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Kunst maken en beleven    
 
Onze academie is de plaats waar je actief kunst leert beoefenen. Onze professionele leraars- 
kunstenaars nemen jou mee op een zoektocht waarin je uitgroeit tot een goede, zelfstandige 
muzikant, woordkunstenaar of danser. Wat onze academie doet, organiseert of verandert staat in 
functie van jouw artistieke en persoonlijke ontplooiing.   
 
 
 

Jouw traject 
 
Jouw interesses geven de richting aan 
In onze academie vertrekken we vanuit jouw interesses en nieuwsgierigheid. Rekening houdend met 
jouw mogelijkheden en capaciteiten en binnen de mogelijkheden van de onderwijsreglementering,  
zoeken we hoe we het best aan jouw leervraag kunnen tegemoet komen.  
 
Je traject in vijf rollen  
Jouw traject volgen we op aan de hand van vijf rollen: de vakman, de performer, de samenspeler, de 
kunstenaar en de onderzoeker. Afhankelijk van waar jij je bevindt in jouw zoektocht komen deze 
rollen meer of minder aan bod. Je leerkrachten helpen je om in de loop van het traject je eigen, 
unieke artistieke identiteit op te bouwen. 
 
Toon je kunstenaarschap  
Je leert je uit te drukken in de taal van de kunst. Je krijgt regelmatig de kans om het product van jouw 
zoektocht te laten zien voor een klein of groter publiek. Tijdens zo een toonmoment, dat 
verschillende vormen kan aannemen, kan je genieten van het plezier van het uitvoeren en creëren. 
 
Jij en je culturele omgeving 
Onze academie slaat bruggen naar wie buiten de academie in kunst en cultuur actief is. We 
stimuleren jouw participatie binnen het socio-culturele leven, werken samen met verenigingen en 
scholen en spelen in op de culturele tendensen in de maatschappij. 
 
 
 

Ons engagement 
 
Een sfeer van vertrouwen 
Centraal voor onze academie staat een positieve en stimulerende schoolcultuur. Daarvoor werken 
we aan een sfeer van vertrouwen en verantwoordelijkheid tussen alle actoren. 
De positieve sfeer tussen leerlingen en leerkrachten, tussen leerkrachten onderling, samenwerking 
tussen vakken en domeinen, de administratieve medewerkers die altijd voor je klaarstaan… zorgen 
voor een warme omgeving waarin je je thuis voelt en je creatieve talenten kan ontplooien. 
   
Een toegankelijke academie 
Wij zĳn er voor iedereen : zowel voor de amateur als voor wie ambitie heeft om professioneel door 
te stromen. Voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ook als je extra zorg nodig hebt, zoeken we, 
binnen de grenzen van wat haalbaar is, naar mogelijkheden om je kunstenaarschap te beleven. 



We streven naar een breed aanbod en evolueren mee met de verwachtingen van leerlingen en 
maatschappij, zonder voorbij te gaan aan de traditionele waarden van het kunstonderwijs. 
 
 
 

Jouw engagement  
 
Oefening baart kunst 
Een oud spreekwoord dat actueel blijft. Muziek, woord en dans zijn podiumkunsten. Om hierin echt 
goed te worden, heb je heel wat vaardigheden nodig. Die kan je opbouwen : door regelmaat, 
oefening en volgehouden engagement. 
 
Ouders zijn partners 
Een stimulerende thuisomgeving is hierbij erg belangrijk. Wij willen werk maken van een open 
communicatie tussen leraar en ouders. Voor jongere leerlingen vragen we van de ouders een 
ondersteunende houding in het opvolgen van het studieproces van hun kind. 
 
Ook buiten de academie 
In onze academie staan persoonlijke ontwikkeling en spelplezier centraal. Deelnemen aan  
activiteiten en het bijwonen van voorstellingen vormen ook een essentieel deel van jouw zoektocht. 
Ook buiten onze schoolmuren zijn jouw inzet en engagement onmisbaar. 
 


