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Inleiding 
 

Met dit document willen wij inzicht geven over leerlijnen en evaluaties in d’Academie Podium. 

Vragen zoals: 'Wat leer je in d’Academie? en ‘ Waarop worden we beoordeeld? behandelen we in dit 

document.  

Naast dit document, waarin we de grote lijnen binnen onze opleidingsstructuur duiden, beschikt 

iedere vakgroep over een specifiek academieluik waarin we dieper ingaan op vakspecifieke 

eigenheden. 

Dit document geeft houvast aan leerling en leerkracht door krachtlijnen uit te zetten die gedurende 

de hele opleiding als houvast en streefdoelen hanteren.  

 

Raamleerplan Kunstig Competent! 
 

Vanuit d’Academie Podium volgen wij het leerplan van Kunstig Competent. 

De raamleerplannen zijn een synthese van 10 jaar onderzoek en experiment. Op een systematische 

manier sturen wij concepten en materialen steeds verder bij.   

Ze kenmerken zich door: 

- de beknopte lijst competenties 

- de heldere en verstaanbare taal die voor kunstenaars direct duidelijk is 

- de mooie vormgeving 

- de autonomie die academies krijgen 

 

Elk leerplan Kunstig Competent bestaat uit twee delen: een vast raamleerplan en een academieluik 

dat de academie zelf aanvult. 

Het concept raamleerplan/academieluik geeft academies de kans om het eigen beleidsvormend 

vermogen aan te spreken. Academies worden uitgedaagd om zelf delen van het leerplan in te vullen. 

De leerplannen omschrijven niet welke doelen een bepaald vak moet waarmaken. En dat is wennen. 

De tijd van enkel uitvoeren is voorbij. De teams kunnen vanuit het gemeenschappelijk raamwerk 

bepalen welke competenties in welk vak aan bod komen. Zo worden teams en academies eigenaar 

van de doelen van hun vakken en ontstaat er een grotere verbondenheid met de inhouden en 

doelen. De academie documenteert keuzes in het academieluik. De inspectie kan op deze manier 

zien op welke manier een academie voortdurend werkt aan haar onderwijskwaliteit. 

Met dit rijke leerplan als basis geeft het DKO blijk van een eigentijdse benadering van ons rijke 

cultuurgoed ten dienste van onze hele bevolking. In een tijd van toenemende drang tot consumeren 

is dit leerplan en zijn onderliggend gedachtegoed een sterke prikkel voor creatieve 

vrijetijdsbesteding. Het actief beleven van kunst en cultuur wordt met dit curriculum mogelijk voor 

iedereen. Dit is investeren in een betere samenleving. 
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Kerncompetenties en rollen 
 

In 2012 stelden specialisten uit het hoger kunstonderwijs, het DKO, het KSO en de artistieke sector 

het referentiekader kunstonderwijs op. Dit referentiekader bestaat uit 6 belangrijke kwaliteiten. De 

overheid kiest hiermee voor een brede en verdiepende artistieke vorming van leerlingen. 

De kerncompetenties van het referentiekader zijn: 

- creëren en drang tot innoveren 

- inzetten van vakdeskundigheid 

- onderzoeken, analyseren, reflecteren en communiceren 

- opbouwen van relaties en samenwerken 

- presenteren van proces en/of product 

- tonen van individuele gedrevenheid 

 

Bovenstaand referentiekader is de leidraad voor het raamleerplan en vertaalt deze 

kerncompetenties in 5 artistieke rollen: 

- Kunstenaar 

- Vakman 

- Onderzoeker 

- Samenspeler 

- Performer 

 

De vertaling van de laatste kerncompetentie (individuele gedrevenheid tonen) zit vervat in de 

synthese van de 5 rollen. 
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Artistieke competenties 
 

Bovenstaande rollen zijn de grote gebieden die in een academieopleiding aan bod komen. Voor elke 

rol onderscheiden we telkens 4 artistieke competenties die domeinoverschrijdend als fundament 

hanteren. Deze competenties lopen als rode draad doorheen de opleiding en krijgen hun specifieke 

vertaling naar een bepaald domein, vak of graad binnen onze opleidingen. 

 

Kunstenaar 

- Experimenteren 

- Zich op persoonlijke wijze uitdrukken 

- Zich inleven 

- Creëren 

 

Vakman 

- Technieken, materialen en basisvaardigheden beheersen 

- Werken met/aan kwaliteit 

- Werkhouding ontwikkelen 

- Vakkennis hanteren 

 

Onderzoeker 

- Nieuwsgierig en onderzoekend zijn 

- Eigen sterktes en werkpunten kunnen benoemen 

- Proces zichtbaar maken 

- Eigen horizon verruimen 

 

Samenspeler 

- Samenwerken 

- Samen maken 

- Respect tonen voor anderen en hun werk 

- Feedback geven en ontvangen 

 

Performer 

- Tonen met kwaliteit 

- Codes van het zich tonen gebruiken 

- Eigen werk opbouwen 

- Publiek willen raken 

 



 050708 p. 5 

Het streefdoel is om de leerling in zoveel mogelijk artistieke competenties te laten groeien.             

Elke leerling ontwikkelt deze competenties in meer of mindere mate. Dat maakt zijn profiel uniek. 

Het DKO start steeds vanuit wat iemand wil, kent en kan. Leerkrachten ondersteunen leerlingen om 

hun eigen grenzen te verleggen en boven hun huidige ontwikkelingsniveau uit te stijgen. 

Een ontwikkelingsgerichte aanpak vertrekt vanuit de overtuiging dat elke leerling zich artistiek kan 

ontwikkelen. Die ontwikkeling volgt steeds een onverwacht en persoonlijk parcours. Het is daarom 

weinig zinvol om vooraf scherp omschreven leerpaden uit te tekenen. 

 

Competenties ontwikkelen zich in 4 richtingen. Een leerling wordt competenter als de kwaliteit, 

zelfstandigheid, complexiteit, en de eigenheid van de competenties groter worden. 

 

 

- Kwaliteit verwijst naar soepelheid, gemak, virtuositeit, automatisatie, sierlijkheid en 

vlotheid. 

- Zelfstandigheid slaat op toenemende onafhankelijkheid van ondersteuning en toenemende 

zelfsturing. 

- Complexiteit duidt op moeilijkheidsgraad en veelheid. 

- Eigenheid heeft te maken met de eigen invulling en/of persoonlijke artistieke smaak. 
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Competentiebeelden en beheersingsniveaus 
 

Binnen onderwijs gebruiken we de term ‘beheersingsniveaus’ om aan te geven wat een leerling moet 

kennen en kunnen op het einde van een graad. Dit soort concepten passen niet altijd binnen het 

kader van artistiek onderwijs. De zoektocht naar de individuele artistieke stem van elke leerling 

wringt vaak met exacte en gestandaardiseerde criteria. 

In dit document herwerken we deze beheersingsniveaus naar het concept van competentiebeelden. 

Deze beelden beschrijven wat we bij onze leerlingen binnen een bepaalde graad wensen te 

ontwikkelen. Deze omschrijvingen geven richting en laten ruimte voor maatwerk. 

Ondanks de competenties gedurende de opleiding dezelfde blijven, kennen ze verschillende fases 

van ontwikkeling, gelijklopend met onze gradenstructuur. 

 

Deze 4 ontwikkelingsniveaus kennen een toenemende mate van kwaliteit, complexiteit, 

zelfstandigheid en eigenheid:  

 

1e graad: Leerling toont competenties op een elementair niveau, in een eenvoudige context, met 

veel begeleiding. 

2e graad: Leerling toont competenties op basisniveau, in een matige complexe context, met 

toenemende zelfstandigheid en met sporen van eigenheid. 

3e graad: Leerling toont de competenties met een degelijke kwaliteit, in een complexere context, 

zelfstandig en met eigenheid. 

4e graad: Leerling toont de competenties met een grote kwaliteit, in een complexe context, 

zelfstandig en met een opvallende eigenheid. 

 

Specialisatie: 

In de specialisatiegraad bereiken leerlingen een expertniveau. Dit wil zeggen dat zij via een intensief 

en verdiepend traject een niveau van excellentie ontwikkelen op vlak van kwaliteit, zelfstandigheid, 

complexiteit en eigenheid. 
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Competentiebeelden per domein en per graad 
 

Vanuit het hierboven geduide framework van het raamleerplan schuiven wij per domein de 

competenties naar voren die het kunstenaarsprofiel bepalen en als rode draad doorheen onze  

opleiding lopen. 

Naast deze competentiebeelden, waarin de grote lijnen en streefdoelen binnen onze 

opleidingsstructuur worden geduid, beschikt iedere vakgroep over een specifiek academieluik waarin 

dieper wordt ingegaan op vakspecifieke eigenheden. 

 

 

 

Breed evalueren om rijkelijk te evolueren 
 

We coachen permanent leerlingen en moedigen ze aan om zich in te zetten op alle rollen die deel 

uitmaken van het kunstenaarschap.  

Via competentiegerichte evaluatie krijgt de leerling een goed inzicht in de deelfacetten van hun 

profiel als muzikant, danser of woordkunstenaar. 

Wij bekijken en evalueren het kunstenaarsprofiel als een combinatie van verschillende rollen die 

constante zorg, sturing en voeding nodig hebben. 

Bij elke rol hoort een set van competenties met bijbehorend competentieniveau die de cursist dient 

te halen om naar een volgende fase van de opleiding te kunnen overgaan. 

Deze manier van competentiegerichte evaluatie stelt ons in staat in te zetten op de sterktes van elke 

leerling 
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Algemeen evaluatiebeleid d’Academie podium 
 

We evalueren leerlingen op het volledige traject dat hij/zij aflegt gedurende het schooljaar. 

We evalueren permanent leerlingen over de studieprestaties verbonden aan het 

opleidingsonderdeel tijdens de wekelijkse lesmomenten. 

Daarnaast presenteert de leerling ook minimum twee ‘podium’-toonmomenten per schooljaar. 

De docent evalueert de leerling wat betreft de voortgang van het wekelijks onderwijs. 

Bij de toonmomenten waarbij we specifiek de ‘podium’-prestatie evalueren, is er naast de docent 

ook een extern/intern jurylid aanwezig om zeker de objectiviteit te waarborgen. 

Leerlingen krijgen 2 maal per jaar een schriftelijke feedback in de vorm van een competentiegerichte 

evaluatiefiche. 

 

Evaluatiebeleid 1e graad                                                                                    
(1.1 & 1.2) 

 

Leerlingen van 6 tot 8 jaar krijgen tijdens deze graad gedurende 2 jaar een initiatiecursus in de 

domeinen woord, dans of muziek. 

Deze opleiding volgen is niet verplicht, leerlingen vanaf 8 jaar kunnen instappen in de tweede graad 

zonder de eerste graad te volgen.  

Ondanks deze opleiding niet verplicht is voor de aanvang van het verdere traject, staan we erop ook 

onze jongste leerlingen al vanaf het begin mee te nemen in ons evaluatiesysteem. 

Het geeft houvast en richting en maakt hen vertrouwd met de verwachtingen binnen het verdere 

verloop van hun artistieke opleiding aan onze academie.  

De artistieke competenties van deze leerlingen brengen we door professionele dansers, muzikanten 

en acteurs 2 maal per jaar in kaart aan de hand van een evaluatiefiche op kindermaat. 

 

Evaluatiebeleid tussengraden                                                                          
(2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2) 

 

Elke leerling presenteert minimum 2 toonmomenten per jaar, 1 per semester. 

De vakleerkracht organiseert het eerste toonmoment in het eerste semester. Het tweede 

toonmoment organiseert de vakleerkracht in het tweede semester.  

Er is telkens een extern of intern jurylid aanwezig om de objectiviteit te waarborgen. 
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Evaluatiebeleid overgangsgraden                                                                
(2.4, 3.3 & 4.3) 

 

Elke leerling speelt minimum 2 toonmomenten per jaar, 1 per semester. 

Het eerste toonmoment dient plaats te vinden in het eerste semester. Er is telkens een extern of 

intern jurylid aanwezig om de objectiviteit te waarborgen. 

Het tweede toonmoment dient plaats te vinden in het tweede semester op het einde van het 

academiejaar. Er is telkens een extern of intern jurylid aanwezig om de objectiviteit te waarborgen. 

Tijdens dit tweede toonmoment brengen leerlingen minimum 2 stukken. Wanneer er geen extern 

jurylid wordt gevraagd, werken collega’s gedurende de sessies samen om tot een gedegen evaluatie 

te komen. 

Evaluatiebeleid specialisatie 
 

De specialisatieopleiding is in de eerste plaats gericht op excellerende leerlingen die willen 

doorstromen naar het professionele circuit, een hogere kunstenopleiding wensen te volgen of zich 

willen vervolmaken in hun respectievelijke domein. 

Elke leerling speelt minimum 2 toonmomenten per jaar, 1 per semester. Het eerste toonmoment 

dient plaats te vinden in het eerste semester. Er is telkens een extern of intern jurylid aanwezig om 

de objectiviteit te waarborgen. 

Het tweede toonmoment dient plaats te vinden in het tweede semester op het einde van het 

academiejaar. Er is telkens een extern of intern jurylid aanwezig om de objectiviteit te waarborgen. 

(Een specialisatierichting volgen kan enkel op aanvraag en na goedkeuring van directie en 

vakleerkracht.) 

Quota muziek en woord 

2.4: minstens 5 minuten 

3.3: minstens 8 minuten 

  4.3: minstens 10 minuten 

  S.R: minstens 15 minuten 

  

Quota dans 

• Min. 2 toonmomenten/ dansvoorstelling 

• Klassikale toonles (klassiek/ hedendaags) 
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Beoordeling 
 

De academie kiest ervoor om geen cijfermatige beoordeling uit reiken.                                                        

Een leerling is niet geslaagd als hij/zij geen vooruitgang boekt en geen intenties toont om te willen 

groeien. 

Een leerling die bepaalde competenties niet behaald in het eerste semester heeft het 2e semester 

tijd om dit bij te werken. Daarna neemt het team betrokken leraren samen met de directeur een 

besluit. 

Iedere individuele competentie beoordelen we op de volgende manier: 

1 blokje: Je kan het nog niet 

2 blokjes: Je moet nog wat meer oefenen 

3 blokjes: Je bent op de goede weg 

4 blokjes: Het lukt je al aardig 

5 blokjes: Je kan het! 

 
 

 

 

Verlenging leertrajecten 
 

Indien leerlingen bepaalde competenties niet behalen aan het einde van een welbepaalde graad kan 

de leerling zijn/haar graad met 1 leerjaar verlengen. Dit kan slechts 1 keer per graad, in overleg met 

vakleerkrachten en directie. 
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1: DOMEIN MUZIEK 

Evaluatieklemtonen binnen de verschillende vakken 
 

Vanaf de tweede graad binnen het domein muziek volgen onze leerlingen verschillende vakken. Elk 

van deze vakken dragen vanuit hun vakgebied bij tot een volledig kunstenaarsprofiel. 

Om een globale en volledige evaluatie te garanderen  liggen deze klemtonen over de verschillende 

vakken  vast en kennen deze vakken een aantal eigen specifieke competenties behorend tot hun 

vakgebied. Op deze manier wordt horizontale en verticale samenhang tussen de vakken 

gegarandeerd. 

Een  kort overzicht van de verdeling van rollen over de vakken van de tweede graad, domein muziek 

heen: 

• Instrument: Vakman, Kunstenaar, performer, onderzoeker 

• Mcv 2e graad (muzieklab): aparte fiche, klemtoon op vakman en samenspeler 

Naast deze rolverdeling werden een gericht aantal competenties toegewezen aan elk vak. 

De evaluatie wordt geenszins beperkt tot deze toegewezen comeptenties per vak, we beogen hier 

enkel een volledig evaluatiebeeld mee te garanderen. 

Graad 1, Muziekinitiatie 
Ontwikkelingsniveau 1: Leerling toont onderstaande competenties op een elementair niveau, in een 

eenvoudige context, met veel begeleiding.   

Gezien het voorbereidend karakter van deze graad is het behalen van deze competenties niet 

bindend om te starten met de 2e graad, leerlingen vanaf 8 jaar starten (doorgaans) automatisch in de 

tweede graad. 

Wel willen we onze jongste leerlingen reeds vertrouwd maken met het evaluatieconcept van 

d’Academie, en ze zo een houvast geven bij het verbreden van hun artistieke competenties. 

Evaluatiecriteria muziekinitiatie 

- Je zingt met plezier en weet wat een goede zanghouding is 

- Je musiceert graag met verschillende instrumenten 

- Je komt afspraken na 

- Je luistert aandachtig naar muziek en kunt hierbij een verhaal, dansje of beeld verzinnen 

- Je bent creatief en kan zelf melodiën en ritmes verzinnen 

- Je kan jouw fantasie aanwenden bij het beluisteren van muziek 

- Je kan jouw publiek betoveren 

- Je leert graag nieuwe dingen bij 

- Je houdt rekening met anderen in je groepje en werkt goed samen 

- Je bent aanwezig in de les 
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Graad 2, Muziek 
Ontwikkelingsniveau 2: Leerling toont competenties op basisniveau, in een matige complexe context, 

met toenemende zelfstandigheid en met sporen van een eigen touch. 

Vanaf de tweede graad volgen onze leerlingen 2 vakken: Muzieklab (mcv) en instrument.              

Beide vakken beschikken over hun eigen evaluatiefiche: 

 

Evaluatiecriteria Instrument/ zang 

Vakman 

- Je gebruikt de juiste technieken 

- Je werkt nauwkeurig af 

- Je gebruikt vaktaal 

- Je hebt een goede werkhouding 

- Je kent de theorie en past ze toe bij analyse 

- Je luistert nauwkeurig 

Onderzoeker 

- Je bent nieuwsgierig en gaat op zoek 

- Je kent je eigen sterktes en werkpunten 

- Je zoekt inspiratie buiten de schoolmuren 

- Je bepaalt mee je eigen traject 

- Je bespreekt een concert en formuleert je mening 

- Je bespreekt je repertoire en formuleert een mening 

Samenspeler 

- Je kan samenwerken en komt afspraken na 

- Je luistert, reageert en speelt in op anderen 

- Je hebt aandacht en respect voor anderen en hun werk 

- Je kan feedback geven en ontvangen 

Kunstenaar 

- Je durft te experimenteren 

- Je maakt er je eigen ding van 

- Je legt gevoel in wat je brengt 

- Je kan uitvoeren binnen een bepaalde stijl 

Performer 

- Je staat goed voorbereid op een podium 

- Je maakt contact en raakt je publiek 

- Je voert uit met vertrouwen en beheersing 

- Je bouwt een persoonlijk repertoire op 
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Evaluatiecriteria Muzieklab 2e graad muziek 

Vakman 

- Je hebt een stevig maatgevoel   - Je kan een ritme juist uitvoeren                                      

- Je kan noten vlot lezen in de solsleutel              - Je kan noten vlot lezen in de fasleutel                            

- Je kan een zichtles uitvoeren                - Je kan een voorbereide les uitvoeren                            

- Je kan een ritme herkennen                - Je kan een melodie herkennen                                         

- Je kan een melodie met ritme herkennen         - Je hoort wie er zingt of speelt                                           

- Je kan intervallen/ drieklanken herkennen       - Je kan de leerstof schriftelijk toepassen 

Onderzoeker                                                                                                                                                               

- Je wil nieuwe dingen leren en zet je in tijdens de les 

Samenspeler 

- Je luistert en reageert op anderen                          - Je komt afspraken na                                                    

- Je kijkt naar en volgt de dirigent                              -Je werkt samen naar een afgewerkt toonmoment   

- Je toont respect, belangstelling voor anderen 

 

Graad 3, Muziek 
Ontwikkelingsniveau 3: Leerling toont de competenties met een degelijke kwaliteit, in een complexe 

context, zelfstandig en met een opvallende eigen touch. 

Vanaf de derde graad binnen het domein muziek volgen onze leerlingen  3 verschillende vakken, 

afhankelijk van keuze en optie. Elk van deze vakken draagt vanuit hun vakgebied bij tot een volledig 

kunstenaarsprofiel. 

• Instrument: Vakman, Kunstenaar, performer, onderzoeker 

• Mcv 3e graad (muzikale- en culturele vorming): Vakman, Onderzoeker 

• Groepsmusiceren/begeleidingspraktijk: Samenspeler, Performer 

• Muziektheorie/ compositie: Vakman, Kunstenaar 

Evaluatiecriteria 3e graad muziek                                                                                                                

Vakman 

- Je gebruikt de juiste technieken 

- Je werkt nauwkeurig af 

- Je gebruikt vaktaal 

- Je hebt een goede werkhouding 

- Je kent de theorie en past ze toe bij analyse 

- Je luistert nauwkeurig 

Onderzoeker 

- Je bent nieuwsgierig en gaat op zoek 

- Je kent je eigen sterktes en werkpunten 

- Je zoekt inspiratie buiten de schoolmuren 

- Je bepaalt mee je eigen traject 

- Je bespreekt een concert en formuleert je mening 

- Je bespreekt je repertoire en formuleert een mening 
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Samenspeler 

- Je kan samenwerken en komt afspraken na 

- Je luistert, reageert en speelt in op anderen 

- Je hebt aandacht en respect voor anderen en hun werk 

- Je kan feedback geven en ontvangen 

Kunstenaar 

- Je durft te experimenteren 

- Je maakt er je eigen ding van 

- Je legt gevoel in wat je brengt 

- Je kan uitvoeren binnen een bepaalde stijl 

Performer 

- Je staat goed voorbereid op een podium 

- Je maakt contact en raakt je publiek 

- Je voert uit met vertrouwen en beheersing 

- Je bouwt een persoonlijk repertoire op 

 

Graad 4, Muziek (vertolkend & creërend) 
Ontwikkelingsniveau 4: Leerling toont de competenties met een grote kwaliteit, in een complexe 

context, zelfstandig en met eigen touch. 

Vanaf de vierde graad binnen het domein muziek volgen onze leerlingen  2 verschillende vakken, 

afhankelijk van keuze en optie. Elk van deze vakken draagt vanuit hun vakgebied bij tot een volledig 

kunstenaarsprofiel. 

• Instrument: Vakman, Kunstenaar, performer, onderzoeker 

• Groepsmusiceren/begeleidingspraktijk: Samenspeler, Performer 

• Muziektheorie/ compositie: Vakman, Kunstenaar 

• (Muziekproductie: Unieke optie, aparte fiche met volledig profiel) 

 

Evaluatiecriteria 4e graad muziek 

Vakman 

- Je gebruikt de juiste technieken 

- Je werkt nauwkeurig af 

- Je gebruikt vaktaal 

- Je hebt een goede werkhouding 

- Je kent de theorie en past ze toe bij analyse 

- Je luistert nauwkeurig 
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Onderzoeker 

- Je bent nieuwsgierig en gaat op zoek 

- Je kent je eigen sterktes en werkpunten 

- Je zoekt inspiratie buiten de schoolmuren 

- Je bepaalt mee je eigen traject 

- Je bespreekt een concert en formuleert je mening 

- Je bespreekt je repertoire en formuleert een mening 

Samenspeler 

- Je kan samenwerken en komt afspraken na 

- Je luistert, reageert en speelt in op anderen 

- Je hebt aandacht en respect voor anderen en hun werk 

- Je kan feedback geven en ontvangen 

Kunstenaar 

- Je durft te experimenteren 

- Je maakt er je eigen ding van 

- Je legt gevoel in wat je brengt 

- Je kan uitvoeren binnen een bepaalde stijl 

Performer 

- Je staat goed voorbereid op een podium 

- Je maakt contact en raakt je publiek 

- Je voert uit met vertrouwen en beheersing 

- Je bouwt een persoonlijk repertoire op 
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2: DOMEIN DANS 
 

Graad 1, Dans: dansinitiatie 
Ontwikkelingsniveau 1: Leerling toont onderstaande competenties op een elementair niveau, in een 

eenvoudige context, met veel begeleiding. 

Gezien het voorbereidend karakter van deze graad is het behalen van deze competenties niet 

bindend om te starten met de 2e graad, leerlingen vanaf 8 jaar starten (doorgaans) automatisch in de 

tweede graad. 

Wel willen we onze jongste leerlingen reeds vertrouwd maken met het evaluatieconcept van 

d’Academie, en ze zo een houvast geven bij het verbreden van hun artistieke competenties. 

 

Evaluatiecriteria dansinitiatie 

- Je volgt de les aandachtig 

- Je begrijpt de dansopdrachten en je voert deze goed uit 

- Je neemt actief deel en zet door 

- Je past verbeteringen toe 

- Je bent regelmatig aanwezig in de les 

- Je houdt rekening met anderen en je werkt goed samen 

- Je laat je inspireren door de muziek en je voelt deze goed aan 

- Je maakt graag nieuwe bewegingen 

- Je neemt het publiek mee in je dansverhaal 

- Je bent expressief en je laat zien wat je kan 

 

Graad 2, Dans (jongeren en volwassenen) 
Ontwikkelingsniveau 2: Leerling toont competenties op basisniveau, in een matige complexe context, 

met toenemende zelfstandigheid en met sporen van eigenheid. 

Evaluatiecriteria 2e graad dans 

Vakman 

- Je bouwt aan je technische dansvaardigheid 

- Je kent en begrijpt de danstaal 

- Je hebt een goede werkhouding 

- Je hebt een goede lichamelijke basisconditie 

 

Onderzoeker 

- Je bent leer- en nieuwsgierig 

- Je weet wat je goed en minder goed kan 

- Je hebt een goed dansgeheugen 
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Samenspeler 

- Je bent regelmatig aanwezig 

- Je werkt vlot samen met anderen 

- Je bent respectvol en komt afspraken na 

- Je reageert op tips om je dans te verbeteren 

 

Kunstenaar 

- Je gebruikt je verbeelding en fantasie 

- Je durft te experimenteren, je ontdekt jouw eigen dansverhaal 

- Je deelt dansplezier 

- Je voelt en beleeft het samenspel tussen dans en muziek 

 

Performer 

- Je staat goed voorbereid op een toonmoment/voorstelling 

- Je voert uit met vertrouwen, beheersing en durf 

- Je neemt het publiek mee in je dansverhaal 

- Je kent het doen en laten bij een toonmoment/voorstelling 

 

Graad 3, Dans (jongeren en volwassenen) 
Ontwikkelingsniveau 3: Leerling toont de competenties met een degelijke kwaliteit, in een 

complexere context, zelfstandig en met eigenheid. 

 

Evaluatiecriteria 3e graad dans 

Vakman 

- Je beheerst de danstechniek 

- Je hebt een positieve werkattitude 

- Je hebt vakkennis en kent de vaktaal 

- Je bent vaardig in het oppikken van bewegingsopdrachten/passenmateriaal 

- Je werkt aan een dansgetraind lichaam en een goede fysieke conditie 

Onderzoeker 

- Je bent leer- en nieuwsgierig en gaat uitdagingen niet uit de weg  

- Je kent je eigen sterktes en oefent bewust aan je werkpunten 

- Je hebt interesse in de leefwereld van de dans  

- Je verzamelt en onthoudt steeds meer basiskennis  

Samenspeler 

- Je bent regelmatig aanwezig, je maakt actief deel uit van de klasgroep 

- Je engageert je ten volle en komt afspraken na 

- Je hebt voor iedereen aandacht, respect en waardering 

- Je kan feedback geven en ontvangen 
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Kunstenaar 

- Je kan creatief omgaan met het bewegingsmateriaal en kan zelf bewegingen aanreiken 

- Je durft te experimenteren, je zoekt naar een eigen invulling 

- Je deelt emoties, verbeelding, inleving, eigenheid 

- Je kan het samenspel tussen dans en muziek aanvoelen en overbrengen 

 

Performer 

- Je neemt initiatief en staat goed voorbereid op een toonmoment/voorstelling 

- Je voert uit met vertrouwen, beheersing en durf  

- Je overtuigt en raakt het publiek 

- Je kent de theater- en danscodes en past deze toe 

 

Graad 4, Dans (vertolkend & creërend) 
Ontwikkelingsniveau 4: Leerling toont de competenties met een grote kwaliteit, in een complexe 

context, zelfstandig en met opvallende eigenheid. 

 

Evaluatiecriteria 4e graad dans 

Vakman 

- Je beheerst de danstechniek  

- Je hebt een professioneel gerichte werkattitude 

- Je hebt een diepgaande vakkennis en beheerst de vaktaal 

- Je kan bewegingsopdrachten/passenmateriaal snel oppikken en verwerken 
- Je hebt een dansgetraind lichaam en een optimale fysieke conditie 

 

Onderzoeker 

- Je gebruikt je leer- en nieuwsgierigheid om te blijven groeien, te blijven ontdekken,  je 

grenzen te blijven verleggen 

- Je hebt een goed beeld van sterktes en werkpunten waardoor je dans verbetert en 

optimaliseert 

- Je kijkt met open blik naar de kunstwereld en met specifieke focus binnen het domein dans 

- Jij als vertolkend danser kan je danswerk begrijpen, bespreken, evalueren 

- Jij als creërend danser kan je eigen creatieproces toelichten, bespreken, evalueren 

Samenspeler 

- Je bent regelmatig aanwezig en neemt je verantwoordelijkheid in de groep op 

- Je engageert je ten volle, neemt initiatief en komt afspraken na 

- Je hebt voor iedereen aandacht, respect en waardering 

- Je kan genuanceerde en relevante feedback geven en ontvangen 
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Kunstenaar 

- Je gebruikt je creatieve vaardigheden om dans te maken 

- Je deelt emoties, beleving, inleving, eigenheid 

- Je bent kundig in het aanvoelen en overbrengen van de relatie tussen dans en muziek 

- Jij als vertolkend danser zet verdere stappen in observatie, originaliteit, interpretatie, je kan 
met dans een boodschap overbrengen 

- Jij als creërend danser zet verdere stappen in experimenteren, je groeit in je creërend 

vermogen 

Performer 

- Je werkt op een professionele manier naar een toonmoment/voorstelling toe 

- Je danst met passie, je bent zelfverzekerd, competent en vakbekwaam 

- Je kent de theater- en danscodes en past deze vanzelfsprekend toe 

- Jij als vertolkend danser kan het publiek raken en overtuigen op je eigen persoonlijke manier 

- Jij als creërend danser kan het publiek raken en overtuigen met je eigen creaties 
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3: DOMEIN WOORD 
 

Graad 1, Woordinitiatie 
Ontwikkelingsniveau 1: Leerling toont onderstaande competenties op een elementair niveau, in een 

eenvoudige context, met veel begeleiding. 

Gezien het voorbereidend karakter van deze graad is het behalen van deze competenties niet 

bindend om te starten met de 2e graad, leerlingen vanaf 8 jaar starten (doorgaans) automatisch in de 

tweede graad. 

Wel willen we onze jongste leerlingen reeds vertrouwd maken met het evaluatieconcept van 

d’Academie, en ze zo een houvast geven bij het verbreden van hun artistieke competenties. 

Evaluatiecriteria woordinitiatie 

- Je durft luid te praten op een podium 

- Je je doet je mond goed open tijdens het praten 

- Je neemt actief deel aan de les en houdt je aan klasafspraken 

- Je durft vragen te stellen wanneer je iets niet begrijpt 

- Je bent nieuwsgierig en leert graag dingen bij 

- Je houdt rekening met gegeven tips 

- Je speelt samen meet iedereen 

- Je geeft aandacht aan anderen wanneer zij op een podium staan 

- Je geniet van het verzinnen 

- Je durft je ideeën te laten horen 

- Je bent expressief en laat zien wat je kan 

- Je durft jezelf te tonen voor publiek 

- Je speelt en spreekt met plezier 

 

 

Graad 2, Woord 
Ontwikkelingsniveau 2: Leerling toont competenties op basisniveau, in een matige complexe context, 

met toenemende zelfstandigheid en met sporen van eigenheid. 

 

Evaluatiecriteria 2e graad woord 

Vakman 

- Je gebruikt de juiste technieken 

- Je werkt nauwkeurig af 

- Je gebruikt vaktaal 

- Je hebt een goede werkhouding 

- Je kent de theorie en past ze toe bij analyse 

- Je luistert nauwkeurig 
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Onderzoeker 

- Je bent nieuwsgierig en gaat op zoek 

- Je kent je eigen sterktes en werkpunten 

- Je zoekt inspiratie buiten de schoolmuren 

- Je bepaalt mee je eigen traject 

- Je bespreekt een voorstelling en formuleert je mening 

- Je bespreekt je repertoire en formuleert een menin 

Samenspeler 

- Je kan samenwerken en komt afspraken na 

- Je luistert, reageert en speelt in op anderen 

- Je hebt aandacht en respect voor anderen en hun werk 

- Je kan feedback geven en ontvangen 

 

Kunstenaar 

- Je durft te experimenteren 

- Je maakt er je eigen ding van 

- Je legt gevoel in wat je brengt 

- Je kan uitvoeren binnen een bepaalde stijl 

 

Performer 

- Je staat goed voorbereid op een podium 

- Je maakt contact en raakt je publiek 

- Je voert uit met vertrouwen en beheersing 

- Je bouwt een persoonlijk repertoire op 

 

 

Graad 3, Woord  
Ontwikkelingsniveau 3: Leerling toont de competenties met een degelijke kwaliteit, in een complexe 

context, zelfstandig en met een opvallende eigenheid. 

 

Evaluatiecriteria  3e graad woord 

Vakman 

- Je gebruikt de juiste technieken 

- Je werkt nauwkeurig af 

- Je gebruikt vaktaal 

- Je hebt een goede werkhouding 

- Je kent de theorie en past ze toe bij analyse 

- Je luistert nauwkeurig 
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Onderzoeker 

- Je bent nieuwsgierig en gaat op zoek 

- Je kent je eigen sterktes en werkpunten 

- Je zoekt inspiratie buiten de schoolmuren 

- Je bepaalt mee je eigen traject 

- Je bespreekt een voorstelling en formuleert je mening 

- Je bespreekt je repertoire en formuleert een mening 

 

 

Samenspeler 

- Je kan samenwerken en komt afspraken na 

- Je luistert, reageert en speelt in op anderen 

- Je hebt aandacht en respect voor anderen en hun werk 

- Je kan feedback geven en ontvangen 

 

Kunstenaar 

- Je durft te experimenteren 

- Je maakt er je eigen ding van 

- Je legt gevoel in wat je brengt 

- Je kan uitvoeren binnen een bepaalde stijl 

 

Performer 

- Je staat goed voorbereid op een podium 

- Je maakt contact en raakt je publiek 

- Je voert uit met vertrouwen en beheersing 

- Je bouwt een persoonlijk repertoire op 

 

 

Graad 4, Woord (vertolkend & creërend) 
Ontwikkelingsniveau 4: Leerling toont de competenties met een grote kwaliteit, in een complexe 

context, zelfstandig en met eigenheid. 

 

Evaluatiecriteria 4e graad woord 

Vakman 

- Je gebruikt de juiste technieken 

- Je werkt nauwkeurig af 

- Je gebruikt vaktaal 

- Je hebt een goede werkhouding 

- Je kent de theorie en past ze toe bij analyse 

- Je luistert nauwkeurig 

 



 050708 p. 23 

Onderzoeker 

- Je bent nieuwsgierig en gaat op zoek 

- Je kent je eigen sterktes en werkpunten 

- Je zoekt inspiratie buiten de schoolmuren 

- Je bepaalt mee je eigen traject 

- Je bespreekt een voorstelling en formuleert je mening 

- Je bespreekt je repertoire en formuleert een mening 

 

 

Samenspeler 

- Je kan samenwerken en komt afspraken na 

- Je luistert, reageert en speelt in op anderen 

- Je hebt aandacht en respect voor anderen en hun werk 

- Je kan feedback geven en ontvangen 

 

Kunstenaar 

- Je durft te experimenteren 

- Je maakt er je eigen ding van 

- Je legt gevoel in wat je brengt 

- Je kan uitvoeren binnen een bepaalde stijl 

 

Performer 

- Je staat goed voorbereid op een podium 

- Je maakt contact en raakt je publiek 

- Je voert uit met vertrouwen en beheersing 

- Je bouwt een persoonlijk repertoire op 
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