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Ik hou van kunst….. 
Wanneer ik alleen ben met mijn notities, gaat mijn hart tekeer en stromen de tranen. 
Op die momenten worden mijn emoties en mijn vreugde te machtig. 

                      (Giuseppe Verdi) 
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1. Situering van de onderwijsinstellingen. 
 
Het Deeltijds Kunstonderwijs van Dilsen Stokkem behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet en 
verstrekt deeltijds kunstonderwijs in muziek, woordkunst, dans en beeldende en audiovisuele kunst. De 
Inrichtende Macht is het Stadsbestuur van Dilsen-Stokkem, Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. 
De hoofdschool is gevestigd te Stokkem in het voormalige klooster, Schuttersstraat 7 en heeft als 
wijkafdelingen Dilsen en Rotem. 
Daarnaast beschikt de academie over een filiaal te As met als wijkafdeling Niel bij As. 
 
In het kader van de brede school wensen wij iedereen de kans aan te reiken om te participeren aan 
kunstonderwijs vanuit een zo breed mogelijk aanbod. 
Wij verschaffen onderricht in muziek, woordkunst/drama, dans en beeldende & audiovisuele kunst, 
kortom in alle domeinen kunstonderwijs. 
Wij wensen de artistieke bedrijvigheid in onze regio te bevorderen in samenwerking met het 
provinciebestuur, de lokale culturele organisaties, inrichtende machten en instellingen voor kleuter, lager 
en secundair onderwijs in onze regio en de instellingen van openbaar nut.  
 

2. Kenmerken van de academie 
 
Bij de aanvangsjaren telde de muziekschool van Dilsen +/- 150 leerlingen en is inmiddels uitgegroeid tot 
een kunstacademie met meer dan 700 leerlingen. 
Dankzij de professionele, artistieke en pedagogische aanpak en kwaliteitszorg van ons lerarenkorps blijft 
het niveau van ons onderwijs gestadig stijgen en mag dit zeker en vast representatief genoemd worden 
tot ver buiten onze regio. 
 
De Stedelijke Academie is een dynamische school die een optimale uitstraling nastreeft.  
De schoolcultuur moet garant staan voor een aangenaam werkklimaat. 
Een school waar iedereen zich thuis kan voelen, waar er aandacht is voor elk individu, waar niveaube-
waking borg moet staan aangepast aan de huidige visie op het lerarenambt; een school met aandacht 
voor vernieuwing en doelgerichte werking met een zeer degelijke kennisoverdracht door haar 
lerarenteam. 
 
Binnen deze toch wel woelige en onrustige tijden blijft de academie intensief verder werken aan de 
vooropgestelde uitbouw van haar instelling. De ontwikkelingen van schoolcultuur, het werken aan en het 
permanent bijsturen van het artistiek pedagogisch project en academieluik dragen hier positief toe bij.  
Teneinde de toegang tot het globale vormingsaanbod voor iedereen mogelijk te maken, worden talloze 
initiatieven genomen en onderhouden; 
Er is regelmatig overleg met het verenigingsleven; er is een goede samenwerking met het provincie- en 
stadsbestuur; er zijn zeer regelmatige contacten/samenwerkingen met het dagonderwijs; enz... 
 
De school tracht een eigen identiteit te verzekeren en stelt hierbij enkele belangrijke prioriteiten voorop: 
“Teamwork en vak- en domeinoverschrijdend werken”. 
De organisatiemethode is erop gericht om het werkproces zo efficiënt mogelijk te laten functioneren, 
met de bedoeling om de kwaliteit van ons onderwijs aanzienlijk en ononderbroken te blijven verbeteren. 
Kwaliteit en kwaliteitszorg vormen een essentiële voorwaarde voor de leefbaarheid van onze instelling. 
Deze kwaliteitsverbetering moet voortvloeien uit de interne verbetering van het onderwijsleerplan zelf; 
denken we aan de verdere ontwikkeling van het artistiek pedagogisch project, en de opgestarte en 
continue formele en informele zelfevaluatie. 
Om de spreiding van het lessenrooster te optimaliseren binnen alle afdelingen van de Stedelijke 
Academie van Dilsen-Stokkem en As werden de jaarlijkse contacten tussen de academie enerzijds en de 
scholen en de socioculturele verenigingen anderzijds binnen onze regio verbreedt. 
Er wordt aan informatieoverdracht gedaan (tweerichtingsverkeer) om de academie toegankelijker te 
maken voor het grote publiek (drempelverlaging). 
Klasbezoeken worden georganiseerd waarbij er zowel op inhoudelijk als op informatief vlak raakvlakken 
werden gedefinieerd met het regulier onderwijs en met verenigingen (muziekverenigingen, zangkoren, 
toneelgezelschappen, kunstkring, verenigingen voor erfgoed …) 
Ook gedurende de schoolvakanties staat onze academie niet stil, denken we hier bv. aan de 
Kunstfietsroute, Tiereliere en Doetertoe-dagen waar de academie van deel uitmaakte. 
 
Ook de media krijgen een uitgebouwde en tevens aparte rol binnen de organisatie (website, facebook, 
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lokale radio, tv-Limburg, Het Belang Van Limburg, streekkranten, dagbladen, infobladen, ...) van de 
academie. 
 
Ook het zangproject ‘tiereliere’ richtte zich naar kinderen van het 1ste t.e.m. het 4de leerjaar 
basisonderwijs, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. 
Op een laagdrempelige en muzische wijze wil dit project kinderen plezier laten beleven aan het samen 
zingen. We lieten hen zo laten kennis maken met muziek en gelijktijdig ook hun sociale en muzische 
vaardigheden stimuleren. 
Vanaf schooljaar 2014-2015 werd er geen subsidie meer voorzien voor onze kunstacademie. Hierdoor 
waren we genoodzaakt om dit project stop te zetten en werd gekozen voor een nieuwe aanpak: 
Met het project “Kunstklas” werken we sinds het schooljaar 2017-2018 nauw samen met het kleuter- en 
basisonderwijs in onze regio. Leerkrachten van de kunstacademie gaan hand in hand aan de slag met 
de klasleerkracht in Dynamo- en Kunstkuur-projecten. 
Thema’s uit de leerstof van niet muzische vakken worden op een muzische manier behandeld, dit over 
de vier kunstdomeinen heen. Deze projecten worden gesubsidieerd door cultuurkuur. 
Verder investeert de academie in lesuren muziek waarbij een leerkracht 6 weken aan de slag gaat met 
leerlingen van het 1ste, 2de of 3de leerjaar, gevolgd door een voorstelling voor ouders, grootouders enz. in 
vier basisscholen. 
Op vraag van de Gemeentelijke Basisschool te Niel-bij-As starten we vanaf september 2021 met een 
kinderkoor in de middagpauze. 2 leerkrachten MCV zetten zich hiervoor in. 
De leerkrachten koper werken samen met de klasleerkracht in de basisscholen met de VLAMO doe-
koffer ‘Van toeten noch blazen’. 
Andere leerkrachten instrument doen dan weer eenmalige instrumentenvoorstellingen in de klassen van 
de basisscholen. 
Daarnaast ondersteunt de academie ook alle scholen in de zoektocht naar pedagogisch verantwoord 
lesmateriaal voor muzische vakken. 
Voor de schooljaren 2020-2023 werden projectaanvragen goedgekeurd voor Kunstkuur in samenwerking 
met 3 verschillende basisscholen. 
 
Naast de traditionele Open-Deur-Info dag in de maand juni organiseren wij jaarlijks een voorstelling voor 
de leerlingen van alle 2° studiejaren van de basisscholen van Dilsen-Stokkem en As. Alle leerkrachten van 
de academie nemen aan dit initiatief deel. Het geheel verloopt steeds zeer vlot en boeiend 
(kindvriendelijk, wederzijdse interactie, soepelheid...). 
 
In het kader van een eerder gesubsidieerd project ‘kunstinitiatie voor kansarme en allochtonen 
jongeren’ werd een Musical uitgewerkt. Wij betreuren het dat dit project geen verlengstuk kon bekomen. 
Het dossier werd in elk geval als zeer waardevol met een zeer sterke inhoudelijke visie betiteld. 
Daarom organiseren we jaarlijks nog 1 lesuur musical voor alle geïnteresseerde leerlingen met een 
voorstelling in de maand april te As. 
 
Door deelname van de academie aan het Fonds Penry Guy uit As ontstond sinds enkele jaren een 
culturele uitwisseling met de Gowerton school uit Wales en hun departement muziek. Leerlingen uit deze 
school kwamen al twee keer op bezoek in As waar ze deelnamen aan herdenken aan de heldendaden 
van de uit Wales afkomstige piloot ‘Penry Guy’ die in As sneuvelde na een heldendaad in WOII. 
Daarnaast konden ze genieten van concertoptredens door onze kunstacademie. 
Anderzijds reisde ons slagwerkensemble ook naar Wales voor twee concerten in deze regio. 
Een volgende trip naar Wales voor het harpensemble zit ook nog in de planning. 
 
Samenwerking met andere culturele verenigingen: 

- Het domein dans danste tijdens een concert van de Koninklijke Harmonie St-Cecilia Stokkem 
- Het domein woord werkt jaarlijks samen met het Davidsfonds, afdeling Lanklaar en de Stedelijke 

Bibliotheek voor ‘toast literair’, ook het muzikale luik wordt jaarlijks door de kunstacademie 
ingevuld. 

- Concertexamens waarbij leerlingen uit graad 4.3 als solist werden begeleid door de Fanfare De 
Juliusvrienden uit As en de gerenommeerde Koninklijke Harmonie St-Cecilia uit Rotem.  
Ook het delen van locaties en muziekinstrumenten is hier onderdeel van samenwerking. 

- Boeiende lezingen/concerten i.s.m. het Davidsfonds “Nacht van de geschiedenis” met o.a. Rose-
Marie Hendrickx en Maaike De Zitter, het Strijkersensemble cordes en bleu en Liliane Wilms rond 
August De Boeck, enz. 

- Tentoonstellingen, dans- en muziekvoorstellingen op de Parkfeesten te Dilsen i.s.m. de culturele 
dienst WVC. 



 
Schuttersstraat 7 – 3650 Dilsen-Stokkem – Tel: 089/75 57 56 – academiedilsenstokkem@gmail.com 

Info: www.academiedilsenstokkem.be 
 

5 

- Deelname van de academie aan het project “Show zoekt artiest” met de stedelijke dienst WVC 
- Tevens nam de academie al deel aan de Pinkster Kunstfietsdagen, het zomerdorp, Doetertoe-

dagen, en tal van andere Stedelijke initiatieven…. 
Op die manier bereiken wij vele jongeren uit de volledige fusie. Deze evenementen vinden op 
regelmatige tijdstippen plaats en zijn opgebouwd rond drie pijlers: creatieve activiteiten, 
workshops/toonmomenten en info-beurs. 

- De afdeling woord neemt ook jaarlijks deel aan de nacht met de fluisterbootjes aan 
Maascentrum De Wissen te Stokkem i.s.m. de stedelijke dienst toerisme, alsook de jaarlijkse 
Halloweentocht van de Gezinsbond te Rotem. 

- De afdeling BaK is jaarlijks aanwezig op de gemeentelijke kunstmarkt te As, eind augustus 
- … 

 
 

3. Pedagogisch milieu. 
 
Het is van primordiaal belang dat het Deeltijds Kunstonderwijs Dilsen-Stokkem/As voorziet in een klimaat 
dat aansluit op het opvoedingsmilieu van gezin en dagschool. Ons onderwijs en dus ook de academie 
zijn in deze gedachtegang verlengden van het gezin.  
Met het oog op een evenwichtig opvoedingsproces stelt de academie volgende betrachtingen voorop: 

- Het ontwikkelen van esthetisch bewustzijn, inzicht en smaak bij de leerling, zodat deze in 
toenemende mate kan genieten van het schone en er waardering kan voor opbrengen. 

- Het zich thuis voelen in de academie en bij de leerkracht. 
- Het bevorderen van een sociaal bewustzijn en van sociale vaardigheden die de leerling in staat 

stellen positieve relaties met anderen op te bouwen en effectief deel te nemen aan de sociale 
groepen waartoe zij behoort. 

- Doorzetten om een opdracht volledig af te werken. 
- Respect voor natuur en omgeving. 

 
Het Deeltijds Kunstonderwijs Stokkem/As streeft verder naar: 

- Bestendige kwaliteitsverbetering en niveaubewaking. 
- Verwezenlijken van de in het leerplan voorgeschreven competenties. 
- Streven naar een positieve schoolcultuur. 
- Actualiseren van de leerprogramma’s en evaluatie. 
- Functioneel aanwenden van nieuwe technologieën en leermiddelen. 
- Het permanent evalueren met formele en informele kwaliteitscontrole 

 
 

4. Artistieke opvoeding. 
 
Daar de opleiding tot het actief beoefenen van de kunst een levenslang proces is en zeker niet eindigt 
bij het afstuderen aan een academie, opteert het Deeltijds Kunstonderwijs in Dilsen-Stokkem/As voor een 
procesgerichte artistieke pedagogie. In het Deeltijds Kunstonderwijs van Dilsen-Stokkem/As komen dan 
ook alle opvoedingsaspecten aan bod in het kader van een artistieke ontwikkeling op levenslange 
termijn. 
 

a. Het intellectuele aspect: 
- alerte houding op creatief vlak 
- research en documentatie 
- theoretische kennis van het vak 
- terminologie 
- theoretische kennis van klank, vorm, taal, kleur, ritme, materiaal...                              
- notatie 
 

b. Het sociaal aspect: 
- dialoog 
- functioneren in groep 
- groepswerk 
- acteren 
- uitwisselen van belevingsindrukken 
- wederzijds respect 
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c. Het lichamelijke aspect: 
- motorische vaardigheden 
- houding en ademhaling 
- relaxatie 

 
d. Het esthetisch aspect: 

- ervaren van schoonheid 
- stilistische beleving 
- beoordeling en appreciatie 

 
e. Het ethische aspect: 

- zelfkritiek 
- verantwoordelijkheidsbesef 
- zelfbeheersing 
- evenwicht tussen rede en emotie 
- persoonlijkheidsontwikkeling 
- leerdiscipline 

 
f. Het creatieve aspect: 

- expressie 
- interpretatie 
- improvisatie 
- compositie 

 
Het zich kunnen en mogen uiten, het zich creatief laten gelden in een der aangeboden 
studierichtingen heeft voor kinderen, jongeren en volwassenen naast een educatieve waarde ook 
een heilzame functie. 
 
In deze optiek betekent het DKO zoals het in deze visie aan de academie wordt verstrekt ook een 
permanente preventie tegen diverse hedendaagse jeugd- en maatschappelijke problemen. Vele 
opvoedingsaspecten komen niet altijd voldoende aan bod in andere onderwijsvormen. Zij maken 
het DKO tot een onmiskenbare schakel in het opvoedingsproces naar volwassenheid. 
 
 
5. Algemeen levensbeschouwelijke uitgangspunten. 

  
a. Als openbare instelling staat de Stedelijke Kunstacademie open voor iedereen, ongeacht 

leeftijd, ras, afkomst, intelligentie, huidskleur, lichamelijke gesteldheid en levensovertuiging. Iedereen is er 
welkom mits hij/zij zich confirmeert aan maatschappelijk geaccepteerde regels van burgerlijk fatsoen die 
ten grondslag liggen van algemeen sociaal functioneren. De grondhouding die de academie hanteert 
bij de opvoeding van de leerlingen is er een van diep respect voor het individu. 
Ze wil een plaats zijn waar alle leerlingen tot een maximale ontplooiing van hun individuele artistieke 
talenten kunnen komen. Elke leerling verdient daarom respect voor zijn/haar persoonlijke waarden en 
eigenheid. De academie wil een sfeer bieden waar orde en stiptheid de rust en geborgenheid 
waarborgen die daartoe nodig zijn. 
 
  b. Tussen het DKO en het cultuurlandschap kunnen ontelbare raakvlakken gedefinieerd worden. 
In onze samenleving spreekt men voortdurend van leescultuur, beeldcultuur, luistercultuur, enz. 
In het raam van de Europese eenmaking spreekt men bovendien over een multiculturele samenleving 
en de culturele identiteit. In ons DKO is de cursus ‘MCV’ een wezenlijk gegeven. Vaak merkt men op dat 
het culturele peil bij de jeugd alsmaar achteruitgaat. 
Cultuur (al dan niet onderdeel van onderwijs) is een dialoog met de natuur. 
Max Wildiers onderscheidt in zijn boek ‘’Het verborgen leven van de cultuur’ deze dialoog in drie 
etappes: - het wereldbeeld (imago mundi); 

- de levenswijze (ethos); 
- en de symbolen die naar dit wereldbeeld en naar die levenswijze verwijzen. 

 
Is kunst, en muziek in het bijzonder, niet bij uitstek de taal waarin een gemeenschap haar gesprek met de 
wereld voert, haar visie op de natuur verwoordt? 
De mens is met zijn kunst de grote verteller van zijn leven. 
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Is het niet de muziek zelf die Mozarts ‘Toverfluit‘ de weg wijst die de westerse mens moet volgen om 
opnieuw in harmonie te leven met zichzelf, met zijn medemens en met de kosmos, door wijsheid aan 
schoonheid te koppelen? 
 
Zo gezien is de cultuur de identiteit en de levensstijl van een samenleving en is de kunst een belangrijk 
onderdeel van cultuur. 
Kunst heeft te maken met de beleving van het bestaan, met de expressie van die beleving in een vorm 
met een bepaald schoonheidsideaal, en met communicatie of overdracht van die beleving naar 
anderen. 
 
Door het willen en kunnen opbrengen van begrip voor mensen met een andere levensfilosofische 
overtuiging, is hij/zij in staat een positieve bijdrage te leveren aan onze heterogeen samengestelde, 
democratische maatschappij. Kunstonderwijs vormt zo een brugfunctie tussen de mens en de 
maatschappij. 

 
c. Binnen de werking aan de academie trachten we mee sturing te geven in het totale 

opvoedingsproces van de jongeren. 
We leggen contacten tussen mensen, tussen jongeren en anderen en laten elk zijn 
verantwoordelijkheden opnemen binnen de organisatie van lessen, contacten, concertorganisaties, 
topics…. 
Er gaat duidelijk een invloed uit van de een op de ander, er is interactie. 
Die invloed heeft te maken met woorden en handelingen, maar ook houdingen (afspraken, 
deontologische codes, respect, …) 
Het gaat om een vaardigheid aanleren; kennis en inzichten verwerven en komen tot een oordeel. 
Bovendien is zelfkennis een belangrijke schakel tot verdere ontplooiing van zijn/haar artistieke inzichten. 
Binnen dit opvoedingsproces trachten wij binnen de academie een klimaat te scheppen waarin de 
leerlingen zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn en tot ontplooiing kunnen komen. 
De leerling staat hierbij voortdurend centraal. 
 
Wij begeleiden de jongeren op de lange weg naar hun volwassenheid. Tot op zekere hoogte dienen wij 
als team hierin leiding te geven. In principe hebben wij een dienende functie en moeten we respect 
hebben voor dat nieuwe individu dat in ontwikkeling is. 
Opvoeden van de leerlingen (‘de toekomstige steunpilaren van de maatschappij’) is daarom een 
aaneenschakeling van noodzakelijke compromissen. 
Het is de kunst van ons opvoedingsproces, het kind enerzijds voldoende ruimte te geven, en aan de 
andere kant het te laten merken dat het moet rekening houden met anderen en gezag aanvaarden, 
gehoorzamen. 
Binnen het academiereglement zijn hieromtrent duidelijke richtlijnen opgenomen. 
Het muziek-, woord-, dans- en beeldonderricht aan de academie tracht bij de leerlingen iets naar boven 
te halen en te ontwikkelen dat latent was, het wil een meerwaarde zijn in hun zelfontplooiing tot een 
ruimdenkend mens. 
Het is een ontoelaatbare simplificatie aan te nemen dat in alle kinderen hetzelfde algemeen goed zit. 
We zijn ondanks veel gemeenschappelijks tenslotte allen uniek en het goede dat in elk kind zit, is iets 
persoonlijks, dat niet te reduceren is. 
De onderlinge relaties onder alle betrokkenen van DKO is zéér belangrijk. 
Relatie voedt op, mits het een echte relatie is. 
 
Opvoeden is doen ontwikkelen in het totale wordingsproces. 
Contact is hierbij een basiswoord. Het contact van de leraar ten opzichte van de leerling moet niet in de 
richting van boven naar beneden verlopen, sprekend vanaf de leerstoel tot leerbanken, maar in een 
echte wisselwerking, waarbij ervaringen worden uitgewisseld. We streven ernaar dat de leerling steeds 
‘centraal’ blijft staan. 
 

d. Kunst kan op vrijwel elke leeftijd beoefend worden. Om praktische redenen wordt men vanaf 
15 jaar als volwassene ingeschreven, althans diegene die op die leeftijd de opleiding in het deeltijds 
kunstonderwijs aanvangt, of die voorheen dergelijke studies onderbrak en wenst te herbeginnen. 
De inbreng van de volwassenen in de academie is belangrijk. Meerdere aspecten van het 
kunstonderwijs behoren zelfs eerder tot het domein van de volwassenen dan tot dat van de jongeren: 
solozang, sommige instrumenten, muziekgeschiedenis, muziektheorie, … 
De opleiding van de volwassene is evenwaardig aan die van de jongere, maar verloopt volgens een 
geëigend schema. 
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Anderzijds zijn wij gestart met initiatiecursussen muziek en woord voor de jongeren -8 jaar, nog voor het 
nieuwe decreet in werking ging. De kinderacademie, thans ‘eerste graad’ kent een jaarlijks stijgend 
aantal sterk gemotiveerde jongeren. 
De academie probeert ook tegemoet te komen aan hedendaagse noden en tendensen binnen de 
cursussen jazz en lichte muziek.  
 
Het onderwijs wordt verstrekt door leerkrachten die worden aangesteld door de Inrichtende Macht, op 
voorstel van de directeur of bij beslissing van de reaffectatiecommissie. De Inrichtende Macht laat zich 
daarbij bijstaan door het Overlegcomité. 
Het Kunstonderwijs past in het kader van de richtlijnen, door het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap in een decreet vastgelegd en aanvaard door de Inrichtende Macht. De leerkrachten 
geven onderricht volgens deze richtlijnen en beantwoorden aan alle facetten van het artistiek 
pedagogisch project van het Deeltijds Kunstonderwijs Stokkem. Aangestelde leerkrachten die nog niet 
beschikken over een pedagogisch diploma worden doorverwezen naar de hoge school PXL om in 
naschool onderwijs de benodigde opleiding te vervolmaken. 
 

e. Als dienstverlening aan de gemeenschap is het Deeltijds Kunstonderwijs Dilsen-Stokkem/As 
onderwerp van voortdurende gezonde zelfkritiek wat kadert in een besef van een steeds evoluerend 
maatschappijbeeld. 
Ter ondersteuning van dit pedagogisch project verbindt de Inrichtende Macht er zich toe de 
kunstacademie een aangepaste infrastructuur en pedagogisch materiaal ter beschikking te stellen en 
logistieke steun te verlenen. 
Zo kwam de realisatie tot stand van het bouwen van een klein concertzaaltje/auditorium, het bouwen 
van een inkomhal en verfraaiingwerken van de bestaande infrastructuur en twee nieuwe danszalen in 
de sporthal te Dilsen en één in de sporthal te As. Momenteel zit de volledige verhuis naar een 
nieuwbouw in de planning (vermoedelijk voor 1 september 2022). In deze nieuwe infrastructuur zullen 
verschillende partners samen gehuisvest worden: 
de kunstacademie; 
de gemeentelijke bibliotheek 
enkele klassen van stedelijke humaniora 
een ruime theaterzaal 
 



 
Schuttersstraat 7 – 3650 Dilsen-Stokkem – Tel: 089/75 57 56 – academiedilsenstokkem@gmail.com 

Info: www.academiedilsenstokkem.be 
 

9 

6. Bijkomende aandachtspunten en doelstellingen binnen het APP gericht op de toekomst (korte- 
en langetermijndoelen 

 
Herziening 3de vak in de graden 3.2 & 3.3 naast instrument en groepsmusiceren: extra keuzeoptie 
 
Verdere uitbouw van de afdeling beeldende en audiovisuele vorming 

• Huidige graden: meer instap nodig 
• Organisatie 3de graad: Beeldatelier 

 
Vervolgtraject muziekgeschiedenis 

• Kortlopend traject muziekcultuur 
 
Stroomlijnen van de afdeling dans 

• Initiatieven om leerlingenaantallen terug te doen stijgen 
• Bijwerken klasagenda per graad/leerjaar naar nieuw decreet 

 
Stroomlijnen van de afdeling Jazz Pop Rock 

• Meer focus op groepsmusiceren 
• Extra promo voor het vak basgitaar 
• Hoe bereiken we meer jongeren die al in bands spelen zonder opleiding? 
• Oprichting popkoor voor groepsmusiceren? 

 
Stimulans voor minder populair wordende instrumenten: 

• Koperblazers 
• Houtblazers 
• Slagwerk 
• Van toeten nog blazen VLAMO 

 
Verdere uitbouw van Kunstklas 

• Eigen initiatieven 
• Dynamoprojecten 

o In kaart brengen wat al geweest is over de schooljaren heen 
o 3 nieuwe projecten goedgekeurd 

• Kunstkuur 
o 3 goedgekeurde projecten 
o 1 project in aanvraag voor GBAS 
o Volgend schooljaar 3 extra aanvragen voor uitbreiding puntenenveloppe: 

De Horizon, Uiterwaard, VBAS 
• Van toeten nog blazen VLAMO 

 
Het verder versterken en uitbouwen van de vele samenwerkingsverbanden 

• Dienst WVC Dilsen-Stokkem 
• Dienst cultuur As 
• Bibliotheek Dilsen en As 
• Davidsfonds  
• Fonds Penry Guy 
• Basisscholen 
• Verenigingen (korpsen en koren) 
• Verenigingen voor erfgoed 
• Kunstmarkt As 
• Gastdocenten 
• Gastsprekers 

 
Uitbouw van Google workspace for education: 

• Bevragingen, kwaliteitsonderzoek 
• Aanvangsbegeleiding 
• Permanente evaluatie 
• Inschrijvingen via online formulieren 
• Verslagen vakwerkgroepen 
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Huisvesting: 
• Nieuwbouw ‘De Faar’ 
• Nieuwe locatie BaK te As 
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7. Globale doelstellingen van de academie. 
   

a. Het Deeltijds Kunstonderwijs Dilsen-Stokkem/As wil toegankelijk en bereikbaar zijn voor 
iedereen. Het blijft deeltijds onderwijs, niet onderworpen aan de leerplicht. Het vindt meestal plaats na 
de normale lestijden van het voltijds onderwijs. 
Het Deeltijds Kunstonderwijs Dilsen-Stokkem/As doet hierbij uitsluitend beroep op gespecialiseerde 
leerkrachten die zowel artistiek als pedagogisch geschoold zijn. 
Zoals eerder vermeld bieden wij binnen een milieu dat aansluit op de dagschool en gezin, een 
meerwaarde in het totale opvoedingsproces. 
Vertrekkende vanuit het kind trachten wij nieuwe mogelijkheden aan te reiken; het kind moet zoveel 
mogelijk zichzelf kunnen zijn en tot volledige ontplooiing kunnen komen. Het eindstadium van die 
ontplooiing is dan de volwassenheid, het komen tot geestelijke zelfstandigheid. 
Enkele criteria hierbij zijn: 

- Aanvaarding van zichzelf, d.w.z. de maatschappelijke zelfstandigwording, de onafhankelijkheid. 
Zijn/haar vaardigheden trachten te ontdekken en te beheren: inzichten in partituren verwerven, 
eigen studieritme opleggen, zelfstandig instuderen van nieuwe werken, enz., …. 

- Aanvaarding van de anderen, d.w.z. het vinden van zijn/haar houding tegenover iedereen 
waarmee men op de een of andere manier contact heeft; bv. in de cursus groepsmusiceren: 
leren functioneren en musiceren in groep. 

- Aanvaarding dat onderricht in muziek, woord, dans en beeldende kunst zeer waardevol is, een 
zin en doel heeft in het leven. 

De totale opvoeding van elk individu bereidt voor op en gaat geleidelijk over in zelfverantwoordelijkheid 
en eigen positiekeuze. 
Opvoeding in haar gerichtheid op eigen positiekeuze in de onvermijdelijke onafhankelijkheid voltrekt zich 
in voortdurende wisselwerking met de sociale en culturele omgeving. 
De leerlingen moeten initiatieven durven nemen en hierin besluitvaardig worden (‘mondigheid’). 
Dat woord herinnert aan de wijsgeer Kant die erop heeft gewezen dat de oorzaken van de 
onmondigheid niet gelegen zijn aan een gebrek van verstand of inzicht, maar wel in een tekort aan 
besluitvaardigheid van een ander om zijn eigen weg te gaan. 
Bij mondigheid denkt men vooral ook aan bewustwording, aan kritisch onderzoekende geesten, maar 
vooral ook aan bereidheid tot verandering in gedrag en opvatting en aan maatschappelijke 
bewustwording. 
Opvoeden in deze tijd zou veel meer een houding moeten aankweken dan dat ze ons naar een of 
ander kant en klaar voorbeeld moet modelleren. Want alleen reeds de steeds sneller wordende 
verandering van de maatschappelijke omstandigheden vergt van elk van ons eigenschappen die men 
als vermogen tot flexibiliteit, tot mondig en kritisch optreden kan omschrijven. 
Voor het pedagogisch totaaldoel is de traditie maatgevend, de culturele erfenis van het verleden die wij 
aanvaarden en daarom in vorming betrekken. 
Het is de volheid van de verschillende culturen binnen onze multiculturele samenleving van vandaag, 
die tot ontwikkeling komt. 
 

b. Het Deeltijds Kunstonderwijs Dilsen-Stokkem/As stelt zich tot doel deze opvoeding te verzorgen, 
waarbij het streeft naar een totale persoonlijkheidsvorming waarin zowel het cognitieve, emotionele als 
motorische aspect evenredig aan bod komt. 
De doelstellingen die in het onderwijs worden nagestreefd hebben betrekking op de ontwikkeling van de 
persoonlijkheid van de leerling. Hij/zij leeft in een maatschappelijke context en vormt zijn persoonlijkheid 
in interactie met zijn omgeving. 
 
Er bestaat een elementaire driehoeksrelatie tussen maatschappij, onderwijs en individu. 

* Individu – onderwijs: het hanteren van een algemeen classificatieschema van 
persoonlijkheidsaspecten: cognitieve, affectieve en pschycho-motorische aspecten. 

* Maatschappij – onderwijs: het individu verwerft die kennis, normen, attituden en 
vaardigheden die door de samenleving gewenst worden. 

* Maatschappij – onderwijs: onderwijs dient overeen te stemmen met de rechten van de 
mens, te anticiperen op de problematiek van de toekomst en te beantwoorden aan de 
pluriformiteit van de maatschappij. 

Samenvattend mag gesteld worden dat het individu middels onderwijs die eigenschappen en 
gedragspatronen dient te verwerven, welke hij nodig heeft om op een zelfstandige, kritische en 
constructieve wijze aan het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen. 
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Onderwijs in muziek, woord, dans en beeldende kunst betekent dat de leerling kan omgaan met deze 
kunstvormen en beheerst op eigen niveau (aangepast aan zijn talenten), de verschillende vormen van 
verbaal, muzikaal, bewegings- en beeldend gedrag.  Zo onderscheiden we creëren (scheppen van 
muziek, woordkunst, dans of beeldende kunst), recomponeren (uitvoeren van de kunst), beluisteren, 
transformeren (muziek en woord in dans…), informeren (theoretische achtergronden) en reflecteren 
(waarde-oordeel vellen). 
 

c. Om onze doelstellingen te kunnen bereiken werd een strategie ontwikkeld. Deze is bedoeld om 
een uiterst competitieve koers voor de werking binnen de academie uit te zetten. Het resultaat van ons 
beleidsplan omvat een optimale balans tussen doelgerichtheid en wendbaarheid. 
Door een constructief denkproces binnen ons team tot stand te brengen werd een methode ontwikkeld 
die het solide raamwerk opleverde voor het doelgerichte inkaderen van al onze activiteiten voor een 
langere termijn. Een solide en verhelderend referentiepunt voor alle medewerkers. Een methode die 
tevens voldoende flexibel is om te kunnen anticiperen op relevante, korte-termijn-veranderingen, deze te 
assimileren en de koers bij te kunnen sturen. Dit alles op basis van heldere criteria. Participatie, integratie 
en interne communicatie op alle niveaus spelen daarbij een centrale rol. 
Het belangrijkste voordeel is wellicht dat onze methode een cultuur van alertheid en positieve 
veranderbereidheid onder de medewerkers heeft bevorderd. Daarmee werd de flexibiliteit binnen de 
academie duurzaam verbeterd. Reactief organisatiegedrag werd vervangen door anticiperend, 
planmatig gedrag. Onze medewerkers maken ‘planmatig denken’ tot onderdeel van hun 
grondhouding. 
Het strategieontwikkelingstraject omvat o.m. een diepgaand, methodisch onderzoek naar de 
kernaspecten van de academie en het socioculturele milieu waarin onze organisatie opereert. Op die 
manier kwamen wij via dit onderzoek tot een sluitend inzicht in de situatie van de academie, de 
mogelijkheden, de kerncompetenties, de succesfactoren en de strategische richting. Op systematische 
en creatieve wijze werden strategische opties afgewogen en een optimale strategische keuze gemaakt. 
We dragen bovendien veel zorg voor de begeleiding en de implementatie van beleidsplannen en 
trachten deze op regelmatige basis te evalueren. Naast de artistieke/pedagogische kant krijgt de 
menselijke factor van meet af aan een duidelijke plaats in dit traject. Kenmerkend hierbij zijn een 
uitgekiende interne communicatie (die steeds op een adequate en alerte wijze opgevolgd en 
bijgestuurd dient te worden) en diverse mogelijkheden tot participatie.  Op deze wijze werd een 
draagvlak gecreëerd voor nieuwe visies en ontwikkelingen op onderwijskundig vlak. De gerichtheid van 
alle medewerkers op deze nieuwe koers trachten wij ten alle tijden te optimaliseren. Krachten werden 
coherent gebundeld en snelheid en wendbaarheid werden bevorderd. 
 
Er werd gebruik gemaakt van elke (soms onverwachte) creativiteit, sluimerende visionaire capaciteit, 
diffuse kennis en verborgen betrokkenheid van de medewerkers. Participatieve, open verkenningen op 
zoek naar beelden van de academie binnen een actuele schoolcultuur, een visie voor de toekomst 
ontwikkeld via input, knowhow en deskundigheid van ons team. Tijdens de regelmatige bijeenkomsten 
van de stuurgroep en het kernteam (directie, beleidsteam, coördinatoren en het secretariaat) zijn wij via 
creatieve brainstorming en zelfevaluatie tot nieuwe visies gekomen. 
 

d. Vrijwel ons hele leven zijn we lid van een of andere organisatie: een school, een 
kunstacademie, een sportteam, een muziek- of theatergroep…. Binnen al deze organisaties is er duidelijk 
een zeer belangrijk gemeenschappelijk element aanwezig; nl. “het doel” met hieraan een duidelijk 
methodiek gekoppeld om dit doel te kunnen bereiken. Zonder doel heeft geen enkele organisatie een 
bestaansreden. Een academie (als organisatie) moet ook de middelen werven en verdelen die 
noodzakelijk zijn om haar doel te kunnen bereiken. Een goede samenwerking met het schoolbestuur is 
hierbij een must. De directeur als manager van de academie dient het personeel te helpen om zelf een 
aantal doelen en doelstellingen te formuleren en te realiseren. 
 

e. Binnen de ontwikkelingen van ons APP gebeuren er regelmatig bijsturingen op vlak van inhoud 
van ons APP. We houden ten alle tijden rekening met de overgeleverde tradities maar trachten de taal 
van deze tijd te spreken. 
Immers om de vijf jaar brengen jongeren als het ware een subcultuur aan. 
Binnen de organisatie van de academie vormt creativiteit een zeer belangrijke schakel bij elke 
verandering en/of bijsturingen van onze visie en doelstellingen. 
Voor ons getalenteerd lerarenkorps is creativiteit en verbeeldingskracht binnen de huidige schoolcultuur 
niet langer een keuzemogelijkheid, maar ze vormt de basis waarop hun kennis op professionele manier 
wordt overgedragen aan de gebruiker van ons DKO. 
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Hoeveel nieuwe ideeën zij ook genereert, verbeeldingskracht alléén kan niet functioneren zonder 
processen die specifiek zijn ontworpen om deze nieuwe ideeën te vertalen in bruikbare en waardevolle 
diensten t.o.v. de leerlingen (‘klanten’). Door leerlingentevredenheid te stimuleren creëren wij 
spijkerharde garanties voor de toekomst en het verdere bestaan van de academie. 
 

f. Creativiteit betekent ook ‘hard werken’, het is als het ware een topsport. Het steeds weer in 
vraag stellen en (eventueel) bijsturen van nieuwe impulsen en ideeën blijft prioritair en mag nooit ten 
koste gaan van de kwaliteit van ons onderwijs. Het dient een meerwaarde bij te brengen binnen ons 
onderwijsaanbod. 
 
Een greep uit enkele gerealiseerde initiatieven: 

- Project MCV: naast het traditionele lesgebeuren bieden wij een aangepaste inhoudelijke 
cursus aan voor leerlingen Jazz en Lichte Muziek.  

-  Enkele jaren geleden mochten wij met succes een tijdelijk project “Kunstinitiatie voor 
allochtonen en kansarmen” aanbieden. Daarna gingen we van start gegaan met ‘tiere 
liere’, een gelijkaardig zangproject ten behoeve van kansarmen. Schooljaar 2013-2014 
gaan we van start te Tiereliere voor dagscholen en deze monden uiteindelijk uit in vele 
Dynamo- en Kunstkuur projecten in zes basisscholen. 

-  Jaarlijks worden een aantal projecten uitgewerkt i.s.m. sectorale raad cultuur, fonds Penry 
Guy, het Davidsfonds en de dienst WVC. Eén van de grote pluspunten van deze projecten 
is het interdisciplinair karakter ervan en de mogelijkheid om met nieuw opkomend talent 
van eigen bodem te werken.  

-  …. 
 
De academie wil een plek zijn waar mensen (leerkrachten, ouders en leerlingen, e.a.) onderling of in 
groep kunnen wedijveren en samenleven in harmonie. 
Het succes hiervan hangt af van de creativiteit die erin wordt geïnvesteerd. 
“Elk creatief initiatief is een voorstel voor verandering dat tot actie aanmoedigt”. 
 

Southwood J. Morcott, president van Dana Corporation schreef ooit: 
De enige manier om te overleven en te verbeteren is door je aanbod (product) te verbeteren.  

 
Men kan dus best nieuwe ideeën opsporen en er een inventaris van opmaken, de haalbaarheid ervan 
onderzoeken, erover nadenken in groep (Stuurgroep - Beleidsteam) en ze vervolgens omvormen tot 
beleidsideeën en verspreiden onder alle collegae. 
 

Jack Welch, president-directeur van General Electric Company, zegt: 
‘Mijn werk bestaat uit het luisteren naar, het opsporen van, het nadenken over en het verspreiden 
van ideeën. Om zo mensen in contact te brengen met goede ideeën en voorbeelden… 
Wanneer mensen met zelfvertrouwen een goed initiatief of idee tegenkomen, vinden ze dat altijd 
prachtig.’ 

 
Marsh Fisher, medeoprichter van Century 21 Real Estate Corporation: 
‘Ideeën vormen het DNA van alles wat de moeite waard is.’ 

 
Men kan zeggen: Goed, creativiteit is ‘in’, creativiteit is een ‘must’, creativiteit is ‘een goede zaak’. Maar 
waar kan ik wat van dat ‘goede spul’ krijgen? Voor mijn academie? Voor mijzelf? Hoe breng ik 
creativiteit tot stand? 
Dit blijft interessante stof tot nadenken binnen de bijeenkomsten van onze stuur- en kerngroep. 
Een belangrijke vaststelling is dat een directeur onmogelijk alles alleen kan organiseren, bijsturen of 
oplossen. Een directeur en zijn personeel moeten over een groot aantal kerncompetenties beschikken. 
Hierop komen we verder in deze tekst terug. 
 

* Binnen de werking van het beleidsteam en het pedagogisch middenkader proberen we de 
voordelen te onderzoeken van het opwekken van creativiteit onder ons lerarenteam. We dagen de 
geestkracht van ons team uit, door hun voorstellingsvermogen aan te moedigen, en door het daarmee 
gepaard gaande proces te organiseren. Op die manier winnen we ook het vertrouwen van elk individu 
door hen de gelegenheid te geven hun talenten aan te spreken. 
In onze school is wederzijds respect voor iedereen uitermate belangrijk. 
 

* We proberen constant in groep de werking van de school te verbeteren, een positievere 
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uitstraling te bekomen, nieuwe tendensen te stimuleren, nieuwe opties aan te bieden, … 
De algemene visie op ons onderwijs wordt regelmatig bijgestuurd. Als directeur probeer ik samen met het 
beleidsteam de school met al zijn afdelingen, het team en de onderlinge relaties te beheren op een 
manier die creativiteit blijft oproepen en voordelen oplevert voor de gehele academie. 
Ik definieer creativiteit als het gehele proces waarin ideeën en initiatieven gegenereerd en ontwikkeld 
worden, waarna ze waarde scheppen (dus alles wat als innovatie en ondernemerschap kan 
omschreven worden). Ik tracht hierbij constant mijn vermogen te versterken om creativiteit in anderen 
aan te sporen. 
De academie moet een broedplaats worden om creatieve veranderingen te kunnen realiseren; om 
innovatieve impulsen te stimuleren; om nieuwe initiatieven trachten te organiseren en gestalte te geven; 
en dit alles binnen een eigentijdse en actuele schoolcultuur. 
 

* Een jazzpianist zei ooit: ‘Wanneer ik met andere musici in een jamsessie speel, beginnen de 
bandleden eerst met een thema, spelen er wat mee, en geven het aan elkaar door. Plotseling begint de 
muziek tot leven te komen en gaat zweven. Wij allen zweven met de muziek mee. Dit is niet een vaag 
soort zelfverheerlijking of organisatorische anarchie. De muziek houdt zich aan een sierlijke grammatica, 
een reeks conventies die onze verbeeldingskracht leidt en uitdaagt. Het is een explosie van inspiratie 
binnen de grenzen van het artistiek domein. Hoe ver we ook wegzweven, we keren altijd terug met iets 
nieuws, iets dat we nog nooit eerder hadden gehoord. Dat is jammen’. 
 
Het managen van creativiteit is rijk aan dit soort paradoxen. Het is zowel een kunst als een discipline. 
Bovendien moet je dit als directeur kunnen controleren zonder extra controle uit te voeren, en het sturen 
zonder te leiden. 
Evenals jazzmuziek heeft creativiteit haar eigen vocabulaire en regels. En evenals in de jazzmuziek 
veroorzaken haar paradoxen een spanning. Zij vereist vrije expressie, en gedisciplineerde zelfcontrole, 
toegeeflijkheid en uitdaging, onderlinge afhankelijkheid en sturing. 
Evenals in de jazz is creativiteit een proces, niet een ‘ding’. Dit proces moet men observeren, analyseren, 
begrijpen, en beheren. 
Deze werkwijze houdt wel risico’s in. Een academie moet mee evolueren (al dan niet met enige risico’s) 
in deze vloeiende, veelvormige en voortdurende uitdagende wereld, anders loopt men een groot risico 
te stagneren en weg te kwijnen. 
 

* Een kunstacademie is bovendien een belangrijke schakel binnen onze maatschappij en 
herbergt een enorme sociale meerwaarde voor elk individu. Het is een instelling waarin bepaalde 
aanvaarde waarden en behoeften van onze cultuur tot uitdrukking komen. Het is een plaats binnen 
onze samenleving waar we kunnen samenwerken en een belangrijke stap kunnen zetten om van deze 
wereld een beter, veiliger en prettiger plaats om te leven te maken. Door het werk van alle individuen te 
bundelen in een leefreglement is de academie in staat doelen te bereiken die anders veel moeilijker of 
zelfs onmogelijk gerealiseerd zouden kunnen worden. 
 

* Peter Drucker, één ven de meeste gerespecteerde schrijvers over management, heeft 
voorgesteld om de prestaties van alle medewerkers binnen de organisatie te beoordelen aan de hand 
van twee criteria: effectiviteit (het vermogen om de goede dingen te doen) en efficiency (het 
vermogen dingen goed te doen). Deze twee criteria corresponderen met twee aspecten rond planning: 
de ‘juiste’ doelen stellen en vervolgens de ‘juiste’ middelen kiezen om die te realiseren. 
Doelen zijn belangrijk om ten minste vier redenen: 

- Doelen geven ons een richting aan. Zonder een doel loopt men het risico dat de leerkrachten 
maar wat aan modderen en reageren ze op veranderingen in hun omgeving zonder duidelijk te 
weten wat ze werkelijk willen bereiken. Doelen versterken de motivatie van de leerkrachten en 
verschaffen een inspiratiebron die hen helpt in de juiste richting te evolueren. Aandacht voor 
iedereen is hier noodzakelijk. Elk individu heeft recht mee te denken om het beleid uit te 
stippelen. 

- Doelen bundelen onze inspanningen. Ieder mens is beperkt in middelen, die gebruikt kunnen 
worden voor een scala van doelen. Door de visie en doelen van ons team te bundelen staan we 
sterker en kunnen we prioriteiten gaan stellen. Coördinatie is hierbij onontbeerlijk om een goede 
werking binnen de academie te garanderen. 

- Doelen sturen onze plannen en beslissingen. Wil je een schitterend muzikant, briljant 
woordkunstenaar, danser of beeldend kunstenaar worden? Het antwoord op deze vraag geeft 
inhoud aan de planning op korte en lange termijn. 

- Doelen helpen ons vooruitgang te evalueren. Joshua Hyatt stelt in zijn boek ‘Sole Survivers’ vast 
dat een helder geformuleerd, meetbaar doel met een concrete deadline al snel een 
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prestatienorm wordt aan de hand waarvan de directeur, de leerkrachten, de leerlingen en het 
administratief personeel hun vorderingen kunnen beoordelen. Doelen zijn dus een essentieel 
onderdeel van het controleproces: zorgen dat acties afgestemd zijn en blijven op de 
vooropgestelde doelen en de planning.  

 
* Plannen blijft een zeer belangrijke schakel. We zouden planning kunnen zien als de locomotief die 

een trein van activiteiten trekt op het gebied van organisatie, controle en leidinggeven. Of we zouden 
planning kunnen beschouwen als de hoofdwortel van een magnifieke eik waaruit de takken van 
organiseren, leidinggeven en controleren voortspruiten. Zonder een plan zouden de directeur en het 
personeel weinig kans maken hun doelen te bereiken en weten zij niet wanneer ze van de juiste weg 
afdwalen. Men kan in dit verband heel veel aandacht schenken aan de vooropgestelde strategieën die 
door de academie werden vooropgesteld om de algehele doelen te realiseren. 
 
Overzicht van ons planningsproces in verschillende stappen: 
 

Stap 1: Doelformulering/wat willen we bereiken? 
Doelformulering houdt in dat de missie (dit is een relatief permanent deel van de identiteit van de 
academie en probeert alle medewerkers hierin te motiveren en op één lijn te brengen) van de 
organisatie telkens opnieuw bekeken, maar ook begrepen wordt, waarna doelen opgesteld worden 
die deze missie in concrete termen vertalen.  

Thomas J. Peters en Robert H. Waterman (In Search of Excellence) en Richard Tanner Pascale en 
Anthony G. Athos (The Art of Japanese Management) hebben geconcludeerd dat veel 
uitstekende organisaties ‘gedreven worden door waarden’. 

 
Stap 2: Definiëring van de huidige doelstellingen en strategieën. 
Wat doen we nu om te krijgen wat we willen? 
Hierbij is het belangrijk dat we duidelijk de bestaande doelstelling en strategie bepalen. 
Men kan zich als academie vragen stellen als: Wat is het effectieve doel? Wie zijn onze 
doelgroepen? Waar willen we naar toe? Welke belangrijke troeven hebben we in huis? Op welk 
gebied blinken we uit? Behalen we alle doelstellingen aangegeven in het niveaudecreet 2018? 

 
Stap 3: Analyse van de omgeving. 
Kennis van de doelstellingen en bestaande strategieën biedt een ruim kader om vast te stellen welke 
omgevingsfactoren de meeste invloed uitoefenen op het vermogen van de academie haar 
doelstellingen te verwezenlijken. Het doel van de omgevingsanalyse is te ontdekken hoe 
veranderingen in de socioculturele sector indirect gevolgen hebben voor de werking van de 
academie. Het kan ook nuttig zijn te anticiperen op reacties van de leerlingen (zij brengen binnen 
verloop van tijd nieuwe subculturen aan). 
 

Ian C. MacMillan illustreert in zijn boek ‘Strategic Management’ de waarde van systematisch 
informatieve bevraging op alle niveaus van de organisatie. 

 
* Het Deeltijds Kunstonderwijs Dilsen-Stokkem/As tracht de instapdrempel te verlagen en de 
toegankelijkheid te verhogen. 
“Niemand wordt van cultuur uitgesloten die zichzelf niet uitsluit”.  
Aan de academie van Dilsen-Stokkem/As moet iedereen zijn gading kunnen vinden. Cultuur als een 
opportuniteit voor iedereen, niet alleen voor de elite. Dus dient de academie de instapdrempel zo laag 
mogelijk te houden en de toegankelijkheid van het aanbod te vergroten qua: 
- tijd: vb. MCV-les jongeren aansluitend aan dagscholen (wijkafdelingen en filiaal). 
- plaats: goede geografische spreiding van het aanbod van lagere graden. 
- tempo van leerproces. 
- financieel: er is leerrecht voor iedereen, dus de overheid moet gematigde inschrijvingsgelden 

vragen zoniet, sluit je de sociaal zwakkeren uit; de overheid dient de voordelen voor de 
samenleving en het individu af te wegen. Een individuele, culturele ontplooiing, zinvolle 
vrijetijdsbesteding en de ontwikkeling van menselijk potentieel verbeteren immers de individuele 
levenskwaliteit, versterken de maatschappelijke cohesie en de sociale netwerken. Immers de 
sociale en culturele uitsluiting bedreigen de democratie. 
B.v. Nutteloos ronddolende jongeren. 

Deze lage instapdrempel en hoge toegankelijkheidsgraad zorgde ervoor dat de academie van Dilsen-
Stokkem/As de kaap van de 700 regelmatige en financierbare leerlingen haalde. 
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8. Doelstellingen binnen ons ruime aanbod: 
 
Het Deeltijds Kunstonderwijs Dilsen-Stokkem/As richt in haar kunstacademie een brede waaier van opties 
in. De academie houdt hierbij rekening met de mogelijkheden van organiseerbaarheid en de wensen 
van de gemeenschappen waar zij werkzaam zijn. Zij treedt niet discriminerend op. 
 
Concreet: De doelstellingen van de academie zijn het verschaffen van een degelijke opleiding, gericht 
zowel naar het beoefenen als naar het beleven van de kunst. Gemotiveerde leerkrachten staan borg 
voor een gedifferentieerde, individuele begeleiding van de leerling; amateur, of toekomstig 
professioneel kunstbeoefenaar. 
 

9. Visies op ontwikkeling en opvoeding. 
 
Wat is een visie? 
'"I have a dream", Martin Luther King Jr. said, and what followed was a vision that changed a nation'.  
 
Een visie of chiquer nog, een corporate vision, is het beeld of de verwachting die men van de toekomst 
heeft. De bron is het Latijnse 'videre' dat 'zien, inzien, inzicht hebben' betekent. Het gaat bij een visie om 
een gezamenlijk toekomstbeeld, dat expliciet beschreven is. Het is een collectief beeld, gedeeld door 
alle betrokkenen, dat een verwachting geeft van de voor de onderneming relevante toekomst. Een visie 
kan uit een drietal onderdelen bestaan: 
 
1. Omgevingsbeeld 
2. Gedroomde positie 
3. Succesformule 
 
 

 

 
Omgevingsbeeld 
De kernvraag is hier:  
Hoe ziet de relevante omgeving er voor de academie uit in de nabije en/of verre toekomst? 
Een antwoord op deze vraag is geen resultaat van gedegen analyses en langdurige observaties, maar 
veeleer een collectief gevoel, dat vanuit een logische redenering de verwachte toekomst schetst. 'Gelet 
op de huidige tendensen, verwachten wij dat over drie tot vijf jaar…etc'. Dit toekomstbeeld zal 
betrekking hebben op de verdere ontwikkelingen, behoeften en het gedrag van ons team en op de 
wetgeving, sociale en economische factoren. Wat 'relevant' is voor de academie wordt vooral bepaald 
door de missie. Daarin worden immers het werkterrein en de kernactiviteiten vastgelegd. Er is overigens 
een duidelijke wisselwerking tussen de missie en visie, die wij beiden en gezamenlijk trachten te 
ontwikkelen. Het toekomstbeeld kan ook (normatieve) verwachtingen over kansrijke strategieën 
bevatten. Bijvoorbeeld: 'Wij verwachten dat de academie binnen enkele jaren de kaap van 700 
leerlingen zal halen, de kwaliteit zal verfijnen, dit met minimaal…' 
 
Gedroomde positie 
In de tweede plaats bevat onze visie een beeld van de plaats en positie van de eigen organisatie in die 
nabije en/of verre toekomst. Wij stellen ons hierbij vooral vragen als: 
Waar willen we staan?  
Wat willen we bereikt hebben? 
Concreet voor de academie van Stokkem: wij willen goede musici, woordkunstenaars, dansers en 
beeldende en audiovisuele kunstenaars afleveren; wij willen nieuwe projecten uitbouwen; wij willen alle 
opties optimaal ontplooien, etc. Dit onderdeel van onze visie komt voor een belangrijk deel overeen met 
het onderdeel 'intenties en ambities' uit de missie.  
 
Succesformule 
De succesformule moet ons antwoord geven op de vraag: 
Hoe bereiken we onze gedroomde positie? 
Deze succesformule moet aannemelijk maken hoe wij onze 'corporate dreams' denken te kunnen 
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verwezenlijken. Het omvat een beschrijving van de factoren die kritiek zijn voor ons succes en/of 
datgene dat ons juist onderscheidt van anderen in de ogen van de leerlingen. Of die 'resources' 
waarmee we steeds een stap voor denken te kunnen blijven op de nieuwe subculturen onder onze. Dit is 
uiteraard geen eenvoudige opgave.  
Het ‘geheim’ van succes kunnen we in één enkele rake typering weergeven aan de hand van vier 
(samenhangende) succesfactoren: inlevingsvermogen, originaliteit, integriteit en moed. 
Bij het opstellen van de praktische, bruikbare missie trachten wij ervoor te zorgen dat we steeds: eerlijk en 
geloofwaardig overkomen; ambitieus en toch realistisch blijven; het zo eenvoudig mogelijk houden; 
beknopt blijven; helder en begrijpelijk formuleren en dat de haalbaarheid van deze visie en missie 
doordacht is. We proberen steeds weer inspirerend en creatief te blijven. De betrokkenheid en 
verbondenheid van al de medewerkers moet gegarandeerd blijven. We dragen zorg voor een breed 
draagvlak en acceptatie van ieders mening. Actualisering is troef wanneer dat nodig is. 
Ook ten aanzien van onze visie zijn een aantal specifieke onderdelen te onderkennen: 
 
Concreet voor de academie: 
We trachten zo ver mogelijk naar voren te kijken en vermijden op korte termijnen te denken; de nabijere 
toekomst wordt in het algemeen al uitvoerig beschreven in strategische analyses en andere 
verkenningen;  
We zoeken niet echt naar het 'juiste' toekomstbeeld, want dat bestaat eenvoudigweg niet; het gaat om 
het, in onze ogen, meest waarschijnlijke toekomstbeeld.  
Een visie moet inspireren en uitdagen, onze dromen en aspiraties vergroten, onze prestaties 
omhoogstuwen 
('What will success look like?'). 
Bovendien trachten we ons ideeëngoed zo goed mogelijk te verspreiden. 

 
“A dream that I dream alone is but only a dream. But a dream that we dream together is reality” 
(Raoul Seixas, Brazilian Composer). 

 
Ons schoolteam tracht buiten bestaande kaders te denken, onbeschroomd te zijn, maar vooral creatief, 
origineel en realistisch te blijven; steeds nieuwe combinaties te zoeken zonder te vervallen in clichés en 
stereotype beelden.  
We laten ons niet enkel leiden door traditie, of door angst voor onbekendheid met het vreemde, we 
staan steeds open voor significante veranderingen op allerlei gebied; we blijven ons positief engageren 
naar de toekomst en streven naar consensus bij alle betrokkenen;  

• We proberen in verschillende scenario's te denken en dwingen onszelf de meest waarschijnlijke te 
selecteren;  

• Intuïtie en metaforen zijn belangrijker dan droge analyses;  
• We bouwen met de visie voort op de missie; de twee moeten onderling consistent zijn; de visie 

geeft aan hoe in de toekomst de missie verwezenlijkt kan worden. 
 

10. Welke stappen ondernemen we om een missie en visie te bekomen? 
 
Schematische voorstelling van ons stappenplan op basis van zowel groepswerkzaamheden als 
individuele activiteiten: 
 
1.  Overleg met een beleidsteam: 
We startten met een beperkte groep per domein om de kerncompetenties voor onze academie te 
kiezen en werken een schematisch overzicht uit. 
2.  Een eerste voorstel in de stuurgroep: 
Met de resultaten van stap 1 kwam een eerste groepsdiscussie tot stand over de gewenste elementen 
van missie en visie in zowel de werk- als stuurgroep. Deze discussie had de vorm van een vrije 
brainstormsessie. De uitkomst bestaat nog lang niet uit volledige teksten, maar uit een aantal losse 
begrippen, waarover men grosso modo overeenstemming heeft bereikt.  
3.  De vakwerkgroepen werken per domein en vak, specifieke jaarplannen en evaluatie verder uit met 
een aangeboden kader, aansluitend op de visietekst: 
Hier worden aan de basistekst, eigen accenten verwerkt per graad, conform de leerplannen voor de 
competentie “vakman”. De competenties voor “Performer/Kunstenaar” en “Samenspeler/Sociale 
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vaardigheden” werden al in de werkgroep vastgelegd voor het domein muziek. Alle competenties per 
graad worden verder behandeld in de vakwerkgroepen. 
4.  Voorlopige missie en visie: 
De genoemde amendementen worden door de kerngroep tot begrijpelijke en leesbare aanpassingen in 
de concepttekst omgezet en opgenomen binnen dit APP. Hiermee zijn de voorlopige missie en visie een 
feit. 
6.  Bredere verspreiding: 
De voorlopige missie en visie wordt aan alle medewerkers opnieuw voorgelegd. Het ligt in de bedoeling 
de feedback hierop op een of andere wijze te organiseren, anders komt er wellicht te weinig respons. 
Bijvoorbeeld: tijdens vakoverleg kunnen expliciet nieuwe respons en meningen gevraagd worden (blijven 
bijsturen is de boodschap). 
7.  Definitieve versie: 
De laatste slag in ons stappenplan is de verwerking van op- en aanmerkingen. Hiermee worden de missie 
en visie (Leer- en jaarplannen en evaluatiesysteem) definitief. 
  
Bedenking: 
 
* Missie en visie kunnen wijzigen in de tijd, en periodieke herziening blijft raadzaam. Zijn het de juiste 
begrippen die bedoeld zijn voor langere tijd te functioneren als vaste ankerpunten voor de organisatie?  
We maken van ons ideeëngoed absoluut geen geheim; dus geen beperking tot alleen een verslag, 
maar ook kenbaarheid geven op de website, tijdens speeches, … 
 
* Er is ruimte gelaten om met de nieuwe jaarplannen te werken gedurende twee schooljaren. Daarna 
volgt nieuw overleg/bijsturing. Deze werkwijze geeft rust aan het personeel om met het nieuwe decreet 
aan de slag te gaan zonder voortdurende bijsturing. Werken in de diepte en na de vastgelegde tijd (2 
schooljaren) worden ontdekte pijnpunten bijgestuurd. 
 
* Elk individu heeft recht op ontwikkeling van zijn eigen persoonlijke mogelijkheden en moet 
gewaardeerd worden in eigen kennen en kunnen. Het is een fundamenteel recht van elk mens om 
geaccepteerd te worden zoals hij is. Opvoeden brengt de kern van de persoonlijkheid van de leerling tot 
innerlijke vastheid, dit omdat het normen in zich heeft ontwikkeld waaraan het gedrag zich toetst en het 
ertoe aanzet om in vrijheid en verantwoordelijkheid te midden van anderen en samen met hen zichzelf 
te zijn. 
 
* De totale acceptatie van elk individu vormt het uitgangspunt van een leerlinggerichte benadering: de 
school ontwikkelt een beleid en richt dit op leerlingen. Kennis- en waardeoverdracht zijn belangrijk en de 
leerling geeft zijn eigen ontwikkelingsmogelijkheden aan en wordt daarin gesteund door de leerkracht. In 
deze interactie ontwikkelt zich bij de leerling een positief zelfbeeld waardoor hij vertrouwen krijgt in zijn 
eigen kennen en kunnen. De leraar kan zich in de leef- en de denkwereld van de leerling inleven en zijn 
aanpak daarop afstemmen, hij is niet discriminerend en werkt in een open geest met ieder van hen.                       
 
* Deze leerlingvisie resulteert in een profiel van de leerkracht waarin elke leerkracht van de academie 
zich moet herkennen: hij is leerlinggericht, opvoeder, vakbekwaam, relatiebekwaam, teamgericht, 
zelfkritisch en bereid zijn eigen aanpak kritisch te bekijken, hij is positief ingesteld en zet zich op een 
enthousiaste manier in. 
 
 

11. Kwaliteitszorg in de toekomst bestendigen. 
 
* “Kwaliteit” is het elke dag opnieuw beantwoorden aan de steeds evoluerende verwachtingen van de 
leerlingen, leerkrachten, schoolbestuur en departement met het oog op de vooruitgang van de 
academie, haar positie in de maatschappij en het welzijn van de mensen die er werken. 
Onderwijskwaliteit wordt bepaald door het effectief bereiken van vooropgestelde doelen op een 
efficiënte wijze en men dient hiervoor permanente zorg te dragen. De totale schoolorganisatie 
(dienstverlening/opleidings- en opvoedingsmethoden) dient hierop afgestemd te worden.  
 
Concreet voor de academie van Dilsen-Stokkem/As: 
 
- Ontstaan van nieuwe modellen voor evaluatiefiches per domein 
- Uithangborden:  
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De vele behaalde resultaten door deelname aan buitenschoolse wedstrijden door onze enthousiaste 
leerlingen trachten wij optimaal in de picture te zetten door deze resultaten uit te hangen op een 
aantal prikborden, in regionale persartikels, in de vernieuwde nieuwsbrief van de stad Dilsen-
Stokkem/As en op sociale media.  
We trachten zeer gericht leerprocessen en leerervaringen tot stand te brengen bij de leerlingen om 
een aantal vooropgestelde doelstellingen minstens te bereiken. We sluiten m.a.w. een “contract” 
met de leerling af. Anderzijds wordt de kwaliteit natuurlijk bepaald door : een sterk onderwijskundig 
leiderschap, een veilig en ordelijk klimaat, hoge verwachtingen t.o.v.. van de leerlingen, positieve 
bekrachtiging van leerlingen, permanente evaluatie van leerdoelen en vooruitgang van de 
leerlingen.  
Indien er dus schitterend gescoord wordt buiten de schoolmuren, dan is het dus een absolute must 
om de jongeren eens goed in bloemetjes te zetten. 

 
- Meer aandacht voor de volwassenen: 

● Een betere en overzichtelijke organisatie van de opleidingsmarkt voor volwassenen binnen alle 
sectoren zal ongetwijfeld een belangrijke aanzet leveren tot levenslang en levensbreed leren, dus 
ook binnen DKO. Het aanbod aan bestaande volwassenenvorming, de behoefteverkenning en 
de rationele, planmatige uitbouw van het vormingsaanbod dient met de nodige aandacht in 
kaart gebracht te worden. 

● Naarmate de diverse opleidingen binnen het volwassenenaanbod beter op elkaar aansluiten, 
dient hetgeen geleerd is niet nodeloos opnieuw geleerd te worden. In het kader van de 
efficiënte besteding van de middelen is dit zeer belangrijk, maar ook voor de motivatie en 
bijgevolg de participatie van de lerende volwassene. Valorisering en certificering van verworven 
competenties zijn in dit perspectief significant.  

● Bij de benadering van meer klantgericht te gaan werken naar de volwassenen wordt rekening 
gehouden met een aantal centrale uitgangspunten: 

→  het voeren van een vraaggericht beleid: wat, hoe en op welke wijze willen zij nieuwe 
kennis vergaren binnen ons DKO in functie van hun levensfilosofie; 

→ een stimuleringsbeleid met aandacht voor erkenning van hun vaardigheden; 

→ en dit in combinatie van een financieel en een flankerend beleid (democratische 
inschrijvingsgelden vragen).  

12. Kerncompetenties van directie, beleidsteam en personeel 
 
Leidinggevenden worden dagelijks geconfronteerd met een geheel van versnipperde en complexe 
taken. 
Waar in het verleden een directeur van een academie een pedagogisch artistiek leider – een muzikant – 
moest zijn, wordt hij nu verondersteld over een brede waaier van competenties te beschikken. 
 
Wie een beleid voert, moet elke dag opnieuw beslissingen nemen, ideeën bedenken, planningen 
uitwerken, resultaten beoordelen. Daarbij kun je als directeur van een academie op je eentje te werk 
gaan of het doen in samenspraak met alle betrokkenen.  
Bij de eenzijdige aanpak kan je drie soorten leiders onderscheiden:  

- het autocratische opperhoofd, dat altijd gelijk heeft (hij zorgt voor zijn eigen zingeving);  
- de chef-expert, die gelijk heeft omdat hij het beter weet (hij volgt een rationeel proces dat 

structurerend en overtuigend werkt);  
- en de joviale verkoper of verleider, die zijn medewerkers overtuigt hem te volgen (hij drukt zijn 

eigen visie door). 
Volgens mij kan je vandaag de dag weinig succes oogsten binnen je organisatie indien je behoort tot 
één van deze vermelde types van leidinggevenden. 
 
Een directeur die zijn medewerkers met een open instelling tegemoet treedt, stelt zich kwetsbaar op en 
creëert met hen een relatie van wederzijdse afhankelijkheid. Hij kiest voor de leer- en 
confrontatiestrategie. Hij bouwt er samen met alle betrokkenen aan een nieuwe situatie en benoemt 
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die ook. Samenwerken is immers pas echt effectief als er een gedeelde betekenis tot stand komt. Zich 
laten omringen door een beleidsteam met 4 collega’s met specifieke competenties is in deze ook een 
meerwaarde gebleken. 
 
Een directeur van een academie kan op drie aspecten van organisatiebeleid letten om goede 
resultaten te waarborgen: 
 

1. Het persoonlijk initiatief en de betrokkenheid van alle medewerkers. 
Hoge betrokkenheid is het product van een aantal factoren zoals: 

- informatie vergaren over doelen, kwaliteit en werkprocessen; 
- kunnen werken aan de eigen competentie en kennis binnen het geheel van de 

organisatie; 
- de macht om zelf in te grijpen in de eigen werkomgeving en – situatie; 
- de beloning (waardering en respect) voor het gepresteerde werk en de behaalde 

resultaten. 
Het individuele initiatief moet telkens nieuwe kansen krijgen. Zelfdiscipline vormt de buffer tegen 
wildgroei en chaos. De zelfdiscipline steunt op klare normen en standaard- vergelijkingspunten, 
duidelijke wederzijdse verwachtingen, transparante informatiestromen en de continue vergelijking 
met gelijken. Een dergelijke schoolcultuur waarin normen samen worden bepaald is een garantie 
voor de toekomst van de school. 
Als directeur veronderstelt dit alles dat je gelooft in de kracht van elk individu en er vertrouwen in 
hebt. En dat je ervan overtuigd bent dat een sterk emotioneel commitment veel belangrijker is 
dan intellectuele overtuigingen. 
 
2. Het samenspel in een effectief team; het team vormt de mortel die de individuele bouwstenen 

samenhoudt. 
Een individu kan weinig in zijn eentje. Moed, geloof, balanceren tussen tegengestelde polen en 
omgaan met dilemma’s, gedijen het best in een groepscultuur. Men moet zich wel comfortabel 
kunnen voelen in de groep. Dat kan alleen als er aandacht is voor de behoeften van elkaar. In 
een effectieve groep wordt gezorgd voor een goede informatiestroom zodat zoveel mogelijk 
informatie gemeenschappelijk wordt. 

 
3. Een lerende organisatie ontwikkelen en onderhouden.  
Meer en meer wordt de kapitaalwaarde van menselijke kennis en kunde als voornaamste rijkdom 
van de organisatie gewaardeerd. Daarom is het belangrijk aandacht te besteden aan vragen 
als: 

- hoe raakt deze kennis verspreid onder de medewerkers; 
- welke netwerken zijn er; 
- en hoe zorgen de diverse eenheden voor een continue vernieuwingsstroom? 

Persoonlijk denk ik dat een academie te complex geworden is opdat één persoon nog de expertise 
alleen kan opbouwen. Een duidelijke taakverdeling, goede en een doorgedreven delegatie zijn 
essentieel om de verschillende competenties te ontwikkelen. Een goed uitgebouwd team draagt bij tot 
het verhogen van het beleidsvoerend vermogen van de academie.  
Gespreid leiderschap is de toekomst!  
 
 

13. Professionele ontwikkeling – navorming - van personeel en directie. 

'Een timmerman die over alle noodzakelijke gereedschappen beschikt, en ook de mooiste 
soorten hout in zijn magazijn heeft liggen, maar die niet timmert, heeft die enig nut van zijn bezit?  

Deze vraag stelt Socrates aan Kriton. Kriton heeft net aan Socrates het probleem voorgelegd dat 
hij geen geschikte leraren voor zijn zonen kan vinden. Plato laat vervolgens Socrates aan het 
woord in een vrolijk debat over de betekenis van het begrip 'leren'. Leren doet iemand die ergens 
geen kennis van heeft en deze verwerft. Iemand die al ergens kennis van heeft en die kennis 
gebruikt om het betreffende onderwerp verder te onderzoeken, die leert ook. Plato laat ons lezen 
hoe kennis een vaardigheid wordt, die voorspoed brengt mits we haar zodanig gebruiken dat ze 
ons tot nut dient. Dit vormt de basis voor wat wij nu de kenniseconomie noemen.   

● Wij leven tegenwoordig in een kenniseconomie, een economie waarin niet langer kapitaal, 
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grondstoffen en arbeid de belangrijkste productiemiddelen zijn, maar de toepassing van kennis. Kennis 
zou in principe voor ieder individu algemeen verkrijgbaar en vrij toegankelijk moeten zijn. Hierbij is het 
opslaan van reeds verworven kennis en het erkennen van kerncompetenties zeer belangrijk. Het betreft 
de specifieke bundeling van relevante vaardigheden: 

- die aan onze diensten belangrijke waarden toevoegt; 
- waarmee de academie zich onderscheidt van anderen; 
- en die de school kan toepassen in nieuwe benaderingen van diensten.  

● Door navorming te stimuleren verhoogt de academie niet alleen de opbrengst aan kennis, maar is ze 
ook in staat om deze op een meer productieve wijze toe te passen, wat tot uitdrukking komt in de 
verbetering en vernieuwing van processen en diensten, het opvoeren van het competitief voordeel, 
sterke groei, toegenomen vertrouwen, maatschappelijk nut, leefbaarheid voor de medewerkers en 
duurzaamheid. Kennis vormt bovendien de basis voor gerichte innovatie. Hierbij gaat het om die 
vernieuwingen waarbij de school haar positie versterkt binnen de regio Dilsen-Stokkem en As en waarbij 
zij ook op langere termijn een groot voordeel behoudt. Het vermogen om kennis te genereren, te 
verspreiden en toe te passen ten behoeve van verbetering en vernieuwing vormt de kennisproductiviteit 
van de academie.  

● Het creatief leren omzetten van kennis en kunde door de leerkrachten en leerlingen vergroot de 
slaagkans bij het bereiken van hun vooropgestelde doelstellingen. Daarom is het voor de academie niet 
alleen van vitaal belang om toegang te krijgen tot relevante kennis, maar vooral om kennis te verwerven 
over de wijze waarop zijzelf leert. Het creëren van krachtige leeromgevingen is daarbij een onmisbare 
activiteit. Voor een academie die mee wil doen in een kennismaatschappij is het van groot belang om 
inzicht te verwerven in haar eigen leerprocessen. De meest productieve leerprocessen zal zij cultiveren 
en verder ontwikkelen. Iedere medewerker zal actief blijven zoeken naar verbeteringen en 
vernieuwingen die waarde toevoegen.  

● Aan de groeiende belangstelling voor de 'lerende organisatie' ligt de opvatting ten grondslag dat niet 
alleen individuen kunnen leren, maar ook groepen individuen en zelfs hele organisaties. Met deze 
mogelijkheid tot collectief leren kunnen organisaties hun kerncompetenties tot ontwikkeling brengen en 
hun vermogen om de eigen toekomst te creëren vergroten.  

Het leren kan betrekking hebben op verschillende manieren: 

- De wijze waarop iemand omgaat met zijn/haar persoonlijke belangstelling en motivatie voor 
zijn/haar werk. Als medewerker in een organisatie werk je altijd samen in een of meerdere 
groepen die het leren kunnen bevorderen of juist belemmeren. Het is daarom van belang om 
adequate communicatieve vaardigheden te ontwikkelen waarmee je toegang krijgt tot de 
leerresultaten van alle betrokkenen, waarmee je optimaal gebruik kunt maken van de 
leermogelijkheden die voorhanden zijn en waarmee je het leerklimaat in je werkomgeving 
aangenamer kunt maken.  
- Het leren kan gericht zijn op aanpassing, en het creëren van rust en stabiliteit. Deze vorm van 
leren verschaft de mogelijkheid tot verdieping en detaillering. 

- Het leren kan ook gericht zijn op innovatie en het veroorzaken van creatieve onrust. Het kritisch 
onderzoeken van bestaande praktijken en het vergroten van de sensitiviteit voor signalen uit de 
omgeving zijn daar uitingsvormen van. Al deze intenties om te leren en de vormen die het leren 
aan kan nemen, zijn in mindere of meerdere mate in groepen medewerkers aanwezig en 
beheren samen het collectieve leervermogen. 

● De opvattingen over de wijze waarop een academie haar kennishuishouding vormgeeft lopen sterk 
uiteen. Er bestaat een contingentiebenadering die sterk gericht is op het vermogen om zich voortdurend 
aan te passen aan een zich veranderende omgeving. Er bestaat een psychologische benadering, die 
vooral de nadruk legt op het ontwikkelen van een gezamenlijke taal en gedeelde opvattingen en 
waarden. 
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● Een directeur moet relaties uitbouwen en deze relaties in een netwerk van mensen op de meest 
aantrekkelijke wijze weten te voeden. Die aantrekkelijkheid zal sterk afhankelijk zijn van de balans tussen 
deskundigheid, probleemoplossende vaardigheden, metacognitieve vaardigheden, communicatieve 
vaardigheden en regulatieve vaardigheden met betrekking tot motivatie en affecties. 

● De dagelijkse werksituatie is een authentieke leersituatie, waarin de lerende centraal staat en niet de 
docent. 

● Navorming en feedback zijn zeer belangrijk. Het is het geheel van geplande en georganiseerde 
activiteiten die tot doel hebben om aan personeel en directie de kans te geven zich individueel of in 
groep bekwaamheden eigen te maken. 
Uit rondvraag binnen de academie is er duidelijk de nood aanwezig bij ons lerarenteam aan 
permanente (bij-)scholing in pedagogische en didactische vaardigheden. Ten alle tijden kan zich een 
wijziging in de opdracht van een leerkracht voordoen: b.v. verruiming van de eigen functie binnen de 
school (een leerkracht kan pedagogisch coördinator, mentor, ICT-verantwoordelijke, beleidsmedewerker 
of directeur worden).  Het nieuwe decreet geeft leerkrachten de mogelijkheid om hun eigen 
functioneren in vraag te stellen, nieuwe competenties te verwerven en verder te laten doorgroeien tot 
allround pedagoog/teamlid. 

● Opleiden is vanouds opgevat als het voertuig bij uitstek om kennis te verwerven en het leren te 
bevorderen. De zorg voor opleidingen/navorming moet dus prominent aanwezig zijn. Navorming staat 
borg voor het verspreiden van kennis en het leren door individuen. De kennis die men opdeed na het 
volgen van een cursus zou gemeenschappelijk goed moeten worden binnen de academie. De rol van 
navorming zal derhalve sterk aan belangstelling winnen als er een duidelijker relatie ontstaat tussen 
leerprocessen in de opleidingssituatie en die op de werkplek.  

● Daarnaast groeit ook het inzicht dat het leren ten behoeve van kenniswerk op tal van andere wijzen 
dan door middel van formele opleidingen georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld door het verstrekken 
van speciale opdrachten, door van functie te wisselen of medewerkers elders te detacheren, door actief 
te participeren in kwaliteitskringen en overleggroepen. We moeten ook denken aan het organiseren van 
het werk in de vorm van projectmanagement en door de werkplek te equiperen met 
procesondersteunende informatiesystemen.  

● In een kenniseconomie kan de aandacht voor opleiden sterk toenemen mits opleidingen niet primair 
gezien worden als geïsoleerde cursussen, maar meer als een ontwerp voor de organisatie van het leren. 
In elke academie is er bovendien voldoende knowhow aanwezig die collectief kan gemaakt worden.  
Leerkrachten moeten dan ook “leren van elkaar en door elkaar”. Uit   ervaring en kennis van anderen 
leert men. Dus horizontaal en verticaal overleg zijn van essentieel belang: een perfecte aanzet tot 
teambuilding. 

● Omdat ‘leren en blijven leren’ binnen onze maatschappij steeds meer aan belang wint en uiterst 
noodzakelijk blijkt binnen de werking van de academie is het van enorm belang dat er 
kerncompetenties worden ontwikkeld. Hiertoe zal de academie kennis moeten kunnen verwerven, 
creëren, verspreiden en toepassen ten behoeve van de verbetering en vernieuwing van processen en 
diensten. Gezien het vitale belang van de leerprocessen die hiermee gemoeid zijn, is het onverstandig 
om het noodzakelijke leren aan het toeval over te laten. Een planmatige aanpak met een duidelijke 
doelgerichtheid lijkt dan ook aangewezen. Tegelijkertijd plaats ik vraagtekens bij de mogelijkheden om 
dergelijke leerprocessen als directeur te managen en/of te coachen. Het is niet zo eenvoudig om vast te 
stellen welke kennis er nodig is voor de ontwikkeling van competenties. En ook al zou men daarin slagen, 
dan kunnen we de noodzakelijke leerprocessen niet op commando laten voorbijmarcheren. Dat is meer 
in de trant van 'Ik zal je leren!'.  

● Navorming kan men ook opvatten als een rijk landschap waarin medewerkers en teams hun weg 
vinden en kennis kunnen construeren. Zelfregulatie en zelfsturing, het stimuleren van ontwikkeling en het 
organiseren van ondersteunende terugkoppeling zijn waarschijnlijk meer aangewezen ter bevordering 
van de kennisproductiviteit. We kunnen een aantal functies beschrijven waarin het rijke landschap dient 
te voorzien. Het gaat met name om:  
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- het verwerven van nieuwe bijkomende vakkennis die direct met de inhoud van de 
beoogde competenties samenhangen; 

- het leren oplossen van problemen met behulp van de verworven deskundigheid; 
- het ontwikkelen van een reflectieve vaardigheid die helpt bij het vinden van wegen om 

nieuwe vaardigheden op het spoor te komen en hoe deze te verwerven; 
- het verwerven van communicatieve vaardigheden die toegang verschaffen tot de 

leerresultaten van anderen en die het leerklimaat van de werkomgeving 
veraangenamen; 

- het verwerven van vaardigheden die de motivatie en affecties rond het leren reguleren; 
- het bevorderen van rust en stabiliteit, zodat verdieping, cohesie en integratie mogelijk zijn; 
- en het veroorzaken van creatieve onrust, wat aanzet tot verbetering en innovatie.  

● Men zal hierbij echter steeds kritisch moeten evalueren en er zullen diverse leerfuncties vervuld worden 
door intervisie, mentoring en coaching, het werken in projectgroepen met innovatieve opdrachten, het 
zoeken van interne en externe leerpartners, het opzetten van leernetwerken, het versterken van de 
educatieve functie van het werkoverleg, het functionerings- en evaluatiegesprek. Een algemene aanzet 
tot een dialoog over normen en waarden en het opsporen van impliciete kennis.  

● Vanuit deze gedachte van zelfregulatie, zelforganisatie en zelfmanagement ligt het echter voor de 
hand iedereen een grotere verantwoordelijkheid te geven bij het inrichten van zijn of haar leerrtrajecten. 
Het is belangrijker dat de diverse betrokkenen bij een leertraject gemeenschappelijke opvattingen 
hebben over het doel of het probleem dat aan een leertraject ten grondslag ligt en over de werkwijze 
die men gaat volgen, dan dat de activiteit past in een centraal geleid plan. Het gezamenlijk analyseren 
van de opleidingsnoodzaak, het opsporen van factoren die het leren op en rond het werk belemmeren 
en bevorderen, het overwegen en implementeren van ondersteunende activiteiten en het gezamenlijk 
zorgdragen voor de uitvoering van het leertraject zijn alle activiteiten met een grotere educatieve 
waarde.  

● Men creëert in feite een blauwdruk. Deze heeft vele verschijningsvormen en alle medewerkers maken 
er gebruik van. De visie wordt gedragen door de centrale gedachte dat leren noodzakelijk is voor het 
verrichten van kenniswerk en dat het verrichten van kenniswerk een krachtige vorm van leren is. Het is 
het kennislandschap van de academie en is voortdurend in ontwikkeling mits de academie het 
cultiveert. De productiviteit is in hoge mate afhankelijk van het heersende klimaat om zich in te zetten 
voor de creatie van werk op mensenmaat.  

Cunningham benadrukt het belang van het strategisch leren, dat  vooral gericht is op het 
bereiken van resultaten op de lange termijn. De effectiviteit is sterk afhankelijk van het draagvlak 
binnen de organisatie, de betrokkenheid van medewerkers en de uitdrukkelijke steun van de 
leiding. Er ligt een grote nadruk op de integratie van leergedrag in het dagelijkse werk.  

● De sleutel tot een succesvol proces waarbij men toegang krijgt tot impliciete kennis is het bevorderen 
van persoonlijke betrokkenheid en het gevoel zich met de academie en met haar missie te kunnen 
identificeren. De gezamenlijke betrokkenheid van alle medewerkers maakt het mogelijk dat de 
academie een soort collectieve zelfkennis ontwikkelt, een gedeelde opvatting en gezamenlijk begrijpen 
waar de academie voor staat en in welke richting ze zich op ontwikkelt. Het genereren van nieuwe 
kennis is een gedragswijze, een manier van zijn, waardoor in principe elke medewerker een kenniswerker 
is. 

● Een school behaalt de beste resultaten als zij de individuele ontwikkeling van elk personeelslid mogelijk 
maakt. Mensen willen immers goed werk doen als doel op zich en als mens gerespecteerd worden. Er is 
dus een ondersteunend en flankerend beleid nodig waarbij men de faciliteiten vergroot voor het leren 
op en buiten de werkplek. De directeur moet in dat verband er dagelijks voor zorgen dat de prestaties 
en mogelijkheden van zijn medewerkers verbeteren. Hij zal erover waken dat hij zelf en zijn medewerkers 
sterker worden, dat ze zelfstandig kunnen bijdragen tot het gemeenschappelijk doel en resultaatsgericht 
werken. 
 

Enkele concrete voorbeelden binnen de academie van Dilsen-Stokkem/As: 
 

- Horizontaal overleg: er werden vakwerkgroepen samengesteld en verantwoordelijken 
aangeduid; 
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- Navorming leerkrachten; 
- Pedagogische studiedagen (intern en extern); 
o.a. werken rond groepsgerichte individuele attitude;  
- Diverse opleidingen voor directie, coördinatoren en leerkrachten; 
-Activiteiten voor teambuilding; 
- …. 

  14. Levenslang leren. 

● Leren en leven liggen dicht bij elkaar. Als ik niet blijf leren, en dus blijf veranderen, valt mijn leven 
stil. Ik zal steeds meer in mijn eigen kringetje gaan draaien. Ik zal mezelf steeds meer verdoven. 
Mijn energie zal wegsijpelen. Toch blijft leren mij pijn kosten. Ik kom soms moeilijk op gang en ben 
bang om te mislukken. Leren roept faalangst op. Of angst om oude, vertrouwde beelden en 
opvattingen los te laten. Leren kost moeite. 

● Bij het investeren in opleidingen moet iedereen trachten te ontdekken dat je belangrijkste 
werkinstrument je eigen persoon is: inzicht in je sterke en je zwakke kanten, je eigenheid en je 
eigenaardigheden, m.a.w. je competenties ontdekken. Als veel individuele persoonlijkheden 
kunnen groeien tot een hechte groep, dan is er veel mogelijk. Dan kunnen mensen in een groep 
en als individu heel veel leren en ontdekken. Veranderen wordt dan niet iemand anders worden, 
maar samen en apart meer jezelf worden. Leren en leven wordt dan altijd dieper en echter 
integreren. Zelf kunnen doorbreken naar een nieuw evenwicht, een nieuwe kans, doorgroeien in 
en na een keerpunt. Leren doen we samen. De onderlinge relaties zijn hierbij zeer cruciaal.  

● Sinds het begin van de jaren '90 staat levenslang leren bovenaan de nationale en 
internationale beleidsagenda's. 1996 werd uitgeroepen tot Europees Jaar voor onderwijs en 
scholing tijdens het gehele leven. Dit initiatief betekende een aanzet tot het ontwikkelen van 
nationale strategieën op het terrein van levenslang maar vooral ook levensbreed leren.  
Levensbreed leren maakt essentieel deel uit van een leven lang leren. Leren kan breed zijn qua 
leeroriëntaties of qua leerdomeinen en sectoren. Een beleid inzake levenslang leren mag niet 
uitsluitend gericht zijn op formele leerarrangementen, maar moet ook trachten het leereffect in 
non- en informele omgevingen (o.a. sociaal-culturele verenigingen), dat betekenisvolle en 
krachtige impulsen geeft in functie van maatschappelijke participatie, zelfontplooiing en 
burgerschap, te optimaliseren. 

● In het kader van levenslang leren moet de academie ook haar verantwoordelijkheid opnemen 
en haar positie hierin verstevigen door het aanboren en optimaliseren van de kennis van al haar 
participanten. Momenteel vormt levenslang leren dan ook een topprioriteit binnen onze 
multiculturele maatschappij.  

● Uit onderzoek blijkt dat vertegenwoordigers uit diverse maatschappelijke domeinen het erover 
eens zijn dat een leven lang onderwijs, vorming en opleiding niet enkel economische doeleinden 
zoals concurrentiekracht en inzetbaarheid kan verwezenlijken, maar ook een efficiënt middel 
tegen sociale uitsluiting is. Op die manier beperkt men het aantal doelloos ronddolende jongeren 
op straat. 

● Levenslang en levensbreed leren is de sleutel tot de snel veranderende maatschappij en de 
individuele leerbehoeften. 

● Om een geïntegreerd, coherent en voorwaardenscheppend beleid ter zake vorm te geven is het 
uitgangspunt dat iedereen optimale kansen moet krijgen, en dit zowel op professioneel als op 
maatschappelijk, cultureel en persoonlijk vlak. Om levenslang en levensbreed leren in het geheel van de 
samenleving te kunnen inbedden dient er een optimale samenwerking tot stand te komen tussen 
overheid en alle onderwijsparticipanten. Het moet een duidelijke meerwaarde voor iedereen betekenen 
en op een aangename, plezierige en zinvolle wijze aangebracht worden. Levenslang en levensbreed 
leren vormt een nieuwe educatieve strategie. De rol van de leerkracht verschuift in de richting van 
procesbegeleiding, coaching en het helpen vinden of aanreiken van middelen en instrumenten om 
informatie in zinvolle en relevante kennis om te zetten. Hij/zij moet de leerling blijvend motiveren en 
stimuleren. Hij/zij draagt een grote verantwoordelijkheid en moet als coach de leerling ononderbroken 
begeleiden in dit moeilijke opvoedingsproces.  
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● De basis voor levenslang en levensbreed leren, het leerfundament, moet zo vroeg mogelijk 
worden gelegd. Vanaf het basisonderwijs zullen leren leren, zelfgestuurd leren, het bevorderen 
van het probleemoplossend vermogen van de leerlingen en het stimuleren van de motivatie tot 
levenslang leren een belangrijke plaats moeten krijgen. Levenslang leren vereist uitdagende 
maar vooral ook realistische eindtermen en vakoverschrijdende leergebieden en thema's. 

● In dit opzicht is het ook belangrijk dat jongeren ICT binnen het DKO gericht en kritisch leren gebruiken. 
Het vormt een enorme pedagogische meerwaarde. Wij trachten vanuit het pedagogisch 
college/stuurgroep na te gaan welke mogelijke strategieën er ontwikkeld kunnen worden, opdat ICT een 
bijdrage kan leveren tot "het realiseren van een gecoördineerd systeem van levenslang en levensbreed 
leren".  

● ICT is stof tot nadenken binnen de ontwikkelingen en visies bij leerkracht en leerling. De aanpak binnen 
het lesgebeuren van dit dankbare medium biedt onnoemelijk veel voordelen. Denken we maar aan: 
transposities van partijen binnen de cursus Samenspel en Instrumentaal Ensemble, gehoortraining binnen 
MCV, het componeren van een nieuwe melodie boven een bestaand harmonische structuur, het 
werken met video op smartphones en tablets, het werken via communicatiemiddelen als email, e.d. … 
 
● Een beleidsplan ICT werd reeds door de ICT-coördinator, de heer Mark Fontaine, tot stand gebracht en 
op regelmatige basis verwerkt.  
De informatietechnologie is de technologie van relaties. Daarbij bevordert een vloed van creatieve 
wisselwerkingen de communicatie: door computernetwerken tot stand te brengen, gedeelde software, 
steeds intelligentere (muziek-)programma’s, door kennis en ontwikkelingsprocessen, systemen voor 
vergaderingen met gebruik van videobeelden, en door de samenvloeiing van de verschillende 
traditionele media. De leerkrachten, leerlingen en ouders gebruiken hun computers om toegang te 
krijgen tot de rijkdom van het internet in het algemeen, maar vooral ook om directer in verbinding te 
staan met de school door in te kunnen loggen op de site van de academie. Hierbij kunnen zij eveneens 
gebruik maken van de verschillende links naar het gehele aanbod binnen de culturele sector van Dilsen-
Stokkem en As. Op die manier vinden zij aansluiting op een enorme hoeveelheid nieuwe stimulansen, 
uitdagende gegevens: grondstoffen voor het creatieve proces. 
Informatietechnologie is het middel waarmee je kennis kunt weergeven, organiseren en toepassen. 
Iedereen aan de academie vindt hier zijn raakvlak(ken). Deze nieuwe technologieën betekenen voor 
iedereen een verbetering van de basis voor samenwerking, en van de mogelijkheden om inzichten te 
verwerven, kennis te delen en om van een breedspectrum van creatieve impulsen te profiteren. Op die 
manier kan men het grootst mogelijke scala aan ideeën overwegen en ontwikkelen. De huidige sprong 
voorwaarts heeft zelfs nog een grotere invloed. Plotseling heeft iedereen overal een nog nooit eerder 
vertoonde toegang tot informatie en ideeën gekregen, ongeacht zijn of haar sociale status of functie.  
De site van de academie kan je terugvinden op: 
www.academiedilsenstokkem.net 
 
Toelichting omtrent de website. 
 
In een snel evoluerend informatietijdperk is het onontbeerlijk dat de academie een plaatsje verwerft in 
het multi-medialandschap. 
De redenen hiervoor liggen voor de hand: 
 
● Allereerst is het een uitstekende en efficiënte vorm van informatieoverdracht naar ouders, leerlingen en 
iedereen die zich in onze activiteiten interesseert. 
Ook toevallige bezoekers kunnen al surfend de academie verkennen. 
Een website kan ook drempelverlagend werken. Dit vooral voor nieuwe leerlingen, omdat ze vanuit de 
huiskamer reeds de gehele schoolstructuur kunnen onderzoeken. 
 
● Verder is een degelijk en mooi verzorgde (uiterlijk & inhoudelijk) website een visitekaartje voor de 
academie. Er werd een nieuwe huisstijl gecreëerd voor alle affichering en website. Deze aanpak sluit 
perfect aan bij de vooruitstrevende visie van ons academieteam. Onbewust zal iedere bezoeker 
doordrongen worden van de professionaliteit van ons onderwijs. 
 
● De inhoud wordt in samenspraak tussen de directie en het lerarenteam regelmatig herwerkt. 
Ook worden er af en toe nieuwe onderdelen toegevoegd. 
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● De academie dient marktgericht te denken: niet alleen de kwaliteit van het product is belangrijk maar 
ook de marketing. 
In dit verband spreekt men van:  

- kunstwerking: het publiek laten kennismaken met de artistieke keuzes en aanbod van de 
academie; 
- kunstwerving: op een professionele manier dit kenbaar maken aan het publiek. 

De website is hiervoor een dankbaar instrument naast onze Facebookgroep en pagina. 
 
● Het is evenwel niet de bedoeling om hier verdere details omtrent de inhoud van de website te 
verschaffen. Een bezoekje op de site zal deze informatie echter meteen verduidelijken…. 


