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Het nieuwe Artistiek Pedagogisch Project (APP) van de Kunstacademie is ontstaan vanuit de 
leerkrachten. Hiervoor werd een traject uitgewerkt waarbij iedereen werd betrokken.  

Gevolgd traject voor het nieuwe APP – VISIE & MISSIE 

- In een eerste fase werd door één van de leerkrachten een discussietekst opgesteld (zie 
bijlage 1). Dit was een vrij filosofische tekst over onderwijs, kunst onderwijzen, 
samenwerking, school, school maken, …  

- De discussietekst werd voorgelegd aan alle leerkrachten. 

- Tijdens een pedagogische studiedag werd een voormiddag gespendeerd om vanuit de 
discussietekst en ideeën van de leerkrachten een basis te destilleren waar we voor 
staan, willen voor staan en waar we willen, kunnen, moeten voor gaan. 

- Hieruit werd een tekstje opgesteld met als voorwaarde dat het voor iedereen leesbaar 
moet zijn. De tekst mocht niet hoogdravend zijn, duidelijk, vlot, kort en bondig. 

- Vanuit ons APP werden verder ontwikkeld en/of uitgediept: VISIE – MISSIE – 
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN. Dit alles werd gebundeld in een document. (Zie 
hieronder) 
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Inhoud 

    Inleiding 

    Ons Artistiek Pedagogisch Project 

    Onze missie 

 Vijf (voor)waarden moeten leiden tot kwaliteitsvol kunstonderwijs in 
onze Kunstacademie  

1. De waarneming als basis. 

2. Diepgaand gedrag is het doel. 

3. Samen bouwen, samen ervaren is de weg. 

4. Kwaliteitsontwikkeling als project. 

5. Ons tonen is de droom. 

Strategische doelstellingen 

1. Een kwalitatieve upgrade van bewoning, veiligheid, infrastructuur. 

2. Een kwalitatief Artistiek Pedagogisch Project aanbieden met 
sterke omkadering voor de leerlingen. 

3. Onze Kunstacademie verder laten uitgroeien tot een 
aantrekkelijke plek om samen te werken, samen aan te werken, 
samen te komen, samen te zijn. 

4. Onze Kunstacademie wil zich verder, breder, dieper verankeren of 
wortelen binnen de gemeente om er zijn maatschappelijk 
draagvlak te vergroten. Daarnaast wil het een relevante rol spelen 
binnen het DKO landschap en het onderwijs- en culturele veld en 
er ons TONEN. 

5. Zorgen voor een gezonde financiële structuur die de continuïteit 
garandeert. 

     Bijlagen ter ondersteuning van de strategische 
doelstellingen 

1. Doorlichtingsverslag november 2016 

2. Brandpreventieverslag IGEAN 2019 

  



  

3. De Kunstacademie in kaart gebracht (Power Point presentatie 
2019.) 

4. Kunstacademie 2.0. 

5. … 

INLEIDING 

De Kunstacademie Hove is een academie met een visie. Een visie over kunst en cultuur, de kunst van het 
waarnemen, een visie op onderwijs, op kunstonderwijs als project, over samen school maken en de 
verankering van de school binnen de gemeente.  

Onder de inleiding krijg je een korte vlotte tekst waarin onze visie en missie samenvallen. Dit is een meer 
poëtische samenvatting van ons APP.  

Daarna volgt een bredere verduidelijking van ons APP. Daar wordt het accent gelegd op vijf 
(voor)waarden die moeten leiden tot kwaliteitsvol kunstonderwijs in onze Kunstacademie. Deze vijf 
(voor)waarden staan centraal in de artistieke ontwikkeling van elk van onze leerlingen. Maar ook in de 
verdere en voortdurende ontwikkeling van ons pedagogisch kader en onze gehele school als organisatie. 
Onze visie toont de richting aan waarheen we willen evolueren, hoe we daarnaar streven. 

Helemaal onderaan zijn onze strategische doelstellingen geformuleerd. Deze maken concreet hoe we 
onze visie zullen uitwerken aan de hand van acties. 

ARTISTIEK PEDAGOGISCH PROJECT (APP) 

Academie Hove,  

Hier wordt gekeken, hier wordt getoond. 

In de Kunst Academie Hove spreken beelden.  Ze vertellen verhalen, ontstaan uit ideeën die 
uitgroeien tot een fijn spel van kleuren, vlakken, volumes en lijnen.  Materialen komen er tot 
leven vanuit hun plasticiteit en het kneden, weven, wrijven of smeren.  Handen geven vorm, 
verhalen worden beeld.  Hier kan je spelend zoeken, kijkend onderzoeken van wat diepte en 
horizon is, de einder en oneindigheid.  De academie is een plaats vol verwondering, schoonheid, 
openheid en artistieke vrijheid met als doel het zich vrolijk kunnen uitleven binnen de 
mogelijkheden van de taal van het beeld.  Je voelt er de voldoening om zoveel fantasie én de 
worsteling met de vertaling, de vertelling, het verhaal, het beeld.  Hier wordt gekeken, hier wordt 
getoond. 

Leerkrachten, kunstenaars stimuleren er stapsgewijs, spelenderwijs het beleven, leren en de 
persoonlijke artistieke ontwikkelingen.  Zij organiseren en regisseren zodat leerlingen hun 

  



  

ideeën, het onzichtbare, leren zichtbaar maken én de waarde kennen van materie en 
waarneming.  Ze helpen leerlingen hun leefwereld en artistieke inzichten en werkwijzen te 
verruimen. Dit experimenteren, ontplooien kan elk op zijn / haar eigen ritme, eigen tempo.   
 
De Kunst Academie Hove is als school geen eiland op zich maar is verankerd in het culturele en 
sociale leven van de gemeente.  Iedereen van 6 tot 106 jaar is welkom op onze school en telt 
mee ongeacht culturele achtergrond, opleiding, voorkennis, geaardheid, leeftijd.  Deze sociale 
en culturele mix zorgt net voor een boeiende artistieke werkplaats die een meerwaarde vormt op 
vlak van artistieke ontwikkeling.  Hier wordt gekeken naar elkaar.  Hier wordt gezorgd voor 
elkaar.   

ONZE MISSIE 

In onze Kunstacademie staat kunst centraal, meer bepaald beeldende kunst. Vanuit de 
beoefening van diverse kunstdisciplines streven we naar het opleiden van leerlingen tot actieve 
cultuurparticipanten. Leren kijken, leren waarnemen om zo kunst te leren lezen, de waarde te 
leren kennen en herkennen. Aan onze Kunstacademie trachten we kinderen, jongeren en 
volwassenen via betekenisvolle activiteiten te begeleiden tot geëmancipeerde, open en kritische 
mensen. 

ONZE VISIE 

1. DE WAARNEMING ALS BASIS. 

Als ‘Academie voor Beeldende Kunst’ stellen wij het kijken, kijken naar, centraal. Bij uitbreiding 
stellen we dat ‘de waarneming’ de kern vormt van ons gehele project. Een goede waarneming 
vormt de basis van objectief kritisch kijken, denken en vervolgens handelen. Vanuit de 
waarneming kunnen we leren en actie ondernemen. Dit is kwaliteitsbewaking. De waarneming 
vormt de basis van: 

- De artistieke ontwikkeling. 

Om jezelf te kunnen ontwikkelen op artistiek vlak is het kijken naar de wereld rondom jou 
bijzonder belangrijk. Wat beweegt er in en rond mijn leefwereld.. Wat gebeurde er 
vroeger op artistiek vlak, we graven in de kunstgeschiedenis. Wat gebeurt er vandaag de 
dag op artistiek vlak? 

- Ons onderwijs, ons pedagogisch project. 

Als onderwijsinstelling gaan wij op zoek naar de beste leerkrachten, pedagogen, 
kunstenaars. Zij tonen, vertellen, kijken naar de leerlingen en helpen hen in hun 
persoonlijke ontwikkeling. De leerlingen kijken, bekijken en luisteren om zo hun 
referentiekader te verbreden. 

- Het evalueren. 

De waarneming vormt de basis van een permanent evalueren. Dit stimuleren we 
voortdurend en op elk niveau van de organisatie (leerlingen, leerkrachten, directie, 
inrichtende macht). Aandachtig en permanent waarnemen vormt een opbouwende en 
kritische atmosfeer waarin we onszelf, onze werking in vraag stellen, evalueren om te 
verbeteren.  

  



  

‘Hier wordt gekeken, hier wordt getoond.’ – Uit APP   

2. DIEPGAAND GEDRAG IS HET DOEL. 

ONDERWIJS – ONDERZOEKEN – ONDERVRAGEN - ONDERSCHEIDEN 

Als onderwijsinstelling zijn we gebonden aan opgelegde regels, wetten.  Heel concreet zijn er 
leerplannen met doelstellingen die moeten worden behaald.  Deze moeten we dus kennen en 
kunnen omzetten in ons onderwijssysteem.  Dit zijn bepaalde begrenzingen waarbinnen of 
waarrond we moeten werken.  De manier waarop we die leerplannen integreren en hoe we de 
doelstellingen halen is meestal vrij te bepalen.  Dit is de vrijheid die we hebben als instelling en 
waar het hier dan ook over gaat.   

 ‘Onder’ in bovenstaande woorden en dus ook in ONDERWIJS, wijst op diepgaand gedrag, 
dat nieuw gebied betreedt, nieuwe grond wordt.  (over taal en verhaal, Prometheus unbound uit 
Grenzeloos begrensd – Jacques Claes)  

De rol van de leerkracht is hierin van essentieel belang. Begeleiding evolueert van instruerende 
leerkracht, naar coach, tot kritisch maar stimulerend klankbord naarmate het technische en 
artistieke niveau van de leerlingen stijgt. De leerlingen worden op een warme en professionele 
manier begeleid met een open geest voor het potentieel dat in elke leerling aanwezig is.  

ONDERWIJS – ONDERZOEKEN – ONDERVRAGEN - ONDERSCHEIDEN 

Binnen onderwijs en binnen een persoonlijke artistieke ontwikkeling blijft onderzoeken een 
essentieel onderdeel. Het blijven zoeken en onderzoeken staat garant voor levenslang leren en 
blijvend ontwikkelen. Het is diepgaand gedrag in de vorm van een proces dat nooit stopt zowel 
binnen de school als organisatie als binnen de persoonlijke artistieke ontwikkeling van elke 
leerling. Het is een filosofie van denken, werken en leven. 

ONDERWIJS – ONDERZOEKEN – ONDERVRAGEN - ONDERSCHEIDEN 

Het ondervragen of bevragen is een vorm van reflectie, zelfreflectie, evaluatie eigen aan 
onderzoek en onderwijs. Ook dit moeten we betrekken op zowel de werking van de school als 
de persoonlijke artistieke ontwikkeling van de leerling. Evalueren start ook met kritisch 
waarnemen, terugkijken naar de afgelegde weg, het proces. Nadenken over de gemaakte 
keuzes en vooruitkijken naar de kansen en/of mogelijkheden. 

ONDERWIJS – ONDERZOEKEN – ONDERVRAGEN - ONDERSCHEIDEN 

Levenslang leren. Blijvend zoeken en onderzoeken. Kritisch vragen, bevragen, ondervragen, 
evalueren. Dit zijn de elementen die zorgen dat iemand zich kan onderscheiden. Deze manier 
van werken leidt er binnen de school als organisatie toe dat wij ons kunnen onderscheiden van 
andere artistieke instellingen. 

3. SAMEN BOUWEN, SAMEN ERVAREN IS DE WEG. 

School maken is geen individuele aangelegenheid maar een samenwerken met vele 
verschillende actoren. Het is een samenwerken van onderuit naar boven en terug. Elke stem 
binnen de organisatie is waardevol. Naar elke stem wordt geluisterd en naar elk individu wordt 
gekeken. Iedereen binnen de school is waardevol ter bevordering van de ontwikkeling van de 
organisatie en de (artistieke) ontwikkeling van elk afzonderlijk individu binnen de school. 

  



  

We bouwen samen aan de school. Dit samen werken, samen bouwen, samen ervaren, samen 
dragen, samen genieten, samen maken vormt een (sociale) drijfveer binnen onze 
Kunstacademie, onze school. 

Levenslang leren is ook van elkaar leren en samen werken met- en kijken naar mensen, 
organisaties, diensten van buiten de Kunstacademie.  

4. KWALITEITSONTWIKKELING ALS PROJECT. 

Het is een PROJECT. ‘Mensen worden wakker bij en in een project.  Projecten zijn altijd  
grensoverschrijdend, hebben te maken met energie en beweging.  Project is een sterk woord, 
afgeleid van pro-iacere, ieci, iactum: naar voren werpen, vooruit werpen (voor-werp ook en 
object), ontwerpen.  In elk geval hebben projecten of ontwerpen te maken met werpen en 
grens overschrijden.  In een project werpt men zich als het ware.’  

Iedereen werpt zich in het project dat de kwaliteit op alle vlakken verder bevordert, ontwikkelt. 
Ook dit is een waarde die geldt voor de school als organisatie als voor de artistieke ontwikkeling 
van elke individuele leerling. Kwaliteitsontwikkeling als project is een ‘work in progress’. Telkens 
nieuwe stappen zetten op weg naar een sterkere school die meer kwaliteit in zich draagt dan 
voorheen. Dit project is nooit af en vraagt voortdurende aandacht en bijsturing.  

5. ONS TONEN IS DE DROOM 

Kunstenaars willen hun werk tonen, presenteren. Zo ook onze leerlingen. Wij willen als school 
hen ook op diverse manieren een platform aanbieden om zich te tonen, hun werk te tonen en te 
leren presenteren. 

Als Kunstacademie, als school willen wij ons ook tonen binnen het landschap van het DKO en 
daarbuiten. Ook binnen de gemeente willen we ons tonen, profileren en aantonen wat onze 
meerwaarde voor hen is.  

Kwaliteit staat hierbij voorop. Als Kunstacademie werken we aan een eigen identiteit op maat 
van de gemeente Hove. We onderzoeken het landschap binnen het DKO maar zullen geen 
andere academie of academies kopiëren.  

  



  

Strategische doelstellingen 2020 - 2025 

De waarneming vormt de basis bij de ontwikkeling van onze strategische doelen. Er werden 
tijdens het schooljaar 2018 – 2019 vele gegevens verzameld die objectief kunnen staven waar 
de Kunstacademie voor staat en waar ze moet voor gaan. 

Strategische doelstelling 1: 

Een kwalitatieve upgrade van bewoning, veiligheid, infrastructuur. 

Een nieuw gebouw voor de Kunstacademie is dé grootste uitdaging voor het nieuwe 
schoolbestuur en de Kunstacademie. Zowel de dagelijkse werking als het laatste 
doorlichtingsverslag van ministerie van onderwijs wijzen op de hoogdringendheid van een nieuw 
schoolgebouw. 

Actie 2019 - 2025: Als school blijven we constructief samenwerken en zoeken met het 
schoolbestuur naar oplossingen i.v.m. een oplossing voor een nieuw schoolgebouw. Als 
Kunstacademie blijven we het schoolbestuur aansporen tot het nemen van concrete 
beslissingen in dit dossier binnen de kortst mogelijke termijn. 

Actie 2019 – 2020: Als school gaan we proactief onze noden en wensen detecteren en 
bundelen. Dit in functie van een snel kunnen handelen na een beslissing over een nieuw 
academiegebouw. 

Actie 2020 – 2025: Als school gaan we actief de ontwerp- en bouwfase van het nieuwe 
academiegebouw opvolgen, ondersteunen en begeleiden. 

Een veilige leeromgeving is een basisprincipe, een basisplicht voor elke school. Deze moeten 
ook wij blijvend bewaken en opvolgen. Als instelling moeten we op systematische wijze onze 
situatie op vlak van huidige bewoning, veiligheid en hygiëne nagaan. We voeren regelmatig 
controles, risicoanalyses uit en leerkrachten, leerlingen hebben hierin een duidelijk stem. 
Hierdoor kennen we onze tekorten en zijn we waakzaam voor ongunstige veranderingen in de 
leer- en werkomgeving voor ons personeel en leerlingen. 

Actie 2020 – 2021: Als school nemen we de leiding over het opstellen van een jaaractieplan op 
vlak van veiligheid en preventie. We werken hiervoor samen met de bibliotheek en andere 
diensten zoals de technische dienst, IGEAN, … . Huidige tekorten dienen zo snel als mogelijk 
weg gewerkt. 

Onze infrastructuur kan beter, moet beter. Jarenlang werd op dit vlak niet geïnvesteerd. Het 
gevolg is een verouderde infrastructuur (gammele rekken, tafels, versleten stoelen, 

  



  

schilderezels). Daarnaast was er op vlak van ICT geen plan van aanpak. Dit resulteerde in 
volledig verouderde en niet of onvoldoende werkende computers voor de hele academie en in 
het bijzonder voor fotografie in de vierde graad en digitale in de derde graad. 

De academie biedt faciliteiten aan (ruimte, materiaal, gereedschap en machines, hard- en 
software) die op individueel niveau moeilijk(er) te verwerven zijn. De academie doet 
inspanningen om up-to-date materiaal en materieel aan te bieden en de infrastructuur te 
onderhouden en uit te breiden. 

Actie 2019 – 2020: Als school verzoeken we het schoolbestuur om over te gaan tot een 
onmiddellijke investering in 9 nieuwe Mac – computers voor de digiklas en fotoatelier.  
 
Actie 2020 – 2025: Het voortdurend up-to-date houden van onze ICT accommodatie zal een 
jaarlijkse investering vragen. Dit meer jaren actieplan moet resulteren in een volledige 
digitalisering van alle ateliers in elke graad, in elke klas. Met andere woorden: in elke klas moet 
een performante computer staan die verbonden is met internet een over een beelden bibliotheek 
beschikt. 

Actie 2020 – 2025: Er dient een meer jaren actieplan te komen op vlak van een update van de 
volledige infrastructuur op vlak van tafels, stoelen, opbergruimte, rekken, kasten, didactisch 
materiaal, … Dit vanuit een visie hierop voor elk atelier, klas, graad. Lange termijnvisie op 
aankoop groot, duur materiaal zoals ovens voor keramiek, beamers, groot formaat fotoprinter, … 

Volgende documenten ter verduidelijking van de noodzaak van strategische doelstelling 1. In 
bijlage: 

- Doorlichtingsverslag november 2016 

- Brandpreventieverslag IGEAN 2019 

- De Kunstacademie in kaart gebracht (Power Point presentatie) 

- Kunstacademie 2.0. 

Strategische doelstelling 2: 

Een kwalitatief Artistiek Pedagogisch Project aanbieden met sterke omkadering 
voor de leerlingen. 

Het nieuwe decreet, grote toename leerlingenaantal schooljaar 2018-2019, vernieuwde visie – 
APP, nieuwe directie schooljaar 2017 – 2018, het langer werken voor ambtenaren, … vragen om 
een vernieuwde aanpak op artistiek pedagogisch niveau. Hierin zitten enkele opportuniteiten als 
valkuilen waarop we als school moeten kunnen anticiperen.  

De beginsituatie van de leerling is zeer divers betreft leeftijd, ervaring, achtergrond. Ons 
vernieuwde APP formuleert daar een antwoord op door een even gediversifieerde aanpak voor 
te stellen. 

De eerste, tweede en derde graad zijn klassikaal georganiseerd, maar de begeleiding tracht 
zoveel als mogelijk leerlinggericht te zijn. Een van de sterktes van het deeltijds kunstonderwijs is 
net de individuele begeleiding van de leerling. 

Doelstellingen van de eerste, tweede en derde graad zijn: 

  



  

- specifieke artistieke vaardigheden aanbieden die complementair zijn aan het leerplicht 
onderwijs. 

- Werken met diverse materialen. 

- Algemeen beeldende vorming 

o Leren waarnemen. 

o Leren uiten van gevoelens en fantasie. 

o Aanleren van verschillende beeldende expressiemiddelen. 

- Bijdrage tot de ontwikkeling van de intellectuele, psychomotorische en creatieve 
ontwikkeling van de leerling. 

Actie 2019 – 2025: Het leerkrachtenteam versterken met een pedagogisch coördinator om 
deze doelstellingen zo volledig mogelijk te integreren in de jaarplannen en de lessen. De 
pedagogisch coördinator waakt over de verticale en horizontale samenhang binnen de graden. 

De vierde graad is georganiseerd in Specifieke Artistieke Ateliers (SAA) waarbinnen gefocust 
wordt op één discipline (Tekenkunst, Schilderkunst, Beeldhouwkunst, Keramiek, Textielkunst & 
Fotografie) 

De leerlingen worden in de ateliers gedurende hun traject begeleid door een of twee 
leerkrachten. Dit maakt een sterk geïndividualiseerd traject mogelijk. Leerlingen kunnen op hun 
eigen tempo evolueren, maar worden wel op het einde van ieder schooljaar tussentijds 
geëvalueerd en op het einde van een graad door een externe jury beoordeeld. Niettegenstaande 
de stimulans van een individueel traject, worden de artistieke ambities versterkt door het samen 
evolueren in groep. De medeleerlingen zijn vaak de eerste reflectiegroep of kritische publiek.  

Het belang van een sterk team is hierin heel groot. De rol van de leerkracht is hierin van 
essentieel belang. Als Kunstacademie streven we ernaar dat de begeleiding evolueert van 
instruerende leerkracht, naar coach, tot kritisch maar stimulerend klankbord naarmate het 
technische en artistieke niveau van de leerlingen stijgt. 

Actie 2020 – 2025: Het pedagogisch concept van ‘de rol van instruerende leerkracht naar 
stimulerend klankbord’ sterker verankeren in alle graden. B.v.: Binnen de hogere graad het 
geslaagde experiment Project+ verankeren en verder uitrollen (Project + is een klankbordgroep 
van leerkrachten en leerlingen van het vierde jaar en vijfde jaar in de vierde graad. Zij komt op 
regelmatige basis samen om de projecten van de leerlingen te bespreken). Op zoek gaan naar 
diverse mogelijkheden om dit pedagogisch concept binnen onze artistieke context en school 
verder vorm te geven. 

Binnen de volledige Kunstacademie willen we sterk inzetten op de waarneming als basis in de 
opleiding. 

Actie 2020 – 2025: Als Kunstacademie willen we sterk inzetten op de waarneming in zijn breedst 
mogelijke vorm. Het kijken naar … . Waarnemingstekenen, kunstgeschiedenis, hedendaags 
beeldende kunst, eigen leefwereld, … dienen ruim aan bod te komen binnen elk atelier. 

Actie 2020 – 2025: Als Kunstacademie willen we de ateliers, klassen artistiek, pedagogisch, 
organisatorisch versterken door meerdere leerkrachten in te zetten per atelier, klas. Hierbij 
worden specifieke specialiteiten, kennis, inzichten van leerkrachten ingezet over meerdere 
ateliers. Twee leerkrachten reflecteren makkelijker over de artistiek pedagogische kwaliteit, 

  



  

bijsturing, aanpak, visie van een atelier dan één leerkracht. Het is van groot belang om ook de 
leerkrachten te blijven prikkelen, laten groeien, verder te laten ontwikkelen in het kader van 
langer werken. Als organisatie en werkgever willen we ook hen kansen bieden. 

Strategische doelstelling 3: 

Onze Kunstacademie verder laten uitgroeien tot een aantrekkelijke plek om samen 
te werken, samen aan te werken, samen te komen, samen te zijn. 

De Kunstacademie is een ontmoetingsplek waar vriendschappen ontstaan, waar mensen elkaar 
ontmoeten. De academie verbindt mensen en brengt mensen samen rond alle aspecten van 
beeldende kunst. 

Als academie moeten we hierin blijven investeren en blijven proberen meer mensen te 
betrekken op de diverse niveaus. 

Actie 2020 – 2025: Het oprichten van een leerlingenraad of een ‘vriendenkring van de academie’ 
kan zorgen voor een grotere betrokkenheid en een systematischer detecteren van tekorten of 
bezorgdheden op de diverse niveaus van de school. 

Strategische doelstelling 4: 

Onze Kunstacademie wil zich verder, breder, dieper verankeren of wortelen binnen de 
gemeente om er zijn maatschappelijk draagvlak te vergroten. Daarnaast wil het een 
relevante rol spelen binnen het DKO landschap en het onderwijs- en culturele veld en er 
ons TONEN 

Actie 2020 – 2025: Verder uitwerken van brede waaier aan activiteiten (lezingen, workshops, 
demonstraties, uitnodigen kunstenaars, studie uitstappen, …)die toegankelijk zijn voor alle 
leeftijdscategorieën. Dit zowel voor onze leerlingen als voor mensen van buiten de 
Kunstacademie, inwoners van Hove, … 

Actie 2020 – 2025: Ons als Kunstacademie dieper verankeren binnen structuren van de 
gemeente, overlegplatformen en hierin een prominentere rol innemen. Enkele voorbeelden: D-
Team (overlegplatform met alle leidinggevenden van elke dienst binnen de gemeente), 
Cultuurraad, … 

Strategische doelstelling 5: 

Zorgen voor een gezonde financiële structuur die de continuïteit garandeert. 

Het op peil houden van de leerlingenaantallen is hierbij van cruciaal belang. Voorgaande 
strategische doelen helpen om dit te realiseren. Het algemeen welbevinden van de leerlingen is 
hierbij belangrijk. 

  



  

Om alle strategische doelen te realiseren is een vlotte methode van werken bij aankopen 
belangrijk. 

Actie 2020 – 2020: Als academie moeten we een grotere verantwoordelijkheid krijgen over onze 
financiën.  

Bijlage 1: 

Discussietekst 

DISCUSSIETEKST ALS VOORBEREIDING OP HET NIEUWE ARTISTIEK PEDAGOGISCH 
PROJECT 
..........................................................................................................
....................................... 

De discussietekst staat in functie van het nieuwe Artistiek Pedagogisch Project (APP) 
en moet worden gezien / gelezen als een eerste aanzet in het proces om tot een 
nieuw, hedendaags en toekomstgericht APP te komen. Deze tekst dient om de 
inhoudelijke dialoog binnen de school, onder leerkrachten verder te brengen. 

Inleiding 

Vertrekkend vanuit het feit dat we een Academie voor Beeldende Kunst zijn en het 
beeld onze taal is zouden we ons eerst de vraag kunnen stellen of ons APP niet uit 
beelden zou moeten / kunnen / mogen bestaan. Dit zou een mogelijk discussiepunt 
kunnen vormen. In deze tekst, die als aanzet tot dialoog dient, wordt dit open gelaten 
maar wordt wel reeds de oefening gemaakt om de gebruikte taal en termen te 
bevragen en zoveel als mogelijk in beelden om te zetten. 
 
Het ‘Artistiek Pedagogisch Project’ bestaat uit drie woorden die samenvatten of 
‘begrenzen’ 
waarover het zal gaan. 
Het is een PROJECT. ‘Mensen worden wakker bij en in een project. Projecten zijn 
altijd grensoverschrijdend, hebben te maken met energie en beweging. Project is een 
sterk woord, afgeleid van pro-iacere, ieci, iactum: naar voren werpen, vooruit werpen 
(voor-werp ook en object), ont-werpen. In elk geval hebben projecten of ontwerpen 
te maken met werpen en grens overschrijden. In een project werpt men zich als het 
ware.’ 

Het is een PEDAGOGISCH project. Pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling 
van kind tot 

  



  

aan zijn volwassenheid (Wikipedia). Dit wordt ook wel opvoedkunde genoemd. In het 
woord op- 
voed-kunde staat ‘op’ voor het naar een hoger niveau brengen en ‘voed’ staat voor 
het voeden. We brengen iemand naar een hoger niveau door hem / haar zaken aan te 
reiken, te voeden. Wasdom uit vol-wassen staat voor groei, ontwikkeling, rijping. Het 
is maar de vraag of dit ook ooit ‘vol-ledig’ kan als mens zijnde. Honger en 
voortschrijdend inzicht zijn ook eigen aan de mens. Iemand kan dus ook op latere 
leeftijd een honger naar ... ontwikkelen waarbij hij / zij met een beperkte kennis 
inzake een bepaalde materie op zoek gaat om gevoed te worden. Dit met als doel 
hierin tot een zeker niveau van vol-wassenheid te komen. Ontwikkeling is iets dat 
getriggerd wordt. Iets draagt de kiem in zich en door een goeie sturing groeit het uit 
tot iets nieuw. Een bol wol kan zich mits hulp ontwikkelen en vormen, laten vormen 
tot tapijt. Een negatief kan door ontwikkeling iets zichtbaar maken en foto, beeld 
worden. Zij die naar de academie komen, komen met een honger én een persoonlijk 
project. Ze willen zich naar voor werpen, grenzen overschrijden, ontwikkelen door 
middel van wat wij hen aanreiken en waarmee ze zich kunnen voeden. Dit om zo 
vooruit te gaan in het streven naar volwassen worden binnen een bepaalde materie. 
Zij die naar de academie komen schrijven zich in 
om dit project te realiseren d.m.v. een school, onderwijs. 

‘Onder’ in het woord ONDERWIJS wijst hierin dan weer op diepgaand gedrag, dat 
nieuw gebied 
betreedt, grenzen verlegd, nieuwe grond wordt. (over taal en verhaal, Prometheus 
unbound uit Grenzeloos begrensd – Jacques Claes) 
Een school is dus een organisatorisch, pedagogisch systeem om te onderwijzen om 
telkens nieuwe grond te worden voor mensen. We helpen hen grenzen te 
overschrijden, nieuw gebied te betreden door hen te voeden om telkens weer tot een 
hoger niveau van volwassenheid te komen binnen een bepaalde materie. 

Het is een ARTISTIEK pedagogisch project. Hét onderwerp waarrond het project, het 
pedagogische, het organisatorische wordt opgebouwd is kunst. Meer specifiek zijn we 
een academie voor beeldende kunst. Beeldende kunst gaat over waarneming en dus 
kijken. Het kunnen lezen of begrijpen wat je ziet. Daarnaast staat ook het 
interpreteren van een beeld. Met ander woorden, zonder de zin van waarneming, het 
observeren is er geen grond of drang om een kunstwerk of een beeld (kan ook een 
landschap zijn) te lezen en kunnen geen grenzen worden doorbroken om een werk of 
beeld te interpreteren. Laat staan een dwingende reden om beeld te scheppen of de 
toeschouwer iets te vertellen. 

De leerling als wandelaar doorheen het landschap, zoekend naar horizon en hoogtes 
om te 
overschouwen. De leerkracht fungeert als gids doorheen het landschap, helpend om 
standpunt te bepalen, te leren oriënteren, observeren, interpreteren, fantaseren, het 
landschap overschouwen, communiceren. Beeldtaal als middel om te communiceren. 

  



  

Een man wandelt in een buitenwijk van Mexico-stad en loopt een roedel zwerfhonden 
tegen het lijf. Hij provoceert de honden met zijn handcamera, die hij tegelijk als 
schild gebruikt. Ze springen minutenlang blaffend tegen de lens op, tot ze het 
opgeven. De camera valt op de grond. Aftiteling: 'El Gringo' - Francis Alÿs, 2003. 
Niet toevallig opent het Goudvis-portret van Francis Alÿs met deze beelden. Ze 
bevatten immers de kern van zijn kunstenaarschap: een wandelaar in (de marge van) 
een metropool, die kritisch om zich heen kijkt en daar een beklijvend verhaal uit 
distilleert. Vertellingen die altijd verpakt worden in een beeldtaal die de kijker 
binnenlokt in de metafoor die hij wil vertellen. (Uit documentaire Goudvis)  

Wie kent niet onder het wandelen de neiging om naar het hoogste punt van het 
landschap te lopen en daar vol verwachting uit te kijken naar de verte? Het is alsof 
wandelaars af en toe de betrekkelijke beslotenheid van hun paden willen verlaten 
voor een ontmoeting met de horizon waarbinnen hun tocht plaatsvindt. Na een 
dergelijke ontmoeting met de verte die elk vergezicht zoekt, vervolgt men zijn 
wandeling die zich daardoor als werkelijke wandeling in een werkelijk landschap heeft 
gerealiseerd. Het uitzicht is dat moment van de wandeling waardoor de wandelaar 
zichzelf als wandelaar bevestigt, door namelijk de praktijk van zijn bewegingen met 
de theorie van het uitzicht te verenigen. (Uit Filosofie van het landschap van Ton 
Lemaire) 

GRENZEN, begrenzen en afbakenen. 
‘Vreemd, die grenzen. Iedereen is tegen grenzen. Spel zonder grenzen, reizen zonder 
grenzen, ... 
Alles open, globalisering, vrijhandel. Tegelijk is iedereen voor grenzen. Op het 
internet bijvoorbeeld. Privacy. We willen grenzeloos door het leven gaan, maar de 
ander moet mijn grenzen respecteren. Zonder grenzen leven is heroïsch, maar niet 
altijd even praktisch en soms verstorend.’ Met dit citaat uit Grenzeloos begrensd van 
Jacques Claes zien we duidelijk dat we moeten definiëren waar een ‘open school’ dan 
wel voor kan staan. Hoe open is een open school. 
In het opstellen van het APP zal het gaan over een project waarvoor we ons als school 
willen werpen, waar we willen voor gaan. Het zal onze identiteit bepalen. Dit 
betekent dat we bepaalde zaken sterk naar voor zullen schuiven, duidelijk zullen 
definiëren waar we willen voor staan maar ook waar we niet willen voor staan. We 
zullen dus duidelijkheid moeten scheppen, grenzen bepalen, begrenzen en afbakenen. 

OPEN SCHOOL 
We willen een open school zijn. Dit mag geen holle term zijn / worden maar moet ook 
omgezet 
worden in de structuur, manier van werken, ingesteldheid, het aanbod en hoe we 
misschien muren kunnen slopen en terug afbakenen op een duidelijke, andere, 
misschien op een zachte manier of minder hoog, minder afsluitend. Muren zijn hard, 
ondoordringbaar en niet transparant. Je ziet niet wat er aan de andere kant is. Vaak 
zit er wel een deur maar is de ‘drempel’ nog te hoog en is de deur misschien te vaak 
gesloten. 

  



  

We vast zitten vast aan een gebouw dat heel bepalend is, met vele muren. Dit is een 
fysieke 
belemmering. Desondanks kunnen we wél een open school zijn. Idem met de 
geografische afstand tussen afdeling en ateliers. 
Hoe kunnen we open zijn binnen de school? 
Hoe kunnen we ons open stellen naar de gemeenschap, de gemeente Hove? Welke is of 
kan onze rol hier zijn en hoe zullen we die rol behartigen, dragen, uitdragen? 

ONDERSCHEIDEN – ONDERZOEKEN – ONDERVRAGEN – ONDERWIJS 
Onder in bovenstaande woorden en dus ook in ONDERWIJS, wijst op diepgaand gedrag, 
dat nieuw gebied betreedt, nieuwe grond wordt. (over taal en verhaal, Prometheus 
unbound uit Grenzeloos begrensd –Jacques Claes) 

Als wij een onderwijs instelling zijn betekent dit dat wij ons moeten kunnen 
onderscheiden van 
verenigingen, clubs, ... die ook op artistiek vlak bezig zijn. Als ‘onder’ wijst op 
diepgaand gedrag dan moeten we kunnen definiëren op welk vlak wij verschillen en 
hoe wij hierin verdere verdieping zoeken t.o.v. die anderen. De woorden 
‘onderzoeken’ en ‘ondervragen’ kunnen hierin al richting bepalend zijn. 

WAARNEMING – MATERIE 
In de hedendaags beeldende kunst worden heel vaak de termen ‘concept’ en ‘context’ 
gebruikt. Voor velen zijn deze termen vrij abstract. Ze dekken eigenlijk een hele 
wereld die zoveel essentieels in zich draagt waardoor ze voorbij gaan aan het diepere, 
het ‘onder’. Met andere woorden ze herleiden de wereld tot een bol. Slechts de echte 
wandelaar snapt de metafoor en weet dat achter het idee van bol een gelaagde 
wereld schuilt van groene velden, bossen en wouden, meanderende beekjes die leiden 
naar kolkende rivieren en uitmonden in immense zeeën of oceanen. 

1. Waarneming – interpretatie 
Het kunnen lezen, analyseren van de directe waarneming, het leren kijken en 

inzicht 
verwerven in de structurele opbouw van wat je ziet, van wat zich rondom je 

afspeelt. 
Het kunnen lezen van de indirecte waarneming, het verhaal, gevoel achter het 

beeld. Dit 
kunnen omzetten in een persoonlijk beeld een persoonlijke (beeld)taal. Dit 

vormt een 
belangrijke basis om het zogenaamd ‘conceptueel denken’ te stimuleren en te 

oefenen. 

  



  

2. Materie 
Een beeldend werk bestaat enerzijds uit tastbare materie en anderzijds uit de 
inhoud of de niet tastbare materie (*) waaraan vorm werd of wordt gegeven om 
zo in dialoog te gaan met zijn/haar omgeving. Het vormgeven van een concept 
wordt bepaald door de mogelijkheden en de beperkingen van de materie. 

(*) In de conceptuele kunst staat het idee voorop. De materiële realisatie ervan is 
bijzaak, zo niet overbodig. Het idee is zelf “materiaal” geworden. (Uit ‘Aspecten van 
de Belgische kunst na ’45’; 4.3. Kunst en taal – Willem Elias.) 

Hieruit groeit een PROCES waarin het boeiende spanningsveld tussen inhoud en vorm 
wordt 
opgezocht, wordt onderzocht en de basis vormt voor een nieuwe wereld, de 
persoonlijke leefwereld van de kunstenaar, leerling. 

  


