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Evaluatie & evaluatiecriteria
Nieuwe onderwijsdoelen

Sedert het voorjaar 2018 is er voor het DKO een nieuw en toekomstgericht decreet 
 uitgeschreven. Het nieuwe decreet sluit aan bij de hedendaagse tendensen in de  
kunsten, in de eerste plaats de amateurkunsten. 
 
Het nieuwe decreet laat veel vrijheid voor de artistieke en pedagogische visie  
van leerkrachten en directeurs. Meer flexibiliteit in de opbouw van de leertrajecten en de  
vakken, nieuwe opties en muziekinstrumenten moeten het DKO beter laten aan sluiten bij de 
 verschillende leerverwachtingen van leerlingen, hun tijdsbesteding en hun artistieke smaak.

Nieuwe onderwijsdoelen, nieuwe visie op evalueren

Evalueren is een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvol onderwijs.  
De visie op  evalueren vloeit voort uit de globale onderwijsvisie van de onderwijs
instelling. Richtinggevend in het opmaken van een duurzame visie op onderwijs en op 
de  evaluatiecriteria is het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunst
onderwijs dat gericht is op competentiegericht kunstonderwijs.

Wat betekent dit?

Competenties zijn bekwaamheden die leerlingen nodig hebben om een artistiek 
 product te creëren. Typisch voor een competentiegerichte benadering is de sterke 
 verwevenheid van kennis, vaardigheden en attitudes.

In competentiegericht onderwijs maakt het geïsoleerd inoefenen van vaardigheden 
plaats voor een meer geïntegreerde manier van leren. 

Welke competenties?

Leerlingen in het kunstonderwijs verwerven een breed spectrum aan competenties. 
Voor elke graad (1ste, 2de, 3de en 4de graad) van elk domein (muziek, beeld,  woordkunst, 
dans) is er vanuit 6 kern competenties een set van basiscompetenties opgesteld 
door de overheid. Zo ook voor de 2de graad van de langlopende studie richtingen van 
het domein muziek, de graad waarvoor Cecilia ontwikkeld werd. 

6 kerncompetenties

Het studieprofiel dat deskundigen van het kunstonderwijs en de artistieke sector in 2012 
ontwikkeld hebben, vormde de leidraad voor de basiscompetenties  
(1ste  2de  3de graad) en de beroepskwalificaties (4de graad).

Het studieprofiel bestaat uit 6 kerncompetenties:
1.  Individuele gedrevenheid tonen: de leerling vertrouwt op de eigen expressie

mogelijkheden en wil zijn creatieve resultaten tonen.
2.  Creëren en (drang tot) innoveren: de leerling komt actief en uit zichzelf met 

 artistieke vormgevingen, benaderingen en inzichten.
3.  Vakdeskundigheid inzetten: de leerling zet verworven kunstvormspecifieke 

 kwaliteiten in bij het gebruik van een artistieke uitdrukkingsvorm.
4.  Onderzoeken: de leerling analyseert een proces en een product en reflecteert  

en communiceert erover.
5.  Relaties bouwen en samenwerken: de leerling kan eigen talent en deskundig

heid ten dienste stellen van het gemeenschappelijk artistiek doel of project.
6. Presenteren: de leerling toont een proces en/of een product aan een publiek.

Deze 6 kerncompetenties vormen de rode draad doorheen de basiscompetenties.
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De basiscompetenties

Voor de 1ste tot en met 3de graad worden de einddoelen van het DKO basiscompetenties 
 genoemd. De einddoelen worden voor het geheel van de opleiding geformuleerd en niet 
 langer per vak. Daardoor kun je als leerkracht in het kunstonderwijs veel meer in team aan de 
slag. Een geïntegreerde, vakoverschrijdende aanpak is nu mogelijk. Elke leerkracht kan vanuit  
de eigen deskundigheid meewerken aan het leerproces van de leerling.

De 6 kerncompetenties vormen de rode draad doorheen de basiscompetenties.
Elke competentie groeit tijdens de eerste 3 graden van het DKO.
Een voorbeeld:
De kerncompetentie ‘individuele gedrevenheid tonen’ zal doorheen de eerste 3 graden  
op deze manier uitgroeien:

 → 1ste graad: De leerling uit een persoonlijke voorkeur.
 →  2de graad: De leerling stelt realistische doelen die verband houden met  
de persoonlijke voorkeur.

 →  3de graad: De leerling stelt zich ambitieuze, maar realistische doelen die verband  
houden met de persoonlijke voorkeur.

Brede visie, brede evaluatie

Een breed spectrum van competenties vraagt een brede evaluatie die al deze  competenties 
overziet, maar die ook inzoomt op de verschillende competenties  afzonderlijk. 

Een brede evaluatie vraagt dus:

 →  een veelzijdige benadering: bv. de leerkracht observeert de leerling vanuit zes 
 verschillende perspectieven;

 → een veelvormige aanpak: bv. feedback, observatie, toetsing, zelfevaluatie, peer evaluatie …;
 →  een diversiteit aan evaluatieactiviteiten: bv. toonmoment, feedback a.d.h.v. portfolio, 
permanente evaluatie, in verschillende contexten …

Leren en evalueren versmelten op deze manier tot één geheel.
Het leren op zich wordt hierdoor versterkt. 
Niet het continu meten en scoren staat centraal, wel het in kaart brengen en bijsturen  
van het leerproces. 

Breed evalueren, enkele voordelen

 → gelijke onderwijskansen bevorderen
 → talentgericht werken
 → de diversiteit in een klas benutten
 → het leren van elkaar stimuleren
 → inzicht in het eigen leren versterken
 → slaagkansen vergroten
 → sociale ongelijkheid terugdringen
 → leerlingen tot complete mens vormen 
 → motivatie verhogen

leerlingen eigenaar maken van hun leerproces! 
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Breed evalueren, met Cecilia aan de slag!

Evaluatiemethodes toepassen met een hoge leerlingbetrokkenheid vraagt een veilig 
kader. Het creëren van een fysieke veiligheid én een emotioneel veilig klimaat is  binnen 
de klas of het atelier altijd een aandachtspunt, voor elke les.

Een waaier aan mogelijkheden om een brede evaluatie toe te passen wordt door Cecilia 
ingezet en uitgewerkt.

Zichzelf inschatten/uitdagen

Wat? Leerlingen schatten zichzelf op voorhand in en dagen zichzelf uit.

Waarom? Verwachting van de leerling wordt duidelijk
 Groot effect op de leerbereidheid
 Succescriteria bepalend

Hoe? Individueel

Cecilia  • De leerling daagt zichzelf uit vanuit een gegeven minimumtempo. 
 Hoe snel leest de leerling tijdens de les?
 Hoeveel sneller gaat het na wat oefening?

 •  De leerling beslist zelf welke oefening hij/zij leert spelen  
als begeleiding van een zangstukje.

 Waarop let deze leerling?
 Waarom maakt hij/zij deze keuze?

De keuze van de leerling kan besproken worden en eventueel in samenspraak met de leerkracht 
 genomen worden. Op deze manier kan deze werkwijze ook toegepast worden in coevaluatie (zie verder).
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Zelfevaluatie

Wat? Kritisch kijken/luisteren naar eigen werk

Waarom? Zelfgestuurd leren

Hoe? Georganiseerd door de leerkracht

Cecilia • De leerling beoordeelt eigen werk. 
 •  Hoe klinkt mijn uitvoering?
 •  Verschillende criteria komen aan bod:  

intonatie, ritme, samenspel, muzikaliteit …
 •  Eigen criteria kunnen vooropgesteld worden.

Feedback geven/krijgen

Wat? Kritisch kijken/luisteren naar eigen werk en het werk van anderen

Waarom? Zicht krijgen op evolutie
 Zicht krijgen op motivatie
 Zicht krijgen op te zetten stappen
 Opbouwen van gerelateerde woordenschat
 Zicht krijgen op eigen onderwijskwaliteit

Hoe? Georganiseerd door de leerkracht
 Eventueel in groepjes

Cecilia  Een rode draad geweven doorheen de handleiding bij Cecilia 1234 is  
de kans tot verwoording.

  Leerlingen de kans geven om hun ervaringen en bevindingen te ver woorden 
maakt van de leerlingen echte ‘deelnemers’ en samenspelers. 

 Door deze vragen te stellen: 
 • Wat doen we al goed? 
 • Wat doen we een beetje? 
 • Wat doen we nog niet?
 komen de leerlingen dichter bij de volgende te zetten stap in het leerproces. 
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Peer-evaluatie

Wat? Leerlingen beoordelen elkaar.

Waarom? Maximale betrokkenheid
 Respect voor elkaar

Hoe? Vragen over de kwaliteit van: samenwerking, samenspelen …

Cecilia •  Het geven van feedback en het beoordelen van elkaar is een belangrijk 
gegeven in de methode Cecilia.

 •  In Cecilia 2 worden de leerlingen hierbij actief op weg gezet met het 
regelmatig inzetten van een sterrenproef.

 •  In Cecilia 3 wordt hiernaar teruggegrepen. 
 •  In Cecilia 4 is de gezamenlijke benadering en beoordeling uitgegroeid 

tot een nieuwe mindset: Iedereen draagt bij aan het geheel.

Co-evaluatie

Wat? Leerlingen en leerkracht beoordelen samen de criteria en de vorderingen.

Waarom? Groter engagement bij het leerproces
 Bewustwording van het eigen niveau
 Bewustwording van het eigen initiatief
 Bewustwording van de eigen voorkeur

Hoe? Individueel of in groep

Cecilia •  Het medezeggingschap van de leerling in het bepalen van  
de criteria en de vorderingen is een belangrijk gegeven in Cecilia. 

 • Waarop let deze leerling?
 • Waarom maakt hij/zij deze keuze?
 • Waarom maakt hij/zij deze keuze niet?

  In Cecilia hebben de leerlingen vaak de keuze om een zangpartij, 
 begeleidingspartij of een  opdracht te kiezen boven een andere partij  
of opdracht wat bijdraagt tot zelfbewuste leerlingen.
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Permanente evaluatie

Wat? Regelmatige beoordeling

Waarom? Ondersteuning van het leerproces
 Gedeeltelijk of volledig meetellend in de eindbeoordeling

Hoe? Individueel of in groep

Cecilia •  De evaluatie op het einde van elk deel brengt de individuele 
 vorderingen van elke leerling in kaart. De daarbij horende kwaliteits
meters opgenomen in Cecilia 234 kunnen kort en bondig de 
geleverde kwaliteit weergeven. Meteen is dit ook een eenvoudig 
 communicatiemiddel voor ouders en betrokkenen.

 •  De steeds weerkerende kwintenstraat in Cecilia 234 is een vorm  
van permanente aandacht op de toonaard van een muziekstuk.



Noot: Je vindt deze info ook digitaal terug op de leraarskamer  
https://www.leraarskamer.diekeure.be/  

samen met een handig document waarin je een oplijsting ziet van de basis competenties 
voor de tweede graad, met een vertaling naar de leerling toe en een koppeling naar  
de oefeningen van Cecilia. 

Gebruik je Cecilia en heb je nog geen toegang tot De Leraarskamer?  
Stuur een mailtje naar leraarskamer@diekeure.be en vraag je gratis toegangscode aan. 

Meer info? 
Surf naar www.cecilia.diekeure.be


