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Onderwijsorganisatie en -personeel
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

In de rubriek Op Stapel geven de collega’s van de afdeling
Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij
ontwerpregelgeving die eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams
Parlement (decreten) of door de Vlaamse Regering wordt
goedgekeurd (besluiten).
De toelichting geeft de stand van zaken weer bij het afsluiten van
de onderhandelingen in Sectorcomité X. Definitief uitsluitsel kan
uiteraard alleen de tekst geven die in het Belgisch Staatsblad wordt
gepubliceerd.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij:
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Onderwijsorganisatie en -personeel
Guido Liessens
guido.liessens@g-o.be
Jan Brewee
jan.brewee@g-o.be
U kunt er ook terecht met uw commentaar, opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij de
toelichting.

In deze aflevering:
 DKO: eindtermen
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Ontwerp-BVR betreffende de einddoelen in het deeltijds
kunstonderwijs
Het besluit legt de einddoelen (basiscompetenties) vast voor de eerste, tweede en derde
graad van de langlopende studierichtingen in het DKO (zie Op Stapel 2017-11 van 10 oktober
2017). De einddoelen worden niet per vak vastgelegd, maar per opleiding. De keuze van de
inhouden en de pedagogische methode ligt in handen van de leerplanmakers en de
schoolbesturen.
In de vierde graad kunnen de volgende beroepskwalificaties worden behaald:
Domein beeldende en audiovisuele kunsten:
OPLEIDING
beeldend kunstenaar
cineast
fotograaf
juweelontwerper/goudsmid
kantwerker
ontwerper
restauratievakman meubel
siersmid/kunstsmid

BEROEPSKWALIFICATIE
amateur beeldend kunstenaar
amateur cineast
amateur fotograaf
juweelontwerper/goudsmid
kantwerker
amateur ontwerper
restauratievakman meubel
siersmid/kunstsmid

Domein dans:
OPLEIDING
choreograaf
creërend danser
vertolkend danser

BEROEPSKWALIFICATIE
amateur choreograaf
amateur creërend danser
amateur vertolkend danser

Domein woordkunst-drama:
OPLEIDING
creërend acteur
theaterregisseur
vertolkend acteur

BEROEPSKWALIFICATIE
amateur creërend acteur
amateur regisseur podiumkunsten
amateur vertolkend acteur

Domein muziek:
OPLEIDING
creërend muzikant
dirigent
dj
vertolkend muzikant

BEROEPSKWALIFICATIE
amateur creërend muzikant
amateur dirigent
amateur dj
amateur vertolkend muzikant

De bepalingen gaan in op 1 september 2018.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.
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