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Evaluatiereglement dé Academie Ieper 
 

 

HOOFDSTUK 1  Algemene bepalingen 
 

Artikel 1 Dit evaluatiereglement is van toepassing op alle leerlingen van dé Academie Ieper. 

Artikel 2 Het evaluatiereglement maakt deel uit van het Academiereglement. Door inschrijving 
verklaart de leerling zich akkoord met dit Academiereglement. 

Artikel 3 Evalueren is een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvol onderwijs. Het evaluatiebeleid 
en het Artistiek Pedagogisch Project (APP) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

 

 

HOOFDSTUK 2  Competentiegericht kunstonderwijs 
 

Competenties zijn bekwaamheden die leerlingen nodig hebben om een artistiek product te creëren.  
In competentiegericht onderwijs maakt het geïsoleerd inoefenen van vaardigheden plaats voor een 
meer holistische manier van leren. Leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs verwerven een breed 
spectrum van competenties.                           

Artikel 4  Competentiegericht onderwijs verwijst naar een versmelting van kennis, 
vaardigheden en attitudes. 

Artikel 5 Voor elke graad van elk domein is er een set van basiscompetenties opgesteld. De 
vierde graad is ingedeeld in verschillende studierichtingen waarvoor er verschillende 
beroepskwalificaties gelden. 

Artikel 6 Dé Academie formuleert te behalen basiscompetenties aan de hand van zes 
kerncompetenties:  

- genieten (individuele gedrevenheid tonen) 
- creëren en drang tot innoveren 
- kunnen (vakdeskundigheid inzetten) 
- onderzoeken 
- samen (relaties bouwen/samenwerken) 
- presenteren 

Artikel 7 Elke competentie wordt verder geconcretiseerd in een compacte lijst met 
vaardigheden en leerdoelen. Per vakwerkgroep worden evaluatiecriteria vastgelegd. 
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Artikel 8 De basiscompetenties worden verworven in een vertrouwde omgeving, in een 
gestructureerde context en (be)geleid en geïnspireerd door de leerkracht. In dit 
proces kunnen de competenties van een leerling gestaag en op eigen tempo 
groeien in kwaliteit, complexiteit, eigenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

 
 

HOOFDSTUK 3 De evaluatie is transparant, betrouwbaar en valide 
 

Leerlingen kunnen zich maar goed voorbereiden op een evaluatie als zij de spelregels ervan kennen. 
De basiscompetenties zijn het ijkpunt voor leerlingen die een opleiding volgen in de 1e , 2e of 3e 
graad. Voor de leerlingen van de 4e graad is dat de beroepskwalificatie van de studierichting. In een 
kortlopende studierichting selecteert de academie zelf een reeks doelen uit de basiscompetenties en 
beroepskwalificaties van dat domein.     

                                                                                 
Artikel 9 Een transparante evaluatie hanteert een werkwijze en beoordelingscriteria die voor 

iedereen duidelijk zijn. Leerlingen weten wat de bedoeling van de evaluatie is, wat van 
hen wordt verwacht en welke evaluatievorm wordt gebruikt. Dit vergroot de 
betrokkenheid bij het leerproces en de aanvaardbaarheid van de beoordeling.  

Artikel 10 Een betrouwbare evaluatie streeft naar objectiviteit, ze berust niet op het oordeel van 
één iemand op één moment, maar hanteert een veelvormige aanpak en probeert de 
invloed van omgevingsfactoren te minimaliseren. 

Artikel 11 Een valide evaluatie evalueert de leerling aan de hand van relevante en 
evenwichtige criteria. De evaluatie is naar vorm en inhoud steeds een afspiegeling 
van de doelstellingen in overeenstemming met de onderwijsactiviteiten. De evaluatie 
gaat het realiseren van vooropgestelde doelen na.  

 
 

HOOFDSTUK 4  De evaluatie gebeurt vanuit een breed perspectief minstens 
tweemaal per schooljaar 

 

Artikel 12 De ontwikkeling van de leerling wordt vanuit diverse invalshoeken bekeken. Er wordt 
vanuit een breed perspectief geëvalueerd: verschillende evaluatievormen met 
verschillende actoren, op verschillende tijdstippen en in verschillende contexten.  

Artikel 13 Tweemaal per schooljaar wordt een schriftelijke evaluatie van de brede artistieke 
ontwikkeling van elke leerling gemaakt. De leerlingen en/of ouders worden langs 
digitale weg op de hoogte gebracht van deze procesevaluatie. Deze schriftelijke 
neerslag, die de ontwikkeling van de leerling in kaart brengt, vormt de vertrekbasis 
voor een oudercontact voor alle leerlingen van de 1e  en 2e  graad. Voor de leerlingen 
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van de kortlopende opleiding en 3e /4e  graad wordt deze procesevaluatie in de les 
besproken. 
De aandacht gaat hierbij naar het verwerven van de basiscompetenties, de 
competenties van de beroepskwalificatie of de doelen die de academie heeft 
geselecteerd voor een kortlopende studierichting.  
 

Artikel 14 Elke leerling neemt minstens tweemaal per schooljaar deel aan een toonmoment of 
artistieke proef. Toonmomenten of artistieke proeven kunnen allerlei vormen 
aannemen (concerten, voorstellingen, expo’s intern of extra-muros, klasoptredens – 
of tentoonstellingen, grote en kleine producties, per discipline/vak of multidisciplinair, 
voor een groot publiek of kleinschalig in klasverband, …). Deze productevaluatie wordt 
ofwel aansluitend op het toonmoment met de leerlingen besproken of ten laatste de 
daaropvolgende les.    

 
 

HOOFDSTUK 5 De evaluatie motiveert de leerling en legt het accent op het 
‘evalueren om te leren’ 

 
Artikel 15 Evalueren is gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling en het leren. Het proces 

van evaluatie (h)erkent en ontplooit talenten en draagt bij tot de intrinsieke motivatie. 
In dit proces zijn doelen, onderwijsactiviteiten en evaluatie met elkaar verweven. De 
evaluatie stimuleert de ontwikkeling en de zelfsturing van de leerling op korte en 
lange termijn.  

 
 

HOOFDSTUK 6 Van cijfers naar feedback 
 
Dé Academie gelooft sterk in het geven van gemotiveerde feedback om zodoende het zelfvertrouwen 
en het groeiproces van haar leerlingen te stimuleren. 

Artikel 16 Permanente evaluatie en voortdurende feedback vormen de rode draad doorheen 
en tegelijkertijd de motor van het hele evaluatieproces. Elke les geeft de leerkracht 
feedback. Zo weet de leerling op elk moment in het proces vanwaar hij komt, waar hij 
zich bevindt, welke doelstelling hij op korte en lange termijn te bereiken heeft  en wat 
de volgende stap is om die te bereiken. 

Artikel 17 In bepaalde disciplines en vakken zullen leerlingen af en toe nog eens op punten 
stuiten (bv. bij toetsen voor muziekatelier). Er worden dan punten gegeven maar ze 
komen nooit op een tussentijds rapport of eindevaluatie. De toetsen worden 
besproken bij oudercontacten ter staving van nog te ontwikkelen doelen en 
competenties. 
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HOOFDSTUK 7 Beoordelingsprocedure 
 

Artikel 18 Aan het einde van het schooljaar, het einde van een graad of aan het einde van een 
kortlopend traject bepaalt de leerkracht in samenspraak met de directeur en de jury 
of een leerling de competenties van dat jaar, de basiscompetenties (eerste, tweede 
en derde graad), de beroepskwalificaties (vierde graad) of het relevant geheel van 
specifieke eindtermen en basiscompetenties (kortlopende trajecten) verworven 
heeft. De beslissing wordt gestaafd aan de hand van de geschreven verslagen 
(eigen evaluaties van de leerkracht, feedback en evaluatie van externen, 
zelfevaluaties, peerevaluaties, …) van de toonmomenten en lesmomenten, en de 
evaluatiefiches. De eindbeoordeling vermeldt dus: ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’. 

Artikel 19 Een leerling die door overmacht of gewettigde afwezigheid een evaluatiemoment 
en/of opdracht niet kan volbrengen, neemt hierover met de directie contact op en 
bezorgt de directie binnen de 3 kalenderdagen de nodige 
verantwoordingsdocumenten (bv. doktersattest). Indien deze afwezigheid reeds lang 
op voorhand is gekend, stel ons dan ruim op voorhand in kennis. Er zal dan in 
samenspraak met de leerling en leerkracht een nieuwe datum voor een uitgestelde 
proef worden vastgelegd. 

Artikel 20 Voor leerlingen die niet aan een evaluatiemoment kunnen deelnemen door 
overmacht of gewettigde afwezigheid worden in de periode tussen 1 tot 15 september 
uitgestelde proeven georganiseerd in de domeinen muziek en woord. In het domein 
beeld krijgen de leerlingen die niet aan een jurymoment kunnen deelnemen een 
schriftelijk verslag van het jurymoment toegestuurd. 

Artikel 21 Wie meer dan 1/3 van de lessen ongewettigd afwezig was, is niet geslaagd voor het 
betreffende leerjaar. 

Artikel 22   De leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan de evaluatieactiviteiten. 

Artikel 23 Elke geslaagde leerling verkrijgt op het einde van het schooljaar een bewijs 
van competenties. Indien een leerling alle beroepskwalificaties heeft verworven (aan 
het einde van de vierde graad) ontvangt hij een bewijs van beroepskwalificatie. 

Artikel 24  Leerlingen die niet slagen, kunnen binnen een graad voor eenzelfde optie het 
leertraject met maximaal een jaar verlengen. De beslissing om een leerling een 
herkansingsjaar op te leggen wordt zeer goed overwogen en besproken binnen het 
team en de jury. 

Artikel 25 Een eindevaluatie van een bepaald schooljaar is onherroepelijk. De leerling en/of zijn 
ouders kan/kunnen wel een onderhoud met de directeur en betrokken leerkracht(en) 
aanvragen teneinde meer uitleg te krijgen over de argumenten en motivatie die 
aanleiding hebben gegeven tot de betreffende eindevaluatie. 

 

 

 


