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SCHOOLWERKPLAN
ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS TE
BORNEM
1. Visie en basisfilosofie met betrekking tot het inrichten van Deeltijds Kunstonderwijs
(Muziek0
(Muziek0 Woord0
Woord0Dans) te Bornem.
A. Het belang van de esthetisch0
esthetisch0culturele opvoeding
opvoeding
In het kader van opvoeding en onderwijs in het algemeen kan men poneren dat de
uiteindelijke doelstelling ervan is het kind tot volwassenheid te brengen, wat inhoudt dat het
een zelfverantwoordelijk cultuurwezen wordt.
Jammer genoeg verwordt het onderwijs nog te gemakkelijk tot enkel kennisoverdracht, tot
een overdracht van objectieve, statische cultuurgoederen en –waarden.
Nog al te vaak komt de subjectieve, dynamische cultuur weinig aan de orde.
Nochtans moeten opvoeding en onderwijs geen mensen opleiden tot passieve alweters,
maar tot creatieve persoonlijkheden, waarbij deze creativiteit gesteund wordt door kennis
van het cultureel verleden.
Het is dan ook erg belangrijk dat deze kennis niet beperkt wordt tot exact0
wetenschappelijke vakkennis en theoretische taalstudies. Het leren kennen van de eigen
cultuurgeschiedenis en volkscultuur is op zijn minst even belangrijk.
Ook de culturen van de andere bevolkingsgroepen kunnen verrijkend werken en zouden
kunnen leiden tot integratieoefeningen met multicultureel karakter.
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Het laten ontdekken van het schoonheidsgevoel, de emotioneel0affectieve voldoening bij
het ervaren van harmonie, het dynamisch ervaren van maat en ritmiek, de belevingswereld
van vormen en kleuren exploreren, zijn even noodzakelijk om evenwichtige, cultureel
bewuste volwassenen te vormen.
Opvoedingskunst zonder kunstopvoeding wordt een steriel proces.
Juist in het kunstonderwijs komen ALLE opvoedingsaspecten bij uitstek aan bod:
•

•

•

•
•
•

•

Het INTELLECTUELE door de kennis van theorie van klanken, vormen, ritmes,
kleuren, door de uitbreiding van het taalgebruik, het ontdekken van ons cultureel
verleden….
Het SOCIALE door samenspel of –zang, het maken van een collage in groep, het
leren voeren van een dialoog of creëren van een toneelact, het uitwisselen van
belevingsaspecten…
Het
LICHAMELIJK
aspect
door
het verbeteren
van
houding
en
ademhalingstechnieken, het oefenen van motorische vaardigheden, het leren
bewegen in de ruimte, het leren relaxeren, het lichamelijk uitdrukken van ritmiek,
emoties, klanken….
Het ESTETISCH aspect door het ervaren van de schoonheid in de kunstwereld.
Het CREATIEVE aspect door het leren spelen en improviseren met klanken, kleuren,
taal, vormen, bewegingen….
Het ETHISCH0
ETHISCH0ZEDELIJK aspect door het aanleren van zelfverantwoordelijkheid voor
wat men doet, de absolute noodzaak van zelfbeheersing, het realiseren van een
evenwicht tussen rede en emotie, het gekanaliseerd uiten van affecten….
Er mag werkelijk gezegd worden dat juist vooral in het kunstonderwijs de mens in
zijn totaliteit aan bod kan komen, waarbij het samenspel tussen zelfrealisatie,
zelfverantwoordelijkheid, sociaal aanvoelen en creativiteit optimaal tot stand
gebracht wordt.

B. De relatie voltijds onderwijs – deeltijds kunstonderwijs
kunstonderwijs
Het deeltijds kunstonderwijs heeft met betrekking tot de vorming en opvoeding die in het
voltijds lager en secundair onderwijs wordt verzorgd, een op zijn minst aanvullende of
complementaire rol gekregen.
In de voorbije jaren kwamen de vakken esthetica, muzikale en plastische opvoeding in het
onderwijs hoe langer hoe meer in het gedrang. Niet alleen werd het aantal uren tot een
minimum herleid, maar ook de waardering en aandacht ervoor is zwaar aangetast en in
sommige gevallen tot het nulpunt gedaald.
Het D.K.O. ontleent z’n betekenis vooral aan de meer gespecialiseerde kunstzinnige
vorming van kinderen en jongeren die een bepaalde aanleg en/of interesse hebben voor
muziek, voordracht, toneel, dans of beeldende kunsten. Het D.K.O. heeft duidelijk een
SUPPLEMENTAIRE functie.

2

3

Door de verdrukking van kunstzinnige vakken in het dagonderwijs, sturen ouders die zich
van de pedagogische noodzaak hiervan bewust waren, hoe langer hoe meer kun kinderen
naar het deeltijds kunstonderwijs.
Hierdoor dienen de instellingen voor D.K.O. naast een meer gespecialiseerde opleiding
voor kunstzinnig begaafde of geïnteresseerde leerlingen, een basisopleiding voor vele
kinderen te realiseren, ongeacht hun begaafdheid of interesse.
Het is in ieder geval de bedoeling van de inrichtende macht van onze academie om de
complementaire maar ook de supplementaire rol van onze onderwijsvorm maximaal te
blijven realiseren, o.a. door een evenwichtige uitbouw van de verschillende opties die
binnen de vigerende reglementering kunnen gerealiseerd worden.
De totale academie zal zich inzetten om de hogere overheid van de noodzaak en het nut
hiervan te overtuigen. Om de complementaire rol maximaal te kunnen realiseren wordt er
gewerkt aan de recruteringsformules.
C. De psychosociale
psychosociale en maatschappelijke betekenis van het D.K.O.
Het D.K.O. vormt, samen met andere parascolaire activiteiten (zoals sport0 en
jeugdverenigingen), het zogenaamde derde opvoedingsmilieu voor het kind (naast gezin
en dagschool).
Via dit milieu en de activiteiten die er beoefend worden, krijgt het kind meer zelfvertrouwen
en kan het op een gezonde wijze aan zijn geldingsdrang voldoen.
Zo stipte Prof. Dr. J. L. Broecks in zijn studie “Muziek en Mens” aan dat onder de
belangrijkste psychologische functies der muziek dient aangehaald te worden: de
GELDINGSDRANG en de STATUSFUNCTIE. Hiermee wordt bedoeld dat muziek uitvoeren
en beleven, het zelfvertrouwen en het gevoel van zelfwaarde bij de mens versterkt.
Uiteraard kan dit evenzeer gezegd worden van woord0 en toneelkunst, dans…
In diverse wetenschappelijke publicaties wordt het belang van het zelfrealisatie0 en
zelfwaardegevoel, dat in dit derde opvoedingsmilieu optimaal kan tot stand gebracht
worden sterk beklemtoond. Het NIET realiseren ervan kan zeer ernstige en zelfs
levensbelangrijke gevolgen hebben voor het opgroeiende kind.
Dit dient echter op een maatschappelijk aanvaardbare wijze te gebeuren, zoniet ontstaan
antisociale manifestaties van deze geldingsdrang.
Dit moet alle beleidvoerders ertoe aanzetten om juist de sociaal0zwakke en allochtone
milieus
te motiveren hun kinderen (of zelf) in dit milieu te integreren, wat niet
vanzelfsprekend blijkt.
Bovendien moet een inspanning geleverd worden om jongeren in die parascolaire
initiatieven te laten integreren waar hun kansen tot zelfrealisatie het grootst zijn, m.a.w.
waarvoor hun begaafdheid/interesse het grootst is.
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Ook de minderbegaafden, kinderen met leerstoornissen en minder0validen zoals o.m.
visueel gehandicapten, die vaak zeer kunstzinnig zijn mogen hierbij niet uit het oog
verloren worden en moeten een plaats kunnen krijgen binnen onze onderwijsvorm.
Soms hebben ze extra artistieke mogelijkheden, die met de juiste aanpak tot verbluffende
resultaten kunnen leiden.
Het zich kunnen en mogen uiten en laten gelden in de diverse vormen van kunstonderwijs,
zal voor vele jongeren een psychisch gezondmakende functie hebben. In deze optiek kan
het ook een vorm van algemene preventie betekenen tegen diverse jeugdproblemen als het
vervelingssyndroom, vandalisme en delinquent gedrag, suïcideproblematiek, enz……
Als zodanig wenst de inrichtende macht gemeentelijk het D.K.O. te ondersteunen in zijn
psychosociale en maatschappelijk functie.
Teneinde deze functie bovendien te bestendigen, wordt de samenwerking met de
verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening als onontbeerlijk beschouwd.
Deze samenwerking leidt er trouwens toe dat de academie een cruciale rol speelt in de
ondersteuning en kwaliteitsverbetering van eigen (volks)cultuur.
Zodoende kan zij een stimulerende rol spelen in het culturele leven van onze gemeente.

2. STRATEGIE
2.1 Algemene principes: de “tools”
• Toepassen van het integratie0
integratie0matrix model om de basistekst te realiseren. Dit model
is gebaseerd op inspraak van het personeel, onderhandeling
onderhandeling met het personeel, het
samenwerken van het personeel en projectonderwijs, waarbij de leerling centraal
staat. De pijlers zijn: vakoverschrijdend overleg, een schoolteamwerking in
onderling vertrouwen, openheid en bereidheid tot samenwerking. De commissie
van toezicht (adviescommissie), het A.B.C. en de lerarendelegatie zijn daarbij een
conditio sine qua non. De coördinatoren voor dans, woord, lichte muziek, klassieke
en bibliotheek spelen hierbij ook een belangrijke rol. Een concertcomité
programmeert
programmeert jaarlijks 1 of meerdere lerarenconcerten.
• Overleg en maximale communicatie met het gemeentebestuur door wekelijkse
vergaderingen met de verantwoordelijken. De regelmatige diensthoofden
vergaderingen garanderen overleg tussen alle geledingen van de gemeente.
• Overleg en communicatie met de bevolking langs de commissie van toezicht, de
jaarlijkse comités van de verenigingen, de cultuurraad, onze vertegenwoordiging in
de regiegroep van het cultuurbeleidsplan…..zorgen voor een consequente
informatiedoorstroming.
• Samenwerkingsverbanden met het verenigingsleven: hafabrasector, de
toneelgroepen, de koren, de dansvereniging Terpsichore, de academie voor
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beeldende kunsten (filiaal van Temse) dat ook in het CC gesitueerd is en tenslotte
het Cultureel Centrum.
2.2 Het artistiek pedagogisch project (APP) REALISEREN: de doelstellingen
•
•
•

•

•

•
•

•

LICHAAMSBEWUSTZIJN integreren in de lessen. Door ontspanningsoefeningen,
kennis geven van de spiertonus, ademhaling enz.
CULTUUR0
CULTUUR0HISTORISCHE BENADERING: Ieder werk wordt gesitueerd binnen zijn
cultuurhistorisch kader en geografisch kader.
STIJL0
STIJL0HISTORISCHE BENADERING wordt gecultiveerd. Door het specifiek
onderscheid te maken tussen de afdelingen en genres en door objectieve elementen
te scheiden van de subjectieve. (Hedendaagse dans, klassieke dans, woordkunst,
oude muziek, nieuwe muziek, lichte muziek…) zijn we genoodzaakt terreinen stijl0
historisch af te bakenen.
CULTUREEL: De bagage van de leerlingen en de leraar maximaal blijven
ontwikkelen o.m. door meestercursussen of zomercursussen door de leerkracht of de
leerlingen te laten bijwonen. Het voeren van een aanwezigheidspolitiek en een
samenwerking met het cultureel centrum zijn hier basiscomponenten.
STRUCTURELE BENADERING van het repertoire. Door inzicht in de constructie van
het kunstwerk, wordt de coherentie van de totaalstructuur duidelijk. De macro0zowel
als de microstructuur wordt logisch aangebracht in de les.
INTERDISCIPLINAIRE EN GENREOVERSCHRIJDENDE ACTIVITEITEN STIMULEREN
waardoor een verruimende kijk ontstaat op het geheel.
SOCIAAL DIENSTBETOON EN MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT. Diverse
optredens in ziekenhuis, rusthuis, tehuis voor gehandicapten, jeugdhuis. Het
opluisteren van diensten, vieringen of feestelijkheden, totaal spektakel met een
multiculturele dimensie, manifestaties van allerlei aard met sociaal karakter.
MULTICULTURELE TOENADERING: Gedurende drie jaar is er een geslaagde
samenwerking geweest met de Turkse gemeenschap. In samenwerking met het
manifestaties
festaties
experiment Vlaamse volksmuziek werden er enkele multiculturele mani
ingericht.

2.3 Doelstellingen per graad en per optie (zie jaar0
jaar0 en leerplannen)
2.4 Leerlingenprofielen:
• Optie instrument: de leerling die de tijdsinvestering kan doen tot een zo hoog
mogelijk peil brengen; dit kan ook leiden tot pre0professionelen en/of deelname
aan wedstrijden.
• Optie samenspel: de leerling die minder tijd kan investeren toch een waardevolle
zelfontplooiing geven, die evenwaardig is met de bovenvermelde optie, doch
minder veeleisend qua moeilijkheidsgraad en kwantiteit.
• De volwassen leerling: vaak na een drukke dagtaak en buiten het gezinsleven een
zinvolle vrije tijdsbesteding garanderen. Openbare examens zijn daarbij geen
must.
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•
•

De leerlingen dans worden gerecruteerd via Terpsichore en zijn allen jongeren die
de optie hedendaagse dans verkiezen naast hun alternatieve dansvormen.
De volwassenen voor de studierichting woord komen voor een zinvolle
zelfontplooiing en komen uit alle lagen van de bevolking voor creatief schrijven en
podiumvastheid bij het spreken in het openbaar..

2.5 Lerarenprofielen:
• Het lerarenkorps is samengesteld uit zorgvuldig geselecteerde collega’s. Zij worden
geëvalueerd op sociale vaardigheid, artistiek persoonlijkheidsprofiel en
pedagogisch persoonlijkheidsprofiel.
• Ze bouwden ervaring op in het DKO of in de hogescholen of de dagscholen.
• Ze zijn of waren regelmatig aanwezig op nationale podia en zelfs ver daarbuiten.
• Door hun artistieke en pedagogische uitstraling zijn zij een aantrekkingspool voor
veel leerlingen ook buiten de gemeente.
• Indien echter leerkrachten ter beschikking zijn binnen de gemeente, die voldoen
aan de nodige voorwaarden en in het bezit zijn van de nodige kwaliteiten zullen
zij prioriteit krijgen bij aanwerving. Een positieve evaluatie in de stageperiode is
echter altijd noodzakelijk voor TADD statuut, en nadien een vaste benoeming zoals
trouwens decretaal voorzien.
• Docenten aantrekken die ook als productief kunstenaar actief zijn, impliceert dan
dat deze kennis ook doorgegeven wordt in een aantal vakken: compositie en
arrangement , in amt0mt, improvisatie in begeleidingspraktijk, choreografie in de
danscursus, creatief schrijven en improvisatie in de studierichting woord.
2.6 De evaluatie van de leerlingen:
Naast de evaluatiefiches per studierichting, en het examencijfer, kan de jury mondeling
geraadpleegd worden op het examen. Onderscheiding wordt toegekend aan de
stevige leerling die reeds een verhaal vertelt op het podium en die getuigt van een
goede motivering en inzet gedurende het schooljaar. Voldoening wordt toegekend aan
de eerder bescheiden klasparticipatie en podiumattitude. Grote en grootste
onderscheiding zijn aan de orde voor een zeer goede buitengewone creatieve
uitstraling en technische beheersing..
3. DE SCHOOLORGANISATIE
•

Infrastructuur: de hoofdinstelling is ingebed in het cultureel centrum van de
gemeente. 3 verdiepingen en eventueel andere ruimtes zijn ter beschikking in het
uitgebreide complex. Er zijn 3 podia: de grote concertzolder, de kleine
concertzolder (zeer goed voor woord) en de theaterzaal met een capaciteit van
550 bezoekers. Een filiaal gelegen in Hingene is goed uitgebouwd in het
Gemeenschapshuis. Een nieuwe theaterzaal met een capaciteit van 200
zitplaatsen werd aangebouwd. Het Gemeenschapshuis te Branst wordt gebruikt
voor de toneelklassen.
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•
•
•
•
•

•

Er is een filiaal te St.0Amands, gelegen in het Dorpshuis “De Leeuw” het
gemeentelijke cultuurhuis met een concertruimte en verschillende lokalen.
Daarbij hoort een vestigingsplaats in Oppuurs, “De Baronie”. Een groot
repetitielokaal en verschillende klassen zijn ter beschikking. De danscursus en
orgelcursus zijn wel eens op verplaatsing.
Opdrachten van het pedagogisch personeel: zie verdeling urenpakket.
Opdrachten van het administratief personeel: zie document taakverdeling directie
en secretariaat.
Leerplannen en jaarplannen zijn aanwezig in de klassen, zowel als repertoirelijsten
van de leerlingen.
Evaluatiefiches zijn geïntegreerd in de agenda’s, die vooral bij de jongeren in
gebruik zijn.
De schoolkalender is terug te vinden in de jaarlijkse agenda. Daarin staan ook de
eventuele AMC0concerten vermeld en de optredens van de leraars in het CC en
daarbuiten in de onmiddellijke omgeving.
Enkele jaren terug werden de technische proeven weer ingevoerd in de
studierichting muziek De quotering telt mee voor 25%. (verdere info over de
examens: zie examenbrochures)

4. DE UITSTRALING VAN DE ACADEMIE
• Regelmatige deelname aan internationale, nationale en regionale wedstrijden.
• Publicaties in de pers van de belangrijkste gebeurtenissen en de resultaten van de
deelname aan wedstrijden.
• Infobrochure, mailings naar doelgroepen en de website zorgen voor de nodige
bekendmaking en informatiedoorstroming.
• Uitwisseling met andere scholen, samenwerking met orkesten van grotere entiteiten,
o.m. Jeugd en muziek, orkesten , …
• Opnameproducties met leerlingenensembles of solisten worden op regelmatige
tijdstippen gerealiseerd ook in samenwerking met de leerkrachten. ( CD producties
zijn artistieke visitekaartjes van de academie.) Ook is er een aanwezigheidspolitiek
op regionale en nationale radiozenders en regionale TV stations. Een positieve
beeldvorming genereert een stijgend aantal leerlingen.
• Het twee0jaarlijkse lerarenconcert , de grote jaarlijkse voordrachten, de talrijke
klasvoordrachten (minstens 1 per klas per jaar) zijn een garantie voor
podiumervaring van alle betrokkenen en zorgen voor overdracht van het
aangeleerde.
• Optredens op verschillende locaties van de leerkrachten en leerlingen, koren en
ensembles. Opluisteren van academische zittingen, dansvoorstelling van
Terpsichore, e.d.m. binnen en buiten de gemeente.
• Ook is er een samenwerkingsverband met Terpsichore waarbij overeengekomen is
dat cursussen die gesubsidieerd worden door het deeltijds kunstonderwijs binnen de
organieke structuur functioneren.
• Een budget van € 5000 wordt jaarlijks voorzien voor lerarenconcerten.
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5. PEDAGOGISCH COMFORT EN PRIORITEITEN
• Experimenten: elektro0akoestische muziek, volksmuziek
• ICT samenwerkingsverband met Mechelen (mwd, bk), Lier (mwd, bk) Boom (mw) en
Hemiksem (mw)
• Tijdelijk project kunstinitiatie met de Turkse muziek werd momenteel onderbroken.
• Recruteringsvelden uitwerken voor de klassieke en lichte muziek via
instrumentenmarkt en andere initiatieven. O.m. met de dagscholen.
• Een vaste plaats verwerven in het gemeentelijk cultuurbeleidsplan.
• Samenwerking met toneelgroepen op touw zetten.
• Verfijning van het veiligheidsplan.
• Verdere uitbouw van het instrumentenpark ook voor de lichte muziek Verder
uitbouwen van de bibliotheek en mediatheek.
• Samenwerkingsverband met de gemeentelijke bibliotheek organiseren.
• Onderhoud gebouwen (dubbele ramen) en vernieuwing meubilair.
• Uitbreiding met een aantal lokalen en concertruimte, bergruimte, accommodatie
voor het secretariaat en bureau directie, mediatheek,… zullen gerealiseerd worden
in de komende jaren.

6. SCHOOLANALYSE:
Na de terugval van het nieuwe decreet in 1992 is de schoolbevolking vrij snel
gerecupereerd en blijven groeien naar een stijging met 70% tot 2007.
De studierichting dans is fel uitgegroeid door de samenwerking met Terpsichore. De
dansinititatie is een succes formule. Ondertussen zijn er 4 klassen in uitgebouwd.
De studierichting muziek heeft mede door de overname van het filiaal St. Amands een
flinke stijging gekregen. De vestigingsplaats Oppuurs was eveneens een belangrijke stap.
Het officieel opstarten van Jazz en Lichte muziek beantwoordt aan een natuurlijk gegroeide
vraag vanuit de schoolbevolking. Soms haakten begaafde leerlingen af als ze “hun”
repertoire niet kwijt konden. De opties J&LM en klassieke muziek blijken geen concurrenten
met elkaar dan wel complementairen. Afgestudeerden voor klassiek hebben ook wel zin
om zich verder te bekwamen in de improvisatie.
De studierichting woord kent door uitbreiding van de leerkrachten (van 1 naar 4) en het
initiatief van literaire creatie en toneel voor volwassenen kent ook een gestage groei.
Deze systematische groei is eveneens te danken aan een dynamisch lerarenkorps dat
functioneert in een geest van collegialiteit en openheid. Door een vlotwerkend secretariaat
kan deze uitbreiding administratief goed opgevangen worden.
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Door de gestage groei is het urenpakket ook fel uitgebreid . Van 278 in 97098 naar 443
uren leraar in 200702008; d.w.z. op 10 jaar tijd een toename van 165 uren leraar.
Daardoor zijn weer nieuwe initiatieven genomen om het aanbod uit te breiden waardoor
weer een nieuwe aangroei van de schoolbevolking ontstaat. Het aantal leerkrachten is dan
ook gestegen van 36 naar een 600tal collega’s.
Gezien de uitstraling van de school ligt het rekruteringsgebied ver buiten de gemeenten
Bornem en St. Amands. (40 steden en gemeenten in Vlaanderen)
Een actuele visie, een inspelen op de vraag van de verschillende bevolkingsgroepen en
het aanreiken van creativiteit op hoog niveau zijn de peilers van onze groei.
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