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Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de einddoelen 

in het deeltijds kunstonderwijs 
 

 

DE VLAAMSE REGERING, 

 

 

Gelet op Hoofdstuk 2, afdeling 2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende 

de kwalificatiestructuur; 

 

Gelet op het decreet van (datum) betreffende het deeltijds kunstonderwijs;  

 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 november 

2017; 

 

Gelet op het protocol nr. x van... (datum), houdende de conclusies van de 

onderhandelingen gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van 

Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van 

het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten; 

 

Gelet op het protocol nr. van ... (datum), houdende de conclusies van de 

onderhandelingen gevoerd in het Overkoepelend onderhandelingscomité bedoeld 

in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het 

vrij gesubsidieerd onderwijs; 

 

Gelet op het advies nr. x van de Raad van State, gegeven op ... (datum), 

met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van 

State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 

 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;  

 

Na beraadslaging, 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen 

 

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op gefinancierde of gesubsidieerde 

academies van het deeltijds kunstonderwijs. 

 

Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder: 

1° basiscompetenties: de doelen, afgeleid uit een referentiekader, voor de 

kennis, de vaardigheden en de attitudes die een leerling geïntegreerd 

inzet voor maatschappelijke activiteiten. De basiscompetenties worden 

binnen de domeinen vastgelegd per studierichting en per graad; 

2° beroepskwalificatie: een afgerond en ingeschaald geheel van competenties 

waarmee een beroep kan worden uitgeoefend; 
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3° langlopende studierichting: een leertraject over de verschillende graden 

dat leidt tot een beroepskwalificatie of het specifieke gedeelte van een 

onderwijskwalificatie; 

4° decreet van (datum): het decreet van <datum> betreffende het deeltijds  

kunstonderwijs. 

 

Hoofdstuk 2. Basiscompetenties voor langlopende studierichtingen 

 

Art. 3. De basiscompetenties voor de eerste graad van de langlopende 

studierichtingen, vermeld in artikel III.3, §1, III.5, §1, III.7, §1 en III.9, §1, van 

het decreet van (datum), en de domeinoverschrijdende initiatieopleiding, vermeld 

in artikel III.11 van het voormelde decreet, zijn opgenomen in bijlage 1, die bij 

dit besluit is gevoegd. 

 

Art. 4. De basiscompetenties voor de tweede graad van de langlopende 

studierichtingen van het domein beeldende en audiovisuele kunsten, vermeld in 

artikel III.3, §1, van het decreet van (datum), zijn opgenomen in bijlage 2, die 

bij dit besluit is gevoegd. 

 

 De basiscompetenties voor de derde graad van de langlopende 

studierichtingen, vermeld in het eerste lid, zijn opgenomen in bijlage 3, die bij dit 

besluit is gevoegd. 

 

Art. 5. De basiscompetenties voor de tweede graad van de langlopende 

studierichtingen van het domein dans, vermeld in artikel III.5, §1, van het 

decreet van (datum), zijn opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd. 

 

 De basiscompetenties voor de derde graad van de langlopende 

studierichtingen, vermeld in het eerste lid, zijn opgenomen in bijlage 5, die bij dit 

besluit is gevoegd. 

 

Art. 6. De basiscompetenties voor de tweede graad van de langlopende 

studierichtingen van het domein woordkunst-drama, vermeld in artikel III.7, §1, 

van het decreet van (datum), zijn opgenomen in bijlage 6, die bij dit besluit is 

gevoegd. 

 

 De basiscompetenties voor de derde graad van de langlopende 

studierichtingen, vermeld in het eerste lid, zijn opgenomen in bijlage 7, die bij dit 

besluit is gevoegd. 

 

Art. 7. De basiscompetenties voor de tweede graad van de langlopende 

studierichtingen van het domein muziek, vermeld in artikel III.9, §1, van het 

decreet van (datum), zijn opgenomen in bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd. 

 

 De basiscompetenties voor de derde graad van de langlopende 

studierichtingen, vermeld in het eerste lid, zijn opgenomen in bijlage 9, die bij dit 

besluit is gevoegd. 

 

Hoofdstuk 3  Beroepskwalificaties voor langlopende studierichtingen 

 

Art. 8. De volgende beroepskwalificaties gelden voor de vierde graad van de 

langlopende studierichtingen van het domein beeldende en audiovisuele kunsten, 

vermeld in artikel III.3, §1 van het decreet van (datum): 

1° beeldend kunstenaar: amateur beeldend kunstenaar; 

2° cineast: amateur cineast; 

3° fotograaf: amateur fotograaf; 

4° juweelontwerper/goudsmid: juweelontwerper/goudsmid; 

5° kantwerker: kantwerker; 

6° ontwerper: amateur ontwerper; 
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7° restauratievakman meubel: restauratievakman meubel; 

8° siersmid/kunstsmid: siersmid/kunstsmid. 

 

Art. 9. De volgende beroepskwalificaties gelden voor de vierde graad van de 

langlopende studierichtingen van het domein dans, vermeld in artikel III.5, §1, 

van het decreet van (datum): 

1° choreograaf: amateur choreograaf; 

2° creërend danser: amateur creërend danser; 

3° vertolkend danser: amateur vertolkend danser. 

 

Art. 10. De volgende beroepskwalificaties gelden voor de vierde graad van de 

langlopende studierichtingen van het domein woordkunst-drama, vermeld in 

artikel III.7, §1, van het decreet van (datum): 

1° creërend acteur: amateur creërend acteur; 

2° theaterregisseur: amateur regisseur podiumkunsten; 

3° vertolkend acteur: amateur vertolkend acteur. 

 

Art. 11. De volgende beroepskwalificaties gelden voor de vierde graad van de 

langlopende studierichtingen van het domein muziek, vermeld in artikel III.9, §1, 

van het decreet van (datum): 

1° creërend muzikant: amateur creërend muzikant; 

2° dirigent: amateur dirigent; 

3° dj: amateur dj; 

4° vertolkend muzikant: amateur vertolkend muzikant. 

 

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen 

 

Art. 12. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.  

 

Art. 13. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de 

uitvoering van dit besluit.  

 

 

Brussel, ... (datum). 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Geert BOURGEOIS 

 

 

De Vlaamse minister van Onderwijs, 

 

 

 

 

 

 

Hilde CREVITS 


