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Volgens Bart is het DKO altijd in beweging 
en is elke academie constant bezig met 
zichzelf heruitvinden, maar door het nieu-
we decreet is de vernieuwing nu zeer tast-
baar. Er is een nieuwe wetgeving, de struc-
turen zijn veranderd en vakken kregen 
nieuwe namen. ‘Door het nieuwe decreet 
is de structuur van het DKO veel flexibeler 
geworden. Hopelijk is het voldoende om ons 
de komende twintig jaar als sector voort-
durend te kunnen aanpassen aan de noden 
die er zijn bij leerlingen en aan wat er leeft 
in de maatschappij. Om dat te bereiken, is 
het belangrijk dat de overheid de continuï-
teit garandeert en voldoende omkadering 
blijft voorzien. Dat is volgens mij de groot-
ste uitdaging aan het nieuwe decreet.’ 

‘Er is ook ingezet op verbreding. Dat wij hier 
meer zorgleerlingen over de vloer krijgen 
dan vroeger, vind ik absoluut een verrij-
king. Zo werken we ondertussen ook met 
een twintigtal mensen die een zwaardere 
fysieke of mentale beperking hebben en 
geen standaardprogramma zouden kunnen 
afwerken. Zij traden in juni op tijdens het af-

sluitende concert van het schooljaar. Het 
is ongelooflijk mooi om te zien met hoe-
veel goesting en spelplezier zij op dat 
podium staan. We geven leerkrachten 
die zich willen vastbijten in het wer-
ken met zorgleerlingen de kans om 
zich bij te scholen. Maar om op een 
kwaliteitsvolle manier op die ver-
breding te kunnen blijven inzetten, 
is het belangrijk dat de overheid 
voldoende middelen blijft geven. 
Kijk maar naar de problemen die in 
het basis- en secundair onderwijs 
ontstaan doordat er niet genoeg 
middelen zijn om het M-decreet 
uit te voeren.’

Verbreding en verdieping
De flexibiliteit en verbreding die het 

nieuwe decreet met zich meebracht, uiten 
zich op de academie van Bart niet alleen in 
een stijgend aantal zorgleerlingen. ‘Leer-
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lingen krijgen inspraak in het parcours 
dat ze dat schooljaar willen lopen. In het 
domein Muziek werken we met drie pro-
fielen, waarbij leerlingen naast een stan-
daardprogramma een zwaarder of net 
een flexibeler traject kunnen kiezen. De 
leerling beslist dat bij het begin van het 
schooljaar in samenspraak met de leraar. 
Dat systeem vraagt natuurlijk een extra 
inspanning van de leraren. Al vind ik de 
flexibilisering wel een van de grote voor-
delen aan het nieuwe decreet. Je kan 
daardoor niet alleen de sterke kanten 
van je leerlingen meer in de verf zetten, 
maar ook die van de leerkrachten.’

‘Ondanks de verbreding moeten we wel 
oog blijven hebben voor verdieping. Het 
inhoudelijke mag niet op de achtergrond 
geraken, want leerlingen kunnen enkel 
groeien in hun kunstvorm door er intens 
mee bezig te zijn en voldoende contact te 
hebben met specialisten. Met het nieuwe 
systeem krijgen leerlingen Muziek een 
half uur minder muziekatelier per week, 
maar ze moeten die technische en vakge-
richte inhouden natuurlijk nog altijd ken-
nen. Dan schuiven we die leerstof door 
naar andere vakken. Op dat vlak mogen 
we vertrouwen hebben in de expertise 
van de leerkrachten. Zij zijn onze rijkdom, 
de sterkste garantie dat dit decreet kan 
slagen.’

Koudwatervrees
‘Leraren zaten toen het decreet van start 
ging zeker met vragen. Er was soms wat 
koudwatervrees. Ze moeten dan ook 
de manier van lesgeven die ze al jaren 
gewend waren deels loslaten. Zo hebben 
leerlingen niet alleen meer inspraak ge-
kregen in hun traject en is het niet voor 
iedereen evident om in een grote klas 
ook nog verschillende zorgleerlingen met 
uiteenlopende profielen te hebben, maar 
moet er ook meer als een team gewerkt 
worden. In de Woordafdeling gebeurde 
dat al, maar voor Muziek is dat nieuw. Zij 
merken nu wel dat ze elkaar echt nodig 
hebben en samen aan een parcours moe-
ten bouwen. Sommige vakken moeten 
heruitgevonden worden, zoals AMV, en 

dat moet in team gebeuren. Daarnaast 
mogen leerlingen Muziek nu al in het 
eerste jaar starten met een instrument. 
Sommige leraren hadden hier al wat ex-
pertise in opgebouwd, omdat we vroeger 
ook leerlingen uit het eerste jaar met een 
instrument lieten starten als ze er klaar 
voor waren en als er plaats was in de les-
sen. Bij bijvoorbeeld piano en gitaar za-
ten de klassen altijd vol. Voor die leraren 
is dat dus nieuw. We proberen leraren te 
ondersteunen bij die nieuwe manier van 
werken. Zo hebben we tijdens onze stu-
diedag een aantal mensen uitgenodigd 
die inspiratie konden bieden rond die 
nieuwe onderwijsmethodes.’

‘Wat ik nog mis in het DKO, is een midden-
kader. Dat zou kunnen helpen om direc-
ties te ontlasten, want we hebben de 
laatste jaren alleen maar taken bij gekre-
gen. Daarnaast worstelt elk personeels-
lid hier met de planlast. Je merkt dat de 
overheid probeert om daar iets aan te 
doen, maar telkens als ze iets schrappen, 
komt er iets anders in de plaats. Ook op 
digitaal vlak kunnen er nog veel stappen 
gezet worden. Zo is er nog altijd geen sta-
tuut voor ICT-coördinatoren en is DKO3 
– het officiële computerprogramma voor 
het DKO – nog aan het acclimatiseren 
aan het nieuwe decreet. Je moet veel 
geduld hebben als je met DKO3 werkt. 
De grootste frustraties rond het nieuwe 
decreet hebben dan ook te maken met 
het digitale systeem dat nog niet op punt 
staat. Verder vind ik het jammer dat in 
het nieuwe decreet niets gedaan is voor 
de leraren die bij de herstructurering van 
het hoger kunstonderwijs in 1994 hun 
diploma plots gedevalueerd zagen wor-
den1. Dat ging om bepaalde diploma’s van 
de conservatoria, waardoor mensen met 
zo’n diploma in de hogere graden aan een 
lagere salarisschaal betaald worden.’

Leerlingen verdienen
‘Het decreet bevat dus zeker een aantal 
kinderziektes, maar ik heb er vertrouwen 
in dat de overheid daar in overleg met so-
ciale partners en belangenverenigingen 
een oplossing voor zal vinden. Wat ikzelf 
nog als een moeilijkheid ervaar, is de 
uitsplitsing van de programmatie- en ra-
tionalisatienormen in elk domein en per 
graad en structuuronderdeel. Daardoor 
heb je constant het zwaard van Damo-
cles boven je hoofd. Als je één schooljaar 
te weinig leerlingen hebt, heb je één ge-
nadejaar en daarna moet je al schrappen. 
Door de lage omkadering voor de kort-
lopende studierichtingen in combinatie 
met de uitgesplitste normen vrees ik dat 
ze een doodgeboren kind zijn.’

‘Als het aantal leerlingen een graadmeter 
mag zijn voor hoe zij het decreet ontha-
len, zitten we aan onze academie zeker 
goed. In DKO zijn de leerlingen niet ver-
plicht om te komen zoals in sommige an-
dere onderwijssectoren. Je moet hen elk 
jaar opnieuw verdienen. We hebben hier 
veel leerlingen die herinstromen, in spe-
cialisaties of andere studierichtingen. 
Dat wil toch zeggen dat ze ons aanbod de 
moeite vinden. We krijgen dit schooljaar 
zelfs iets meer uren dan vorig jaar. Al 
hoor ik ook geluiden van academies waar 
de omgekeerde beweging zich voltrekt 
en het lijkt me niet eenvoudig om dan 
alles bol te werken. Je moet als academie 
dus altijd het volgende jaar afwachten.’ 

‘Los van de frustraties en problemen, ben 
ik heel tevreden met mijn huidige werk-
situatie. Is het DKO de perfecte werk-
omgeving? Nee, maar perfectie bestaat 
niet. Al zullen we er wel naar streven. Ik 
hoop dat we als sector binnen twintig jaar 
tevreden mogen terugblikken op de kan-
sen die dit decreet ons gebracht heeft.’

“We mogen vertrouwen 
hebben in de expertise van 

de leerkrachten. Zij zijn onze 
rijkdom, de sterkste garantie 
dat dit decreet kan slagen.”

1  n.v.d.r.: COC onderhandelde een oplossing voor dit probleem in Cao IX punt 4.7. 




