar dan eerder als katalysa-
tor van het coöperatief en creatief proces. 
In de praktijk zien we nog te veel culturele organisa-
ties die vooral gericht zijn op het aanmaken van pro-
ducten of het aanleveren van didactische materialen.
Ik geloof dat het veel meer zou opleveren mochten
culturele organisaties zich niet enkel richten op een
project voor de kinderen, maar net proberen dat hele
proces samen met het team op te bouwen. Ik pleit
voor een inclusieve benadering van onderwijs en cul-
tuur, niet op het niveau van producties alleen, maar
vooral op het niveau van het proces.’

Je zou kunnen verwachten dat jonge leerkrachten
vanuit hun enthousiasme scholen net kunnen
injecteren om risico’s te nemen?

‘Jonge leraren zijn in eerste instantie bezig met over-
leven, je mag dat nog niet van hen verwachten. Ze
lopen wat verloren in de school, en zijn vooral bezig
met hoe ze hun kinderen en de ouders tevreden kun-
nen stellen. Daarom houden ze zich vast aan zeer
veilige clusters, bestaande kaders. Ik kan hen dat niet
kwalijk nemen. Ik verwacht niet van studenten dat 
ze in hun aanvangsjaar meteen de meest creatieve
ideeën in de school proclameren.
Vaak bepalen leerkrachten met al een jaar of tien
ervaring de dynamiek van een school. Ze hebben de
eerste onwennige jaren achter de rug, kennen een
stuk zekerheid. Zij kunnen creatieve processen aan-
zwengelen, experimenteren. Scholen zouden deze
experimenteerzone kunnen institutionaliseren
waarbinnen jonge mensen worden begeleid. Jonge
leraren moeten in het team terecht kunnen met hun
idealen, hun verzet, hun frustraties... Idealen mogen
niet worden gesmoord in de complexiteit van de

dagdagelijkse onderwijstaak, maar ze zouden eerder
door de school als creatief potentieel moeten worden
gekoesterd. Basisvertrouwen is nodig. Geef ze een
veilige opstartbasis, zodat ze niet meteen terugvallen
op de meest traditionele procedures. Misschien
moeten lerarenopleidingen in de toegenomen stage-
component binnen de opleiding hun studenten in
deze experimenteerzone uitnodigen en hen binnen
het schoolteam reeds hierover laten communiceren.’

Een antwoord van de school zou kunnen zijn om te
werken met een soort mentorschap, waarbij een
ervaren leerkracht de nieuwe leerkracht opvangt.
Dat zou drempelverlagend kunnen zijn.

‘In het nieuwe decreet op de lerarenopleiding is aan-
vangsbegeleiding voorzien in de school. Ook de
mentoren die onder andere stagiaires in de leraren-
opleiding begeleiden, krijgen een opleiding. Er lopen
momenteel dus tegelijk opleidingen voor die men-
toren, als voor de aanvangsbegeleiders die instaan
voor het begeleiden van jonge leraren. Dat kan
helpen. Maar je kan nog veel meer doen. Je kunt je
schoolbeleid zodanig open maken dat je mensen niet
alleen een thuishaven biedt, maar tegelijk de ruimte
laat om risico’s te nemen. Maar dan bewaakt, onder
begeleiding van die mentoren.
In de huidige lijst basiscompetenties van de leraar
wordt de leraar als teamlid, als cultuurparticipant en
als partner van derden voor mij onvoldoende uitge-
werkt. Dit lijken mij geen competenties die je pas
ontwikkeld eens je goed en wel in de school tewerk-
gesteld bent. Via een goed uitgedacht stagepakket
kan hierin ruim worden geëxploreerd.
Ouderbetrokkenheid bijvoorbeeld, en het ontwikke-
len van partnerschappen kan hierin worden
opgenomen. In de Erasmushogeschool krijgen eerste-
jaarsstudenten meteen een onderzoekspakketje mee
dat heet ‘ken de basisschool’. Via dit onderzoek via
interviews en  probleemcases leren zij de verschil-
lende rol verkennen die een basisschool inneemt in
interactie met haar omgeving of partners.’

De ouders bijvoorbeeld?

‘Met betrekking tot cultuureducatie is het heel be-
langrijk dat mensen leren omgaan met de persoon-
lijke cultuur van elk kind. Dat kan door naar de
ouders te luisteren, door hen ook te integreren. Het
is toch fantastisch dat je naast de culturele of kunst-
zinnige potentie van je schoolteam, ook nog eens de

‘Hoe hoger we gaan in het onderwijs, hoe vanzelf-
sprekender we de receptiekant van de kunst vinden.
Tot we in het secundair onderwijs nog enkel cultuur-
consumenten creëren.’

‘Leraren verkiezen schouderklopje boven geld.’

‘Ik geef les aan de “lagergeschoolde” leerlingen, dus
er is geen echt kunstonderwijs. Je moet met weinig
starten. Ik probeer te beginnen met popmuziek of
met filmmuziek, en dat kan je traag opbouwen.’
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competenties van de ouders kan benutten? In mijn
eigen Freinet-ervaring heb ik de diversiteit van de
ouders vaak kunnen benutten. We hebben tal van
producties gemaakt en het ging niet alleen op de pro-
ducties, maar om het proces. En daarbij zorgden de
ouders met al hun culturele competenties zelf voor
de begeleiding van de kinderen. 
Het is belangrijk dat je die openingen maakt, dat je
ouders laat meewerken binnen de gegeven cultuur-
en kunsteducatie. En geef dat dus ook een plek bin-
nen de lerarenopleiding, zodat het geen onbekende
factor is op het moment dat je in een school komt.’

Terug naar de rol van de culturele organisaties. U
zegt dat ze vaak een alibi functie hebben, maar
zouden ze een andere rol kunnen spelen? Hoe kan
dat potentieel aangesproken worden?

‘Ik geloof in een inclusief partnerschap, zoals dat
vandaag al rond de Brede School bestaat. Als een
school kan samen zitten met een culturele organisatie
uit de omgeving zie ik daar veel mogelijkheden in. Ik
denk dat kunsteducatieve organisaties in hun goede
bedoelingen, en soms op vraag van scholen, toch
minder voorgesneden brood moeten proberen aan te
reiken. En ook minder in de plaats van de leraar
willen denken en doen. Ik zie dat ook vaak gebeuren
op de hogeschool. Zo nodigen we ook culturele
organisaties uit die bij ons muzische stages verzorgen.
Studenten doen een aantal dingen, maar eigenlijk
blijft er maar weinig van hangen. Dat komt omdat er
te weinig aansluiting is met wat een student werkelijk
moet aanvoelen om zelf met de kinderen aan de slag
te gaan. Het gevoel om met het hart naar binnen te
kijken. Om met de taal van de mythos, zoals Marc
Colpaert dat beschrijft, naar beeld, muziek of litera-
tuur te durven kijken. Kunsteducatie staat nog te
vaak in teken van het eindproduct, met een voor- en
nabespreking, en is te weinig op reflectie gebaseerd.
En dan bedoel ik een reflectie die verder gaat dan het
uitspreken van een appreciatie. Je zou dieper moeten
leren kijken in de persoon, in de verbeelding,...’

Vaak hoor je de klacht van de kunsteducatieve orga-
nisaties dat ze te weinig ruimte krijgen in onderwijs
om dat aanvoelen te stimuleren?

‘Daarin hebben ze gelijk, een en ander zou moeten
samengaan, Het is een kwestie van synergie. Het
tijdsprobleem is een belemmering, maar ik voel dat
toch eerder aan als een institutioneel excuus. Het
gaat voor mij niet om het ene of het andere. Het gaat
over een manier om het gegeven ‘leren’ – en dat
betekent voor mij met je twee voeten in de cultuur
staan, om van daaruit intercultureel te ageren – te
implementeren, en niet om het er boven op te doen
of ernaast. Kunsteducatieve organisaties zouden een
rol kunnen spelen ‘in’ en niet zozeer ‘naast’ het leer-
proces. Hoe leren door de kunst? Hoe samenhang
tussen leergebieden opbouwen en de culturele en
muzische dimensie als organisch inbouwen? Deze
organisaties zouden bij de opbouw van het school-
werkplan kunnen worden betrokken, als element van
het beleidsvoerend vermogen van de school. Ze
zouden de aandacht voor de individuele expressie
binnen het leerproces kunnen uitdragen. Mee na-
denken over het didactische model. Is dat niet veel te
klassikaal of discipline- en doelgericht opgebouwd?
Ik pleit voor een grotere mogelijkheid voor indivi-
dualisering binnen het didactische model. Dat be-
tekent dat je moet zoeken naar ruimte voor het indi-
viduele parcours van het kind. En daarin vrije werk-
tijd organiseren, zodat het kind ook zelf mee kan
sturen, maar binnen een socialiserende context.
Betekenisverlening kan enkel in een socialiserende
context, je kunt niet alleen met je zelf bezig zijn.
Plaats dit in een nieuw didactisch model en je hebt
misschien een kaart om in de huidige discussies uit te
spelen.’

Wordt dat al niet uitgeprobeerd via het nieuwe leer-
platform? Met behulp van materiaal dat aanwezig is
of andere werkvormen?

‘Ik ben nogal sceptisch in het introduceren van

‘Deze school is een zeer gestructureerde school. Onze
prioriteiten zijn wiskunde en taal. Kunst leidt teveel
af. Ik ben hier nieuw en hou van creatieve dingen en
enkele van de jonge leraren wensen kunst in te
voeren.’

‘Ik probeer te zeggen dat elk vak even belangrijk is,
maar de andere leraren zijn het daar niet mee eens.
Ik denk niet dat het een goed idee zou zijn een kun-
stenaar naar deze school te halen.’
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nieuwe werkvormen als werkvorm op zich. Ik geloof
er niet in als dat niet integraal wordt aangepakt. Het
gaat uiteindelijk over educatie door kunst. Dat be-
tekent dat als je het bijvoorbeeld hebt over wiskunde,
je de cijfers op het bord durft te verlaten en de vraag
stelt: wat betekent dat eigenlijk in de verbeelding?
Wat betekent zoiets in de ruimte, in kleur, in archi-
tectuur? Wat betekenen die cijfers eigenlijk in de
werkelijkheid? Hoe hebben mensen daar ooit mee
gewerkt?
Daar waar het schoolcurriculum genoodzaakt is om
de werkelijkheid op te splitsen in deelsegmenten, zou
je als leraar die horizontale verbindingen moeten
kunnen leggen via cultuur, via de kunsten. Ik vind
dat een uitgelezen mogelijkheid. Maar wie slaagt er
vandaag in om dat te doen?’

Wat is er dan nog nodig?

‘De lerarenopleiding is maar één element in de cyclus
uiteraard. Een grote uitdaging ligt in het levenslang
leertraject in de school waar je werkt. Via nascholing
ook. Maar ik ben nooit erg warm gelopen voor het
systeem waarbij een school op basis van een lijst kan
kiezen welke nascholing ze willen. Ik geloof sterk 
in peer to peer scholing, van leraar tot leraar, van
school tot school. Als het werkelijk gaat over imple-
menteren van leerervaringen, dan dat kan niet beter
dan door met een persoon of een organisatie samen
te werken die hetzelfde probleem ervaart en daarin
een zeker traject heeft afgelegd. Ik geloof dat mensen
elkaar kunnen ontmoeten en enorm van elkaar kun-
nen leren. 
In plaats van navorming vanuit een ‘expertise-
centrum’ te geven in school, zou je medewerkers uit
andere buurtscholen kunnen voorstellen een tijdje in
de eigen school te participeren en vice versa.
Cirkelnetwerken noem ik dat, het delen van elkaars
interessegebieden en oplossingen. Cirkelnetwerken
kunnen zich laten ondersteunen door expertisecentra,
in dit geval cultuur- of kunstorganisaties. Dit noem
ik echt coöperatief teamwerk. Voor een keer zullen

onderwijs en cultuur echt moeten samenwerken en
zullen we ons concurrentieparadigma moeten ver-
laten. Misschien kan de overheid daarvoor een incen-
tive geven.’

Dat klinkt inspirerend. Kan je zo een engagement
verwachten van een leerkracht?

‘Het is de idee van de coöperatie. Je bevindt jezelf in
één grote coöperatieve en die heet onderwijs en je
gaat samen ergens voor iets. Je hoeft dat niet meteen
groots te starten, dat kan ook kleinschalig, thema-
tisch gebonden en van daaruit verder groeien. We
moeten natuurlijk oppassen om niet in utopisch
denken te verzeilen. Ik hoop dat we met de nieuwe
commissie kunnen waarschuwen voor het verliezen
van het gezamenlijke leerproces. We mogen niet ver-
geten dat leren altijd gaat via sociale ontmoeting.
Daarnaast hoop ik dat veel aanbevelingen uit het
rapport uitvoering vinden. Want het raakt in mijn
ogen wel de gevoelige snaar aan in het onderwijs.
Mijn boodschap is dus eigenlijk simpel: als je wil
leren dan moet je altijd vertrekken vanuit sociale,
psychologische, culturele diversiteit. Punt. ‘

Dirk Dieltjens begon zijn onderwijscarrière in een onafhanke-
lijke Freinet-basisschool. Daarna deed hij ervaring op in het
stedelijk buitengewoon basisonderwijs in Antwerpen.
Momenteel is hij lector opvoedkunde en onderwijsorganisatie
in de lerarenopleiding van de Erasmushogeschool. In de periode
2000–2006 was hij pedagogisch coördinator van die leraren-
opleiding, daarnaast is hij diversiteitscoördinator.

‘We zijn gestart met “schoolwandelingen”. We doen
dit tijdens het weekend. Leerkrachten, ouders en kin-
deren komen allemaal samen en gaan op het platte-
land of in het bos wandelen. Tijdens de wandeling
praten we en genieten we van een picknick.’

‘Het water tussen een school en de rest van de wereld
moet diep genoeg zijn om de leerlingen geborgen-
heid te geven, en nabij genoeg om de jongeren van
de wereld te laten proeven.’

INTERESSANTE LINK:
Persmededeling Kabinet Vlaams Minister van Onderwijs en
Vorming naar aanleiding van de hervorming binnen de 
lerarenopleiding op 1/9/2007.
http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2006p/0113-
hervorming-lerarenopleiding.htm
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‘Onze studenten komen naar deze school voor een
technische opleiding. Ze zijn als paarden met oog-
kleppen op. Ze zijn niet cultureel ingesteld en gaan
door het leven zonder dat ze de cultuur rond hen
opmerken. Ik probeer hen naar het theater te laten
gaan. Dat kost al 250 euro voor de bus en dan zijn
we nog nergens.’

‘De lerarenopleiding is een delicaat punt. Er wordt al
hard aan gewerkt, maar er is nog altijd te weinig trai-
ning in communicatievaardigheden, conflicthante-
ring, empathisch denken en groepsdynamica.’

‘Hoe wordt de buurt of wijk een omgeving waar kinderen en
jongeren de kans krijgen om wereldwijs te worden? Hoe
bouw je de samenwerking tussen school, gezin en lokale,
formele en informele organisaties zo uit, dat daaruit een
Brede School ontstaat? Een School dus met een hoofdletter,
waar kinderen en jongeren zich veilig en geïnspireerd voelen
om op allerlei terreinen hun competenties op te bouwen?’

Dat zijn de vragen waarmee de visietekst van het Steunpunt
Gelijke Onderwijskansen over Brede School in Vlaanderen en
Brussel opent. Het zouden ook de woorden kunnen zijn van Anne
Bamford, die in haar onderzoeksrapport oproept om meer dan
ooit in te zetten op samenwerkingsverbanden tussen verschil-
lende lokale partners binnen het brede veld van cultuur en
onderwijs. Het concept Brede School bestaat al sinds de jaren
negentig in Nederland, waaide van daar over, maar kreeg in
Vlaanderen een eigen invulling. Binnen een Brede School is de
school zelf vaak een prominente partner, maar dat betekent
niet dat de school een grotere of centralere rol krijgt toebedeeld
dan de andere partners. 

De Brede School is volgens de visietekst gericht op de brede
ontwikkeling van alle kinderen en jongeren, door het ondersteu-
nen en/of creëren van een brede leer- en leefomgeving. School,
gezin, buurt, opvang, vrienden, werk, vrije tijd, maatschappij,...
Daarbinnen kunnen kinderen en jongeren hun leer- en leeferva-
ringen opdoen. Om een brede ontwikkeling binnen die omgeving
te realiseren, is het dan ook noodzakelijk een breed netwerk op
te zetten. Verbindingen worden gezocht tussen scholen, cultu-
rele initiatieven, jeugdwerk, sportverenigingen, welzijnsinstel-
lingen, opvanginitiatieven, milieu-instanties, buurtorganisaties,
bedrijven, beroepsopleidingen, etc. 

Zowel minister Vandenbroucke als minister Anciaux lanceerden
vorig schooljaar een aantal proefprojecten, 25 in totaal. Die
moeten toelaten een betere kijk te krijgen op het potentieel van
het concept Brede School in Vlaanderen en Brussel. Via de
proefprojecten kan ook nagegaan worden welke maatregelen,
strategieën en instrumenten nodig zijn om goede praktijken te
bevorderen en te ondersteunen. Bert Anciaux legde daarbij de
nadruk op de toeleiding van jongeren van middelbare school-
leeftijd naar vrijwilligerswerk enerzijds, en naar het brede vrije-
tijdscircuit aan de andere kant.

HOE BREED IS EEN BREDE SCHOOL?

INTERESSANTE LINKS:

De visietekst ‘Brede School in Vlaanderen en Brussel’
http://www.ond.vlaanderen.be/bredeschool/visie/visietekst-
brede-school.pdf

Overzicht en beschrijving van de proefprojecten
> voor onderwijs
http://www.ond.vlaanderen.be/bredeschool/proefprojecten/
proefprojecten.htm
> voor jeugd
http://www.wvc.vlaanderen.be/jeugdbeleid/subsidiering/brede_school/
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Behalve dat wij zelf meer naar buiten gaan, komen ook allerlei
organisaties, meestal culturele, hier na schoolltijd binnen om te
repeteren of zo. Het Orkest der lage landen bijvoorbeeld, en dat
is geweldig! ‘s Avonds kom ik soms naar hun repetities omdat
deze het niveau hebben van een optreden. En onlangs liep ik in
de gang voorbij een accordeonist van Muziekpublique (een
Brusselse vereniging die vooral rond wereldmuziek werkt, nvdr),
die aan het opwarmen was. Zo zijn we aan de praat geraakt.
Het is een buitenkans om met een professioneel iemand over
eenzelfde passie te kunnen spreken. Ik heb zeker het gevoel dat
we meer dan voordien in contact komen met mensen en dingen
van buiten de school.’

Anke: ‘Soms wordt het ons wel eens teveel. Er is reactie op ge-
komen van de ouderraad vorig jaar, omdat we de rest van het
programma niet meer zo goed rondkregen. De gewone vakken
studeren, met je instrument of je teksten bezig zijn, en dan nog
een project afwerken, veel repeteren of naar één of andere
locatie gaan...’

Andres: ‘Positief is dan weer dat die Brede School-projecten
soms in de lessen doorlopen, of dat je beter voelt waarom je
bepaalde vakken volgt. Door veel in contact te komen met de
buurt, besef je veel beter dat Frans leren echt nuttig is! En
vaak gaat een vakleerkracht ook mee naar een locatieproject 
en discussiëren we er tijdens de les nog op door.’

Anke: ‘Ik kijk heel erg uit naar een dansproject dat we gaan
doen met de motards van de hier vlakbij gelegen Harley
Davidson-club. We hadden nooit gedacht dat ze daaraan
zouden willen meedoen, normaal gezien gaat daar geen kat
binnen.’

Andres: ‘Ja, kunst kan veel in beweging zetten, precies. Ik weet
niet of het in andere ‘gewone’ scholen zo makkelijk gaat. Het
belangrijkste voor mij is dat we door die ervaringen in de ‘echte
wereld’ kunnen aanvoelen wat onze passie voor andere mensen
kan betekenen. Dat we beter voelen welke meerwaarde onze
liefde voor kunst bijdraagt aan de plaats waar we met z’n allen
leven.’  

‘In een Brede School staat de totale ontwikkeling van de per-
soonlijkheid van het kind of de jongere centraal. Er wordt
dus ook geïnvesteerd in het welzijn en het welbevinden van
het kind of de jongere. Een positief en realistisch zelfbeeld,
weerbaarheid, openstaan voor nieuwe uitdagingen, plezier
kunnen beleven, zich verbonden weten en respectvol omgaan
met medemensen groeien hier uit voort’, zo staat het (bijna
te) mooi verwoord in de visietekst van het Steunpunt Gelijke
Onderwijskansen. Een van de scholen die minister
Vandenbroucke selecteerde als Brede School is de Brusselse
Kunsthumaniora, sinds enkele jaren gevestigd in een typisch
19de eeuws ‘gesloten’ gebouw te Laken. We wilden boven-
staand ‘ideaal’ even aftoetsen aan de realiteit en gingen er
praten met Anke en Andres, laatstejaarsstudenten in respec-
tievelijk de woord- en muziekafdeling.

Anke: ‘Ik ervaar niet zo enorm veel verschil nu we een Brede
School genoemd worden. Vroeger gingen we ook al vaak in de
buitenwereld optreden. We doen nu wel meer locatieprojecten.
Vorig jaar bijvoorbeeld brachten we een kleine dansvoorstelling
in een speciaal huisje op het kerkhof van Laken, met als thema
‘surrealisme’. Toen kwamen na een tijdje ook heel wat mensen
uit de buurt kijken, het was spannend om te zien hoe zij erop
reageerden. Of we lazen gedichten voor in het eerste jaar van
het secundair van het lyceum, of verhalen aan bedlegerige
kinderen in een ziekenhuis. We krijgen te maken met heel ande-
re publieken. Dat is misschien wel anders dan vroeger. Ik leer
er veel uit, en ik denk dat deze mensen daardoor een beter idee
krijgen van wat een kunstschool zoal inhoudt. Ik heb de omge-
ving rond de school ook veel beter leren kennen.’

Andres: ‘Er is zeker een evolutie merkbaar. Het gaat er niet
alleen om dat we meer buiten de school optreden, maar ook dat
het publiek betrokken en geïntegreerd wordt in wat we doen.
Onze opendeurdag viel vorig jaar samen met het buurtfeest.
Toen hebben we met de drie scholen die hier in dit gebouw zit-
ten (het lyceum, een basisschool en de kunsthumaniora, nvdr)
verschillende activiteiten opgezet, waardoor er een mix ont-
stond van buurtbewoners én onze ouders die vaak van verder
komen. Er hebben toen ook Turkse muzikanten opgetreden van
een vzw die huwelijksfeesten opluistert, en die hebben zich
spontaan vermengd met onze muzikanten.

DANSEN MET DE PLAATSELIJKE 
HARLEY DAVIDSON-CLUB

GETUIGENIS
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‘Schoolvoorstellingen zijn een markt op zich gewor-
den. Er is echt een overaanbod aan artiesten op deze
markt.’

‘We hebben een groepje opgericht waar leerkrachten,
studenten en sommige musici van de muziekschool
in spelen. Dat werkt goed. Maar het duurt vele jaren
om dat vertrouwensniveau op te bouwen.’
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De schoolinspectie vindt dat kunst niet naar waarde
wordt geschat in de klas, zo bleek uit het onderzoek van
Anne Bamford. Nochtans is het de inspectie zelf die mee
waakt over de kwaliteitswaarborg van ons onderwijs.
Struikelsteen blijkt de moeilijke evaluatie van kunst- en
cultuureducatie. Een meer structurele aanpak dringt
zich op. We peilden ernaar bij coördinerend inspecteur-
generaal Peter Michielsens.

Om te beginnen: wat doet een inspecteur eigenlijk?

Peter Michielsens: ‘De inspecteur komt altijd met
een team van inspecteurs. We gaan naar een school
en niet naar een leraar. We lichten de school door
vanuit het standpunt: heeft deze school de verwach-
tingen die de samenleving stelt ingelost? De eind-
termen vormen het sleutelbegrip om die ontwikke-
lingsdoelen aan te geven. Kan deze school resultaten
voorleggen waaruit blijkt dat de leerlingen in het
leerplichtonderwijs de eindtermen hebben behaald?
Kunnen de leerlingen in voldoende mate rekenen,
lezen, schrijven, luisteren in meerdere talen?
Natuurlijk slaagt niet iedere leerling daarin. Het gaat
erom of we er in algemene zin positief op kunnen
antwoorden. En of we ook waarborgen hebben dat
die school morgen opnieuw die maatschappelijk vast-
gelegde doelen zal bereiken.’

Hoe gaat dat concreet in zijn werk?

‘We bekijken de resultaten die een school voorlegt,
maar we doen dat niet zomaar. We nemen niet
blindelings testen af en staren ons niet blind op exa-
mens alleen. Inspecteurs kijken naar documenten,
praten met leerkrachten, volgen een les, spreken met
ouders, kijken naar beschikbare materialen en loka-
len. Zijn er voldoende mogelijkheden voor muzische
vorming, of is er alleen een versleten blokfluit voor-
handen? Een doorlichting ter plaatse duurt een week,
maar daar gaat natuurlijk heel wat voorbereiding aan
vooraf en het vraagt heel wat verwerking erna voor
een rapport klaar is. We proberen alle materiaal dat

met input en output te maken heeft, te verbinden
met gegevens die eigen zijn aan de betrokken school.
Uitgaande van de context waarin een school zich
beweegt, proberen we een overzicht te krijgen. De
context is een vrij stabiel gegeven: ze ligt in een stad
of in een dorp, rijke of arme buurt. Het is een school
met een overwegend allochtone leerlingenpopulatie,
de gemiddelde leeftijd van de leerkracht is 55 of
jonger,... Aan sommige inputgegevens kan de school
wat doen. We kijken naar welke vorm een school
kiest. Naar wat in die school tijdens het proces wordt
geleerd. Context, input, proces en output: dat is 
het kaderwerk waarmee we werken. Op basis van 
dat referentiekader doen we een uitspraak over de
verdere erkenning van de school, en of ze dus diplo-
ma’s mag uitreiken en middelen (personeel, finan-
cieel) kan krijgen.’

Welke is volgens u de grootste uitdaging voor het
onderwijs vandaag?

‘Het grootste probleem waar we in het onderwijs
mee kampen, en dat is al zo oud als het onderwijssys-
teem zelf, is de slechte studiekeuze. Teveel kinderen
kiezen vandaag niet de studierichting die past bij hun
talent. De uitdaging bestaat er in om iedereen kansen
te bieden om zijn/haar talenten te ontwikkelen. Dit
is eigenlijk een dubbele uitdaging: het gaat er niet
alleen om kinderen hun talenten te helpen ontwikke-
len, het gaat erom dat ‘iedereen’ die kansen krijgt. 
Aandacht voor gelijke kansen wordt ook door de
huidige minister sterk benadrukt. We moeten echter
wel vaststellen dat de onderwijsstructuren tot op van-
daag onvoldoende zijn aangepast of uitgerust om op
die dubbele uitdaging in te spelen. Bovendien kam-
pen we ook met een perceptieprobleem. Er is de
hardnekkige overtuiging dat het technisch onderwijs
ondergeschikt is aan het algemeen onderwijs.
Iedereen wil zijn kinderen naar het ASO sturen,
ongeacht de talenten van de kinderen in kwestie. Dat
is een diepgewortelde opvatting, die slechts moei-
zaam verandert. Er zal dus niet alleen aan de onder-

ERKENNING
VOOR ARTISTIEK TALENT

INTERVIEW

‘Er zijn geen normen, geen kwaliteitscriteria, geen
regelgeving voor de sector en geen referentiekaders
om kwaliteit te onderscheiden van rommel.’

‘We zijn aan het onderzoeken om een Brede School
te worden met extra lessen na schooltijd. Er zijn leer-
lingen die echt talent voor muziek en toneel hebben,
maar ze doen er niets mee. We proberen nu te tonen
dat er meer dingen zijn op school dan enkel stude-
ren.’
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wijssystemen zelf gesleuteld moeten worden om
studierichtingen aantrekkelijker te maken, het gaat
ook om de algemene perceptie van het onderwijs.
Kinderen moeten het juiste kader hebben om hun
talenten te ontwikkelen, waarbij de meer technische
richtingen niet minder zijn dan de andere richtingen.
Maar dat kost tijd.’

Hoe kan cultuur een rol spelen om die dubbele
opdracht waar te maken: talenten ontwikkelen voor
iedereen?

‘Cultuur raakt aan andere vaardigheden dan de
louter rationele. Het appelleert aan sociale vaardighe-
den, aan creativiteit. We moeten deze vaardigheden
au serieux beginnen nemen, meer inbedden in het
onderwijsaanbod. Vandaag worden deze meer kunst-
zinnige talenten nog te veel miskend – en vooral op
vlak van de kunsten. Waarom zouden we kinderen
met uitgesproken artistieke talenten niet evenveel
erkenning geven als iemand met een wiskunde-
knobbel?’

Ziet u concrete mogelijkheden om deze culturele of
kunstzinnige vaardigheden meer structureel in te
bedden in het onderwijs?

‘We moeten in elk geval nadenken over de groeps-
samenstelling in de klas. Zo gebeurt het dat leerlin-
gen in het lager onderwijs nog uitgebreid de kans
krijgen om hun creativiteit te ontwikkelen. Als zo
een leerling in het secundair onderwijs belandt, zit
hij/zij soms samen met andere leerlingen die totaal
geen enkele feeling hebben met creatieve vaardighe-
den. De creatieve leerlingen krijgen geen of te weinig
kansen om hun creativiteit verder te ontwikkelen.
Dat is jammer. In die zin zouden we kunnen naden-
ken om de samenstelling van klassen aan te passen
aan de talenten van de kinderen of jongeren. Zo
leren leerlingen elkaars talenten beter te appreciëren
en stimuleren we veel gerichter de ontwikkeling van
ieders talenten.
Uiteraard ligt er ook een opdracht weggelegd voor de
leerkrachtenopleiding, voor klassieke wegen als
bijscholing of nascholing, maar dat duurt allemaal
erg lang. We zouden nu ook al kunnen ingrijpen in
het leerplichtonderwijs zelf. Bijvoorbeeld door een
intensere samenwerking na te streven tussen het
Deeltijds Kunstonderwijs en het reguliere onderwijs.
Waarom zouden de verworven competenties die een
leerling opdoet in het DKO niet kunnen meetellen

in zijn schoolprogramma? Er zou bijvoorbeeld een
contract kunnen gemaakt worden tussen een DKO-
school en een secundaire school. Leerlingen die zich
via het DKO bekwamen in een ‘kunstzinnig’ vak
zouden deze verworven competenties kunnen mee-
rekenen in hun normale lessenpakket. Er bestaan nu
al contracten tussen bedrijven en scholen. Waarom
zou dat niet kunnen met het DKO? Dit zou in de
toekomst de garantie kunnen bieden dat leerlingen
hun creatieve talenten op een degelijke manier ont-
plooien, en niet via het verplichte uurtje muzische
vorming. Bij het herschrijven van de missie van het
DKO zou men kunnen overwegen om het promoten
van kunst en cultuur in het leerplichtonderwijs
daarin op te nemen. Het  ‘tijdelijk project kunstini-
tiatie’ waar academies voor Deeltijds Kunstonderwijs
samen met basisscholen, secundaire scholen en cultu-
urorganisaties tijdelijke projecten kunstinitiatie orga-
niseren, biedt alvast vele interessante ervaringen die
navolging verdienen. 
Een ander voorbeeld: in het rapport van Anne
Bamford wordt de bibliotheeksector aangehaald. Die
staat al jaren in de woestijn te roepen om tot een
meer structurele samenwerking te komen met het
onderwijs. Het zou interessant zijn mochten er con-
tracten kunnen worden afgesloten met bibliotheken
om leerlingen op een actievere/intensere manier te
betrekken bij wat er allemaal te ontdekken valt. Heel
anders dan het wekelijks verplichte bezoekje aan de
bibliotheek.’

Anne Bamford haalt ook het probleem aan van de
kwaliteitsbeoordeling en evaluatie. Kan de inspectie
hierin een rol spelen?

‘Dat zou zeker kunnen, maar een evaluatie is pas
effectief als het kunsteducatieve aanbod structureel
wordt vastgelegd. Als het niet in een sfeer van vrij-
blijvendheid blijft hangen. Evaluatie is veel meer dan
enkel kijken naar de resultaten. Evaluatie moet ook
prikkels tot ontwikkeling in zich dragen, kansen
geven om dingen te verbeteren. In onze inspectie
koppelen we evaluatie altijd aan drie zaken: 
1) Welke normen moeten gehanteerd worden? 
2) Welk toezicht is er om die normen te halen? 
3) Welke ondersteuning wordt daartoe geboden?
Zonder ondersteuning en verdere begeleiding heeft
evaluatie in mijn ogen geen zin. 
Ik ben voorstander van een sober systeem. Nu al 
krijgen we vaak klachten van scholen dat er te veel
papierwerk is, dat er teveel tijd kruipt in administra-
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tieve opvolging en dergelijke. We moeten vooral eva-
lueren wat er echt leeft in een school, en niet wat er
op papier staat. Dus ik pleit voor een eenvoudige,
maar doeltreffende evaluatie, die tegelijkertijd ook
prikkels aanreikt om de geboden kwaliteit te ver-
beteren.
Dat brengt me natuurlijk ook naar het politieke
niveau. Hoe kan de samenwerking tussen de departe-
menten Cultuur en Onderwijs versterkt worden?
Structureler worden. Zolang het overgrote deel van
het kunst- en cultuureducatieve aanbod in de sfeer
van de vrijblijvendheid blijft hangen, kan er natuur-
lijk niets wezenlijk veranderen. Zonder structurele
verankering en duidelijke afspraken tussen de depar-
tementen Cultuur en Onderwijs, zal er moeilijk een
mentaliteitswijziging op gang komen. In Nederland
heeft men het voordeel dat cultuur en onderwijs
samen zitten. Misschien een idee voor de volgende
Vlaamse regering?’

U zetelt in de commissie die de minister installeer-
de naar aanleiding van het Bamford-onderzoek. Wat
verwacht u ervan?

‘Dat de commissie concrete voorstellen kan formule-
ren die structurele waarborgen geven voor kunst- en
cultuuronderwijs op school. Ik verwacht ook voor-
stellen met richtinggevende elementen voor de finan-
ciering ervan. En ik hoop dat we concrete voorstellen
kunnen doen voor een nieuwe formulering van de
missie en uitvoering ervan in het Deeltijds Kunst-
onderwijs.’

Wat is het verschil met de vroegere poging om tot
een structurele samenwerking te komen?

‘Het maatschappelijke draagvlak van deze commissie
is groter, waardoor ze meer slagkracht zal kunnen
ontwikkelen. Verder heb ik het volste vertouwen in
voorzitter Jerry Aerts, die uit volkomen onverdachte
hoek komt en toch de nodige competentie en erva-
ring kan voorleggen.’

Peter Michielsens was achtereenvolgens leraar secundair onder-
wijs, deeltijds docent hoger onderwijs, directeur secundair
onderwijs, kabinetsadviseur van toenmalig minister van
onderwijs Coens, inspecteur-generaal secundair onderwijs en
ten slotte coördinerend inspecteur-generaal van de onderwijs-
inspectie. In die functie was hij onder meer verantwoordelijk
voor de aansturing van de externe kwaliteitsonderzoeken van
het Deeltijds Kunstonderwijs. Van 2002 tot 2004 was hij
voorzitter van de stuurgroep die het protocol van samenwer-
king met betrekking tot cultuur en onderwijs, afgesloten tussen
de toenmalige Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur,
coördineerde en opvolgde.

‘De kinderen begrijpen de stukken niet en voor hen
is theater gewoon saai. Dit is ook niet leuk voor de
artiesten zelf. Soms luisteren de leerkrachten zelfs
niet eens en praten ze tijdens de voorstelling.’

‘Laat leerlingen gerust genieten van soaps, maar werk
vervolgens aan de deconstructie ervan; dat zit ook in
de eindtermen: kritische zin, mediaopvoeding...’

‘We moeten onthouden dat wat we op school doen,
waarschijnlijk de enige culturele educatie is die de
kinderen krijgen.’

INTERESSANTE LINK:

De Onderwijsspiegel. Verslag over de toestand van het onderwijs. Vlaams
Ministerie van Onderwijs en Vorming. Onderwijsinspectie.
http://www.onderwijsinspectie.be/onderwijsspiegel/onderwijsspiegel.htm

073274 COURANT_83  07-11-2007  16:02  Pagina 22



23

‘De kunstenaars ondergaan veranderingen in de loop
van het proces. Dit komt niet enkel de school en de
kinderen ten goede, maar ook de buurt en de ouders,
zowel op sociaal als op economisch vlak. De voor-
delen reiken veel verder dan de school.’

‘De school is niet langer een eiland, maar eerder een
netwerk. Het gaat erom de school in een bepaalde
richting te duwen en het dan te laten lopen.’ 

Ik ben niet van mening dat je kunst en cultuur enkel aan
experts moet overlaten, al kunnen die wel voor ‘een extra’ zor-
gen. Je bent het aan jezelf verplicht om naar tentoonstellingen
te gaan, te lezen, af en toe toneel mee te pikken. Je moet eerst
zelf ervaren wat kunst met je doet, om dat nadien ook door te
kunnen geven aan kinderen. Misschien zou het een idee zijn dat
je je in de lerarenopleidingen specialiseert in één bepaald
kunstmedium, bijvoorbeeld in het beeldende. Voor andere ge-
bieden waar je minder goed in bent, doe je dan beroep op een
buitenstaander. Ook als bijscholing lijkt het me zinvol om eens
met een leerkrachtenteam naar een museum of naar een thea-
ter te stappen, in plaats van altijd sterk klasgebonden onder-
werpen aan te pakken.
Ik geloof wel dat cultuurbeleving meer impact heeft voor kleu-
ters als het vooral in de klas zelf gebeurt. Op uitstap zijn de
meesten vaak zo overdonderd dat ze niet alles verwerkt krijgen.
Dat kan al eens ‘gezond’ zijn, maar ik denk toch dat er in de
vertrouwde omgeving meer van blijft hangen. Het probleem is
vaak de infrastructuur die tegenwerkt: de klasruimtes zijn te
klein, er moet meer geld zijn voor stimulerende materialen
(zoals ik ze onlangs in een Montessori-school zag bijvoorbeeld),
het klasmeubilair en de inrichting zijn niet aangepast aan
nieuwe, meer interactieve leermethodes,... Als minister van
onderwijs zou ik dus meteen het aantal leerlingen beperken tot
maximaal twintig en ervoor zorgen dat we in betere gebouwen
kunnen werken.’

Homepage van de school: http://home.scarlet.be/pitwespelaar/

Rie Boogaerts staat volgend jaar drie decennia in het kleu-
teronderwijs. Ervaring genoeg dus om één en ander te
vertellen over haar werk, of beter nog haar passie: jonge
kinderen stimuleren en begeleiden in hun groeiproces.
Momenteel doet ze dat in de tweede kleuterklas van De Pit,
het dorpsschooltje in Wespelaar (Haacht).

Rie Boogaerts: ‘Mijn eerste bekommernis is dat kinderen zich in
een klas ontspannen en tevreden voelen. Dat is voor mij de
belangrijkste voorwaarde om ook echt tot ‘leren’ te komen. Ik
wil dat ze in een aangename sfeer zoveel mogelijk verschillende
soorten ervaringen kunnen opdoen. Daartoe richt ik de ruimte in
en bied ik materiaal aan om mee aan de slag te gaan. Er is
heel veel keuze wat dat soort materialen betreft, maar je kan/
moet als leerkracht filteren. Je kan kiezen voor een mooie
design of een zodanig interessant concept dat kinderen er
vanzelf iets uithalen. Daarin zit voor mij ook al een stukje
‘kunsteducatie’ vervat. Verder vind ik het voor mijn kleuters ook
heel cruciaal dat ze leren luisteren (is echt lastig!) en dat ze
zelfstandig leren werken, een eigen traject kunnen bepalen. Dat
ze zichzelf beter leren kennen in feite.
Ik heb het gevoel dat kinderen veel onrustiger zijn dan vroeger.
Of komt dat omdat ons programma nu vaak te vol zit? We
moeten steeds meer een deel van de opvoeding van de ouders
overnemen, en van teveel dingen iets afweten. Maar er staat
niet voldoende ondersteuning tegenover om te kunnen waar-
maken wat verwacht wordt. Dat creëert alleen maar meer
onrust, bij jezelf en de kinderen...
Toch vind ik niet dat we deze zogenaamde ‘overbevraging’ als
argument kunnen inbrengen om niet met kunst en cultuur bezig
te zijn. Het mag geen aanhangsel zijn of een luxeproduct. Kunst
kan voor mij in bijna alle leeractiviteiten aan bod komen. Het
zit bijvoorbeeld in de verhalen en materialen die je aanbiedt, in
de verwerkingsopdrachten die je geeft, en vooral in je eigen
houding. Het komt er vooral op aan om kinderen de gelegenheid
te bieden zoveel mogelijk hun eigen creativiteit en verbeelding
aan te spreken. We zijn vorige week naar het bos geweest,
bijvoorbeeld. Elk kind mocht een tak meenemen naar de klas en
die nadien helemaal vrij versieren met parels en veren, etc. Het
lijkt misschien te simpel voor woorden maar de kleuters zijn
daar heel intens mee bezig en zijn er nadien ook heel gelukkig
mee. Ze worden bevestigd in hun uniek-zijn.

KLEINERE KLASGROEPEN EN 
EEN BETERE INFRASTRUCTUUR

GETUIGENIS
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In haar onderzoeksrapport ziet Anne Bamford de situa-
tie van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) in Vlaanderen
somber in. De leerlingenaantallen zouden relatief laag
zijn, bepaalde doelgroepen worden moeilijk of zelfs
helemaal niet bereikt. Het contact met gewone scholen
is volgens de onderzoekster nauwelijks aanwezig en 
het lessenpakket blijft gebaseerd op traditionele kunst-
vormen en benaderingen. Hierover hadden we een
gesprek met Dirk Lievens, directeur van de Adriaen
Willaertacademie in Roeselare, de tweede grootste
podiumkunstacademie binnen het Vlaamse DKO.

Met 2.750 inschrijvingen en twaalf vestigingen be-
reikt jullie school heel wat leerlingen. Hoe plaatst u
de vaststelling dat het DKO relatief lage leerlingen-
aantallen haalt?

Dirk Lievens: ‘Het leerlingenaantal in het DKO is nu
al tien jaar of langer aan het stijgen. De participatie-
graad wordt steeds hoger en hoger, en dan rekenen
we nog niet alle niet ingeschreven participanten mee.
Maar je blijft natuurlijk voelen dat niet iedereen naar
de muziekacademie komt. We proberen het recht op
kunstonderwijs zo breed mogelijk te bewaken door
sociale tarieven te hanteren. Ook bij werkloosheid, of
als een broer of zus inschrijft voor een tweede vak,
moet er minder inschrijvingsgeld betaald worden.
Dus financieel is de drempel laag – iets wat Bamford
ook aanhaalt. En eigenlijk is de instroom vanuit de
lagere school bij ons ook erg breed. Dat sommige
leerlingen daarna afhaken, heeft volgens mij te
maken met het engagement – dat toch erg zwaar is:
per week twee en een half uur algemene muziekvor-
ming (AMV), daarnaast nog de instrumentles, enz.’

Aansluitend bij het aantal leerlingen, blijkt het ook
moeilijk om diverse doelgroepen te bereiken?

‘Opnieuw lijkt dit vandaag bij de instroom vanuit de
lagere school mee te vallen. Onze cijfers wijzen uit
dat oudere leerlingen inderdaad vaker uit ASO-
scholen komen – type Klein Seminarie bijvoorbeeld,

minder uit TSO- en BSO-richtingen. Dat is zo.
Maar we zijn er in Roeselare wel actief mee bezig om
een divers publiek bereiken. De school stelt de leer-
ling centraal – of die nu amateurkunstenaar wil zijn,
preprofessioneel of genieter van de podiumkunsten.
In het laatste geval gaat het bijvoorbeeld om mensen
die komen luisteren, of willen leren hoe ze als ge-
oefend luisteraar naar concerten kunnen gaan. We
houden zoveel mogelijk rekening met het profiel van
de leerling, met welke prioriteiten hij bij ons aan
klopt. De tijd ligt al lang achter ons waarin ‘muziek-
academie’ wil zeggen: met je viool toekomen, je lesjes
halen en weer naar huis gaan. Drie generaties komen
hier over de vloer – voor onze eindrecitals ontvangen
we in één week zelfs 1.800 mensen. Een veel breder
publiek komt dan in aanraking met het kunstonder-
wijs en de werking van de school: families met kin-
deren, vriendjes uit de klas met hun ouders, enz. We
zetten ook drie keer per jaar specifieke acties op in de
basisscholen, waar we alle kinderen met hun diverse
achtergronden integraal bereiken. Het is een eerste
stap. Niet enkel het aantal inschrijvingen brengt in
kaart wie bereikt wordt door het DKO.

Hoe krijgt die samenwerking met basisscholen
vorm bij jullie?

‘Onze banden met de scholen zijn stevig. Zo bevra-
gen we hen op structurele basis naar hun specifieke
problemen of noden rond muzische vorming. Uit die
ontmoeting kan een meer of minder intense samen-
werking ontstaan. Het DKO werkt trouwens al
langer rond muzische vormingen: leerkrachten uit de
basisschool worden in de klas vervangen door onze
leerkrachten, die een muzisch project opzetten met
de leerlingen. Ondertussen krijgen de leraars binnen
hun urenpakket navorming vanuit onze academie.
Het is een initiatief dat doorheen het hele DKO
opgepikt wordt en loopt. Ik weet daarnaast dat een
aantal muziekacademies hun algemene muziekinitia-
tie in de basisscholen zelf gaan geven. Ook naar ini-
tiatie in de kleuterklas blijkt vandaag veel vraag te

EEN PARCOURS
OP MAAT

INTERVIEW

‘Ik denk niet dat media-educatie op school zal wor-
den gegeven. De leraren weten gewoon niet genoeg
over hedendaagse communicatie. De ouders ver-
wachten wel dat de school media-educatie geeft,
maar ik denk niet dat je dat van scholen kunt
verwachten.’

‘Sommige bedrijven maken programma’s speciaal
voor scholen. Er komen steeds meer product-
gebaseerde spin-offvoorstellingen verbonden aan 
televisieprogramma’s voor kinderen.’
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zijn. Door als DKO al vroeg op de gewone school
aanwezig te zijn, bouw je een relatie op die de breuk
kan vermijden tussen de instroom vanuit de lagere
school en het afhaken van leerlingen in het secundair
onderwijs.’

Ook Anne Bamford ziet mogelijkheden voor de
kunsteducatie in stevigere samenwerkingsverban-
den, zeker op lokaal niveau. De meerwaarde daar-
van is voor jullie nu al voelbaar?

‘Die lokale inbedding is absoluut een grote troef. Dat
is de reden waarom de filialen zo goed draaien.
Omdat we heel nauw samenwerken met de scholen,
maar ook met amateurkunsten, muziekverenigingen,
het gemeentelijke beleid, cultuurcentra, kunsteduca-
tieve organisaties als Jeugd en Muziek,... We maken
afspraken om leerlingen woord aan reductietarief
naar voorstellingen te kunnen laten kijken, in
Roeselare maar onder andere ook in Torhout,
Brugge, Kortrijk. In sommige van die zalen spelen
onze leerlingen dan ook zelf hun eigen producties.
Een ander voorbeeld: voor de academiefilialen die
nog niet voldoende uitgerust zijn met nieuwe media,
hebben we voorlopig een afspraak met de basisscho-
len in de buurt die hun ICT-materiaal en -klassen ter
beschikking stellen. Of nog: als wij op school geen
instrumenten meer te huur kunnen aanbieden, dan
hebben we een samenwerking met enkele amateur-
verenigingen om instrumenten bij hen te halen. Als
de leerlingen dan ook nog zin hebben om bij hen te
gaan spelen, wordt zelfs geen huur aangerekend.
Enzovoort. Ook in de woordafdeling worden vakjes
opengegooid. Zo haalde dit jaar haalt een klas voor
een Woyzeck inspiratie bij Eric De Volder. Ze gaan
een voorstelling van hem bekijken, documenteren
zich over zijn spel- en regietechnieken en gaan ermee
aan de slag. Gisteren waren ze hun eigen maskers aan
het ontwerpen, de volgende weken komt iemand hen
professioneel leren schminken. Die brede blik is
belangrijk. 

De academies in Vlaanderen worden bovendien door
elkaars projecten en initiatieven geïnspireerd. Er
bestaat een overlegplatform voor DKO-directeurs
(VerDi voor muziek en woord, Codibel voor

beeldende kunst). In december vergaderen we bij-
voorbeeld rond het bestaande cultuureducatieve aan-
bod, waarin werkgroepen elkaars werking verkennen
en bespreken, en zoeken naar koppelingsmogelijk-
heden vanuit eenieders eigenheid. 

Als partners samenwerken ontstaat de mogelijkheid
om met een aantal mensen één lijn te trekken, maar
wel zonder dat men die allemaal op één hoop, in
dezelfde vorm moet duwen. Anders krijg je een soort
algemeen aanbod zoals we dat in het buitenland ken-
nen – mossel noch vis dus. De versnippering van
lokale kunsteducatieve initiatieven, waar ook het rap-
port melding van maakt, zie ik eerder als een aanbod
dat liefst zo divers mogelijk mag blijven – maar wel
fel met elkaar verankerd. Het is niet omdat het cul-
tuurcentrum een workshop djembé aanbiedt en ook
wij in onze lessen AMV de djembé bovenhalen, dat
we met hetzelfde bezig zijn. Het is de uitdaging om
binnen samenwerkingsverbanden op zoek te gaan
naar punten die echt samenkomen. En daar willen
we ook voor gaan. In ons Artistiek Pedagogisch Project
beschreven we de rol van onze school drieledig: een
ontmoetingsplaats voor cultuur rond muziek, woord
en dans; een loyale medespeler in het brede veld van
cultuur en onderwijs; en de school als laboratorium.’

Dat brengt ons bij de inhoud van het lessenpakket.
Een laboratoriumfunctie impliceert geen traditione-
le kunstbenaderingen?

‘Ik heb de indruk dat daarover een hardnekkige oude
perceptie blijft bestaan. Het is onze ambitie om indi-
viduele trajecten uit te tekenen en de leerling zo
beter te kunnen plaatsen binnen zijn of haar oplei-
ding. Er bestaat geen algemeen systeem meer zoals
vroeger. In de praktijk heb je enerzijds nog steeds een
pakket collectieve vakken in klasjes. De kwaliteit van
de inhouden die daar aan bod komen willen we ook
bewaken, zonder daar archaïsch in te zijn. Anderzijds
heb je dan het instrument. En dat blijft natuurlijk
tot op een bepaald punt iets métier-achtigs hebben:
om een vingergreep te pakken, moet je nu eenmaal
twintig keer je vinger zetten. Maar hoe ver de leerlin-
gen daarin willen gaan, blijkt uit het engagement dat
ze in samenspraak met hun ouders willen opnemen.
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Sommigen kunnen zwaar geïnteresseerd zijn in
muziekgeschiedenis maar geven aan hun instrument
minder prioriteit. Wat wil de leerling graag leren?
Dat is de vraag. 

Om binnen die brede structuur een individueel par-
cours mogelijk te maken, zorgen we voor andere
werkvormen en meetinstrumenten. Zo starten we in
AMV vanaf november met ICT-oefeningen voor
gehoorvorming, leren luisteren is dat: een sol is een
sol. Iedereen kan individueel zijn of haar reeksen
afwerken, op eigen tempo. Als iemand door de oefe-
ningen fietst, geen probleem. Blijkt het iets moeilijk-
er te zijn, dan staan taakleerkrachten klaar om bij te
springen. 

Wat AMC betreft (algemene muziekcultuur – collec-
tief vak dat na AMV komt), dat hebben we zwaar
hervormd in vier componenten. Enerzijds hebben de
leerlingen een concertcontract, met concerten waar-
uit ze kunnen kiezen of zelf aanvullen. Gaande van
de plaatselijke harmonie in het dorp, over Cubaanse
muziek, tot het VRO-orkest. Belangrijk is dat een
minimum aantal genres aan bod komt: volksmuziek,
pure klassieke muziek, pop en/of jazz. Daarnaast
kiezen leerlingen een aantal projecten binnen moge-
lijke thema’s die ze tijdens het jaar afwerken. Ten
derde zijn de leerlingen AMC ook verantwoordelijk
voor het organiseren van één van de afstudeervoor-
stellingen- en concerten van de laatstejaars op school.
De leerlingen zorgen voor affiches en programma-
boekjes, ontwerpen die zelf, verzorgen de receptie,
ontvangen mensen, kleden de zaal in,...  – het is hun
concert. Die koppeling naar andere vakken is een
grote troef. Ten slotte is er dan nog een brok kennis
die ze moeten verwerven.’

Als we dan kijken naar de instrumentles – hoe vul-
len jullie daar de zoektocht in naar frisse methodie-
ken, ander repertoire, gedifferentieerd en creatief
leren?

‘Drie keer per jaar worden leerkrachten specifiek
bevraagd: wat willen jullie, wat hebben jullie nodig?
Want de sleutel naar creativiteit ligt natuurlijk ook
bij leerkrachten. We zorgen voor navormingen op
maat, halen interessante mensen in huis, er worden
heel veel nieuwe partituren aangekocht, nieuwe
methodieken komen sowieso in de bibliotheek, er
wordt geïnvesteerd in nieuwe media. Leerkrachten
blijven op die manier goed op de hoogte en ze wor-
den ook aangemoedigd in hun innovatiepogingen –
een onderwerp dat sowieso aan bod komt in de func-
tioneringsgesprekken bijvoorbeeld. En zo voel je dan
op vlak van repertoire een blend ontstaan – tussen
oude waarden en hedendaags werk. In de pianoles
hoor je vaak filmmuziek opduiken, of Philip Glass.
Vorig jaar werd als opgelegd werk ook een eigen
compositie gespeeld. Twee leerkrachten gitaar schre-

ven onlangs zelfs hun eigen methodiek – dat inspi-
reert niet alleen hun eigen leerlingen maar ook de
hele vakgroep. We proberen op school te streven naar
een grote diversiteit aan types leerkrachten. Dan kun
je een heel open gesprek voeren: welke aanpak past
best bij welke leerling? Een leerkrachtenwissel be-
hoort dan zeker tot de mogelijkheden, maar dat
wordt natuurlijk bevraagd: kan de leerkracht in
kwestie zelf geen antwoord geven? Dat kan ook
uitdagend zijn. 

Hoewel een instrument leren in de eerste plaats een
individuele aanpak veronderstelt, wordt dat zoveel
mogelijk opengetrokken. In de les zelf. Vroeger zag je
nog wel eens één leerling zijn lesje opdreunen en
twee huiswerkmakers op de achtergrond. Ook die
tijd is definitief voorbij: nu zie je ze alle drie rond de
pupiter zitten, worden foutjes samen besproken,
wordt samen nagedacht over mogelijke oplossingen,
enz.’

Daarnaast is er ook samenspel?

‘En ook daar kan iedereen een eigen parcours afwer-
ken. Je hebt enerzijds de grote groepen (gitaarchoir,
flutechoir, klarinetchoir, koperensemble, strijkensem-
ble,...). Of je daar in mee speelt, hangt eigenlijk los
van leerjaar of graad – enkel op basis van kunnen én
willen. Vaak geven leerlingen zelf signaal dat ze daar
zin in hebben, of via oudercontacten of dat wordt
opgepikt in de vakgroepvergaderingen. Als leerlingen
binnen dat orkest méér willen, dan bestaan er ‘pro-
motiemogelijkheden’ – wat intenser engagement
veronderstelt: van derde naar eerste viool, een groep
aanvoeren, enz. En dan is er ook nog de mogelijk-
heid om in kleine ensembles te gaan spelen: inzet en
niveau zijn ook daar hoger – want kleiner en meer
op maat. Maar samenspel gaat niet gelijk op met
niveau of technische mogelijkheden. We zijn nu bij-
voorbeeld begonnen met een kinderorkest – vanaf
het tweede jaar mogen ze daarin meespelen, zonder
verplichting. Bijna iedereen komt. En als een leerling
technische vervolmaking minder belangrijk vindt,
maar liever samen muziek wil spelen – dan kan hij
kiezen voor de samenspelrichting, het instrument-
onderwijs wordt dan een bijvak in plaats van omge-
keerd.’

Hoe wordt dat individueel uitgestippelde parcours
beoordeeld?

‘We zijn een school van podiumkunsten. Dus het
moment van de waarheid blijft wel het podium,
optreden voor publiek. In één schooljaar program-
meren we dan ook meer dan 280 voorstellingen –
waarvan we kunnen spreken in het geval van afstu-
derenden binnen een bepaalde graad. Dat is dan ons
point final: de afstudeervoorstellingen presenteren als
een groot festival, met hulp van leerlingen AMC en
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RSW. Vanaf dit jaar zouden we dit festival ook willen
koppelen aan de Week van de Amateurkunsten. Voor
de andere tussenjaren zitten de toonmomenten
eerder in een examensfeer. We zijn wel bezig om na
te denken: wat kunnen ook hier alternatieven zijn?
Op dit moment hebben we voor onszelf een aantal
concrete werkpunten rond evaluatie op tafel gelegd:
hoe kan evaluatie haar plaats krijgen binnen de dif-
ferentiatie-opdracht voor verschillende types leerlin-
gen? Welke bestaande soorten evaluatie worden nu al
gebruikt? Hoe kunnen we kwaliteit bewaken? Hoe
kunnen we projectwerking mee plaats geven binnen
evaluatie. Hoe implementeren we procesbesprekin-
gen? Enzovoort. De ‘springproef ’ is daar een eerste
antwoord op. Los van de reguliere evaluatiemo-
menten laat deze proef toe om te springen van het
ene naar het andere jaar. Als de leerling zich daar
klaar voor voelt, is dit geen test maar een opportu-
niteit. Evaluatie heeft geen zin als de leerling er niets
mee is of doet.’

Wat is voor jou binnen dit verhaal de grootste uit-
daging voor het DKO – en voor het onderwijs in
het algemeen?

‘De grootste uitdaging voor onze school zelf, is het
geschetste verhaal en de ambities die we samen in
ons Artistiek Pedagogisch Project neergeschreven
hebben. Daarvoor willen we gaan de volgende jaren.
Wat het DKO betreft mogen we niet vergeten dat we
één van de weinige landen in Europa en de wereld
zijn met zo’n kwalitatief uitgebouwd netwerk van
academies voor podiumkunst en beeldende kunst,
waarin zoveel mensen actief betrokken zijn. Niet
alleen de leerlingen, maar ook hun entourage. Het
wordt de uitdaging om dat verhaal in vraag te blijven
stellen en te verbeteren. Binnen een goed overwogen
proces: wat zijn de mogelijkheden die we menselijk
kunnen inbrengen? Wat wordt er mee gedaan? En als
we het gedaan hebben: welk effect heeft het gehad,
hoe kunnen we bijsturen om het effect te verbeteren?
We mogen ons vooral niet laten verleiden door een
te smalle focus op zwaktes of sterktes. Het gaat erom
via goed overleg een gemeenschappelijk beeld te krij-
gen van waar we staan. En dat wordt reeds in heel
wat scholen gedaan, ook overkoepelend via gestruc-

tureerd overleg met VerDi, met als laatste rapport
een zelfevaluatie van de sector.
Iedereen die de kunsten genegen is, ziet dat het een
enorm medium is om uiteenlopende dingen mee te
doen, om denkprocessen van kinderen te ontwikke-
len, nieuwe ontmoetingen te realiseren. Die gemeen-
schappelijke ambitie moeten we absoluut behouden.’

Dirk Lievens is violist (Arco Baleno, Collegium Instrumentale
Brugense,...) en als docent verbonden aan de opleiding Muziek
van het Gentse Conservatorium, waar hij toekomstige
muzikanten/leraars opleidt. Zelf lange tijd actief als leraar
viool en samenspel in de Stedelijke Muziekacademie van
Oostende, besliste hij twee jaar geleden het roer over te nemen
van de Adriaen Willaertacademie. De hoofdzetel van deze
school bevindt zich in Roeselare, maar de academie is daar-
naast met elf andere vestigingsplaatsen stevig verankerd in hele
kleine gemeenschappen (Dadizele, Moorslede, Hooglede,
Koekelare, Kortemark,...)

Homepage van de school: http://www.samwroeselare.be/

Website van het Deeltijds Kunstonderwijs: http://www.verdimwd.be/

ANDERE INTERESSANTE LINKS:

2006. Participatie aan het Deeltijds Kunst Onderwijs in Vlaanderen in
2004. Een cijfermatige analyse. Erasmushogeschool. Peter Thiers.
http://www.kcb.be/trobadors/onderzoek/peter_thiers/Peter_onder-
zoek02.pdf

2005. Recente gegevens en tendenzen in het Deeltijds Kunst
Onderwijs muziek in Vlaanderen. Erasmushogeschool. Peter Thiers.
http://www.kcb.be/pdf/Onderzoek_DKO_PT.pdf

Persbericht onderzoek Peter Thiers.
http://www.ehb.be/bestanden/1775/ParticipatieDeeltijdsKunstonderwijs
kannogforsstijgen.pdf
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Katrijn Jacobs: ‘Als leerkracht PO staat de creativiteit in mijn
vak centraal. Leerlingen leren omgaan met een nieuwe taal: de
beeldtaal. Stapsgewijs ontdekken zij andere begrippen door
naar kunst te kijken, vragen te stellen, linken te leggen met
kunstwerken en daar dan zelf een creatief werk rond te
ontwikkelen. Zo proberen we leerlingen te betrekken bij het
ontwerpen van een toffe schoolmuur, een nieuw logo voor het
MOS-project, de schoolkrant mee inhoud en vorm geven,... 
Voor sommige leerlingen is dit eerst niet eenvoudig, maar ze
leren heel snel en de eigen inbreng is belangrijk. Hierbij moeten
ze wel voldoende tijd krijgen om hun creatie uit te werken. In
het tweede leerjaar heb ik maar vijftig minuten, waardoor hun
beleving van het creatieve wat verloren gaat.’

Kirsten Jacobs: ‘We merken dat onze leerlingen wel degelijk 
enthousiast reageren op de prikkels die we geven. Het leerlin-
genaantal blijft stijgen en de leerlingen komen regelmatig naar
de lessen. In het leerplichtonderwijs wordt er amper tijd ge-
maakt voor kunst en cultuur. Je merkt dat vakken als plasti-
sche opvoeding en muzikale opvoeding steeds meer verdrongen
worden. Wat met theater en andere podiumkunsten te maken
heeft wordt op het bord van de leerkracht Nederlands gescho-
ven en beperkt zich tot het absolute minimum. Veelal wegens
tijdsgebrek.
In het lager onderwijs zien we veelal de muzische vorming zijn
opmars maken binnen het leerplichtonderwijs, al is dit nog
steeds veel in de vorm van tijdelijke projecten. Dan wordt soms
ook samengewerkt met het DKO. Volgens mij ligt hier een mooie
rol weggelegd voor het Deeltijds kunstonderwijs. Men zou de
algemene vakken op school bijvoorbeeld kunnen centraliseren
in de voormiddagen, en dan de kunst en cultuurvakken organi-
seren in de namiddag. Die zouden perfect kunnen ingericht
worden door de verschillende DKO’s, vanuit de specifieke eigen-
heid van het DKO, en mits de nodige financiële steun. Hiervoor
is wel een structureel overleg nodig tussen leerplichtonderwijs,
het DKO en de departementen Cultuur en Onderwijs.
Bij ons filiaal horen vijf wijkafdelingen die elk verbonden zijn
aan een school. Vanuit onze filosofie willen we niet enkel onder-
wijs organiseren op woensdagnamiddag of zaterdagvoormid-
dag, maar ook aansluitend op de lestijden binnen elke school
afzonderlijk. Bijvoorbeeld: als een lokale school stopt om
15.00u, dan starten wij om 15.15u met de lessen. Door dit 

Onder het label ‘cultuurgangmakers’ rekruteert CANON
leerkrachten en lesgevers die zich in zetten voor kunst en
cultuur op school. Op die manier bundelt de Cultuurcel van
het departement Onderwijs gegevens van mogelijke aan-
spreekpunten voor cultuur, van het kleuter- tot het hoger
onderwijs. Twee van die cultuurgangmakers zijn de zussen
Kirsten en Katrijn Jacobs. De ene werkt in een klein filiaal
van het Deeltijds Kunstonderwijs, de andere is leerkracht
plastische opvoeding in het secundair onderwijs. 

Katrijn Jacobs: ‘Op school ben ik niet dé cultuurgangmaker.
Mijn collega’s muzische opvoeding en klassieke talen organi-
seren het filmforum. De leerkrachten esthetica en geschiedenis
volgen de belangrijke tentoonstellingen. Ook mijn collega cul-
tuurwetenschappen is vaak mee met wat er actueel te zien is.
Wel probeer ik collega’s aan te sporen en samen te overleggen
wat fijn zou zijn om te bekijken. In onze school wordt op een
goede manier omgegaan met kunst en cultuur, naast het
gewone aanbod worden er regelmatig uitstappen en projecten
georganiseerd. Een idee zou wel kunnen zijn dat we in plaats
van elk individueel op zoek te gaan naar een culturele of kunst-
activiteit, we samen een plan zouden bedenken. Een cultuur-
en kunstbeleidsplan voor de school. Dat zou dan verder kunnen
groeien over de jaren/klassen/graden heen. Als ik soms moet
knokken, is dat niet omdat men geen cultuur en kunst op
school wil. Maar omdat er naast al deze uitstappen en projec-
ten ook nog les moet gegeven worden. Dit evenwicht is soms
een ware zoektocht.’

Kirsten Jacobs: ‘In de lagere graad van het DKO in Zele werken
we met leerlingen van zes tot twaalf jaar. Het is niet de bedoel-
ing om met onze leerlingen binnen de gesloten en ‘veilige’
muren van de academie te blijven. We slaan een brug naar de
omgeving om ons te integreren binnen het sociaal-cultureel
gebeuren en in te spelen op de actualiteit. Per schooljaar kiezen
we ook een thema waarrond we werken. In dat kader maken we
een uitstap met heel de lagere graad naar een museum. Ook
gemeentelijke tentoonstellingen, kunstenaarsroutes, bezoek aan
een kunstenaarsatelier,... komen aan bod. We merken dat onze
leerlingen door deze manier van werken een bredere kijk op de
wereld ontwikkelen dan leeftijdsgenoten die niet naar de aca-
demie komen.’

GANGMAKERS 
VOOR CULTUUR

GETUIGENIS
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‘Gelijke kansen, oké, maar we moeten erover waken
dat een diploma niet afglijdt naar een sociaal certifi-
caat in plaats van een bekwaamheidsbewijs.’

‘Ik heb gemerkt dat, sinds we meer de nadruk leggen
op de kunst, het personeel meer naar kunst- en cul-
turele nascholing vraagt, maar het aanbod is klein.’
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systeem in te voeren hebben veel meer leerlingen de overstap
naar de academie hebben gemaakt. Ook het aantal allochtone
leerlingen, leerlingen met ADHD of autisme neemt toe. Het
nadeel is wel dat we meer nood hebben aan uren leerzorg-
omkadering, wat niet of te weinig voor handen is binnen het
DKO.’

Katrijn Jacobs: ‘Het kan zeker boeiend zijn om met het DKO te
bekijken wat zij doen, hoe zij werken en wat hen opvalt. Je kan
de leerplannen naast elkaar leggen en zien wat bij hen of bij
het leerplichtonderwijs past. Maar er blijft een verschil. Wij
moeten voor ogen houden dat niet alle leerlingen naar het DKO
gaan. Het gaat vaak over een paar leerlingen in de klas. Dus
heel wat ideeën en opdrachten die ik doe zijn voor de meesten
nieuw. Het fijne aan het DKO is dat het veel vrijer is. Er zijn
meer middelen en mogelijkheden om jonge leerlingen verschil-
lende creatieve opdrachten te laten uitwerken. De beleving is
anders. Bij ons op school zit plastische opvoeding vervat in het
pakket algemene vakken. Je bent verplicht om cijfers te ge-
bruiken, en dat is soms vervelend. Omdat een cijfer een cijfer
is. Met de juiste woorden kan je een leerling veel beter begelei-
den en motiveren.’

INTERESSANTE LINK: www.canoncultuurcel.be

‘In veel culturele instellingen is de goodwill er wel
maar ontbreekt de structuur voor integratie met
onderwijs.’

‘In Antwerpse scholen spreken twee op drie thuis een
andere taal.’

‘De inspecteurs kan het niet schelen of we kunst op
school hebben.’

‘Begeleid individueel studeren betekent dat de leraar
de rol van begeleider moet opnemen en daar kruipt
meer tijd in dan in de gewone lessen.’ 
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BIJ WIJZE VAN 
MINISTRIËLE CODA

Voor Anne Bamford is het duidelijk: zowel het onder-
wijs als de kunsten zijn in Vlaanderen van een erg
hoog niveau. Al rammelt het nog een beetje waar de
twee samen moeten gaan. Ondanks de goede voor-
nemens en bijhorende initiatieven staat de wissel-
werking tussen de departementen Cultuur en Onder-
wijs nog niet helemaal op punt. Hoe kijken de beleids-
makers zelf naar de toekomst? Wat zijn hun plannen
voor de kunst- en cultuureducatie en wat zouden ze
graag anders zien? We e-mailden erover met de
Vlaamse ministers van respectievelijk Cultuur en
Onderwijs, Bert Anciaux en Frank Vandenbroucke.

BERT ANCIAUX
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel

1) Wat is volgens u de grootste (maatschappelijke)
uitdaging waar de culturele sector vandaag voor
staat? Of anders gesteld: Hoe zou het culturele
landschap er in uw ideaal toekomstscenario 
binnen 10 jaar uitzien?

In mijn cultuurbeleid zijn er twee doelstellingen,
die sterk met elkaar verbonden zijn. Ze lopen pa-
rallel, bepalen elkaar heel sterk en zijn ook weder-
zijds voorwaardelijk om dit beleid succesvol en
slagkrachtig te maken.
Spoor 1: Het stimuleren, faciliteren, ondersteunen
en (h)erkennen van een kwaliteitsvol cultuuraan-
bod. Kwaliteit slaat op o.a. de intrinsieke waarden
en de diversiteit van wat in Vlaanderen qua cul-
tuurproducten/producties, -voorzieningen, -instel-
lingen aan de bevolking wordt aangeboden. Een
overheidsbeleid is hierbij bescheiden maar nood-
zakelijk, want het wil voorzien in optimale moge-
lijkheden, het creëert noodzakelijke randvoorwaar-
den,... waarbinnen kunstenaars en sociaal-culturele
werkers hun projecten kunnen ontplooien. De 
aandacht voor kwaliteit moet daarom in elke 
regelgeving een centraal aandachtspunt blijven.
Spoor 2: Het zorgen dat dit kwaliteitsvolle aanbod
een zo groot mogelijk deel van de bevolking kan
bereiken: inzetten op de participatie, het activeren
van zoveel mogelijk personen om aansluiting te
vinden bij dit aanbod of zelf cultuurprojecten te
monteren, het deelnemen en deelhebben. Deze

participatie vertoont vele dimensies, want het gaat
hier naast aantallen ook over de intensiteit van het
deelnemen, het zelf initiatieven nemen.
Tegelijkertijd zal dit participatiebeleid zich zowel in
generieke maatregelen als in bijzondere en specifie-
ke beleidsvoering vertalen. Ik durf vermoeden dat
deze twee beleidssporen duurzaam en longitudinaal
zijn; ook daarin ligt hun relevantie.

Daarnaast hanteer ik cultuur en cultuurbeleid als
offensieve en optimistische begrippen. Dit betekent
o.a. dat ik primair niet mee stap in een eenzijdige
instrumentele logica, maar wel aanvaard en toe-
juich dat cultuurbeleid (uiteraard) belangrijke
maatschappelijke (economische, politieke, psycho-
logische, pedagogische,...) effecten sorteert.
Daarmee onderlijn ik ook mijn (steeds sterker)
geloof in zowel het vormingsideaal (volop kansen
bieden op ontplooiing) als de maakbaarheid van de
samenleving (overheidsbeleid kan de werkelijkheid
mee bepalen). Cultuur en cultuurbeleid mogen dus
niet worden herleid tot remediëring of glijmiddel
ten dienste van allerlei cultuurvreemde doelstellin-
gen, maar – mezelf herhalend – ik wil daarmee de
impact van een slagkrachtig cultuurbeleid niet
miskennen. Ik voel me echter niet gevangen of
geparalyseerd in deze paradox.

Consequentie van deze visie: cultuur is geen ‘toetje’
dat beschikbaar komt bij grote welvaart. Cultuur –
en dus cultuurbeleid – zijn diep ingebed in elke
gemeenschap. Ik bestempel ze als voorwaardelijk
teneinde een sterke, open en intelligente samen-
leving te bouwen en te behouden. De notie creati-
viteit vraagt hierbij bijzondere aandacht, zeker –
maar niet alleen – bij de groei en ontwikkeling van
kinderen en jongeren.

Ik wil hierbij nog wijzen op de grote diversiteit in
ons cultuurbeleid. In tegenstelling tot de meeste
andere Europese landen, koestert de Vlaamse over-
heid een breed cultuurbegrip. Naast de kunsten,
bevat ons cultuurbeleid ook het erfgoed en het
sociaal-cultureel werk, met inbegrip van o.a. de
amateurkunsten, het lokaal cultuurbeleid, het cir-
cusbeleid. Dit zorgt soms wel voor verwarring of
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BIJ WIJZE VAN 
MINISTRIËLE CODA

SPIEGELINTERVIEW

Voor Anne Bamford is het duidelijk: zowel het onder-
wijs als de kunsten zijn in Vlaanderen van een erg
hoog niveau. Al rammelt het nog een beetje waar de
twee samen moeten gaan. Ondanks de goede voor-
nemens en bijhorende initiatieven staat de wissel-
werking tussen de departementen Cultuur en Onder-
wijs nog niet helemaal op punt. Hoe kijken de beleids-
makers zelf naar de toekomst? Wat zijn hun plannen
voor de kunst- en cultuureducatie en wat zouden ze
graag anders zien? We e-mailden erover met de
Vlaamse ministers van respectievelijk Cultuur en
Onderwijs, Bert Anciaux en Frank Vandenbroucke.

FRANK VANDENBROUCKE
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming

1) Wat is volgens u de grootste (maatschappelijke)
uitdaging waar het (leerplicht)onderwijs vandaag
voor staat? Of anders gesteld: Hoe zou dat er in
uw ideaal toekomstscenario binnen 10 jaar
uitzien?

Het realiseren van gelijke kansen op uitstekend
onderwijs voor alle kinderen, dat is de grootste
uitdaging waar het onderwijs volgens mij voor
staat. Ons onderwijs is van hoge kwaliteit – dat
blijkt steeds uit internationale vergelijkingen –
maar tegelijk zien we dat de kloof tussen de beste
en de zwakste leerlingen groot is én sociaal be-
paald. Kinderen van laag opgeleide ouders of van
ouders van allochtone origine doen het minder
goed op school, terwijl ze niet noodzakelijk minder
getalenteerd zijn. Om die reden heb ik een ‘tien-
kamp voor gelijke onderwijskansen’ vooropgesteld
(de tekst van de tienkamp vindt u door ‘tienkamp’
te zoeken op www.vandenbroucke.com).

Mijn ideaal toekomstscenario... Ik denk dat er
tegelijk op verschillende niveaus en op verschil-
lende fronten moet gewerkt worden om gelijke
kansen voor al deze leerlingen te realiseren. Het
begint in de kleuterschool: daar zou ik graag meer
kleine kleutertjes naar de kleuterschool zien gaan.
Voor sommigen lijkt het alsof er in de kleuterklas
‘gewoon’ gespeeld wordt, maar dat spelend leren
legt wel de basis voor de verdere cognitieve, sociale

en emotionele ontwikkeling. De volgende trede 
op de ladder, het leerplichtonderwijs, zou binnen
tien jaar volledig op een andere financiële leest ge-
schoeid moeten zijn. Dit lijkt een louter technische
ingreep, maar door scholen te financieren op basis
van de kenmerken van hun leerlingen, zullen
scholen die voor de grootste uitdagingen staan, 
de meeste middelen krijgen. Met meer garanties 
op kwaliteitsvol onderwijs tot gevolg.
Voor het hoger onderwijs werd het financierings-
mechanisme recent hervormd. Hopelijk plukken
we daar binnen tien jaar de vruchten van en zien
we dan meer allochtone advocaten, ingenieurs en
kunsthistorici afstuderen. Bij dit alles is ook het
leerplezier belangrijk: enkel als onderwijs ervoor
zorgt dat jongeren graag leren, zullen ze dat ook de
rest van hun leven blijven doen.

Het onderwijs en de onderwijsminister alleen kun-
nen echter dit ideaal niet waarmaken. Scholen
hebben hierbij de hulp nodig van actoren uit wel-
zijn, cultuur, het middenveld en de beroepswereld.
Ik zelf moet beroep doen op mijn collega-ministers
en op de lokale besturen om dit brede netwerk
rondom de scholen uit te bouwen. 

2) Hoe kan cultuur hier een rol in spelen?

Cultuur speelt duidelijke een rol in het gelijke
kansenverhaal. Verschillende onderzoeken hebben
immers aangetoond dat de mate waarin een kind
in aanraking komt met cultuur een positieve in-
vloed heeft op de schoolprestaties. Uit het PISA
onderzoek van de OESO bijvoorbeeld is gebleken
dat de prestaties van jongeren die veel in aanraking
komen met cultuur gemiddeld beter zijn dan die
van jongeren die dit in mindere mate doen. Zelfs
als men rekening houdt met de sociaal-economi-
sche achtergrond en het opleidingsniveau van de
ouders, is er nog altijd een verschil vast te stellen.
Dit betekent dat cultuur voor kinderen uit deze
kansengroepen echt het verschil kan maken. Ook
Unesco wijst erop dat cultureel kapitaal – meer nog
dan inkomen en scholingsniveau van de moeder –
een bepalende factor vormt voor succes in het
hoger onderwijs.
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onduidelijkheid. (Te) vaak herleidt men ons cul-
tuurbeleid, als een pars pro toto, en beperkt men
zijn perceptie en uitspraken tot één specifiek
onderdeel, meestal de kunsten, terwijl het verhaal
veel ruimer en diverser is.

Ik stel vast dat deze brede en toch gepunte visie op
cultuur en cultuurbeleid niet altijd in deze inte-
graliteit wordt gevat of begrepen. Dit zorgt bij mij
soms voor frustratie. Als ik pleit voor meer cul-
tuurparticipatie, dan komt de kritiek dat ik onvol-
doende oog zou hebben voor artistieke creatie. En
uiteraard ook vice versa, waarbij men gewaagd van
elitarisme bij aankoop van sommige kunstwerken
of het koppig en stevig ondersteunen van experi-
menten en vernieuwing.
Daarbij houd ik steeds een waakzaam oog op de
waarde diversiteit, die echter ook veel diverser is
dan soms gepercipieerd. Mijn aandacht betreft
zowel de verscheidenheid in beoogde en bereikte
doelgroepen, als qua aanbod, spreiding, enz. Dit is
niet altijd de weg van de minste weerstand, zoals ik
o.a. ondervind bij mijn expliciete beleidsvoering
voor meer etnisch-culturele diversiteit.

Tenslotte wil ik ook wijzen op de combinatie van
mijn cultuurbevoegdheid met deze van coördine-
rend minister van jeugd. Dit samenspel biedt vele
voordelen, die ik in beide beleidsterreinen ten volle
wil benutten.

2) Welke rol kan het onderwijs hierin spelen?

Onderwijs en cultuur kennen vaak dezelfde uitda-

gingen; ze werken en wroeten in dezelfde maat-
schappelijke ruimte; ze koesteren heel wat gemeen-
schappelijke doelstellingen. Onderwijs is daarom
op heel wat vlakken een zeer belangrijke partner.
Ik denk dat we elkaar op een aantal terreinen kun-
nen versterken. 

Maar voor kunsteducatie wil ik me niet beperken
tot de samenwerking met onderwijs. Muzische
vorming staat opgenomen in de eindtermen van
onderwijs vanuit het uitgangspunt dat het een
belangrijke rol speelt in het ontwikkelingsproces
van alle kinderen, niet enkel op het gebied van
kennis en vaardigheden, maar ook op het vlak van
de attitudes. 
Kinderen en jongeren vanaf zeer jonge leeftijd
kansen bieden om hun creativiteit te ontplooien, te
leren genieten van het creëren, omgaan met kunst,
leren en beleven cultuur, op zoek gaan naar ver-
schillende vormen van expressie, is van wezenlijk
belang voor en in hun ontwikkeling. Ik vind dat
deze aspecten meestal onderschat en onderge-
waardeerd worden. Ze worden bijna vanzelfspre-
kend als secundair aan de ‘echte’ leervakken aan-
geboden en dus ook door de kinderen, jongeren en
hun ouders zo gepercipieerd. Deze vakken torsen
dikwijls een weinig belangrijk, zelfs wat overbodig
aureool, in vergelijking tot wetenschappen en
talen.
Voor mij is onderwijs nog steeds primair gericht op
de vorming van sterke, open en gelukkige mensen,
met een identiteit die hen als individu ook in een
gemeenschap – de gemeenschappen – positioneert.
Cultuureducatie en -participatie, zowel in het zelf
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Bovendien biedt kwaliteitsvolle cultuureducatie
kinderen en jongeren de kans om zich uit te druk-
ken op diverse manieren, die aansluiten bij hun
ontwikkeling of hun talenten. Vooral bij leerlingen
die in een eerder traditionele leeromgeving uit de
boot dreigen te vallen, kunnen kunst en cultuur
ongekende talenten aan het licht brengen. We
moeten daarom werken aan wat Anne Bamford
education through the arts noemt: kunst zo integre-
ren in het leren, dat dit breder en uitdagender
wordt. 

Een derde rol die ik cultuur zie spelen in onderwijs,
is dat het mensen verenigt. Goede contacten tussen
de school, ouders en de buurt zijn erg belangrijk, en
ik zie – bijvoorbeeld in de Brede School-projecten
die ik ondersteun – dat dit vaak gebeurt door
samen te werken aan artistieke projecten. Meestal
ook onder leiding van kunstenaars of een kunstedu-
catieve organisatie. Iedereen werkt samen om de
school, de buurt, en het leven tout court, mooier en
aangenamer te maken. En dit schept banden die
ook blijven bestaan als er over ‘serieuze’ dingen (bij-
voorbeeld een slecht rapport) moet gepraat worden.

Tot slot wil ik toch benadrukken dat ik cultuur
niet alleen belangrijk vind omwille van de invloed
op schoolse prestaties, als middel om het leren aan-
genamer te maken of als hefboom voor samen-
werking. Kunst en cultuur hebben uiteraard ook
een intrinsieke waarde. Het is een basisrecht van
elke mens om in contact te kunnen komen met
alles wat ons aan kunst en cultuur omringt. Het is
de taak van het onderwijs om alle leerlingen deze

kans te bieden, ook die leerlingen die buiten de
school niet of nauwelijks met cultuur in contact
komen. Inclusie of toegankelijkheid voor iedereen
is uit de internationaal vergelijkende studie naar de
impact van kunst- en cultuureducatie van Anne
Bamford dan ook naar voren gekomen als één van
de indicatoren voor kwaliteitsvolle cultuureducatie.
Dit betekent dat niet alleen de leerlingen die over
een bijzonder talent beschikken mogen deelnemen
aan culturele activiteiten op school. Alle kinderen
en jongeren moeten gelijke kansen hebben op uit-
stekend onderwijs, ook op dit vlak. 

3) Welke beleidsinstrumenten wilt u hiervoor
ontwikkelen? Implementeren?

Het Vlaamse onderwijscurriculum besteedt op dit
moment al heel wat aandacht aan kunst en cultuur.
Muzische vorming is bijvoorbeeld, naast taal,
wiskunde, wereldoriëntatie en lichamelijke opvoe-
ding een van de vijf leergebieden in het basisonder-
wijs. Muzische vorming omvat zowel kunstbe-
schouwing als actieve kunstbeoefening in beeld,
muziek, beweging, drama en media. Vanaf de
tweede graad van het secundair onderwijs is het
thema in het curriculum opgenomen als een
vakoverschrijdende eindterm. Zoals u wellicht
weet, zijn eindtermen doelstellingen die voor elke
school verplicht zijn en die het Vlaams Parlement
bij decreet vastlegt. Naast wat in het leerplichton-
derwijs aan bod komt, biedt ons onderwijssysteem
de mogelijkheid om vanaf jonge leeftijd actief aan
kunst- en cultuur te doen via het Deeltijds Kunst-
onderwijs. Samenwerking tussen scholen en kun-
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creëren als het genieten van, is hierbij een hoek-
steen.

In mijn participatieverhaal spreek ik niet alleen
over verbreden, maar ook over verdiepen van die
participatie. Zoals overal geldt ook hier de slogan
‘jong geleerd is oud gedaan’. De school is hierbij
dan ook een belangrijke partner. De school staat
echter niet alleen. Ouders, vrijetijdsbesteding,
jeugdwerk,... vormen belangrijke, misschien wel
belangrijker socialiseringsruimten. Het is ook
daarom dat deze in mijn cultuur- en jeugdbeleid
zo centraal staan.

3) Welke beleidsinstrumenten wilt u hiervoor
ontwikkelen? Implementeren?

De aandacht die de voorbije jaren voor kunstedu-
catie groeide, is maar een begin. Ze is in verschil-
lende decreten versterkt en geëxpliciteerd. In het
decreet Vlaams Jeugdbeleid kregen meer kunst-
educatieve verenigingen de kans op een structurele
erkenning. Ook het Kunstendecreet voorziet dit.
Maar het is zeker zo belangrijk dat iedere andere
kunstorganisatie ook de kans en dus de oproep
kreeg om kunsteducatie in de eigen werking in te
bedden. Dit zou moeten leiden tot een verhoogde
aandacht voor publiekswerking in die organisatie. 

In 2007 gingen we voor de eerste maal van start
met projectoproepen in het kader van de Brede
School, zowel vanuit onderwijs als cultuur werd
hiervoor een projectoproep gelanceerd. Belangrijk
is dat we netwerken in en rond de school willen

versterken, ook met het oog op het scheppen van
cultuureducatieve netwerken waarin diverse actoren
hun bijdragen leveren. Dit concept wil ik de
komende jaren verder uitdiepen. 

Hierbij ontmoeten de sectoren van de amateurkun-
sten en het Deeltijds Kunstonderwijs elkaar ter
plaatse dikwijls. Nochtans blijkt het water tussen
beide sectoren in de (beleids-)praktijk nog dikwijls
diep. Vanuit de amateurkunsten werden daarom
een aantal sporen ontwikkeld om de samenwerking
te versterker. Dit zorgt alleszins voor meer en
betere toenadering tussen beide sectoren, en mondt
nog in 2007 uit in een gemeenschappelijk sympo-
sium.

Ik stel vast dat er de voorbije jaren al heel wat
inspanningen zijn geleverd. Op het terrein ontwik-
kelen zich verrassende, hoopvolle en daarom erg
interessante projecten. Ik ben overtuigd dat die
zullen toenemen, in aantallen maar ook in metho-
dische breedte. Het beleidskader is hier zeker voor
aanwezig en vergroot, maar is nog lang niet gesta-
biliseerd. Ik vervolg met veel overtuiging de inge-
slagen weg, met een waakzaam oog voor verbete-
ring en bijsturing waar nodig.

Ik kijk dan ook uit naar de werkzaamheden van de
commissie cultuur en onderwijs die pas is opge-
richt naar aanleiding van het onderzoek van pro-
fessor Bamford. Ik ben blij dat het thema hierdoor
ook expliciet op de agenda van mijn collega van
onderwijs wordt gezet. U mag zeker zijn van mijn
medewerking en enthousiasme.
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stenaars of kunsteducatieve organisaties stimuleer
ik via de Dynamo2–projecten, via de proeftuinen
Brede School en via de tijdelijke projecten kunst-
initiatie in het kader van het GOK-decreet.

Er is dus een goede basis. Maar zoals u weet, wijst
professor Bamford er in haar onderzoek naar de
kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen op dat er
op verschillende vlakken in de structurering,
implementatie en evaluatie van de kunst- en cul-
tuureducatie nood is aan verbetering. Het bewerk-
stelligen van meer gelijke kansen is één van die ver-
beterpunten. Niet alle kinderen en jongeren kun-
nen volgens het onderzoek genieten van een kwali-
tatief hoogstaande kunst- en cultuureducatie. De
manier waarop kunst en cultuur aan bod komt en
de mate waarin er daarbij op een vernieuwende of
eigentijdse manier wordt gewerkt is sterk afhanke-
lijk van de persoonlijke inzet van leraars, directies
en schoolteams. En dus ook verschillend van klas
tot klas en van school tot school.

De kritische reflectie die het onderzoek van Anne
Bamford biedt, vormt voor mij een interessant
vertrekpunt om na te denken over de manier
waarop we kunnen werken aan een meer kwali-
teitsvolle kunst- en cultuureducatie, een kunst- en
cultuureducatie die bovendien voor iedereen even
toegankelijk is. Dat kan ik echter niet doen zonder
consultatie van de betrokken sectoren. Ik kan op
dit moment dan ook nog niet zeggen welke instru-
menten ik wil inzetten of ontwikkelen.

Op basis van de aanbevelingen van het onderzoek
van professor Bamford heb ik een deskundige com-
missie aan het werk gezet, samengesteld uit heel
uiteenlopende figuren uit de onderwijs- en cultuur-
wereld. Allen zijn experten op hun gebied. 
Ik verwacht van deze commissie dat ze zich laat
inspireren door de resultaten van het onderzoek
van professor Bamford en deze kritisch bekijkt, om
me dan tegen einde mei 2008 een aantal concrete
voorstellen voor te leggen voor betere kunst- en
cultuureducatie in Vlaanderen. Daarbij moet ze in
de loop van dit proces haar voorstellen aftoetsen bij
een ruimere groep vertegenwoordigers van alle
betrokken sectoren, die als klankbord zullen fun-
geren. De verschillende onderwijsnetten en hun
begeleidingsdiensten, de vakorganisaties, het DKO,
de lerarenopleiding, de bibliotheken, culturele cen-
tra en steunpunten en de cultuur- en kunstedu-
catieve sector: ze krijgen via dit forum de kans zich
uit te spreken over de praktische haalbaarheid van
de geformuleerde voorstellen, hun prioriteiten en
behoeften, mogelijke lacunes,... Ik wil immers geen
beleidsmaatregelen nemen zonder dat er een breed
draagvlak voor bestaat.

Ik wil wel nog benadrukken dat de onderwijsover-
heid enkel kan informeren, stimuleren en facilite-
ren. Het zijn de leerkrachten, directies en scholen
die – liefst in samenwerking met externe partners –
de kunst- en cultuureducatie uiteindelijk binnen
hun eigen pedagogisch project vorm moeten geven. 
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4) Wat was uw meest betekenisvolle culturele
ervaring op school?

Ik heb enorm veel plezier beleefd aan het in elkaar
steken van het feest van ‘De Laatste 100 Dagen’ op
mijn middelbare school. We maakten met zijn
allen een heel bijzonder kunstwerk uit planken,
genaamd ‘Plankenkoorts’. Het werk hangt nog
steeds in de gang van het college trouwens. We
hebben ook weken aan een stuk gebrainstormd,
elkaar geïnspireerd, gerepeteerd, decors gebouwd
en uiteindelijk een wervelende show gepresenteerd.
Zowel de andere leerlingen als de leerkrachten
waren overdonderd. Voor mij was het niet alleen
een van mijn eerste podiumervaringen, het was
vooral ook een interessant proces van creatief en
efficiënt samenwerken, taken verdelen, grenzen 
verleggen. Geweldig plezant.
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4) Wat was uw meest betekenisvolle culturele
ervaring op school?

Dat moeten de ‘Alfa-avonden’ geweest zijn die we
in onze middelbare school organiseerden. Dat wa-
ren jaarlijkse muziekfeesten, een beetje free podium,
waar leerlingen van de eigen school, maar ook van
de scholen uit de buurt, optraden voor een breed
publiek van geïnteresseerden. Dat klinkt nu heel
banaal, maar toen was het wel nieuw. Mijn eigen
bescheiden rol hierin bestond uit het opnemen op
band van al die concerten, maar ik heb er toch wel
‘aankomende’ talenten aan het werk gezien, zoals
onze presentator Paul De Wyngaert bijvoorbeeld,
die later een bekende radiostem is geworden, de
drummer Stoy Stoffelen, Walter Verdin. Misschien
klinkt het nu wat cliché en oubollig, maar toen
betekende dat wel iets: het zijn ervaringen die een
grote indruk op me hebben gemaakt.

INTERESSANTE LINK
Protocol van samenwerking met betrekking tot cultuur en
onderwijs – uit 2002:
http://www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/bijlagen0201/
protocol_CO.pdf
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DEADLINES VOOR HET INDIENEN VAN 
SUBSIDIEAANVRAGEN IN HET KADER VAN 
HET KUNSTENDECREET

1. INDIVIDUELE KUNSTENAARS
(die minstens drie jaar betrokken zijn bij het kunstgebeuren
binnen de Vlaamse Gemeenschap)

• 15|01|2008: projectbeurs periode mei–augustus 2008 
(opgelet: voor projecten in het veld van de muziek en de po-
diumkunsten kunnen alleen projectbeurzen worden toegekend
die zich situeren op het vlak van de reflectie)

• 15|03|2008: ontwikkelingsgerichte beurzen < 8.000 euro

• 15|03|2008: creatieopdrachten 2008
(opgelet: de creatieopdracht moet door de opdrachtgever 
worden aangevraagd)

2. INTERNATIONALE INITIATIEVEN

• 15|03|2008: vertaling van niet-periodieke publicaties 
periode augustus–december 2008

• 31|03|2008: internationale projecten periode september–
december 2008

3. UITGAVE VAN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES

• 1|03|2008: publicatie periode augustus–december 2008

KUNNEN HET HELE JAAR AANGEVRAAGD WORDEN:

• Creatieopdracht op het vlak van muziek en muziektheater 
(ten laatste 2 maanden na ondertekening van de overeenkomst
tussen componist en opdrachtgever)
• Internationale projecten ingediend door organisaties die 
niet gevestigd zijn in Vlaanderen of Brussel: minstens twee
maanden vóór aanvang
• Werkverblijven in het buitenland: minstens 3 maanden 
voor aanvang, tenzij gemotiveerde uitzonderingen
• Tegemoetkomingen in internationale reis-, verblijf- en
transportkosten: minstens 1 maand voor aanvang, tenzij 
gemotiveerde uitzonderingen
• Vertaling van een artikel uit het Nederlands naar andere
talen en omgekeerd: minstens 1 maand voor de publicatie, 
tenzij gemotiveerde uitzonderingen
• Opnameprojecten

>>>  Meer informatie over het Kunstendecreet, aanvraag-
formulieren en subsidieoverzichten: 
http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/kunsten/kunsten-
decreet/index.html

>>> Bij het CultuurContactpunt Vlaanderen kan je terecht voor
informatie over Europese subsidies: 
http://www.cjsm.vlaanderen.be/ccp/

BELEID
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In de slipstream van het Courantdossier over dans (juni
2006) kwam de danssector bijeen om zich te beraden over de
toekomst van de dans in Vlaanderen en Brussel. De conclusie
was dat de hedendaagse dans in ons land floreert, maar sti-
laan groeikansen moet krijgen om de verworven pioniersposi-
tie niet in het gedrang te brengen. In navolging van onder
meer Duitsland, Zwitserland en Nederland werd beslist om
een masterplan (een beleidsplan voor de dans) te ontwerpen.
Sinds december 2006 heeft een groep van danskenners en -
liefhebbers zich gebogen over enkele heikele kwesties, zoals
de complementariteit van de dansopleidingen, het spreiden
van moeilijk werk, de noodzaak én de hindernissen van inter-
nationaal werken, de afwezigheid van een dansfestival in
Vlaanderen, etc. Analyses en aanbevelingen werden gestof-
feerd met studies en cijfermateriaal uit binnen- en buiten-
land. De resultaten werden gebundeld in een ‘masterplan
voor dans’, dat tegelijk een schets van de huidige stand van
zaken biedt en een haalbaarheidsstudie voor de toekomst is.
Op 7 december 2007 zal – in het kader van December Dance,
het nieuwe dansfestival van Concertgebouw, Cultuurcentrum
Brugge en Brugge Plus – dit masterplan voorgesteld worden:
aan de sector in Vlaanderen en Brussel, maar ook aan een
belangrijke internationale delegatie. De presentatie geeft
namelijk aanleiding tot een internationaal seminarie, waarop
de Vlaamse sector samen met buitenlandse partners kan
onderzoeken hoe de internationale danspraktijk in de
toekomst kan geoptimaliseerd worden.

PROGRAMMA

VRIJDAG 7|12|2007
12:30 Ontvangst internationale delegatie 
14:00 Presentatie ‘masterplan voor dans’

(voertaal: Engels)
15:00 Koffie 
15:30 Discussie masterplan (Engels)
17:30 Publieke presentatie masterplan (Nederlands)
18:00 Receptie
20:00 Voorstelling: d’Avant (Sidi Larbi Cherkaoui, Juan
Kruz Diaz de Garaio Esnaola, Luc Dunberry, Damien Jalet)

ZATERDAG 8|12|2007
10:00 Internationale samenwerking op vlak van

mobiliteit, productie en spreiding (met internatio-
nale delegatie en Vlaamse collega’s)

12:30 Vrije lunch
14:00 Programma December Dance 

Zie www.decemberdance.be: producties van o.a.
Louise Lecavalier, Mette Ingvartsen, Leja Jurisic,
Nada Gambier, Zero Visibility Corps, Pal Frenak,...

PRAKTISCH
• Vrijdag 7|12|2007 (14:00-18:00) en 
• zaterdag 8|12|2007 (10:00-12:30)
• Organisatie: VTi en Concertgebouw Brugge
• Concertgebouw Brugge, ’t Zand 34, 8000 Brugge
• Inschrijven voor seminarie: gratis, mits inschrijving 
• via communicatie@vti.be
• Reserveren voor voorstellingen via Concertgebouw Brugge:
• samme.raeymaekers@concertgebouw.be

VTi KALENDER

[MASTERPLAN VOOR DANS] 
OMTRENT DD
7–8|12|2007
CONCERTGEBOUW
BRUGGE
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[DIVERSITEIT] 
INTERCULTURELE KUNST- 
EN CULTUURBEMIDDELING 
IN BRUSSEL
13|12|2007
GC DE KRIEKELAAR
SCHAARBEEK
Het Brussels netwerk voor kunsteducatie en publieksbemid-
deling organiseert in samenwerking met Citizenne, Kunst &
Democratie en het VTi op 13 december een studiedag in
gemeenschapscentrum De Kriekelaar in Schaarbeek. Ook het
Brussels platform van het Vlaams Minderhedenforum, Kif Kif
en Cultuur Lokaal verlenen hun medewerking. Met als thema
‘interculturele kunst- en cultuurbemiddeling’, staat tijdens
deze dag de samenwerking tussen kunsten- en erfgoedinstel-
lingen en organisaties voor etnisch-culturele minderheden
centraal. 
Sleutelfiguren uit het socio-culturele en artistieke veld geven
hun visie over cultuurparticipatie van etnisch-culturele min-
derheden. Tijdens twee workshopsessies kan je kennis maken
met een aantal praktijkverhalen uit Brussel of uit andere
centrumsteden. Ook de presentatie van recent onderzoeks-
materiaal en een workshop rond interculturele samenwerking
staan op het programma. 
Deze studiedag richt zich tot de educatieve medewerkers uit
de Brusselse kunsten- en erfgoedsector en tot de vormings-
medewerkers binnen het socio-culturele veld. 

Het volledige programma vind je binnenkort op: 
www.kunsteducatiebrussel.be.

PRAKTISCH
• Donderdag 13|12|2007
• GC De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek
• Meer info: Anja Van Roy, tel: 02/513.15.90 of 
• anja@brusselskunstenoverleg.be

[INTERNATIONAAL] 
WERKBEZOEK NEDERLANDSE
PODIUMPROFESSIONALS
19–20|12|2007
BRUSSEL
De recente studies van de Brakke Grond, het VTi en TIN laten
zien dat de vermaarde Nederlands-Vlaamse samenwerking
uit de jaren tachtig/begin jaren negentig niet langer vanzelf-
sprekend is. Op zich zijn de speelkansen van gezelschappen
in beide landen niet verminderd. Toch blijkt vooral een
gebrekkige kennis over de recente artistieke evoluties, over
verschillen in beleid en werking, over communicatie- en pu-
bliekswerking in Vlaanderen en Nederland aan de oorsprong
te liggen van de geproblematiseerde samenwerking. Waar de
theaterinstituten in het verleden hun gezamenlijke inspan-

ningen op het buitenland hebben gericht, lijkt het ons
noodzakelijk het accent te verleggen naar de onderlinge ver-
houdingen tussen de Vlaamse en Nederlandse podiumkun-
sten.
Bezoekersprogramma’s zijn een effectieve manier om buiten-
landse organisatoren wegwijs te maken in het Nederlands-
Vlaamse podiumkunstenlandschap. In het verleden is dat
niet de gewoonte geweest, maar er zijn redenen om dit
instrument ook in te zetten om de samenwerking te
bevorderen. Op een expertenmeeting in De Brakke Grond werd
vastgesteld dat de Vlaamse/Nederlandse programmeurs
steeds minder op de hoogte zijn van de artistieke ontwik-
kelingen in het andere land. Anderzijds bleek daar de
noodzaak om de Nederlands-Vlaamse samenwerking in de
toekomst meer thematisch op te vatten. Daarom is het idee
ontstaan om een Vlaams-Nederlands bezoekersprogramma te
organiseren, met diversiteit als invalshoek. 
Op 19 en 20 december organiseren het VTi en TIN een eerste
werkbezoek. En twintigtal collega’s uit Nederland zullen dan
een intensief bezoek brengen aan Brussel. Dit wordt geen
eenmalige uitwisseling of geïsoleerd initiatief. De ambitie is
een gemotiveerde groep professionelen uit Vlaanderen en
Nederland te mobiliseren voor een tweejarig traject rond het
thema culturele diversiteit. 

>>> Meer info: joris@vti.be

[METAMORFOSEGESPREKKEN] 
PLATFORM PODIUMKUNSTEN
Tijdens het seizoen 2007–2008 organiseren het Vlaams
Theater Instituut en Cultuur Lokaal samen een reeks
informele gesprekken voor programmatoren van werkplaat-
sen, cultuur- en kunstencentra. Voorbij de soms kunstmatige
grens tussen kunsten en lokaal cultuurbeleid hebben pro-
grammatoren dezelfde noden: aan onderling overleg, aan
nieuwe prikkels, aan bredere reflectie,...
De aftrap van deze reeks discussies werd gegeven op Het
Theaterfestival 2007, waar programmatoren van kunsten- en
cultuurcentra brainstormden over tendensen in podiumland
en hun impact op de praktijk van het programmeren. Op
donderdag 8 november werd in Leuven verder gediscussieerd
over spreiding en de verschillende rollen die werkplaatsen,
kunstencentra en cultuurcentra kunnen spelen.

Noteer ook de data van de volgende sessies van het Platform
Podiumkunsten:
• DONDERDAG 6|12|2007 (locatie te bepalen): uitwisseling 
van prospectie-ervaringen. We bespreken een aantal voor-
stellingen die vóór het creatieproces aangeboden werden, 
en die intussen in première gegaan zijn.
• VRIJDAG 11|01|2008: studiedag Theater in Vlaanderen
sinds 1960, o.l.v. Klaas Tindemans, voor relatief jonge 
programmatoren.
• DONDERDAG 14 OF 21|02|2008: agenda en locatie nader 
te bepalen.
• MEI 2008: KunstenFESTIVALdesArts, agenda en locatie 
te bepalen.

>>> Meer info: joris@vti.be
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VTi TUSSENSTAND

[DEBAT EN STUDIEDAG]
METAMORFOSE IN PODIUMLAND NA DE BESLUITEN
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het VTi op Het Thea-
terfestival een studiedag voor professioneel gebruik. Dit jaar
stond de hele dag in het teken van de vraag: ‘Hoe kunnen
podiumkunstenaars en hun praktijk in de toekomst onder-
steund worden?’ Aanleiding was enerzijds de beslissing van
de minister in het kader van de tweejarige subsidieronde van
het Kunstendecreet. Anderzijds bleek uit de VTi-studie
Metamorfose in podiumland (www.vti.be/metamorfose) dat
de individualisering van de podiumsector een van de meest
opvallende veranderingen is van de afgelopen twintig jaar.
Dat vraagt om een aangepast beleid maar ook om een
aangepaste praktijk van de podiumorganisaties zelf. 
Drie werkgroepen bogen zich elk vanuit een eigen invalshoek
over deze kwestie. 
• De werkplaatsen gaven zich over aan een intense zelf-
bevraging. Zij bekleden immers een cruciale plaats in de
begeleiding en samenwerking met kunstenaars. 
• De programmatoren van kunsten- en cultuurcentra ont-
moetten elkaar in de werkgroep ‘programmeren en commu-
niceren’. Opvallende conclusie van deze werkgroep was de
nood aan een structureel informeel overleg tussen program-
matoren van kunstencentra, werkplaatsen en cultuurcentra.
Met het Platform Podiumkunsten hebben het VTi en Cultuur
Lokaal alvast de koe bij de horens gevat (zie kalender). 
• Een derde werkgroep had het over ‘diversiteit en beoorde-
len’. Onder begeleiding van Bart Top en Laurien Saraber
kwamen, via videofragmenten en fictieve subsidieaanvragen,
de ‘hete hangijzers’ van beoordeling in een cultureel diverse
context aan de orde.
Het middagdebat, dat zich ook over de centrale vraagstelling
boog, bewees hoe moeilijk het is om op een serene manier te
spreken over manieren waarop kunstenaars kunnen onder-
steund worden. Ondanks boeiende interventies van Thomas
Ryckewaert, Lucas Vandervost (De Tijd), Hilde Wils (actrice,
o.a. bij De Parade), Staf Pelckmans (De Warande), Geert
Opsomer (Nieuwpoorttheater, Victoria, RITS), Steven Heene
(Theater aan Zee), Barbara Raes (Buda Kortrijk) en Patrick
Allegaert (voorzitter van de Beoordelingscommissie theater)
bleef het een moeilijke klus voor moderator Anna Luyten om
de panelleden en de zaal tot constructieve, concrete
voorstellen van samenwerking te bewegen. Allicht leent het
publieke debat zich minder dan besloten workshops tot
dergelijke concrete uitwisselingen en voorstellen.
>>> Meer info en verslag: zie www.vti.be.

[INTERNATIONAAL] YOUNG ARAB THEATRE FUND
Van 24 augustus tot 1 september was een delegatie van het
Young Arab Theatre Fund (YATF) te gast op Het Theaterfesti-
val. De groep bestond uit acht jonge curatoren/programma-

toren van evenveel kunstpodia en gallerijen uit acht
Arabische steden aan de Middellandse Zee: Damascus,
Tunis, Amman, Cairo, Beirut en Alexandrië.
Deze jonge curatoren werken mee aan het festival dat Frie
Leysen, in opdracht van het YATF, opzet in het Midden-
Oosten. Naast de internationale programmering, heeft Leysen
hen uitgenodigd om elk in hun stad een lokaal programma
op te zetten en te presenteren. Op die manier wordt gezocht
naar een maximale synergie tussen lokale artistieke
dynamieken en de internationale gasten.
De delegatie bezocht in België heel verschillende organisa-
ties, vooral met de bedoeling inzicht te krijgen in de manie-
ren waarop artistieke praktijken zich hier vandaag ontwikke-
len. De curatoren kregen een wijd spectrum aangeboden,
gaande van grote huizen zoals KVS en Wiels, over een aantal
werkplaatsen (Wp Zimmer, Nadine, Pianofabriek) tot meer
grassroot-organisaties als Brussels behoort ons toe of City
Mine(d). 

[DIVERSITEIT] TRACKS 2.0
Met Tracks 2.0 trekt het VTi het al gevoerde onderzoek naar
culturele diversiteit door naar de praktijk en speelt daarin
een activerende en sensibiliserende rol. Het traject richt zich
niet alleen op informatie-uitwisseling. Tracks 2.0 wil ont-
moeting stimuleren tussen kunstenaars en medewerkers met
verschillende culturele achtergronden, en de Vlaamse kunst-
organisaties. Met een aantal vaste en soms wisselende 
partners willen we in verschillende etappes de bestaande
netwerken – kunsthuizen, beleid, niet-westerse kunstenaars
– beter op elkaar doen aansluiten. Het traject richt zich op
dit moment op het aanbieden van infosessies en het opzetten
van bezoekersprogramma’s. 
Het Theaterfestival 2007 bood een ideale context voor een
eerste bezoekersprogramma, om een artistieke dialoog te
starten en nieuwe organisaties, cultuurhuizen en tendensen
te ontdekken. Met een tiental kunstenaars werden drie pro-
ducties op het festival bekeken. Op 24 september is deze
groep opnieuw samengekomen om de voorstellingen ten
gronde te bespreken. Deze artistieke voeding bleek erg
waardevol om de eigen visies en opvattingen te kunnen con-
fronteren en te verrijken met die van anderen. En dat geldt
voor de kunstenaars,  maar evenzeer voor de medewerkers
aan het traject. 
Op 12 oktober mochten we in Brussel 30 kunstenaars ont-
vangen die een extra infosessie rond het statuut van de kun-
stenaar kwamen volgen. De namiddag was een samenwerk-
ing tussen het VTi, VCA en Kunstenloket. Het was een erg
intense sessie, die vakkundig in goede banen werd geleid
door Greet Souvereyns, juriste bij het Kunstenloket. 
Op 9 november werd een infosessie opgezet in Antwerpen, in
het kader van het Moussem festival. Op het programma

42

073274 COURANT_83  07-11-2007  16:02  Pagina 42



43

ww
w.

vt
i.b

e 
ww

w.
vt

i.b
e 

ww
w.

vt
i.b

e 
ww

w.
vt

i.b
e 

ww
w.

vt
i.b

e 
ww

w.
vt

i.b
e 

ww
w.

vt
i.b

e 
ww

w.
vt

i.b
e

stond een panelgesprek met kunstenaars over hun noden en
behoeften, een toelichting over de verschillende subsi-
diemogelijkheden van het Team Podiumkunsten van het
Agentschap Kunsten en Erfgoed, aangevuld met informatie
van de lokale overheidsdiensten, een voorstelling van de
werking van het Kunstenloket en van de steunpunten, en tot
slot tijd voor vragen.
In de eerste helft van november bekijkt de groep opnieuw een
voorstelling, die gezamenlijk wordt besproken. 
>>> Wie vragen heeft over Tracks 2.0 of geïnteresseerd is
om bij dit traject aan te sluiten, geeft een seintje aan:
maarten@vti.be.

[DEBAT] DANS IN DE LAGE LANDEN
Naar aanleiding van de fototentoonstelling van Wim
Vandekeybus nodigde het Vlaams-Nederlands huis deBuren
het VTi uit om een debat te organiseren over dans in de lage
landen. Dat kwam goed uit. In Nederland verscheen pas
Dans zichtbaar beter, het resultaat van een zelfonderzoek
van de danssector in Nederland. In Vlaanderen ontwikkelt het
VTi samen met het veld een heus ‘masterplan voor dans’ (zie
kalender). De tussentijdse discussie bij deBuren was een
welgekomen moment om dit Vlaamse traject te voeden.
Ruud Nederveen (Directie Overleg Dans) en Leontien Wiering
(Nederlandse Dansdagen) lichtten het Nederlandse rapport
toe. We onthouden hiervan vooral het moeizame maar vrucht-
bare ontstaansproces dat tot het rapport heeft geleid. Wim
Vandekeybus gaf een heel persoonlijke getuigenis hoe hij zijn
carrière uitbouwde van jonge, onbevangen danser tot een
van de meest succesvolle choreografen op dit ogenblik. En
dit met een verfrissende en zelfkritische kijk op het interna-
tionale circuit waar hij ondertussen ook zelf deel van uit
maakt. Sociologe Delphine Hesters (KULeuven) deed verslag
van haar onderzoek naar de positie van de danser/choreo-
graaf in de internationale dansgemeenschap te Brussel. Een
soms prangend verhaal dat een aantal problemen blootlegt
in het gevoerde beleid ten aanzien van kunstenaars die niet
omringd zijn door een structuur. De Nederlandse onderzoeker
en consulente Laurien Saraber deed een oproep om ook in de
danswereld, die schijnbaar heel internationaal en heel divers
is, meer oog te hebben voor culturele diversiteit. Ongeacht
het internationale karakter van de hedendaagse dans is er
toch ook hier sprake van een sterk overheersende westerse
stroming, die weinig ruimte laat voor andere invloeden.
In het debat zelf bogen Theo Van Rompay (P.A.R.T.S.), Pieter
T’Jonck (criticus De Morgen), Ruth Collier (Zoo/Thomas
Hauert) en Marc Goossens (ccBe) zich over verschillende
hangijzers, die ook in het masterplan aan bod zullen komen:
de zorg om een goed klimaat voor artistieke ontwikkeling en
vruchtbare internationale uitwisseling, om een betere spreid-
ing en zichtbaarheid in eigen land. De situatie in Vlaanderen

en Nederland bleek te verschillend om wederzijdse lessen te
trekken.
>>> Een volledig verslag vind je op www.vti.be.

[INTERNATIONAAL] IETM GENT
Van 4 tot 6 oktober ging in de Gentse Vooruit de halfjaar-
lijkse IETM-meeting door. Onder de vlag OneOnOne werd de
cross-over tussen de kunsten en de bedrijfswereld verkend,
zowel op het vlak van artistieke inhouden, van nieuwe tech-
nologie, als van communicatie en marketing.
Het VTi lanceerde een nieuwe internationale videocompilatie
en presenteerde de (gedeeltelijke) Engelse vertaling van
Tracks en Metamorfose in podiumland. Deze teksten zijn
digitaal beschikbaar via de website, maar werden tijdens
IETM als ‘booklets’ verspreid onder een selectie interna-
tionale stakeholders. De reacties erop leverden nieuwe con-
tacten op, net als enkele aanzetten voor verder onderzoek.
>>> Meer info: www.vti.be/internationaal

[INTERNATIONAAL] DANCEVIDEONAVIGATOR ENICPA
Op IETM Gent is www.dancevideonavigator.org gelanceerd,
een gezamenlijk online zoeksysteem dat op eenvoudige wijze
dansvideo in Europese collecties kan ontsluiten. De website
is gestart met zes partners in zes talen: IALS Rome, TIN
Amsterdam, TI Praag, VTi Brussel, CDAEA Sevilla en Mime-
zentrum Berlin. Vanaf 2008 kunnen nieuwe partners toetre-
den.
>>> Meer info: www.dancevideonavigator.org

[WEBSITE] NIEUWE VIDEOCOMPILATIE ONLINE
Het individu wordt steeds belangrijker in de Vlaamse po-
diumkunsten. Dat was een van de opvallende slotconclusies
uit Metamorfosen in podiumland, de studie die het VTi in juni
2007 presenteerde. Daarom staat ook in onze nieuwe video-
compilatie de kunstenaar centraal. De selectie van fragmen-
ten werd bepaald door de eigenzinnigheid van de makers, en
dus niet door het profiel van de gezelschappen en huizen die
hun werk omkaderen. Uitgebreide infofiches over organisa-
ties vind je wel terug via de homepage van onze Engelse en
Franse website.
Van volgende makers werd een videofragement geselecteerd:
Simon Allemeersch, Mesut Arslan, Heine Avdal, Chokri Ben
Chikha, Ugo Dehaes, Andy Deneys, Manah Depauw, An De
Donder, Tom Dupont, Mette Edvardsen, Ruud Gielens, Inne
Goris, Tarek Halaby, Mieja Hollevoet, Mette Ingvartsen, 
Eric Joris, Edit Kaldor, Stef Lernous, Kate McIntosh, Bart
Meuleman, Hanneke Paauwe, Stefan Perceval, Arco Renz,
Raven Ruëll, Wayn Traub, Tine Van Aerschot, Lotte van den
Berg, Hans Van den Broeck, Sanne van Rijn, Benjamin
Verdonck en Kris Verdonck.
Deze brede waaier aan kunstenaars geeft een beeld van het
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diverse aanbod op de Vlaamse podia. Soms gaat het om vrij
jonge makers die zich de voorbije jaren lieten opvallen.
Anderen timmeren al een hele tijd aan hun parcours, maar
slagen er in steeds weer boeiende producties te tonen. Een
belangrijk criterium was ook de internationale potentie van
een voorstelling. En dan is er nog de beschikbaarheid van
recent en goed beeldmateriaal, die onze keuze jammer
genoeg beperkte.
>>> Meer info:
en.vti.be/video
fr.vti.be/video
www.vti.be/internationaal

[METAMORFOSEGESPREKKEN]
HET SPEELVELD TUSSEN BEELDENDE 
EN PODIUMKUNST
Dit najaar introduceerde STUK een nieuw internationaal
festival op de overlap van disciplines als beeldende kunst,
dans en podiumkunsten. Playground bracht voorstellingen en
presentaties samen die door hun vaak experimentele vorm
afwijken van een reguliere opvoering of presentatie. In het
kader van dit festival, op 8 november, zetten het VTi en het 
steunpunt voor audiovisuele en beeldende kunsten (IAK IBK)
een studienamiddag op die inzoomde op de cross-over tus-
sen podium en beeldende kunst. De inzet was het in kaart
brengen van dit tussenveld en het overdenken van de gevol-
gen van de hybridisering. Hoe geven organisaties en instel-
lingen deze eerder experimentele mengvormen een plaats
binnen hun ruimtes, hun technische kennis en hun program-
matie? Hoe kunnen ze leiden tot nieuwe nieuwe formats, en
hoe kunnen die naar het publiek gecommuniceerd worden?
Cruciaal was ook de vraag hoe het beleid ondersteuning kan
bieden aan kunstenaars die binnen of tussen verschillende
disciplines werkzaam zijn.
Tijdens deze studienamiddag werden mogelijkheden en
modellen belicht door buiten- en binnenlandse sprekers met
expertise binnen dit experimentele domein. Vanuit het stand-
punt van de kunstenaar, organisatie, communicatie en 
beleid werd er telkens een link gelegd tussen een internatio-
nale gastspreker en de koppeling naar de eigen (Vlaamse)
kunstensector.
Met het materiaal dat deze studiedag voortbracht, vullen 
we een lijvig dossier in de volgende Courant. Die zal dus
integraal gewijd worden aan ‘hybridisering’ in podium- en
andere kunsten.
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CONTACT
Vlaams Theater Instituut vzw
Sainctelettesquare 19
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 201 09 06
F +32 (0)2 203 02 05
info@vti.be
www.vti.be
zoeken.vti.be
Plan en wegbeschrijving: 
check www.vti.be (contact)

KERNOPDRACHT
Het Vlaams Theater Instituut (VTi) is het steunpunt voor de 
podiumkunsten. Als kritisch forum vuren wij het publieke debat
aan en zijn we een draaischijf voor informatie over verleden,
heden en toekomst van de Vlaamse podiumkunsten in een inter-
nationaal perspectief. Wij staan garant voor een kwalitatieve
dienstverlening aan de professionele sector, de overheden, de
opleidingen, de media, de onderzoekscentra, het publiek etc.

MEDEWERKERS
Jef Aerts, Diane Bal, Wessel Carlier, Christel De Brandt, 
Martine De Jonge, Mieke De Schepper, Robin D’hooge, 
Joris Janssens, Dries Moreels, Ann Olaerts, Maarten Soete, 
Nikol Wellens

COURANT#83
Samenstelling dossier onderwijs en cultuur:
Jef Aerts, Patrick Jordens, Ann Olaerts en Maarten Soete

Met dank aan CANON Cultuurcel

Redactie: Jef Aerts, Robin D’hooge, Joris Janssens, 
Dries Moreels, Ann Olaerts, Maarten Soete, Nikol Wellens
Eindredactie: Jef Aerts

Vormgeving: Paul Boudens
Druk: Sintjoris

ISSN 0776-1 198

BIBLIOTHEEK
Openingsuren
di 14:00-18:00 
wo 13:00-20:00
do 14:00-18:00
vr 14:00-18:00 
zo, za, ma gesloten

Wie de documentatiedienst, bibliotheek en videotheek van het VTi 
regelmatig en op een voordelige manier wil raadplegen koopt best een
gebruikerskaart, die kost € 5,00. De kaart blijft 12 maanden geldig.
Houders van een gebruikerskaart krijgen een abonnement op Courant 
en 10% korting op de VTi-bookshopartikelen. Wie boeken wil ontlenen
betaalt een bibliotheekwaarborg van € 25,00. De bibliotheekcatalogus 
en het bibliotheekreglement raadplegen kan op www.vti.be.

BOOKSHOP
Onze bookshop vind je in de VTi-bibliotheek of op www.vti.be. 
VTi-leden krijgen 20%, geregistreerde bibliotheekgebruikers en
CJP-leden krijgen 10% korting bij aankoop van boeken, theater-
teksten, tijdschriften, video’s of cd’s uit de VTi-bookshop.

MET STEUN VAN 
De Vlaamse overheid

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u op de hoogte te houden
van onze activiteiten. Inzage en eventuele aanpassingen zijn mogelijk, 
zoals voorzien in de wet van 08/12/1992 ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer.

VTi
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VLAAMS THEATER INSTITUUT
Sainctelettesquare 19  1000 Brussel

T+32.2.201.09.06  F+32.2.203.02.05  
info@vti.be  

www.vti.be
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