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I. Het artistiek pedagogisch project  

De Hoofdstedelijk Academie voor Muziek, Woord en Dans behoort tot het officieel gesubsidieerd 

Nederlandstalig onderwijs en staat open voor alle leden van de samenleving zonder onderscheid van 

ras, huidskleur, geslacht, politieke, filosofische of religieuze overtuiging. Het is gefundeerd op een 

neutrale, pluralistische en democratische grondslag. Het onderwijs wordt verstrekt in een geest van 

volkomen verdraagzaamheid, wars van elk fanatisme, dat afbreuk doet aan de menselijke waardigheid 

en met eerbied voor de persoonlijkheid van elke leerling. Het karakter van de school is niet–

confessioneel. Elke selectie van leerlingen op sociale en economische basis wordt geweigerd. Alle 

leerlingen worden met dezelfde toewijding behandeld, welke ook hun sociale en culturele oorsprong 

moge zijn.  

Onze leerlingen volgen de cursussen vrijwillig en naschools: zij hebben er meestal reeds een hele dag 

schoolbezoek of professionele taak opzitten voor zij bij ons binnenstappen.  

Eén van onze opdrachten is, om ondanks de enorme verscheidenheid aan (voor)opleiding, aanleg, 

talent, leeftijd, aantal, taalkundigheid, afkomst, cultuur, enz… van de leerlingen in een klasgroep of 

individueel, aan ieder van hen de grootst mogelijke kans te bieden om zijn/haar “artistieke droom” 

waar te maken. Daarom dienen we zoveel als mogelijk rekening te houden met volgende aspecten:  

Onze leerlingen hebben recht op de vorming van een persoonlijke smaak en appreciatie van muziek, 

woord en dans en dit los van stijl en genre. Daarom richten wij ons tot iedereen: jong en oud, begaafd 

en minder begaafd, klassiek gericht en minder klassiek gericht, jongens en meisjes, mannen en 

vrouwen, autochtonen en allochtonen, met of zonder professionele ambities, waarbij het onze taak is 

bij iedere leerling de eigen capaciteiten te ontdekken en bovendien iedere leerling te begeleiden in 

zijn ontwikkeling en keuzes. Daarbij is het belangrijk dat ons onderwijs vrij blijft van politieke en 

filosofische overtuigingen.  

Om dit te kunnen bereiken is het nodig een grote differentiatie te hanteren tijdens de lessen. Dit 

impliceert dat sterkere leerlingen alle mogelijke kansen moeten krijgen, maar ook dat zwakkere 

leerlingen niet mogen benadeeld of zelfs niet ontmoedigd mogen worden.  

In de cursussen worden de volwassen leerlingen niet als de mindere van de jongere behandeld. 

Leeftijd kan en mag geen rol spelen. De volwassene krijgt dezelfde kansen als de jongere.  

Een aanzienlijk percentage van onze leerlingen is anderstalig. Van de leerlingen verwachten we echter 

dat ze in staat zijn om de lessen in het Nederlands te volgen, de taal waarin de lessen gegeven worden. 

We dienen in sommige gevallen wel rekening te houden met een taalachterstand, vooral dan bij de 

jongeren. We streven hierbij naar het opzet van een ”brede school”, waarin de leerlingen via 

hulpmiddelen en begeleiding in een taalbad kunnen ondergedompeld worden.  

Daarnaast dienen we ook rekening te houden met de voortdurende evolutie van de maatschappij en 

daardoor van de leerlingen. Dit kan door mee-evoluerende aanpassingen van de inhoud van de lessen 

en van de wijze waarop en de omstandigheden waarin deze worden gegeven. Dit kan onder a bij de 

collega’s uit het dagonderwijs of bij professionelen die de leefwereld van de kinderen kennen (CLB, 

…). 
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We moeten er ons toe verbinden om vooral het plezier van het musiceren, dansen of acteren te laten 

primeren.  

Elke leerling heeft recht op onderwijs, dus ook op kunstonderwijs, al is dit laatste niet door de overheid 

verplicht opgelegd.  

Aangezien heel wat jongeren in onze school tot een kansarm milieu behoren, waarin zij niet altijd de 

steun en motivatie van hun omgeving krijgen die ze verdienen, is het ongeoorloofd deze kinderen uit 

de lessen te weren. Dikwijls gaat het hier om leerlingen die noch de financiële middelen, noch de 

logistieke mogelijkheden hebben om zich degelijk studiemateriaal aan te schaffen of zelfs eventueel 

te huren.  

Ook al halen enkelen daardoor, alsmede door taalachterstand, niet het vereiste minimumniveau dat 

door de overheid opgelegd is, toch dienen zij evenveel aandacht te krijgen. De lessen aan de academie 

bieden voor hen immers ook een enorme verrijking en voor sommigen, via het ontdekken van onze 

Westerse cultuur, bovendien een betere kans tot integratie in onze maatschappij. Kunstbeleving en 

artistieke ontplooiing worden aangemoedigd.  

We trachten onze leerlingen op te voeden tot sociale en geëngageerde mensen. Attitudes als 

zelfvertrouwen, respect, discipline, zelfkennis, zorg en verantwoordelijkheid zijn hierbij van groot 

belang.  

We trachten een school te zijn waar volgende doelen vooropgesteld worden:  

Werken op het niveau van de leerlingen. Kwaliteit is belangrijk maar wel vanuit het kunnen van de 

leerlingen.  

Op zoek gaan naar de kwaliteiten van alle leerlingen, zodat zijzelf, hun ouders en de leerkrachten trots 

kunnen zijn op de behaalde resultaten en waardoor er een grote vorm van welbevinden ontstaat.  

Creativiteit stimuleren. Ruimte geven aan de leerlingen om te experimenteren en te exploreren. 

Inspelen op de culturele samenleving in Brussel: deze culturele samenleving is in Brussel belangrijk. 

Podiumervaring bieden aan de leerlingen, waarbij leerkrachten een begeleidende of voorbeeldfunctie 

kunnen hebben.  

Daarom verwachten we van onze leerlingen dat ze zich engageren en hun verantwoordelijkheid 

opnemen ten opzichte van de medeleerlingen met wie ze samen aan projecten werken. De ouders 

van kinderen en jongeren spelen daarbij een cruciale rol. Hun enthousiasme betekent een grote 

stimulans. Daarom verwachten wij dat ouders hun kinderen aanmoedigen om thuis regelmatig te 

oefenen en om alle lessen te volgen. Wij rekenen ook op hun engagement naar de school toe om hun 

kinderen te laten participeren aan concerten en voorstellingen. Deze optredens staan steeds op 

niveau en in het belang van de leerlingen.  

Er wordt gestreefd naar een goede communicatie met de ouders via de schoolagenda. Van de ouders 

verwachten we dan ook de nodige opvolging hiervan. Leerkrachten zijn voor de ouders bereikbaar op 

ouderavonden, concerten, opendeurdagen, toonmomenten, ….  

Door te zorgen voor een gunstig leerklimaat wordt gewerkt aan de artistieke ontplooiing van de 

leerlingen. Overkoepelende activiteiten tussen de studierichtingen muziek, woord en dans worden 

gestimuleerd.  

Binnen de academie werken de verschillende studierichtingen samen in interdisciplinaire en 

vakoverschrijdende voorstellingen en toonmomenten.  
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Hierdoor krijgen de leerlingen een verruimd artistiek beeld aangeboden.  

Er wordt gewerkt aan uitstraling naar leerlingen en ouders toe via klasaudities, leraarsconcerten, 

open lessen...  

Dit impliceert van de leerkrachten een groot engagement en voldoende verantwoordelijkheidszin 

om tot een optimale samenwerking te komen.  

Leerkrachten dienen er zich bewust van te zijn dat niet hun eigen muzikale talenten primeren, doch 

hun pedagogische vaardigheden van primordiaal belang zijn.  

De verspreidheid van de wijkafdelingen zorgt voor laagdrempeligheid. De academie is hierdoor 

gemakkelijk te bereiken voor een groot en divers publiek.  

We kunnen onder andere gebruik maken van lokalen die behoren aan de Nederlandstalige scholen 

van de Stad Brussel. Hierbij streven we naar een optimale samenwerking met de betrokken scholen, 

waarbij duidelijke afspraken omtrent het gebruik van deze lokalen kunnen gemaakt worden. In de 

nabije toekomst zal getracht worden om in enkele daarvoor geschikte wijkafdelingen alle 

studierichtingen en disciplines aan te bieden.  

Net als in de organieke regelgeving zijn de leerlingen verplicht om deel te nemen aan de 

evaluatieactiviteiten.  
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II. Het educatief project 

Inleiding  

Het Nederlandstalig onderwijs van de Stad Brussel omvat basis, secundair en deeltijds 

kunstonderwijs. Ons onderwijs behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs en is niet-

confessioneel.  

De Stad Brussel erkent de cruciale rol van onderwijs in de vorming van een democratische, billijke, 

tolerante en solidaire samenleving. Het is de taak van de school om leerlingen middelen aan te 

reiken zodat ze hun eigen ontplooiing in de hand nemen en bijdragen tot een rechtvaardige, open en 

harmonieuze samenleving. Om dit project tot een goed einde te brengen, is het belangrijk dat de 

principes van een democratische samenleving de pijlers van ons onderwijs vormen.  

De basisprincipes van de openbare dienstverlening  

De Stad Brussel ziet erop toe dat haar onderwijs de principes onderschrijft die aan de basis liggen 

van elke overheidstaak: continuïteit, flexibiliteit en gelijkheid voor elke gebruiker.  

Continuïteit van de openbare dienstverlening houdt in dat de Stad Brussel anticipeert op de 

evoluties in de samenleving en zo alles in het werk stelt om elk kind een opleiding en onderwijs te 

verschaffen. Dat is immers een van de fundamentele rechten van het kind.  

Daarnaast werkt de Stad Brussel ook pedagogische methodes en projecten uit om haar onderwijs 

voortdurend aan te passen aan de evoluties en eisen van een samenleving die continu verandert. 

Daarbij gaat bijzonder veel aandacht uit naar het aanleren van talen en het gebruik van nieuwe 

technologieën.  

Tot slot wil de Stad Brussel in haar onderwijs ook het principe van gelijkheid uitdragen. Enerzijds 

dient onderwijs toegankelijk te zijn voor iedereen via een eenvormige, transparante en objectieve 

inschrijvingsprocedure. Anderzijds stimuleren we gelijke kansen en zo hoog mogelijke slaagkansen in 

al onze instellingen.  

Het principe van gelijkheid en sociale rechtvaardigheid  

Het onderwijs van de Stad Brussel is voor iedereen toegankelijk, zonder onderscheid op basis van 

socio-economische, culturele, filosofische of fysieke autonomie van de leerlingen, hun seksuele 

geaardheid, eventuele medische aandoeningen of hun begaafdheid. Het biedt iedereen zo hoog 

mogelijke slaagkansen en laat hen toe zich ten volle te ontplooien. Alle leerlingen en studenten 

krijgen zo de kans hun ambities na te streven en hun potentieel ten volle te benutten. Geen enkele 

selectie wordt aanvaard.  

Het democratische principe  

De Stad biedt onderwijs aan met respect voor de fundamentele rechten zoals die worden 

omschreven in de grondwet, de universele rechten van de mens en de internationale mensen- en 

kinderrechtenverdragen De school biedt de leerlingen onderwijs in overeenstemming met onze 

democratische basisprincipes.  

De school vervult een sociale rol: ze verstrekt onderwijs en opent perspectieven. Ze wekt de 

interesse van de leerlingen op voor onze maatschappij, draagt bij tot de vorming van een kritische 
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geest en maakt van hen verantwoordelijke burgers. De Stad Brussel besteedt in haar 

onderwijsinstellingen extra aandacht aan burgerschapseducatie, waarbij respect voor de ander en 

voor de samenleving, naast de principes van vrij onderzoek, centraal staan.  

Het neutraliteitsprincipe  

Overeenkomstig artikel 24 van de grondwet garandeert de Stad Brussel de neutraliteit van haar 

onderwijs. Er wordt op een objectieve manier onderwijs verstrekt dat vrij is van filosofische, 

politieke of levensbeschouwelijke overtuigingen. Elke persoonlijke overtuiging wordt gerespecteerd.  

Het onderwijs van de Stad Brussel steunt op volgende principes:  

- Opvattingen worden mondeling of schriftelijk uiteengezet en besproken met de grootst mogelijke 

objectiviteit. Er wordt naar de waarheid gezocht met constante intellectuele eerlijkheid, de 

verscheidenheid van de opvattingen wordt aanvaard en de geest van verdraagzaamheid wordt 

ontwikkeld. Iedereen wordt voorbereid op zijn rol als verantwoordelijke burger in een pluralistische 

maatschappij.  

- De school voedt de leerlingen op met eerbied voor de fundamentele rechten en vrijheden. Ze 

bevoorrecht geen enkele leer betreffende deze waarden. Ze moedigt de studie van elk 

kennisdomein aan en heeft tot plicht de leerlingen de kennis, vaardigheden en methoden over te 

dragen die hen in staat stellen vrij te kiezen. Het onderwijs eerbiedigt de gewetensvrijheid van de 

leerlingen.  

- De leerlingen worden geleidelijk aangezet tot persoonlijk onderzoek. Ze worden aangespoord om 

hun beredeneerde en objectieve kennis te ontwikkelen en hun kritische zin te vormen. Het 

onderwijs van de Stad waarborgt de leerlingen het recht hun mening vrij te uiten over schoolse 

aspecten of over de rechten van de mens.  

- Het onderwijzend personeel spoort de leerlingen aan tot pluralisme en tot erkenning van de 

waarden van het eigentijds humanisme. Het personeel onthoudt zich daarbij van elke partijdigheid 

of uitlatingen inzake ideologische, morele en sociale problemen. Het personeel waakt er ook over 

dat onder zijn gezag geen godsdienstig of wijsgerig proselitisme tot stand komt en evenmin dat er 

een politiek militantisme georganiseerd wordt door of voor de leerlingen.  

 

De titularissen van de levensbeschouwelijke cursussen dienen zich aan hetzelfde respect en dezelfde 

tolerantie te houden. Ze vermijden de in parallelle cursussen uiteengezette standpunten te hekelen. 

De lessen van de verschillende erkende godsdiensten en niet-confessionele zedenleer staan op een 

voet van gelijkheid en de vrije keuze van de ouders of leerlingen wordt gerespecteerd.  

In verband hiermee zijn de Inrichtende Macht en haar personeel gehouden zich te onthouden van 

elke politiek, filosofisch of godsdienstig proselitisme. Dit verbod geldt ook voor elke externe 

begeleider van leerlingen.  

Uiterlijke politieke, filosofische of godsdienstige symbolen dragen is niet toegelaten voor leerlingen 

in schoolverband.  

Het niet-deelnemen aan activiteiten om politieke, filosofische of godsdienstige redenen is 

ontoelaatbaar en kan leiden tot tijdelijke of definitieve uitsluiting.  
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Het principe van gelijke kansen en diversiteit  

Het onderwijs van de Stad Brussel wil van meet af aan de waarden van solidariteit en gelijke kansen 

vrijwaren. Daarom schuift de Stad sociale, academische, culturele en socio-economische diversiteit 

naar voren als bron van verrijking en is het onderwijs toegankelijk voor iedereen, en vermijdt iedere 

vorm van relegatie  

De Stad Brussel bindt eveneens de strijd aan met elke vorm van discriminatie, dualisatie en 

determinisme. Ze moedigt onderwijsmethodes en projecten aan rond het bevorderen van de 

diversiteit en het wegwerken van de sociale ongelijkheid.  

Het onderwijs van de Stad Brussel neemt zijn rol als sociale promotor zeer ernstig: alle leerlingen 

moeten dezelfde kansen krijgen om te slagen en zich te ontplooien. Onderwijs vormt de sleutel om 

de ongelijkheid in de Brusselse samenleving weg te werken.  

Met respect voor ieders persoonlijkheid en voor de diversiteit van de schoolgemeenschap stellen de 

multidisciplinaire teams alles in het werk om leerlingen een begeleiding op maat te bieden via 

verschillende steunmechanismen en de pedagogische omkadering. In dat verband schenkt de Stad 

bijzondere aandacht aan leerlingen met specifieke behoeften, zodat ook zij - in de mate van het 

mogelijke - een opleiding kunnen volgen in het gewoon onderwijs.  

De leerkrachten helpen de leerlingen een eigen psychologische en sociale identiteit te ontwikkelen 

met respect voor de eigenheid en ‘het anders zijn’ van de ander. Ze beogen de fysieke, intellectuele, 

gevoelsmatige en sociale ontplooiing van de kinderen en jongeren in hun klas. Stap voor stap 

worden ze warm gemaakt voor gelijkheid, diversiteit en de meerwaarde van interculturele 

uitwisselingen.  

Dit educatieve project beoogt de integratie van alle groepen binnen de schoolgemeenschap. De 

leden van de inspectie en de directie, leerkrachten, administratieve medewerkers, ouders, leerlingen 

en externe partners vormen de onmisbare schakels in de ‘onderwijsketen’, waar nauwe 

samenwerking en open dialoog bijdragen tot de ontplooiing en het succes van jongeren en 

volwassenen in hun opleiding. 

 


