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VOORwOORD

Dit zelfevaluatierapport kwam tot stand als voorbereiding op het visitatiebezoek voor de accreditering van de opleiding 

‘Muziek’. Het heeft betrekking op de afstudeerrichtingen uitvoerende muziek, scheppende muziek, muziektheorie en 

schriftuur, muziekpedagogie, instrumentenbouw en de Engelstalige variant van de afstudeerrichtingen uitvoerende muziek en 

scheppende muziek. 

Het rapport is ontstaan in samenwerking met alle actoren binnen de opleidingen Bachelor en Master in de Muziek van het 

conservatorium Hogeschool gent. 

Als leidraad voor de vergaderingen werd zowel het TRIS-instrument voor het hoger onderwijs Academische bachelor en 

master gehanteerd als de handleiding van de visitaties, uitgegeven door de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en Vlaamse 

Interuniversitaire Raad (VLIR) gehanteerd.

De inhoud van dit rapport volgt de indeling uit dit laatste document, zoals voorgesteld door de Nederlands-Vlaamse 

Accreditatie Organisatie (NVAO). 

Het tot stand komen van dit zelfevaluatierapport is een bijzonder leerrijk proces geweest voor alle betrokkenen. Het resultaat 

is een kritische weergave van de sterktes en zwaktes van de opleidingen Bachelor en Master in de Muziek. Het vormt 

daarmee de basis voor een continue kwaliteitsvolle opleiding. we beseffen dat het streven naar kwaliteit niet met dit rapport 

eindigt. Het document is een ideaal werkinstrument voor alle actoren binnen de opleidingen Bachelor en Master in de Muziek 

om bewuster aan de verdere toekomst van de opleiding te bouwen.

De opleiding dankt de onderwijsdirecteur en de departementale kwaliteitszorgcoördinator voor hun niet aflatende inzet, zelfs 

onder moeilijke omstandigheden, bij het ontwikkelen van dit document. 

De opleiding hoopt dat de visitatiecommissie met dit rapport een duidelijk beeld krijgt van de opleiding ‘Muziek’ van het 

conservatorium Hogeschool gent om zo een inschatting te kunnen maken van de kwaliteit die de opleiding nastreeft.

Maarten weyler

Departementshoofd
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Het voorbereiden en uitwerken van het zelfevaluatierapport voor de opleiding muziek van het gentse conservatorium werd 

aangestuurd door de onderwijsdirecteur en de kwaliteitszorgcoördinator. Het bestuur en de opleidingscommissie Muziek 

hebben gekozen voor een geïntegreerde zelfevaluatie waarin zowel de bachelor- als de masteropleidingen aan bod komen. 

De ‘Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA – september 2008’ werd als leidraad gebruikt.

In het academiejaar 2007 werd de planning van de werkzaamheden opgesteld. De werkgroep visitatie Muziek, bestaande uit 

jan Rispens, departementshoofd, philip De Roeck, onderwijsdirecteur, Martine De gos, kwaliteitszorgcoördinator, Annelies 

Vlaeminck, stafmedewerker kwaliteitszorg, Lucien posman, voorzitter van de opleidingscommissie Muziek, Maarten weyler, 

optiecoördinator jazz/pop en geert Dhondt, voorzitter van het steunpunt Onderzoek, heeft aan de hand van het TRIS- 

instrument (kwaliteitsverbetering voor het academisch onderwijs) de verschillende onderwerpen en facetten geëvalueerd. 

Deze werkgroep heeft ervoor geopteerd om de docenten maximaal bij de evaluatie van de opleiding te betrekken. Daartoe 

werden ze in de loop van januari 2009 uitgenodigd om deel te nemen aan resonantiegesprekken aan de hand van TRIS. Ook 

de afgestudeerden en het werkveld werden bevraagd.

De werkgroep visitatie werkte onder leiding van de onderwijsdirecteur een tijdpad en taakverdeling uit. Om de betrokkenheid 

van de leden te vergroten, werd aan elk van hen gevraagd een onderdeel van het rapport voor te bereiden. 

Een eerste volledige versie van het rapport werd aan de leden van de Opleidingscommissie en de deelnemers aan de 

resonantiegesprekken voorgelegd. Hun bedenkingen zorgden ten slotte voor de finale versie van het zelfevaluatierapport 

zoals het nu wordt voorgesteld.

Na positief advies van de departementsraad nam ook het bestuurscollege akte van de ontwerpversie. 

Dit rapport geeft een beeld van de actuele opleiding Muziek en haar ontwikkeling gedurende de afgelopen vijf jaren.

0.1 TOTSTANDKOMINg VAN HET ZELfEVALUATIERAppORT
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0.2.1 Hogeschool gent

De Raad van Bestuur heeft op 25 september 2007 de volgende missietekst vastgelegd: 

Hogeschool Gent wil excelleren in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten. Via de competentie 

van haar medewerkers en afgestudeerden en de valorisatie van haar onderzoek wil Hogeschool Gent een kritische, creatieve 

en open maatschappij bevorderen. 

0.2.1.1 Centraal bestuur

Met in 2009 meer dan 2000 personeelsleden, meer dan 13000 studenten en 76 basisopleidingen is Hogeschool gent niet 

enkel de grootste hogeschool, maar op twee na ook de grootste instelling voor hoger onderwijs in Vlaanderen, inclusief de 

universiteiten. Ze is het resultaat van een eerste fusie in 1995 en een tweede fusie in 2001. In 2003 richtte Hogeschool gent 

mee Associatie Universiteit gent op, waarvan ook Hogeschool west-Vlaanderen en Artevelde Hogeschool deel uitmaken.

Hogeschool gent bestaat uit dertien departementen en centrale of decentrale, ondersteunende, uitvoerende 

of beleidsvoorbereidende diensten, de Sociale Dienst Studentenvoorzieningen (Sovoreg vzw.), Sporthal, het 

Interdepartementaal Centrum voor Onderzoek en Dienstverlening (CTO), het pas opgerichte Interdisciplinair Studiecentrum 

voor Kritiek en Actualiteit (ISKA) en de Onderzoeksraad. Hogeschool gent is opgebouwd volgens de decretaal vastgelegde 

bevoegdheidsverdeling. 

0.2 ORgANISATORISCHE CONTExT
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Het bestuur wordt waargenomen door de Raad van Bestuur, het Bestuurscollege, de Algemeen Directeur en de 

departementsraden. 

De Raad van Bestuur staat in voor het globale en overkoepelend beleid en functioneert tegelijkertijd als inrichtende macht. 

De Raad is samengesteld uit negen vertegenwoordigers van de vroegere inrichtende machten (Stad gent, de RAgO – Raad 

van het gemeenschapsonderwijs- en de provincie Oost-Vlaanderen), drie vertegenwoordigers aangeduid door de SERV 

(Sociaal- Economische Raad van Vlaanderen), acht verkozen personeelsleden en drie verkozen studenten. Uit hoofde van 

hun functie zetelen ook de Algemeen Directeur, de Commissaris van de Vlaamse Regering en de secretaris van de Algemene 

Directie in de Raad van Bestuur. De voorzitter is extern verkozen. Het Bestuurscollege staat in voor het operationeel beleid 

en de voorbereiding van de dossiers voor de Raad van Bestuur. Het college bestaat uit vijf leden. 

De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Hij wordt hierin bijgestaan door de centrale 

administratie die bestaat uit de diensten toegevoegd aan de directeur en de vijf sectoren. 

Elk departement wordt geleid door een departementsraad. Een departementsraad bestaat uit zes verkozen personeelsleden, 

drie verkozen studenten en drie vertegenwoordigers van de sociale, economische en culturele milieus die bij het departement 

aansluiten. De raad wordt voorgezeten door het departementshoofd.

De dagelijkse leiding van een departement wordt toevertrouwd aan het departementshoofd en de departementssecretaris.

personeel en studenten zijn structureel betrokken bij het beleid via de vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur, de 

departementsraad en de opleidingscommissies en via onderhandelings-, overleg- en adviesraden: voor het personeel het 

Hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) en dertien departementale onderhandelingscomités (DOC) en voor de studenten 

de Hogeschool gent Studentenraad en eventuele andere departementale organisaties. (zie bijlage 5-2 en 5-2b en bijlage 0-1)

De beslissingen van de Raad van Bestuur, het Bestuurscollege en het HOC zijn consulteerbaar voor alle betrokkenen via het 

Hnet van Hogeschool gent. 

De Algemeen Directeur vergadert maandelijks met de staf van de Centrale Administratie, nl. de sector- en diensthoofden. De 

verslagen worden verspreid naar de sectoren, diensten en departementen. De Algemeen Directeur vergadert ook maandelijks 

met de departementshoofden.

0.2.1.2  Andere organen

Een aantal diensten werkt vrij autonoom en valt rechtstreeks onder de Algemeen Directeur of een van de vijf sectoren. Een 

aantal commissies en werkgroepen geven beleidsondersteunende adviezen zoals de Bouwcommissie en de werkgroep 

Kwaliteitsondersteuning. Daarnaast beschikken bepaalde entiteiten over een eigen bestuur. De studentenvoorzieningen 

worden verzorgd door de paritair beheerde vzw Sovoreg, waarvoor de studenten per departement één vertegenwoordiger in 

het beheer kiezen. Hogeschool gent heeft een bijzonder actieve alumnivereniging.

De sociale dienst van de hogeschool: sovoreg

Sovoreg, de vzw Studentenvoorzieningen Hogeschool gent, ondersteunt de studenten op verschillende vlakken, bv. wat 

betreft sport, cultuur, mobiliteit. Ze helpen zo nodig financieel, psychosociaal en juridisch. Aan studenten met een leerstoornis 

of handicap verleent zij faciliteiten en zoekt naar aangepaste oplossingen. (http://sovoreg.hogent.be/index.cfm 

http://www.bsh-gent.be/)

0.2.1.3  Onderzoeksraad 

In 2005 heeft Hogeschool gent een Onderzoeksraad en een Onderzoeksfonds opgericht ter vervanging van de oude 

structuren (zie bijlage 0-13 tot en met 0-17). Een van de collega’s uit het departement conservatorium zetelt in deze Raad.

De Onderzoeksraad is het adviserende, beslissingsvoorbereidende orgaan dat toeziet op de optimale invulling van de 

decretale opdrachten van onderzoek, dienstverlening, ontwikkeling en beoefening van de kunsten aan Hogeschool gent. 

Zij verstrekt advies aan het Bestuurscollege inzake deze activiteiten, rekening houdend met de algemene krachtlijnen in het 

beleid van de hogeschool. 

Aanvullende bijlagen/Bijlage 5-2a Beslissing RvB Kwaliteitsverklaring.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 5-2b-Nota kwaliteitszorg 2009.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 0-1 Beslissing RVB opleidingscommissies en vakgroepen.pdf
Aanvullende bijlagen/
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De Onderzoeksraad functioneert als overlegplatform en denktank met aandacht voor: 

•	 het	beleid	inzake	onderzoek	en	dienstverlening	aan	de	hogeschool;	

•	 de	algemene	kwaliteitszorg	van	onderzoek	en	dienstverlening	(o.a.	aandacht	voor	procedures,	beleidsindicatoren,	…);	

•	 opvolgen	van	het	academiseringsproces;	

•	 stimuleren	van	de	onderzoeksattitude	in	de	professioneel	gerichte	opleidingen;	

•	 de	evoluties	in	het	onderzoekslandschap	en	de	impact	op	het	beleid	van	de	hogeschool;	

•	 de	transfer	en	de	valorisatie	van	resultaten;	

•	 de	verwevenheid	van	het	onderzoek	met	het	onderwijs;

•	 de	verwevenheid	van	het	onderzoek	en	de	dienstverlening	met	het	socio-	economisch	weefsel;	

•	 het	kader	van	de	associatie;	

•	 de	internationale	dimensie.

De Onderzoeksraad kan over deze aspecten adviezen formuleren naar het hogeschoolbestuur, hetzij op eigen initiatief, 

hetzij op uitdrukkelijke vraag van het bestuur. De Onderzoeksraad heeft een adviserende functie in de aanwending van 

onderzoeksmiddelen waarvan de besteding onder de bevoegdheid van het hogeschoolbestuur valt, o.a. in de besteding van 

het Onderzoeksfonds Hogeschool gent. De Onderzoeksraad adviseert jaarlijks met betrekking tot de inhoud van de luiken 

‘Onderzoek’ en ‘Dienstverlening’ van het jaarverslag van de hogeschool en de organisatie van de nodige gegevensinzameling 

hiertoe. De Onderzoeksraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de centrale diensten, van de departementen en 

van Universiteit gent en kan op zijn vergadering voor bepaalde dossiers interne of externe deskundigen uitnodigen. Het 

Onderzoeksfonds Hogeschool gent moet helpen bij het voeren van een efficiënt en krachtig beleid inzake onderzoek, 

dienstverlening, ontwikkeling en beoefening der kunsten. Het is een financieel instrument dat onafhankelijk is van extern 

subsidiërende instanties. Na advies van de Onderzoeksraad Hogeschool gent wordt jaarlijks beslist over de verdeling van de 

middelen,	over	de	verschillende	instrumenten	en	acties	(zoals	projecten,	mandaten,	infrastructuur,	…).	Hierbij	zal	maximaal	

rekening gehouden worden met: 

•	 de	eigenheid	van	de	academische	en	professioneel	gerichte	opleidingen;	

•	 de	adequate	besteding	van	het	aandeel	academiseringsmiddelen	binnen	het	Onderzoeksfonds	Hogeschool	Gent;	

•	 de	specificiteit	van	de	ontwikkeling	en	beoefening	van	de	kunsten;	

•	 de	verschillende	niveaus	van	onderzoek	aan	de	hogeschool	(zaai-	,	incubatie-	en	excellentieniveau).

0.2.1.4  Interne preventie, milieu en welzijn

algemeen

De interne dienst adviseert en ondersteunt in eerste instantie het hogeschoolbestuur, de  leidinggevenden en alle 

personeelsleden bij de uitbouw van een preventiebeleid en het ontwikkelen van een milieuzorgsysteem. Hierbij baseert de 

dienst zich hoofdzakelijk op de vigerende welzijns- en milieuwetgeving.

Het implementeren van welzijn is gebaseerd op het dynamisch risicobeheersingsysteem. Aan de hand van risicoanalyses en 

–evaluaties worden nieuwe risico’s opgenomen in een globaal preventieplan dat de dienst steeds actueel houdt. prioriteiten 

worden vastgelegd in een jaarlijks actieplan. Er wordt hierbij aandacht besteed aan alle domeinen van de welzijnswetgeving: 

veiligheid, gezondheid, hygiëne, ergonomie en de psychosociale aspecten.

Op het vlak van milieu worden in eerste instantie milieu- en exploitatietoestanden van gebouwen op regelmatige 

tijdstippen geregulariseerd en geactualiseerd. Naast de wettelijke verplichtingen wordt gewerkt aan het uitbouwen van 

een milieuzorgsysteem. projecten zoals Ecocampus en Duurzaam Hoger Onderwijs Vlaanderen, georganiseerd door de 

Vlaamse Overheid,  zijn een belangrijke stimulans om onderwijzend personeel, onderzoekers en studenten te engageren bij 

de uitbouw van een zorgsysteem. De dienst coördineert heel wat initiatieven rond afvalbeheer, energiebeheer, duurzaam 

papiergebruik, afvalwaterproblematiek e.d.

Het overlegcomité voor preventie en bescherming op het werk, paritair samengesteld uit personeels- en 

bestuursafgevaardigden, draagt op een actieve manier bij tot het welzijnsbeleid. Maandelijks wordt er overleg gepleegd 

waarbij er concrete adviezen worden geformuleerd bij de algemene beleidsinstrumenten die een impact hebben op het 

welzijn van personeel en studenten. Het overlegcomité wordt tevens geïnformeerd over milieuaspecten.
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De dienst hecht veel belang aan een goede communicatie van de geformuleerde adviezen naar alle betrokken geledingen. 

Hierbij maakt de dienst gebruik van verschillende ter beschikking gestelde communicatiekanalen. Naast het bestuur worden 

alle leidinggevenden, waaronder de departementshoofden en –secretarissen, maandelijks elektronisch geïnformeerd. 

Rechtstreekse communicatie naar onderwijzend personeel, onderzoekers, vakgroepvoorzitters en departementale 

preventiecoördinatoren wordt verzorgd door gebruik te maken van vergaderingen, plaatsbezoeken en interne opleidingen. 

Actuele informatie, richtlijnen,  interne procedures en geplande opleidingen worden op de webpagina van de dienst ter 

beschikking gesteld en kunnen door alle personeelsleden geraadpleegd worden. 

De dienst tracht  in eerste instantie personeelsleden te motiveren en te stimuleren tot een bewust gedrag. finaal worden 

deze aangeleerde attitudes rond welzijn, preventie en milieuzorg geïntegreerd in de curricula van de studenten, wat een 

belangrijke meerwaarde betekent.

personeelsleden, die tijdens hun onderwijs- of onderzoeksopdracht blootgesteld worden aan gezondheidsrisico’s, 

worden door de arbeidsgeneesheer-preventieadviseur van de externe preventiedienst onderworpen aan een periodieke 

gezondheidsbeoordeling.  Studenten-stagiairs die blootgesteld worden aan een gezondheidsrisico tijdens de uitvoering van 

hun stage worden onderworpen aan een voorafgaande gezondheidsbeoordeling.

Het Steunpunt personeelszorg adviseert en ondersteunt een (pro)-actief welzijnsbeleid binnen het domein van de 

psychosociale aspecten.

Op het individuele niveau betekent dit concreet: het verzorgen van sociale dienstverlening voor alle personeelsleden en het 

uitoefenen van de specifieke opdracht van vertrouwenspersoon die in samenwerking met de externe preventieadviseur de 

bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag moet garanderen. Op organisatorisch niveau betekent 

dat concreet: het adviseren van een diversiteitsbeleid, alcohol- en drugsbeleid en een bewegings- en gezondheidsbeleid 

voor het personeel.

infrastructuur 

jaarlijks worden in alle gebouwen plaatsbezoeken georganiseerd. Tijdens deze bezoeken worden onderwijsruimten, 

zelfstudiecentra, bibliotheken, practicumruimten, laboratoria en kunstateliers grondig geëvalueerd. 

Bij de inrichting van lokalen wordt  in elk advies gestreefd naar een comfortabele onderwijs- en onderzoeksomgeving. 

Hierbij wordt aandacht besteed aan een akoestisch goed ingerichte infrastructuur met een passende verlichting  en met 

ergonomisch aangepaste werkposten afhankelijk van de aard van de activiteit. Vooral het ergonomische aspect van de 

elektronische leeromgevingen wordt tijdens plaatsbezoeken grondig geëvalueerd.

Algemeen worden in de gebouwen alle aspecten van brandveiligheid doorgelicht. Specifiek wordt aandacht besteed aan 

evacuatiemogelijkheden, veiligheidssignalisatie en de aanwezigheid van brandbestrijdingsmiddelen. jaarlijks wordt in elk 

gebouw minstens één evacuatieoefening georganiseerd in samenwerking met een opgeleid interventieteam. De interne 

noodplannen kunnen door alle personeelsleden elektronisch geraadpleegd worden op de webpagina van de dienst. 

De meeste gebouwen zijn voorzien van een lokaal voor eerste hulp bij ongevallen dat periodiek wordt gecontroleerd en 

aangevuld met verzorgingmateriaal. Daarnaast worden ook laboratoria, practicumruimten en kunstateliers voorzien van 

materiaal voor eerste hulp.

concertzalen, opnamestudio en atelier instrumentenbouw

Ongeacht de aard van activiteiten worden practicumruimten, laboratoria en kunstateliers, opnamestudio’s en concertzalen 

op een oordeelkundige manier ingericht volgens de wettelijke bepalingen en actuele normen. Daarnaast is een goed beheer 

volgens de principes van ‘best practice’ noodzakelijk.

De dienst heeft aandacht voor aanwezige risico’s van : 

•	 arbeidsmiddelen	en	machines;

•	 elektrische	oorsprong;

•	 chemische-	en	biologische	agentia;	

•	 gevaarlijke	afvalstromen.

Er wordt een specifiek advies gegeven rond de aankoop en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
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Vooraleer de dienst een positief advies formuleert voor de aankoop van een arbeidmiddel/machine wordt  in overleg met de 

aankoper een voorstudie gepland. Naast de wettelijke bepalingen waaraan een arbeidsmiddel/machine moet voldoen, dient 

men ook rekening te houden met technische en organisatorische aspecten, de ergonomische aspecten, de wisselwerking 

tussen	mens	en	uitrusting,	….	Vooraleer	een	arbeidsmiddel/machine	kan	gebruikt	worden,	is	een	indienstelling	door	de	

dienst Interne preventie, Milieu en welzijn verplicht. gebruikers (personeelsleden) van het arbeidsmiddel/machine dienen op 

regelmatige tijdstippen risicoanalyses uit te voeren. De dienst kan hen hierin opleiden en ondersteunen.

Het veilig werken met elektrisch materieel en werken aan elektrische installaties in praktijkruimten en laboratoria eist, 

behalve het toepassen van de juiste werkmethodes, ook een goede organisatie. Om blootstelling aan elektrische risico’s te 

voorkomen, worden opleidingen georganiseerd met interne deskundigen waardoor personeel en studenten een bijzonder 

attest van vakbekwaamheid BA4/BA5 kunnen bekomen.

0.2.2  Departement Conservatorium

0.2.2.1 Historiek

Het conservatorium werd op 22 april 1835 gesticht naar het model van de in 1784 ontstane “Ecole Royale de Chant et de 

Déclamation”	van	Parijs,	sedert	1795	“Conservatoire	National	de	Musique”.	Tot	ver	in	de	twintigste	eeuw	bleven	de	Belgische	

conservatoria lang gemodelleerd naar het voorbeeld van het parijse Conservatoire National. 

Vanaf de jaren zeventig van vorige eeuw maakte het conservatorium te gent zich los uit de wereldvreemdheid en culturele 

isolatie en kwam meer en meer in de stroom van de muzikale vernieuwing te staan. 

In het decreet 1991 werd het Hoger Muziekonderwijs geklasseerd als Hoger Onderwijs van het lange type. De opleiding 

omvatte twee cycli: een tweejarige opleiding tot kandidaat, gevolgd door een driejarige opleiding tot meester. 

Op 13 juli 1994 werd het decreet van 1991 vervangen door het decreet betreffende de Hogescholen van de Vlaamse 

gemeenschap en werd het gentse conservatorium als departement opgenomen in Hogeschool gent. De toenmalige 

directeur, johan Huys, werd in een overgangsfase van twee jaar aangesteld als departementshoofd. johan Huys’ artistieke 

en onderwijskundig beleid plaatste voor het eerst ‘hedendaagse muziek’ in het volle voetlicht. In 1997 werd jan Rispens 

door de Departementsraad verkozen als departementshoofd. Het conservatorium ontwikkelde zich, gestimuleerd en begeleid 

door het bestuur van Hogeschool gent tot een dynamisch en performant conservatorium.

Het departement conservatorium van Hogeschool gent organiseert de opleidingen Bachelor en Master in de Muziek, 

de Initiële lerarenopleiding van academisch niveau (vanaf 2007-2008 de Specifieke lerarenopleiding) en de Master na 

Masteropleiding: Master Solist Hedendaagse Muziek. 

0.2.2.2  Missie 

het conservatorium van gent 

•		 stemt	haar	onderwijs	af	op	de	ontplooiing	van	excellente	en	veelzijdig	opererende	musici,	die	zelfstandig	een	

oorspronkelijke	bijdrage	kunnen	leveren	aan	het	ontwikkelen	van	de	kunsten;

•		 stimuleert	de	beoefening	en	de	ontwikkeling	van	actuele	muziek;	de	kennis	van	de	traditie	en	de	hedendaagse	

concepten binnen het kunstenveld vormen hiervoor de grondslag. Er wordt ruime aandacht besteed aan 

grensverleggende	muzikale	gebeurtenissen	en	creaties	die	zich	situeren	in	de	periferie	van	het	kunstenveld;

•		 streeft	ernaar	dat	de	studenten	zich	bewust	worden	van	hun	plaats	in	de	samenleving,	van	hun	positie	als	kunstenaar	en	

van	de	context	van	hun	creaties	en	uitvoeringen;

•		 verheldert	door	onderzoek	reflexief	en	experimenteel	de	manier	waarop	kunst	tot	stand	komt,	verkent	mogelijkheden	en	

toont de beslissingsprocessen. Haar onderwijs is verweven met het onderzoek en met de ontwikkeling en beoefening 

van	de	kunsten;
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•		 zoekt	samenwerking	met	andere	opleidingen,	kunstvormen	en/of	wetenschappelijke	disciplines	en	stimuleert	studenten	

en	docenten	om	actief	deel	te	nemen	aan	internationale	samenwerking	en	uitwisseling;	

•		 wil	haar	verwezenlijkingen	op	de	eigen	en	op	externe	podia	delen	met	een	ruim	publiek	van	specialisten	en	leken;

•		 vormt	in	de	specifieke	lerarenopleiding	gedreven	en	deskundige	kunstpedagogen,	die	door	onderwijsstages	en	

sociaalartistieke projecten hun vakdidactische, onderwijskundige en pedagogische kennis en inzichten tot persoonlijke 

competenties	ontwikkelen;

•		 koestert	de	unieke	afstudeerrichtingen	muziekproductie	en	instrumentenbouw.

0.2.2.3  Departementsraad

Het departement conservatorium wordt geleid door een Departementsraad, voorgezeten door het departementshoofd. De 

Departementsraad bestaat uit zes verkozen leden onder het personeel, drie studenten en drie vertegenwoordigers van de 

economische, sociale en culturele milieus. De studenten worden verkozen voor een termijn van twee jaar, de personeelsleden 

verkozen en de externe leden aangesteld voor een termijn van vier jaar. De voorzitter van de Departementsraad, tegelijkertijd 

departementshoofd, wordt na advies van de Departementsraad voor een (hernieuwbare) termijn van vier jaar aangesteld 

door de Raad van Bestuur. De departementssecretaris woont als secretaris van de Departementsraad de vergaderingen bij. 

Kwesties die op personeelsbeleid betrekking hebben, worden besproken op het departementaal onderhandelingscomité 

(DOC) waarin per erkende vakvereniging maximum twee leden zetelen en een paritair aantal leden uit de Departementsraad. 

0.2.2.4  Cel Onderwijs

De Cel Onderwijs is een recent gegeven in het departement. (bijlage 0-2 en 0-2b) 

De Cel Onderwijs wordt geleid door de onderwijsdirecteur, vergadert maandelijks en rapporteert aan het departementshoofd. 

De onderwijsdirecteur begeleidt de stuurgroep kwaliteit (voorzitters opleidingscommissies, coördinator jazz/pop, voorzitter 

Steunpunt Onderzoek, de kwaliteitszorgcoördinator, stafmedewerker kwaliteitszorg en het departementshoofd). In deze 

hoedanigheid ontwikkelt, ondersteunt en zorgt hij voor de opvolging van de activiteiten van de stuurgroep kwaliteit. Hij 

wordt hierin bijgestaan door de kwaliteitszorgcoördinator. De onderwijsdirecteur volgt de evaluaties en bevragingen van 

het personeel op en formuleert verbeterdoelen voor de betrokken personeelsleden. De Cel onderwijs omvat tevens de 

studiebegeleider, de verantwoordelijken monitoraat en de studietrajectbegeleider. De onderwijsdirecteur begeleidt de 

Stuurgroep Internationalisering en coördineert, stuurt en evalueert in samenwerking met de specifieke beleidsmedewerkers 

de departementale onderwijsontwikkeling, de onderwijsontwikkelingsprojecten en de ontwikkeling van de departementale 

elektronische leeromgeving.

0.2.2.5  Stafvergadering

De Staf is een aan de Departementsraad adviserende werkgroep bestaande uit het departementshoofd, de opleidings- 

en optiecoördinatoren, de onderwijsdirecteur (vanaf 2007-2008), de departementssecretaris, de voorzitter van het 

departementaal Steunpunt Onderzoek en de departementale kwaliteitszorgcoördinator. Om de veertien dagen vergaderen 

zij onder voorzitterschap van het departementshoofd. In functie van de geagendeerde punten worden ook departementale 

verantwoordelijken van commissies of ondersteunende diensten uitgenodigd. 

 

0.2.2.6  De Opleidingscommissie Muziek en vakgroepen

De bevoegdheden en de taken van de opleidingscommissies en vakgroepen werden door het Hogeschoolbestuur vastgelegd. 

De vakgroepen en opleidingscommissies werken en vergaderen volgens de vooropgestelde procedures (bijlage 0-1). In het 

conservatorium is de Opleidingscommissie Muziek samengesteld uit de vakgroepvoorzitters en twee studenten.

Aanvullende bijlagen/Bijlage 0-2 Beslissing DR mandaat onderwijsdirecteur.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 0-2b takenpakket en opdracht onderwijsdirecteur.pdf
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De opleiding Muziek heeft volgende vakgroepen: Snaarinstrumenten, Tokkelinstrumenten, Theorie, Houtblaasinstrumenten, 

Ensembles, Instrumentenbouw, Koperblaasinstrumenten, Slagwerk, Scheppende Muziek, Zang, Toetsinstrumenten, 

Theoretische Omkadering van de Artistieke praktijk (bijlagen 0-3a en 0-3b).

0.2.2.7 Overige overlegorganen

Sommige personeelsleden zijn voor een beperkt deel van hun opdracht belast met de verantwoordelijkheid voor 

departementaal ondersteunende taken. Zij zetelen in werkgroepen zoals kwaliteitszorg, pR en communicatie, 

studiebegeleiding, internationalisering, bibliotheek, onderzoek en dienstverlening en steunpunt producties die centraal en/of 

departementaal opgericht werden. 

studentenvertegenwoordiging

Eén student vertegenwoordigt het departement in de Hogeschool Studentenraad en één in SOVOREg. Ook in de Raad van 

Bestuur van de Associatie Universiteit gent zetelt een verkozen student. 

0.2.2.8  Organisatie van het academiejaar in het departement

Vanaf het academiejaar 2007-2008 werd overgegaan op een semestersysteem. Die omschakeling heeft aanleiding gegeven 

tot vruchtbare discussies over de visie, de doelstellingen, de inhoud, de vorm en de studielast van de opleiding Muziek. 

(bijlage 04 goedkeuring studiefiches semestercurriculum).

0.2.2.9 Administratieve en technische ondersteuning

De administratie van het departement Conservatorium omvat volgende functies: departementssecretaris, verantwoordelijke 

secretariaat, verantwoordelijke studentensecretariaat, medewerker studentensecretariaat, medewerker boekhouding, 

verantwoordelijke interne en externe communicatie, de bibliothecaris, met een medewerker archivaris en een medewerker.

Ter ondersteuning en begeleiding van de studenten is er een stafmedewerker studietrajectbegeleiding en een 

studiebegeleider.

Een stafmedewerker kwaliteitszorg werkt samen met de kwaliteitscoördinator en de onderwijsdirecteur.

Het productiebureau wordt bemand door een beheerder artistieke productiemiddelen, een technicus en een coördinator 

productiebureau.

Aanvullende bijlagen/Bijlage 0-3a  Beslissing DR vakgroepen en opleidingscommissies.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 0-3b Beslissing DR Aanpassing samenstelling opleidingscommissies en vakgroepen.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 0-4 Beslissing DR studiefiches semester-curriculum.pdf
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0.3.1 Visitatie 2003: vaststellingen en verbeteracties

 

Op basis van de aanbevelingen van de visitatiecommissie 2003 formuleerde de opleiding Muziek prioritaire verbeterdoelen. 

we brengen ze hier in kaart met vermelding van de acties die ondernomen werden om ze te realiseren. In het hiernavolgend 

rapport worden, naast de curriculummatige en onderwijskundige omwentelingen die het herdenken van de opleiding bij de 

implementatie van de bachelor-master-structuur met zich meebracht, ook deze verbeteracties beschreven. Na lezing van dit 

zelfevaluatierapport kan de lezer oordelen over het succes ervan.

Verbeterdoelen en acties naar aanleiding van het visitatierapport 2003

1 Doel Verticale en horizontale integratie van de omringingsvakken

 actie Omvorming van curriculum ( BAMA) waarbij aandacht voor samenhang van het programma. Centraal 

  aandachtspunt in het departementaal onderwijsontwikkelingsplan.

2 Doel Studentvriendelijke ontleenprocedures van Bibliotheek

 actie Nieuwe openingsuren, extra personeel en geplande verhuis van de bibliotheek naar campus wijnaert.

3 Doel Stagemogelijkheden en het verhogen van podiumervaring met publiek

 actie Orkeststages als keuzevak, meer eigen orkestproducties, gradus ad parnassum, optredens Bigband en combo’s 

 jazz in het Vlaamse clubcircuit. Onze eigen studenten worden maximaal ingezet als solist bij een orkest of in 

producties en projecten (bv. week Hedendaagse Muziek). Door een verbeterde concertwerking komen meer 

aanvragen van externe organisaties voor optredens door studenten. Er is dan ook een structurele samenwerking 

met bepaalde organisaties voor optredens door studenten. Concert op opendeurdag met solisten en werken van 

compositiestudenten. Examenrecitals voor solopraktijk en klein ensemble.

4 Doel Intensifiëren van de internationale uitwisseling van studenten en docenten

 actie Toename in het aantal Europese partners, studenten- en docentenuitwisselingen. Infobrochures en infosessies 

 voor studenten en docenten, persoonlijke contacten met en tussen studenten, docenten en buitenlandse partners. 

Nieuwe website met pagina over internationalisering, belangrijk instrument naar buitenlandse partners toe. Ook 

initiatieven door Hogent Centraal: 2-daagse ontvangst Erasmuspartners, infosessies voor studenten, infopakket op 

Dokeos.

5 Doel Professionalisering van de producties

 actie Uitgebreide staf voor organisatie en pR betreffende producties:

 Verantwoordelijke productiebureau, beheerder artistieke productiemiddelen, technicus, orkestregisseur en 

medewerker interne en externe communicatie (seizoensbrochure).

6 Doel Organisatie feedback examens 

 actie procedure en motivering van het onderwijzend personeel om degelijk feedback te geven. 

7 Doel Optimalisering van studenten- en studiebegeleiding 

 actie Aanwerven van onderwijskundig en pedagogisch gekwalificeerde trajectbegeleider en studiebegeleider, begeleiden

 van het monitoraat en studiebegeleiding op maat door de docenten, leer- en ontwikkelingsportfolio voor OOD 

instrument, kleine ensembles en onderzoeksmethodiek.

8 Doel Goed werkend alumnibeleid 

 actie Een database van de adressen van de afgestudeerden werd aangemaakt en bijgewerkt. De afgestudeerden krijgen

  de kans om op te treden tijdens een driedaags festival in de Bijloke onder de naam “parnassum”. Zij zullen worden 

uitgenodigd naar de producties en concerten, komen in het mailingbestand van het nieuwe tijdschrift.

9 Doel Systematisch bevragen van studenten, afgestudeerden en beroepenveld

 Actie Er werd een systeem ontwikkeld waarbij elk opleidingsonderdeel uit iedere afstudeerrichting door de studenten

  geëvalueerd wordt. Dankzij de nieuwe database van afgestudeerden, kunnen zij nu ook gemakkelijk bevraagd 

worden. De aanstelling van een voltijdse stafmedewerker kwaliteitszorg zorgt voor de continuïteit ervan.

10 Doel Nauwe samenwerking beroepenveld

 Actie Er werden meer stages georganiseerd in de verschillende afstudeerrichtingen waardoor het contact met 

 het werkveld nauwer is dan tevoren. Daarnaast werd er heel wat moeite gedaan om de bestaande 
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samenwerkingsakkoorden uit te bouwen en nieuwe aan te gaan. Tijdens het academiejaar 2008-2009 werd ook 

voor de opleiding Muziek een resonantiecommissie opgericht.

11 Doel Optimaliseren van de structuur en inhoud van vakgroepen en de Opleidingscommissie 

 Actie Het merendeel van de vakgroepen functioneert goed maar nog niet optimaal. problemen worden voorlopig

  opgevangen door werkgroepen ad hoc, de organisatie van intervisiedagen en door duidelijke richtlijnen vanuit de 

Opleidingscommissie. 

12 Doel Website ontwikkelen en beheren

 Actie Er werd een website ontwikkeld waarop uitgebreide informatie voor iedereen toegankelijk is. Momenteel is er een

   nieuwe website in ontwikkeling, met een departementaal intranet deel en een openbaar deel.

13 Doel Ontwikkelen van een procedure voor een betere interne communicatie

 Actie Naast de bestaande informatiekanalen ( postvakje voor studenten en docenten, brochures en omzendbrieven) 

 hebben docenten en studenten een persoonlijk hogent- adres dat verbonden is aan verschillende 

communicatiemiddelen zoals het H-net en het leerplatform DOKEOS. 

14 Doel Duidelijker informeren over de toelatingsproeven

 Actie Om instromende studenten beter te informeren over en te helpen bij de voorbereiding van de toelatingsproeven 

 werd ‘cons live’ in het leven geroepen. De kandidaat studenten kunnen een ganse dag initiatielessen volgen bij 

docenten naar keuze. Daardoor kunnen ze een beter beeld vormen van het vereiste niveau. Daarnaast werden de 

informatiebrochures voor de toelatingsproeven en de departementale website aangevuld met duidelijke richtlijnen 

over de inhoud van de proeven. 

15 Doel Actief verder ontwikkelen van het onderzoek in en over de kunsten 

 Actie Het onderzoek in het conservatorium gebeurt voornamelijk door doctoraatsonderzoekers. Zij zijn met de jaren

  talrijker en krijgen ruime middelen en budget voor hun onderzoek. De banden met het onderwijs worden 

structureel verankerd. Daarenboven werden 4-jarige onderzoeksprojecten, die niet tot een doctoraat hoeven te 

leiden, mogelijk gemaakt.

0.3.2 De opleiding in 2009

De implementatie van de bachelor-masterstructuur werd tijdens het academiejaar 2002-2003 voorbereid. De academische 

opleiding tot bachelor en master in de Muziek omvat 180 studiepunten voor de graad van bachelor en 120 studiepunten 

voor de graad van master.

Het eerste bachelorjaar in de Muziek werd in het academiejaar 2004-2005 georganiseerd. De bacheloropleiding telt 

vier afstudeerrichtingen: uitvoerende muziek, scheppende muziek, muziektheorie/schriftuur en instrumentenbouw. De 

afstudeerrichtingen uitvoerende muziek en scheppende muziek hebben respectievelijk klassieke muziek of jazz/pop en 

compositie of muziekproductie als specialisatie.

 

De opleiding tot master in de Muziek kon voor het eerst in 2007-2008 aangevat worden en telt vijf afstudeerrichtingen, 

namelijk dezelfde vier afstudeerrichtingen als in de bachelor aangevuld met de afstudeerrichting muziekpedagogie. Deze 

afstudeerrichting werd voor het eerst aangeboden bij het begin van het academiejaar 2007-2008. Deze richting kwam tot 

stand door de indaling van 30 studiepunten van de specifieke lerarenopleiding in de master muziek van 120 studiepunten. 

Een belangrijk aandeel van de theoretische vorming (12 studiepunten) van deze afstudeerrichting wordt in samenwerking met 

de vakgroep onderwijskunde van de Ugent aangeboden.

Om goed in te spelen op de toenemende instroom van buitenlandse studenten werd in het academiejaar 2007-2008 voor 

Master in de Muziek, afstudeerrichtingen scheppende en uitvoerende muziek een Engelstalige master ingericht.

Op artistiek vlak leggen de opleidingen bachelor en master in de muziek de klemtoon op de actuele muziek. Bijzondere 

aandacht gaat hierbij ook naar muzikale gebeurtenissen en creaties die zich situeren in de periferie van het kunstenveld.

Doorheen de opleiding wordt aandacht besteed aan een toenemend zelfstandig leren en aan eigen initiatief. Artistiek 

ondernemerschap wordt structureel gestimuleerd en beloond.
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Het aanbieden van geschikte infrastructuur en een moderne uitrusting is, wegens het gestegen aantal studenten en de 

dynamisch ontwikkelende beroepsprofielen van musici, een permanente zorg voor het conservatorium. De hogeschool deed 

hiervoor de laatste vijf jaren heel wat inspanningen. 

Nieuwe eisen vanuit het werkveld leidden tot vernieuwde curricula, gepaste werkvormen en een krachtige leeromgeving. 

Hiervoor werd onder impuls van de hogeschool een ambitieus onderwijsontwikkelingsplan opgezet.

De relatie met andere kunstopleidingen binnen de hogeschool ligt voor de hand. 

Nieuwe technologieën reiken nieuwe inzichten en mogelijkheden aan voor spannende ontwikkelingen in de kunsten, waarbij 

grenzen overschreden en taboes doorbroken worden.

Het contact met internationale partners heeft binnen de opleiding een aanzet gegeven om curricula aan te passen, 

ervaringen uit te wisselen en studenten te stimuleren deel te nemen aan Erasmusprogramma’s.

De opleiding Muziek wil een opleiding in de samenleving zijn. Ze wenst te excelleren en te innoveren en communiceert dit 

actief op eigen en externe podia voor een gretig publiek van muziekliefhebbers en vakspecialisten. Ze heeft hiervoor een 

eigen concertorganisatie en een productiebureau.

Onderzoek kreeg vanaf 2004 een prominente plaats in het Conservatorium, zowel op vlak van onderwijs, als op vlak 

muziekpraxis van de studenten en docenten. Er ontwikkelt zich een geïntegreerde en multidisciplinair georiënteerde 

onderzoekscultuur met een specifiek accent op actuele muziek, muzikale gebeurtenissen en creaties in de periferie van het 

kunstenveld.
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1.0 Visie

Het werkveld van kunstenaars in het algemeen en van musici in het bijzonder is zeer beweeglijk. De participanten zijn in 

sterke mate bepalend hoe het eruit ziet. (bijlage 1-0 omvormingsdossier zie 2. Doelstellingen)

De opleiding heeft als doel de competenties te verschaffen om het werkveld te kunnen instappen en zich verder te kunnen 

ontwikkelen. Een geslaagde opleiding veronderstelt dat de afgestudeerde student zijn eigen voorkeuren en zijn eigen visie, 

zijn eigen werkmethode ontwikkeld heeft. Een musicus is nooit volleerd. Niet verder evolueren is gelijk aan achteruitgang. 

Vooral dit besef en de ermee gepaard gaande onontbeerlijke discipline wordt hem tijdens zijn opleiding bijgebracht. 

Flexibel inzetbare musici

De opleiding Muziek stelt zich de vorming van competenties en attitudes ten doel die de afgestudeerden moeten toelaten om 

op een eigen en dynamische manier een rol te spelen in het culturele domein muziek binnen de samenleving:

•	 Ambachtelijke	artistieke	vorming	van	musici:	competenties	ten	behoeve	van	de	verscheiden	vormen	van	muzikale	praxis.

•	 Muziektheoretische	vorming:	kennis	en	competenties	ten	behoeve	van	onderzoek	en	tevens	basis	van	ieder	

muzikantschap. 

•	 Algemeen	culturele	vorming:	voorwaarde	voor	een	gevormde	kritische	reflectie	op	de	eigen	bedrijvigheid.	

•	 Actieve	vorming	tot	kritische	zelfstandigheid	is	een	noodzaak	om	zonder	de	artistieke	waarachtigheid	te	verliezen,	toch	

een rijk gevuld beroepsleven te kunnen realiseren.

•	 Een	open	geest,	onderzoeksattitudes	en	onderzoeksvaardigheden	kenmerken	innoverende	musici.

De opleiding wil inspelen op de vraag naar breder opgeleide en meer flexibele musici die alert en soepel kunnen inspelen op 

de wisselende noden van de samenleving.

Daarom wordt in de opleiding muziek:

•	 een	bijzonder	accent	gelegd	op	hedendaagse	muziek	in	al	zijn	verschijningsvormen.	Bijzondere	aandacht	gaat	hierbij	ook	

naar muzikale gebeurtenissen en creaties die zich situeren in de periferie van het kunstenveld.

•	 het	musiceren	van	de	studenten	in	diverse	ensembles	met	gevarieerd	repertoire	en	wisselende	bezettingen	structureel	in	

het curriculum geïmplementeerd. 

•	 synergie	en	beïnvloeding	van	en	door	verschillende	muziekstijlen	en	verschillende	kunsten	gestimuleerd.	

•	 instrumentenbouw	gekoesterd	als	een	unieke	opleiding	in	Vlaanderen.

•	 de	afstudeerrichting	scheppend	musicus	beschouwd	als	de	consequente	doorvoering	van	voormelde	thema’s	op	het	

terrein van het scheppen van muziek in al zijn facetten.

•	 de	vorming	binnen	de	specialisaties	compositie	&	muziekproductie	zo	georganiseerd	dat	contacten	geoptimaliseerd	en	

samenwerking gestimuleerd worden.

•	 in	de	afstudeerrichting	muziekpedagogie	de	student	met	praktijkintegrerende	theorie	voorbereid	op	de	praktijkopleiding	

in de specifieke lerarenopleiding. 

•	 aan	het	mondeling	en	schriftelijk	kunnen	rapporteren	over	de	eigen	artistieke	bedrijvigheid,	over	de	onderzoekende	

reflectie erop en over de culturele context vanaf het eerste bachelorjaar tot het laatste masterjaar veel belang gehecht. 

Muziekopleiding in de samenleving

De taak van een kunstopleiding muziek is niet het voor de handliggende of algemeen geaccepteerd commerciële discours 

als een gegeven te accepteren en door te geven. Haar taak ligt veeleer op het vlak van de kritische reflectie, distantie en 

onderzoek ten aanzien van het commerciële muziekaanbod. 

Ze stimuleert jongeren om ook buiten de muren van de opleiding hun ambachtelijke vaardigheden, hun artistieke 

gevoeligheid en hun contextuele kennis en zoekende attitudes te ontwikkelen en aan te scherpen. De studenten worden 

actief aangemoedigd om deel te nemen aan internationale studentenmobiliteit.

De studenten worden gestimuleerd om samen te werken met andere (kunst)opleidingen binnen de hogeschool. Nieuwe 

technologieën reiken nieuwe inzichten en mogelijkheden aan voor spannende ontwikkelingen in de kunsten, waarbij grenzen 

overschreden en taboes doorbroken worden. 

Een kunstopleiding staat in de samenleving. Contacten met het werkveld, met buitenlandse instellingen en met internationale 

fora hebben een sterke impact op het ontwikkelen en bijsturen van de doelstellingen, curricula en onderwijsmethoden. 

1 DOELSTELLINgEN VAN DE OpLEIDINg  

Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-0c Doelstellingen van de omgevormde opl.pdf
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Het werkveld toetst samen met de opleiders of de artistieke doelen gerealiseerd worden. De studenten worden actief 

gestimuleerd om buiten de opleiding aan het muziekleven deel te nemen1. 

Verwevenheid van onderzoek en onderwijs

In het traditionele muziekonderwijs was het artistiek onderzoek zelden formeel en expliciet aanwezig. Ook bestond er geen 

traditie	in	het	mondeling	of	schriftelijk	verspreiden	van	onderzoeksresultaten.	De	aanwezige	onderzoeksattitude	werd	quasi	

uitsluitend weerspiegeld in het niveau van de artistieke prestatie. Daarom diende zich in het kader van de academisering van 

de opleiding Muziek een grondige heroriëntering en een grote inhaalbeweging aan.

Ter voorbereiding van het academiejaar 2004-2005 werd in het kader van de implementatie van het decreet betreffende de 

herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen het curriculum van de opleiding Muziek hervormd om te voldoen aan 

het vereiste academisch niveau. Het nieuwe curriculum werd jaar na jaar, progressief ingevoerd. Dit betekende concreet 

dat het introduceren van de studenten in de brede artistieke praxis niet alleen steunt op vakmanschap, verbeelding, 

voorstellingsvermogen en theoretische reflectie, maar dat ook het ontwikkelen van de onderzoekvaardigheden op een 

expliciete manier deel uitmaakt van de opleiding. 

Bij de ontwikkeling van de eindcompetenties en het nieuwe curriculum werd uitgegaan van de Dublindescriptoren en de 

Vlaamse vertaling ervan zoals beschreven in art. 58 van het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs. 

Vertrekkende vanuit de beoogde onderzoekscompetenties van de master en competenties gericht op reflectie en inzicht in 

maatschappelijke, historische en artistieke context, werden nieuwe opleidingsonderdelen geprogrammeerd en vakinhouden 

bijgestuurd. Verticale en horizontale integratie van theorie en praktijk in functie van onderzoek maakt een optimale transfer 

mogelijk. Om deze doelen te bereiken werd een krachtige leeromgeving (o.a. portfolio) gecreëerd met progressieve aandacht 

voor de groeiende autonomie in het leren van de student. In 2.1 en 2.2 gaan we uitgebreid in op de aanpassingen van het 

curriculum en de academische gerichtheid van het programma. Bij onderwerp 3 gaan we verder in op een ander aspect 

van de inbedding van onderzoek in onderwijs, namelijk het onderzoek van de docenten en het actief inzetten van jonge 

onderzoekers in het onderwijs.

De opleiding stimuleert de ontwikkeling van een geïntegreerde onderzoekscultuur. De onderzoekers zijn aanwezig in en 

hebben een sterke band met de onderwijsactiviteiten van het conservatorium. Het conservatorium ontwikkelt een visie op de 

kunsten waarbinnen multidisciplinaire raakvlakken met de wetenschap worden aangemoedigd.

Met onderzoekslijnen die zich richten op actuele muziek, en muzikale gebeurtenissen en creaties in de periferie van het 

kunstenveld, wil de opleiding Muziek een waardevolle niche innemen.

1	 O.a.	in	het	opleidingsonderdeel	Muziekgeschiedenis	en	kritiek:	bijwonen	van	concerten	en	schrijven	van	kritieken;	Bijlage	1-3	matrix)
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bachelor academisch onderwijs

De opleidingsdoelstellingen zijn er op gericht de student te brengen tot:

- het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken van 

informatie, het vermogen tot kritische reflectie, creativiteit, het kunnen uitvoeren van eenvoudige managementtaken, het 

vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken 

en een ingesteldheid tot levenslang leren;

- het beheersen van algemene wetenschappelijke competenties als een onderzoekende houding, kennis hebben van 

onderzoeksmethoden en –technieken en deze adequaat kunnen toepassen, het vermogen om de relevante data te 

verzamelen die een oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen 

sturen, een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis en de vaardigheid tot het 

probleemgestuurd initiëren van onderzoek;

- het begrip van de wetenschappelijk- disciplinaire basiskennis eigen aan een bepaald domein van de wetenschappen 

of de kunsten, een systematische kennis van de kernelementen van een discipline met inbegrip van het verwerven van 

coherente en gedetailleerde kennis deels geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline en een begrip 

van de structuur van het vakgebied en de samenhang met andere vakgebieden.

Master

De opleidingsdoelstellingen zijn er op gericht de student te brengen tot:

- het beheersen van algemene competenties op een gevorderd niveau als het vermogen om op een wetenschappelijke 

wijze te denken en te handelen, het om kunnen gaan met complexe problemen, het kunnen reflecteren op het eigen 

denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar de ontwikkeling van meer adequate oplossingen, het 

vermogen tot het communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken en het 

vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context;

- het beheersen van algemene wetenschappelijke competenties op een gevorderd niveau als het kunnen gebruiken van 

methoden en technieken in onderzoek, het kunnen ontwerpen van onderzoek, het kunnen toepassen van paradigma’s 

in het domein van de wetenschappen of kunsten en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s, het 

vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten en het samen 

kunnen werken in een multidisciplinaire omgeving;

- een gevorderd begrip en inzicht in de wetenschappelijk- disciplinaire kennis eigen aan een bepaald domein van de 

wetenschappen of de kunsten, inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan, in staat zijn om 

de wijze waarop de theorievorming beweegt te volgen en te interpreteren, in staat zijn om in een of enkele delen van 

het vakgebied een originele bijdrage aan de kennis te leveren en het bezitten van specifieke bij het vakgebied horende 

vaardigheden als ontwerpen, onderzoeken, analyseren en diagnosticeren;

- hetzij het beheersen van de competenties nodig voor het zelfstandig kunnen verrichten van wetenschappelijk onderzoek 

of de zelfstandige beoefening van de kunsten op het niveau van een beginnend onderzoeker of kunstenaar, hetzij het 

beheersen van de algemene en specifieke beroepsgerichte competenties nodig voor de zelfstandige aanwending van 

wetenschappelijke of artistieke kennis op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.

Rekening houdend met de uitgangspunten die in de inleiding van dit onderwerp geschetst werden en met de competenties 

van de bachelor en de master ( Art 58 en Dublindescriptoren) werd voor de ontwikkeling van de nieuwe curricula van de 

bachelor en master muziek in 2003 in een omvormingsdossier (bijlage 1-0 omvormingsdossier) een competentieschema 

opgesteld. De competenties werden gerangschikt in een aantal competentiedomeinen: 

bachelor Master

Scheppingskracht, creativiteit Scheppingskracht, vernieuwingsdrang, creativiteit

Analytisch inzicht en kritisch reflectieve attitude Analytisch inzicht en kritisch reflectieve attitude

Organisatievaardigheid Organisatievaardigheid

groei- en ontplooiingsmogelijkheden groei- en ontplooiingsmogelijkheden

Communicatieve vaardigheden  Communicatieve vaardigheden

Samenwerkingscompetenties Samenwerkingscompetenties

Beroepsgerichte competenties 

Algemene theoretische vorming 

Hoewel, terecht, de eindcompetenties van de bachelor en de master continuïteit suggereren, bestaat er inzake 

eindcompetenties wel degelijk een duidelijke cesuur tussen beide opleidingen. 

Doelstellingen van de masteropleiding richten zich op de integratie en het toepassen van kennis, vaardigheden en attitudes 

die in de bacheloropleiding verworven werden. Ze mikken op een verbreding en verdieping ervan zodat de jonge kunstenaar 

1.1 NIVEAU EN ORIëNTATIE

Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-0 Omvormingsdossier
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met een eigen persoonlijke artistieke visie, artistiek zoekend, zelfstandig zijn artistieke producten - als uitvoerder, componist 

en producer, instrumentenbouwer en theoreticus - met een publiek van specialisten en leken kan delen.

Bovendien zijn de doelstellingen erop gericht dat de master in de masterscriptie, uitvoeriger en een grotere context van zijn 

discipline integrerend dan de bachelor in de bachelorpaper, ook zijn onderzoeksattitudes en -vaardigheden in het artistieke 

domein op een discursieve wijze kan communiceren.

De gerangschikte competenties werden voorzien van een uitgebreide lijst indicatoren. De indicatoren vormen de basis voor 

de doelstellingen van de verschillende opleidingsonderdelen die voor het nieuwe curriculum ontwikkeld werden. 

Competentie	omschrijven	we	als	‘het	vermogen	om	adequaat	te	handelen	in	een	persoonlijke	en/of	professionele	context	

door integratie van kennis, vaardigheden en attitudes.’ Een opleidingsonderdeel structureert samenhangende competenties 

en doelstellingen (bijlage 1-1 nota ‘naar een transparante hoger onderwijsruimte binnen augent’).

De opleiding heeft ervoor gekozen om ab ovo en vertrekkend vanuit de competenties het nieuwe curriculum op te bouwen.

(bijlage 1-0 (a, b, c, d, e) en bijlage 1-2) Ze heeft er eveneens voor gekozen om voor de onderzoekscompetenties 

geen apart competentiedomein te maken omdat ze van oordeel is dat onderzoeksattitudes en onderzoeksvaardigheden 

binnen verschillende competentiedomeinen een belangrijk aspect zijn (cf. Art 58 van het hogescholendecreet en 

Dublindescriptoren). Dit neemt niet weg dat bij de constructie van het curriculum opleidingsonderdelen voorzien werden die 

expliciet op het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden gericht zijn (o.a. onderzoeksmethodiek). (zie ook onderwerp 2 

en competentiematrix in bijlage 1-3bach zie ook bijlage 1-2 bis: juridisch en financiële randvoorwaarden van het 

onderwijsbeleid).

De grootste uitdaging bestond er in om het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en onderzoeksattitudes op een 

harmonieuze manier in het curriculum in te bouwen en de condities te creëren om ze in de onderwijs- en studiepraktijk 

progressief ingang te doen vinden (Cf onderwerp 2).

Het bevragen van studenten en de resultaten van informatie vergaard op verschillende internationale fora, hebben na 2004 

niet geleid tot het aanpassen van de lijst met competenties van de verschillende afstudeerrichtingen. De op permanente 

kwalitatieve verbetering van de opleiding gerichte acties, waaronder een volledige proefvisitatie van de afstudeerrichting 

instrumentenbouw,	enkele	uitgebreide	reflectieseminaries	voor	de	specialisatie	muziekproductie	en	enquêtes	bij	studenten,	

hebben, in overleg met de vakgroepen en de Opleidingscommissie, daarentegen wel geleid tot grondige herzieningen van 

het programma en van de personeelsbezetting. (bijlage 1-4 curricula 2007-2008) 

Het decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen dd.15/12/2006 voorziet in de mogelijkheid om voor 30 

studiepunten opleidingsonderdelen te laten indalen in de master muziek. Bij het ontwerpen van het curriculum van 

deze lerarenopleiding werd er voor de indalende opleidingsonderdelen rekening gehouden met zowel de vereiste 

basiscompetenties van de leraar als met de Dublindescriptoren van de master. Een beslissing van de Departementsraad 

voegde een nieuwe afstudeerrichting toe aan de in het omvormingsdossier opgesomde afstudeerrichtingen in de master 

Muziek. Het betreft de afstudeerrichting muziekpedagogie van de master Muziek. (bijlage 1-0 omvormingsdossier)

Tevens werd in het academiejaar 2007-2008 een taalvariant van de master in de Muziek, voor de afstudeerrichtingen 

scheppende muziek en uitvoerende muziek ontwikkeld. Deze afstudeerrichtingen worden vanaf het academiejaar 2008-2009 

ook in het Engels aangeboden, dit specifiek ten behoeve van buitenlandse studenten. (bijlage 1-5a, 1-5b en 1-5c) 

Uit bevraging van de docenten en de studenten en uit de analyse van de studietrajecten van de buitenlandse studenten was 

gebleken dat er zich een aantal problemen stelden.

Enerzijds bleek, ondanks verplichting om de kennis van het Nederlands met een attest Nederlands aan te tonen, dat heel 

wat buitenlandse studenten tot op het einde van de studies met taalmoeilijkheden kampten, waardoor aanzienlijke verlenging 

van de studieduur van deze studenten veel voorkwam. Anderzijds stelden we vast dat sommige docenten muziektheorie zich 

aanpasten aan het gebrekkige taalniveau van sommige studenten. Daarom werden twee acties ondernomen: de organisatie 

van Engelstalige afstudeerrichtingen scheppende en uitvoerende muziek voor buitenlandse studenten en strikte eisen op vlak 

van kennis van het Nederlands bij de toelating tot de studies in de Nederlandstalige opleiding van bachelor en master in de 

muziek. (bijlage 1-6 Doer 2009-2010)

Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-1 Nota AUGent Transparante Hoger Onderwijsruimte.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-0 Omvormingsdossier
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-2  Beslissing DR Curriculum BaMA en Manama.pdf
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix bachelors.xls
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-2 bis Juridische en financi�le randvoorwaarden van het onderwijsbeleid.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-4 Beslissing DR Curricula 2007-2008.pdf
Bijlage 1-0 Omvormingsdossier
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-5a Beslissing DR Engelstalige Master muziek.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-5b Overzichtstabel internationale studenten.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-5c Curriculum Engelstalige Master.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-6 DOER 2009-2010.pdf
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Het zou in dit rapport te veel ruimte vragen om een volledig overzicht te geven van de competenties en indicatoren voor de 

bachelor en de master per afstudeerrichting. Daarvoor verwijzen we naar het omvormingsdossier ‘Eindtermen’ aangepast 

met afstudeerrichting pedagogie en met de Engelstalige variant (bijlage 1-0). 

we geven hier als voorbeeld de competentiedomeinen met de competenties en indicatoren van bachelor en master muziek, 

de afstudeerrichting uitvoerende muziek:

creativiteit 

bachelor 

De student is bekwaam om op een persoonlijke manier 

muziek instrumentaal te vertolken

De student is daarbij bekwaam om artistieke keuzes te 

argumenteren

De student is als solist, in ensembles en in een orkest 

bekwaam tot artistiek hoogstaande muziekuitvoeringen 

•	 Heeft	een	grote	muzikale	sensibiliteit

•	 Heeft	een	perfect	gehoor

•	 Heeft	een	open	geest	en	het	vermogen	tot	verwondering	

•	 Bezit	een	uitstekend	muzikaal	voorstellingsvermogen

•	 Heeft	een	grondige	technische	vaardigheid	waarbij	de	aanzetten	van	

een	eigen	musiceerstijl	en	muzikale	persoonlijkheid	aanwezig	zijn

•	 Bezit	de	nodige	heuristieken	om	muzikale	problemen	in	functie	van	

een	uitvoering	op	te	lossen

•	 Leest	zeer	goed	op	zicht	en	kan	individueel	en	in	groep	in	diverse	

stijlen	improviseren

•	 Kan	nieuw	repertoire	instuderen	en	onderzoekend,	experimenterend	en	

beschouwend,	kennis,	intuïties	en	emoties	omvormen	tot	een	muzikale	

uitvoering

•	 Kan	bestaande	kennis	over	het	hedendaagse	en	historische	

uitvoeringspraktijken	op	een	getrouwe	en	integere	wijze	in	praktijk	

brengen	tijdens	muziekuitvoeringen

•	 Wordt,	indien	vereist	voor	de	muziekstijl	waarin	men	specialiseert,	

gedreven	door	het	grensverleggend	muzikaal	experimenteren	op	het	

raakvlak	van	verschillende	opvattingen,	culturen,	stijlen	en	genres

•	 Heeft	aandacht	en	een	open	geest	met	betrekking	tot	niet	westerse	

muziekculturen	en	uitvoeringspraktijken

•	 Kan,	indien	vereist	voor	de	muziekstijl,	diverse	elektronische	

apparatuur,	informatietechnologie	en	media	aanwenden	voor	hun	

artistieke	projecten

•	 Heeft	kennis	van	en	inzicht	in	de	disciplines	noodzakelijk	voor	

persoonlijk	artistiek	onderzoek	in	de	muziek	

•	 Bezit	een	attitude	tot	het	verdiepen	en	verfijnen	van	de	muzikale	

expressie

•	 Beheerst	algemene	specifieke	beroepsgerichte	competenties	om	zich	

als	beginnend	musicus	te	bewijzen

Master 

De student is bekwaam om de eigen artistieke visie en 

het eigen muzikaal aanvoelen uit te drukken door een 

persoonlijke en artistiek hoogstaande instrumentale 

muziekvertolking

De student is als solist, in ensembles in een orkest 

bekwaam tot artistiek hoogstaande muziekuitvoeringen

•	 Heeft	een	grote	muzikale	sensibiliteit

•	 Heeft	een	perfect	gehoor

•	 Bezit	een	uitstekend	muzikaal	voorstellingsvermogen	

•	 Heeft	een	grondige	technische	vaardigheid	waarin	de	eigen	

musiceerstijl	en	muzikale	persoonlijkheid	prominent	aanwezig	zijn

•	 Bezit	de	nodige	heuristiek	om	muzikale	problemen	in	functie	van	een	

uitvoering	op	te	lossen

•	 Leest	zeer	goed	op	zicht	en	kan	individueel	en	in	groep	in	diverse	

stijlen	improviseren

•	 Kan	zelfstandig	nieuw	repertoire	instuderen	en	onderzoekend,	

experimenterend	en	beschouwend,	kennis,	intuïties	en	emoties	

omvormen	tot	een	muzikale	uitvoering

•	 Ontwikkelt	een	eigen	originele	en	persoonlijke	stijl	en	expressie	in	zijn	

muziekuitvoeringen	

•	 Heeft	een	grondige	kennis	van	de	hedendaagse	en	historische	

uitvoeringspraktijken	die	haar/hem	in	staat	stellen	muziek	op	een	

getrouwe	en	integere	wijze	uitvoeren	zonder	de	eigen	muzikale	stijl	te	

verloochenen

•	 Heeft	aandacht	en	een	open	geest	met	betrekking	tot	niet	westerse	

muziekculturen	en	uitvoeringspraktijken

•	 Toont	de	ambitie	om	bij	te	dragen	tot	een	cultuur	met	kwalitatief	

hoogwaardige	uitvoeringen

•	 Beheerst	algemene	en	specifieke	beroepsgerichte	competenties	om	

zich	als	zelfstandig	musicus	te	bewijzen

•	 Wordt,	indien	vereist	voor	de	muziekstijl	waarin	men	zich	specialiseert,	

gedreven	door	het	grensverleggend	muzikaal	experimenteren	op	het	

raakvlak	van	verschillende	opvattingen,	culturen,	stijlen	en	genres

•	 Kan,	indien	vereist	voor	de	muziekstijl,	diverse	elektronische	

apparatuur,	informatietechnologie	en	media	aanwenden	voor	artistieke	

projecten	

•	 Heeft	kennis	van	en	inzicht	in	gevorderde	disciplines	noodzakelijk	voor	

persoonlijk	artistiek	onderzoek	in	de	muziek	

•	 Bezit	een	attitude	tot	het	verdiepen	en	verfijnen	van	de	muzikale	

expressie

•	 Doet	aan	onderzoek	in	de	kunst

Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-0 Omvormingsdossier
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analytisch inzicht en kritisch reflectieve attitude 

bachelor

De student kan eigen uitvoeringen en die van anderen 

analyseren, duiden en beoordelen

De student kan uitvoeringen en die van anderen in een ruime 

historische en eigentijdse culturele en artistieke context 

situeren en duiden

•	 Vertoont	binnen	het	gehele	cultuurdomein	van	de	muziek	exploratieve	

en	onderzoekende	attitudes

•	 Bezit	een	grondige	kennis	van	het	repertoire	dat	voor	het	instrument	

geschreven	is.	Heeft	een	uitgediepte	kennis	van	het	repertoire	dat	

na	1950	gecomponeerd	werd.	Heeft	een	goede	kennis	van	het	

hedendaags	repertoire

•	 Kan	muziek	in	haar	historische,	maatschappelijke	en	culturele	context	

situeren.	Heeft	inzicht	in	de	muziekesthetische	en	muziektheoretische	

kenmerken	van	de	verschillende	stijlperiodes

•	 Kent	de	muziek-	en	cultuurgeschiedenis	en	de	historische	en	actuele	

uitvoeringspraktijken	met	betrekking	tot	zijn/haar	specialisatie	

•	 Heeft	inzicht	in	de	ruime	artistieke	context	en	opvattingen,	waaraan	de	

eigen	uitvoeringen	getoetst	worden

•	 Verdiept	zich	in	muziekhistorische,	cultuurhistorische	en	

musicologische	theorieën

•	 Overziet	implicaties	van	keuzes	en	beslissingen	en	kan	deze	in	de	

uitvoeringen	verantwoorden

organisatievaardigheid

bachelor

De student kan een inspirerende en functionele werksituatie 

voor zichzelf opzetten en in stand houden

De student kan een eigen effectieve methode voor 

muziekonderzoek, voor de realisatie van muziekuitvoeringen 

kiezen of

ontwikkelen en toepassen

•	 Kan	een	werkproces	organiseren	en	houdt	daarbij	op	korte	en	lange	

termijn	rekening	met	de	voorwaarden	om	een	repertoire	op	te	bouwen	

en	om	op	een	kwaliteitsvolle	wijze	muziek	uit	te	voeren

•	 Documenteert	en	archiveert	zijn	werk

Master

De student kan de eigen muziekuitvoeringen en die van 

anderen analyseren, duiden en beoordelen

De student kan de eigen muziekuitvoeringen en die van 

anderen in een ruime historische en eigentijdse culturele en

artistieke context situeren en duiden

•	 Kan	zelfstandig	muziekonderzoek	verrichten	op	het	niveau	van	een	

beginnend	musicus/onderzoeker

•	 Bezit	een	grondige	kennis	van	het	repertoire	dat	voor	het	instrument	

geschreven	is.	Heeft	een	uitgediepte	kennis	van	het	repertoire	dat	

na	1950	gecomponeerd	werd.	Heeft	een	goede	kennis	van	het	

hedendaags	repertoire

•	 Kan	muziek	in	haar	historische,	maatschappelijke	en	culturele	context	

situeren.	Heeft	inzicht	in	de	muziekesthetische	en	muziektheoretische	

kenmerken	van	de	verschillende	stijlperiodes

•	 Heeft	een	uitgediepte	kennis	van	de	muziek-	en	cultuurgeschiedenis	

en	van	de	historische	en	actuele	uitvoeringspraktijken	met	betrekking	

tot	zijn/haar	specialisatie	

•	 Kan	eigen	visie	en	realisaties	toetsen	en	plaatsen	in	een	breder	

artistiek	en	cultureel	perspectief

•	 Heeft	inzicht	in	de	ruime	artistieke	context	en	opvattingen,	waaraan	de	

eigen	muziekuitvoeringen	getoetst	worden

•	 Verdiept	zich	in	muziekhistorische,	cultuurhistorische	en	

musicologische	theorieën

•	 Overziet	implicaties	van	keuzes	en	beslissingen	en	kan	deze	in	de	

uitvoeringen	verantwoorden

Master

De student kan een inspirerende en functionele werksituatie 

voor zichzelf opzetten en in stand houden

De student kan een eigen effectieve methode voor 

muziekonderzoek, voor de realisatie van muziekuitvoeringen 

kiezen of 

ontwikkelen en toepassen

•	 Kan	een	werkproces	organiseren	en	houdt	daarbij	op	korte	en	lange	

termijn	rekening	met	de	voorwaarden	om	een	repertoire	op	te	bouwen	

en	om	kwaliteitsvolle	concerten	te	geven

•	 Documenteert	en	archiveert	zijn	werk
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groei- en ontplooiingsmogelijkheden

bachelor

De student heeft de attitude om zich steeds diepgaander als 

musicus te ontplooien

•	 Is	gemotiveerd	om	de	speeltechniek	steeds	verder	te	ontwikkelen	en	

is	gedreven	om	het	muzikaal	inlevingsvermogen	verder	te	verfijnen.	

Ontwikkelt	hiervoor	geëigende	en	persoonlijke	studiemethoden.	

Vertoont	hierbij	een	groot	doorzettingsvermogen

•	 Is	bekend	met	de	stressfactoren	bij	de	instrumentstudie	en	de	

uitvoering

•	 Weet	hoe	zich	met	een	behoorlijke	kans	op	succes	voor	te	bereiden	op	

audities

•	 Toont	het	vermogen	tot	reflectie,	analyse	en	evaluatie

•	 Kan	rekening	houden	met	de	eisen	en	verwachtingen	van	

opdrachtgevers

•	 Vergelijkt	eigen	intenties	met	de	perceptie	van	het	publiek

•	 Heeft	een	open	geest	en	het	vermogen	tot	verwondering	en	kan	zijn	

ervaringen	en	bevindingen	ten	voordele	van	de	ontwikkeling	van	het	

eigen	muzikaal	oeuvre	inzetten

•	 Bouwt	aan	inzicht	en	vertrouwen	in	de	eigen	mogelijkheden	en	werkt	

gestaag	aan	de	verdere	ontplooiing	als	musicus

•	 Kan	omgaan	met	en	is	desgevallend	weerbaar	tegen	kritiek	van	

externen	(	opdrachtgevers,	muziekrecensenten…)

•	 Toont	ambitie	om	zich	verder	en	steeds	diepgaander	te	bekwamen	als	

uitvoerend	musicus

communicatieve vaardigheden 

bachelor

De student geeft daadwerkelijk blijk van de wens om als 

solist, in het orkest of in een ensemble muziek uit te voeren 

•	 Gaat	contacten	aan,	die	relevant	kunnen	zijn	voor	zijn	werk-	of	

beroepssituatie	

•	 Is	in	staat	te	onderhandelen	over	inhoudelijke,	organisatorische	en	

contractuele	aspecten	van	zijn	beroepspraktijk

•	 Vertoont	de	ambitie	om	bekendheid	te	geven	aan	de	eigen	

uitvoeringen

 

Master

De student heeft de attitude om zich steeds diepgaander als 

musicus te ontplooien

•	 Is	gemotiveerd	om	de	speeltechniek	steeds	verder	te	ontwikkelen	en	

is	gedreven	om	het	muzikaal	inlevingsvermogen	verder	te	verfijnen.	

Heeft	hiervoor	geëigende	en	persoonlijke	studiemethoden	ontwikkeld.	

Vertoont	hierbij	een	groot	doorzettingsvermogen

•	 Kan	omgaan	met	de	stress	bij	de	instrumentstudie	en	de	uitvoering

•	 Kan	zich	met	een	behoorlijke	kans	op	succes	voorbereiden	op	audities

•	 Toont	het	vermogen	tot	reflectie,	analyse	en	evaluatie

•	 Kan	rekening	houden	met	de	eisen	en	verwachtingen	van	

opdrachtgevers

•	 Vergelijkt	eigen	intenties	met	de	perceptie	van	publiek,	gebruikers,	

opdrachtgevers…

•	 Heeft	een	open	geest	en	het	vermogen	tot	verwondering	en	kan	zijn/

haar	ervaringen	en	bevindingen	ten	voordele	van	de	ontwikkeling	van	

het	eigen	muzikaal	oeuvre	inzetten

•	 Heeft	inzicht	en	vertrouwen	in	de	eigen	mogelijkheden	tot	de	verdere	

ontplooiing	als	zelfstandig	musicus

•	 Kan	omgaan	met	en	is	desgevallend	weerbaar	tegen	kritiek	van	

externen		(opdrachtgevers,	muziekrecensenten…)

•	 Toont	ambitie	om	te	excelleren

Master

De student geeft daadwerkelijk blijk van de wens om als 

solist, in het orkest of in een ensemble muziek uit te voeren 

•	 Gaat	contacten	aan,	die	relevant	kunnen	zijn	voor	de	werk-	of	

beroepssituatie	

•	 Is	in	staat	te	onderhandelen	over	inhoudelijke,	organisatorische	en	

contractuele	aspecten	van	de	beroepspraktijk

•	 Vertoont	de	ambitie	om	bekendheid	te	geven	aan	eigen	uitvoeringen,	

concerten	en	recitals
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 samenwerkingscompetenties 

bachelor

De student kan een wezenlijke artistieke bijdrage leveren aan 

het muzikale groepsproces 

•	 Werkt	efficiënt	samen	met	andere	musici,	zowel	in	kamermuziek-	,	in	

combo-	,	in	ensemble-	of	in	orkestverband

•	 Kan	rekening	houden	met	de	eisen,	(impliciete)	verwachtingen	en	

relevante	opmerkingen	van	opdrachtgevers

•	 Toont	openheid,	begrip,	respect	en	waardering	voor	de	

verantwoordelijkheden	en	belangen	van	de	anderen	in	een	

samenwerkingsverband

•	 Kan	met	anderen	samenwerken,	ook	wanneer	de	samenwerking	een	

onderwerp	betreft	dat	niet	direct	van	persoonlijk	belang	is

beroepsgerichte competenties

De student kan functioneren als uitvoerend musicus

•	 Heeft	kennis	van	het	gehele	actieterrein	van	een	componist	of	

producer

•	 Heeft	een	overzicht	van	de	markt	voor	zijn	specialisatie	en	heeft	

ambitie	om	zich	daarin	een	plaats	te	verwerven

•	 Overziet	de	verschillende	aspecten	van	het	kunstenaarschap	die	

nodig	zijn	om	te	komen	tot	een	evenwicht	tussen	artistieke	en	

voorwaardenscheppende	activiteiten

•	 Heeft	goed	onderbouwde	opvattingen	over	de	plaats	en	de	functie	als	

scheppend	musicus	binnen	de	actuele	en	toekomstige	context	van	

veranderende	uitvoeringspraktijken	en	nieuwe	muziekstijlen

•	 Vertoont	explorerende	en	innoverende	attitudes	ten	aanzien	van	

nieuwe	technologieën	en	media	binnen	de	actuele	muziekcultuur	

 

algemene theoretische vorming

De student is bekwaam om de theoretische referentiekaders 

met betrekking diverse vormen van muziekcultuur en de 

erbij aansluitende muzikale uitvoeringspraktijken samen met 

de eigen concepten en intuïties daarover te integreren in 

een persoonlijk artistiek project

•	 Kan	het	eigen	onderzoek	en	de	artistieke	realisaties	kritisch	

verwoorden

•	 Kan	theoretische	kennis	voor	het	artistiek	zoekproces	in	stelling	

brengen

•	 Kent	het	actueel	receptief	maatschappelijk	discours	met	betrekking	

tot	zijn	werkveld	en	de	omvattende	muziekcultuur	en	kan	dat	

kritisch	situeren

•	 Heeft	kennis	van	de	historische	en	actuele	zingevings-	en	

betekenisgevingstheorieën	in	het	algemeen	en	in	het	bijzonder	

in	relatie	tot	de	diverse	muziekculturen,	hun	technologie	en	hun	

uitvoeringspraktijken

•	 Is	zich	bewust	van	de	maatschappelijke	context	van	zijn	

functioneren	als	uitvoerend	musicus	en	is	in	staat	daar	kritisch	

over	te	reflecteren

Master

De student kan een wezenlijke artistieke bijdrage leveren aan 

het muzikale groepsproces 

•	 Werkt	efficiënt	samen	met	andere	musici,	zowel	in	kamermuziek-	,	in	

combo-	,	in	ensemble-	of	in	orkestverband.

•	 Kan	rekening	te	houden	met	de	eisen,	(impliciete)	verwachtingen	en	

relevante	opmerkingen	van	opdrachtgevers

•	 Toont	openheid,	begrip,	respect	en	waardering	voor	de	

verantwoordelijkheden	en	belangen	van	de	anderen	in	een	

samenwerkingsverband

•	 Kan	met	anderen	samenwerken,	ook	wanneer	de	samenwerking	een	

onderwerp	betreft	dat	niet	direct	van	persoonlijk	belang	is
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Bij de constructie van het curriculum werd rekening gehouden met de aanpak in andere conservatoria in binnen- en 

buitenland. Hiervoor hebben de ontwikkelaars zich veelal moeten beperken tot kennisname van de curricula van binnen- 

en buitenlandse conservatoria. Er zijn weinig conservatoria waar men in 2003 op vlak van competenties of doelstellingen 

de buitenwereld degelijk informeerde. Er bestaat uiteraard een canon van competenties en doelstellingen die bij bijna 

alle conservatoria, waar ook ter wereld, achter de curricula terug te vinden zijn. Dit is vooral het geval voor de aspecten 

muziekpraktijk en muziektheorie in deze curricula.

Als we de competentiematrix vergelijken met het overzicht van de competenties die door AEC geformuleerd worden, vallen 

de vele overeenkomsten op. (bijlage 1-3 bach / ma matrix en bijlage 1-7 higher Music education characteristics 

learning outcomes).

Een belangrijk deel van het muziekonderwijs was ook in het verleden competentiegericht. Scheppende en uitvoerende 

muziek zijn steeds de dragers geweest van conservatoriumopleidingen. Kennis en inzicht stonden van oudsher in functie 

van uitvoering en compositie. Het ontwikkelen van een competentiegericht curriculum gebeurde in het verlengde van deze 

traditie. Deze ontwikkeling impliceerde slechts een vertaalslag naar de actuele onderwijskundige terminologie. De uitdaging 

voor de ontwikkelaars lag veeleer in het ontwerp van een horizontaal en vertikaal samenhangend programma waarin 

de muziektheoretische en de algemeen theoretische doelstellingen functioneel geïntegreerd werden (cf. Onderwerp 2), 

onderzoeksgerichte attitudes en -vaardigheden expliciet nagestreefd werden en het verband tussen theorie en onderzoek 

nooit uit het oog verloren werd.

Schriftelijke reflectie en communicatie zijn doelstellingen van de opleidingsonderdelen onderzoeksmethodiek, paper en 

scriptie (bijlage 1-3 bach / ma studiefiche ooD).

Zelfstandigheid, artistiek ondernemerschap en het besef van de noodzaak aan voortdurende studie, training en herbronning 

maken niet enkel nominatief deel uit van de opgesomde competenties en attitudes. Alle succesvolle muziekstudenten en hun 

docenten zijn doordrongen van dit besef. 

Deze competenties en attitudes worden progressief ontwikkeld, verbreed en verdiept door doelstellingen achter 

verscheidene opleidingsonderdelen en door de didactische aanpak (cf. facet 2.6) die evolueert van een aanvankelijk 

sturende aanpak in de eerste bachelorjaren tot begeleiden van de zelfstandig werkende student bij de masterproef (o.a. 

recital, het persoonlijk artistiek project en de scriptie). 

Bij de ontwikkeling van de afstudeerrichting muziekpedagogie in de master muziek werd er vertrokken van de 

basiscompetenties van de leraar secundair onderwijs, de domeinspecifieke vragen vanuit het deeltijds kunstonderwijs en van 

de Dublindescriptoren.

Competentiegericht praktijkintegrerend onderwijs was bij de constructie van het curriculum en de keuze van de 

pedagogische werkvormen een uitgangspunt. (bijlage 1-4 curriculum 2007-2008 met beslissing oprichting 

afstudeerrichting muziekpedagogie) 

Onderzoeksattitudes en onderzoeksvaardigheden worden vanaf het eerste bachelorjaar en doorheen de ganse opleiding 

gestimuleerd door specifieke opleidingsonderdelen zoals onderzoeksmethodiek, muziekanalyse, muziekkritiek, paper en 

scriptie en door planmatige inbedding in de progressief verdiepende en verbredende artistieke praxis van de studenten. 

Eisen op vlak van reflectievermogen, inzicht in historische, maatschappelijke en artistieke conceptualisering, kunnen 

documenteren en archiveren en mondelinge en schriftelijke communicatie worden ondersteund door een elektronisch 

bijgehouden portfolio. (cf. facet 2.1 en de competentiematrix)

In het derde bachelorjaar schrijven alle studenten een paper en in de master een scriptie die deel uitmaakt van de 

masterproef.

Uit de competentiematrix mag blijken dat doelen op vlak van academische kennis en vaardigheden doorheen het gehele 

curriculum nagestreefd worden. Zoals zal aangetoond worden in onderwerp 2 zijn de onderzoeksattitudes en –vaardigheden 

sterk verbonden met de artistieke praxis van de studenten. Ook hier zien we in de doelstellingen en in de didactische aanpak 

een progressieve evolutie van sturend onderwijs naar zelfverantwoordelijk en zelfstandig leren.

matrixen ZER/ingevulde competentiematrix bachelors.xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-7 Higher Music Education Characteristics Learning Outcomes.pdf
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix bachelors.xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-4 Beslissing DR Curricula 2007-2008.pdf
matrixen ZER/
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De missie van het conservatorium, de doelstellingen van de opleiding muziek en de studiefiches van alle 

opleidingsonderdelen worden aan de studenten, docenten en externen bekend gemaakt op de departementale website van 

het conservatorium en op de website van Hogeschool gent. Zie http://cons.hogent.be/

Tijdens de jaarlijkse opendeurdag en tijdens ‘Cons Live’, een bijzondere werkdag voor mogelijke kandidaat studenten 

en geïnteresseerde jongeren, kunnen externen zich informeren over doelstellingen en het reilen en zeilen binnen het 

conservatorium. Ze kunnen er deelnemen aan oriënterende lessen muziektheorie en ze krijgen de gelegenheid om voor te 

spelen bij en hun composities, opnames of instrumenten voor te stellen aan docenten naar keuze.

Voor het begin van ieder academiejaar worden nieuwe studenten tijdens een onthaalweek ingelicht over de doelstellingen, 

organisatie en informatiekanalen van de opleiding die ze zullen volgen (website, leerplatform en portfoliosite).

Het onderwijzend personeel en de herinschrijvende studenten hebben eveneens bij het begin van het academiejaar de 

gelegenheid een uitvoerige informatievergadering bij te wonen.

Er staan tevens brochures ter beschikking van studenten en docenten.

Voor de beschrijving van de financiële en juridische randvoorwaarden van het onderwijsbeleid verwijzen we naar onderwerp 4 

en onderwerp 2.

kritische analyse 

Sterk 

•	 Helder	geformuleerde	eindcompetenties	per	afstudeerrichting	in	de	geest	van	de	missie.

•	 Overwegend	competentiegericht	onderwijs	met	aandacht	voor	attitudes	zoals	groeiende	zelfstandigheid,	

zelfwerkzaamheid, open, doch kritische geest en volgehouden discipline.

•	 Onderzoeksvaardigheden,	onderzoeksattitudes	en	academische	kennis	en	vaardigheden	hebben	een	prominente	plaats	

in	de	opleiding;	de	nagestreefde	competenties	zijn	in	overeenstemming	met	art.	58	van	het	decreet	en	worden	in	een	

krachtige leeromgeving aangestuurd.

•	 De	opleidingsdoelstellingen	zijn	in	overeenstemming	met	internationale	vereisten	(AEC).

•	 De	eindcompetenties	van	de	bachelor	en	de	masteropleiding	beschrijven	de	garanties	naar	performant	muzikantschap	

als uitvoerend musicus, scheppend musicus, instrumentenbouwer, muziektheoreticus en muziekpedagoog. 

 

Aandachtspunten

•	 Ondanks	departementale-	en	hogeschoolwebsites	en	verschillende	publicaties	bereikt	de	communicatie	over	de	

doelstellingen onvoldoende het werkveld.

•	 Consolideren	van	de	cultuuromslag	bij	de	docenten	inzake	onderzoek	en	onderzoeksattitudes.



- De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen die door 

(buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein 

(vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk of kunstpraktijk).

- De eindkwalificaties zijn ontleend aan eisen vanuit de wetenschappelijke en/of artistieke discipline, de internationale 

wetenschapsbeoefening en de daarvoor in aanmerking komende opleidingen de praktijk in het relevante beroepenveld.

Zoals in de inleiding van dit rapport betoogd, is het werkveld van de musicus zeer beweeglijk. De nagestreefde competenties 

houden daar uitdrukkelijk rekening mee. In facet 1.1 werd eveneens aangetoond dat een belangrijk deel van de na te streven 

competenties erg canoniek zijn. Ze schemeren duidelijk door in de curricula van alle toonaangevende conservatoria ter 

wereld. 

Het domeinspecifiek referentiekader dat we hanteren kwam in 2008 tot stand in het kader van een EQf (European 

Qualification framework) /Vlaamse kwalificatiestructuur oefening die gemaakt werd door de opleidingen muziek in 

Vlaanderen. Bij deze EQf-oefening muziek werden alle academische muziekopleidingen in Vlaanderen betrokken.

Het AEC document “framework Document” Quality Assurance and Accreditation in Higher Music Education: Characteristics, 

criteria and procedures 2007 (bijlage 1-7) werd gebruikt als input. 

De hieruit resulterende gemeenschappelijke tekst “kwalificatieraamwerk voor muziekopleidingen in Vlaanderen 1ste en 

2de cyclus” (bijlage 1-8) beschrijft het domeinspecifiek referentiekader voor academisch gerichte muziekopleidingen in 

Vlaanderen.

Het document bevat een beschrijving van de opleidingsprofielen voor de Bachelor en Master muziek, de specifieke 

leerresultaten/eindtermen ( praktische en theoretische) en attitudes. 

De opleidingsprofielen van de bachelor en de master Muziek werden in de aanhef van het document geformuleerd:

1ste cyclus

Het curriculum legt de basis voor het beroep van musicus en artistiek onderzoeker in de kunsten door een veelzijdige 

opleiding aan te bieden en aan te zetten tot een maximale ontplooiing. 

De studenten krijgen een polyvalente vorming waarin ze een brede basis van kennis, vaardigheden en attitudes op artistiek, 

algemeen cultureel en artistiek- wetenschappelijk gebied verwerven.

Het curriculum is hoofdzakelijk gestructureerd op basis van verplichte vakken.

De studie van de student wordt gestuurd, hoewel hij of zij sterk aangemoedigd wordt om een kritische ingesteldheid, 

nieuwsgierigheid, creativiteit en zelfstandigheid te ontwikkelen in de loop van de 1ste cyclus.

2de cyclus

Het curriculum bereidt de student voor om in het beroep te stappen op het hoogste artistiek niveau en/of biedt training aan 

in gespecialiseerde disciplines die een langere studietijd vereisen. Het is gericht op het uitdiepen en ontwikkelen van de 

kennis, de artistiek- technische- en onderzoeksvaardigheden van de studenten en op de vorming van flexibele en polyvalente 

musici.

Het curriculum biedt een flexibele opleiding waarin de student zichzelf artistiek kan profileren en de kans krijgt om eigen 

projecten uit te werken op interdisciplinaire basis.

De student studeert hoofdzakelijk op zelfstandige basis, waarbij de begeleiding van de docent het individuele leerproces mee 

vorm geeft.

Artistiek onderzoek is geïntegreerd in de opleiding.

Hoewel post factum vastgesteld, (de competenties van de bachelor en de master Muziek van het gentse Conservatorium 

werden in 2003 vastgelegd en het domeinspecifiek referentiekader werd in 2006 geformuleerd als pilootproject ter 

ontwikkeling van een Vlaamse Kwalificatiestructuur:: cf Vlhora RvB 12jan2007)) is de overeenkomst tussen de doelstellingen 

van het curriculum muziek en deze in het DSR zeer groot.

1.2 DOMEINSpECIfIEKE EISEN
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Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-7 Higher Music Education Characteristics Learning Outcomes.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-8 Kwalificatieraamwerk voor muziekopleidingen in Vlaanderen.pdf
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In de inleiding van dit rapport en in de argumentatie in onderwerp 2 wordt aangetoond dat de nagestreefde competenties, 

doelstellingen en het curriculum van de opleiding muziek hieraan beantwoorden.

Bij het lezen van de matrix (bijlage 1-3 bach / ma) is vast te stellen dat doelstellingen en competenties, zoals ze 

gerealiseerd worden in het curriculum van de opleiding Muziek van het gentse conservatorium geheel aansluiten bij zowel 

de “algemene leerresultaten/eindtermen”, de praktische vaardigheden, de theoretische competenties als de attitudes die 

opgesomd worden in het document “kwalificatieraamwerk voor muziekopleidingen in Vlaanderen 1ste en 2de cyclus”. 

In de matrix werd gebruik gemaakt van de “AEC learning outcomes” (bijlage 1-7). Het verschil met de vertaling ervan in 

het “kwalificatieraamwerk voor muziekopleidingen in Vlaanderen 1ste en 2de cyclus” ligt in het extra accent dat men in 

Vlaanderen legt op onderzoek en de masterproef. De opleiding muziek van het Conservatorium gent komt ruim tegemoet 

aan dit extra accent. Dit wordt in de matrix geïllustreerd onder de rubriek “algemeen wetenschappelijke competenties”. De 

domeinspecifieke oriëntatie en de afstemming op de eisen van de buitenlandse vakgenoten van competenties en curriculum 

worden aangetoond onder de rubriek “learning outcomes AEC” in de matrix (bijlage 1-3 bach / ma).

De opleiding muziek bezet, zoals hiervoor betoogd werd, een bijzondere niche in het Vlaamse Hoger Muziekonderwijs. Om in 

te spelen op de snelle ontwikkelingen in het artistieke werkveld legt de opleiding accenten op:

•	 actuele	muziek	en	muzikale	gebeurtenissen	en	creaties	die	zich	situeren	in	de	periferie	van	het	kunstenveld;

•	 het	stimuleren	van	synergie	tussen	muziekstijlen	en	kunsten;		

•	 musiceren	in	ensembles	met	gevarieerd	repertoire	en	wisselende	bezettingen;		

•	 muziekproductie	als	een	volwaardige	vorm	van	muziekcreatie;	

•	 stijlpluralisme	in	de	specialisatie	compositie;

•	 instrumentenbouw	als	unieke	opleiding.

Deze accenten zijn duidelijk vast te stellen in het programma en komen tot uiting in de nagestreefde competenties en in 

de organisatie van de opleiding in de vijf afstudeerrichtingen. Deze afstudeerrichtingen illustreren duidelijke keuzes inzake 

doelstellingen.

Door klassieke muziek en jazz en pop in de afstudeerrichting uitvoerende muziek onder te brengen, wil de opleiding de 

ontmoeting en samenwerking tussen de muziekstijlen bevorderen. Op deze manier wil de opleiding aansluiten bij de 

dynamiek in het werkveld.

Sinds muziekproductie en compositie samen in de afstudeerrichting scheppende muziek werden ondergebracht, heeft dit 

geleid tot wederzijdse beïnvloeding (bijlage 1-0 omvormingsdossier en onderwerp 2) en samenwerking tussen deze 

specialismen. 

Deze accenten vinden we ook terug in het onderzoek en de progressieve ontwikkeling van een bijzondere en geïntegreerde 

onderzoekscultuur. De onderzoekers zijn aanwezig in en hebben een sterke band met de onderwijsactiviteiten van het 

conservatorium. Het conservatorium ontwikkelt een visie op de kunsten waarbinnen multidisciplinaire raakvlakken met de 

wetenschap worden aangemoedigd.

De doelstellingen van de uit de specifieke lerarenopleiding indalende opleidingsonderdelen in de afstudeerrichting 

muziekpedagogie werden ontwikkeld in samenwerking met de vakgroep onderwijskunde van Ugent en een 

resonantiecommissie SLO ( met vertegenwoordigers van het deeltijds kunstonderwijs en KSO en OVSg ), waarbij zowel 

de basiscompetenties van de leraar Secundair Onderwijs, de aanbevelingen van het werkveld als de competenties van de 

master Muziek ijkpunten waren. De resonantiecommissie SLO vergadert jaarlijks om de organisatie en de resultaten van de 

opleiding met de oprichters te bespreken.

kritische analyse

Sterk

•	 Het	domeinspecifiek	referentiekader	werd	in	samenwerking	met	de	andere	instellingen	voor	Vlaams	Hoger	

Muziekonderwijs ontwikkeld.

•	 Zeer	grote	overeenstemming	van	doelstellingen	van	het	domeinspecifiek	referentiekader	met	internationaal	eisen	op	dit	

vlak (AEC).

•	 Jaarlijkse	resonantiecommissie	met	het	kunstonderwijs	voor	afstudeerrichting	muziekpedagogie.

matrixen ZER/ingevulde competentiematrix bachelors.xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-7 Higher Music Education Characteristics Learning Outcomes.pdf
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix bachelors.xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-0 Omvormingsdossier
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•	 De	resonantiecommissie	met	kunstenwerkveld	voor	de	opleiding	muziek	toetst	jaarlijks	de	doelstellingen	aan	de	eisen	

van het werkveld.

•	 Duidelijke	eigen	visie,	waardoor	het	onderwijs	en	onderzoek	van	de	opleiding	in	Vlaanderen	een	waardevolle	niche	

inneemt.

Aandachtspunten

•	 Consolideren	van	de	werking	van	de	resonantiecommissie	opleiding	muziek	waardoor	communicatie	over	en	aanpassing	

van doelstellingen van de opleiding met het werkveld nog meer gefaciliteerd worden.



BACHELOR EN MASTER IN DE MUZIEK38



ZelFeValuatieraPPort 2009 CONSERVATORIUM HOgESCHOOL gENT 39

2
. 

P
R

O
G

R
A

M
M

A



BACHELOR EN MASTER IN DE MUZIEK40



ZelFeValuatieraPPort 2009 CONSERVATORIUM HOgESCHOOL gENT 41

2.0  CURRICULUMAANpASSINgEN

Het programma van de opleiding is uiteraard relatief jong. De implementatie van de bachelor-masterstructuur in een nieuw 

curriculum werd tijdens het academiejaar 2003-2004 voorbereid. Het omvormingsdossier was de basis en leidraad voor 

de opbouw van de curricula van de verschillende afstudeerrichtingen. Er werd bovendien rekening gehouden met de 

aanbevelingen van de visitatiecommissie ZER 2003. 

Het eerste bachelorjaar in de Muziek werd in het academiejaar 2004-2005 georganiseerd. 

Toch werden sindsdien al heel wat aanpassingen en verbeteringen aan het programma aangebracht. De stimulans hiervoor 

ging uit van het kwaliteitsbeleid en de Opleidingscommissie. De input hiervoor was divers:

•	 proefvisitatie	instrumentenbouw;

•	 intervisiedagen	muziekproductie;

•	 departementaal	onderwijsontwikkelingsplan;

•	 afstemming	met	werkveld,	directies,	inspectie	en	stagementoren	DKO,	orkesten,	opnamestudio’s	en	muziekproducers;

•	 internationale	contacten	(AEC	en	AEC/PJP	(Pop	en	Jazz	Platform)	en	IAJE;

•	 enquêtes	studenten;

•	 Engelstalige master.

★ Nieuwe regelgeving inzake specifieke lerarenopleiding 2

Bij de afstudeerrichting instrumentenbouw en de specialisatie muziekproductie, die niet tot het canonieke domein van de 

conservatoriumopleidingen behoorden en waar bijgevolg minder eigen en internationale ervaring over beschikbaar was, 

werden de meeste kwaliteitsproblemen vastgesteld. 

De analyse van de problematiek en het in kaart brengen van verbeteracties vroegen een vrij drastische aanpak. Voor 

de afstudeerrichting instrumentenbouw werd geopteerd voor een volledige proefvisitatie en voor de specialisatie 

muziekproductie van de afstudeerrichting scheppende muziek werden verschillende reflectiedagen georganiseerd.

Proefvisitatie Instrumentenbouw

Het rapport van de visitatiecommissie 2003 was reeds kritisch over het curriculum van de afstudeerrichting 

instrumentenbouw. gesprekken hierover resulteerden uiteindelijk tijdens het academiejaar 2005-2006 in het organiseren van 

een proefvisitatie van de afstudeerrichting (bijlage 2-1a en 2-1b).

Aan de proefvisitatie van de afstudeerrichting instrumentenbouw op 24 mei 2006 namen deel:

Dr. Martin Valcke: professor universiteit gent, voorzitter

Dhr. Luc De Droogh: lector aan het departement SOAg Hogent, secretaris

Dhr. Chris Maene: pianoforte- en klavecimbelbouwer

Dhr. jan Strick: vioolbouwer

Mevr. Kathleen Van de Velde: coördinator kwaliteitszorg Hogent

Dhr. jos Van Immerseel: musicus

De aanbevelingen van de proefvisitatie resulteerden o.a. in een grondige herziening van het programma van de 

afstudeerrichting, een herschikking van het onderwijzend personeel, versteviging van de contacten met het nationaal en 

internationaal werkveld, het organiseren van stage, het verdiepen van de academische gerichtheid van de opleiding, het 

uitbouwen van het domeinspecifiek onderzoek en last but not least, het beter bewaken van de instroom. De organisatie 

door de opleiding van een zeer succesvol internationaal congres in het academiejaar 2007-2008, illustratie van de nieuwe 

dynamiek, mag hier niet onvermeld blijven. http://webs.hogent.be/speelgoedvoordemuzen/ 

2 Deze nieuwe regelgeving betreft niet in eerste instantie de opleiding muziek, maar heeft er wel effect op gehad doordat ze voorzag in de mogelijkheid 

om een bijkomende afstudeerrichting te organiseren: ‘muziekpedagogie’. In dit rapport wordt er daarom naar het programma of opleidingsonderdelen 

verwezen met *

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-1a Verslag proefvisitatie afstudeerrichting instrumentenbouw.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-1b Antwoord op verslag proefvisitatie Instrumentenbouw.pdf
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Intervisiedagen Muziekproductie

De intervisiedag muziekproductie onder leiding van optiecoördinator Maarten weyler had als doel de problemen in kaart 

te brengen en verbeteracties te genereren. De intervisiedag leidde tot een visietekst van de specialisatie en tot ingrijpende 

wijzigingen in het programma en het Op. (bijlage 2-4)

De visie van de afstudeerrichting sluit aan bij de visie en eindcompetenties van de opleiding Muziek en legt enkele eigen 

accenten: de student leert het complete proces van een muziekproductie te beheersen: van initiële muzikale creatie tot de 

uiteindelijke productie van de muziekopname. Hierbij zal een doorgedreven theoretische en technische vorming gepaard 

gaan met het ontwikkelen van eigen artistieke visie. Hiervoor krijgt de student progressief werkopdrachten als opnameleider, 

songwriter, arrangeur en producer en leert efficiënt te functioneren in een gevarieerde werkomgeving, waar sociale 

vaardigheden verder kunnen ontwikkeld worden.

De aanpassingen aan het programma beoogden het invoeren van nieuwe onderdelen en het verbeteren van de horizontale 

en verticale congruentie tussen de onderscheiden opleidingsonderdelen. Zo werd gekozen voor een uniforme programmering 

over alle vakken en over alle opleidingsjaren (garage Band, Logic, proTools) – werden nieuwe vakken aan het curriculum 

toegevoegd	(klanksynthese/	compositie	media	&	songwriting/	Bandcoaching,	jazzcompositie,	ritmesectie	Drum&Bass	en	

gitaar,	klavierpraktijk)	–	werd	de	volgorde	van	lesonderwerpen	gewijzigd	(sequencing	vanaf	het	eerste	semester)	–	en	werd	

de inhoud van bandpracticum, songwriting en arrangement beter op elkaar afgestemd. Het belangrijke opleidingsonderdeel 

stage werdt strikter opgevolgd. Door nieuwe werkvormen (o.a. projectwerking) werd de transfer van kennis en vaardigheden 

van de verschillende opleidingsonderdelen bevorderd. waar nodig werden ook herstructureringen doorgevoerd in 

het personeelsbestand. Er was eveneens nood aan een betere instroom- en doorstoombewaking. Hiervoor werden 

respectievelijk de vereisten voor de toelatingsproeven aangepast en examens, projecten en tussentijdse realisaties van de 

studenten door het volledige team opgevolgd. De optiecoördinator maakt hiervoor als dynamische spil optimaal gebruik van 

het leerplatform Dokeos.

Al kort na de implementatie van deze vernieuwingen werd via het middenveld (i.c. de stagementoren) vernomen dat 

de “employability” van de studenten dermate verbeterd is dat zij meteen kunnen ingezet worden in zeer wisselende 

werkomstandigheden. Verschillende studenten uit M1 bleven na hun stage freelance verbonden aan de producenten bij wie 

zij hun stage hadden gelopen.

Departementaal onderwijsontwikkelingsplan

De onderwijsvernieuwing aan Hogeschool gent stoelt in hoofdzaak op het onderwijsontwikkelingsplan. Vier actiepunten zijn 

erin opgenomen:

•	 curriculumvernieuwing	met	nadruk	op	de	verdieping	van	de	competentiegerichtheid;	

•	 opzetten	van	krachtige	en	flexibele	leeromgevingen;	

•	 verruiming	van	studiebegeleiding	met	studietrajectbegeleiding;	

•	 herconceptualisering van de onderwijsprofessionalisering.

De concretisering van dat plan omvat zowel centraal opgezette vernieuwingsprojecten, zoals o.m. Digitaal leren, EVC/

EVK, onderwijskundige seminaries, als een hele reeks door de cel onderwijsontwikkeling van de hogeschool opgevolgde 

vernieuwingsprojecten die binnen de departementen zijn geformuleerd en geïmplementeerd. (Zie ook bijlage 2.0 Didactisch 

concept van de hogeschool gent) 

In academiejaar 2005-2006 werd onder impuls van de hogeschool een departementaal onderwijsontwikkelingsplan 

opgesteld (bijlage 2-2a en 2-2b). Het departement besloot om in eerste instantie te werken aan ‘Curriculumvernieuwing 

en de ontwikkeling van een krachtige leeromgeving, waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT’. De van oudsher aanwezige 

impliciete competentiegerichtheid van muziekopleidingen dienden geëxpliciteerd te worden. De eindcompetenties en 

indicatoren zoals in het omvormingsdossier beschreven, getuigen van deze inspanning. Er werd grote aandacht besteed 

aan	de	horizontale	en	verticale	samenhang	van	de	opleidingsonderdelen	en	het	consequent	organiseren	van	het	programma	

in semesters. De kern van het project is grotendeels gerealiseerd. Het gebruik van portfolio en het leerplatform door de 

studenten is een succes. (bijlage 2-3 rapportage DooP) 

In de marge van het departementaal onderwijsontwikkelingsplan en aansluitend bij de onderzoekslijnen inzake muziektheorie 

werd muziektheoriedocent D. gistelinck deeltijds belast met het onderzoek inzake tonale harmonie. De output hiervan was 

een onderwijsmethode waarbij de actuele stand van zaken in dit muziektheoretische onderzoeksveld geïmplementeerd werd 

en er een gestandaardiseerde taal ontwikkeld werd. Deze methode wordt in de handleiding van het opleidingsonderdeel 

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-4 Verslag intervisiedag muziekproductie.pdf
http://digitaal-leren.hogent.be
Aanvullende bijlagen/bijlage 2-0 Didactisch concept van de Hogeschool Gent.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-2a Beslissing DR Departementaal Onderwijsonderzoeksplan.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-2b bijlage bij beslissing DOOP.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-3 rapportage DOOP.pdf
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‘harmonie en contrapunt’ tijdens de bacheloropleiding geïmplementeerd en dient als leidraad voor de opleidingsonderdelen 

partituuranalyse en begeleidingspraktijk. Ze wordt tevens als referentiekader aangewend in de syllabi jazz/pop harmonie van 

modeltrajecten bachelor 1, 2 en 3.

De onderwijsprofessionalisering van het Op voorzag in opleiding van portfoliogebruik in functie van de implementatie van 

competentiegericht onderwijs. De docenten worden ook aangespoord om deel te nemen aan de vormingscycli die door de 

hogeschool en de AUgent werden opgezet. In het academiejaar 2008-2009 (zie onderwerp 3) werd onder impuls van de 

onderwijsdirecteur een omvattend plan voor departementale onderwijsprofessionalisering uitgewerkt en voorgesteld. De 

implementatie ervan is voorzien in het academiejaar 2009-2010. 

Afstemming met werkveld

Structurele contacten met vertegenwoordigers van het KSO en het DKO (resonantiecommissie sinds 2007-2008) hebben 

niet enkel geleid tot een wezenlijke bijdrage van het werkveld bij het ontwerpen van het curriculum van de specifieke 

lerarenopleiding, ze hebben ook bijgedragen tot nieuwe accenten in het programma van de opleiding muziek: o.a. coaching 

bij het opleidingsonderdeel klein ensemble, herintroductie van pianobegeleiding, gemeenschappelijke pianolessen in 

harmonie/ pianolabs.

De nieuwe regelgeving inzake de specifieke lerarenopleiding maakte het mogelijk om door het indalen van 30 ECTS 

opleidingsonderdelen theorie in de masteropleiding, een nieuwe afstudeerrichting te creëren. Bij de ontwikkeling van 

het curriculum en didactisch concept van deze opleiding werd o.m. uitgegaan van competentiegericht onderwijs 

met praktijkintegrerende theorie, dat gekenmerkt wordt door zelfstandig, activerend leren en een constructivistische, 

probleemgestuurde aanpak. Dit nieuwe programma werd ontwikkeld met de inbreng van de inspectie DKO en SKO en een 

specifiek daartoe opgerichte resonantiecommissie ‘specifieke lerarenopleiding’.

Contacten met verantwoordelijken van orkesten leidden tot de introductie van auditiepraktijk als een volwaardige module bij 

het opleidingsonderdeel instrument/zang. 

De vaststelling dat vele nieuwe studenten niet vaardig genoeg waren met ICT leidde tot de introductie van het 

opleidingsonderdeel toepassingssoftware. 

De resonantiecommissie muziek gaf o.a. aanleiding tot het inrichten van ‘practicum directie instrumentale/vocale 

ensembles’. 

Internationale contacten

Analyse van buitenlandse curricula en informatie tijdens buitenlandse congressen inspireren ons of moedigen ons aan om het 

bestaande curriculum aan te vullen met volgende opleidingsonderdelen:

uitvoerende muziek zang – klassiek/ jazz/pop: herinvoering dansante expressie (herinvoering bewegingsleer) 

en	muziektheatrale	vorming	(opera	en	meer	actuele	muziektheatervormen);	close	harmony	choir	voor	jazz	zangers;	

cultuurmanagement (gericht naar het werkveld). 

uitvoerende muziek – klassiek:	het	introduceren	van	de	contrapuntstudie	voor	alle	studenten	bij	aanvang	van	de	studie;	

het herinvoeren van ‘begeleiden’ voor pianisten, het aanvullen van de harmonie en contrapuntstudie met studie van actuele 

componeertechnieken en ‘posttonale compositietechnieken’.

uitvoerende muziek – jazz/pop

Internationale contacten op diverse seminaries en congressen van AEC (pop/jazz platform of pjp Barcelona 2006, pjp 

Kopenhagen	2007,	PJP	Lausanne	2008,	PJP	Amsterdam	2009	–	Colloquium	Joint	Master	Degree	Groningen	2007,	

International Coordinators Seminar Manchester 2008 en I(nternational) A(ssociation) j(azz) E(ducators) New York 2006, New 

York 2007 en Toronto 2008 leiden vooral in de afstudeerrichting jazz/pop tot aanpassingen aan het opleidingsprogramma.

 

Nieuwe opleidingsonderdelen werden toegevoegd aan het curriculum:

Theorie:  jazz-Compositie (Ba 3, M1 en 2), partituuranalyse Module jazz (Ba 2), partituuranalyse Module pop (Ba 3), 

Vormleer- Arrangement (Ba 1, 2 en 3 en M1-2), Reharmonisatie (Ba 3, M1 en 2), instrumentenleer jazz/pop, 

jazzcompositie, harmonie-lab en jazzcompositie
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praktijk:  Klavierpraktijk in de vorm van pianolabs (Ba 1, 2 en 3), Ritmeklas (Ba 1, 2 en 3), Special Combo’s (alle jaren), 

Coaching Kleine Ensembles (M 1 en 2) en extra voor zangers: Dansante Expressie (Ba 1) en Muziektheatrale 

vorming	&	projecten	(Ba	2	en	ritmeklas)

scheppende muziek – compositie:

Nieuwe opleidingsonderdelen: instrumentenleer (module Klassiek en module jazz/pop) instrumentatie en orkestratie, 

akoestiek, klankrealisatie als introductie in elektronische compositie en klankonderzoek waarin beginselen van 

spectraalanalyse onderwezen worden, compositie media en songwriting of jazzharmonie als domeinverruimende 

optievakken;	musiceren	(klavierinstrument	of	koor	of	kamerkoor	of	improvisatie)

scheppende muziek – muziekproductie 

Bandpracticum,	Compositie	media	en	songwriting,	Ritmesectie,	Drum&Bass,	instrumentenleer	(module	Klassiek	en	module	

jazz/pop) 

Muziektheorie/schriftuur

Organisatie harmonie en contrapunt, toepassingssoftware, instrumentenleer, orkestratie, inleiding compositie, 

muziekakoestiek, analysemodellen 

instrumentenbouw

Introductie van het aspect musiceren

nieuwe keuzevakken

Live electronics, aspecten van de experimentele pop, experimenteel muziektheater, economische en juridische aspecten 

van de muziekindustrie, kamerkoor, tekstanalyse lyriek en oefeningen, koorpracticum en directie, practicum directie 

instrumentale/vocale	ensembles,	vocal	coaching,	close	harmonychoir;	klankrealisatie	muziekproductie,	klankrealisatie	

compositie, kleine ensembles hedendaagse muziek

Studentenenquêtes

De	enquêtes	van	de	studenten	en	aansluitende	focusgesprekken	resulteerden	in	een	jaarlijks	rapport	met	verbeteracties	

(cf. onderwerp 5), waarvan er een deel geïmplementeerd werden als verbeteringen in het curriculum. waaronder: het 

stroomlijnen van het leertraject onderzoeksmethodiek, paper, scriptie met een duidelijke afbakening van de schriftelijke 

opdrachten, het aanpassen van de opdrachten in het portfolio, het inrichten van klavierpraktijk voor jazz/pop, 

muziekproductie en muziekpedagogie en vocal coaching als keuzevak. 

Om tegemoet te komen aan de opmerking over te lage studiedruk bij de opleidingen uitvoerende muziek specialisatie 

jazz/pop en scheppende muziek specialisatie muziekproductie werden daar eindopdrachten van de bachelorjaren 

aangepast. (bijlage 2-5 eindopdrachten ba 1, 2 en 3)

Engelstalige master

Er	was	geen	studentenenquête	of	onderzoek	nodig	om	vast	te	stellen	dat	het	aantal	buitenlandse	studenten	een	stijgende	

tendens kent. Kennis van het Nederlands dat echter middels een officieel attest moet bewezen worden, schrikt veel 

buitenlandse studenten af. Om daaraan tegemoet te komen werd in het academiejaar 2007-2008 voor de specialisatie 

scheppende en uitvoerende muziek een Engelstalige master ingericht. (bijlagen 1-5a, 1-5b en 1-5c)

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-5 eindopdrachten ba 1-2-3.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-5a Beslissing DR Engelstalige Master muziek.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-5b Overzichtstabel internationale studenten.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-5c Curriculum Engelstalige Master.pdf
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- Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties van de opleiding qua niveau, oriëntatie en 

domeinspecifieke eisen.

- De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma.

- De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken.

De bachelor- en masteropleiding kennen, wat de ambachtelijk artistieke vorming en gedeeltelijk wat de muziektheoretische 

vorming betreft, een lineair verloop. De ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes verloopt in een continu stijgende 

lijn naar de competenties van de master. 

Toch is er, in lijn met de eindcompetenties (bijlage 1-3 matrix bach / ma) en in overeenstemming met de algemeen 

wetenschappelijke competenties (bijlage 1-3 matrix- bach / ma art 58 structuurdecreet), een duidelijk onderscheid tussen 

het programma van de bachelor en dat van de master. wat bij het bekijken van de matrix in een oogopslag duidelijk wordt, 

is het grotere aandeel van muziektheoretische vorming in de bachelor tegenover het veel grotere volume voor zelfstandige, 

overwegend vraaggestuurde, eigen artistieke en onderzoeksmatige ontwikkeling in de master.

De opleidingsonderdelen van het masterprogramma zijn er op gericht om de kennis en de vaardigheden van de bachelor 

te verbreden, te verdiepen en met de eraan verbonden opdrachten de studenten aan te zetten hun groeiende persoonlijke 

artistieke visie, smaak en voorkeuren aan een algemeen publiek en een publiek van specialisten te communiceren. De 

studenten worden gestimuleerd en uitgedaagd om in de masterproef3 een originele bijdrage te leveren in hun discipline. (cf. 

matrix en studiefiches).

Ze hanteren heuristieken om vanuit een artistieke onderzoeksvraag die betrekking heeft op of verband houdt met hun 

artistieke praxis oplossingen te vinden in een zeer complexe artistieke problematiek. Ze integreren hiervoor de kennis, 

vaardigheden en attitudes die reeds in de bacheloropleiding verworven werden. Ze communiceren de resultaten van hun 

artistieke en contextuele analyses in de masterscriptie.

De kennis, het reflectievermogen en de discursieve vaardigheden, hiervoor nodig, werden van bij het begin van de 

bacheloropleiding aangebracht in een sterk geïntegreerd programma, zoals in dit facet 2.1 en in facet 2.2 zal aangetoond 

worden. 

In de inleiding van onderwerp 1 beschreven we de algemene doelen van de opleiding die de afgestudeerden moeten toelaten 

om op een eigen wijze, dynamisch en flexibel als musicus in de samenleving actief te zijn. Ze vormen de pijlers van het 

programma:

•	 Ambachtelijke artistieke vorming 

•	 Muziektheoretische vorming 

•	 Algemeen culturele vorming

•	 Vorming van onderzoeksvaardigheden 

★ Onderwijskundige vorming (voor de afstudeerrichting muziekpedagogie)

Attitudes zoals een open geest en kritische zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en communicatievaardigheden zijn niet 

als aparte rubrieken in het curriculum opgenomen, ze zijn doelen achter verscheidene opleidingsonderdelen. Ze worden per 

opleidingsonderdeel in de matrix aangetoond.

Het programma van Ba en van Ma is volgens deze pijlers ingedeeld. De afstudeerrichting muziekpedagogie van de master 

Muziek streeft bovendien onderwijskundige vorming na. 

De matrix, (bijlage 1-3 bach / ma) waar de verbanden tussen competenties aangetoond worden, houdt bij de opsomming 

van de opleidingsonderdelen per afstudeerrichting voor Ba en Ma ook deze rubricering aan.

3 In het recital, de composities,de muziekproducties en gebouwde instrumenten en bovendien in het persoonlijk artistiek project

matrixen ZER/ingevulde competentiematrix bachelors.xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix bachelors.xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix bachelors.xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls
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De matrix is zeer gedetailleerd. De relatie tussen de verschillende opleidingsonderdelen van het programma en de 

eindcompetenties, de wetenschappelijke competenties zoals vermeld in art 58 van het Structuurdecreet en de verbanden 

met de domeinspecifieke competenties worden er in kaart gebracht. Hyperlinken in de matrix tonen het verband tussen 

het opleidingsonderdeel, de leerinhoud van het opleidingsonderdeel, de doelstellingen van het opleidingsonderdeel,de 

eindcompetenties van de opleiding, de competenties in het kwalificatieraamwerk Muziekopleidingen in Vlaanderen en de 

learning outcomes AEC.

Bij wijze van introductie geven we een samenvatting:

Ambachtelijke artistieke vorming 

Instrument- of zang- solopraktijk, Begeleidingspraktijk, Klavierpraktijk, Begeleiden, Dansante expressie Muziektheatrale 

vorming en projecten, grote ensembles, Kleine ensembles, Improvisatie, Koor, Close harmony, practicum posttonale 

compositietechnieken, Solfège, Compositie, Opname en Klankrealisatie, Compositie en Songwriting, jazzcompositie en 

arrangement,	Coaching	ensembles,	Theorie	&	praktijk	instrumentenbouw,	Stemmen,	Intoneren	en	afregelen,	Houtsnijden,	

Technisch tekenen, Instrumentatie en orkestratie, Stage muziekproductie, Recital, persoonlijk artistiek project

Muziektheoretische vorming 

Algemene	Muziekleer,	Harmonie,	Contrapunt,	Reharmonisatie,	Muziekgeschiedenis,	Kritiek	&	Partituuranalyse,	Seminarie	

muziekhistorisch en -analytisch onderzoek, Muziekkritiek, jazz/pop Harmonie, Akoestiek, Materialenleer, Organologie, 

Inleiding conservatie, Restauratie, Renovatie, Auditieve analyse, partituuranalyse

Algemeen culturele vorming

filosofie, Muziekpsychologie, Cultuurmanagement, Muziekkritiek, Muziekpsychologie

Vorming van onderzoeksvaardigheden

Onderzoeksmethodiek,	Paper	(bachelor),	Portfolio	persoonlijk	artistiek	project	&	scriptie	(master),	Persoonlijk	artistiek	

project, Seminarie muziekhistorisch en -analytisch onderzoek, Organologisch onderzoek 

Onderwijskundige vorming voor de afstudeerrichting muziekpedagogie van de master Muziek:

Kunstagogiek, Leren en instructie, Didactiek en agogiek van muziek en drama, Vakdidactiek, pedagogische componenten 

van het leraarschap en Onderwijsorganisatie en beleid

we omschrijven hierna per programmapijler meer gedetailleerd de relatie doel en inhoud en besluiten dit facet met de 

beschrijving van de internationale gerichtheid van het opleidingsprogramma van de bachelor en masteropleiding.

Ambachtelijke artistieke vorming 

Het zwaartepunt van de opleiding is de ambachtelijk/artistieke vorming. (bijlage 1-3 matrix bach / ma). De andere 

opleidingsonderdelen, verdiepen, verhelderen, verbreden, geven context, vormen het artistiek- maatschappelijk functioneren, 

schragen, ontwikkelen en scherpen de onderzoeksvaardigheden en onderzoeksattitudes aan. Het enige traject in het 

programma dat expliciet gericht is op bijkomende competenties en attitudes zijn de onderwijsgerichte opleidingsonderdelen 

van de afstudeerrichting muziekpedagogie.

De progressieve groei naar de competenties van de bachelor en de master inzake artistieke vaardigheden, muzikaal inzicht, 

verdieping en verfijning gaat hand in hand met de gestage ontwikkeling naar zelfstandigheid en kritisch reflectievermogen.

Tijdens de bacheloropleiding wordt heel wat tijd geïnvesteerd in het aanbrengen en verder ontwikkelen van de 

beroepsgerichte competenties die in de masteropleiding verbreed en verdiept worden. In tegenstelling tot andere opleidingen 

spreken we hier ook in de bacheloropleiding van verder ontwikkelen omdat heel wat beroepsgerichte kennis en vaardigheden 

en attitudes moeten aanwezig zijn opdat men aan de bacheloropleiding muziek zou kunnen beginnen. Deze worden getoetst 

bij de artistieke toelatingsproef (cf. facet 2.10).

De studenten treden op, of communiceren hun creaties voor eigen en voor een extern publiek (zie ook facet 2.6 en 

facet 2.7). Niet enkel worden hiermee competenties verbonden met uitvoeren en optreden gerealiseerd, men leert ook in 

wisselende groepsverbanden samenwerken, zich organiseren, omgaan met de kritiek van docenten, peers en externen en 

men ervaart het belang van discipline en doorzettingsvermogen. In de confrontatie met publiek ontwikkelt de jonge musicus 

zijn eigen muzikale smaak en stijl.

matrixen ZER/ingevulde competentiematrix bachelors.xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls
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Zoals we in 2.6 zullen aantonen, worden hiervoor een gepaste leeromgeving en werkvormen gehanteerd.

De progressieve groei naar meer zelfstandigheid wordt gereflecteerd in de opleidingsonderdelen en de werkvormen 

(facet 2.6). In de bachelor worden de voorwaarden gecreëerd om in de master op een zelfstandige manier te studeren, 

te werken en te realiseren. Deze master-realisaties zijn muziekrecitals, producties voor diverse ensembles, composities, 

muziekopnames, instrumenten en persoonlijke artistieke projecten waar vermenging van kunstdisciplines aangemoedigd 

wordt. gelijklopend met zijn groeiende deskundigheid verwerft de student steeds meer autonomie bij de keuze van zijn 

repertoire en het stellen van zijn artistieke doelen. Er wordt echter door de opleiding nauwlettend toegezien op het vereiste 

accent op actuele muziek in de repertoirekeuze voor instrument en klein ensemble. 

In het bachelorprogramma is er per jaar ruimte voor 3 ECTS keuzevakken. De studenten kiezen uit een ruime lijst van 

keuzevakken die in het Conservatorium ingericht worden. In de 2 masterjaren is er ruimte voor 6 ECTS keuzevakken 

die binnen de opleidingen van alle instellingen van de AUgent kunnen gevolgd worden. Hiervoor werd een associatie- 

overkoepelende procedure van interne mobiliteit opgezet. (bijlage 2-6 interne augent-mobiliteit)

Het opleidingsonderdeel onderzoeksmethodiek, dat gedurende de gehele opleiding een leidraad vormt voor de ontwikkeling 

van disciplineverbonden onderzoeksvaardigheden en onderzoeksattitudes, wordt vanaf het eerste jaar ondersteund door 

een interactief e-portfolio. De vrij sturende aanpak bij het begin, maakt gaandeweg via de paper in de bachelor, naar de 

scriptie in de master, plaats voor zelfstandig, initiatiefvol en zelfverantwoordelijk leren, waardoor de student ook op vlak van 

muziekanalyse, contextuele reflectie en onderzoek zijn prille meesterschap aantoont.

Muziektheoretische vorming 

De muziektheoretische en de algemeen theoretische vorming is prominenter aanwezig in de bacheloropleiding dan in de 

masteropleiding. Een uitzondering is “cultuurmanagement” dat ook in de masteropleiding geprogrammeerd wordt. we 

zullen in facet 2.2 deze opleidingsonderdelen categoriseren als opleidingsonderdelen die kennis en inzicht in de discipline 

vergroten, de nieuwste ontwikkelingen behandelen en als dusdanig de noodzakelijke basis verschaffen voor de toepassing 

van onderzoeksvaardigheden, maar tevens opleidingsonderdelen waarmee ook bepaalde onderzoekscompetenties 

gerealiseerd worden. Het ligt dus voor de hand om ze overwegend in de bacheloropleiding te programmeren. De 

onderwijsmethodiek is hier aanvankelijk erg sturend. De begeleiding en observatie zijn in het eerste bachelorjaar erg intens 

omdat we de jonge studenten een onvruchtbaar parcours doorheen enkele bachelorjaren willen besparen.(cf facet 2.6) 

Tijdens de masteropleiding ligt het accent op het verdiepen en verbreden van de competenties. De student bereidt zich 

zelfstandiger voor op het aantonen van zijn meesterschap (cf inhoud masterproef in de studiefiche bijlage 1-3 bach / 

ma) in zijn artistieke realisaties en in het onderzoeksgericht reflecteren hierover in zijn scriptie.

Algemeen culturele vorming

De derde pijler omvat opleidingsonderdelen die leiden tot kennis en inzicht in de bredere culturele context van het scheppen 

en uitvoeren van muziek. Studenten muziek richten zich tijdens hun studie hoofdzakelijk op het uitvoeren, scheppen en 

produceren van muziek en instrumenten. De opleidingsonderdelen filosofie, muziekpsychologie, cultuurmanagement en 

muziekkritiek verschaffen een basis voor deze derde pijler van de opleiding. Deze opleidingsonderdelen worden in de vorm 

van hoorcolleges aangeboden.

Een bijzonder initiatief van de hogeschool waaraan de opleiding muziek participeert, is de organisatie van het “Studium 

Generale”. Het Studium Generale formuleert in haar studiefiche haar doelen, inhoud en werkwijze. (cf. zie ook website: 

http://www.hogent.be/studiumgenerale/). Het Studium Generale van Hogeschool gent neemt de taak op zich een 

bijkomend studiepakket aan te bieden. Het wil een informatief pakket actuele kennisoverdracht organiseren vanuit een 

interdisciplinaire benadering. Hierbij staat problematisering en kritische bevraging van actuele kennisgebieden in brede zin 

voorop.De lezingenreeks die het studium jaarlijks aanbiedt, wil participanten van alle departementen stimuleren tot reflectie 

over vragen waarmee alle vakgebieden geconfronteerd worden. Dat betekent dat interdisciplinariteit een eerste vereiste is. 

Een tweede vereiste wordt gevormd door de maatschappelijke relevantie van actuele problematisering.  

 

Het Studium Generale is bedoeld als aanvulling op de bestaande onderwijspakketten. Vanuit een kritiek van onze 

hedendaagse cultuur en samenleving zullen verbanden tussen de studiegebieden worden gesmeed die in het gewone pakket 

afwezig blijven. 

Vanuit die gedachte zet het Studium Generale zelf een tweedelige reeks lezingen op, waaraan eventueel een waaier aan 

manifestaties kan worden gekoppeld. Debatten, culturele avonden en workshops behoren tot de mogelijkheden. 

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-6 Procedure interne AUGent-mobiliteit.pdf
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix bachelors.xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls
http://www.hogent.be/studiumgenerale/
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De studenten Ba3 en masteropleiding kunnen het opleidingsonderdeel ‘studium generale’ als keuze opleidingsonderdeel 

volgen. Verschillende papers van Conservatoriumstudenten werden als beste realisaties in de jaarlijkse uitgaven van het 

‘Studium Generale’ opgenomen. 

 In de afstudeerrichting muziekpedagogie worden naast de domeinspecifieke en academische competenties 

ook kennis, inzichten en vaardigheden voor onderwijscompetenties nagestreefd. Het gaat hier om de 

opleidingsonderdelen kunstagogiek, leren en instructie, didactiek en agogiek van muziek en drama, vakdidactiek, 

pedagogische componenten van het leraarschap en onderwijsorganisatie en beleid. Deze opleidingsonderdelen 

daalden in uit de specifieke lerarenopleiding. (Cf facet 2.6)

Vorming van onderzoeksvaardigheden

De vierde pijler van het programma ondersteunt op een specifieke manier de vorming van onderzoeksvaardigheden en 

onderzoeksattitudes. Het betreft de opleidingsonderdelen onderzoeksmethodiek, paper(bachelor), portfolio persoonlijk 

artistiek	project	&	scriptie	(master),	persoonlijk	artistiek	project,	seminarie	muziekhistorisch	en	-analytisch	onderzoek	

en organologisch onderzoek. De inhoud van deze opleidingsonderdelen is innig verweven met de artistieke praktijk van 

de studenten. Ze geven in grote mate zelf invulling aan de doelstellingen om de ermee verbonden eindcompetenties te 

bereiken. Doordat het zelfstandig realiseren van een artistiek project en het zelfstandig schrijven van een paper (bachelor) 

en een scriptie de toetsstenen zijn voor het realiseren van deze competenties, is de onderwijsmethodiek, mee opgaand met 

de toenemende zelfstandigheid van de studenten, progressief vraaggestuurd. De onderzoeksvragen en het onderzoek in 

het persoonlijk artistiek project, paper en scriptie, moeten ingebed zijn in de artistieke praxis van de studenten. Dit is een 

duidelijke keuze van de opleiding. De prille onderzoeksvragen en de eerste stappen in eenvoudig onderzoek in de kunsten 

moeten voortvloeien uit datgene waar ze dagelijks met veel inzet in betrokken zijn. we gaan hier in de facetten 2.2, facet 2.6 

en 2.10 uitvoerig op in.

Internationale gerichtheid

In de missie van het Conservatorium en in de visie op de doelstellingen van de opleiding werd het belang van de 

internationale dimensie aangehaald. 

Het belang dat de opleiding aan de internationale dimensie hecht is zichtbaar op verschillende vlakken:

•	 Administratieve medewerker internationalisering (zie organigram Conservatorium en onderwerp 3)

•	 Stuurgroep Internationalisering in de Cel Onderwijs 

•	 Keuze van de doelstellingen en de internationale dimensie van het domeinspecifiek referentiekader 

•	 Innovatie en ontwikkeling van het programma 

•	 Lidmaatschap van internationale fora, organisatie en deelname aan de congressen, internationale dimensie van het 

onderzoek (bijlage 2-7 externe waardering en onderzoeksoutput)

•	 Studentenmobiliteit (bijlage 2-8) 

•	 Docentenmobiliteit (bijlage 2-9) 

•	 Docentencorps: de docenten uitvoerende musici zijn actief op internationale podia en het werk van onze componisten 

wordt internationaal uitgevoerd (bijlage 2-7 externe waardering en onderzoeksoutput). Daarenboven werden heel wat 

docenten gerekruteerd in het buitenland

•	 Biffi, Sergio ( Italië): jazzbegeleiding 

•	 Cornwell, Kristen: jazz zang 

•	 Ermert, judith: Instrument cello 

•	 Kugel, Michael: Instrument viool en altviool 

•	 Kugel, Ludmilla: Instrument viool en altviool 

•	 Lievestro, Stefan: Instrument jazzcontrabas 

•	 Mulligan, Kevin: Compostie media en songwriting 

•	 pujol, Marcos: Zang 

•	 Saks, gidon: zang 

•	 Samoshko, Vitaly: Instrument piano 

•	 Umnova, Liliya: Instrument viool 

•	 Valibouse, Arielle: Instrument harp, kleine ensembles, onderzoeksmethodiek harp 

•	 Zolotareva, Olga: Instrument viool 

•	 Sergeyenia, Timur: piano kamermuziek 

•	 Konink,	Wim:	Instrument	slagwerk

•	 Bezverkny,	Michail:	Instrument	viool

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-7 onderzoeksmatige reputatie en externe waardering.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-8 Studentenmobiliteit.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-9 Docentenmobiliteit.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-7 onderzoeksmatige reputatie en externe waardering.pdf
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artistieke projecten

•	 Orkestproducties: sinds 2001is er een zeer intense samenwerking tussen de conservatoria gent, Tilburg en Maastricht. 

Ze organiseren jaarlijks een prestigieuze orkestproductie met verschillende concerten in beide landen (bijlage 2-10 

beschrijving van dit jaarlijks internationaal project) 

•	 week van de hedendaagse muziek, 2005 en 2009 (bijlagen 2-11a en 2-11b) 

•	 projecten en masterclasses met internationale gasten (bijlage 2-12a en b)

•	 Buitenlandse studentenconcerten ensembles en solisten (bijlage 2-12c)

procedures voor curriculumherziening en –innovatie

De Opleidingscommissie is belast met het verwezenlijken van de structurele en inhoudelijke opbouw van het 

onderwijsprogramma en is bijgevolg ook verantwoordelijk voor wijzigingen in het curriculum. Deze wijzigingen kunnen 

voortkomen uit bevragingen van de studenten, afgestudeerden of het werkveld. Ook Op-leden kunnen op basis van hun 

persoonlijke ervaringen met het curriculum en het werkveld voorstellen tot wijzigingen indienen.

Het geheel van de aanpassingen van het curriculum uit zich onder andere in de opstelling en bijsturing van de studiefiches 

van de opleidingsonderdelen.

De aanpassing van het studieprogramma of de wijziging van studiefiches gebeurt volgens een vaste administratieve 

procedure (bijlage 2-12d). Een voorlopig dossier wordt door de Opleidingscommissie overgemaakt aan de 

Departementsraad	met	omschrijving	van	de	voorgestelde	wijziging,	motivatie	en	de	consequenties	op	het	niveau	van	

personeel, financiën en infrastructuur. per gewijzigd opleidingsonderdeel wordt een nieuwe studiefiche bijgevoegd. De 

voorzitter van de departementsraad bezorgt het sectorhoofd Onderwijs, Onderzoek en Dienstverlening het formulier 

“Aanvraag tot wijzigen studieprogramma” (bijlage 2-12e). De door de Sector Onderwijs, Onderzoek en Dienstverlening 

administratief goedgekeurde documenten worden voorgelegd aan de Departementsraad. Na goedkeuring door de 

departementsraad wordt het volledige dossier overgemaakt aan de algemeen directeur die in samenspraak met het 

sectorhoofd Onderwijs, Onderzoek en Dienstverlening het dossier voorlegt aan het Bestuurscollege. Tot 2005 legde het 

bestuurscollege dit voor aan de Raad van Bestuur die uiteindelijk een definitieve beslissing nam. Sinds 2006 beslist het 

Bestuurscollege over de programmawijzigingen.

 

kritische analyse

sterk

•	 De	doelstellingen	worden	op	een	consequente	en	heldere	manier	in	het	programma	vertaald.	Het	verband	tussen	

doelstellingen, leerinhoud en eindcompetenties van de bachelor- en masteropleidingen worden zowel in de matrix als in 

de studiefiches duidelijk aangetoond.

•	 De inhoud van de opleidingsonderdelen garandeert het niveau van de bachelor- en de masteropleidingen.

•	 Stimulansen tot wederzijdse beïnvloeding van de verschillende disciplines zitten verweven in het programma. 

•	 Het programma is conform aan de internationale benchmarks. Er is een steeds intensere invloed van en samenwerking 

met internationale partners en organisaties.

•	 De procedures voor curriculumherziening en - innovatie zijn duidelijk, worden stipt in acht genomen en garanderen de 

maximale participatie van alle interne betrokkenen.

aandachtspunten

•	 De systematische betrokkenheid van het werkveld bij programmaherziening en -innovatie en vernieuwing dient 

geconsolideerd te worden. 

•	 De positieve evolutie in studenten- en docentenmobiliteit dient aangehouden en uitgebouwd te worden.

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-10 Orkestproject Gent Tilburg Masstricht.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-11a  Week van de hedendaagse muziek 2005.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-11b Overzicht concerten week hedendaagse muziek 2009.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-12a Samenwerking Cuba - project Leo Brouwer.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-12b Brochure Leo Brouwer Masterclassconcert.JPG
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-12c Studentenconcerten in het buitenland.pdf
Aanvullende bijlagen/bijlage 2-12d Procedure aanmaken studiegids.pdf
Aanvullende bijlagen/bijlage 2-12e procedure rationalisering-programmering van opleidingen.pdf


BACHELOR EN MASTER IN DE MUZIEK50



2.2 EISEN ACADEMISCHE gERICHTHEID VAN HET pROgRAMMA
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- Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats in interactie tussen het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek 

(met inbegrip van het onderzoek in de kunsten) binnen relevante disciplines.

- Het programma sluit aan bij ontwikkelingen in de relevante discipline(s) door aantoonbare verbanden met actuele 

wetenschappelijke theorieën.

- Het programma waarborgt de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en/of de 

ontwikkeling en beoefening van de kunsten. 

- (bij daarvoor in aanmerking komende opleidingen) Het programma heeft aantoonbare verbanden met de actuele praktijk 

van de relevante beroepen.

Het belang van onderzoek en de verwevenheid ervan met het onderwijs in de opleiding werd al aangehaald in de inleiding 

van dit rapport: ‘visie op de doelstellingen van de opleiding’. In het facet 1.1 hebben we de academische gerichtheid 

op niveau van de opleidingsdoelstellingen (eindcompetenties) aangetoond. Daarmee aansluitend beschrijven we op 

niveau van het programma het belang dat we hechten aan de inbedding van onderzoek, onderzoeksvaardigheden en 

onderzoeksattitudes in het onderwijs. we gaan hiervoor in 2.2.3 uitvoerig in op de verwevenheid van onderzoek en 

onderwijs, in 2.2.4 beschrijven we de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en –attitudes bij de studenten en in 2.2.5 

beschrijven we hoe de vorming het ambachtelijk en artistiek meesterschap door het programma mogelijk gemaakt wordt.

 we willen echter eerst een schets geven van het onderzoeksklimaat in de Hogeschool en in de opleiding. we beschrijven 

achtereenvolgens het onderzoeksbeleid en de organisatie van het onderzoek.

2.2 onderzoeksbeleid

2.2.1 Onderzoeksbeleid van de hogeschool: academisch gerichte opleidingen

Het verhogen van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van haar onderzoekspotentieel is voor de Hogeschool gent een 

prioritaire zaak. Enerzijds werkt zij intensief aan het academiseringsproces van haar academisch gerichte opleidingen, 

anderzijds erkent ze ook in de professioneel gerichte bacheloropleidingen de meerwaarde van toegepast onderzoek. 

Binnen het academiseringsproces besteedt de Hogeschool gent, in interactie met de Universiteit gent, ruime aandacht 

aan het uitbouwen van onderzoekslijnen en onderzoeksgroepen met voldoende kritische massa. De Hogeschool gent kiest 

resoluut voor een centraal aangestuurde verantwoordelijkheid en rol binnen het academiseringsproces van de academisch 

gerichte bachelor- en masteropleidingen. In 2005 werd daartoe het “Onderzoeksfonds Hogeschool gent” opgericht. Initieel 

werden binnen dit Onderzoeksfonds de “centrale academiseringsmiddelen”4 en de defiscaliseringsmiddelen (middelen 

uit de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing) voor onderzoekers ondergebracht. Het hogeschoolbestuur besliste vanaf 

2007 alle academiseringsmiddelen in het Onderzoeksfonds onder te brengen, wat de slagkracht van dit instrument nog 

vergroot. Met het Onderzoeksfonds beschikt de hogeschool over een financieringsinstrument voor onderzoeksinitiatieven 

dat onafhankelijk is van externe financieringskanalen voor onderzoeksprojecten. Zo wordt het mogelijk een centraal 

gestuurd onderzoeksbeleid te voeren en een kwaliteitszorg te implementeren via toekenning van onderzoeksmandaten en 

-projecten na beoordeling door selectiecommissies. Hiermee beoogt de hogeschool, naast het verhogen van het aantal 

onderzoeksactieve personeelsleden, prioritair de kwaliteit van het onderzoeksproces te verzekeren. 

De Onderzoeksraad, opgericht in 2005, is een adviserend en beslissingsvoorbereidend orgaan dat toeziet op de optimale 

invulling van de decretale opdrachten van onderzoek, dienstverlening en ontwikkeling en beoefening van de kunsten 

aan de hogeschool. De raad verstrekt advies aan het bestuurscollege betreffende deze activiteiten, rekening houdend 

met de algemene krachtlijnen van het onderzoeksbeleid van de hogeschool. De Onderzoeksraad is samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de departementen, het centrale bestuur en de Onderzoeksraad van de Universiteit gent.

De Onderzoeksraad formuleert adviezen op eigen initiatief of op uitdrukkelijke vraag van het bestuur. Zo werd op voorstel van 

de Onderzoeksraad begin 2006 het “Reglement voor de besteding van de gelden van het Onderzoeksfonds” goedgekeurd. Dit 

reglement bevat de verschillende onderzoeksinitiatieven die door het Onderzoeksfonds kunnen gefinancierd worden en legt de 

procedures vast voor oproepen, evaluatie, toekenning en verslaggeving voor de verschillende financieringsmogelijkheden. Bij 

het bepalen van de onderzoeksinitiatieven houdt de Onderzoeksraad steeds rekening met het inbouwen van de verankering 

tussen onderwijs en onderzoek. Zo hebben de onderzoeksassistenten (zowel de assistenten-doctorandi als de doctor-

assistenten) naast een onderzoeksopdracht van minimum 70% ook een onderwijsondersteunende opdracht van maximaal 

30%. Op die manier wordt het onderwijs binnen de opleidingen nog eens extra betrokken bij het lopende onderzoek en wordt 

er gestreefd naar masterproeven van studenten met voldoende kritische onderzoeksingesteldheid. 

4 Centrale academiseringsmiddelen: 25% van de door de overheid toegekende academiseringsmiddelen, de overige 75% werd tot 2006 aan de betrokken 

departementen toegewezen
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Daarnaast worden ook jaarlijks een aantal leden van het onderwijzend personeel gedurende een periode van maximum 6 jaar 

halftijds vrijgesteld om te werken aan een doctoraat op proefschrift. 

Om gunstige randvoorwaarden te scheppen voor het onderzoeksproces worden ook werkingsmiddelen voorzien voor 

alle onderzoekers gefinancierd door het Onderzoeksfonds en beschikt elk departement sinds 2007 daarnaast over een 

Departementaal Onderzoeksfonds. In 2006 en 2008 werden verder ook oproepen gelanceerd voor onderzoeksinfrastructuur 

en draagt het Onderzoekfonds bij aan de vereiste cofinanciering voor goedgekeurde Hercules 2- en 3-projecten ( maximum 

van 7,5% van het gevraagde bedrag). Vanaf 2008 worden ook 2- tot 4-jarige projecten gefinancierd, waarbij naast de 

aanwerving van contractueel wetenschappelijk medewerkers ook de inschakeling van het reeds aanwezige onderwijzende 

personeel voorzien wordt . Hierbij worden projecten van een zekere grootteorde beoogd opdat bepaalde onderzoekslijnen 

verder uitgebouwd zouden kunnen worden. In 2009 werd op advies van de Onderzoeksraad een oproep “tijdskrediet” 

gelanceerd waarbij binnen de academisch gerichte opleidingen docenten een aanvraag kunnen indienen om gedurende één 

of twee semesters deel- of voltijds ruimte te krijgen in hun opdracht om hun onderzoekscurriculum uit te breiden. 

Het onderzoeksbeleid van het hogeschoolbestuur, op advies van de Onderzoeksraad, is dus gericht op verschillende soorten 

onderzoekers: enerzijds worden inspanningen geleverd om nieuwe onderzoekers aan te trekken, anderzijds wordt ook het 

aanwezige onderwijzend personeel gemotiveerd en wordt aan hen kansen geboden om aan onderzoek te doen. Onderzoek 

kan verlopen via doctoraatstrajecten, maar ook via onderzoeksprojecten met zowel een middellange als een kortere finaliteit. 

Binnen de gedifferentieerde aanpak van het onderzoeksbeleid via verschillende instrumenten blijft de nadruk op kwaliteit 

echter steeds een constante. Bij de evaluatie van alle ingediende dossiers doet de Onderzoeksraad een beroep op 

de	kennis	en	expertise	van	vier	werkgroepen.	Deze	werkgroepen	(Kunsten,	Sociale	Wetenschappen,	Taal	&	Bedrijf	en	

Technologische wetenschappen) werden opgericht door de Onderzoeksraad. In de werkgroepen zetelen zowel leden van 

de Onderzoeksraad als externe leden uit relevante vak- en onderzoeksgebieden. Bij de beoordeling zijn de voornaamste 

criteria de wetenschappelijke waarde van het dossier en de relevantie voor de onderzoekslijnen van de betrokken 

opleiding. Het bestuur kan evenwel op advies van de Onderzoeksraad beleidsmatig een aantal keuzes maken opdat het 

academiseringsproces in alle opleidingen een kans krijgt. 

Even belangrijk is evenwel dat binnen de Hogeschool gent verder gewerkt wordt aan een structureel kader voor 

onderzoek en dienstverlening dat de absorptiecapaciteit voor onderzoek blijft verzekeren. De centrale dienst Onderzoek 

en Dienstverlening is de beleidsvoorbereidende, - uitvoerende en - opvolgende eenheid binnen de hogeschool die alle 

onderzoekers en het onderzoeksproces maximaal tracht te ondersteunen. Meer en meer aandacht gaat hierbij naar 

ondersteunende instrumenten (onderzoeksinformatiesysteem, subsidiewijzer e.a.), opleidingen voor onderzoekers, stimuleren 

en ondersteunen van het verwerven van externe financiering, interne en externe ontsluiting van de expertise en valorisatie 

van de resultaten. Hierbij wordt de uitbouw van structurele netwerken met het socio-economisch weefsel van de regio, 

competentiepolen en strategische onderzoekscentra en internationale partners steeds meer benadrukt. Een niet onbelangrijk 

deel van het onderzoek gebeurt immers via dienstverlening (contractonderzoek) in opdracht van relevante actoren uit het 

werkveld. Verder participeren actoren uit dat werkveld steeds meer als partner of lid van een stuurgroep in een aantal 

onderzoeksprojecten. Om dit werkveld proactief te benaderen wordt er jaarlijks een Innovatiemarkt georganiseerd, en 

worden structurele samenwerkingsakkoorden met intermediairen (als UNIZO, VOKA, Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen, 

e.a.) afgesloten en actief uitgewerkt. Naar de toekomst toe wordt werk gemaakt van incentives en ondersteuning naar het 

verhogen van de externe financiering van onderzoek (al dan niet in internationale context) en het verder stimuleren van 

multidisciplinair onderzoek.

Het onderzoeksbeleid aan de Hogeschool gent staat niet los van het onderzoeksbeleid binnen de Associatie 

Universiteit gent (AUgent). Onderzoekers binnen de AUgent hebben de mogelijkheid zich te clusteren in een 

Associatieonderzoeksgroep, dit is een netwerk van onderzoekers met gemeenschappelijke onderzoekslijnen en 

complementaire expertise. De onderzoekers komen uit minstens twee partners van de associatie, waarbij één partner 

steeds de Universiteit gent is. De onderzoekers uit de hogescholen, die lid zijn van een Associatieonderzoeksgroep, kunnen 

zich affiliëren aan de Universiteit gent met de daarbij horende faciliteiten (o.a. toegang tot elektronische databanken) 

waarvan de onderzoekers van de Universiteit gent kunnen genieten. In november 2007 werd de Associatieonderzoeksraad 

opgericht om het onderzoeksbeleid van de AUgent vorm te geven. Dit orgaan zet de beleidslijnen uit, bepaalt de 

doelstellingen en legt vast hoe de verschillende onderzoekskanalen in het beleidskader dienen te worden ingepast. 

Onder de Associatieonderzoeksraad opereren ‘expertenkamers’ zoals de Hercules-expertenkamer, de IOf-raad en de 

Academiseringsraad.  De in 2008 opgerichte Academiseringsraad heeft vanaf 2009 de beleidsmatige bevoegdheid inzake 

de besteding van de academiseringsmiddelen en bijkomende academiseringsmiddelen. Deze raad is samengesteld 

uit vertegenwoordigers van de Universiteit gent en de hogescholen binnen de associatie. Hoewel de beleidsmatige 
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bevoegdheid bij deze Academiseringsraad berust, werd tussen de associatiepartners wel beslist dat de operationele 

bevoegdheid bij de individuele instellingen blijft en dat een trekkingsrecht wordt gehanteerd. Bovendien kunnen de 

individuele hogescholen voorstellen indienen tot de besteding van het saldo aan academiseringsmiddelen zodat de 

continuïteit van het hogeschoolbeleid gegarandeerd blijft. Daarnaast bewaakt de Academiseringsraad de vorderingen van het 

academiseringsproces in de academiserende opleidingen aan de AUgent in al haar aspecten. 

Technologietransfer, d.w.z. de overdracht van de competenties en kennis van een kennisinstelling als de Hogeschool gent 

naar de maatschappij, is van cruciaal belang voor de innovatie en de economische groei in de Vlaamse regio en daarbuiten. 

De Hogeschool gent opereert op dit vlak binnen de Associatie Universiteit gent. De dienst Ugent TechTransfer stimuleert 

en begeleidt de technologietransfer bij de vier leden van de Associatie Universiteit gent. Dit belet natuurlijk niet dat de 

Hogeschool gent haar eigen beleid kan voeren. De dienst Onderzoek en Dienstverlening van onze hogeschool fungeert 

trouwens als antenne van de dienst Ugent TechTransfer. De stafmedewerker valorisatie binnen deze dienst houdt zich 

voornamelijk bezig met het opmaken van overeenkomsten met derden waarbij intellectuele eigendomsrechten van belang 

zijn, het begeleiden van patent- en spin-off dossiers, en het verlenen van advies aan personeelsleden over intellectuele 

eigendomsrechten, auteursrecht, samenwerkingsmodaliteiten en valorisatie van onderzoek in het algemeen. Door het 

goedkeuren van het Onderzoekreglement Hogeschool gent (“Reglement betreffende het opstellen, afsluiten en uitvoeren 

van overeenkomsten in het kader van onderwijs, onderzoek, dienstverlening en valorisatie, betreffende de valorisatie van 

onderzoeksresultaten en betreffende de deelname in rechtspersonen”) werd binnen de hogeschool een reglementair kader 

voor technologietransfer en valorisatie gecreëerd, in overeenstemming met het onderzoeksreglement van de Associatie 

Universiteit gent. 
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onderzoeksfonds hogeschool gent

In 2005 werd het “Onderzoeksfonds Hogeschool gent” opgericht. Dit Onderzoeksfonds omvat zowel de 

academiseringsmiddelen (voor de academisch gerichte opleidingen) als de defiscaliseringsmiddelen (middelen uit vrijstelling 

van bedrijfsvoorheffing) voor onderzoekers. Vermits ongeveer 25% van de defiscaliseringsmiddelen binnen de Hogeschool 

gent gegenereerd worden door de professioneel gerichte opleidingen, hebben deze ook toegang voor bepaalde oproepen 

tot dit Onderzoeksfonds. Met het Onderzoeksfonds beschikt de hogeschool over een financieringsinstrument voor 

onderzoeksinitiatieven dat onafhankelijk is van externe financieringskanalen voor onderzoeksprojecten. Zo wordt het 

mogelijk een centraal gestuurd onderzoeksbeleid te voeren en een kwaliteitszorg te implementeren via toekenning van 

onderzoeksmandaten en –projecten na beoordeling door selectiecommissies. Hiermee beoogt de hogeschool, naast het 

verhogen van het aantal onderzoeksactieve personeelsleden, prioritair de kwaliteit van het onderzoeksproces te verhogen en 

te bewaken. 

De Onderzoeksraad, opgericht in 2005, is een adviserend en beslissingsvoorbereidend orgaan dat toeziet op de optimale 

invulling van de decretale opdrachten van onderzoek, dienstverlening en ontwikkeling en beoefening van de kunsten 

aan de hogeschool. De Raad verstrekt advies aan het bestuurscollege betreffende deze activiteiten, rekening houdend 

met de algemene krachtlijnen van het onderzoeksbeleid van de hogeschool. De Onderzoeksraad is samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de departementen, het centrale bestuur en de Onderzoeksraad van de Universiteit gent.

De Onderzoeksraad formuleert adviezen op eigen initiatief of op uitdrukkelijke vraag van het bestuur. Zo werd op voorstel 

van de Onderzoeksraad begin 2006 het “Reglement voor de besteding van de gelden van het Onderzoeksfonds” 

goedgekeurd. Dit reglement bevat de verschillende onderzoeksinitiatieven die door het Onderzoeksfonds kunnen 

gefinancierd worden en legt de procedures vast voor oproepen, evaluatie, toekenning en verslaggeving voor de verschillende 

financieringsmogelijkheden. Bij het bepalen van de onderzoeksinitiatieven houdt de Onderzoeksraad steeds rekening met het 

inbouwen van de verankering tussen onderwijs en onderzoek.  

De professioneel gerichte opleidingen hebben toegang tot de oproepen van “doctoreren Op” waarbij jaarlijks een aantal 

leden van het onderwijzend personeel gedurende een periode van maximum 6 jaar halftijds vrijgesteld worden om te werken 

aan een doctoraat op proefschrift. Om gunstige randvoorwaarden te scheppen voor het onderzoeksproces worden ook 

werkingsmiddelen voorzien voor alle onderzoekers gefinancierd door het Onderzoeksfonds. In 2006 en 2008 werden verder 

ook oproepen gelanceerd voor onderzoeksinfrastructuur en draagt het Onderzoekfonds bij aan de vereiste cofinanciering 

voor goedgekeurde Hercules 2- en 3-projecten ( maximum van 7,5% van het gevraagde bedrag). Vanaf 2008 worden ook 

2- tot 4-jarige projecten gefinancierd, waarbij naast de aanwerving van contractueel wetenschappelijk medewerkers ook de 

inschakeling van het reeds aanwezige onderwijzende personeel voorzien wordt. Hierbij worden projecten van een zekere 

grootteorde beoogd opdat bepaalde onderzoekslijnen verder uitgebouwd zouden kunnen worden. De samenwerking tussen 

professioneel en academisch gerichte opleidingen wordt hierbij gestimuleerd.  

Het onderzoeksbeleid van het hogeschoolbestuur, op advies van de Onderzoeksraad, is dus gericht op verschillende soorten 

onderzoekers: enerzijds worden inspanningen geleverd om nieuwe onderzoekers aan te trekken, anderzijds wordt ook het 

aanwezige onderwijzend personeel gemotiveerd en wordt aan hen kansen geboden om aan onderzoek te doen. Onderzoek 

kan verlopen via doctoraatstrajecten, maar ook via onderzoeksprojecten met zowel een middellange als een kortere finaliteit. 

Binnen de gedifferentieerde aanpak van het onderzoeksbeleid via verschillende instrumenten blijft de nadruk op kwaliteit 

echter steeds een constante. Bij de evaluatie van alle ingediende dossiers doet de Onderzoeksraad een beroep op 

de	kennis	en	expertise	van	vier	werkgroepen.	Deze	werkgroepen	(Kunsten,	Sociale	Wetenschappen,	Taal	&	Bedrijf	en	

Technologische wetenschappen) werden opgericht door de Onderzoeksraad. In de werkgroepen zetelen zowel leden van de 

Onderzoeksraad als externe leden uit relevante vak- en onderzoeksgebieden. Bij de beoordeling zijn de voornaamste criteria 

de wetenschappelijke waarde van het dossier en de relevantie voor de onderzoekslijnen van de betrokken opleiding. 

Even belangrijk is evenwel dat binnen de Hogeschool gent verder gewerkt wordt aan een structureel kader voor 

onderzoek en dienstverlening dat de absorptiecapaciteit voor onderzoek blijft verzekeren. De centrale dienst Onderzoek 

en Dienstverlening is de beleidsvoorbereidende, - uitvoerende en - opvolgende eenheid binnen de hogeschool die alle 

onderzoekers en het onderzoeksproces maximaal tracht te ondersteunen. Meer en meer aandacht gaat hierbij naar 

ondersteunende instrumenten (onderzoeksinformatiesysteem, subsidiewijzer e.a.), opleidingen voor onderzoekers, stimuleren 

en ondersteunen van het verwerven van externe financiering, interne en externe ontsluiting van de expertise en valorisatie 

van de resultaten. Hierbij wordt de uitbouw van structurele netwerken met het socio-economisch weefsel van de regio, 

competentiepolen en strategische onderzoekscentra en internationale partners steeds meer benadrukt. Een niet onbelangrijk 

deel van het onderzoek gebeurt immers via dienstverlening (contractonderzoek) in opdracht van relevante actoren uit het 
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werkveld. Verder participeren actoren uit dat werkveld steeds meer als partner of lid van een stuurgroep in een aantal 

onderzoeksprojecten. Om dit werkveld proactief te benaderen wordt er jaarlijks een Innovatiemarkt georganiseerd, en 

worden structurele samenwerkingsakkoorden met intermediairen (als UNIZO, VOKA, Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen, 

e.a.) afgesloten en actief uitgewerkt. Naar de toekomst toe wordt werk gemaakt van incentives en ondersteuning naar het 

verhogen van de externe financiering van onderzoek (al dan niet in internationale context) en het verder stimuleren van 

multidisciplinair onderzoek. 

Het onderzoeksbeleid aan de Hogeschool gent staat niet los van het onderzoeksbeleid binnen de Associatie 

Universiteit gent (AUgent). Onderzoekers binnen de AUgent hebben de mogelijkheid zich te clusteren in een 

Associatieonderzoeksgroep, dit is een netwerk van onderzoekers met gemeenschappelijke onderzoekslijnen en 

complementaire expertise. De onderzoekers komen uit minstens twee partners van de associatie, waarbij één partner 

steeds de Universiteit gent is. De onderzoekers uit de hogescholen, die lid zijn van een Associatieonderzoeksgroep, kunnen 

zich affiliëren aan de Universiteit gent met de daarbij horende faciliteiten (o.a. toegang tot elektronische databanken) 

waarvan de onderzoekers van de Universiteit gent kunnen genieten. In november 2007 werd de Associatieonderzoeksraad 

opgericht om het onderzoeksbeleid van de AUgent vorm te geven. Dit orgaan zet de beleidslijnen uit, bepaalt de 

doelstellingen en legt vast hoe de verschillende onderzoekskanalen in het beleidskader dienen te worden ingepast. Onder de 

Associatieonderzoeksraad opereren ‘expertenkamers’ zoals de Hercules-expertenkamer en de IOf-raad.  

Technologietransfer, d.w.z. de overdracht van de competenties en kennis van een kennisinstelling als de Hogeschool gent 

naar de maatschappij, is van cruciaal belang voor de innovatie en de economische groei in de Vlaamse regio en daarbuiten. 

De Hogeschool gent opereert op dit vlak binnen de Associatie Universiteit gent. De dienst Ugent TechTransfer stimuleert 

en begeleidt de technologietransfer bij de vier leden van de Associatie Universiteit gent. Dit belet natuurlijk niet dat de 

Hogeschool gent haar eigen beleid kan voeren. De dienst Onderzoek en Dienstverlening van onze hogeschool fungeert 

trouwens als antenne van de dienst Ugent TechTransfer. De stafmedewerker valorisatie binnen deze dienst houdt zich 

voornamelijk bezig met het opmaken van overeenkomsten met derden waarbij intellectuele eigendomsrechten van belang 

zijn, het begeleiden van patent- en spin-off dossiers, en het verlenen van advies aan personeelsleden over intellectuele 

eigendomsrechten, auteursrecht, samenwerkingsmodaliteiten en valorisatie van onderzoek in het algemeen. Door het 

goedkeuren van het Onderzoekreglement Hogeschool gent (“Reglement betreffende het opstellen, afsluiten en uitvoeren 

van overeenkomsten in het kader van onderwijs, onderzoek, dienstverlening en valorisatie, betreffende de valorisatie van 

onderzoeksresultaten en betreffende de deelname in rechtspersonen”) werd binnen de hogeschool een reglementair kader 

voor technologietransfer en valorisatie gecreëerd, in overeenstemming met het onderzoeksreglement van de Associatie 

Universiteit gent. 

2.2.1.2  Het onderzoeksbeleid van de opleiding

onderzoeksactieve muziekpedagogiek

De academisering van het hoger kunstonderwijs veronderstelt dat de pedagogiek ervan zich actiever dan tevoren 

baseert op onderzoek. Beoefening en ontwikkeling van de kunsten speelt zich in deze context dan ook meer en meer af 

binnen projecten van onderzoek in de kunsten. Het hoger kunstonderwijs heeft immers als decretale opdracht, naast het 

verstrekken van onderwijs, bij te dragen aan de beoefening en ontwikkeling van de kunsten. Beoefening van de kunsten 

is zich regelmatig, actief en met expertise engageren in de productie van kunst. Ontwikkeling van de kunsten beoogt 

vernieuwing en werkt vernieuwing in de hand. Beide zijn ingebed in de artistieke praxis van de kunstenaar. De artistieke 

praxis van de kunstenaar omvat alle activiteiten die hij/zij op individueel en maatschappelijk gebied ontplooit in verband met 

de beoefening van de kunsten.

Dankzij het onderzoek in de kunsten dat in het conservatorium gent gepleegd wordt, kunnen de opleidingen profiteren 

van innovatie en zelfs in het middelpunt ervan komen te staan. Zo kan de student de vruchten plukken van een 

onderzoekscultuur die zich geleidelijk aan ontwikkelt. Daarom ook maakt het opleidingsonderdeel onderzoeksmethodiek 

deel uit van alle curricula. Dit opleidingsonderdeel is niet alleen congruent met de verschillende theoretische 

opleidingsonderdelen, maar wil ook leiden tot het verhogen van de kwaliteit van alle vakken die rechtstreeks te maken 

hebben met de uitvoeringspraktijk. 

onderzoekslijnen van de opleiding Muziek

In de artistieke praxis van de musicus kunnen er vier duidelijke domeinen afgebakend worden:

Muziek scheppen, muziek uitvoeren, muziek onderwijzen en muziek in de samenleving brengen. (Zie ook bijlage 2-13 o.a. : 

§ 4.3.3 )
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De afstudeerrichtingen scheppende muziek, uitvoerende muziek, muziekpedagogie, muziektheorie sluiten hierbij aan. Een 

buitenbeentje vormt de afstudeerrichting instrumentenbouw.

De onderzoekslijnen werden ontwikkeld vanuit de afstudeerrichtingen van de opleiding Muziek. Op zoek naar een zo groot 

mogelijke draagkracht voor onderzoek in de opleiding werd bij de opstartfase geopteerd om het onderzoek maximaal aan te 

laten sluiten bij de artistieke praxis van de docenten in en buiten het conservatorium.

De onderzoekslijnen omschrijven waarover op korte en middellange termijn onderzoek wordt gepleegd. Deze 

onderzoekslijnen zijn gelieerd aan de afstudeerrichtingen (master scheppende muziek, master uitvoerende muziek, master 

muziektheorie, master instrumentenbouw en master muziekpedagogie). Binnen het raamwerk ervan werden en worden 

onderzoeksprojecten geselecteerd waaraan een tiental onderzoekers - onderzoeksassistenten en enkele docenten - werken. 

Deze projecten werden zo gekozen dat ze een bijdrage kunnen leveren tot het optimaliseren van de onderwijskwaliteit. 

Bovendien zijn ze representatief voor de missie van het conservatorium die artistiek steunt op volgende twee pijlers: actuele 

muziek en een voorkeur voor de niet-mainstream muzikale gebeurtenissen en creaties die zich situeren in de periferie 

van het kunstenveld. waar het accent bij selectie in de aanvangsfase van de voorbije jaren eerder lag op de inbedding in 

het onderwijs van de verschillende afstudeerrichtingen, is het een beleidskeuze dat nieuw onderzoek zich explicieter zal 

schragen op de bovenvermelde pijlers. 

De onderzoekslijnen werden initieel vrij breed gedefinieerd omdat er nog geen geformaliseerde traditie was in 

het conservatorium met betrekking tot onderzoek. Intussen maken de ervaring en de realiteit het mogelijk om de 

onderzoekslijnen te herdefiniëren en stapsgewijs meer te verfijnen en te focussen op enkele deelgebieden. 

De afstudeerrichting Instrumentenbouw verdient nog wat extra uitleg. Zij neemt niet alleen een aparte plaats in binnen 

het Conservatorium gent, ook in Vlaanderen en daarbuiten bekleedt ze een unieke positie. Daarom wordt binnen deze 

afstudeerrichting, naast de twee pijlers (actuele muziek en muzikale gebeurtenissen en creaties die zich situeren in 

de periferie van het kunstenveld), ook het historisch onderzoek gestimuleerd. Dit laatste in het kader van de actuele 

uitvoeringspraktijk van historische muziek met historische instrumenten.

Sinds het begin van 2006 kiest Hogeschool gent resoluut voor onderzoeksprojecten die kunnen resulteren in een 

doctoraat. Versnippering van opdrachten wordt hierbij zoveel mogelijk vermeden. Daarom worden onderzoeksassistenten 

of doctorassistenten in het Conservatorium allen voltijds aangesteld. Behalve voor het plegen van onderzoek worden ze in 

principe ook ingezet voor een onderwijsopdracht tot maximum 30% VTE. Docenten kunnen zich op hun beurt halftijds wijden 

aan de voorbereiding van een doctoraat en voor dat volume worden vrijgesteld van lesgeven. 

in de afstudeerrichting scheppende Muziek: 

“Onderzoek van het muzikaal scheppingsproces”. Dit kan heel veel verschillende soorten onderzoek genereren. 

Lopend onderzoek is “Klinkende Kunst. Onderzoek naar bestaande en nieuwe uitdrukkingsvormen binnen 

geluidsinstallatiekunst	en	de	toepasbaarheid	ervan”,	en	“Klank	–	kleur	–	(…in	stilte)”	,	“Theoretisch	en	artistiek	onderzoek	

naar de symbiose van westerse en niet- westerse muzikale idiomen.” en “De ontwikkeling van Hyperpolyfone Muziek”.

 

in de afstudeerrichting “uitvoerende Muziek”:

“Onderzoek van de culturele context, de compositorische genese en de uitvoeringspraktijk”. Behalve onderzoek door 

uitvoerende musici, is het ook mogelijk dat een muzikant, die ook deskundig is in het domein van de psychologie en 

sociologie, onderzoek naar perceptie en receptie kan verrichten. 

in de afstudeerrichting “Muziektheorie”:

“Onderzoek naar de samenhang van compositie en uitvoering”. Hieronder kunnen onderzoeksprojecten zoals “formalisering 

en informatisering van tonale harmonie” en “Theoretische modellen van akkoordcategorieën en standaardisering van 

akkoordnomenclatuur in jazz/pop- muziek” ressorteren. 

Lopende onderzoeken zijn: “Onderzoek omtrent de muziek van Nicolaus A. Huber: “Is het niet heerlijk, zoveel wegen om te 

horen?” en “Status en toekomst van de Turkse volksmuziek- naar een implementatie in het gentse muziekonderwijs?”.

 

in de afstudeerrichting “instrumentenbouw”:

“Onderzoek Instrumentenbouw”. 

Lopende onderzoeksprojecten zijn: “Ontwerp van microtonale instrumenten met expressiemogelijkheden”, “Intonatie van 
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pijporgels met de hulp van fysische modellering” en “Het concipiëren en realiseren van een ‘Organo di Legno’ ”.

in de afstudeerrichting “Muziekpedagogie”:

“Didactiek en agogiek van de verschillende afstudeerrichtingen”.

in de specifieke lerarenopleiding:

“Onderzoek in didactiek en agogiek van muziek” als onderzoekslijn.

Hieronder ressorteren volgende projecten: “Onderzoek naar de één-op-éénrelatie in het instrumentaal onderricht in het 

Hoger Muziekonderwijs.” En “Applicatie van recente digitale audio- en video klankanalyses binnen het domein van de 

stempedagogiek.”

Het project “Ontwikkeling van een model tot digitale archivering van leven en werk van een componist aan de hand van 

een interactieve en multimediale monografie annex thematische werkcataloog van Christoph graupner (1683-1760).” 

ressorteert onder verschillende lijnen. En ook sommige van de bovenvermelde onderzoeken vertonen raakvlakken met nog 

andere onderzoekslijnen dan deze waarin ze werden ondergebracht in dit overzicht. (bijlage 2-14: onderzoeksactieve 

personeelsleden, onderzoekslijnen en afstudeerrichtingen)

De ontwikkeling gaat echter verder: in de toekomst zullen volgende acties worden ondernomen:

•	selectie van bijkomende onderzoeksprojecten binnen de hierboven geschetste onderzoekslijnen zodat kleine 

onderzoeksgroepen kunnen gevormd worden of verschillende aanverwante onderzoeken kunnen worden geclusterd. 

Normaliter publiceert de Onderzoeksraad minimaal één keer per jaar een oproep waaruit, op voorwaarde van voldoende 

kwalitatief hoogstaande dossiers en afhankelijk van het totaal aantal vacantverklaringen, drie à vier onderzoekers 

kunnen worden aangeworven voor het conservatorium. Onder deze voorwaarden mag tegen 2012 een aangroei met 

10 onderzoekers verwacht worden. Daarbij is het belangrijk te focussen op een afstudeerrichting die op het huidig 

ogenblik nog niet volledig uitgebouwd is wat het onderzoek betreft, nl. Uitvoerende Muziek. Daarenboven is er thans, 

na niet-verlenging van een lopend onderzoek (najaar 2007), geen doctoraatsproject dat ‘jazz/pop’ tot voorwerp 

heeft. wel startte er in het najaar van 2008 binnen de categorie 2- tot 4-jarige onderzoeksprojecten, één project dat 

uitgaat van de richting jazz/pop (Applicatie van recente digitale audio- en video klankanalyses binnen het domein 

van de stempedagogiek: dit onderzoek streeft naar meer objectivering van stemtraining in het Hoger Kunst Onderwijs 

door inschakeling van wetenschappelijk onderbouwde methodes zoals spectrale klankanalyse in real time – analyse 

van audiofiles - electroglottograph (Egg) e.a. “ waarvoor een fulltime onderzoeker werd aangesteld en waaraan twee 

docenten zang van de afstudeerrichting UM/jp elk voor 20% van hun opdracht participeren. )

•	Het versterken van de kritische massa van het onderzoek op verschillende manieren:

 - Het ruimer actief betrekken van artistiek docenten bij het onderzoek, door hen te betrekken als (co)promotor.

 - Bij de aanwerving van nieuw academisch personeel zal naast aandacht voor hoogstaande artistieke kwaliteiten ook 

  aandacht besteed worden aan onderzoeksgerichte attitudes en onderzoeksvaardigheden.

 - De onderzoekslijnen kunnen in functie van het accent op actuele muziek en een bijzondere aandacht voor muzikale 

  gebeurtenissen die zich situeren in de periferie van het kunstenveld, verder aangescherpt en ontwikkeld worden. Ook 

  een intensere samenwerking in de AOg’s van de AUgent zal leiden tot ontwikkeling in de onderzoekslijnen.

 - Het opzetten van twee- tot vierjarige onderzoeksprojecten waarbij een coöperatie van verschillende docenten wordt 

  opgezet, niet alleen binnen het conservatorium zelf, maar ook als samenwerking met andere departementen, 

  faculteiten of instellingen: thans is er één dergelijk project lopende (cf. supra). 

 - Het aantrekken van onderzoekers op basis van andere financieringskanalen.

 - Het uitbouwen en intensifiëren van de relatie tussen de masterproef en het lopende onderzoek.

2.2.2 Onderzoeksorganisatie van de opleiding

De coördinatie en de sturing van het onderzoek aan het conservatorium gent is in handen van het ‘Steunpunt Onderzoek’ 

dat is samengesteld uit docenten en beleidsverantwoordelijken van het Conservatorium die sterke affiniteiten hebben met 

onderzoek in en over de kunsten. Verscheidene van hen hebben een wetenschappelijke achtergrond, terwijl anderen dan 

weer als musicus zelf op de een of andere wijze bezig zijn met de ontwikkeling van de kunsten. Het ‘Steunpunt Onderzoek’ 

adviseert de Departementsraad inzake onderzoeksbeleid en het aanstellen van onderzoekers.
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Overlegmomenten, contacten en samenwerking

Enkele keren per jaar komen de onderzoekers samen voor overleg onder leiding van de voorzitter van het Steunpunt 

Onderzoek. Er is gelegenheid tot overleg en individuele feedback met de promotoren en met de voorzitter van het 

Steunpunt Onderzoek. De onderzoekers rapporteren regelmatig aan hun doctoraatsbegeleidingscommissie en aan de 

Departementsraad.

Elk van de onderzoekers muziek maakt deel uit van de Associatieonderzoeksgroep ‘Muziek’ of van een andere AOg. Er 

wordt voor een aantal projecten samengewerkt met Stichting Logos en het IpEM.

Stichting Logos is een centrum voor actuele, experimentele en elektronische muziek in gent. De stichting ijvert sinds 

1968 voor alles wat met nieuwe muziek te maken heeft. Er is een professionele opnamestudio met geavanceerde 

geluidsapparatuur, een uitgebreide database (archief) met audiovisueel materiaal (video’s, dvd’s, partituren, tijdschriften 

en naslagwerken omtrent nieuwe muziek), een atelier waar muziekrobots gefabriceerd worden, een hoogtechnologische 

concertzaal (De Tetraëder) en - last but not least - een eigen “huisorkest”. Dat huisorkest bestaat inmiddels uit ruim 40 midi - 

gestuurde muziekrobots. 

IpEM: Instituut voor psycho-akoestica en Elektronische Muziek. Het is een onderzoeksinstituut van de Ugent.

Internationaal

Daarnaast zijn er ook internationale contacten. Zo is prof. Dr. Marc Vanscheeuwijck van de University of Orgeon (USA) 

copromotor in het Onderzoek van Drs. jan Boon. Dr. Helena gaunt van de guildhall School of Music (London) maakt deel uit 

van de begeleidingscommissie van Dra. Ruth Rondas. 

De onderzoekers nemen met lezingen en presentaties deel aan internationale congressen en publiceren in internationale 

tijdschriften. Tijdens het academiejaar 2007-2008 werd het Kunsten Onderzoeksforum opgestart. Het is het resultaat van 

een samenwerking tussen de Dienst Onderzoek en de twee kunstendepartementen (Conservatorium en Koninklijke Academie 

voor Schone Kunsten) van Hogeschool gent. Dit forum werd opgezet om kennis te maken met de verschillende lopende 

onderzoeken in de kunst en met het specifieke karakter van die onderzoeken. Om de drie weken ging op woensdagmiddag 

een onderzoeksforum door waarop alle Academie- en Conservatoriumonderzoekers werden uitgenodigd en waarbij telkens 

één onderzoeker zijn /haar onderzoek voorstelt en de vorderingen/problemen toelicht. Omwille van het interne en gesloten 

karakter is dit forum de ideale plaats om de onderzoeksresultaten voor te stellen en te onderwerpen aan de kritische blik van 

de andere onderzoekers. 

Bij de organisatie van het Doctoraat in de Kunsten zijn Hogeschool gent en Universiteit gent partners die samenwerken 

binnen het institutionele kader van de Associatie Universiteit gent. Het doctoraat in de kunsten bestaat uit twee luiken: 

een discursief en een artistiek luik, ondersteund door twee promotoren: één van de Universiteit gent en één van het 

conservatorium.

De opleiding is lid van AEC, waar o.a. via het thematisch netwerk voor muziek, polyfonia heel wat informatie over onderzoek 

verspreid wordt (cf. bijlage 2-13).

De opleiding muziek is eveneens actief in het Orpheus Instituut:

•	 Binnen het regelmatig overleg tussen de onderzoekscoördinatoren en departementshoofden van de verschillende 

instellingen muziek Hoger Kunstonderwijs.

•	 Deelname aan gezamenlijke initiatieven: Dag van het Artistiek Onderzoek, met publicatie naar aanleiding daarvan met 

overzicht van de verschillende instellingen, MAO (Module Artistiek Onderzoek): jaarlijks drie modules waarbij telkens één 

van de onderzoekscoördinatoren als curator optreedt, bij te wonen door de onderzoekers en studenten

•	 Daarnaast kunnen onze studenten en onderzoekers ook de andere lezingen etc. van het Orpheus Instituut bijwonen.
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2.2.3 Verwevenheid van het onderzoek met het onderwijs

Ter voorbereiding van het academiejaar 2004-2005 werd, in het kader van de implementatie van het decreet betreffende de 

herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, het curriculum van de opleiding muziek hervormd, om te voldoen 

aan het vereiste academisch niveau. Het nieuwe curriculum werd jaar na jaar, progressief ingevoerd. Dit betekende concreet 

dat het introduceren van de studenten in de brede artistieke praxis niet alleen steunt op vakmanschap, verbeelding, 

voorstellingsvermogen en theoretische reflectie, maar dat ook het ontwikkelen van de onderzoekvaardigheden op een 

expliciete manier deel uitmaakt van de opleiding.

Bij de hervorming van het curriculum werd er vertrokken van volgende uitgangspunten: 

Het onderzoek in de kunsten verheldert reflexief en experimenteel de manier waarop kunst gemaakt wordt. Het verkent 

de mogelijkheden en evalueert de beslissingsprocessen die leiden tot de ontwikkeling van het kunstwerk. Het gaat er ook 

om de inzet van de beslissingen die naar het kunstwerk leiden te expliciteren, te evalueren in het licht van de alternatieve 

mogelijkheden en keuzes en en te beoordelen naar hun artistieke en culturele relevantie.

Onderzoek in de kunsten kan niet gescheiden worden van de beoefening der kunsten, maar moet er wel van worden 

onderscheiden. In tegenstelling tot de kunstpraktijk is dit onderzoek niet resultaatgericht maar procesgericht, het richt zich 

ook niet tot een breed concertpubliek, maar tot een “peergroup” of tot een groep van mensen die nauw betrokken zijn bij het 

maken van kunst. 

Vandaar dat er meer aandacht wordt besteed aan de verbalisering van het onderzoek. “Het kunnen verbaliseren (mondeling 

en schriftelijk in de vorm van een publicatie) van zowel verloop als resultaat zijn onlosmakelijk verbonden met het onderzoek 

in de kunsten.”5

De	werkgroep	Research	and	Education	van	de	AEC	(Association	Européenne	des	Conservatoires,	Académies	de	Musique	

et Musikhochschulen), onderscheidt vier criteria waaraan dergelijke publicaties moeten voldoen. Deze standaarden moeten 

uiteraard gehanteerd worden voor onderzoek in de kunsten in het kader der academisering van de opleiding tot bachelor en 

master in de Muziek:

•	 originaliteit	en	creativiteit,	hetzij	in	de	probleemstelling,	hetzij	in	de	methode;

•	 het onderzoek moet op een voor vakgenoten aanvaardbare manier zijn uitgevoerd, d.w.z. volgens de regels en de 

normen	die	gelden	in	het	betrokken	vakgebied;

•	 over het resultaat moet verantwoording worden afgelegd in een vorm die de discussie daarover met vakgenoten mogelijk 

maakt;

•	 het resultaat moet iets toevoegen aan onze kennis of ons inzicht in het onderzochte onderwerp.

In het kader van de academisering van de opleiding muziek werden nog een aantal criteria toegevoegd:

•	 Interdisciplinariteit tussen de verschillende kunsten en tussen theorie en praktijk maakt deel uit van de missie van het 

conservatorium. Ook in het onderzoek moet deze interdisciplinariteit gekoesterd worden.

•	 De relevantie van het onderzoek moet verder reiken dan de beoefening der kunsten binnen het conservatorium. Het moet 

ook relevant zijn voor de artistieke praxis buiten de context van het hoger kunstonderwijs.

Bij de ontwikkeling van de eindcompetenties en het nieuwe curriculum werd uitgegaan van de Dublindescriptoren en de 

Vlaamse vertaling ervan, zoals beschreven in art. 58 van het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs. 

Vertrekkende vanuit de beoogde onderzoekscompetenties van de master en competenties gericht op reflectie en inzicht in 

maatschappelijke, historische en artistieke context, werden nieuwe opleidingsonderdelen geprogrammeerd en vakinhouden 

bijgestuurd. Verticale en horizontale integratie van theorie en praktijk in functie van onderzoek maakt een optimale transfer 

mogelijk. Om deze doelen te bereiken werd een krachtige leeromgeving (o.a. portfolio) gecreëerd met progressieve aandacht 

voor de groeiende autonomie in het leren van de student. In 2.1 gingen we in op de aanpassingen van het curriculum. Bij 

onderwerp 3 zullen we een ander aspect van de inbedding van onderzoek in onderwijs aantonen, namelijk het actief inzetten 

van de onderzoekers in het onderwijs.

De opleiding is er stellig van overtuigd dat er zich een geïntegreerde onderzoekscultuur ontwikkelt. De onderzoekers zijn 

aanwezig in en hebben een sterke band met de onderwijsactiviteiten van het conservatorium.

5  op cit. Consensusnota 3 werkgroep academisering hoger kunstonderwijs
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De onderzoeksassistenten -doctorandi (maximum 30% onderwijsopdracht) en de doctorerende docenten (50% 

onderwijsopdracht) hebben een lesopdracht in de opleiding. Op deze manier brengen ze hun onderzoeksexpertise 

rechtstreeks binnen in de opleiding. Ze geven in opleidingsonderdelen van het verplicht curriculum (in Ba 1 en Master 1) 

lezingen over hun onderzoek. 

Het conservatorium ontwikkelt een visie op de kunsten waarbinnen multidisciplinaire raakvlakken met de wetenschap worden 

aangemoedigd.

2.2.4  De ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en –attitudes bij de studenten

Om te musiceren, te componeren of een instrument te bouwen, hanteren musici artistieke denkkaders en wordt er gewerkt 

met artistieke hypothesen en theorieën. Dit gebeurt niet altijd op een expliciete manier, maar men creëert steeds vanuit 

een impliciet onderzoekende houding. wanneer we het structuurdecreet doornemen dan lezen we: “wetenschappelijk 

onderzoek, met inbegrip van onderzoek in de kunsten”. Daarom werd bij het invullen van de competentiematrix voor de 

opleidingsonderdelen niet enkel rekening gehouden met de wetenschappelijke competenties zoals MC1: “het vermogen 

om op een wetenschappelijke wijze te denken en te handelen”, maar werd ook rekening gehouden met de artistieke 

onderzoekscompetenties. Bovendien is er in MC8 sprake van “ het kunnen toepassen van paradigma’s in het domein van 

de	wetenschappen	of	de	kunsten…”.	We	trekken	in	dit	zelfevaluatierapport	en	in	de	competentiematrix	de	lijn	dan	ook	

consequent	door.	Bijvoorbeeld:	BC1:	“een	onderzoekende	houding”	en	MC7	“	het	kunnen	ontwerpen	van	onderzoek”	

hebben onzes inziens ook betrekking op de kunsten en op het onderzoek in de kunsten.

we geven hier bij wijze van voorbeeld enkele eindcompetenties van de master – in het omvormingsdossier: startpunt 

voor de programmaontwikkeling – waar onderzoekscompetenties centraal staan. Voor een volledig overzicht van de 

onderzoekscompetenties van de verschillende afstudeerrichtingen en hun relatie met het programma, verwijzen we uiteraard 

naar de matrix. (bijlage 1-3 bach / ma).

Competentiedomein Creativiteit

•	heeft kennis van en inzicht in gevorderde disciplines noodzakelijk voor persoonlijk artistiek onderzoek in de muziek 

Competentiedomein Analytisch inzicht en kritisch reflectieve attitude

•	kan zelfstandig muziekonderzoek verrichten op het niveau van een beginnend musicus/onderzoeker

•	heeft inzicht in de ruime artistieke context en opvattingen, waaraan de eigen muziekuitvoeringen getoetst worden

•	verdiept zich in muziekhistorische, cultuurhistorische en musicologische theorieën

Competentiedomein Organisatievaardigheid

•	kan een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf opzetten en in stand houden

•	kan een eigen effectieve methode voor muziekonderzoek, voor de realisatie van muziekuitvoeringen kiezen of 

ontwikkelen en toepassen

Na de hervorming van het curriculum onderscheiden we vier groepen van opleidingsonderdelen:

1. Opleidingsonderdelen die expliciet de ontwikkeling van onderzoekscompetenties tot doel hebben

2. Opleidingsonderdelen waar domeinspecifieke competenties nagestreefd worden, doch waarmee ook bepaalde 

onderzoekscompetenties gerealiseerd worden

3. Opleidingsonderdelen die kennis en inzicht in de discipline vergroten, de nieuwste ontwikkelingen behandelen en als 

dusdanig de noodzakelijke basis verschaffen voor de toepassing van onderzoeksvaardigheden

4. Opleidingsonderdelen die leiden tot kennis en inzicht in de bredere culturele context van het scheppen en uitvoeren van muziek

Elke groep opleidingsonderdelen streeft haar eigen competenties na, die dan nog eens verder gespecificeerd worden 

per opleidingsonderdeel (zie matrix onder het luik: algemeen wetenschappelijke competenties conform art 58). wat de 

competenties van de bachelor betreft benadrukken we in de verschillende opleidingsonderdelen die de BC3 competentie 

nastreven, naast het maatschappelijke, wetenschappelijk en ethische karakter van de vraagstukken die er behandeld 

worden, ook het artistieke, esthetische karakter.

matrixen ZER/ingevulde competentiematrix bachelors.xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls
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In de hierop volgende tekst gaan we dieper in op de specifieke kenmerken van deze groepen.

1. Opleidingsonderdelen die expliciet de ontwikkeling van onderzoekscompetenties tot doel hebben: programmapijler 

vorming van onderzoeksvaardigheden

in het studietraject van de bachelor behoren volgende opleidingsonderdelen tot deze groep:

•		 Onderzoeksmethodiek I (3 ECTS, hoorcollege en werkcollege)

•		 Onderzoeksmethodiek II (3 ECTS, hoorcollege en werkcollege)

•		 Onderzoeksmethodiek III (3 ECTS, hoorcollege en werkcollege)

•		 paper (3 ECTS, begeleid zelfstandig werk)

•		 Klankrealisatie en klankonderzoek (3 ECTS werkcollege.)

•		 Akoestiek I ( 3 ECTS hoorcolleges )

•		 Akoestiek II ( 3 ECTS, hoorcolleges)

•		 Akoestiek III ( 3 ECTS hoorcolleges )

•	 Akoestiek IV( 3 ECTS hoorcolleges) 

•		 Muziekakoestiek (3 ECTS, hoorcolleges)

In onderzoeksmethodiek I worden de studenten wegwijs gemaakt in de beginselen van het opzoeking- en archiveringwerk, 

de kritische omgang met bronnenmateriaal, het gebruik van naslagwerken, bibliotheken en databanken.

In onderzoeksmethodiek II en III worden de studenten geconfronteerd met de literatuurcanon van hun discipline ( dit impliceert 

uiteraard overwegend muzikale werken) en de ermee verbonden historische en culturele context. Het opleidingsonderdeel 

wordt in hoorcolleges en in werkcolleges aangeboden. In onderzoeksmethodiek II krijgen ze de opdracht een 

onderzoeksvraag te formuleren. In onderzoeksmethodiek III schrijven ze vanuit een onderzoeksvraag een korte paper. 

De onderzoeksvraag en de paper hebben betrekking op hun discipline (uitvoerende muziek, scheppende muziek – 

compositie of muziekproductie, muziektheorie en instrumentenbouw). In de paper communiceert de student zijn vermogen 

tot kritische reflectie. Deze paper wordt gezien als een logische verderzetting van de eerder geschreven kritieken, de 

onderzoeksopdracht in B2, de portfolio’s, de taken voor ‘analyse’ en de taken voor muziekgeschiedenis.

De paper wordt begeleid door de docent van het opleidingsonderdeel ‘paper’ en door een onderzoekscoach. De docent 

van dit opleidingsonderdeel coördineert en begeleidt de papers. De onderzoekcoaches zijn twee assistenten-doctorandi en 

één assistent die een gezamenlijke opdracht van 90% VTE vervullen. Dit percentage zal in de nabije toekomst uitgebreid 

worden. De onderzoekscoaches hebben allen zowel een artistieke als een wetenschappelijke opleiding gevolgd waardoor ze 

vertrouwd zijn met beide terreinen. Het werk aan de paper wordt met een elektronisch portfolio aangestuurd en de studenten 

kunnen persoonlijk bij de coaches terecht voor meer directe hulp. Verder werken de studenten zelfstandig aan hun paper. 

Het opleidingsonderdeel onderzoeksmethodiek is horizontaal in het curriculum verbonden met cultuurgeschiedenis, 

muziekgeschiedenis, partituuranalyse en harmonie en contrapunt. Er wordt gestreefd naar een geïntegreerde aanpak om de 

transfer van kennis, inzichten en onderzoeksattitudes doorheen de opleidingsonderdelen te optimaliseren. De uiteindelijke 

toets van de onderzoekscompetenties vindt zijn beslag in de artistieke realisaties, de competentie om de context ervan te 

duiden en om te reflecteren over de artistieke keuzes in de masterproef.

De nagestreefde competenties in Onderzoeksmethodiek III worden in de studiefiche uitvoerig verwoord. Hieruit blijkt dat naast 

domeinspecifieke competenties vooral onderzoekscompetenties nagestreefd worden.

In de afstudeerrichting scheppende muziek – compositie wordt Onderzoeksmethodiek II en III vervangen door Klankrealisatie 

en klankonderzoek. Dit opleidingsonderdeel is sterk verbonden met Akoestiek in de afstudeerrichting Instrumentenbouw. 

Deze opleidingsonderdelen behandelen domeinen die rechtstreeks aanleiding geven tot meetbaar onderzoek. Ook 

Muziekakoestiek voor de studenten muziektheorie is hiermee verwant. Dit omvat de wetenschappelijke studie van 

toonsystemen, zwevingen en stemmingen.

In het academiejaar 2004-2005 werd gestart met een portfolio voor de opleidingsonderdelen instrument solopraktijk 

instrument/zang en kleine ensembles van de afstudeerrichting uitvoerende muziek. Vanaf dit academiejaar werd een portfolio 

als begeleiding- en reflectie-instrument ontwikkeld voor het gehele studietraject naar de masterproef (cf. tabel studietraject 

van onderzoeksmethodiek naar masterproef).
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Dit onderwijsontwikkelingsproject richtte zich enerzijds op de diepe en brede integratie van de reflectie- en 

onderzoeksdoelen in het gehele curriculum en anderzijds op het versterken van de onderwijsmethodiek en 

onderwijsomgeving in functie van de onderzoeksattitudes en reflectie. 

in het studietraject van master behoren volgende opleidingsonderdelen tot deze groep:

•	 Portfolio	persoonlijk	artistiek	project	&	scriptie	M	I	(3	ECTS,	begeleid	zelfstandig	werk)

•	 Portfolio	persoonlijk	artistiek	project	&	scriptie	M	II	(3	ECTS,	begeleid	zelfstandig	werk)

•	 Portfolio	persoonlijk	artistiek	project	&	scriptie	M	III	(3	ECTS,	begeleid	zelfstandig	werk)

•	 Seminarie muziekhistorisch en –analytisch onderzoek (3 ECTS, begeleid zelfstandig werk)

•	 Masterproef (24 ECTS) 

•	partim recital, [of portfolio en concert compositie, of portfolio en concert muziekproductie, of portfolio en concert 

instrumentenbouw] 

•	partim persoonlijk artistiek project

•	partim scriptie

•	 Organologisch onderzoek MI (3 ECTS werkcollege en begeleid zelfstandig leren)

•	 Organologisch onderzoek MII (3 ECTS werkcollege en begeleid zelfstandig leren)

•	 Organologisch onderzoek MIII (3 ECTS werkcollege en begeleid zelfstandig leren)

•	 Muziekkritiek (3 ECTS werkcollege)

Het gehele studietraject van de afstudeerrichting uitvoerende muziek wordt begeleid met een elektronisch portfolio. Het 

portfolio wordt gedurende drie semesters als een afzonderlijk opleidingsonderdeel georganiseerd om het werkproces van de 

organisatie en de kwaliteit van de reflectie goed te kunnen volgen en beoordelen.

De afstudeerrichting muziekpedagogie maakt tevens gebruik van een portfolio met persoonlijk ontwikkelingsplan.

Het studietraject van de masterproef ligt in het verlengde van het studietraject van onderzoeksmethodiek. De 

domeinspecifieke competenties zijn nu veel uitgebreider en worden grondiger uitgediept. De student kan op een zelfstandige 

manier aan de slag om de competenties op vlak van onderzoek, reflectie en contextualisering in relatie tot zijn persoonlijk 

artistiek project en zijn eindrecital, te verdiepen en te verbreden. De masterproef bestaat uit drie onderdelen: het recital (met 

varianten	per	specialisatie;	zie	boven),	het	persoonlijk	artistiek	project	en	de	scriptie.	

In de eerste master wordt het schrijven van de scriptie nog verder ondersteund door het opleidingsonderdeel Seminarie 

muziekhistorisch en –analytisch onderzoek, Organologisch onderzoek of Muziekkritiek. 

Dit stelt de studenten in de gelegenheid zich beter te informeren over de onderwerpen van de onderzoekers/doctorandi 

zoals uitgevoerd aan het Conservatorium van Hogeschool gent. 

Ook tijdens de lessen “onderzoeksmethodiek” van bachelor 1 worden korte introducties gegeven door de onderzoekers aan 

de studenten. In de komende jaren worden de studenten meer vertrouwd gemaakt met de onderzoeksvaardigheden. De 

meer uitgebreide voordrachten over onderzoek aan het Conservatorium tijdens deze lezingen in het eerste masterjaar moet 

de impact hiervan optimaliseren en moet bijdragen tot een stimulans die studenten aanspoort later in de voetsporen van 

deze onderzoekers te treden. 

Elke lezing bevat een bespreking van het onderzoek en een onderzoeksgerelateerd onderwerp:

na de lezing wordt de studenten de mogelijkheid geboden in discussie te treden met de onderzoekers. Hierbij kunnen 

onderwerpen aan bod komen zoals: 

•	 de relatie theoretisch- praktisch luik binnen het doctoraat in de kunsten 

•	 zin en onzin van artistiek onderzoek

•	 conferenties, publicaties en doctoral school

•	 het afbakenen en verfijnen van een onderwerp

•	 wat houdt een doctoraat in – wat is de workload – wat zijn de doelen

•	 hoe maak ik een poster / hoe bereid ik een presentatie voor?
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De studenten schrijven een kritisch verslag over deze lezingen en dit zorgt voor een extra reflectiemoment over het 

onderzoek in de kunsten aan het conservatorium. (bijlage 2-15a en 2-15b)

Het studietraject van de masterproef, partim persoonlijk artistiek project en scriptie, wordt artistiek begeleid door een 

promotor uit het artistieke docentencorps. Een coördinator voor de persoonlijke artistieke projecten waakt over het goede 

verloop van het studietraject. De assistenten-doctorandi worden ingezet om het discursieve deel, de scriptie, te begeleiden.

Binnen de master instrumentenbouw wordt er in samenwerking met de instrumentenmusea organologisch onderzoek MI, II, III 

georganiseerd. Hierin focust men zich op wetenschappelijk onderzoek van historische instrumenten.

Onderstaand schema van het studietraject “van onderzoeksmethodiek tot masterproef” voor de afstudeerrichting uitvoerende 

muziek geeft een illustratieve samenvatting van de gerealiseerde onderwijsontwikkeling inzake onderzoeksattitudes en 

vaardigheden en geeft tevens een indicatie van de nog te realiseren stappen.

stuDietraject “van onderzoeksmethodiek tot masterproef” (uitvoerende muziek)

Soort traject Aantal contacturen Concretisering opdracht

Onderzoek 

bachelor

Driejarig traject

48 contacturen Curriculum

•	 Onderzoeksmethodiek	I	(3	studiepunten,	24	uren	hoorcollege	en	werkcollege)	

•	 Onderzoeksmethodiek	II	(3	studiepunten,	24	uren	hoor-	en/of	werkcolleges)

•	 Onderzoeksmethodiek	III	(3	studiepunten,	24	uren	hoor-	en/of	werkcolleges)

•	 Paper	(3	studiepunten,	(begeleid	zelfstandig	werk)	

Opdrachten

•	 Opdrachten	onderzoeksmethodiek	I

•	 Onderzoeksopdracht	Ba	2

•	 Paper

portfolio bachelor 

•	 Beginevaluatie	(SWOT)	en	actieplan

•	 Archiveren	repertoire

•	 Documenteren	examenrepertoire

•	 Onderzoekslogboek	van	één	werk	uit	repertoire

•	 Reflectie

Begeleiding

•	 Titularis	van	het	opleidingsonderdeel

•	 Studiebegeleiding

•	 Onderzoekscoach	

•	 Coördinator	onderzoek

Beoordeling

•	 Mondeling	examen

•	 Schriftelijk	examen

•	 Evaluatie	van	opdrachten

Deadlines

•	 Deadlines	voor	opdrachten	&	paper

Tabel 3

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-15 Aankondiging lezingen onderzoekers en voorbeeld van verslag door de student.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-15b Verslagen bijgewoonde seminaries in het kader van onderzoek 2008-2009.pdf
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Traject masterproef (uitvoerende muziek)

Soort traject Aantal contacturen Concretisering opdracht

Traject masterproef

Tweejarig traject

36 contacturen Curriculum

•	 Portfolio	persoonlijk	artistiek	project	&	scriptie	M	I	(3	ECTS,	begeleid	zelfstandig	

werk)

•	 Portfolio	persoonlijk	artistiek	project	&	scriptie	M	II	(3	ECTS,	begeleid	zelfstandig	

werk)

•	 Portfolio	persoonlijk	artistiek	project	&	scriptie	M	III	(3	CTS,	begeleid	zelfstandig	werk)

•	 Seminarie	muziekhistorisch	en	–analytisch	onderzoek	(3	ECTS,	24	uren	hoor-	en/of	

werkcolleges)

•	 Masterproef	(24	ECTS)	

•	 Recital

•	 Persoonlijk	artistiek	project

•	 Scriptie

Portfolio	persoonlijk	artistiek	project	&	scriptie

•	 De	realisatie	van	het	persoonlijk	artistiek	project	of	het	persoonlijk	artistiek	pedago-

gisch project en de scriptie wordt onder begeleiding van een promotor voorbereid 

in	drie	fases;	dit	gedurende	de	drie	eerste	semesters	van	de	masteropleiding.	De	

effectieve realisatie en presentatie gebeurt tijdens het vierde semester als onderdeel 

van de masterproef.

•	 In	elk	fase	moet	de	student	een	aantal	opgelegde	stappen	gerealiseerd	hebben. 

De stukken die aantonen dat aan de opgelegde normen voldaan werd, worden 

verzameld in het portfolio.

Begeleiding

•	 Titularis	van	het	opleidingsonderdeel

•	 Onderzoekscoach	

•	 Coördinator	portfolio

•	 Studiebegeleiding

•	 Promotor	

Beoordeling

•	 Mondeling	examen

•	 Jurering	van	het	werkproces	d.m.v.	portfolio

•	 De	masterproef	(24	credits)

•	 recital:	externe	jury	(16	credits)

•	 persoonlijk	artistiek	eindproject:	interne	jury	(4	credits)	

•	 scriptie:	interne	jury	(4	credits)

Deadlines

•	 Deadlines	voor	portfolio

•	 Deadlines	voor	masterproef

2.  Opleidingsonderdelen waar domeinspecifieke competenties nagestreefd worden, doch waarmee ook bepaalde 

onderzoekscompetenties gerealiseerd worden: programmapijler muziektheorie

Naast de vorige groep opleidingsonderdelen die exclusief onderzoekgericht zijn, werden een aantal opleidingsonderdelen 

geheroriënteerd en/of gehergroepeerd in functie van onderzoeksondersteuning door middel van het aanbrengen van muziek- 

en cultuurhistorische referentiekaders, het ontwikkelen van muziekanalytische vaardigheden en het implementeren van een 

uitgebreid begrippenapparaat met betrekking tot muziek. Deze opleidingsonderdelen vergroten niet alleen de kennis en 

het inzicht in de diverse disciplines, zij behandelen de nieuwste ontwikkelingen in hun domein en liggen als dusdanig ten 

grondslag aan het toepassen van onderzoeksvaardigheden en –attitudes.

Tabel 4



ZelFeValuatieraPPort 2009 CONSERVATORIUM HOgESCHOOL gENT 65

In het studietraject van de bachelor behoren onder meer volgende opleidingsonderdelen tot deze groep:

•	 Overzicht	muziek-	en	cultuurgeschiedenis	&	auditieve	analyse	BI	(3	ECTS,	hoorcollege	en	begeleid	zelfstandig	werk)

•	 Overzicht muziek- en cultuurgeschiedenis en kritiek BII (3 ECTS, hoorcollege en begeleid zelfstandig werk)

•	 Muziekgeschiedenis,	kritiek	&	partituuranalyse	BI	(6	ECTS,	hoorcollege,	werkcollege	en	begeleid	zelfstandig	werk)

•	 Muziekgeschiedenis,	kritiek	&	partituuranalyse	BII	(6	ECTS,	hoorcollege,	werkcollege	en	begeleid	zelfstandig	werk)

•	 Organologie

•	 Etnische muziek (keuzevak)

In partim kritiek van het opleidingsonderdeel Overzicht muziek- en cultuurgeschiedenis en kritiek BII krijgen de studenten 

de opdracht om op een kritische manier te reflecteren over bijgewoonde cultuurmanifestaties. Over deze opdracht wordt 

schriftelijk gerapporteerd. Muziekgeschiedenis, kritiek & partituuranalyse BI wordt in verschillende modules aangeboden. 

Hierin wordt de encyclopedische kennis met betrekking tot verschillende muziekhistorische periodes, fenomenen en idiomen 

uitgediept.

In het studietraject van de master behoren onder meer volgende opleidingsonderdelen tot deze groep:

•	 Algemene muziek en drama didactiek en agogiek (6 ECTS, hoorcolleges en probleemgestuurd onderwijs)

•	 Leren en instructie (6 ECTS, hoorcolleges en opdrachten)

•	 Analysemodellen

•	 Muziekkritiek

3.  Opleidingsonderdelen die kennis en inzicht in de discipline vergroten, de nieuwste ontwikkelingen behandelen en 

als dusdanig de noodzakelijke basis verschaffen voor de toepassing van onderzoeksvaardigheden: programmapijler 

muziektheorie 

In het studietraject van de bachelor en master behoren onder meer volgende opleidingsonderdelen tot deze groep. Ter 

illustratie enkele voorbeelden:

•	 Solfège,	gehoorvorming,	algemene	muziekleer	&	koor	BI	–II	–III	-	IV	

•	 Harmonie BI – II - III

•	 Contrapunt B I – II – III 

•	 jazz /pop- harmonie BI –II –III – IV –V – VI 

•	 Reharmonisatie en arrangement MI – II – III - IV

•	 Instrument- of zang- solopraktijk BI –II –III – IV –V – VI 

•	 Instrumentenleer en Instrumentatie, orkestratie BI -II 

•	 posttonale compositietechnieken

•	 practicum posttonale compositietechnieken

•	 Vormleer jazz/pop en arrangement kleine ensembles BI-II

•	 Nieuwe instrumenten MI-II-III-IV 

•	 Verwante instrumenten

•	 Technisch tekenen BI

•	 Materialenleer BI-II-III-IV

•	 Stemmen en intoneren

•	 Stage instrumentenbouw (musea)

De voorwaarde voor onderzoek is uiteraard de grondige beheersing van de muzikale syntaxis. De opleidingsonderdelen 

Solfège, gehoorvorming en algemene muziekleer BI-II-III-IV zijn hiervan een eerste aanzet. De studie van Harmonie, 

Contrapunt of Jazzharmonie leidt tot de beheersing van de muzikale syntaxis. Deze disciplines bestuderen o.m. de verticale 

en horizontale toonmateriaalbehandeling van de modale en tonale muziek.

Deze opleidingsonderdelen werden grondig geherstructureerd en afgestemd op de internationale geldende standaarden van 

de muziektheorie, zodat ze een solide basis vormen voor zowel het muziekanalytische onderzoek als het creatieve proces. 

Posttonale compositietechnieken en Practicum posttonale compositietechnieken (Uitvoerende Muziek- klassiek / M I) sluiten 

hierbij aan. Ze bestuderen de toonmateriaalbehandeling buiten het domein van de tonaliteit vanaf de twintigste eeuw. 
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Het opleidingsonderdeel vormleer jazz/pop en arrangement kleine ensembles introduceert de studenten Uitvoerende 

Muziek - jazz /pop - en Scheppende muziek - muziekproductie in o.m. de muzikale codes van de jazz- en popmuziek. 

Instrumentenleer, instrumentatie, orkestratie en reharmonisatie en arrangement streven verwante doelen na.

In coaching ensembles/ coaching kleine ensembles staat het communiceren en overbrengen van eigen artistieke inzichten en 

beslissingen die voortvloeien uit onderzoek centraal.

In de afstudeerrichting muziekpedagogie behoren: “pedagogische componenten van het leraarschap, onderwijsorganisatie 

en beleid en vakdidactiek tot deze groep opleidingsonderdelen.

4.  Opleidingsonderdelen die leiden tot kennis en inzicht in de bredere context van het scheppen of uitvoeren van muziek: 

programmapijler algemeen culturele vorming

In het studietraject van de bachelor en master behoren onder meer volgende opleidingsonderdelen tot deze groep: 

•	 filosofie (3 ECTS, hoorcolleges) 

•	 Muziekpsychologie

•	 Cultuurmanagement (6 ECTS, hoorcolleges en opdrachten)

•	 Van de afstudeerrichting muziekpedagogie behoren volgend opleidingsonderdeel tot deze groep: kunstagogiek ( 3 ECTS, 

hoorcolleges)

Eigen initiatief

Vanaf het begin van de opleiding hebben de studenten de mogelijkheid tot het nemen van eigen initiatieven en het leggen 

van eigen accenten. Dit vooral in de opleidingsonderdelen die de hoofddisciplines vertegenwoordigen of flankeren, o.a. 

solopraktijk instrument/zang, kleine ensembles, improvisatie, compositie, opname en klankrealisatie en theorie en praktijk 

instrumentenbouw. Doorheen de opleiding wordt het eigen initiatief aangemoedigd om uiteindelijk uit te monden in de 

verschillende onderdelen van de masterproef, waar de studenten meer en meer op een zelfstandige manier aantonen dat ze 

“meester” zijn in hun discipline.

De afstudeerrichting uitvoerende muziek heeft al vele jaren de traditie om studenten aan te moedigen zelf initiatieven te 

nemen voor artistieke producties. Deze initiatieven worden gewaardeerd door middel van incentives voor een verwant 

opleidingsonderdeel. De regels hiervoor liggen vast in het departementaal onderwijs- en examenreglement.

De masterproef

De masterproef bestaat uit drie onderdelen. Alle competenties van de master muziek zijn vervat in de masterproef. De 

masterproef toetst en illustreert het al dan niet behalen van de competenties van de master muziek. De student toont 

zijn meesterschap als kunstenaar (componist, muziekproducer, uitvoerend musicus, theoreticus en instrumentenbouwer) 

als zelfstandig organisator van de communicatie met zijn publiek en als beginnend onderzoeker. In facet 2.8 gaan we 

uitgebreider in op de masterproef.

2.2.5  Ambachtelijk en artistiek meesterschap en verwevenheid met het beoefenen en ontwikkelen van de kunsten

De ontwikkeling van het artistiek en ambachtelijk meesterschap kan niet los gezien worden van de vorming van de 

competenties zoals ze in de programma-aspecten van 2.2.4 geschetst worden. In deze § 2.2.5 belichten we uitgangspunten 

die we in ‘1.0 visie op de doelstellingen’ samengevat hebben: 

 Ambachtelijke artistieke vorming van musici: competenties ten behoeve van de verscheiden vormen van muzikale praxis.

 Actieve vorming tot kritische zelfstandigheid is een noodzaak om zonder de artistieke waarachtigheid te verliezen, toch 

een rijk gevuld beroepsleven te kunnen realiseren.

Ze vonden hun vertaling in de eindcompetenties van het omvormingsdossier. we geven hier als illustratie een samenvatting 

van deze competenties van de master uitvoerende muziek. Voor een volledig overzicht van deze competenties in de 

verschillende afstudeerrichtingen en hun relatie met het programma, verwijzen we uiteraard naar de matrix. (bijlage 1-3 

/ ma) Daar worden ook alle indicatoren en deelcompetenties in relatie met de onderdelen van het programma en het 

domeinspecifiek referentiekader opgesomd.

matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls
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Creativiteit

De student is bekwaam om de eigen artistieke visie en het eigen muzikaal aanvoelen uit te drukken door een persoonlijke 

en artistiek hoogstaande instrumentale muziekvertolking

De student is als solist, in ensembles in een orkest bekwaam tot artistiek hoogstaande muziekuitvoeringen

Organisatievaardigheid

De student kan een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf opzetten en in stand houden

De student kan een eigen effectieve methode voor muziekonderzoek, voor de realisatie van muziekuitvoeringen kiezen of 

ontwikkelen en toepassen

Groei- en ontplooiingsmogelijkheden

De student heeft de attitude om zich steeds diepgaander als musicus te ontplooien

Communicatieve vaardigheden 

De student geeft daadwerkelijk blijk van de wens om als solist, in het orkest of in een ensemble muziek uit te voeren

Samenwerkingscompetenties 

De student kan een wezenlijke artistieke bijdrage leveren aan het muzikale groepsproces 

De groeiende zelfstandigheid, het initiatief en de ontwikkeling van de persoonlijke artistieke smaak en stijl kunnen slechts 

ontwikkeld worden in en door de artistieke praktijk. Zoals in facet 2.1 beschreven wordt, staan opleidingsonderdelen binnen 

het ambachtelijk- artistieke domein doorheen de curricula van de bachelor en de master muziek van de verschillende 

afstudeerrichtingen garant voor een gedegen meesterschap: 

Instrument- of zang –solopraktijk, Begeleidingspraktijk, Klavierpraktijk, Begeleiden, Dansante expressie, Muziektheatrale 

vorming en projecten, grote ensembles, Kleine ensembles, Improvisatie, Koor, Close Harmony, practicum posttonale 

compositietechnieken, Solfège, Compositie, Opname en klankrealisatie, Compositie en songwriting, jazzcompositie en 

arrangement,	Coaching	ensembles,	Theorie	&	praktijk	instrumentenbouw,	Stemmen,	Intoneren	en	afregelen,	Houtsnijden,	

Technisch tekenen, Instrumentatie en orkestratie, Stage muziekproductie, Recital, persoonlijk artistiek project

Aanvankelijk in confrontatie met een intern publiek, maar gaandeweg door de communicatie van hun uitvoeringen, 

composities, muziekproducties en instrumenten met een extern publiek leren de studenten zich daarvoor te organiseren en 

om te gaan met kritiek.

Dit gebeurt in een competitieve sfeer die een conservatorium kenmerkt. Het oordeel van hun peers is minstens even hard als 

dat van hun docenten, harder dan het oordeel van een dankbaar publiek.

De opleiding daagt de studenten uit steeds beter te presteren. Nieuwe uitdagingen zijn niet enkel inherent aan een 

progressief stijgend artistiek en technisch niveau van de semesterproeven, de studenten worden ook actief gestimuleerd om 

eigen projecten op te zetten. (bijlage 1-6 Doer art 31 stimuli- regeling).

De studenten uitvoerende muziek leren door intra- en extra muros optredens (bijlage 2-16 gradus ad Parnassum en 

bijlage 2-18 extra muros jazz/pop Flat nine) om te gaan met de organisatie en de voorbereiding ervan. Ze worden 

geconfronteerd met situationele stress en podiumvrees en leren ermee omgaan. 

De inhoud (repertoire), de organisatie en de wijze van beoordelen van de examens in de afstudeerrichting uitvoerende 

muziek (cf. facet 2.7) volgen de didactische lijn van gestage groei naar meer zelfstandigheid, initiatief en confrontatie met het 

publiek. (cf. ook studiefiches van het opleidingsonderdeel instrument/zang solopraktijk )

Deze podiumervaring en het groeiend inzicht in de voor hun vak zo specifieke oefen -en studietechnieken, vergroot het 

inzicht in het eigen kunnen, wakkert hun zelfvertrouwen aan en leert ze zich realistische, doch uitdagende doelen te stellen.

Kleine ensembles voor de twee specialisaties uitvoerende muziek, muziektheatrale vorming voor de klassieke en de 

jazz	&	pop-	zangers,	special	combo	voor	jazz&pop,	bandpracticum	voor	de	muziekproducers,	opnames	van	concerten	

intra en extra muros, close harmony choir, kamerkoor, koor, ensemble hedendaagse muziek, clarinetchoir, saxchoir, 

operaproducties (zang- klassiek), middagconcerten compositie, live electronics, aspecten experimentele pop zijn belangrijke 

opleidingsonderdelen of vrije activiteiten waar de studenten leren samenwerken aan artistieke projecten. (bijlage 2-17a en 

bijlage 2-17b)

De grote ensembles, het Conservatorium symfonieorkest, hafabra en bigband, werken projectmatig en treden steeds op voor 

een extern publiek, dit zowel intra- als extra muros. (bijlage 2-16 en 2-17c) 

Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-6 DOER 2009-2010.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-16.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-18 website Flat nine.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-17a Scoppio Di Vesuvio.jpg
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-17b the turn of the screw.jpg
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-16.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-17c1 Jaarfolder Conservatorium 0809.pdf
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Hier en in de koorproducties of producties kamerkoor leren de studenten zich inzetten voor groepsprocessen waar ze niet 

onmiddellijk zelf baat bij hebben. De vaardigheden, kennis en attitudes die met deze grote-ensemble-producties ontwikkeld 

worden, zijn van wezenlijk belang voor hun latere carrière als uitvoerend musicus.

Uitvoerende musici treden ook in groep op en veelal zijn de eigen projecten die ze opstarten groepsprojecten. (bijlage 2-18a 

kopie van website studenten jazz/pop: Flat nine) zie ook http://www.myspace.com/b9flatnine )

Ze leren in groep functioneren. Hun sociale vaardigheden worden aangescherpt. Deze studentengroepen groeien soms uit 

tot professionele ensembles waarmee studenten ook na hun studies vele niches in het artistieke werkveld bezetten. 

Markante voorbeelden zijn: “Absynthe Minded”, “Les Triplettes”, “The Violent Husbands” en “Lady Linn and her Magnificent 

Seven”	bij	Jazz&pop	en	muziekproductie	en	Spirale	pianotrio,	gitaarduo	(Sarah	Vandendriesche	en	Tim	Haerinck),	Cheirontrio	

Duo pasels, Thelema trio, Arco baleno, Apsara, Trio Simoens, Deneys kwartet, Duo Vercruysse – Besant, Ebony kwartet, 

Stileto, Het ganda2uo, janu, Aram Ensemble, Nadar, voor klassieke muziek.

Componisten en producers worden tijdens de opleiding uitgedaagd werken te creëren die door hun medestudenten 

uitgevoerd worden. (bijlage 1-3 bach matrix ooD studiefiche van het ooD opname en klankrealisatie bVi) De 

componisten werken hiervoor structureel samen met de Vlaamse Conservatoria en het Lemmensinstituut. Ze organiseren 

met medestudenten middagconcerten waarop hun werken uitgevoerd worden. (archief van deze concerten van 1998 tot 

2009: http://www.logosfoundation.org/kursus/0200.html) 

Als bachelorproef en masterproef organiseren ze zelf een concert waarop hun composities door medestudenten of andere 

musici uitgevoerd worden. Ze zorgen voor de uitvoerders, het programma en inkleding van het concert, de instudering van 

de werken etc.

De instrumentenbouwers bouwen instrumenten die door docenten en studenten van het Conservatorium bespeeld worden 

tijdens publieke optredens, soms in samenwerking met compositiestudenten. Vanaf 2009-2010 wordt de concertpresentatie 

een deel van de masterproef instrumentenbouw.

Het programma voorziet in de mogelijkheid of verplicht de studenten ervaring op te doen in het werkveld. Dit gebeurt 

in de vorm van een stage. Stage muziekproductie is een vast programmaonderdeel in master 1 van de specialisatie 

muziekproductie, stage instrumentbouw is een vast opleidingsonderdeel in BA 3 instrumentenbouw en orkeststage is een 

keuzevak bij klassiek muziek (M2).

Uiteindelijk demonstreren de studenten tijdens de masterproef hun meesterschap. Interne en externe juryleden hebben een 

grote verantwoordelijkheid voor een hoogstaand assesment ervan.

Er wordt hier verder op ingegaan in facet 2.7 Beoordeling en toetsing en in facet 2.8 De Masterproef. 

Naast kennis en vaardigheden die verbonden zijn met de uitvoeringspraktijk, de muziekcreatie of het bouwen van 

instrumenten, wordt er in het programma ook aandacht besteed aan kennis en vaardigheden die de afgestudeerde in staat 

moet stellen voor zichzelf een stabiele werkplek op te zetten en in stand te houden.

Het opleidingsonderdeel cultuurmanagement, dat door twee gerenommeerde specialisten verzorgd wordt met als inhoud: 

Strategie en missie, Cultuurmarketing, Communicatie, Inleiding tot financiën, politieke besluitvorming en subsidies, Nieuwe 

wetgeving, Organisatie/planning en beginselen arbeidsrecht, Beginselen van de contractuele verhoudingen tussen uitgever 

en componist, uitvoerend kunstenaar en producent, artiest en manager (zie studiefiche voor meer informatie), geeft de 

afgestudeerde een schat aan kennis en informatie, nodig voor het opzetten van een eigen werkplek of het aangaan van 

contractuele verbintenissen als musicus. 

Het blijft echter niet beperkt tot theoretische kennis. In het persoonlijk artistiek project worden de studenten geconfronteerd 

met het opzetten van een eigen productie, veelal extra muros. De specialisatie muziekproductie heeft ervaring met het 

opzetten van moderne mini- ondernemingen. Dit was een project in het academiejaar 2006-2007. (bijlage 2-18b)

Het departement is producent en uitgever van cd’s klassieke muziek. (bijlage 2-20) Een selectie van persoonlijke artistieke 

projecten en opnames van muziekproducties wordt aan een breed publiek op de website aangeboden. Ze werken ook mee 

aan externe producties: recent aan de lustrum CD ‘ 15 jaar jazz in ’t park’, die zeer goed in de pers onthaald werd.

( www.gent.be/jazzintpark ) 

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-18 website Flat nine.pdf
http://www.myspace.com/b9flatnine
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix bachelors.xls
http://www.logosfoundation.org/kursus/0200.html
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-18b SEC-Music.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-20 Opgenomen Cd's 2003-2007.pdf
http://www.gent.be/jazzintpark
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kritische analyse

sterk

•	 Er is ruime aandacht voor discipline gebonden kennisontwikkeling in het programma.

•	 De systematische verwevenheid van het onderwijs met onderzoek is van bij het begin van de opleiding tot aan de 

masterproef zowel in het concept als in de praktijk een feit. 

•	 Er is ruime aandacht voor kennis en vaardigheden die het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren ondersteunen.

•	 Door de aard van de opleiding en de organisatie van extra muros artistieke producties is er ruime aandacht voor 

werkveldervaring. Het werkveld is sterk aanwezig in de opleiding (Cf eveneens onderwerp 3 personeel). 

•	 Door het accent op actuele muziek en ruime aandacht voor muzikale gebeurtenissen en creaties in de periferie van het 

kunstenveld – in eisen repertoire en in oriëntatie van het onderzoek, sluit het programma aan bij recente (internationale) 

ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline en de beroepspraktijk (o.m. als onderzoeker of als kunstenaar).

•	 Het programma heeft van bij het begin en doorheen de hele opleiding aandacht voor het bijbrengen van 

onderzoeksattitudes en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. 

•	 Het onderwijs is verweven met de ontwikkeling en beoefening van de kunsten.

•	 De opleiding is met heel wat artistieke producties, gaande van pop en jazz optredens en Cd- opnames tot grootschalige 

orkest- en koorproducties, actief aanwezig in diverse niches van het werkveld. 

aandachtspunten

•	 De relatie tussen het onderzoek en het onderzoeksaspect van de masterproeven kan verdiept worden.
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2.3 SAMENHANg VAN HET pROgRAMMA
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Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend programma.

De centrale pijler van een muziekopleiding is de artistiek ambachtelijke vorming. De beroepsgerichtheid van de opleiding 

zorgt, stoelend op een lange traditie, voor samenhang in de muziekopleidingen. Dat aspect was, zoals voorheen opgemerkt, 

wereldwijd canoniek.

De samenhang van het actuele programma van de bachelor en de master wordt nog steeds gerealiseerd door de centrale 

plaats van de ambachtelijk- artistieke ontwikkeling. De erbij aansluitende muziektheoretische vorming is hiervoor functioneel. 

De samenhang komt nog steeds tot stand door de artistieke beroepsgerichtheid van het programma. 

De in zichzelf gekeerde onderwijstraditie binnen het canoniek conservatoriumonderwijs kwam het laatste decennium erg 

onder druk te staan. Die druk kwam er door nieuwe doelstellingen (nieuwe opleidingen, academische gerichtheid), nieuwe 

inhouden en nieuwe onderwijsmethodes. Het programma van de bachelor- en masteropleiding introduceerde nieuwe 

doelstellingen en nieuwe inhouden. Hierbij aangepaste onderwijsmethodes, met aandacht voor aantrekkelijke en efficiëntere 

methodieken, implementeren in dit bij uitstek traditioneel milieu, vergt veel geduld en overleg. 

Daartoe werd in 2005 gestart met een onderwijsontwikkelingsprogramma dat er op gericht was de horizontale en verticale 

samenhang van de opleidingsonderdelen van de pijler theoretische vorming met deze van de centrale ambachtelijk-artistieke 

pijler te realiseren. Hiervoor werd het didactische concept bijgesteld of geëxpliciteerd en een krachtige leeromgeving 

uitgebouwd. (cf. infra)

Bij nauwer toezien bleek de samenhang in het programma minder evident dan vermoed. we geven hierna een overzicht van 

de uitdagingen en de ondernomen acties.

Het construeren van een met de artistieke beroepspraktijk samenhangend programma voor nieuwe opleidingen zoals 

muziekproductie en instrumentenbouw was een eerste uitdaging.

Aansluiten met internationale ontwikkelingen in het artistiek werkveld, met blijvende zorg voor een goede samenhang vormde 

een tweede uitdaging.

Het samenhangend verweven van de academische gerichtheid en ontwikkeling van onderzoekgebonden attitudes kennis en 

vaardigheden, stelde ons voor een derde uitdaging. 

Voor de programma’s van de bacheloropleidingen impliceerde dit een delicatere oefening dan voor de masteropleidingen. 

programmaonderdelen voor de muziektheoretische, algemeen culturele vorming en de vorming van onderzoeksvaardigheden, 

moesten inhoudelijk aansluiten bij de ambachtelijke artistieke vorming. 

Door het inhoudelijk op elkaar afstemmen van de theoretisch gerichte (muziektheoretische vorming, algemeen culturele 

vorming en vorming van onderzoeksvaardigheden) opleidingsonderdelen ontstond horizontale samenhang in de 

bacheloropleiding. De programma- onderdelen werden hiervoor inhoudelijk gewijzigd. Voor een centraal muziektheoretisch 

opleidingsonderdeel zoals harmonie en contrapunt werd een onderzoeksproject uitgeschreven om inhoudelijk en vormelijk 

aan te sluiten bij de nieuwste internationale ontwikkelingen en te zorgen voor één standaardtaal in het onderwijs- en 

leertraject ervan in de bacheloropleiding. De vakgroep stemde in met het uniform gebruik van één standaardtaal, wat zowel 

de verticale samenhang van het opleidingsonderdeel doorheen de drie bachelorjaren, als de horizontale samenhang met 

verwante opleidingsonderdelen vergrootte. Het hoeft geen betoog dat deze ingreep tevens de transfer van het geleerde sterk 

ten goede komt.

De horizontale samenhang wordt bovendien bevorderd door de inhouden van de opleidingsonderdelen ‘muziekgeschiedenis 

en kritiek’, ‘harmonie en contrapunt’ en ‘analyse’ (o.a. van auditieve analyse in Ba 1 naar partituuranalyse in Ba2 en 3) sterk 

op elkaar af te stemmen. Onderzoeksmethodiek blijft gerelateerd aan de ontwikkeling van kennis en competenties in de 

ambachtelijk /artistieke pijler en de muziektheoretische pijler. (bijlage 1-3 matrix bach) 

De horizontale samenhang, probleemgestuurde aanpak en het gebruik van een elektronisch portfolio (reflectie, ontwikkeling 

en repertoire ) voor instrument/zang solopraktijk, voor klein ensemble en uiteraard voor het leer- en ontwikkelingstraject van 

onderzoeksmethodiek, bachelorpaper en masterproef, zorgen voor een maximale wederzijdse transfer tussen leerresultaten 

van de verschillende programmaonderdelen (bijlage 1-3 matrix bach / ma)

matrixen ZER/ingevulde competentiematrix bachelors.xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix bachelors.xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls


BACHELOR EN MASTER IN DE MUZIEK72

In het programma van de master komt samenhang eveneens tot uiting in de horizontaal doorlopende leer- en 

ontwikkelingstrajecten. Hier wordt eveneens de samenhang in belangrijke mate bepaald door de centrale plaats van de 

ambachtelijk artistieke aspecten van het muzikantschap. Maar ook programmaonderdelen in functie van de eisen van de 

academische gerichtheid, vertrekkend vanuit de artistieke praktijk en aangestuurd door een krachtige leeromgeving, een 

dynamisch interactief digitaal portfolio, zorgen in niet geringe mate voor een krachtige samenhang in het programma en 

bevorderen de transfer van de leerresultaten tussen de verschillende onderdelen.

Samenwerking in kleine en grote ensembles, improvisatie- en groepsprojecten, leidt tot het delen van kennis en bevordert 

creatieve inzichten en cohesie in het programma van de uitvoerende musici. 

De afstudeerrichtingen staan voor verschillende groepen van beroepsbezigheden. Samenwerking tussen studenten van de 

specialismen in functie van muziekuitvoering, muziekcreatie en instrumentenbouw vergroot niet enkel de artistieke dynamiek, 

maar bevordert ook de samenhang in het programma. 

Zoals we in facet 2.2 en 2.8 aantonen, vormen ook in het programma van de masteropleiding op onderzoeksattitudes en - 

vaardigheden gerichte leer- en ontwikkelingsactiviteiten een bijkomend cement in de opleiding. 

De bacheloropleiding bestaat uit drie en de masteropleiding uit twee modeltrajecten van 60 ECTS. De horizontale en 

verticale samenhang van het programma komen het duidelijkst aan het licht in die modeltrajecten. Toch werd het curriculum 

zo opgebouwd dat flexibele studietrajecten op maat van de individuele student mogelijk zijn zonder de samenhang van het 

programma te verstoren.

flexibele studietrajecten op maat van de individuele student en het bewaren van de samenhang in het individuele 

studietraject vereisen een goede volgtijdelijkheidsregeling (bijlage 1-6 Doer 2009-2010). De studiefinanciering van de 

student en het vermijden van studieduurverlenging zijn bij het uitstippelen van flexibele individuele studietrajecten bijkomende 

aandachtspunten. Om dit in goede banen te leiden heeft het conservatorium een voltijdse studietrajectbegeleider in dienst 

genomen. (zie ook facet 4.2)

Studenten die in het kader van Europese studentenmobiliteit geheel of gedeeltelijk een buitenlands programma volgen, 

leggen hun ‘learning- agreement’ eveneens ter goedkeuring voor aan de Departementsraad. (bijlage 1-6 en bijlage 

2-19 oer 2009-2010) Ze worden hierbij begeleid door de departementale medewerker internationalisering en de 

studietrajectbegeleider.

Tijdens de bacheloropleiding kunnen de studenten per modeltraject kiezen uit een lijst met mogelijke keuze- 

opleidingsonderdelen. Men kan opleidingsonderdelen kiezen die niet tot het eigen modeltraject van de specialisatie behoren. 

Andere opleidingsonderdelen worden specifiek als keuzevakken ingericht. 

Tijdens de masteropleiding kan men uit opleidingsonderdelen van opleidingen van de gehele AUgent kiezen. De 

Departementsraad beslist over opportuniteit van de keuze in het kader van de samenhang van het individuele traject van de 

student en de integriteit van de te verwerven eindcompetenties.

Alle geïndividualiseerde trajecten dienen door de Departementsraad goedgekeurd te worden.

kritische analyse

sterk

Het programma is samenhangend.

•	 De omkaderende regelgeving en een voltijdse medewerker studietrajectbegeleiding garandeert samenhangende 

geïndividualiseerde studietrajecten.

•	 Muziektheoriedocenten werken in team aan een samenhangend aanbod.

Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-6 DOER 2009-2010.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-6 DOER 2009-2010.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-19 OER 2009-2010.pdf
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De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de studieomvang:

- bachelor: ten minste 180 studiepunten;

- bachelor na bachelor: ten minste 60 studiepunten;

- master: ten minste 60 studiepunten;

- master na master: ten minste 60 studiepunten.

De opleidingen bachelor in de Muziek en de opleiding master in de Muziek voldoen aan de formele eisen betreffende de 

studieomvang.

De bachelor in de Muziek omvat 180 studiepunten. De drie modeltrajecten van 60 ECTS zijn verdeeld in twee semesters van 

30ECTS.

De normale doorlooptijd van de opleiding is 3 jaar.

De master in de Muziek omvat 120 studiepunten. De twee modeltrajecten van 60 ECTS zijn verdeeld in twee semesters van 

30 ECTS.

De normale doorlooptijd van de studie is 2 jaar.
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- De werkelijke studietijd sluit aan bij de norm van 60 studiepunten per jaar.

- Het programma is studeerbaar doordat factoren die betrekking hebben op dat programma en die de studievoortgang 

belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen.

Bij het ontwerpen van het programma werd een zorgvuldige inschatting gemaakt van de te verwachten studiebelasting. 

De geschatte studiebelasting wordt uitgedrukt door het aantal studiepunten (ECTS). Eén studiepunt staat voor 25 à 30 uur 

totale studielast.

Zoals in de bespreking van voorgaande facetten opgemerkt werd, vormen de opleidingsonderdelen voor de ‘ambachtelijk 

artistieke vorming’ de centrale programmapijler van alle afstudeerrichtingen van de opleiding. 

In de afstudeerrichting uitvoerende muziek wordt rekening gehouden met de individuele oefentijd die nodig is om de 

instrumentcompetenties op expertniveau te brengen. Deze individuele zelfstudietijd ligt vrij hoog omdat de te ontwikkelen 

expertcompetenties zeer complex zijn. Het oefenen van motorische, psychomotorische en het ontwikkelen van cognitieve 

vaardigheden en metacognitieve kennis vraagt tijd.

wetenschappelijk onderzoek6 wijst op de instrumentafhankelijke variatie in de gemiddelde vereiste oefentijd. De meeste 

bronnen vermelden een gemiddeld maximum van 4 uur oefenen per dag. Alle bronnen zijn het erover eens dat de kwaliteit 

van het oefenproces minstens zo belangrijk is als de kwantiteit van de oefenuren, dat de beste studenten meer oefenen, dat 

er geen binnenwegen zijn en dat studenten hun oefentijd overschatten. 

Doorheen de opleiding is de wekelijkse ratio contactonderwijs/ zelfstandige studietijd voor het opleidingsonderdeel ‘instrument 

zang solopraktijk’ ongeveer 1/24. Als we 6 studiedagen per week tellen, geeft dat 4u zelfstandige studietijd per dag.

Op dezelfde doordachte en zorgvuldige wijze werd de gemiddelde zelfstudietijd voor de andere hoofddisciplines, 

‘compositie’, ‘opname en klankrealisatie’, ‘theorie en praktijk instrumentenbouw’ en ‘harmonie en contrapunt’ ingeschat.

De vereiste zelfstudietijd voor de opleidingsonderdelen van de programmapijler muziektheorie, functioneel voor de centrale 

ambachtelijk	artistieke	competenties,	is	beperkter,	maar	uit	enquêtes	blijken	geen	indicaties	dat	de	studiebelasting	groter	

zou zijn dan de geschatte studietijd. (Cf Onderwerp 5)

De inschatting van de werkdruk voor de opleidingsonderdelen van de programmapijler ‘algemene culturele vorming’ wordt in 

enquêtes	evenmin	negatief	beoordeeld,	wat	niet	wegneemt	dat	deze	opleidingsonderdelen	niet	tot	de	‘plat	préféré’	van	alle	

studenten behoren.

De perceptie van de werkdruk inzake opleidingsonderdelen voor de vorming van onderzoeksvaardigheden ligt hoger. 

De opleiding zal deze opleidingsonderdelen in de academiejaren 2008-2009 en 2009-2010 extra bevragen. Intensieve 

begeleiding van de opdrachten door meerdere onderzoeksassistenten en het gebruik van een dynamisch e- portfolio van 

bij het begin van de opleiding zal de studenten met dit soort opdrachten meer vertrouwd maken en zal vermoedelijk deze 

percepties bijstellen.

De opleiding streeft naar een optimale studeerbaarheid van het programma. Daartoe worden mogelijke belemmeringen voor 

de studievoortgang zoveel mogelijk weg genomen. Dit doet ze door acties op verschillende vlakken:

•	 Informatie over en kwaliteit van de instroom

•	 Intensieve studiebegeleiding bij de aanvang van de studies

•	 Studiebegeleiding en een krachtige leeromgeving

•	 Optimale studiemiddelen en uitrusting en infrastructuur

•	 Opvolging van studietijdmetingen

•	 Flexibele studietrajecten op maat

6	 Sloboda,	J.	A.	et	al.	(2007),	Psychology	for	musicians.	Understanding	and	Acquiring	the	skills,	Oxford:	Oxford	University	Press.

Parncutt,	R.	&	McPherson,	G.(eds)	(2002),	The	science	and	psychology	of	music	performance:	Creative	strategies	for	teaching	and	learning,		Oxford:	

Oxford University press

Aaron	Williamon,	ed.	(2004)	Musical	Excellence:	Strategies	and	Techniques	to	Enhance	Performance,	New	York:	Oxford	University	Press
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Informatie over en kwaliteit van de instroom

Het is belangrijk dat potentiële kandidaat studenten goed geïnformeerd zijn over de opleiding en het programma. 

Voorafgaand aan de artistieke toelatingsproef organiseert de opleiding ‘Conservatorium Live’, waar toekomstige kandidaat 

studenten kunnen kennismaken met de opleiding en vele hoofddocenten. Ze krijgen de gelegenheid om hun reeds 

verworven competenties te toetsen tijdens ‘Conservatorium Live lessen’. Zodoende krijgen ze een beter beeld van de eigen 

competenties en de eisen van de opleiding. 

Nieuwe studenten worden na een geslaagde toelatingsproef uitgenodigd om, voor de start van het academiejaar, deel te 

nemen aan de onthaalweek. Ze krijgen opfrissingcursussen muziektheorie, worden in een samenspelbad gegooid, krijgen 

een uitvoerige introductie over de doelstellingen, programma en organisatie van de opleiding, rondleiding in de bibliotheek en 

campussen en ze krijgen een introductie in studiemethodiek, omgaan met podiumvrees e.d.’ (cf. facet 4.2)

Intensieve studiebegeleiding bij de aanvang van de studies

De uitgebreide toelatingsproeven beletten niet dat de eerstejaarsstudenten een heterogeen publiek vormen. we willen van 

het eerste bachelorjaar gebruik maken om de toekomstige competentieontwikkeling van de studenten zo goed mogelijk in 

kaart te brengen, Dit moet ons in staat stellen om weloverwogen, goed gedocumenteerd en gemotiveerd een beslissing te 

nemen over de toekomst van de student in een van de afstudeerrichtingen van de opleiding Muziek. Intensieve begeleiding 

om de slaagkansen te verhogen en een ontwikkelingsportfolio voor instrument/zang solo instrument gaan gepaard met goed 

gedoseerde leerinhouden en een strenge toetsing. 

Collectief onderwezen muziektheoretische opleidingsonderdelen worden geflankeerd door intensieve studiebegeleiding. 

De studiebegeleider volgt het ontwikkelingsportfolio en helpt studenten met hun studiemethode. De studiebegeleider 

is ook deskundig ( academisch gevormd pedagoog) om studenten met leerstoornissen of handicaps te begeleiden en 

te ondersteunen.( cf. onderwerp 4.2). De studietrajectbegeleider maakt, in samenspraak met de opleidingscoördinator, 

studietrajecten op maat voor studenten die dat wensen. (deeltijds studeren, studietrajecten met vrijstellingen)

Studiebegeleiding en een krachtige leeromgeving 

De begeleiding van de studenten in de ‘ambachtelijk artistieke vorming’ volgt de traditie en is in sterke mate individueel of 

gericht op kleine groepen.

Om de studenten meer inzicht te geven in hun vorderingen en in hun studieaanpak werd voor het opleidingsonderdeel een 

portfolio als archivering- en als ontwikkelingsinstrument uitgewerkt. (Cf. facet 2.6)

gedurende het gehele studietraject ‘onderzoeksmethodiek, paper, masterproef’ worden de studenten begeleid met een 

interactief elektronisch portfolio.

Heel wat docenten maken intensief gebruik van de digitale leeromgeving DOKEOS om hun studenten te begeleiden en hen 

op zeer directe en toegankelijke manier met leerinhouden in contact te brengen. 

Optimale studiemiddelen en uitrusting en infrastructuur

Met gepaste studiemiddelen, uitrusting en infrastructuur, zoals individuele studielokalen met professionele muzieksoftware 

uitgeruste pc’s, avondlijke openingsuren tot 22u ten behoeve van zelfstudie en goed bereikbare centraal gelegen 

campussen, neemt de opleiding veel mogelijke studiebelemmeringen weg (Cf facet 4.2).

De studenten ontvangen bij het begin van het academiejaar gratis alle syllabi.

Opvolgen van studietijdmetingen

In het kader van kwaliteitszorg worden regelmatig studietijdmetingen georganiseerd. Tot nu waren dit perceptiemetingen. 

Daaruit bleek dat de door studenten ingevulde studietijd vrij goed overeenstemt met de studietijd in de studiefiches en in het 

curriculum. 
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Bevragingen van specialisatie muziekproductie en de opleiding instrumentenbouw gaven duidelijk indicaties voor een te 

geringe studielast. Dit leidde (cf. facet 2.) tot ingrijpende aanpassingen van het studieprogramma en tot een wijziging van het 

personeelsbestand in de betrokken specialisaties. (Cf facet 2.0 aanpassingen aan het programma)

perceptiemetingen op zich zijn ontoereikend om een correct beeld te krijgen van de reële studielast. Daarom werden de 

enquêtes	in	het	verleden	aangevuld	met	focusgesprekken	met	studenten	van	de	betrokken	specialisaties.

De methode van studietijdmetingen werd vanaf academiejaar 2007- 2008 herzien. De nieuwe methode wordt via 

elektronische leeromgeving aangeboden. De student beschrijft beknopt via regelmatige schatting de bestede studietijd. 

Deze nieuwe aanpak wordt ondersteund door de stafmedewerker studietijdmetingen en bevragingen van de Centrale 

Administratie, Sector Onderwijs, Onderzoek en Dienstverlening.

Deze	werkwijze	is	doeltreffend	als	voldoende	studenten	hun	gebruikte	studietijd	consequent	online	in	kaart	brengen.

De resultaten van betrouwbare studietijdmetingen en de regelmatige bevraging van de studenten (Cf. onderwerp 5) worden 

meegenomen in de jaarlijkse analyse en eventuele aanpassing van het programma.

De studenten van de masteropleidingen hebben dikwijls al een beroepspraktijk: ze geven concerten of staan in het 

onderwijs. Sommige studenten kunnen zo sterk benomen zijn door hun activiteiten in het werkveld dat hun voltijdse studie 

daardoor in het gedrang komt of dat ze niet op alle voorziene momenten beschikbaar zijn voor de onderwijsactiviteiten. 

Deze situatie belemmert de studie. Het gezamenlijk groepsleren in de opleidingsonderdelen van de ambachtelijk artistiek 

programmapijler vergt wederzijdse beschikbaarheid en engagement. Studenten zijn hier van elkaar afhankelijk. Het 

onderwijsbeleid houdt rekening met de wensen van deze studenten. Maar het blijft moeilijk om in deze omstandigheden 

orkestproducties, koorproducties, optredens voor kleine ensembles e.d. te organiseren. Een belangrijk deel van de 

tijdsbesteding van de verantwoordelijke van het productiebureau bestaat in de jacht op studenten voor deelname aan deze 

producties.	De	ad	hoc	opduikende	klachten	over	studiedruk	rond	en	tijdens	deze	productieperiodes	vinden	quasi	altijd	daarin	

hun oorzaak.

Flexibele studietrajecten op maat

Studenten kunnen ervoor opteren om een deeltijds programma te volgen. Samen met de studietrajectbegeleider stelt de 

student zijn programma op maat samen. (cf. ook facet 2.4 samenhang van het programma).

Studenten hebben de mogelijkheid om op basis van eerder verworven competenties of op basis van elders verworven 

kwalificaties vrijstellingen aan te vragen. Eventuele vrijstellingen resulteren ook in een studietraject op maat. Het studietraject 

kan samengesteld worden met een diploma- , credit- of examencontract.

Voor dit belangrijke maatwerk volgt de studietrajectbegeleider een vaste procedure (bijlage 2-19 oer 2009-

2010 art 29 e.v.) waardoor garanties inzake coherentie van het programma gewaarborgd zijn. Na advies van 

opleidingsverantwoordelijken wordt het voorstel van geïndividualiseerd traject ter goedkeuring aan de Departementsraad 

voorgelegd.

kritische analyse

sterk

•	 De studiedruk van de opleidingsonderdelen van de centrale programmapijler ‘ambachtelijk/artistieke vorming’ werd op 

basis van lange traditie en in overeenstemming met wetenschappelijk onderzoek, ingeschat.

•	 De verdeling van de studietijd over de verschillende opleidingsonderdelen komt overeen met het belang ervan in de 

opleiding.

•	 De opleiding neemt heel wat studiebevorderende maatregelen.

aandachtspunten

•	 Beperkte respons op bevraging van afgestudeerden over de aard en omvang van de activiteiten in het artistieke werkveld 

en het onderwijs suggereert het intensifiëren van de alumniwerking.

•	 De studenten zijn moeilijk te bewegen tot medewerking aan studietijdmetingen. 

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-19 OER 2009-2010.pdf
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Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen.

De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept.

2.6.1  Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen

Het uitgangspunt bij het ontwikkelen van de opleiding (cf. 1.0 visie op de doelstellingen) is onderwijs dat studenten toelaat 

competenties en attitudes te verwerven om als afgestudeerde op een eigen wijze, dynamisch en flexibel als musicus 

in de samenleving actief te zijn. Deze competenties voor de verschillende afstudeerrichtingen en specialisaties werden 

gegroepeerd in de competentiedomeinen zoals beschreven facet 2.1 en zoals weergegeven in de competentiematrix 

(bijlage 1-3 bach / ma).

bachelor

Scheppingskracht, creativiteit

Analytisch inzicht en kritisch reflectieve attitude,

Organisatievaardigheid

groei- en ontplooiingsmogelijkheden

Communicatieve vaardigheden 

Samenwerkingscompetenties

Beroepsgerichte competenties

Algemene theoretische vorming

Master:

Scheppingskracht, vernieuwingsdrang, creativiteit

Analytisch inzicht en kritisch reflectieve attitude,

Organisatievaardigheid

groei- en ontplooiingsmogelijkheden

Communicatieve vaardigheden 

Samenwerkingscompetenties

De opleidingsonderdelen om deze competenties te realiseren, werden gegroepeerd in vier programmapijlers: ambachtelijke 

artistieke vorming, muziektheoretische vorming, algemeen culturele vorming en vorming van onderzoeksvaardigheden. 

De afstudeerrichting muziekpedagogie in de masteropleiding streeft bovendien onderwijskundige vorming na. Attitudes 

zoals een open geest en kritische zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en communicatievaardigheden zijn niet als aparte 

rubrieken in het curriculum opgenomen. Ze zijn vervat in de competenties. 

De opleidingsonderdelen van het programma groeperen ieder op zich op een samenhangende manier een deel van de 

competenties. De opleidingsonderdelen en uiteraard de eraan verbonden werkvormen weerspiegelen of zijn modellen 

van de verschillende beroepsrollen van de musicus: o.a. uitvoerder als solist, in ensemble of in het orkest, componist en 

muziekproducer, instrumentenbouwer, theoreticus, muziekcriticus en -leraar. Om deze leerprocessen te begeleiden worden 

gerenommeerde specialisten uit het werkveld als docenten aangeworven.

De vraag van het werkveld naar dynamische en flexibele musici en de nagestreefde attitudes vergt een aanpak die aanzet tot 

zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren. 

De opleiding heeft van bij de vormgeving een open oog voor actuele onderwijskundige ontwikkelingen. Vandaar de zorg 

voor explicitering van de competentiegerichtheid, het probleemgestuurd karakter, de constructivistische aanpak en voor het 

opzetten van een krachtige leeromgeving.

Het didactisch concept van de opleiding vertrekt niet vanuit een specifiek leertheoretisch kader. Omdat we vertrekken vanuit 

de beroepsrollen en de eisen van het werkveld en omdat we ruimte willen scheppen voor de ontwikkeling van de unieke 

artistieke persoonlijkheid van iedere student, past hier een pragmatische en heterocliete benadering van het didactisch 

concept.

Het didactisch concept van de opleiding kenmerkt zich echter uitdrukkelijk door het belang dat gehecht wordt aan het 

ontwikkelen van eigen initiatief en zelfverantwoordelijkheid. Dit didactisch en agogisch concept impliceert daarom ruime 

vrijheid voor de student om de eigen artistieke doelen te ontdekken en in aansluiting ermee eigen accenten te leggen bij zijn 

competentieontwikkeling.

Tabel 5

Overzicht 

competenties 

bachelor-master

matrixen ZER/ingevulde competentiematrix bachelors.xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls
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Kortom:

De onderwijsvormen hebben een sterke relatie met de toekomstige beroepsbezigheden.

•	 activerend en creërend leren vanuit artistieke probleemstellingen

•	 leren functioneren in modellen van de beroepsrollen en -taken van de professionele musicus

•	 befaamde werkveldspecialisten staan in voor deze onderwijs- leerprocessen

Individuele competentieontwikkeling van de student staat centraal.

Leren leren en ruimte scheppen voor de vorming van metacognities over het eigen lerend functioneren, ambities en 

verwachtingen maken deel uit van het onderwijsconcept.

Zelfstandig, zelfverantwoordelijk en samenwerkend leren, kenmerken de onderwijsaanpak.

Het didactisch concept heeft ook als doel een sfeer te creëren waarbinnen het ontwikkelen van attitudes zoals discipline, 

doorzettingsvermogen, een open geest, het vermogen tot verwondering en een onderzoekende houding, het willen aangaan 

van artistieke uitdagingen en een alert oog voor de wisselende culturele context, een vruchtbare voedingsbodem vindt.

De doelstellingen van de masteropleiding houden een verbreding en verdieping in van de bachelorcompetenties, maar 

er is zoals aangetoond, een belangrijke cesuur: de masterstudent zal zelfstandiger leren, zijn artistieke persoonlijkheid 

duidelijker afficheren en er competenter en diepgaander vanuit praktijkgerelateerde onderzoeksvragen over reflecteren. Het 

onderwijsconcept geldt voor beide opleidingen, maar de werkvormen krijgen in de masteropleiding andere accenten.

2.6.2  De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept

In de studiefiches worden naast de doelstellingen, eindcompetenties en leerinhouden ook de werkvormen beschreven. Ze 

geven een gedetailleerd beeld van de realisatie van het didactisch concept op de werkvloer. (bijlage 1-3 matrix bach / ma)

De programmaonderdelen binnen de programmapijler ‘ambachtelijk artistieke vorming’ - o.a. instrument solopraktijk, 

kleine ensembles, improvisatie, grote ensembles, compositie, opname en klankrealisatie, praktijk instrumentenbouw en 

harmonie en contrapunt - worden verzorgd door befaamde professionals. Zij staan garant voor de werkveldexpertise, zij zijn 

rolmodellen voor de studenten en zij dagen hen uit om volhardend meesterschap te verwerven in hun discipline. Het is bij 

uitstek probleemgestuurd onderwijs, waarbij de student actief oplossingen zoekt en gaandeweg zelfstandig leert leren. De 

methodiek kenmerkt zich veelal door één op één- onderwijs, groepsgericht individueel onderwijs en onderwijs aan kleine 

groepen. 

De studenten worden er begeleid om zich te buigen over hun unieke individuele artistieke ontwikkeling maar ze worden in 

grote en kleine ensembles, praktijk instrumentenbouw en opname en klankrealisatie begeleid in samenwerkend leren en het 

leren samenwerken.

Het invoeren van een interactief digitaal portfolio ter stimulering en ter begeleiding van de reflectievaardigheden met 

betrekking tot het repertoire, context en de eigen leer- en werkprocessen bij de opleidingsonderdelen instrument zang 

solopraktijk en klein ensembles, is een krachtig leermiddel dat bij steeds meer studenten grote bijval kent. Niet alle 

praktijkdocenten zijn echter voldoende overtuigd van het nut ervan.

De programmaonderdelen binnen de programmapijler ‘muziektheorie’ werden traditioneel in de vorm van hoorcolleges 

of in kleine groepen onderwezen. De hervorming van het curriculum impliceerde ook nieuw methodieken, in lijn met het 

vernieuwde didactisch concept.

Dit	is	in	het	bijzonder	het	geval	voor	muziekgeschiedenis,	kritiek	&	partituuranalyse,	waar	de	kennis	en	inzichten	op	vlak	

van muziekgeschiedenis in het werkveld toegepast worden door het schrijven van recensies over bijgewoonde concerten. 

Seminarie muziekhistorisch en -analytisch onderzoek is hier een vervolg op en kent, evenals auditieve analyse en 

partituuranalyse, een probleemgestuurde aanpak. 

matrixen ZER/ingevulde competentiematrix bachelors.xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls
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De opleidingsonderdelen in de pijler ‘vorming van onderzoeksvaardigheden’ worden gekenmerkt door diverse werkvormen, 

waarbij probleemgestuurde projectmatige aanpak, zelfstandig en samenwerkend leren, het gebruik van een krachtige 

leeromgeving en heel wat centrale competenties en attitudes, belangrijk voor een innoverend, initiatiefrijk en zelfstandig 

musicus, in toenemende mate belangrijk zijn. Het studietraject ‘onderzoeksmethodiek, paper, masterproef’ krijgt in de 

masteropleiding in toenemende mate sociaal constructivistische kenmerken, doordat de studenten vertrekkend van artistieke 

onderzoeksvragen en geconfronteerd met reële- werkveld- eisen, zowel op ambachtelijk artistiek vlak als inzake onderzoek, 

reflectie en schriftelijk discursieve vaardigheden, hun meesterschap moeten aantonen. Hierbij worden ze ondersteund door 

een interactief digitaal portfolio en begeleid door specialisten op ieder van deze domeinen. 

Vermeldenswaard is de unieke aanpak van één van de mogelijke opleidingsonderdelen van de pijler algemene culturele 

vorming: ‘Studium generale’. In dit boeiende opleidingsonderdeel geven topspecialisten over jaarlijkse thema’s lezingen, 

waarover de studenten verslag geven en een paper schrijven. (bijlage 2-20 studiefiche ‘studium generale’, zie ook 

website: http://www.hogent.be/studiumgenerale/)

Enkele uit de specifieke lerarenopleiding ingedaalde opleidingsonderdelen in de afstudeerrichting muziekpedagogie 

worden gekenmerkt door een sterk constructivistische aanpak, waarbij probleemgestuurd leren, samenwerkend leren, 

casusmethodiek, zelfstandig leren en leren reflecteren mee aangestuurd worden door een krachtige leefomgeving en ‘state 

of the art’ – leermiddelen. De integratie van praktijk in de theorie moet de studenten op een zelfwerkzame en actieve wijze 

voorbereiden op het praktijkgedeelte van deze opleiding, na het behalen van de graad van master in de Muziek. Het betreft 

de opleidingsonderdelen: ‘leren en instructie’, ‘didactiek en agogiek van muziek en drama’ en ‘vakdidactiek 1’, (bijlage 1-3 

ma matrix afstudeerrichting muziekpedagogie) De opleidingsonderdelen ‘kunstagogiek’, ‘pedagogische componenten van 

het leraarschap’ en ‘onderwijsorganisatie en beleid’ worden in de vorm van hoorcolleges aangeboden. 

kritische analyse

sterk

•	 Het didactisch concept sluit aan bij de nagestreefde eindcompetenties en doelstellingen van de opleiding. 

•	 Het gebruik van gevarieerde werkvormen binnen dit concept getuigt van een pragmatische aanpak die aansluit bij de 

opleidingsonderdelen van de verschillende programmapijlers.

•	 Krachtige moderne leeromgevingen en beproefde traditionele werkvormen staan garant voor efficiënte onderwijs- 

leerprocessen en begeleiding van de studenten.

•	 Een cursusdienst faciliteert de aanmaak en de distributie van gratis syllabi en cursussen. 

aandachtspunten

•	 De praktijkdocenten blijvend overtuigen van het nut van moderne leermiddelen en krachtige digitale leeromgevingen is 

een punt van voortdurende zorg.

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-20 studiefiche Studium Generale.pdf
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls
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2.7 BEOORDELINg EN TOETSINg

Door de beoordeling, toetsingen en examens wordt adequaat en voor studenten inzichtelijk getoetst

of de studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd.

Toetsing en beoordeling zijn in lijn met de nagestreefde competenties en passen in het onderwijskundig en didactisch 

concept van de opleiding. we bieden in sterke mate competentiegericht onderwijs aan. Daarom volstaat het niet om kennis 

en inzichten te toetsen, maar willen we ook vaardigheden en attitudes beoordelen. 

Het didactisch concept is heterocliet en pragmatisch. De keuze van de verschillende didactische werkvormen is in sterke 

mate afhankelijk van de beroepsrollen en taken die de studenten in het werkveld zullen verrichten. we hebben in facet 2.6 

betoogd dat het werkveld in de opleiding gehaald wordt: de praktijk in de opleiding is een model van de praktijk in het 

werkveld. De werkvormen kenmerken zich door een ervaringsgerichte en probleemgestuurde aanpak, waarbij we, waar 

passend, gebruik maken van digitale portfolio’s. Deze aanpak heeft uiteraard gevolgen voor de beoordeling en toetsing, die 

in overeenstemming moet zijn met doelstellingen en werkvormen.

Competenties	 programma	 doelstellingen	 werkvormen	 toetsing	&		 feedback

  programmapijlers leerinhouden leeromgeving beoordeling studievoortgang

  

Het	schema	hierboven,	is	een	weergave	van	die	lijn.	We	trachten	om	alle	leerresultaten	zo	zorgvuldig	en	zo	consequent	

mogelijk	te	evalueren.	Heel	wat	evaluatievormen	vloeien	voort	uit	de	quasi	canonieke	traditie	van	het	onderwijs	aan	de	

conservatoria, bijvoorbeeld voor het opleidingsonderdeel instrument- zang solopraktijk. Toch hebben we ernaar gestreefd de 

kwaliteit en de rapportage van de evaluatie te verbeteren.

we hebben expliciet feedback en begeleiding van de studievoortgang of heroriëntering in dit overzicht opgenomen. Deze 

feedback en begeleiding zijn onlosmakelijk verbonden met de beoordeling en toetsing van leerresultaten en vormen een 

belangrijke schakel in de spiraalsgewijze vormingscyclus van doelstellingen, onderwijsleerprocessen en evaluatie.

In de matrix (bijlage 1-3 bach / ma) wordt het verband tussen de competenties en de programmaonderdelen in kaart 

gebracht. Door middel van hyperlinken naar de studiefiches zijn per opleidingsonderdeel ook de evaluatievormen 

gedetailleerd in kaart gebracht.

De werkvorm en de studieactiviteiten per opleidingsonderdeel worden aangeduid in categorieën van onderwijs- en 

studieactiviteiten:	A-	uren	hoorcollege	(uiteenzettingen,	lezingen,…),	B-	uren	werkcollege	(instrumentlessen,	ensemble,	

atelier…)	C-	uren	begeleid	zelfstandig	leren	en	externe	leeractiviteiten	(stages,	persoonlijk	artistiek	project,	papers,	scriptie).

2.7.1 wijze van beoordelen en toetsen

we lichten per programmapijler de wijze van beoordelen en toetsen toe.

ambachtelijk artistieke vorming

Instrument- of zang –solopraktijk, begeleidingspraktijk, klavierpraktijk, begeleiden, dansante expressie muziektheatrale 

vorming en projecten, grote ensembles, kleine ensembles, improvisatie, koor, close harmony, practicum posttonale 

compositietechnieken, solfège, compositie, opname en klankrealisatie, compositie en songwriting, jazzcompositie en 

arrangement,	coaching	ensembles,	theorie	&	praktijk	instrumentenbouw,	stemmen,	intoneren	en	afregelen,	houtsnijden,	

technisch tekenen, instrumentatie en orkestratie, stage muziekproductie, recital, persoonlijk artistiek project. 

De leerresultaten van deze opleidingsonderdelen zijn artistieke producten en uitvoeringen. De evaluatie gebeurt door een 

groep specialisten - een jury - die tot intersubjectieve overeenstemming komt over het artistiek product of de uitvoering. De 

externe, niet aan het Conservatorium verbonden, juryleden brengen hun werkveld expertise binnen in de opleiding en staan 

op die manier garant voor de uiteindelijke kwaliteitstoets van het resultaat en, indirect, van de opleiding zelf.

Het evalueren door interne en externe juryleden wordt niet enkel ingegeven door de wens hoogstaande kwaliteit af te leveren 

en de werkveldaanpak in de evaluatiemethodiek te implementeren. Er wordt ook rekening gehouden met de wetenschap dat 

heel wat aspecten in de beoordeling van artistieke creaties en uitvoeringen, niet kunnen gevat worden in objectieve criteria.

 

Dit neemt niet weg dat in sommige opleidingen geëxperimenteerd wordt met een lijst van criteria die het oordeel en een 

gestructureerde rapportage kan faciliteren. (bijlage 2-22 formulier permanente evaluatie instrument-zang)

matrixen ZER/ingevulde competentiematrix bachelors.xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-22 Formulier permanente evaluatie instrument-zang.pdf
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De algemene principes inzake samenstelling van de jury’s worden in de DOER vastgelegd. Details worden in de studiefiches 

geregeld. Naarmate de studie vordert, wordt het aandeel van de externe juryleden belangrijker.

Alle examens zijn openbaar. Ze worden afgenomen in de lokalen, vastgelegd in de examenregeling, of, wat betreft 

de permanente evaluatie, in de lokalen aangeduid door het departement. Bij schriftelijke examens veronderstelt de 

openbaarheid, dat de student op de door het departement georganiseerde feedback de proeven kan inzien. Bij mondelinge 

examens veronderstelt de openbaarheid dat derden als waarnemer aanwezig kunnen zijn onder de voorwaarde van art.51 

van de OER, met uitzondering van studenten die voor eenzelfde opleidingsonderdeel zijn ingeschreven. Het Conservatorium 

adviseert de docenten om zich bij mondelinge examens door een collega als waarnemer te laten bijstaan. Een waarnemer 

mag op geen enkele wijze tussenkomen bij het examen.

Uiteraard zijn recitals, optredens van ensembles en de examens waar de werken van compositiestudenten gespeeld worden, 

concerten met een extern publiek. 

Muziektheoretische vorming

Algemene	muziekleer,	harmonie,	contrapunt,	reharmonisatie,	muziekgeschiedenis,	kritiek	&	partituuranalyse,	seminarie	

muziekhistorisch en -analytisch onderzoek, jazz/pop harmonie, akoestiek, materialenleer, organologie, inleiding conservatie, 

restauratie, renovatie, auditieve analyse, partituuranalyse. 

Met uitzondering van muziekgeschiedenis, waar kennis en inzicht met een kennistoets geëvalueerd worden, worden in de 

andere opleidingsonderdelen inzichten en vaardigheden getoetst door middel van oefeningen.

 

algemeen culturele vorming

Bij de opleidingsonderdelen filosofie, muziekpsychologie en cultuurmanagement worden kennis en inzichten met 

theorievragen geëvalueerd. Voor het opleidingsonderdeel muziekkritiek krijgen de studenten de opdracht een recensie te 

schrijven over drie bijgewoonde concerten.

Vorming van onderzoeksvaardigheden

Onderzoeksmethodiek,	paper	(bachelor),	portfolio	persoonlijk	artistiek	project	&	scriptie	(master),	persoonlijk	artistiek	project,	

organologisch onderzoek.

De vorderingen van de studenten worden door middel van het interactief digitaal portfolio begeleid. De partiële en definitieve 

evaluaties vinden ook plaats aan de hand van de realisaties zoals ze in het portfolio opgeladen worden. De evaluatiecriteria 

worden in de handleidingen van het opleidingsonderdeel en het portfolio aan de studenten meegedeeld. 

De examens worden door de lesgevers met zorg voorbereid. De vragen of opdrachten worden gespreid over de gehele 

leerstof. Bij schriftelijke theorie- examens moet het examen uit minimum drie vragen, opdrachten of oefeningen bestaan. Bij 

mondelinge examens krijgt de student de kans minstens drie vragen te trekken uit een lijst met vragen. (bijlage 2-19 oer 

2009-2010 art 50)

2.7.2  Organisatie en beoordeling van examens, concerten en recitals 

De algemene examenregeling staat beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (bijlage 2-19 oer 2009-2010) en in de 

departementale aanvullingen (bijlage 1-6 Doer) De OER, de departementale aanvullingen, de praktische examenregelingen en 

de kalender zijn te raadplegen op het intranet van het Conservatorium. De examenkalender is ook op Dokeos raadpleegbaar.

In de examenkalender worden de praktijkexamens gescheiden van de examens theorie. De examens worden per semester 

georganiseerd. De examens van het eerste en het tweede semester vormen de eerste zittijd. De tweede zittijd vindt plaats 

gedurende de zes laatste weken van het academiejaar (in augustus en september).

Het Conservatorium richt, onder de bevoegdheid van de departementssecretaris, gedurende elke examenperiode een 

permanent examensecretariaat in. Het examensecretariaat fungeert als centrale meldings- en informatiecel voor alle 

bij de examens betrokken partijen. Na advies van het onderwijzend personeel en studenten, en minimaal vijf weken 

vóór de aanvang van de examenperiodes van de eerste zittijd, worden alle belanghebbenden ad valvas en elektronisch 

geïnformeerd over de roosters en groepenindeling. De informatie voor de tweede zittijd wordt na de eerste zittijd aan 

docenten en studenten bekend gemaakt.

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-19 OER 2009-2010.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-19 OER 2009-2010.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-6 DOER 2009-2010.pdf


ZelFeValuatieraPPort 2009 CONSERVATORIUM HOgESCHOOL gENT 85

De docenten van muziektheoretische en algemeen vormende opleidingsonderdelen bezorgen voor de aanvang van de 

examens hun examenvragen in een gesloten omslag aan het studentensecretariaat.

Een student heeft voor ieder opleidingsonderdeel waarvoor hij ingeschreven is, het recht op een tweede examenkans in de 

tweede examenzittijd, doorgaans met uitzondering van de permanent geëvalueerde opleidingsonderdelen. 

Examens in de vorm van recitals, concerten (uitvoerende muziek, compositie, instrumentenbouw) worden ruim op 

voorhand aan het extern publiek via affiches, programmabrochures, website en elektronische nieuwsbrief meegedeeld. 

Het projectbureau en de pR- medewerker staan in voor de professionele organisatie ervan. (bijlage 2-21a en 2-21b flyer 

publieke eindexamens)

2.7.3  Criteria en wijze van beoordelen door de examencommissie

De beoordeling van de examencommissie gebeurt conform de regels die vastgelegd zijn in de OER en de departementale 

aanvullingen. De beraadslagingen van de examencommissie zijn geheim. De ombudspersonen wonen deze bij. 

De beoordeling van de studieprestaties wordt per opleidingsonderdeel uitgedrukt in een geheel examencijfer op een totaal 

van twintig punten. Indien een opleidingsonderdeel uit meer dan één partim bestaat, komen de punten tot stand met een 

gewogen gemiddelde. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de DOER en in de studiefiche van het opleidingsonderdeel. 

Indien één opleidingsonderdeel door meerdere leden van het onderwijzend personeel verzorgd wordt, komt de score tot 

stand in consensus tussen de verschillende onderwijsgevenden. Het overleg wordt georganiseerd door de titularis van het 

opleidingsonderdeel of door de coördinator ervan (o.a. portfolio, scriptie en paper). De regels hiervoor zijn opgenomen in de 

studiefiches, DOER en voor portfolio- scriptie, paper in een handleiding die door de Departementsraad werd goedgekeurd.

Voor de berekening van het globale jaarresultaat worden de studiepunten van elk opleidingsonderdeel als weging 

toegepast. Een student slaagt voor een opleidingsonderdeel wanneer hij ten minste 10 op 20 behaalt, hetgeen hem een 

creditbewijs oplevert voor het bijhorende aantal studiepunten. Een student is geslaagd voor een jaarprogramma of opleiding, 

wanneer hij voor elk opleidingsonderdeel een examencijfer behaald heeft van minstens 10 punten op 20 of wanneer de 

examencommissie hem gedelibereerd heeft voor het jaarprogramma. Hierbij bepaalt de examencommissie of de student een 

opleidingsonderdeel waarvoor geen 10/20 behaald werd, dient te hernemen of niet. 

Een student verwerft een graad van bachelor of master als hij voldoet aan de vereiste toelatingsvoorwaarden en als hij voor alle 

opleidingsonderdelen die horen bij het opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald of gedelibereerd is, onverminderd 

de vrijstellingen toegekend op basis van eerder verworven competenties (EVC) en eerder verworven kwalificaties (EVK).

2.7.4  Transparantie van de evaluatie - Bekendheid van de eisen verbonden aan de evaluatie bij de studenten - 

Bekendheid van de evaluatieprocedures bij studenten en personeel 

Bij de start van het academiejaar of bij de aanvang van een onderwijsactiviteit, verschaft elke lesgever de studenten ampele 

informatie over de doelstellingen en de inhoud van de leerstof, over de systemen en de vormen van evaluatie en over de 

gehanteerde weging voor de verschillende onderwijsactiviteiten binnen het betrokken opleidingsonderdeel. Deze gegevens 

bevinden zich ook in de studiefiches en zijn als dusdanig voor alle opleidingsonderdelen van bij de start van het academiejaar 

bekend en beschikbaar via de Conservatoriumwebsite. Elke lesgever duidt per onderwijsactiviteit tijdig de examenleerstof 

aan en schakelt in zijn onderwijs vragen, oefeningen en/of opdrachten in, die de concrete eisen weerspiegelen die op het 

examen gesteld worden. De elementen die de basis vormen voor de evaluatie worden vooraf vermeld.

Studenten en lesgevers worden minstens vijf weken vóór de aanvang van de examenperiodes ad valvas en elektronisch 

geïnformeerd over de examenkalender en regelgeving, ombudsdienst en beroepsprocedures. Het globale eindresultaat van 

iedere student wordt na elke zittijd binnen de vijf dagen volgend op de deliberatie geproclameerd door de voorzitter van de 

examencommissie of zijn afgevaardigde. Daarop volgt telkens een feedbackmogelijkheid. Ten laatste op de feedback wordt 

door het examensecretariaat aan iedere student een puntenbriefje ter beschikking gesteld met het globale eindresultaat, de 

resultaten per opleidingsonderdeel en aanduiding van de bekomen credits. De resultaten voor de opleidingsonderdelen van 

het eerste semester worden ten laatste twee weken na deze examenperiode aan de studenten op het leerplatform DOKEOS 

meegedeeld. 

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-21a Brochure Publieke Eindexamens.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-21b Brochure Publieke Eindexamens deel 2.pdf
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Na elke examenperiode krijgen de studenten gelegenheid tot feedback met persoonlijke bespreking van de examens en 

inzage van de eventuele schriftelijke examens. Daarbij kunnen de studenten aanwijzingen krijgen om de studieprestaties 

te verbeteren of bij te sturen, met het oog op nieuwe deelname aan examens. Na de feedbackgelegenheid volgend op de 

proclamaties na de eerste en de tweede zittijd kunnen studenten met klachten terecht bij een interne beroepsinstantie (art 68 

OER). De ombudsdienst bemiddelt in de gevallen waar zich eventueel problemen voordoen. 

2.7.5  Kwaliteitsbewaking van het toetsgebeuren 

De kwaliteit van de evaluatie wordt enerzijds bewaakt door de lesgevers in kwestie, door de Opleidingscommissie waarin 

studenten vertegenwoordigd zijn en door de examencommissie. Ook de ombudsman (art 65 OER) vervult hierin een rol. 

Anderzijds krijgen de studenten de mogelijkheid om zich uit te spreken over de kwaliteit van de evaluatie via de bevraging 

van de opleiding en via de bevraging van de onderwijsactiviteiten. De studenten hebben mogelijkheid van beroep tegen 

examenbeslissingen en studievoortgangbeslissingen. (bijlage oer 2-19 art 67 en 68)

kritische analyse

sterk

•	 De jaarkalender en de examenperiodes worden reeds van bij de start van het academiejaar aan alle betrokkenen 

gecommuniceerd.

•	 De Onderwijs en Examenregeling en de departementale aanvullingen worden van bij de start van het academiejaar langs 

diverse kanalen gecommuniceerd.

•	 Tijdens de examenperiodes is een permanent examensecretariaat ingericht. 

•	 De examens zijn goed georganiseerd volgens een minimum van vijf weken op voorhand bekend gemaakt rooster.

•	 De evaluatievormen zijn aangepast aan de leerdoelen en te verwerven competenties, waarbij er ook aandacht is voor 

nieuwe assessmentmethoden.

•	 Concerten, recitals en publieke artistieke projecten als evaluatiemethoden vergroten het realiteitsgehalte en band met het 

werkveld.

•	 Externe en interne juryleden borgen mee de kwaliteit van het assesment van artistiek prestaties.

•	 De studenten krijgen feedbackmogelijkheid en kunnen te allen tijde de ombudsdienst contacteren.

•	 Interne en externe beroepsmogelijkheden garanderen transparantie en openbaarheid van de examen- en 

studievoortgangbeslissingen.

aandachtspunten

•	 Door het intersubjectief karakter van evaluaties met jury’s zijn individuele klachten over evaluaties van praktijkexamens 

zijn niet altijd eenvoudig te behandelen.

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-19 OER 2009-2010.pdf
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- De masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef waarmee de student blijk geeft van een analytisch vermogen 

of van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau of het vermogen tot kunstzinnige schepping. 

Het werkstuk weerspiegelt de algemeen kritisch- reflecterende ingesteldheid of de onderzoeksingesteldheid van de 

student.

- De masterproef heeft een omvang van ten minste één vijfde van het totale aantal studiepunten met een minimum van 15 

en een maximum van 30 studiepunten.

Het studietraject van de masterproef werd in 2.2 beschreven. Het tweejarig traject tijdens de masteropleiding wordt 

voorbereid in de opleiding van de bachelor muziek. Het traject kenmerkt zich door zelfverantwoordelijk en zelfstandig 

leren, aangaan van artistieke uitdagingen, grote werkveldbetrokkenheid en het leren verwoorden van in de kunstpraktijk 

gebaseerde onderzoeksvragen en onderzoek.

De weg naar de masterproef kenmerkt zich door groeiende zelfstandigheid en initiatief. De studenten worden daartoe 

opgeleid. Het didactisch concept van de opleiding impliceert daartoe progressief ruimte en vrijheid in het curriculum en de 

werkvormen. Vanaf het begin van de opleiding hebben de studenten de mogelijkheid tot het nemen van eigen initiatieven 

en het leggen van eigen accenten. Dit vooral in de opleidingsonderdelen die de hoofddisciplines vertegenwoordigen of 

flankeren, o.a. solopraktijk instrument/zang, kleine ensembles, improvisatie, compositie, opname en klankrealisatie, theorie 

en praktijk instrumentenbouw. De afstudeerrichting uitvoerende muziek heeft al vele jaren de traditie om studenten aan 

te moedigen zelf initiatieven te nemen voor artistieke producties. Deze initiatieven worden gewaardeerd door middel van 

incentives voor een verwant opleidingsonderdeel. De regels hiervoor liggen vast in het departementaal onderwijs- en 

examenreglement.

Doorheen de opleiding wordt het eigen initiatief aangemoedigd om uiteindelijk uit te monden in de verschillende onderdelen 

van de masterproef, waar de studenten meer en meer op een zelfstandige manier aantonen dat ze “meester” zijn in hun 

discipline.

Er is formeel gezien geen bachelorproef voorzien. Alle studenten van alle afstudeerrichtingen schrijven echter wel een paper 

waarbij aandacht is voor onderzoekscompetenties. Cf. voorstelling van het studietraject in 2.2

2.8 DE MASTERpROEf
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structuur: De masterproef bestaat uit drie onderdelen:

1) een scriptie 

2) een persoonlijk artistiek project 

3) •	 voor Uitvoerende muziek:een recital

	 •	 voor Scheppende muziek: het portfolio compositie of muziekproductie

	 •	 voor Muziektheorie: muziektheoretisch onderzoek

	 •	 voor Instrumentenbouw: gebouwde instrumenten

Voor muziekpedagogie loopt de masterproef naargelang de specialisatie parallel met bovenvermelde afstudeerrichtingen

studiepunten:

•	 Afstudeerrichting Uitvoerende muziek, specialisatie Klassieke muziek: 24 ECTS 

 Afstudeerrichting Uitvoerende muziek, specialisatie jazz/Lichte muziek: 24 ECTS 

•	 Afstudeerrichting Scheppende muziek, specialisatie Compositie: 27 ECTS 

•	 Afstudeerrichting Scheppende muziek, specialisatie Muziekproductie: 30 ECTS 

•	 Afstudeerrichting Muziektheorie/ Schriftuur: 24 ECTS

•	 Afstudeerrichting Instrumentenbouw: 24 ECTS

•	 Afstudeerrichting Muziekpedagogie (Master) 

•	 specialisatie Uitvoerende muziek - Klassieke muziek: 24 ECTS 

•	 specialisatie Uitvoerende muziek jazz /Lichte muziek: 24 ECTS

•	 specialisatie Scheppende muziek – compositie: 26 ECTS

•	 specialisatie Scheppende muziek – muziekproductie: 24 ECTS

Het studietraject van de masterproef werd in 2.2 gedetailleerd in kaart gebracht.

De competenties van de masterproef zijn de som van de competenties van de master. De masterproef vormt hierbij 

de ultieme toets en illustreert het al dan niet behalen van de competenties van de master muziek. De inhoud van de 

masterproef toetst de leerresultaten van de programmapijlers ‘ambachtelijk artistieke vorming’, ‘muziektheoretische 

vorming’ en ‘algemeen culturele vorming’ en de attitudes zoals discipline, doorzettingsvermogen, kritische zin, 

samenwerkingsgerichtheid, zelforganisatie en zin voor initiatief.

Zoals in 2.2 aangetoond zal de student het studietraject naar de masterproef in haar drie aspecten veel zelfstandiger 

doorlopen. Hij dient aan te tonen een volwaardig musicus te zijn, met een creatief onderzoekende attitude en met eigen 

artistieke opvattingen die hij discursief beargumenteert en kan onderbouwen. Het persoonlijk artistiek project en de scriptie 

worden zoals in 2.2 uiteengezet, door een promotor, een projectcoördinator en een onderzoekscoach begeleid met behulp 

van een digitaal portfolio.

De scriptieonderwerpen sluiten in de eerste plaats aan bij de artistieke keuzes waarmee het recital en het persoonlijk artistiek 

project tot stand kwam. De jonge afstuderende kunstenaar moet een eigen artistiek pad kunnen uitstippelen en met succes 

ten uitvoering brengen. 

In de scriptie formuleert hij de artistieke onderzoeksvragen, de artistieke beslissingen, een reflectie van het artistieke zoekproces 

en wordt op een beargumenteerde manier de culturele, maatschappelijk context van het kunstwerk geduid. we verwijzen ter 

illustratie naar de competenties van de masterproef voor de afstudeerrichting uitvoerende muziek. (naar bijlage 1-3 matrix ma)

De opleiding wordt opgevat als een laboratorium waarin de jonge musicus zich kan voorbereiden op zijn toekomstige 

artistieke praxis. Artistieke onderzoeksattitudes, interpretatie en creatie gaan er hand in hand. De ontwikkeling van 

het artistieke discours van de student wordt gestimuleerd en bevraagd door de docenten van de discipline en door de 

onderzoekers- doctorandi die betrokken zijn bij de begeleiding van de scripties. Door een gestage toename van het aantal 

onderzoekers, die voor maximum 30% met onderwijsopdrachten kunnen belast worden, zal gaandeweg de interactie tussen 

de onderzoeksprojecten enerzijds en de artistieke projecten en scripties van de studenten anderzijds, intensiever worden. 

Ook met de verdere ontwikkeling van de onderzoekscultuur binnen de opleiding zal het onderzoekskarakter van de artistieke 

praxis zich verder expliciteren.

matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls
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kritische analyse

sterk

•	 Het gewicht van de masterproef beantwoordt aan de decretale eisen.

•	 De inhoud van de masterproef sluit sterk aan bij de som van de centrale competenties en attitudes, waarbij het artistieke 

en het academische sterk met elkaar verbonden zijn.

•	 De studenten worden van in de bacheloropleiding voorbereid op de zware eisen van de masterproef.

•	 De masterproef wordt door gedreven en getalenteerde professionals binnen een krachtige leeromgeving begeleid.

•	 De relatie tussen de artistieke werkveldeisen en de praxis van de student in de masterproef is optimaal.

•	 De verschillende onderdelen van masterproef wordt door verschillende jury’s bestaande uit interne en externe 

professionals beoordeeld.

aandachtspunten

•	 Een grotere inbreng van de onderzoekers in masterproef- onderzoeksvragen kan bijdragen tot verdieping en verbreding 

van het artistiek onderzoek van de masterproeven.

•	 De praktijkdocenten van het hoofdvak kunnen meer betrokken zijn bij alle onderdelen van de masterproef.
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Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten:

- bachelor: diploma secundair onderwijs, diploma hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, diploma 

van het hoger onderwijs voor sociale promotie of een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, 

Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend/door het instellingsbestuur 

bepaalde voorwaarden voorpersonen die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.

- bachelor na bachelor: bachelorgraad met (een) door het instellingsbestuur nader bepaalde kwalificatie(s), eventueel 

aangevuld met een onderzoek naar geschiktheid of bekwaamheid of een voorbereidingsprogramma.

- master: bachelorgraad met (een) door het instellingsbestuur nader bepaalde kwalificatie(s), en in voorkomend geval 

aangevuld met een geïndividualiseerd opleidingsprogramma, een voorbereidingsprogramma of een schakelprogramma.

- master na master: mastergraad met (een) door het instellingsbestuur nader bepaalde kwalificatie(s), eventueel aangevuld 

met een onderzoek naar geschiktheid of bekwaamheid of een voorbereidingsprogramma.

De toelatingsvoorwaarden staan beschreven in de OER (bijlage 2-19) en in de departementale aanvullingen (Doer: bijlage 

1-6). Bepaalde groepen kandidaat-studenten (virtuozen, vluchtelingen, personen zonder diploma secundair onderwijs en die 

reeds drie jaar het secundair onderwijs verlaten hebben, die niet in het bezit zijn van een voldoende geacht diploma), kunnen 

toegang krijgen tot een opleiding indien ze slagen in een toelatingsonderzoek.

Alle studenten van het Conservatorium dienen te slagen in een artistieke toelatingsproef. (bijlage 1-6 Doer art 1 Doer)

Artistieke toelatingsproef wordt omschreven als: proef door de student afgelegd vóór hij studies in de opleidingen Muziek 

of Drama in het departement Conservatorium van Hogeschool gent kan aanvangen. Voor een creditcontract dient men 

eveneens te slagen in een artistieke toelatingsproef die betrekking heeft op de opleiding of de afstudeerrichting die 

samenhangt met de opleidingsonderdelen waarvoor men wenst in te schrijven. Het slagen in de artistieke toelatingsproef 

maakt deel uit van de algemene toelatingsvoorwaarden. De geslaagde artistieke toelatingsproef is voor twee aansluitende 

academiejaren in Hogeschool gent rechtsgeldig. 

2.9.1 Artistieke toelatingsproeven

De artistieke toelatingsproeven staan garant voor een kwaliteitsvolle instroom in de opleiding Muziek van het conservatorium. 

Deze proeven zijn tevens een belangrijk moment in het leven van kandidaatstudenten voor de opleiding Muziek. Daarom 

werden doelstellingen, inhoud, vorm, nazorg en kwaliteitszorg van de toelatingsproeven op dezelfde manier vormgegeven als 

de examens van de opleiding. (bijlage 1-6 Doer artikels 1 en 3)

De inhoud van de proeven werd per generieke afstudeerrichting en specialisatie (scheppende muziek – compositie, 

muziekproductie	–	uitvoerende	muziek	–	klassiek	–	jazz&pop	–	muziektheorie	en	schriftuur	en	instrumentenbouw)	

georganiseerd. De Opleidingscommissie Muziek stelt de inhouden van de proeven voor en de Departementsraad bekrachtigt 

dit voorstel met een beslissing. 

De samenstelling en werking van de jury’s en examencommissies worden geregeld in de DOER. De uitslagen worden 

openbaar geproclameerd en de regelgeving voorziet in feedback en in de mogelijkheid tot beroep.

De algemene toelatingsvoorwaarden werden decretaal vastgelegd en garanderen de startcompetenties om aan het Hoger 

Onderwijs in Vlaanderen te beginnen. Het ligt voor de hand dat de artistieke toelatingsproef peilt naar bijkomende, specifieke 

competenties. Het betreft hier vooral de startcompetenties voor de programmapeilers ‘ambachtelijk artistieke vorming’ en 

‘muziektheoretische vorming’. In de toelatingsproef wordt tijdens een gesprek ook gepeild naar ‘algemene culturele kennis’ 

en ‘attitudes’ zoals motivatie, discipline, communicatieve vaardigheid.

Buitenlandse studenten worden op hun taalvaardigheid getoetst. De werkwijze en het gevolg dat aan het resultaat gegeven 

wordt, zijn geregeld in de OER en de DOER.

De samenstelling van de jury met docenten ambachtelijk artistieke vorming uit de betrokken vakgroep, met 

muziektheoriedocenten en met een docent algemeen culturele vorming, aangevuld met twee externe werkveldspecialisten, 

illustreert het belang dat de opleiding hecht aan de inbreng van de verschillende belanghebbenden bij het garanderen van 

een kwaliteitsvolle instroom van nieuwe studenten.

2.9 TOELATINgSVOORwAARDEN

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-19 OER 2009-2010.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-6 DOER 2009-2010.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-6 DOER 2009-2010.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-6 DOER 2009-2010.pdf
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De toelatingsproeven voor de verschillende afstudeerrichtingen en specialisaties volgen dezelfde werkwijze. Met uitzondering 

voor de afstudeerrichting instrumentenbouw leggen alle studenten dezelfde proeven af voor de startcompetenties voor de 

programmapijler ‘muziektheoretische vorming’: solfège, gehoorvorming en algemene muziekleer. Het peilen naar de kennis 

‘algemeen culturele vorming’ en ‘attitudes’ en het inschatten van de taalkennis bij buitenlandse studenten is voor alle 

afstudeerrichtingen gelijk.

Test solfège, gehoorvorming en algemene muziekleer

a) Solfège: 

•	Onbegeleide zichtlezing van intonatieoefening in sol- en fasleutel

•	Ritmische tikoefening

b) gehoorproeven

•	Eenstemmig tonaal dictee

•	Ritmisch dictee (in enkelvoudige en/of samengestelde maatsoorten)

•	Benoemen van harmonische en melodische intervallen (reine, grote en kleine intervallen)

•	Benoemen van drieklanken

•	Benoemen van toongeslacht (majeur, mineur)

c) Algemene muziekleer

•	Basistheorie intervallen, toonladders, maatsoorten

gesprek: de kandidaat wordt o.m. getoetst op motivatie, algemene culturele kennis, discipline, communicatieve vaardigheid. 

Taaltest voor alle niet-Nederlandstalige kandidaten.

Het belangrijkste deel van de artistieke toelatingsproef voor alle afstudeerrichtingen en specialisaties is het toetsen van de 

startcompetenties voor de programmapijler ‘Ambachtelijk/artistieke vorming’.

afstudeerrichting uitvoerende Muziek, specialisatie instrument/zang klassieke muziek

proef voor instrument:

De student dient een repertoire van minimum een half uur muziek voor te stellen.

Minstens één compositie heeft een eigentijds klankidioom.

Tijdens deze proef laat de student zowel zijn artistiek als tech nisch niveau op een zo veelzijdig mogelijke wijze aan bod laat komen.

afstudeerrichting uitvoerende Muziek, specialisatie instrument/zang jazz/pop muziek

praktijkproeven: 

a.	de	student	dient	een	repertoire	van	vijf	werken	naar	keuze	uit	te	voeren;	het	conservatorium	zorgt	voor	de	begeleiding

b. het a prima vista spelen van een eenvoudig fragment van een werk uit het jazz/pop muziek repertoire

afstudeerrichting scheppende Muziek: specialisatie compositie

 Test elementaire basistechniek van een toetsinstrument

 Test eigen instrument (ander dan toetsinstrument) of test muzikaal expressiewerktuig (bvb. Laptop) 

 Evaluatie van portfolio compositie (partituren, opnames enz.)

afstudeerrichting scheppende Muziek: specialisatie productie

 Luisterproef: beluisteren, bespreken en vergelijken van diverse opnames / instrumenten, beoordelen en beschrijven van de  

klankkwaliteit 

 Op het gehoor noteren van leadsheet van een popnummer

 Test eigen instrument (ander dan toetsinstrument) of test muzikaal expressiewerktuig (bvb. Laptop)

  Evaluatie portfolio (demo’s van eigen composities met toevoeging van leadsheet en soundfile)

afstudeerrichting Muziektheorie

 Test basistechniek van een toets instrument

 Test begeleidings praktijk (praktische harmonie / begeleiden aan de piano) 

Figuur 6

Theoretisch 

gedeelte 

toelatingsproef

Figuur 7

Artistiek gedeelte 

toelatingsproef
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afstudeerrichting instrumentenbouw 

Nota: de studenten met een gedegen vooropleiding muziek kunnen de toelatingsproef ‘solfège, gehoorvorming, algemene muziekleer’ 

afleggen indien ze een selectie keuzevakken uit andere afstudeerrichtingen willen volgen.

 proef elementaire muziekkennis (op basis van deze proef volgt de student ‘koor’ of ‘initiatie muzikale vorming’)

 Luisterproef: beluisteren, bespreken en vergelijken van diverse opnames / instrumenten, beoordelen en beschrijven van de 

klankkwaliteit,	waarneming	van	“bijgeluiden”…

 proef ‘stemmen’: uitvoeren en evalueren van tweeklanken

 Visuele omschrijving van een “vreemd voorwerp”

 Vaardigheidstest houtbewerking

 portfolio ( gebouwde instrumenten of andere voorwerpen )

Het is evident dat men bij het toetsen van de ambachtelijk artistieke startcompetenties oor en oog zal hebben voor de 

technische vaardigheden van de kandidaat. Men wil echter tijdens de proeven de kandidaat ruimte geven om de jury van zijn 

artistieke kwaliteiten te overtuigen. 

2.9.2 Aansluiting van het programma op de vooropleiding

wettelijk worden alle studenten die het secundair onderwijs met vrucht beëindigd hebben en geslaagd zijn in de artistieke 

toelatingsproef tot de bachelor muziek toegelaten. 

De overgrote meerderheid van de Vlaamse kandidaat-studenten hebben zich in het DKO of in het KSO op hun muziekstudies 

aan het conservatorium voorbereid. Toch is de instroom heterogeen. Vooral op vlak van muziektheorie vergt dit een 

gedifferentieerde aanpak.

Tijdens Cons Live, opendeurdagen en studie-informatiedagen kunnen de toekomstige kandidaat studenten zich informeren 

over de vereiste startcompetenties. De onthaalweek in september voorziet in opfrissingcursussen solfège, muziektheorie en 

klein ensemble.

 

Studenten die voor de opleidingsonderdelen uit de programmapijler muziektheorie moeilijkheden ondervinden, kunnen 

terecht in inhaallessen door de docent en bij de studiebegeleiding. (zie ook 4.2)

2.9.3  Aanbod en structuur van de flexibele leerwegen

Het flexibiliseringdecreet maakt tal van leerwegen mogelijk. De onderwijs- en examenregeling en de departementale 

aanvullingen erop beschrijven en regelen de mogelijkheden. De studietrajectbegeleider helpt hierbij nieuwe en 

herinschrijvende studenten. (Zie bijlage 2-19 oer art. 29 en volgende en bijlage 1-6 Doer art. 6 en art. 18 ) 

Studenten kunnen zich inschrijven voor:

•	 één opleiding of meer opleidingen tegelijk of

•	 één opleidingsonderdeel of meer opleidingsonderdelen, die behoren tot één of meer opleidingen 

Ze kiezen hiervoor een diplomacontract, een creditcontract of een examencontract en volgen daarbij een gepast 

studietraject: een modeltraject (voltijds of deeltijds) of een geïndividualiseerd traject. De studietrajectbegeleider maakt hen 

wegwijs in de volgtijdelijkheid en wijst hen op de financiële en pedagogische implicaties van hun keuze. Bij een deeltijds 

studietraject wordt het overeenstemmende voltijds traject verdeeld over meerdere jaren. 

Overdrachten van credits en vrijstellingen via EVC of EVK kunnen aanleiding geven tot een diplomacontract met een 

geïndividualiseerd traject en studieomvangvermindering. 

Figuur 7

Artistiek gedeelte 

toelatingsproef

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-19 OER 2009-2010.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 1-6 DOER 2009-2010.pdf
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2.9.4  Beleid inzake eerder verworven competenties (EVC) en eerder verworven kwalificaties (EVK)

Vanaf het academiejaar 2005-2006 werd de door het flexibiliseringsdecreet (30/04/2004) vastgelegde EVC- procedure 

binnen de AUgent geïmplementeerd en geregeld in de OER.

In een eerste fase wordt de aanvrager door een EVC- begeleider individueel begeleid bij de opmaak van zijn portfolio, 

waarin de aanvrager per competentie bewijst dat hij ze beheerst. In de tweede fase wordt de aanvrager doorgestuurd 

naar de studentenadministratie van de opleiding die hij wenst te volgen. Daar vult de aanvrager een EVC- aanvraag in 

en schrijft zich hiermee in voor de EVC- procedure. Als derde – eveneens verplichte – fase ondergaat de aanvrager een 

bekwaamheidsonderzoek. Minimaal twee assessoren moeten afzonderlijk van elkaar aan de hand van het portfolio en 

eventueel aangevuld met andere technieken, zoals een competentiegericht interview of een beheersingsproef, beoordelen of 

de aanvrager de competenties al dan niet bezit. Ze vullen hierover een beoordelingsformulier in. De gemandateerde instantie 

schrijft een gemotiveerd samenvattend verslag. 

De opleiding Muziek vereist voor iedere EVC- procedure voor de erkenning van de competenties van master in de Muziek, 

dat de masterproef integraal afgelegd wordt.

Het samenvattend verslag wordt ten slotte doorgestuurd naar de studentenadministratie die de aanvraag initieel heeft 

behandeld. In een laatste fase zal deze studentenadministratie desgevallend het bewijs van bekwaamheid opstellen.

Bij de EVK- procedure wordt onderzocht in hoeverre credits die verworven werden in andere instellingen aanleiding kunnen 

geven tot vrijstellingen in de opleidingen van het departement. Daartoe wordt een dossier opgesteld door de betrokkene in 

overleg met de studietrajectbegeleider en/of de departementssecretaris. Het dossier wordt overgemaakt aan de voorzitter 

van de betrokken Opleidingscommissie die het dossier binnen de Opleidingscommissie onderzoekt en een besluit formuleert. 

Op basis daarvan worden vrijstellingen al dan niet verleend. 

De toekenning van vrijstellingen behoort niet tot de EVC- procedure, maar is wel een mogelijk vervolg van die procedure. 

wanneer vrijstellingen toegekend worden op grond van EVC en EVK, kan studieduurverkorting of vermindering van de 

studieomvang gegeven worden in die mate dat de student minstens 30 studiepunten moet volgen om een graad van 

verdienste te kunnen verwerven.

De Opleidingscommissie Muziek behandelt de EVC- en EVK- aanvragen geval per geval. Zo hangt de keuze van de 

assessoren in de EVC- procedure onder meer af van welke competenties de aanvrager beoogt te laten erkennen. De 

Opleidingscommissie Muziek kiest voor een flexibel beleid om een gepast antwoord te kunnen bieden aan de diversiteit van 

de EVC- en EVK- aanvragen.

kritische analyse

sterke punten

•	 De artistieke toelatingsproeven worden via verschillende kanalen helder en duidelijk naar kandidaat- studenten 

gecommuniceerd.

•	 De regelgeving voor de artistieke toelatingsproeven is transparant en garandeert de rechten van de kandidaat-student en 

de openbaarheid van bestuur.

•	 Het aanbod aan flexibele leerwegen is optimaal.

•	 De opfrissingcursussen bevorderen een goede start van nieuwe studenten.

•	 Duidelijke regelgeving en aangepaste begeleiding kenmerken de EVC- en EVK- procedures.
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3.1  Kwaliteit van het personeel

Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het programma.

De opleidingsonderdelen van de ‘ambachtelijk artistieke programmapijler’ vormen het grootste aandeel van het 

programma. Het onderwijs in deze opleidingsonderdelen wordt er individueel, groepsgericht individueel of in kleine 

groepjes georganiseerd. De onderwijsopdrachten voor deze programmapijler nemen het grootste volume VTE van de 

totale personeelsformatie in. Het merendeel van deze lesgevers, docenten instrument, compositie, muziekproductie, 

instrumentenbouw, werden en worden gerekruteerd op basis van hun artistieke faam. Hun faam trekt nieuwe studenten aan 

en ze zijn een inspirerend rolmodel voor hun studenten. Onderwijskundige competenties werden verondersteld vervat te 

zijn in hun artistieke competenties. De pianobegeleiders, die een unieke ondersteunende taak hebben bij het instrument- en 

zangonderwijs worden op basis van hun specifieke artistieke competenties gerekruteerd.

De opleidingsonderdelen muziektheorie worden voor een belangrijk deel klassikaal onderwezen. Het volume aan VTE 

lesgevers voor deze opleidingonderdelen is bijgevolg kleiner dan dat voor de ambachtelijk/artistieke programmapijler 

(bachelor: 50% en master 77.5% van het totale aantal credits).

Het volume VTE voor het onderwijs in de programmapijler ‘algemeen culturele vorming’ is beperkt (bachelor 10% en master 

12% van het totale aantal credits).

Sinds de bachelor- masterstructuur maakt onderzoek deel uit van de opdracht van de opleiding muziek. De ontwikkeling en 

de gevolgen ervan op het programma werden beschreven in facet 2.2. . Deze ontwikkeling heeft gevolgen gehad voor de 

rekrutering van het personeel. Er werden o.a. onderzoeksassistenten aangeworven. Ze kunnen maximaal voor 30% van hun 

opdracht belast worden met onderwijs en onderwijsgerelateerde taken. Ze nemen een belangrijk deel van het onderwijs in de 

programmapijler ‘vorming van onderzoeksvaardigheden’ voor hun rekening. we verwijzen hiervoor naar de facetten 2.2 en 3.2.

Het	scheppen	van	adequate	randvoorwaarden	voor	het	organiseren	van	artistiek	onderwijs	en	onderzoek	en	om	het	

beoefenen en ontwikkelen van de kunsten naar de samenleving te brengen vergt extra administratief personeel. Niet in het 

minst omdat het merendeel van het onderwijzend personeel geniet van de bijzondere weddeschaal die hen in staat stelt om 

naast hun onderwijsopdracht in het conservatorium onbeperkt artistiek te cumuleren. Zij kunnen volgens wettelijke decretale 

bepalingen niet belast worden met administratieve taken. 

Daarom heeft het Conservatorium sterkt geïnvesteerd in uitstekend opgeleide en competente administratieve medewerkers. 

Naast de studenten- en algemene administratie, geleid door de departementssecretaris, worden administratieve 

personeelsleden ingezet voor studiebegeleiding, studietrajectbegeleiding, onderwijsontwikkeling, internationalisering, 

kwaliteitszorg, het projectbureau en het beheer van artistieke productiemiddelen en interne en externe communicatie.

3.1.1  personeelsbeleid

Aanstellingen, bevorderingen en benoemingen van het personeel gebeuren volgens de regelgeving van de Hogeschool. we 

beperken ons hier tot een beknopte schets.

3.1.1.1  Beslissings- en adviesorganen

De Raad van Bestuur van de Hogeschool legt jaarlijks de personeelsformatie vast, benoemt het personeel op advies van de 

Departementsraad en bekrachtigt ambtswijzigingen en bevorderingen. Het Bestuurscollege is belast met het bekrachtigen 

van de beslissingen van de Departementsraad voor wat betreft de tijdelijke aanstelling van het onderwijzend personeel en 

het toekennen van ambtswijzigingen en bevorderingen voor het personeel toegewezen aan het departement (artikel 268 van 

het hogescholendecreet). 

De Departementsraad (artikel 278) is inzake het personeelsbeleid belast met:

•	 het doen van voorstellen betreffende de aanstelling van het onderwijzend personeel en het voorstellen van 

personeelsleden	voor	benoeming;

•	 het	aanwenden	van	de	toegewezen	personele	en	materiële	middelen;

•	 het	doen	van	voorstellen	inzake	de	personeelsformatie;

3 INZET VAN pERSONEEL
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•	 het	bepalen	van	de	taakomschrijvingen	van	het	personeel	toegewezen	aan	het	departement;

•	 het	toekennen	van	ambtswijzigingen	en	bevorderingen	voor	het	personeel	toegewezen	aan	het	departement;

•	 het verlenen van een advies inzake cumulatieregeling.

3.1.1.2  personeelsformatie

De personeelsformatie wordt ieder academiejaar voor het daarop volgende academiejaar door een beslissing van de Raad 

van Bestuur (artikel 262 van het hogescholendecreet van 1994) vastgelegd. Voorafgaand aan deze beslissing wordt telkens 

het advies ingewonnen van de departementshoofden en is er overleg met het Hogeschool Onderhandelingscomité (HOC). 

Van bij de oprichting van Hogeschool gent werd voor de personeelsformatie gesteund op een verdelingsmodel voor 

de werkingsmiddelen, het administratief- en het onderwijzend personeel (Op) in de departementen. In dit model wordt 

rekening gehouden met de hoeveelheid opgenomen studiepunten en decretale coëfficiënten. Met dit model worden elk jaar 

de formatiepunten berekend. Daarin worden punten toegekend aan de centrale administratie, de centrale diensten, het 

departementaal Ap, de departementssecretarissen en het Op (gastprofessoren inbegrepen). 

Het departementshoofd werkt, op basis van de adviezen van de voorzitters van de opleidingscommissies, de optiecommissie 

jazz/pop en voorzitters van de vakgroepen, een formatievoorstel uit waarover onderhandeld wordt in het DOC en ter 

beslissing voorgelegd wordt aan de Departementsraad. 

3.1.1.3  werving, selectie en bevorderingsbeleid 

De procedures voor werving, selectie, aanstelling en bevordering van Op en van Ap werden door de Raad van Bestuur 

formeel vastgelegd (zie bijlage 3-1, bijlage 3-2, bijlage 3-3a, bijlage 3-3b, bijlage 3-4a, bijlage 3-4b, bijlage 3-5a en 

bijlage 3-5b). Er werd daarbij bijzondere aandacht besteed aan de verplichting tot personeelsformatieplanning, functie- en 

taakomschrijving, aan aspecten van interne en externe werving, aan de wijze van bekendmaking van vacatures en aan de 

modaliteiten van selectie. 

Om het grote aantal beslissingen van vacant verklaringen van betrekkingen van het Op en Ap en bekrachtigingen van de 

aanstellingen van leden van het Op en Ap van de departementen vlot te kunnen verwerken, werd delegatie van beslissing 

gegeven aan de Algemeen Directeur. 

Wervingsambten

De wervingsambten zijn ingedeeld in drie categorieën: statutair, ad interim en contractueel. In de opleiding Muziek stelt 

men statutair benoemde- en statutair tijdelijke onderwijspersoneelsleden te werk. De bestaande ambten zijn hoofddocent, 

docent, assistent en assistent met de titel praktijkassistent (kortweg dus praktijkassistent). In geval van werving wordt een 

profielbeschrijving voor de functie opgesteld. 

De opleiding muziek werft ook gastprofessoren aan als lesgevers. De functie van gastprofessor is geen statutair ambt.

De docenten van de opleidingsonderdelen uit de programmapijler ‘ambachtelijk/artistieke vorming’ worden in eerste instantie 

aangeworven als gastdocenten. Ze dienen gedurende enkele jaren te bewijzen dat ze succesvol zijn in het aantrekken en 

opleiden van studenten. Ze kunnen, indien het ambt vacant verklaard wordt en indien ze dat wensen, kandideren op een 

vacature voor een statutair ambt ‘docent artistiek opleidingsonderdeel’.

praktijkassistenten staan de docenten bij. Het ambt van praktijkassistent is statutair dat jaarlijks verlengd kan worden. 

Assistenten worden aangeworven om doctoraal - of kortlopend onderzoek te doen. (cf. 2.2 en 3.2)

Het personeelsbeleid (aanwerving, taakbelasting) van het Conservatorium krijgt vorm in overleg met de vakgroepvoorzitter(s), 

de opleidingscoördinator muziek, de optiecoördinator jazz/pop en met het DOC. De neerslag hiervan is te vinden in de 

personeelsformatie waarover de Departementsraad bij het einde van ieder academiejaar voor het volgende academiejaar een 

beslissing neemt.

Nieuw aan te werven Op- leden dienen aan de criteria te voldoen die omschreven worden in een functieprofiel. De oproep 

tot kandidaatstelling wordt bekend gemaakt via de hogeschoolwebsite en de VDAB (bij externe werving). In het geval van 

een werving in een vacant ambt gebeurt de bekendmaking via een publicatie in het staatsblad. De kandidaturen worden 

Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-1 Procedure vacantverklaring.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-2 Procedure aanstelling onderwijzend personeel.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-3a Beslissing RVB Benoemingsreglement onderwijzend personeel.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-3b benoemingsreglement onderwijzend personeel.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-4a procedure evaluatie.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-4b Statutaire evaluatie van het personeel.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-5a Beslissing RvB Reglement bevorderingen onderwijzend personeel 07.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-5b Reglement bevorderingen onderwijzend personeel 07.pdf
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schriftelijk toegezonden aan de Algemeen Directeur, die ze doorgeeft aan het betrokken departementshoofd. 

De aanwerving gebeurt via selectiecommissies ingericht door het departement. De selectiecommissie stelt een volgorde 

op van de weerhouden kandidaten. Op basis daarvan wordt een voorstel voor de werving opgesteld en ter beslissing 

voorgelegd aan de Departementsraad. Vervolgens wordt de beslissing ter bekrachtiging voorgelegd aan de Raad van 

Bestuur van de hogeschool of voor tijdelijke aanstellingen aan de Algemeen Directeur. 

Volgens het hogescholendecreet gebeuren de aanstellingen voor hernieuwbare termijnen. Het ambt van assistent wordt 

bijvoorbeeld tijdelijk toegewezen voor een periode van twee jaar, die driemaal telkens met een periode van twee jaar kan 

verlengd worden. Een beslissing tot heraanstelling gebeurt op basis van een evaluatie waarbij onderzoeksresultaten en 

onderwijskundige capaciteiten een rol spelen. 

Het wervingsbeleid voorziet de mogelijkheid om ook personeelsleden die niet in het bezit zijn van het vereiste diploma 

maar die blijk hebben gegeven van specifieke deskundigheid of nuttige beroepservaring aan te werven. Die nuttige 

beroepservaring moet verworven zijn door de uitoefening van een artistieke bedrijvigheid buiten het onderwijs. (toepassing 

artikel 129 in het decreet) Een commissie ad hoc geeft advies over de vacant verklaring waarbij een vrijstelling van het vereist 

bekwaamheidsbewijs mogelijk is. (leden van de ad hoc commissie in bijlage). 

De meeste van de personeelsleden genieten de ‘bijzondere weddenschaal’, zodat onbeperkt artistiek cumuleren mogelijk 

blijft (artikel 150 van het decreet). wanneer een personeelslid afziet van de rechten verbonden aan artikel 150 en 

beantwoordt aan de door de hogeschool en het departement opgestelde bijkomende voorwaarden (zie CONS/DR/2007/B/

pER/0072 in bijlage 3-6), verleent de Raad van Bestuur van de Hogeschool het personeelslid de ‘gangbare’ weddenschaal. 

Het is opportuun om in de toekomst zowel de artistieke onderzoeksattitude, de vernieuwende artistieke verwezenlijkingen, 

de ervaringen in het werkveld, als de pedagogische ervaring en het kunnen uitschrijven van pedagogische doelen 

als extra vereisten in het profiel in te schrijven, om gekwalificeerde docenten aan te trekken. Hiervoor zijn docent- 

competentieprofielen, zoals voorgesteld in de nota ‘Onderwijsprofessionalisering Conservatorium Hogeschool gent’ een 

bruikbaar instrument. (bijlage 3-7 onderwijsprofessionalisering conservatorium)

Het secretariaat van het departement en de sector personeel begeleiden de administratieve opbouw van het 

personeelsdossier. Alle nieuwe personeelsleden ontvangen van de centrale personeelsdienst een administratieve 

onthaalmap, inclusief arbeidsreglement. 

bevorderingen

De Raad van Bestuur heeft bepaald onder welke voorwaarden bevorderingen mogelijk zijn voor het kalenderjaar 2007, in 

afwachting van de uitbouw van een nieuw loopbaanbeleid. (bijlage 3-5a en 3-5b)

3.1.1.4 Benoemingsbeleid Op 

Volgens het hogescholendecreet (artikel 231 van de versie 15/4/2004) bedraagt het huidige benoemingsplafond 72 %. Vanaf 

2007-2008 geldt in de Hogeschool gent een nieuw benoemingsreglement (bijlage 3-3a en 3-3b), waarvan de reductie tot 

3 jaar dienstanciënniteit als een van de voorwaarden voor benoeming, de meest opmerkelijke wijziging inhoudt. Voor de 

benoeming van een personeelslid wordt aan de Departementsraad steeds voorafgaand advies gevraagd.

De Raad van Bestuur bepaalt elk jaar het aantal te benoemen betrekkingen. De voorwaarden zijn gespecificeerd. Het conservatorium 

heeft enkele beperkende voorwaarden aan dit aantal gekoppeld (zie in bijlage 3-9: CONS/DHH/2007/B/pER/0008). 

3.1.1.5 Evaluatieprocedure 

De evaluatieprocedure gebeurt in het departement conservatorium conform de regelgeving van de Hogeschool (bijlage 3-4a en 

3-4b). Er bestaan twee soorten evaluaties. Bij de statutaire evaluatie wordt door elk personeelslid een zelfevaluatie opgesteld. De 

voorzitter van de vakgroep, de voorzitter van de Opleidingscommissie of de coördinator jazz/pop en muziekproductie adviseren 

het departementshoofd. Vakgroepvoorzitters, voorzitters van opleidingscommissies en andere medewerkers die gedeeltelijk 

verantwoordelijk zijn voor departementaal georganiseerde taken, worden rechtstreeks geëvalueerd door het departementshoofd. 

Bij de evaluaties wordt onder andere rekening gehouden met de bespreking van de resultaten van de regelmatige 

studentenbevragingen over de onderwijsactiviteiten (zie onderwerp 5). Uiteindelijk wordt de conclusie van de evaluatie beslist door 

de Departementsraad. De onderwijsdirecteur volgt de evaluaties op in functioneringsgesprekken.

Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-6 Beslissing DR criteria gangbare weddenschaal.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-7 Onderwijsprofessionalisering Conservatorium.PDF
Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-5a Beslissing RvB Reglement bevorderingen onderwijzend personeel 07.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-5b Reglement bevorderingen onderwijzend personeel 07.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-3a Beslissing RVB Benoemingsreglement onderwijzend personeel.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-3b benoemingsreglement onderwijzend personeel.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-9 Beslissing DR extra criteria  benoemingen 2007.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-4a procedure evaluatie.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-4b Statutaire evaluatie van het personeel.pdf
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De onderzoekers schrijven jaarlijks een onderzoeksrapport, waarin ze hun vorderingen, realisaties en publicaties beschrijven.

( cf. 2.2 en 3.2) Deze rapporten worden via het Steunpunt Onderzoek bezorgd aan de onderzoeksraad die beslist over de 

verlenging van het onderzoeksmandaat.

3.1.2 gelijkekansenbeleid

De Associatie Universiteit gent werkt aan een veelzijdig diversiteitsbeleid dat voor gelijke kansen zorgt van alle 

kansengroepen in en door het hoger onderwijs. Concreet wordt er bij werving, selectie, aanstelling, bevordering en 

benoeming	over	gewaakt	dat	alle	kandidaten	gelijke	kansen	krijgen.	Er	zijn	geen	quota	opgesteld	die	gebaseerd	zijn	op	

geslacht, etnische afkomst, religie, e.a. .

In 2006 onderschreef de hogeschool de VLOR- engagementsverklaring “Diversiteit als meerwaarde van het Vlaams Hoger 

Onderwijs” en besliste zij een structureel diversiteitsbeleid uit te bouwen. Daartoe werd een werkgroep “Diversiteit” opgericht 

en gestart met een SwOT- analyse. Op basis daarvan werd een hogeschooldiversiteitsplan uitgewerkt, waarin concrete 

acties beschreven worden die naar de studenten toe ondernomen zullen worden. De operationele doelstellingen betreffen 

de aspecten taal, gender, functiebeperking, socio-economische status, interculturaliteit, leeftijd en startcompetenties. Ook 

voor personeel werd een diversiteitsplan opgemaakt, waarin de operationele doelstellingen het aanwervings- , onthaal- 

en leeftijdsbewust personeelsbeleid betreffen. In een eerste fase is betreffende het aanwervings- en onthaalbeleid een 

pilootproject opgestart voor het personeel van de sector Infrastructuur en SOVOREg.

In maart 2007 werd het steunpunt personeelszorg opgestart. De Hogeschool gent wil met het steunpunt personeelszorg 

aandacht hebben voor het welzijn van al haar personeelsleden en biedt twee diensten aan: de sociale dienstverlening en 

de rol van vertrouwenspersoon. Als sociale dienstverlening wordt aan de personeelsleden hulp geboden bij psychosociale, 

administratieve, financiële en medische vragen. Daarnaast vervult de coördinator van het steunpunt personeelszorg de rol 

van vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt de nodige opvang, hulp en steun door middel van gesprekken, 

informatieverstrekking over te volgen procedures, advies en bemiddeling.

3.1.3 Belemmerende factoren voor het voeren van een goed personeelsbeleid 

Het merendeel van de lesgevers artistiek gebonden onderwijs genieten de decretaal voorziene bijzondere salarisschaal. Dit 

impliceert dat onderwijzend personeel met die bijzondere salarisschaal niet kan belast worden met administratieve taken. De 

strikte interpretatie maakt dat de beschikbaarheid van deze lesgevers voor andere dan strikte onderwijstaken uiterst gering is. 

Het belangrijkste deel van het professionele leven van lesgevers van artistieke opleidingsonderdelen speelt zich buiten het 

departement af. Dit heeft het grote voordeel dat deze lesgevers eminente werkveldspecialisten zijn, maar als nadeel dat hun 

betrokkenheid met het Conservatorium en de opleiding Muziek beperkt is. Dit hypothekeert de werking van de vakgroepen, 

de Opleidingscommissie, het bijwonen van vergaderingen, van concerten van collega’s, de samenwerking in het algemeen 

belang van de opleidingen, de medewerking aan projectweken.

De lesgevers worden à rato van het aantal studenten voor een % van een voltijdse betrekking aangesteld. Dit resulteert in 

veel deeltijdse opdrachten wat de algemene betrokkenheid van deze lesgevers in het Conservatorium niet bevordert. 

De vorming van een beperkt docentenkader van statutaire docenten met een uitgebreider takenpakket inzake onderwijs, 

onderzoek en beleidsvoorbereidende verantwoordelijkheden, dat omringd wordt met gastprofessoren die met enkel 

beperkte en specifieke onderwijstaken op artistiek vlak belast worden, zou de betrokkenheid van de statutaire docenten 

vergroten.

3.1.4 Onderwijskundige professionalisering van het Op

De docenten scholen zich professioneel voortdurend bij vermits zij op hun artistieke praktijk en artistieke expertise worden 

aangesproken om les te kunnen geven aan het Conservatorium.

In samenwerking met de Artevelde Hogeschool en Hogeschool west-Vlaanderen organiseert Hogeschool gent “Seminaries 

Onderwijskunde” voor al hun lesgevers. Docenten die zes seminaries volgen, ontvangen een nascholingsattest. 
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Het programma van elke sessie kan men raadplegen op de website van de seminaries onderwijskunde http://www.hogent.

be/seminariesonderwijskunde. personeelsleden krijgen daarnaast ook de mogelijkheid taallessen te volgen.

In het kader van het departementaal onderwijsontwikkelingsplan werden en worden opleidingen over het gebruik van Dokeos 

en portfolio georganiseerd.

De stafmedewerker studiebegeleiding schreef ten behoeve van docenten een beknopte handleiding over het samenstellen 

van syllabi en cursussen.

Tijdens het academiejaar 2008-2009 ontwikkelde de onderwijsdirecteur een nota over de departementale aanpak van de 

onderwijskundige professionalisering van het Op aan het Conservatorium. De nota voorziet in het opstellen van docent- 

competentieprofielen, het daarbij aansluitend ontwikkelen van selectiecriteria, professionaliseringstrajecten en formuleert een 

vorm van assesment van het onderwijsontwikkelingstraject. (bijlage 3-7 onderwijsprofessionalisering conservatorium) 

De leden van de Cel Onderwijs hebben de nota tijdens het academiejaar 2008-2009 besproken. 

Voor onderzoekers van Hogeschool gent worden door de Dienst Onderzoek en Dienstverlening opleidingssessies 

georganiseerd over aspecten van het onderzoeksproces. In 2007-2008 werden volgende sessies ingericht:

•	 projectdesign en projectmanagement 

•	 onderzoeksdesign en -methodologie 

•	 dataverwerking

•	 valorisatie

Als aanvulling op deze navorming konden alle geïnteresseerden deelnemen aan enkele workshops, meer bepaald: 

•	 Literatuuronderzoek

•	 Opbouwen van een literatuurbestand via Endnote

•	 projectmanagement

In deze “Opleidingscyclus Onderzoek” kwamen reeds eerder aan bod: 

•	 Onderzoek aan de Hogeschool gent

•	 De coördinatie van een onderzoeksproject 

•	 Het beheer van de intellectuele eigendom 

•	 Literatuuronderzoek met een introductie in de digitale bibliotheek en over EndNote

•	 Methodologie van onderzoek

•	 Analyse en verwerking van onderzoeksresultaten

•	 Communicatie voor wetenschappers

kritische analyse

sterktes

•	 Duidelijke regelgeving i.v.m. aanwerving, benoeming, bevordering evaluatie.

•	 Efficiënte ondersteuning door de centrale diensten van de Hogeschool.

•	 Aandacht voor artistieke expertise bij aanwerving.

•	 De activiteiten en de vorderingen van de onderzoekers worden volgens vastgelegde procedures beoordeeld en opgevolgd.

•	 Het ruim volume beleidsondersteunend administratief personeel faciliteert de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten binnen 

de opleiding.

aandachtspunten:

•	 Ontwikkelen van langetermijnplanning van de personeelsformaties in functie van een strategisch beleidsplan voor de 

opleiding Muziek.

•	 Uitbouwen van onderwijsprofessionalisering vertrekkend vanuit docent- competentieprofielen voor de opleiding 

Muziek. Er is nood aan gedifferentieerde docent- competentieprofielen en aan een duidelijker onderscheid in het 

profiel en de opdrachten van statutaire lesgevers enerzijds en gastprofessoren anderzijds. Hierdoor kan bij ieder type 

aanwerving systematisch en weloverwogen aandacht besteed worden aan zowel artistieke- als onderzoeksmatige en 

onderwijskundige competenties.

http://www.HoGent.be/seminariesonderwijskunde
http://www.HoGent.be/seminariesonderwijskunde
Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-7 Onderwijsprofessionalisering Conservatorium.PDF
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De opleiding sluit aan bij de volgende criteria voor de inzet van personeel van een professioneel of een academisch 

gerichte opleiding:

Professioneel gerichte opleidingen

- Het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de opleiding en de 

beroeps- of kunstpraktijk.

academisch gerichte opleidingen

- Het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door onderzoekers die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 

van het vakgebied (met inbegrip van het onderzoek in de kunsten).

- Bij de daartoe in aanmerking komende opleidingen dient daarenboven voldoende personeel te beschikken over kennis en 

inzicht in de desbetreffende beroeps- of kunstpraktijk.

In het academiejaar 2003-2004 werden voor de eerste maal academiseringspunten ( cf. facet 2.2) voorzien voor 

departementen waar 2-cycli-opleidingen georganiseerd worden. Het Conservatorium kreeg 5.037 O.p.- punten, wat 

neer komt op ongeveer 4 VTE artistiek assistent. Het Departement Conservatorium koos in de startfase voor eerder 

kortlopende projecten. Het voorbereiden en uitschrijven van inhoudelijk interessante projecten nam enige tijd in beslag, 

zodat het duurde tot 1 oktober 2004 vooraleer de eerste onderzoeksprojecten van start gingen. Er werden 6 onderzoekers 

aangesteld, samen goed voor 3,5 VTE art. assistent. Daarnaast werd 1 artistiek docent voor 50% van zijn onderwijsopdracht 

vrijgesteld. Deze onderzoeksprojecten kaderden binnen de onderzoeklijnen opgenomen in het omvormingsdossier. 

Doordat deze onderzoekers pas op 1 oktober 2004 van start gingen is het relevanter deze cijfers af te wegen tegenover de 

personeelsbezetting van 2004-2005, i.p.v. tegenover die van 2003-2004. 

Vanaf het academiejaar 2005-2006 werd de personeelsformatie niet langer opgesteld aan de hand van academiejaren, maar 

van burgerlijke jaren. Op 1 januari 2006 waren er 9 personeelsleden actief met een onderzoeksopdracht van ten minste 50%. 

Hiervan waren 5 onderzoekers voor 3,5 VTE, belast met een kortlopende onderzoeksopdracht, 2 art. docenten waren elk 

belast met een onderzoeksopdracht van 50%, bovendien waren 2 doctorandi voor 1,5 VTE bezig aan een doctoraat.

toestand 2006

2006 art.ass ass art.doc totaal

projecten 5 (3,5 VTE) 2 (1 VTE) 7

Doctorandi 1 (0,5 VTE) 1 (1 VTE) 2

Op het moment dat met de Onderzoeksraad en het Onderzoeksfonds het beleid rond academisering meer centraal werd 

aangestuurd, werden de kortlopende onderzoeksprojecten afgebouwd. Dit impliceerde een drastische wijziging van 

het departementaal onderzoeksbeleid. Verschillende onderzoeksprojecten werden niet verlengd. Enkel de projecten die 

uitzicht gaven op een doctoraat konden verder gezet worden. De academiseringsmiddelen werden besteed aan nieuwe, 

kwaliteitsvolle en volwaardige doctoraatsprojecten. Vanaf het academiejaar 2008-2009 besliste de Onderzoeksraad weer 

specifiek onderzoeksprojecten, die niet noodzakelijk aanleiding moesten geven tot een doctoraat, op te starten. Ze worden 

gepatroneerd door een docent van de opleiding (Cf supra) 

3.2 EISEN ACADEMISCHE gERICHTHEID

Tabel 8

Academisch 

personeel 2006
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actuele Personeelsbezetting: aantal personeelsleden in de opleiding

doctores doctorandi overige totaal

2004-2005 4

3.5 VTE

1

0.5 VTE

135

69.55 VTE

140

73.55 VTE

2007-2008 5

4.5 VTE

8

8 VTE

139

66.35 VTE

152

78.85 VTE

2008-2009 6

5.5 VTE

9

9 VTE

133

65 VTE

148

79.50 VTE

  

In het reglement van het Onderzoeksfonds (zie bijlage 0-15) worden volgende ambten en taken omschreven: 

Onderzoeksassistenten

Het Onderzoeksfonds ondersteunt de financiering van voltijdse onderzoeksassistenten die meewerken aan de uitbouw van 

een onderzoeksgroep. Ze hebben als opdracht de uitvoering van een onderzoeksproject. Deze onderzoeksprojecten worden 

geleid door een promotor van de Hogeschool gent en een promotor van de Ugent. Minimaal 70% van hun taakbelasting 

besteden ze aan de uitvoering van het betreffende onderzoeksproject. Voor het overige deel (maximaal 30% in de 

taakbelasting) heeft de onderzoeksassistent een ondersteunende onderwijsopdracht.

Volgende types van onderzoeksassistenten komen voor financiering in aanmerking:

•	 Assistenten

•	 Doctor- assistenten

Assistenten

Een assistent wordt aangesteld voor de uitvoering van een onderzoeksproject dat zal leiden tot het behalen van een diploma 

van doctor op proefschrift. De assistent wordt aangesteld voor een initiële periode van twee jaar. Na een tussentijdse 

evaluatie, waarbij de Onderzoeksraad zal nagaan in hoever er voldoende indicaties zijn dat het onderzoek daadwerkelijk zal 

uitmonden in het vooropgestelde doctoraat, kan tot tweemaal toe een verlenging van twee jaar worden toegekend.

In geval van zwangerschap of langdurige en ernstige ziekte tijdens deze periode, kan de assistent van wie het doctoraat ver 

gevorderd is, zo hij erom verzoekt, voor een bijkomende termijn van zes maanden tot een jaar worden aangesteld.

Doctor- assistenten

Een doctor- assistent wordt aangesteld voor de ondersteuning van een onderzoeksgroep. Een doctor- assistent is in 

het bezit van het diploma van doctor op proefschrift en wordt aangesteld voor een initiële periode van drie jaar. Na een 

tussentijdse evaluatie kan eenmalig een verlenging van drie jaar worden toegekend. In geval van zwangerschap of langdurige 

en ernstige ziekte tijdens de eerste of tweede termijn van het mandaat worden de doctor- assistenten voor een bijkomende 

termijn van één jaar aangesteld. 

Doctoreren van O.P. van de Hogeschool Gent

Binnen het Onderzoeksfonds wordt de mogelijkheid voorzien om personeelsleden van de Hogeschool gent zonder doctoraat 

toe te laten zich via de uitvoering van een onderzoeksproject voor te bereiden op het behalen van het diploma van doctor 

op proefschrift. Het Onderzoeksfonds ondersteunt in voorkomend geval de financiering van het deel van de opdracht van 

het O.p.- lid (uitgedrukt in loonkost) dat voorzien wordt voor de uitvoering van het onderzoeksproject. Dit wordt aangevuld 

Tabel 9

Aanvullende bijlagen/Bijlage 0-15 Reglement besteding gelden onderzoeksfonds.pdf
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met het vast bedrag van € 4000 voor werkingskosten en/of uitrusting (indien de vrijstelling geen volledig kalenderjaar betreft, 

wordt dit bedrag berekend a rato van de maanden van vrijstelling in dat kalenderjaar).

Naar gelang van hun artistieke verwezenlijkingen en specialiteit worden de docenten en assistenten ingezet voor specifieke 

opleidingsonderdelen. (cf. facet 2.2)

Het aandeel onderzoeksactieve personeelsleden 

In de onderstaande tabel werden enkel de personeelsleden opgenomen die op formele wijze met onderzoek bezig zijn: 

namelijk doctores, doctorandi en onderzoekers op specifieke onderzoeksprojecten.

De personeelsleden die binnen hun artistieke praxis als internationaal gerenommeerd musicus aan ontwikkeling van de 

kunsten bijdragen en dus impliciet aan onderzoek doen, zijn niet in de onderstaande tabel opgenomen. bijlage 2-7 geeft 

een overzicht van deze personeelsleden en hun activiteiten in het ontwikkelen der kunsten.

Het onderwijzend personeel van andere departementen van de Hogeschool gent en de Universiteit gent die daar hun 

hoofdopdracht hebben en onderzoek verrichten, werd niet in de tabellen opgenomen. Het betreft hier drie doctores waarbij 

alle studenten van de afstudeerrichting muziekpedagogie van de opleiding Muziek, in het kader van AUgent- mobiliteit op 

structurele wijze opleidingsonderdelen volgen. Het zijn Dr. Martin Valcke en Dr. Antonia Aelterman van de Ugent en Dr. 

Helena De preester van het departement Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van de Hogeschool gent.

Bij de onderzoeksactieve personeelsleden dienen ook de Hogent- promotoren van de  doctoraatsonderzoeken opgenomen 

worden. 

Er zijn tien doctorandi. Ze hebben naast een promotor aan een Universiteit (meestal Universiteit gent) ook een promotor 

binnen de Hogeschool gent. 

In de onderstaande tabel zijn bij ‘overige’ de gastprofessoren meegerekend. Hier werd “onderzoeksactief” zeer restrictief 

(diegenen met een expliciete onderzoeksopdracht) beschouwd. Van de personeelsleden belast met artistiek gebonden 

opleidingsonderdelen, zowel statutaire artistieke docenten, artistieke assistenten als de gastprofessoren zijn er velen zeer 

bedrijvig met het ontwikkelen van de kunsten. ( cf. infra en bijlage 2-7)

aandeel onderzoeksactieve personeelsleden

 doctores doctorandi HG promotoren overige totaal

2004-2005 4 (2.85%)

3.5 VTE

1 (0,7%)

0.5 VTE

(0.67%	van	totaal	VTE’s)

1 (0,7%) 135

69.55 VTE

140

73.55 VTE

2007-2008 5 ( 3.3%)

4.5 VTE

8 (5.3%)

8 VTE

(10.54%	van	totaal	VTE’s)

8 (5.3%) 139

66.35 VTE

152

75.85 VTE

2008-2009 6 (4,05%)

5,5 VTE

9 (6,08%)

9 VTE

(12%	van	totaal	VTE’s)

9 (6%) 133

65 VTE

148

79,50 VTE

Tabel 10
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Uit deze cijfers blijkt dat de Hogeschool gent resoluut gekozen heeft voor een beleid waarbij jonge gedreven kunstenaars 

de kans krijgen om een doctoraatsproject uit te werken. Daarnaast doet de Hogeschool gent jaarlijks een oproep, waarna 

docenten vrijgesteld kunnen worden om aan een doctoraat te werken. Dit beleid stimuleert en garandeert de verwevenheid 

van onderzoek en onderwijs, namelijk de assistenten kunnen tot 30% worden ingezet voor onderwijstaken. 

Het aandeel van het personeel met een diploma van doctor 

In januari 2008 is de situatie de volgende: 3 doctores maken deel uit van groep 3 (docenten), 3 doctores van groep twee 

(assistenten). Drie van hen zijn belast met onderwijs (2 VTE), één heeft een voltijdse onderzoeksopdracht, één combineert 

onderzoek en onderwijs (1 VTE).

In 2008-2009 zijn er van de 9 doctorandi  7 assistenten (7 VTE) en 2 art. docenten (2 VTE).

postdoctoraal onderzoeker Dr. Katrien Vuylsteke Vanfleteren coacht alle doctorandi. Daarom werd ze opgenomen bij het 

aantal doctores (groep 2) binnen de opleiding muziek.

Dr. Karen van petegem werd aangeworven als praktijkassistent binnen de SLO met een halftijdse opdracht, maar ze 

begeleidt ook studenten in de afstudeerrichting muziekpedagogie van de opleiding Muziek. Daarom werd ze in het 

academiejaar 2008-2009 bij het aantal doctores opgenomen.

Groep 3 Groep 2

2004-2005 3 1

2007-2008 3 2

2008-2009 3 3

Onderzoeksmatige reputatie en externe waardering van de personeelsleden

Een belangrijk deel van het onderwijzend personeel van het Conservatorium van Hogeschool gent kan bogen op een sterke 

reputatie met betrekking tot de beoefening en ontwikkeling van de kunsten en daaruit voortvloeiend ook van het onderzoek 

in de kunsten. Naast het team van onderzoekers (cf. § 3.2 en hoofdstuk 5 van dit rapport), dat op een geformaliseerde 

manier onderzoek pleegt, kan men niet om de vaststelling heen dat, hoewel het merendeel van de artistieke docenten 

eerder met beoefenen van de kunsten bezig is, onderzoek in de kunsten bij diverse leden van verschillende vakgroepen een 

impliciete activiteit is, in die zin dat ze naar drijfveer en attitude bezig zijn met de ontwikkeling der kunsten. Onderzoek maakt 

wezenlijk deel uit van hun artistieke praxis. Deze scheppende en uitvoerende kunstenaars zijn hier vooral extra muros mee 

bezig. Dit is trouwens een expliciete voorwaarde voor de toegang tot het ambt van artistiek docent.

Heel wat personeelsleden ontplooien artistieke en/of onderzoeksgerelateerde activiteiten. Verschillende varianten zijn 

mogelijk en in bijgevoegd overzicht (bijlage 2-7) hanteren we overzichtelijkheidhalve een aantal verschillende categorieën 

waarvan componist, dirigent en uitvoerend musicus belangrijke zijn. Elk van hen kan activiteiten aan de dag leggen die 

vernieuwend of grensverleggend zijn.

Vele van deze docenten zijn op internationale podia actief. wat trouwens resulteert in een zeer belangrijke instroom van 

buitenlandse studenten.

Het aantal activiteiten is nagenoeg oneindig. Het overzicht bijlage is 2-7 is dan ook een zeer grove selectie, die echter wel - 

pars pro toto - een beeld wil schetsen.

onderzoeks- en valorisatieoutput van het personeel

Het onderzoek van Thomas Smetrijns ( van 17/01/2005 tot 30/09/2007) resulteerde in een ontsluiting en grondige analyse 

van het werk van Sorabji. De ontsloten werken werden aan het publiek voorgesteld (o.a. in de Concertzaal De Bijloke) door 

Dhr. Daan Vandewalle, docent piano aan het Conservatorium.

Tabel 11

Overzicht 

personeel 

groep 3 t.o.v. 

groep 2
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Het onderzoek van Dr. g. w. Raes resulteerde in de bouw van een uniek kwarttoonorgel en een publicatie. Op dit nieuwe 

instrument werden verschillende, specifiek voor dit instrument geschreven, werken tijdens een publiek concert uitgevoerd.

Een overzicht van de artistieke productie in het kader van de ontwikkeling der kunsten door de overige personeelsleden is 

opgenomen in bijlage 2-7.

De doctorandi hebben, in de loop van hun onderzoek, discursieve publicaties en artistieke realisaties gepubliceerd.(bijlage 

3-10 output onderzoekers)

Zoals in facet 2.2 uiteengezet hebben verschillende onderzoekers buitenlandse promotoren, begeleiders in de doctoraat- 

begeleidingscommissie of geven ze lezingen en presentaties op internationale conferenties.

kritische analyse

sterk

•	 Formele	ondersteuning	en	financiering	vanwege	van	het	Onderzoeksfonds	en	de	Onderzoeksraad;	op	regelmatige	

tijdstippen worden vacatures uitgeschreven.

•	 De ondersteuning van het selectie- en begeleidingsproces door het departementaal Steunpunt Onderzoek en de 

Onderzoeksraad van de hogeschool en samenwerking met de Associatie onderzoeksgroepen draagt bij tot goed 

onderzoeksmanagement.

•	 Er is een toenemend aantal personeelsleden betrokken bij onderzoek. 

•	 De onderzoekers zijn aanwezig in en hebben een sterke band met de onderwijsactiviteiten van het Conservatorium, 

waardoor het onderwijs verweven is met het lopende onderzoek. Er ontwikkelt zich een geïntegreerde onderzoekscultuur.

•	 jonge musici- onderzoekers en getalenteerd onderwijzend personeel krijgen de kans om binnen duidelijke 

onderzoekslijnen - passend in de missie van het conservatorium - onderzoek te verrichten en te doctoreren.

•	 Er zijn internationale contacten met terugkoppeling naar het onderwijs.

aandachtspunten:

•	 Ondersteuning en ontwikkeling van ‘reflective awareness’ van het onderwijzend personeel dient aangepakt te worden.

•	 Er dient een valorisatiemethode ontwikkeld te worden voor de artistiek- academische output van onze docenten. 

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-7 onderzoeksmatige reputatie en externe waardering.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 3-10 Output onderzoekers.pdf
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Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen.

Omvang van het personeelsbestand.

De omvang van het personeel kent sinds het academiejaar 2005-2006 tot het academiejaar 2008-2009 een gestage groei. 

Deze aangroei geldt zowel voor het Op als voor het Ap.

Deze groei van het Op houdt gelijk tred met de aangroei van de studenten. De aangroei van het Ap is het gevolg van 

de professionalisering van de omkaderende Ap-taken (verantwoordelijke artistieke productiemiddelen, verantwoordelijke 

projectbureau, technische ondersteuning van de muziekproducties, medewerker internationalisering en een 

medewerker pR en communicatie) en van de uitbouw van de studiebegeleiding van de studenten (studiebegeleider en 

studietrajectbegeleider). Cf in de inleiding van dit rapport : 0.2.2.8 

Deze sterke uitbouw van de administratie is mede het gevolg van de decretale beperkingen inzake administratieve taken van 

het Op met een artistieke weddenschaal. Het merendeel van het Op heeft het recht op deze weddenschaal (ongeveer 70% 

van de gangbare weddenschaal van docent en artistiek assistent), die een onbeperkte artistieke cumul toelaat. Op-leden die 

daarnaast belast zijn met beleidstaken of coördinatietaken kunnen de gangbare weddenschaal aanvragen, op voorwaarde 

dat ze uitdrukkelijk afzien van hun recht op cumul. Het volume van VTE die deze gangbare weddenschaal kan toegekend 

worden is door de decreetgever en door de Hogeschoolregelgeving beperkt.

Het aantal VTE Op stijgt van 71.15 in 2004-2005 tot 78,5 in 2008-2009. Het aantal Op-leden stijgt van 130 naar 148 over 

dezelfde periode.

Het aantal VTE Ap stijgt van 5 in 2004-2005 naar 11,6 in 2008-2009. Het aantal Ap-leden stijgt van 6 naar 15 over dezelfde 

periode.

Het aantal opgenomen credits van de studenten stijgt van 20171 ECTS in 2004-2005 naar 22648 ECTS in 2008-2009. 

overzicht van de Vte’s oP en aP

Op

som Op  

Ap totale som 

Contractueel Statutair

Koppen VTE Koppen VTE Koppen VTE Koppen VTE

2003-

2004 44 16,15 86 55 130 71,15 6 5 136 76,15

2004-

2005 52 19 88 54,55 140 73,55 6 5 146 78,55

2005-

2006 60 22,95 85 52,7 145 75,65 7 5,5 152 81,15

2006-

2007 59 22 83 54,35 142 76,35 8 6,4 150 82,75

2007-

2008 65 23,45 86 52,4 151 75,85 9 7,5 160 83,35

2008-

2009 65 25,35 83 53,15 148 78,5 15 11,6 163 90,1

3.3 KwANTITEIT pERSONEEL

Tabel 12
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overzicht van opgenomen credits

’04-‘05 ’05-‘06 ’06-‘07 ’07-‘08 ’08-’09

kandidatuur 3642 78 / / /

ac.bachelor 6369 10959 15777 16626 14505

meester 10160 10781 7143 3690 750

master / / / 3264 7393

Omvang van het personeelsbestand in verhouding tot de studentenaantallen.

Bovenstaande cijfers geven aan hoeveel voltijdse eenheden (VTE) door de Hogeschool gent voor het betreffende burgerlijk 

jaar ingezet werden.

Het berekenen van de studentenaantallen in functie van academiejaren (jaar x: semester 2 + jaar x + 1: semester 1) en het 

opmaken van de personeelsformatie  in functie van burgerlijke jaren (jaar x + 1: semester 1 + 2), maakt het moeilijk om 

perfect juiste verhouding Student/Op, Student/Ap en Student/personeel te berekenen.

Om toch een beeld te kunnen geven van de omkadering per VTE ( modeltraject)-student moet het totaal van de opgenomen 

credits en het totaal  VTE personeel binnen hetzelfde referentiejaar genomen worden. Daarom maken we de keuze om voor 

het totaal aantal VTE van een academiejaar het grootste deel van het academiejaar als referentiejaar te nemen (het tweede 

semester en de tweede examenperiode: dit is 9 maanden van de 12). Academiejaar 04/05 wordt dan 2005, academiejaar 

05/06 wordt 2006 enzovoort.

Door het totaal van de opgenomen credits per jaar te delen door 60 en dat bedrag te delen voor het totaal aan VTE 

personeel van hetzelfde referentiejaar bekomen we een schatting van de omkadering met Onderwijzend personeel per VTE-

student (modeltraject = 60 credits)

we geven hier voor het academiejaar 2008-2009 de omkadering Student/Op, Student/Ap en Student/personeel in VTE en 

daaropvolgend in koppen. 

Het is nuttig om ook de omkadering in aantallen te vermelden omdat een student met een deeltijds traject evenveel zorg of 

meer zorg vraagt als een student met een voltijds traject. 

In VTE voor 2008-2009:

Student /Op: 22648/60/78,5 = 4,8

Student/Ap :  22648/60/11,6 = 32,5

Student/personeel: 22648/60/90,1 = 4,18

In aantallen voor 2008-2009:

Student/Op:  412/148 = 2,78 

Student/Ap:  412/15 = 41,2

Student/personeel:  412/163 = 2,52

Tabel 13
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Verhouding tussen de verschillende personeelscategorieën.

 

Art.

hoofddoc/

Op

Art. Docent/ 

Op

(AHD+ AD)/

Op Ass/Op Art. Ass/Op

gastprof. 

/ Op Ap/pERS

2003-2004 1,41% 51,16% 52,57% 0,00% 12,02% 22,70% 6,57%

2004-2005 1,36% 47,18% 48,54% 0,27% 14,21% 25,83% 6,37%

2005-2006 1,32% 41,51% 42,83% 2,58% 13,88% 30,34% 6,78%

2006-2007 1,31% 41,91% 43,22% 5,24% 11,92% 28,81% 7,73%

2007-2008 9,10% 34,15% 43,24% 7,91% 7,38% 30,92% 9,00%

2008-2009 8,79% 32,10% 40,89% 8,92% 5,41% 32,29% 12,87%

Voor meer details verwijzen we naar bijlage ii.1

Het aantal hoofddocenten is vanaf het academiejaar 2007-2008 gestegen. Dit werd mogelijk gemaakt door het 

bevorderingsbeleid van de Hogeschool. 

Artistieke assistenten zijn Op-leden die als dusdanig ingevolge het hogescholendecreet geconcordeerd werden.

Assistenten zijn personeelsleden die belast zijn met onderzoek met het oogmerk te doctoreren. Ze kunnen maximaal voor 

30% van een VTE belast worden met onderwijsgebonden opdrachten.

Artistieke praktijkassistenten zijn belast met praktijkonderwijs onder leiding van een docent.

Het Hogescholendecreet liet toe dat de lesgevers in hetzelfde statuut in dienst bleven. Er mochten echter geen nieuwe 

lesgevers aangesteld worden, dit met de bedoeling het ambt te laten uitdoven. Er zijn er in het Conservatorium nog drie in 

dienst met een totaal percentage van 0,95 VTE.

In het Conservatorium is een niet onaanzienlijk aantal leden van het onderwijzend personeel aangesteld in het statuut van 

gastprofessor. Zij werden aangetrokken omwille van hun faam op artistiek en/of pedagogisch gebied, maar zij voldeden 

niet altijd aan de voorwaarden om tewerkgesteld te worden in een statutair ambt, bv. zij beschikten niet altijd over 

gelijkwaardigheid van hun in het buitenland verworven diploma’s of dienden zich in regel te stellen met de taalvereisten. Het 

gastprofessoraat heeft het nadeel dat de anciënniteit na vijf jaar niet meer toeneemt. Bij nieuwe vacatures kunnen zowel 

gastprofessoren als externen kandideren voor statutaire ambten. 

Verhouding voltijds/deeltijds personeel

In 2008-2009 telt de personeelsformatie Op 39 voltijdse betrekkingen, wat 49,68% is van het totale personeelsbestand Op, 

uitgedrukt in VTE. Deeltijds betrekkingen vormen 39,5 VTE, wat 50,32% is van de personeelsformatie Op, uitgedrukt in VTE.

Tabel 14

matrixen ZER/Verplichte bijlagen/Onderwerp 3 Inzet personeel/tabel (a) II.1/tabel (a) II. 1 Namenlijst 2003-2008.xls
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leeftijdstructuur en verdeling volgens geslacht tijdens het academiejaar 2008-2009

aantallen geslacht leeftijdscategorie totaal  

 M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65  65+

onderwijzend 

personeel

149 37 8 31 51 48 11 149 1

ATp 1 12 3 6 2 2 0 13 0

totaal 150 49 11 37 53 50 11 162 1

tot: 163

Tabel 15



ZelFeValuatieraPPort 2009 CONSERVATORIUM HOgESCHOOL gENT 113

Het personeelslid 65+ ging op 1/10/2009 op rustpensioen. Het betrof een hoofddocent met het mandaat van 

departementshoofd. Het volume personeeleden tussen 50 en 65 jaar is aanzienlijk. Heel wat personeelsleden in deze groep 

zullen in de komende jaren met rustpensioen gaan. De opleiding muziek zal haar personeelsbeleid hier op afstemmen. Dit 

personeelsbeleid zal deel uit maken van het strategisch beleidsplan dat in de loop van het academiejaar 2009-2010 zal 

uitgewerkt worden.

Het aantal onderzoeksactieve personeelsleden groeit gestaag aan. we verwijzen hiervoor naar de tabellen in facet 3.2.

kritische analyse

sterk

•	 De groei van personeelsformatie is aangepast aan het groeiend studentenaantal.

•	 Er is een uitstekende omkadering met Op en Ap per student.

•	 Nieuwe uitdagingen op vlak van onderwijs, artistieke producties, maatschappelijke dienstverlening en interne en 

externe communicatie hebben geleid tot de inzet van meer en gekwalificeerd personeel.

aandachtspunten

•	 Het toekomstig personeelsbeleid blijvend aanpassen aan nieuwe uitdagingen en middellangetermijn-doelstellingen zoals 

ze geformuleerd worden in het strategisch beleidsplan.
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4.1  Materiële voorzieningen

De huisvesting en de materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren

4.1.1  Algemene financiële middelen

Omvang van de financiële middelen en de interne allocatie ervan

De hogeschool beschikt over een centrale boekhouding die enerzijds op algemeen niveau en anderzijds op analytisch 

niveau wordt gevoerd. Op 31 december wordt de boekhouding afgesloten en wordt de balans en de resultatenrekening met 

toelichting opgesteld. jaarlijks wordt een meerjarenbegroting (voor 5 jaar) opgesteld. De jaarrekening wordt vergeleken met 

de begroting. Afwijkingen worden onderzocht en toegelicht. Indien nodig wordt bijgestuurd. De administratie berekent de 

financiële kerngetallen zodat de financiële structuur kan worden geanalyseerd.

De analytische boekhouding wordt gevoerd op het niveau van 13 departementen, per campus, per dienst binnen de centrale 

administratie, per intern of extern project. Een analytische rapportering naar de budgethouders is online beschikbaar m.a.w. 

deze hebben permanent inzicht in de boekhouding (eigen gedeelte).  

Met het oog op de beheersing van de financiën en de responsabilisering van de departementen wordt aan de 

Hogeschool gent sinds jaren een interne verdeelsleutel toegepast voor de toekenning van de jaarlijkse werkingsmiddelen 

aan de departementen. Het betreft werkingsmiddelen ten laste van de door de Vlaamse gemeenschap toegekende 

werkingsuitkeringen, meerbepaald de basisfinanciering. 

Om deze werkingsmiddelen in concreto te berekenen, spelen volgende variabelen een rol : het aantal VTE personeel en het 

aantal studenten. 

Ten eerste voorziet men als basisdotatie voor de administratie van het departement € 10 per VTE personeelslid en € 25 per 

student, daarnaast ontvangt het departement € 500 werkingsmiddelen per VTE personeelslid. Last but not least verdeelt de 

Hogeschool gent per departement voor werking en investering een gedifferentieerd bedrag per student naargelang van het 

type opleiding voor de eigenlijke onderwijsondersteuning. 

Naast deze dotatie beschikt een departement ook over zijn gerealiseerd saldo uit het verleden en de eigen opbrengsten. De 

gerealiseerde omzet in maatschappelijke dienstverlening en wetenschappelijk onderzoek kende de voorbije academiejaren 

een sterke groei.

De Departementsraad heeft de bevoegdheid om bovenstaande bedragen jaarlijks om te zetten in een budgetvoorstel. In 

dit voorstel wordt een planning gemaakt van de aanwending van de gelden (eventuele personeelskosten voor contractuele 

medewerkers), worden de eigen opbrengsten geraamd en worden investeringsvoorstellen geformuleerd.

Naast bovenstaande middelen kunnen de departementen sinds 2007 jaarlijks vanuit het “Onderzoeksfonds van de 

Hogeschool” middelen voor de omkadering van onderzoek krijgen. Meer in het bijzonder gaat het dan over de algemene 

departementale middelen voor onderzoek verbonden aan de professionele of academische opleidingen. Deze middelen zijn 

beschikbaar op basis van concreet uitgewerkte onderzoeksprojecten die goedgekeurd worden door de Onderzoeksraad.

Via het centraal boekhoudsysteem (inbrenging van de bestelbon, validatie door het departementshoofd, controle aanwezige 

budgetten, boeking bij ontvangst) wordt de aanwending van de financiële middelen bewaakt door de sector financiën van de 

hogeschool en bijgestuurd waar nodig. De sector voert jaarlijks een uitvoerige  budgetcontrole uit. 

Het departement Conservatorium stelt per burgerlijk jaar een begroting op (bijlage 4-1 begroting 2008). De jaarlijkse 

begroting wordt na advies van de sector financiën van de hogeschool door de Departementsraad en de Raad van Bestuur 

van de hogeschool goedgekeurd.

4 VOORZIENINgEN

Aanvullende bijlagen/Bijlage 4-1 begroting 2008
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Departementale begroting en investeringen 

Het belangrijkste deel van de financiële middelen wordt ingezet voor de realisatie van het onderwijs binnen de 

programmapijler ambachtelijk/artistieke vorming en het onderzoek dat ermee verbonden is. (Voor de middelen onderzoek 

cf. : 4.1.1.2). De investeringen en voornaamste kostenplaatsen, weerspiegelen in belangrijke mate de pedagogisch artistieke 

beleidsopties van het Conservatorium. 

we sommen hier bij wijze van voorbeeld enkele markante posten op: 

De uitrusting van de nieuwe opnamestudio kostte € 192.000, de updates tot 2008 € 11.216.

Uitrusting comboklassen: (2004 tot 2008): € 16.682

Er werd van 2004 tot 2008 voor € 128.349 nieuwe instrumenten aangekocht. De investering van instrumenten was een 

aanvulling op de investeringen tijdens het vorige vijfjarenplan, waarbij het accent lag op restauratie en nieuwkoop van piano’s 

en andere toetsinstrumenten. In de periode 2004-2005 werd vooral geïnvesteerd in de uitbreiding van het instrumentarium 

voor de slagwerkklassen en de specialisatie jazz/pop. Er werden flightcases en mobiel audiomateriaal aangekocht in functie 

van externe producties. Het onderhoud van de instrumenten kostte tussen 2004 en 2008 € 157.566, gemiddeld per jaar: € 

31.513. 

De werkingsmiddelen van de bibliotheek voor de periode 2004- 2008 bedroegen: € 125.227. Dit is gemiddeld € 25.054 per 

jaar, met een lichte stijging: € 24.571 in 2004 naar €28.385 in 2008.

Voor projecten en producties werd in de periode 2004-2008 € 154.471 uitgetrokken, voor masterclasses was dat € 24.914.

ICT is een aanzienlijke kost: Investeringen soft- en hardware: € 68.144, ICT- parkbeheer (onderhoud en specifieke 

software): € 91.365. De docenten en studenten werd (eenmalig) aan zeer aantrekkelijke voorwaarden de muzieksoftware 

Sibelius aangeboden en alle studie- en onderwijs- pc’s van het Conservatorium werden ermee uitgerust. Alle lokalen voor 

klassikaal onderwijs werden uitgerust met vaste of mobiele beamers. Alle lokalen werden uitgerust met audio, video- en 

opnamemateriaal. 

Er werd en wordt stevig geïnvesteerd in de specialisatie muziekproductie. De randapparatuur voor jazz/pop en alle ICT- 

gelieerde uitrusting kennen een korte omlooptijd, het is kapitaal dat snel moet afgeschreven worden. gelet op de keuze die 

het conservatorium maakt om bij uitstek voor deze snel ontwikkelende gebieden van het actuele kunstenveld oog te hebben, 

mag, bij groeiend succes, verwacht worden dat de kosten voor deze uitrusting, instrumenten en randapparatuur ook zullen 

toenemen. Daarnaast mag niet uit het oog verloren worden dat de cyclische restauratie en nieuwkoop van het klassieke 

instrumentarium eveneens hoge kosten met zich meebrengen.

4.1.1.2  Middelen voor onderzoek

onderzoeksbudgetten

Alle onderzoekers hebben elk een persoonlijk budget van € 4.000 waarover ze onder bepaalde voorwaarden vrij kunnen 

beschikken. Het budget wordt door de Onderzoeksraad van de Hogeschool ter beschikking gesteld. Daarnaast is er een 

departementaal onderzoeksfonds, eveneens ter beschikking gesteld door de Onderzoeksraad, waaruit kan geput worden.

In 2007 werden (bijlage 4-2 Departementale onderzoeksfondsen) bijkomende werkingsmiddelen in de vorm van een 

departementaal onderzoeksfonds toegekend. Het doel is om deze middelen jaarlijks na evaluatie toe te kennen aan 

de departementen ter ondersteuning van het onderzoeksgebeuren in de departementen. Zo werd in 2008 een bedrag 

toegekend van € 22.327. 

Er gelden een aantal richtlijnen bij de besteding van de departementale onderzoeksfondsen. Bestedingen die niet conform 

deze richtlijnen gebeuren, worden ten laste van de departementale werkingsmiddelen gerekend.

Aanvullende bijlagen/Bijlage 4-2 Beslissing DR departementale onderzoeksfondsen.pdf
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Als algemene richtlijn geldt dat de middelen van de departementale onderzoeksfondsen kunnen besteed worden in het 

kader van onderzoek en dienstverlening en kaderen in de ondersteuning van de lopende onderzoeksactiviteiten of in het 

ondersteunen van de uitbouw van het onderzoeksgebeuren. 

Volgende (niet-limitatieve) lijst geeft een overzicht van mogelijkheden waaraan de middelen uit de departementale 

onderzoeksfondsen door de departementen kunnen besteed worden:

De omkadering van onderzoeksactiviteiten:

de	aankoop	van	boeken	en	tijdschriften	relevant	voor	onderzoek	(ook	in	voorbereiding)	of	dienstverlening;1. 

het	volgen	van	onderzoeksrelevante	opleidingen	door	de	onderzoekers;2. 

reis-	en	verblijfskosten	voor	studiedagen,	congressen	ed.	in	binnen-	en	buitenland;3. 

verplaatsingsonkosten	in	het	kader	van	uitbouw	van	een	onderzoeksvoorstel	of	van	partnerbezoeken;	4. 

vertaalopdrachten	voor	manuscripten	ed.;5. 

kosten van vergaderingen voor partnerontmoetingen in het kader van onderzoeksprojecten of ter voorbereiding van het 6. 

uitwerken	van	onderzoeksvoorstellen;

aankoop pc/laptops voor onderzoekers.7. 

Het effectieve onderzoek:

1. kosten voor het uitvoeren van analyses:

a.	 aankoop	producten;

b.	 laboratoriumanalyses;

c. betalen jobstudenten die ingezet worden in het kader van onderzoek (veldproeven, verwerken van vragenlijsten, 

invoeren	resultaten	enquêtes);

d.	 vergoeden	proefpersonen;

e.	 uitvoeren	van	survey-	onderzoek;

2.	 aankoop	noodzakelijke	software;

3.	 onderhoud,	herstelling	en	huur	van	en	investeringen	in	onderzoeksapparatuur;

4. uitrusting ten behoeve van onderzoeksprojecten.

Het valoriseren van onderzoeksresultaten:

kosten	voor	drukwerken	(bijvoorbeeld	posters	voor	het	presenteren	van	onderzoeksresultaten,	doctoraten);1. 

publicaties	met	onderzoeksresultaten;2. 

financiering octrooien (voor de meerkost boven de subsidie die verkregen wordt via het Onderzoeksfonds).3. 

Middelen uit de departementale onderzoeksfondsen kunnen niet besteed worden voor: 

de	aanwerving	van	personeelsleden	(onderzoekers,	administratieve	medewerkers,	gastprofessoren);1. 

de aankoop van meubilair.2. 

4.1.2  Onderwijs en onderzoeksinfrastructuur en - faciliteiten

De opleiding Muziek heeft vijf afstudeerrichtingen: scheppende muziek, uitvoerende muziek, muziektheorie/schriftuur, 

muziekpedagogie en instrumentenbouw. Uit de bespreking van voorgaande onderwerpen is gebleken dat het onderwijs in de 

ambachtelijk	artistieke	programmapijler	een	centrale	plaats	heeft	in	de	opleiding,	met	consequenties	voor	de	personeelsformatie	

en de aanwending van de financiële middelen. Het betreft individueel, groepsgericht, en groeps ( kleine)- onderwijs. De omvang 

en de aard van infrastructuur en de uitrusting voor de opleiding Muziek illustreren het belang van deze programmapijler. 

Het aan de opleiding Muziek gerelateerd onderzoek heeft aandacht voor het scheppen van muziek (componeren, 

improviseren), het uitvoeren van muziek, muziekonderwijs (anderen begeleiden in de voorbereiding op uitvoeringen en in het 

begrijpen van muzikale concepten en ideeën) en voor muziek in de samenleving (muziekperceptie en muziekreceptie).( zie 

bijlage 2-13 research and third cycles in Music) 

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-13 AEC Publicatie Research and Third cycles in Music PDF.pdf
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De infrastructuur van het Conservatorium moet bijgevolg de voorwaarden scheppen om dat onderwijs en onderzoek op een 

excellente wijze te kunnen uitvoeren: de instrumenten, de uitrusting, de concertzalen, de opnamestudio, de oefenzalen, de 

studieruimtes, de ateliers instrumentenbouw, de ICT- uitrusting, het digitaal leerplatform en de bibliotheek moeten dit streven 

naar excellentie ondersteunen.

Naast het aloude gebouw op de Hoogpoort 64 betrok het Conservatorium heel wat lokalen op de kunstencampus Bijloke. 

Heel wat lokalen werden specifiek voor muziekonderwijs ingericht. Het samenleven van het Conservatorium, De Koninklijke 

Academie voor Schone Kunsten, het muziekcentrum De Bijloke, verschillende theatergezelschappen en een museum bood 

evidente voordelen. 

1 bibliotheek conservatorium gent (daterend vanaf 1835) 

De bibliotheek Conservatorium gent is een gerenommeerde en in Vlaanderen toonaangevende wetenschappelijke 

muziekbibliotheek met openbaar karakter. 

opdrachten: 

de bibliotheek heeft als onderdeel van een instelling voor hoger onderwijs een dubbele opdracht i.f.v. onderwijs en onderzoek •	

de bibliotheek heeft als onderdeel van een instelling voor hoger kunstonderwijs Muziek en Drama een culturele taak - •	

bewaarfunctie 

als erfgoedbibliotheek, tevens als respons op de stijgende belangstelling van de overheid voor het behoud van het •	

Vlaams	cultureel	/	c.q.	literair-	muzikaal	erfgoed	

als Vlaamse instelling met internationale uitstraling: netwerkvorming•	

toegankelijkheid - gebruikers

Afgezien van de leeszaal is er geen rechtstreekse toegang wegens de specifieke magazijnplaatsing.•	

publiekswerking betreffende ontlening, consultatie en advies wordt geïntensifieerd via email.•	

Interne doelgroepen (studenten, onderwijzend korps)•	

Externen (musici, kunsthistorici, muziekwetenschappers en - pedagogen, concertorganisatoren enz.)•	

contacten (regionaal, nationaal, internationaal - vakspecifiek en vakoverschrijdend) 

met o.a. 

Afdeling Musicologie en Centrale Bibliotheek van Ugent •	

Vlaamse Instellingen voor Hoger Muziekonderwijs in Antwerpen, Brussel, gent, Leuven. 

gezamenlijke projecten, ontwikkelen van websites, aankopen in consortium, optreden als extern deskundige bij •	

onderzoeksprojecten. 

Talrijke bibliotheken, archieven, documentatiecentra, musea (overheids- en privé-instellingen).•	

Lid van meerdere nationale en internationale professionele verenigingen.•	

collecties

Bij het verwerven (aankoop, schenking, ruil) van de werken wordt met de pedagogische, wetenschappelijke, bewaar-, •	

erfgoed- en samenwerkingsaspecten expliciet rekening gehouden.

Er is ruim 1300 lopende meter aan partituren en letterkundige werken naast vakliteratuur m.b.t. muziek en aanverwante •	

disciplines	(filosofie,	psychologie,	kunsten,	literatuuur,	cultuur,	geschiedenis…)	(boek-	en	niet-	boekmaterialen)	aanwezig.

De laatste jaren is er ook een gevoelige uitbreiding van het virtuele bronnen- , informatie- en kennisaanbod.•	

De meest kwetsbare partituren in eigen bezit, in gescande vorm.•	

 websites, webcatalogi, databanken (bibliografieën, naslagwerken, handboeken), f.T. tijdschriften e.d.m., w.o. •	

* www.cageweb.be, ontwikkeld vanuit de Conservatoriumbibliotheek als besturend lid. 

CML, Classical Music Library •	

DEKKMMA, Digitalisering Etnologisch Klankarchief Koninklijk Museum voor Midden-Afrika •	

DOAj, Directory of Open Access journals•	

grove Music Online•	

jSTOR’s Music Collection•	

Mozart Neue Ausgabe•	

Musica, The Virtual Choral Library•	

www.muziekbib.b•	 e: met UMC, Union Music Catalogue (Vlaamse catalogus van en ontwikkeld door de 

muziekbibliotheken van Antwerpen, Brussel, gent, Lemmens Leuven, Orpheusinstituut gent)

RILM, Répertoire International de la Littérature Musicale •	

www.svm.b•	 e, Studiecentrum Vlaamse Muziek 

http://www.Cageweb.be
http://www.muziekbib.be
http://www.svm.be
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2. bibliotheken hogent en ugent

Naast de specifieke mogelijkheden van de bibliotheek van het Conservatorium hebben alle studenten van de Hogeschool gent 

toegang tot de digitale diensten van de Hogeschoolbibliotheek. 

De Hogeschool gent telt 9 campusbibliotheken, die toegankelijk zijn voor iedereen, d.w.z. niet alleen studenten en personeel 

van de hogeschool, maar ook voor alle externen. Het is een beleidskeuze van de hogeschool bibliotheken aan te bieden in 

de onmiddellijke omgeving van de opleidingen en de onderzoekers. De bibliotheek is uitgebouwd als een leercentrum waar 

studenten, docenten en onderzoekers, in groep of individueel informatie kunnen verzamelen en kritisch verwerken. Zij wil 

informatiebronnen beschikbaar stellen, onderwijs en onderzoek ondersteunen en informatievaardigheden aanreiken. De collectie 

weerspiegelt het onderwijsaanbod en het onderzoek aan de hogeschool. Die informatie is niet alleen beschikbaar binnen het 

gebouw, maar ook op een eenvoudige manier te raadplegen buiten de muren van de hogeschool. 

De bibliotheekwerking binnen de Hogeschool gent heeft een specifieke structuur. Enerzijds wordt de logistieke uitbouw en 

exploitatie van de bibliotheken georganiseerd vanuit een centrale dienst bibliotheken. Het bibliotheekpersoneel behoort ook tot 

deze dienst. Anderzijds behoort de collectievorming tot de verantwoordelijkheid van de departementen en hun opleidingen en 

hebben de lokale bibliothecarissen een grote autonomie voor een optimale afstemming met de opleidingen. Op die wijze wordt 

een optimale synergie nagestreefd met respect en zelfs versterking van de eigenheid van de opleidingen. Om de algemene 

werking van de bibliotheken op de verschillende campussen verder te optimaliseren en op elkaar af te stemmen wordt er 

regelmatig overleg georganiseerd tussen de bibliothecarissen en werden een aantal overkoepelende werkgroepen opgericht, die 

werken rond specifieke thema’s, zoals catalografie, communicatie, bibliotheekwebsite 

http://bib.hogent.be met specifieke aandacht voor een globale onderwerpsontsluiting.

Een algemene bibliotheekfolder is beschikbaar voor studenten en personeel. Daarnaast  worden ze verder geïnformeerd via een 

maandelijkse elektronische nieuwsbrief, de bibliotheekblog en bibliotheekinstructies op maat.

De fysieke collectie

De bibliotheken beschikken over een 200.000-tal boeken en ander materiaal. Er is een IBL-systeem (interbibliothecair 

leenverkeer) tussen de 9 bibliotheken van de verschillende campussen, waardoor studenten, docenten en onderzoekers in 

minder dan 2 dagen gelijk welk boek uit de catalogus kunnen bekomen. Bovendien zijn alle leden van de Associatie Universiteit 

gent overeengekomen om hun studenten en personeel gelijke rechten aan te bieden in alle bibliotheken van de associatie. Dat 

betekent o.a. dat de Hogent-studenten alle materiaal uit de Ugent-bibliotheken kunnen gebruiken en bijgevolg beschikken over 

een buitengewoon rijke collectie. 

De bibliotheken zijn ook lid van Impala, zodat de gebruikers tijdschriftartikels van vele andere instellingen kunnen opvragen.

De volledige fysieke collectie is intern en extern raadpleegbaar via het geïnformatiseerde bibliotheek managementsysteem Aleph 

en is online toegankelijk. In Aleph zijn ook meer dan 12.000 e-books opgenomen, die full-text consulteerbaar zijn.

De digitale collectie

De digitale collectie bevat momenteel 317 bronnen die ter beschikking gesteld worden via de website http://bib.hogent.be. De 

Hogeschool gent biedt een 70-tal vakspecifieke en multidisciplinaire databanken, een 30-tal elektronische woordenboeken en 

een 180-tal geselecteerde websites aan.

Sinds 2000 stelt de Vlaamse overheid geld te beschikking aan universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen 

voor de uitbouw van een Vlaamse virtuele bibliotheek, het Elektron-project. Dit project wordt gecoördineerd door het Vlaams 

Overlegorgaan inzake wetenschappelijk Bibliotheekwerk (VOwB). Het jaarlijks voor de Hogeschool gent gereserveerde 

budget bedraagt ongeveer € 75.000. Daarnaast voorziet de hogeschool jaarlijks uit eigen middelen ook een bijkomend 

stimuleringsbudget van € 85.000 voor de verdere uitbreiding, waardoor het digitale aanbod verdubbelt. Sinds 2009 is de 

Elektron subsidie geïntegreerd in de globale enveloppe van de hogescholen, maar de Hogeschool gent blijft beide bedragen 

expliciet reserveren voor haar digitale collectie. Bij de selectie van titels wordt gezorgd voor een spreiding over alle disciplines 

met aandacht voor onderwijs en onderzoek. 

Sinds meerdere jaren loopt een project over de digitale archivering van de scripties. Die worden voorzien van metadata en zijn 

o.a. via de Aleph catalogus full text opvraagbaar. 

Via de beschikbare databanken hebben studenten en personeel toegang tot een 20.000-tal full-text elektronische tijdschriften. 

Een aantal aanvullende faciliteiten versoepelen het gebruik van deze bronnen. Om de toegang tot de databanken en catalogi 

te vergemakkelijken is eind 2008 de federatieve zoekmachine webfeat aangekocht en geïmplementeerd. Deze zoekmachine 

is geïntegreerd binnen de bibliotheekwebsite en maakt het mogelijk om de meeste databanken parallel en gelijktijdig te 

http://bib.hogent.be
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doorzoeken. Verder is een Sfx link resolver gekoppeld aan de databanken. Deze koppelingen leiden rechtstreeks naar de 

volledige tekst van het artikel binnen de full-text databanken.

Binnen de elektronische leeromgeving zijn een aantal faciliteiten van de bibliotheeksite geïntegreerd, zoals links naar de site, 

directe zoekopdracht naar de catalogi, Sfx links. 

Alle personeelsleden van de Hogeschool hebben toegang tot alle bibliotheken van de UgENT. Om ELIN (digitale databank 

Ugent) te kunnen gebruiken, moet men ingeschreven zijn als doctorandus of via een associatieonderzoeksgroep geaffilieerd 

onderzoeker zijn bij de Universiteit gent. Via ELIN kan je zoeken in verschillende online tijdschriften. Via Athena kunnen de 

onderzoekers van Hogent programma’s die de Ugent ter beschikking stelt, gebruiken.

Alle bibliotheken zijn voorzien van aanvullende faciliteiten, zoals computers en draadloos netwerk ter beschikking van de 

bezoekers. Er kan eveneens gescand, geprint en gekopieerd worden aan studentvriendelijke prijzen.

3.  instrumentarium

Het patrimonium aan instrumenten is van hoogstaande kwaliteit en wordt op permanente basis onderhouden door 

gerenommeerde bedrijven ( cf. 4.1.1 financiële middelen). Er is een grote diversiteit aan toetsinstrumenten, zowel aan historische 

als hedendaagse instrumenten, van verschillende origine en constructiewijze, waardoor een waaier aan muziek kan onderwezen 

en onderzocht worden op daarvoor geëigende instrumenten. In alle leslokalen staan er vleugelpiano’s of recent aangekochte 

hoogwaardige buffetpiano’s.

Het uitgebreide slagwerkinstrumentarium is van hoge kwaliteit. Studenten en docenten hebben hiervoor drie ruime studiezalen 

ter beschikking. Meerdere sets en aangepaste flightcases voor slagwerkmateriaal en contrabassen maken veilig vervoer naar 

externe productielocaties mogelijk.

Er werd geïnvesteerd in elektronische instrumenten en randapparatuur voor onderwijs en onderzoek in het jazz/pop- muziek en 

elektronische muziek. Een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Logos vergroot de mogelijkheden om grensverleggend 

onderzoek te verrichten in het domein van actuele en elektronische muziek. Hiervoor kan ook beroep gedaan worden op het 

IpEM aan de Ugent.

4. concertzaal, opnamestudio.

De concertzaal, met een concertorgel en drie kwaliteitsvolle concertvleugels - een recent aangekochte concertvleugel Steinway, 

een concertvleugel Bösendorfer en een gerestaureerde pleyel uit de 19de eeuw - , is voor docenten en studenten uitvoerende 

klassieke muziek de plaats bij uitstek om de muziek te onderwijzen, te beoefenen, te ontwikkelen en te onderzoeken en het 

resultaat ervan te delen met het publiek. De concertzaal is uitgerust met professioneel opname- en audioapparatuur.

Het Conservatorium beschikt eveneens over een hypermoderne opnamestudio die toegankelijk is voor docenten en studenten 

in het kader van opleidingsgebonden creaties en opdrachten. Een Steinway concertvleugel maakt deel uit van de uitrusting van 

de opnamestudio. Er werd recent geïnvesteerd in een analoge opnametafel om de mogelijkheden van de digitale tafel (protools) 

uit te breiden. De opnamestudio wordt naast onderwijs en dienstverlening ook gebruikt voor muziekonderzoek en akoestisch 

onderzoek.

5.  studiecellen en ict uitrusting voor studiedoeleinden

De studenten beschikken over individuele studiecellen op de campus Hoogpoort en op de campus Bijloke. Ze zijn uitgerust met 

buffetpiano’s en met pc’s met muzieksoftware Sibelius.

Op de campus Bijloke beschikken de studenten over een pianolab, uitgerust met digitale piano’s.

Aanvullend hebben de studenten op de Campus Hoogpoort naast een uitgeruste pc- klas ook in de publieke ruimte 

verschillende met Sibelius en Aurelia uitgeruste pc’s ter beschikking.

6.  Docentenkamer

Op de Campus Hoogpoort beschikken de docenten over een ruime, met pc’s uitgeruste docentenkamer. Deze ruimte sluit aan 

bij een kleine cafetaria.

7.  Dokeos en pbwiki portfolio
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Het conservatorium maakt gebruik van de elektronische leefomgevingen van de hogeschool: DOKEOS. Iedere student beschikt 

over een e-mailadres en een eigen webruimte. http://student.hogent.be/

Van zodra de student ingeschreven is, verschijnt zijn curriculum (per semester) op zijn DOKEOS-ruimte. Afhankelijk van de mate 

waarmee zijn docenten gebruik maken van DOKEOS, vindt de student er cursussen, syllabi, oefeningen, informatie en weblinks. 

Hij heeft mogelijkheid om met docenten en medestudenten te communiceren ed..

Ook de administratie van het departement communiceert via DOKEOS met de studenten.

8.  ateliers instrumentenbouw

De afstudeerrichting instrumentenbouw heeft haar ateliers in het oude textielinstituut in de Voskenslaan.

De ateliers werden volgens de wensen van de opleiding en binnen budgettaire mogelijkheden van het conservatorium uitgerust. 

De ruimtes zijn echter ontoereikend voor het aantal studenten. Het Hogeschoolbestuur voorziet op de campus Bijloke nieuwe 

ateliers voor instrumentenbouw.

9.  huisvesting onderzoek:

Een deel van de onderzoekers is gehuisvest op de campus Hoogpoort (in de ‘onderzoekskelder’), een deel op de campus 

Bijloke. Daarnaast is één van de onderzoekers werkzaam in het atelier van Stichting Logos. De modaliteiten van de 

samenwerking tussen Logos en Hogeschool gent worden uitvoerig omschreven in een samenwerkingsovereenkomst.

De doctorassistent Drama wordt ingezet voor coaching van alle onderzoekers en heeft een werkruimte op de campus Bijloke. De 

onderzoekers Instrumentenbouw zijn gehuisvest op de campus Schoonmeersen.

De onderzoekers hebben volledig uitgeruste onderzoekslokalen met telefoon, computer met intranet en internetfaciliteiten. 

10.  recente beleidsontwikkelingen betreffende infrastructuur

In de periode van het opstellen van dit rapport is er een oplossing gevonden voor de infrastructurele problemen. De Hogeschool 

heeft het gebouw van de vroegere Nationale Bank, het gebouw ‘de wijnaert’ aangekocht. De bibliotheek, de administratie en 

de onderzoekers zullen daar een plaats krijgen. De centrale administratie voorziet € 1,5 miljoen voor aanpassingwerken aan en 

€ 150.000 voor uitrusting van de campus ‘De wijnaert’. De Hogeschool voorziet de aankoop en de aanpassing van de Kleine 

Sikkel voor de opleiding Muziek.

Instrumentenbouw is op dit moment ondergebracht in ateliers in de Voskenslaan. Deze gebouwen krijgen in de toekomst 

een andere bestemming en voor de afstudeerrichting instrumentenbouw zullen nieuwe ateliers ingericht worden op de 

Kunstencampus Bijloke.

11.  algemene studentenfaciliteiten

Sovoreg VZw ontwikkelt acties tot bevordering van gelijkwaardige kansen in het behalen van een diploma, onafhankelijk 

van de sociale, culturele, raciale, levensbeschouwelijke en financiële achtergrond van de student en wil een bijdrage leveren 

aan de optimalisering van de randvoorwaarden van de studieomgeving d.m.v. een ruim aanbod van studentgerichte en 

studentvriendelijke voorzieningen. Bij de uitbouw van dit netwerk van materiële en immateriële voorzieningen streeft Sovoreg 

VZw ernaar om de studentenparticipatie maximaal te bevorderen en te concretiseren.

De sociale dienstverlening is de core-business van Sovoreg VZw. Binnen de sociale zorg worden als selectieve 

studentenvoorziening voorschotten uitgekeerd in afwachting van de studietoelage van de Vlaamse overheid. Op dossier kunnen 

renteloze leningen, financiële en/of materiële steun worden verstrekt. Elk dossier wordt individueel behandeld overeenkomstig 

duidelijk omschreven criteria (studieverleden, slaagkansen, recht op studietoelage, studiekosten, ontoereikende financiële 

middelen,	onderzoek	naar	bijkomende	bronnen	van	inkomsten,	…).	Devies	voor	deze	dienstverlening	is:	open	toegang,	

gelijkwaardigheid, professionele maar persoonsgerichte aanpak discretie.

Inzake psychotherapeutische zorg kan vanuit Sovoreg VZw worden doorverwezen naar een extern ‘psynet’, d.i. een selectieve 

tweedelijnsdienst voor psychologische begeleiding van studenten die voor gespecialiseerde hulp een beroep kunnen doen op 

een aantal psychologen/psychiaters die hiertoe door Sovoreg VZw werden geaccrediteerd.

Inzake medische zorg worden projecten op het vlak van gezondheidszorg ontwikkeld (o.a. bloedinzamelingsacties). Daarnaast 

wordt via de participatie aan de VZw Begeleiding Studenten met een Handicap een selectieve voorziening aangeboden 

http://student.hogent.be/
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voor studenten met een functiebeperking of een chronische ziekte. Sovoreg VZw voorziet eveneens dat de studenten van 

de Hogeschool gent tegen gelijkwaardige voorwaarden als de studenten van de Universiteit gent, terecht kunnen bij de 

studentenartsen van de Universiteit gent.

Sovoreg VZw baat zes studentenrestaurants, vier cafetaria’s en diverse ontmoetingsruimtes uit op de verschillende campussen 

van de Hogeschool gent. Hierdoor wordt binnen campusbereik aan de studenten een evenwichtige, diversiteitsrijke en 

gevarieerde kwaliteitsmaaltijd aangeboden, rekening houdend met evoluties in voedingsgewoonten, en dit tegen een 

studentvriendelijke prijs van € 3,00 à € 4,00.

Sovoreg VZw verhuurt in eigen beheer in totaal 536 studentenkamers aan een sociaal tarief in de studentenresidenties Mercator 

en Vesalius, met prioritaire toegang voor studenten die behoren tot de doelgroep voor selectieve voorzieningen.

Sovoreg VZw is een actieve partner in het samenwerkingsverband Kot@gent voor huisvesting opgezet door de Stad gent, de 

Universiteit gent en de hogescholen uit de regio gent. Kot@gent verleent bijstand tot het vinden van een geschikte kamer op de 

private huisvestingsmarkt alsook algemene informatie omtrent de huurwetgeving.

Als medeoprichter van de VZw studentENmobiliteit verleent Sovoreg VZw een financiële bijdrage voor een studentvriendelijke 

huurprijs van een fiets en in de promotie en het onderhoud van gebruiksveilige fietsen. De kernactiviteit van de VZw 

studentENmobiliteit is het fietsverhuurproject dat veilige (vouw)fietsen ter beschikking van de studenten wil stellen ter 

bevordering van de studentenmobiliteit binnen de gentse regio.

Sovoreg VZw wil een bijdrage leveren tot het algemene welzijn van de studenten en spoort zoveel mogelijk studenten aan om op 

regelmatige basis aan sport te doen in de kwalitatief hoogstaande infrastructuur van de Hogeschool gent.

Sovoreg VZw streeft ernaar om de cultuurparticipatie bij studenten te bevorderen en speelt met meerdere partners haar rol in 

acties van de Stad gent als cultuurstad, met een divers cultuuraanbod aan studentvriendelijke prijzen.

In samenwerking met enerzijds de verschillende jobdiensten van de studentenvoorzieningen bij de hogescholen en universiteiten 

en anderzijds de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) biedt Sovoreg VZw een gezamenlijk 

aanbod van studentenjobs aan via de jOS-databank (jobstudentensysteem). Studenten krijgen tevens de kans om op 

interimbasis binnen de studentenvoorziening een studentenjob uit te oefenen.

In het kader van de socioculturele ontplooiing van de studenten en hun integratie in de hogeschoolgemeenschap ondersteunt 

Sovoreg VZw ook de werking van studentenorganisaties binnen de Hogeschool gent financieel.

Binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen de studentenvoorzieningen van de Associatie Universiteit gent worden de 

kindercrèches behorend tot de directie Studentenvoorzieningen Universiteit gent, toegankelijk gesteld voor kinderen van 

studenten van de Hogeschool gent.

kritische analyse

sterk

Het toekennen van financiële middelen, het opmaken van de jaarlijkse begroting, de aanwending ervan voor investeringen en •	

werkingen onderhoud, verlopen volgens goed uitgewerkte procedures en wordt ondersteund door de centrale administratie. 

Er waren, naar Vlaamse normen, ruime middelen om te investeren in een degelijke uitrusting en instrumentarium.•	

De kunstencampus Bijloke groepeert naast enkele activiteiten van de opleiding Muziek, vele kunst- en cultuurorganisaties en •	

kunstonderwijsvormen.

Met de gerestaureerde Campus Hoogpoort, de inplanting van jazz/pop en producer op de Campus Bijloke als solide •	

basis en de aankoop van ‘De wijnaert, de voorgenomen aankoop van de Kleine Sikkel en de geplande bouw van nieuwe 

ateliers voor instrumentenbouw op de campus Bijloke, ligt de definitieve realisatie van het verbeterdoel infrastructuur in het 

verschiet. 

aandachtspunten

De profilering van de opleiding voor actuele muziek vergt, naast het in standhouden en vernieuwen van het klassieke •	

instrumentarium, belangrijke investeringen voor aangepast instrumentarium en randapparatuur. 

De geplande investeringen inzake infrastructuur en uitrusting permanent toetsen aan de specifieke noden van verschillende •	

afstudeerrichtingen van de opleiding Muziek.
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- De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op de studievoortgang.

- De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van studenten.

Ondersteund door de Hogeschool heeft het Conservatorium sterk ingezet op studiebegeleiding, het informeren van 

studenten en potentiële kandidaat-studenten en op het versterken van internationale uitwisseling van studenten en 

docenten.

Om de continuïteit en de ontwikkeling van expertise te verzekeren, werd geopteerd om hiervoor gespecialiseerde Ap- 

medewerkers aan te werven, middels een externe vacature waarvoor telkens een specifiek functie- en takenprofiel werd 

geschreven. Dit resulteerde in de aanwerving van statutaire medewerkers studiebegeleiding en studietrajectbegeleiding, een 

medewerker coördinatie internationalisering en een medewerker communicatie en pR.

Voor het eerste bachelorjaar worden een aantal docenten belast met monitoraat en vakspecifieke studiebegeleiding. Het 

invoeren van een digitaal portfolio voor instrument, samenspel en onderzoeksmethodiek laat de docenten en de begeleiders 

toe om de studenten beter op te volgen.

De studenten kunnen ook steeds terecht bij de voorzitter van de Opleidingscommissie, bij de coördinator van jazz/pop en 

bij de ombudsman.

De Hogeschool en het departement hebben een publieke website, een intranet en een leerplatform waar respectievelijk 

potentiële studenten, geïnteresseerden en studenten van het Conservatorium uitvoerige informatie aangeboden wordt.

informatie aan abituriënten en potentiële studenten.

De stafmedewerker trajectbegeleiding informeert abituriënten en potentiële studenten op de provinciale studie-

informatiedagen die georganiseerd worden door de Vlaamse gemeenschap (Sid-in beurzen). Op de afstudeerbeurs van 

de Associatie Universiteit gent worden bachelors of masters die verder willen studeren door de studietrajectbegeleider 

geïnformeerd over de mogelijkheden in de opleiding Muziek

Het Conservatorium organiseert jaarlijks drie infodagen en een opendeurdag. Tijdens deze dagen wordt het conservatorium 

uitgebreid voorgesteld aan potentiële studenten. Het opleidingsprogramma wordt met hen doorgenomen, en de 

infrastructuur wordt voorgesteld. Tijdens de opendeurdag worden open lessen georganiseerd, en is er contact mogelijk 

met andere studenten, docenten, opleidingsverantwoordelijken, trajectbegeleider zijn er doorlopend optredens van kleine 

ensembles met diverse muziekstijlen en improvisaties. De dag wordt afgesloten met optredens van solisten met het 

symfonisch orkest van het Conservatorium.

Conservatorium Live is een voorbereidingsdag op de toelatingsproeven van de opleiding Muziek. In de voormiddag ligt 

de focus op de muziektheorie- en solfègeproeven, terwijl ‘s namiddags instrument en muziekproductie aan bod komen. 

geïnteresseerden krijgen de kans om van topmusici les te krijgen, te proeven van de sfeer en zich op een ontspannen wijze 

voor te bereiden op de toelatingsproeven.

De website van de Hogeschool (www.hogent.be) en die van het Conservatorium (http://cons.hogent.be) bieden 

uiteraard ook alle nodige informatie voor geïnteresseerde studenten, inclusief de curricula en de studiefiches van de 

opleidingsonderdelen. 

instroombegeleiding

In september organiseert het Conservatorium een onthaalweek voor nieuwe studenten.

De organisatiestructuur van de Hogeschool en het departement worden voorgesteld. Sovoreg (dienst 

studentenvoorzieningen van de Hogeschool gent), de studentenraad en de studentenclub stellen zich voor en de voorzitters 

van de opleidingscommissies en de optiecoördinatoren lichten de opleiding en het curriculum toe. De nieuwe studenten 

krijgen de gelegenheid opfrissingcursussen muziektheorie en akkoordenleer te volgen en krijgen een introductie over kleine 

ensembles.

De mogelijkheden inzake studiebegeleiding en studietrajectbegeleiding, het leerplatform Dokeos en het portfolio worden 

voorgesteld en de studenten worden geïnformeerd over de bibliotheek en de ICT- faciliteiten van de hogeschool.

http://www.hogent.be
Bijlage 0-2 Beslissing DR mandaat onderwijsdirecteur.pdf
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De studiebegeleider nodigt alle studenten die ingeschreven zijn voor het eerste modeltraject uit om de LASSI (Learning 

and Study Strategies Inventory) in te vullen. Deze vragenlijst, die peilt naar de studiemethode van de student, wordt online 

ingevuld. De resultaten ervan kunnen door de student zelf en door de studiebegeleider geraadpleegd worden. Studenten 

die op één van de schalen van de LASSI erg laag scoren, worden via e-mail uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek bij de 

studiebegeleider om hun resultaten en een plan van aanpak te bespreken. wanneer groepjes studenten op eenzelfde schaal 

laag scoren (bijv. studieplanning) wordt voor hen een workshop georganiseerd.

Men kan deelnemen aan een workshop over faalangst en podiumvrees.

gedurende het eerste bachelorjaar worden de studenten zeer intensief gevolgd en krijgen ze gelegenheid tot vakspecifieke 

studiebegeleiding.

Op vlak van ambachtelijke artistieke vorming worden studenten individueel of in kleine groepjes begeleid door hun docenten. 

Ook de docenten ‘muziektheoretische vorming’, ‘algemeen culturele vorming’ en ‘vorming van onderzoeksvaardigheden’ 

zijn bereid om extra vakinhoudelijke begeleiding te verschaffen op vraag van de student. Van een aantal docenten bestaat 

een deel van hun opdracht uit ‘monitoraat’. Deze docenten maken tijd vrij om de studenten op vakinhoudelijk vlak 

studiebegeleiding ‘op maat’ aan te bieden.

Voor studiemethode, studieplanning en studiestress kunnen de studenten terecht bij de studiebegeleider. Studenten 

doen het vaakst beroep op hulp van de studiebegeleider voor de opleidingsonderdelen van de programmapijlers 

‘muziektheoretische vorming’ en ‘algemeen culturele vorming’. De studiebegeleider begeleidt studenten bij de ‘vorming van 

onderzoeksvaardigheden’, met name bij het opstarten en bijhouden van hun elektronisch portfolio. Van deze begeleiding 

maken studenten graag gebruik.

De trajectbegeleider begeleidt de studenten bij het samenstellen van hun curriculum, het aanvragen van vrijstellingen, het 

verwerken van examenresultaten e.d.

informatie, advies en begeleiding tijdens het studietraject

Informatie 

De studiegids met gedetailleerde curricula en studiefiches wordt zowel elektronisch als in foldervorm aangeboden. 

Men vindt er eveneens informatie over studiebegeleiding, flexibele leerwegen, leerkrediet, soorten studiecontracten en 

studentenvoorzieningen. In de folder ‘studeren met succes’ vinden ze waardevolle studietips.

Een belangrijk informatiekanaal is het elektronisch leerplatform Dokeos waarop de departementale studiebegeleiding 

uiteengezet wordt. De studenten vinden er recente informatie en activiteiten inzake studiebegeleiding. Dit departementaal 

leerplatform voorziet in de mogelijkheid tot ‘e- studiebegeleiding’: studenten kunnen indien gewenst ook via e-mail begeleid 

worden. 

wanneer de centrale cel studie- en trajectbegeleiding of de departementale studiebegeleider workshops of trainingen 

organiseren, wordt informatie hierover via deze kanalen verspreid.

Advies en Begeleiding

De stafmedewerker studietrajectbegeleiding heeft als belangrijkste taak het wegwijs maken van de student in het kluwen 

aan mogelijkheden voorzien in het flexibiliseringsdecreet. Studenten kunnen met een diploma- , credit- of examencontract 

studeren, ze kunnen vrijstellingen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) of opgedane werkervaring 

(EVC). Als gevolg daarvan hebben veel van hen een traject op maat (geïndividualiseerd traject - gIT). 

De studietrajectbegeleider verstrekt informatie over de verschillende mogelijkheden aan studenten en toekomstige studenten 

en bewaakt de studievoortgang van studenten met een geïndividualiseerd studietraject. De trajectbegeleider volgt ook de 

dossiers op van studenten die studie- en examenfaciliteiten aanvragen en zal waar nodig studenten die hun studie opgeven 

helpen heroriënteren. De departementale dienstverlening gebeurt voornamelijk in een één- op- één setting op maat van de 

student.
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Na de examens wordt er per semester uitgebreide feedback gegeven door de docenten en titularissen van de 

opleidingsonderdelen. De trajectbegeleider bekijkt na de examenperiode van het eerste semester de resultaten van de 

studenten en nodigt iedereen met ten minste twee onvoldoendes uit op feedbackgesprek. 

Psychosociale begeleiding

De studie- en trajectbegeleider kunnen studenten doorverwijzen naar een centrale dienst voor studiebegeleiding, 

psychosociale begeleiding en studenten met een handicap. Sovoreg, de dienst voor sociale voorzieningen voor studenten, 

ondersteunt studenten met financiële en psychosociale problemen.

De studenten met een handicap en een leerstoornis kunnen terecht bij de dienst ‘Begeleiding Studenten met een 

Handicap’ (BSH), die zorgt voor een individuele of geïntegreerde aanpak. Het onderwijs- en examenreglement bepaalt dat 

deze studenten bijzondere studie- en examenfaciliteiten kunnen aanvragen. Tijdens de introductieweek in het begin van 

het academiejaar brengt de trajectbegeleider de studenten hiervan op de hoogte. Diegene die hier gebruik van wensen 

te maken, gaan langs bij de trajectbegeleider om samen een oplossing te zoeken voor de mogelijke problemen die de 

beperking met zich meebrengt. Er bestaan procedures voor het begeleiden van deze gediversifieerde instroom.

ombudsman

De ombudsman treedt op als bemiddelaar bij geschillen tussen een student en één of meerdere personeelsleden. De 

geschillen houden verband met de toepassing van de onderwijs- en examenregeling en/of de rechtspositieregeling van de 

student en met als “onbillijk” en “onredelijk” ervaren handelingen, toestanden en beoordelingen.

De ombudsman ontvangt, onderzoekt en behandelt de klachten en tracht een oplossing te bereiken in het belang van alle 

partijen. De ombudsman is hiertoe tot discretie verplicht. (cf. OER art 65)

De drie departementale ombudsmannen zijn makkelijk aanspreekbaar en zijn aanwezig bij de deliberaties en bij de feedback.

organisatie en begeleiding van internationale uitwisseling van studenten 

Buitenlandse studenten, zowel uitwisselingsstudenten als buitenlandse studenten die een regulier studietraject volgen, 

worden door verschillende personen stap voor stap begeleid. 

De aanvraag van reguliere buitenlandse studenten wordt in eerste instantie door de centrale administratie onderzocht. Indien 

de kandidaat student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en tot de opleiding toegelaten is, wordt hij/zij verder door de 

trajectbegeleider begeleid. 

Voor buitenlandse studenten op masterniveau voor de afstudeerrichtingen scheppende en uitvoerende muziek werd een 

Engelstalige variant van deze master-opleidingen ingericht. Deze studenten worden door de studietrajectbegeleider en 

de medewerkers op het studenten secretariaat opgevangen en begeleid. Het Conservatorium kent al vele jaren een grote 

instroom van buitenlandse studenten. ( zie bijlage 1-3 matrix bach / ma met bijlagen engelstalige variant master 

uitvoerende en scheppende muziek)

Uitwisselingsstudenten worden door de departementaal coördinator internationalisering en door de studietrajectbegeleider 

begeleid. Hieronder belichten we de taken van de coördinator internationalisering inzake uitwisseling van studenten en 

docenten en de communicatie hierover.

De departementaal coördinator internationalisering

De Departementaal Coördinator Internationalisering (DCI) maakt deel uit van de departementale Cel Onderwijs. In de 

vergaderingen van de Cel Onderwijs geeft de DCI een stand van zaken van studenten- en docentenuitwisselingen, bilaterale 

akkoorden en ondernomen of geplande acties met betrekking tot internationalisering. 

De DCI maakt ook deel uit van de Stuurgroep Internationalisering van de Hogeschool gent. Deze stuurgroep vergadert 

maandelijks en bestaat uit de medewerkers van de Cel Internationalisering (CI) van de Sector Onderwijs en alle DCI’s 

van de Hogeschool gent. In de stuurgroep worden nieuwe programma’s, internationale samenwerkingen en conferenties 

aangekondigd door de CI, worden acties met betrekking tot internationalisering gepland (infosessies, ontvangst buitenlandse 

matrixen ZER/ingevulde competentiematrix bachelors.xls
matrixen ZER/ingevulde competentiematrix masters  (met pedagogie)(2).xls
matrixen ZER/matrix engelse masters.xls
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partners,	…),	stappenplannen	afgesproken,	en	dagdagelijkse	kwesties	rond	uitwisselingen	en	akkoorden	besproken.	

De taak van elke DCI is om de in de stuurgroep besproken zaken op te volgen en te vertalen naar het eigen departement. 

Bilaterale akkoorden voor Erasmus- uitwisselingen komen meestal tot stand in functie van concrete uitwisselingsplannen. 

De DCI sluit de akkoorden af en onderhandelt met de buitenlandse instelling over de modaliteiten van het akkoord. Het 

akkoord dient te worden goedgekeurd door de departementsraad, vooraleer het door de CI van de Hogeschool naar de 

partnerinstelling ter ondertekening gestuurd wordt. (bijlage 4-4 overzicht bilaterale akkoorden)

Door middel van infosessies, infobrochures, de website, Dokeos en persoonlijke contacten informeert de DCI studenten 

en docenten van het Conservatorium over mogelijkheden tot internationale samenwerking, en behandelt (aan)vragen van 

docenten en studenten voor uitwisselingen. 

Studenten die via een uitwisselingsprogramma naar het buitenland willen gaan, vullen in opdracht en met begeleiding van 

de DCI een application form (Af) en learning agreement (LA) in. De opleidingsonderdelen die in het LA komen, worden 

besproken tussen de student, de DCI, de studietrajectbegeleider, en de buitenlandse instelling. De ingevulde formulieren 

dienen door de departementsraad goedgekeurd te worden vooraleer de DCI ze verstuurt naar de buitenlandse instelling. Als 

de kandidatuur van de student wordt goedgekeurd door de buitenlandse instelling, helpt de DCI de student verder op weg 

voor het aanvragen van een mobiliteitsbeurs, het afsluiten van een verzekering (via de CI van de Hogeschool) en voor het 

maken van concrete afspraken met de buitenlandse instelling. 

Het Af en LA van inkomende studenten komen in eerste instantie bij de DCI terecht. De DCI vraagt de verantwoordelijke 

docent of de student kan toegelaten worden en stelt in samenspraak met de studietrajectbegeleider, de buitenlandse 

instelling en de student het LA op punt. De DCI brengt de buitenlandse instelling en de student op de hoogte van het feit 

of de student al dan niet aanvaard is en zet de student verder op weg voor het regelen van zijn komst naar de Hogeschool 

Gent	(in	contact	brengen	met	de	CI,	informeren	over	studentenkamers,	…).	Op	het	moment	dat	de	uitwisselingsstudent	

in het Conservatorium arriveert, wordt hij/zij ontvangen en op weg gezet door de DCI. Op het eind van het verblijf vult de 

DCI het Transcript of Records (TR) in met de resultaten die de student in het Conservatorium behaald heeft op basis van 

de gegevens die het studentensecretariaat verstrekt. Het TR wordt met de student meegegeven en naar de buitenlandse 

instelling verstuurd. 

Docentenuitwisselingen komen tot stand via de docent zelf of op aanvraag van een buitenlandse partnerinstelling. Tussen 

DCI, inkomende of uitgaande docent en buitenlandse instelling, worden volgende documenten administratief afgehandeld: 

uitnodigingsbrief, bevestiging van verblijf en docentenverslag. Uitgaande docenten worden door de DCI doorverwezen naar 

de verantwoordelijke boekhouding van het Conservatorium voor het aanvragen van een dienstreis, het afsluiten van een 

verzekering, het aanvragen van een mobiliteitsbeurs en het regelen van de afrekening na het buitenlands verblijf. 

Andere taken van de DCI zijn onder meer het ontvangen van buitenlandse delegaties in het Conservatorium, het deelnemen 

aan conferenties. De DCI onderhoudt ook contacten met AEC (Association Européenne des Conservatoires). 

interne en externe communicatie

Om de interne en externe communicatie te professionaliseren werd in 2008-2009 een medewerker communicatie en pR 

aangeworven.

De operationele doelstellingen inzake departementale communicatie worden afgestemd op de missie van het Conservatorium 

en op de doelstellingen van de centrale dienst Communicatie en Cultuur. Ze worden jaarlijks opgemaakt in functie van een 

optimale werking.

Doelstellingen voor 2009: 

ALgEMEEN

opmaak communicatieplan en begroting communicatie•	

Conservatorium visualiseren in werkveld en erbuiten•	

werken aan een positieve uitstraling•	

eenvormigheid en samenhang / huisstijl en eigenheid: de huisstijl van de Hogeschool gent integreren binnen de •	

specifieke context van het Conservatorium

Aanvullende bijlagen/Bijlage 4-4 Bilaterale akkoorden.pdf
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INTERNE COMMUNICATIE

introductie van intranet, gekoppeld aan de realisatie van een nieuwe website en digitale nieuwsbrief•	

huisstijl toegankelijker maken voor studenten en docenten•	

ExTERNE COMMUNICATIE

introductie van een nieuwe website en digitale nieuwsbrief•	

opmaak brochure specifieke lerarenopleiding•	

promotiemateriaal opleiding drama, instrumentenbouw, klassiek, jazz/pop•	

promocampagne openbare publieke eindexamens•	

promocampagne opendeurdag: affiche en uitnodigingen•	

brochure muziekproducties•	

alumniwerking•	

Kritische analyse

sterk

De studiebegeleiding en studietrajectbegeleiding verlopen procedureel en worden verzorgd door hoogopgeleide en •	

gespecialiseerde medewerkers.

Er zijn uitgebreide gelegenheden voor informatie, kennismaking en opfrissing tijdens de verschillende activiteiten die de •	

instroom begeleiden.

Tijdens het eerste bachelorjaar worden de studenten, met het oog op een goed onderbouwd advies over hun verdere •	

studieverloop, intensief gevolgd en begeleid. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een interactief e-portfolio.

De studie- en studietrajectbegeleiding zijn voornamelijk vraaggestuurd, maar verschillende kritische incidenten stimuleren •	

de begeleiders ertoe om zelf naar de studenten actie te ondernemen. De begeleiding gebeurt, met zorg voor de grote 

diversiteit,	op	maat	van	de	individuele	student,	met	een	adequate	samenwerking	tussen	studie(traject)begeleiding	en	de	

docenten van de opleiding.

Informatie voor studenten en docenten wordt gekenmerkt door een meerkanaalsaanpak.•	

De departementale interne en externe communicatie worden geprofessionaliseerd.•	

Internationale	uitwisseling	van	studenten	en	docenten	wordt	centraal	en	departementaal	adequaat	aangepakt.•	

aandachtspunten

Beginnende studenten kunnen nog meer overtuigd worden van het nut van geschikte studiemethodes en een efficiënte •	

omgang met podiumvrees.

De veelheid van informatie langs verschillende kanalen lijkt tot oversaturatie te leiden, met een lagere alertheid van •	

studenten en docenten tot gevolg.
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5.1.  Evaluatie resultaten

De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen

De kwaliteitsbewaking van de opleiding muziek is ingebed in een departementaal- en hogeschoolbrede cultuur van 

systematische zelfevaluatie. Deze systematische kritische benadering en attitude kenmerken ook vergaderingen van de staf, 

van de Cel Onderwijs, van Steunpunt Onderzoek en van de Opleidingscommissie Muziek. Hierna volgt een overzicht van het 

kwaliteitsbeleid en de aanpak van de interne kwaliteitszorg.

5.1.1 Overzicht kwaliteitsbeleid en interne kwaliteitszorg

5.1.1.1  Algemeen

De Hogeschool gent hecht sinds  haar ontstaan heel veel belang aan de interne kwaliteitszorg. In de opeenvolgende 

formuleringen van de missie van Hogeschool gent (bijlage 5-1a), de position paper van de AUgent (bijlage 5-1b) en de 

opmaak van strategische doelstellingen (door de Algemeen Directeur, de sectorhoofden en de departementshoofden) in 

2008 vormt de kwaliteitszorgwerking een belangrijk gegeven. Volgende zaken werden in dat licht geconcretiseerd:

de kwaliteitsverklaring •	 (bijlage 5-2a) 

de beslissingen over de uitbouw van de kwaliteitszorg •	 (bijlage 5-3)

de aanstelling van kwaliteitszorgcoördinatoren op hogeschool- en op departementaal niveau•	

de beslissing betreffende de kwaliteitszorg van de ondersteunende diensten •	 (bijlage 5-4)

de opvolging van het visitatie- en accreditatieproces •	 (bijlage 5-5)

de oprichting van de centrale dienst Interne Audit •	 (bijlage 5-6)

de aanstelling van kwaliteitszorgmedewerkers onder de bevoegdheid van de departementale kwaliteitszorgcoördinatoren •	

vanaf einde academiejaar 2007-2008 

Nota Kwaliteit door de Raad van Bestuur van de Hogeschool gent op 4/3/09 goedgekeurd (B/RvB/2009/OND/4001) •	

waarin de nieuwe bevoegdheden, structuren en beleidslijnen voor kwaliteitsbeleid worden uiteengezet. (bijlage 5-2b)

De zelfevaluatie en de regelmatige bevragingen van de belanghebbenden, studenten, afgestudeerden en werkveld zijn 

belangrijke aspecten van de kwaliteitszorgwerking. 

Voor de coördinatie van de kwaliteitszorg binnen het departement Conservatorium en de opleiding Muziek werd naar 

aanleiding van het eerste zelfevaluatierapport Muziek (2003) een halftijdse opdracht toegewezen. Er werd eerst beslist 

een ‘Stuurgroep Kwaliteit’ op te starten. Vanaf het academiejaar 2007-2008 is kwaliteitszorg een deel van de taken 

van de departementale ‘Cel onderwijs’ onder leiding van de onderwijsdirecteur. De onderwijsdirecteur begeleidt de 

Stuurgroep Kwaliteit (voorzitters opleidingscommissies, coördinator jazz/lichte Muziek en muziekproductie, voorzitter 

Steunpunt Onderzoek, de kwaliteitszorgcoördinator, kwaliteitszorgmedewerker en het departementshoofd). In deze 

hoedanigheid ontwikkelt, ondersteunt en zorgt hij voor de opvolging van de activiteiten van de Stuurgroep Kwaliteit. Hij 

wordt hierin bijgestaan door de kwaliteitszorgcoördinator. De onderwijsdirecteur volgt de evaluaties en bevragingen over 

de opleidingsonderdelen op en formuleert desgevallend verbeterdoelen voor de betrokken personeelsleden. Het jaarlijkse 

jaaractieplan Kwaliteit wordt er uitvoerig besproken, voor dit ter goedkeuring aan de Departementsraad wordt voorgelegd. 7  

Daarnaast werd een voltijdse stafmedewerker kwaliteitszorg aangesteld. De taken van de verantwoordelijken i.v.m. 

kwaliteitszorg zijn:

de praktische organisatie van de bevragingen•	

coördinatie van de zelfevaluaties en zelfevaluatierapporten•	

rapportering over de resultaten van elke bevraging•	

coördinatie van de visitaties•	

opstellen jaaractieplannen•	

aanspreekpunt inzake kwaliteit voor personeel en studenten•	

deelname aan vergaderingen van de opleidingscommissies en de cel onderwijs.•	

De zelfevaluatie en elke bevraging leiden tot verbeterdoelen die door de departementsraad worden vastgelegd, onder 

andere via het jaaractieplan kwaliteit (zie 5.1.1.6). Verbeterdoelen kunnen betrekking hebben op alle activiteiten in het 

departement: de opleidingen als geheel, de individuele onderwijsactiviteiten, het departementale beleid, de infrastructuur, de 

7 dit was de structuur en de werkwijze tot de implementatie nota kwaliteit van de Raad Van Bestuur dd  4/3/09 ) 

Aanvullende bijlagen/Bijlage 5-1a Beslissing RvB Missie HoGent.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 5-1b Position Paper.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 5-2a Beslissing RvB Kwaliteitsverklaring.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 5-3 Uitbouw kwaliteitszorg.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 5-4 Beslissing BC Reorganisatie van de kwaliteitswaarborging.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 5-5 Beslissing BC Voorbereiding en opvolging visitatie accreditatie.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 5-6 Charter Interne audit.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 5-2b-Nota kwaliteitszorg 2009.pdf
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administratieve ondersteuning en de relatie met het centrale hogeschoolbestuur. In het departementaal jaarverslag en in de 

departementale beslissingen over het jaaractieplan wordt verlag gegeven over kwaliteitszorg in het departement.

5.1.1.2 Zelfevaluaties

Om de interne kwaliteit van de opleiding op integrale wijze te bewaken en continu te verbeteren, worden minstens om de 4 

jaar zelfevaluaties uitgevoerd volgens de methode van de Transnationale Institutionele Samenwerking (TRIS), die gebaseerd 

is op het model van de European foundation for Quality Management (EfQM) voor integrale kwaliteitszorg. Dit geeft een 

globaal beeld van de werking en geeft de mogelijkheid om verbeterdoelen voor te stellen. 

5.1.1.3 Studentenbevragingen

De bevraging van de studenten gebeurt aan de hand van twee vragenlijsten die in de hogeschool algemeen gebruikt 

worden. De ene vragenlijst bevraagt de onderwijsactiviteiten van de opleiding, de andere de opleiding als geheel. Aan 

deze vragenlijsten kunnen eigen vragen toegevoegd worden. De techniek van algemene vragenlijsten werd aangevuld met 

gesprekken	door	de	kwaliteitscoördinator	met	focusgroepen.	De	resultaten	van	de	enquêtes	ondersteunen	veelal	de	reeds	

informeel ingewonnen bemerkingen en verbetervoorstellen. Het aantal respondenten uit de opleiding Muziek is over het 

algemeen laag. Dit heeft aanleiding gegeven tot de volgende verbeteractie: studenten (maar ook docenten) moeten meer op 

het	belang	van	de	enquête	gewezen	worden	en	er	wordt	hierover	toelichting	gegeven	bij	aanvang	van	het	academiejaar.	

Onderwijsactiviteiten

per jaar en per opleiding worden minimum drie onderwijsactiviteiten bevraagd. De departementale kwaliteitszorgcoördinator 

maakt een voorstel van te bevragen onderwijsactiviteiten, houdt daarbij rekening met de suggesties van de 

Opleidingscommissie, de commissie jazz/pop en de Cel Onderwijs en zorgt dat alle activiteiten mettertijd aan bod 

komen. Dit systeem werd gehanteerd voor alle activiteiten van de oude structuur ( kandidaat-meester). In de opleidingen 

van de BAMA-structuur worden de onderwijsactiviteiten per semester bevraagd, waardoor per academiejaar meer 

onderwijsactiviteiten aan bod komen. 

Het bevragen van onderwijsactiviteiten binnen een opleiding Muziek vraagt bijzondere aandacht. ‘Anonieme8’	enquêtes	gaan	

voorbij aan enkele bijzondere kenmerken van het muziekonderwijs. Het aandeel van individueel, groepsgericht individueel 

onderwijs en van onderwijs in kleine groepen brengt met zich mee dat de aard en de kwaliteit van inter-persoonlijke relaties 

tussen docenten en studenten zeer belangrijk zijn. Er bestaat tussen de docent en de student een grote confidentialiteit. Er 

kunnen anderzijds ook conflicten ontstaan die niet enkel gegrond zijn in de onderwijsleersituatie, maar hun oorsprong vinden 

in de specifieke aard van de één-op-één-relatie. De ervaring van de bijzondere kwaliteiten van de één op één relatie in het 

hoofdvak en sommige andere muziekpraktijkvakken kleuren tevens de percepties van de studenten voor de student-docent-

relaties voor andere opleidingsonderdelen. Dit is deel van de verklaring waarom de resultaten van bevragingen soms erg 

tegenstrijdig zijn, wat de interpretatie bemoeilijkt. Daarom worden de bevragingen van onderwijsactiviteiten aangevuld met 

focusgesprekken om de essentie van de opmerkingen te vatten en er gepaste verbetermaatregelen aan te verbinden.

Omdat we ons zeer bewust zijn van de eigen aard, de problemen, maar vooral van de grote waarde van de één op één- 

relatie in het conservatorium, werd er een doctoraatsonderzoeksproject opgezet om deze relatie in kaart te brengen. Nadien 

kan dit aanleiding geven tot het delen van ‘best practices’ onder de docenten.

De opleiding

De opleiding als geheel wordt minstens om de vier jaar bevraagd. Informatievoorziening, werking van de ondersteunende 

diensten, onderwijs- en examenorganisatie vormen aspecten van deze bevraging.

Studietijdmetingen

Studietijdmetingen worden vanaf 2005-2006 door de opleiding georganiseerd volgens een systeem dat algemeen 

gebruikt wordt in de hogeschool. In de periode 2005-2007 vulden de studenten van een welbepaald studiejaar bij deze 

metingen	een	enquête	in	over	hun	tijdsbesteding.	Het	waren	perceptiemetingen.	De	deelname	van	de	studenten	aan	deze	

8	 	Sommige	instrumenten	hebben	een	beperkt	aantal	studenten.	De	enquêtes	vragen	het	jaar,	of	de	student	man	of	vrouw	is….	Op	dat	moment	is	er	van	

anonimiteit geen sprake meer.
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perceptiemetingen was beperkt. Toch werd bij het aanpassen van curricula rekening gehouden met deze perceptiemetingen 

en het resultaat van gesprekken met focusgroepen. (Cf Onderwerp 2: aanpassingen curriculum producer) Hierbij werd zowel 

de globale tijdsbesteding als de tijdsbesteding per opleidingsonderdeel bevraagd, met als doel na te gaan in hoeverre deze 

als normaal beschouwd kan worden. In 2007-2008 werd een elektronisch systeem van bevraging binnen de elektronische 

leeromgeving Dokeos geïntroduceerd. De studenten archiveren daar zelf hun studietijden. Het enthousiasme bij de studenten 

van de opleiding Muziek om hieraan deel te nemen was zeer lauw. (Cf facet 2.5)

5.1.1.4 Andere bevragingen

Afgestudeerden

Een bevraging van afgestudeerden van de bachelor-masteropleiding, waarover dit zelfevaluatierapport handelt, was niet 

mogelijk, omdat er op het moment van het schrijven van dit rapport nog geen afgestudeerden waren. Een bevraging van de 

afgestudeerden uit de oude kandidaat-meesteropleiding resulteerde in een te beperkte respons om valide en relevant te zijn. 

De conclusie die zich daarom opdringt is dat de opleiding, zoals besproken in facet 4.2,  in aanvulling van de alumniwerking 

door de centrale diensten van Hogeschool, verder werk moet maken van het uitbouwen van de departementale 

alumniwerking. 

werkveld

Vermits het merendeel van de docenten permanent aanwezig is in het professionele domein, is een voortdurende inbreng 

van	de	eisen	van	het	professionele	artistieke	werkveld	aanwezig.	Een	enquête	van	het	beroepenveld	gebeurt	vaak	informeel	

tijdens de evaluatie van de studenten bij hun openbare examens. De eindexamens van het hoofdvak van zowel bachelor- als 

masterstudenten worden door een jury met externe werkveldexperten geëvalueerd. Hierdoor is een directe confrontatie met 

de actuele eisen van het beroepenveld onvermijdelijk.

Recent werd een resonantiecommissie muziek geïnstalleerd. De vergadering met diverse actoren van het muziekwerkveld 

was zeer vruchtbaar en resulteerde in aanpassingen van het keuzecurriculum. 

Medewerkers

Het onderwijzend personeel werd recent (academiejaar 2007-2008) schriftelijk bevraagd in een departementale 

medewerkers-enquête.	

Onderzoekers

In 2006-2007 werd een aanzet gegeven tot kwaliteitszorg van het onderzoeksgebeuren onder de coördinatie van een 

werkgroep bestaande uit technische experten betreffende integrale kwaliteitszorg en onderzoek, vertegenwoordigers 

van de centrale onderzoeksadministratie en vertegenwoordigers van vier samenwerkingsprojecten van Ugent en een 

partnerhogeschool. Het resultaat hiervan is het “zelfevaluatieinstrument voor associatieonderzoeksgroepen” (zie bijlage 5-7) 

dat geëvalueerd werd door een resonantiegroep bestaande uit onderzoekers die deelnamen aan de samenwerkingsprojecten 

en dat begin 2008 door het directiecomité van de AUgent beslist werd.

Op basis van een bevraging van de onderzoekers van de participerende associatieonderzoeksgroepen, is het de bedoeling 

om verbeterdoelen en actiepunten te formuleren om de (samen)werking van onderzoeksgroepen te verbeteren. Het 

instrument wordt ook in acht genomen bij de beslissing tot verlenging van de erkenning van een associatieonderzoeksgroep.

5.1.1.5 Opvolging van de resultaten 

De onderwijsdirecteur bespreekt, waar aangewezen, de resultaten van de bevragingen van de onderwijsactiviteiten met de 

betrokken docenten. Hierbij worden ook verbeterdoelen en verbeteracties besproken. Van het gesprek wordt in drievoud 

verslag opgemaakt, een voor de betrokken docent, een voor de onderwijsdirecteur en een dat door de onderwijsdirecteur 

aan het departementshoofd overgemaakt wordt. De onderwijsdirecteur bespreekt zijn bevindingen met de voorzitter van 

de Opleidingscommissie. De resultaten van bevragingen vormen ook een aspect bij de evaluatie van de medewerkers, die 

uitgevoerd wordt door het departementshoofd. 

Aanvullende bijlagen/Bijlage 5-7 Zelfevaluatieinstrument AOG.pdf
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De resultaten van de overige bevragingen worden in de Opleidingscommissie besproken. De Opleidingscommissie 

onderzoekt de oorzaken die aan de basis liggen van eventuele opmerkingen. Zij gaat na welke voorwaarden vervuld moeten 

worden om de beoogde verbetering te realiseren en stelt een verbeterplan op. De voorzitter van de Opleidingscommissie 

informeert de Cel Onderwijs. 

De resultaten van de medewerkersbevraging worden besproken in de Stuurgroep kwaliteit van het conservatorium en op een 

personeelsvergadering. Verbeterdoelen worden bepaald in overleg met het departementshoofd en de Stuurgroep Kwaliteit. 

Verslag wordt gegeven in de Departementsraad via het jaarverslag. 

5.1.1.6  jaaractieplan en jaarverslag

Bij de aanvang van het academiejaar worden voorstellen voor een jaaractieplan kwaliteitszorg in de Cel Onderwijs 

besproken. Het jaaractieplan kwaliteitszorg geeft onder andere een planning van de verbeterdoelen die prioritair aangepakt 

worden, afgeleid uit de jongste zelfevaluatie(s) en/of uit de bevragingen van de belanghebbenden. Verslag over de uitvoering 

van het jaaractieplan kwaliteitszorg wordt gegeven in de corresponderende beslissingen van de departementsraad en in het 

departementaal jaarverslag. 

5.1.1.7  gedepersonaliseerde samenvatting van de meetresultaten van de opleiding 

Via de diverse bevragingen bij verschillende doelgroepen, huidige studenten, afgestudeerden, werkveld en medewerkers, 

komen we tot een perceptie van een aantal kwaliteitsaspecten van de opleiding en onderwijsactiviteiten. Bij de bevraging van 

de onderwijsactiviteiten worden de studenten steeds bevraagd over afgesloten opleidingsonderdelen, hetzij van het vorige 

semester of van het vorige academiejaar. Het aandeel individueel, groepsgericht individueel onderwijs en onderwijs in kleine 

groepen kan, zoals reeds opgemerkt de percepties, zeer sterk kleuren en tot tegenstrijdige resultaten leiden. 

De huidige studenten worden twee maal per jaar bevraagd over een specifiek opleidingsonderdeel. Om de vier jaar worden 

studenten bevraagd over de gehele opleiding.

Studenten  

Ba/Ma

Studie- tijd- 

metingen

Afgestu- 

deerden

werkveld personeel

Informatie over opleiding x

Invulling (inhoud) opleiding x x x x x

Infrastructuur en dienstverlening x x x

Onderwijs- en examenorganisatie x x x

Ondersteuning studenten x x

globale beoordeling opleiding x x x x

Interne werking departement x

Interne werking vakgroep x

Interne werking commissies x

Eindwerk: paper, scriptie x x x

 

Teneinde de resultaten samenvattend te bespreken, geeft Tabel 16 een overzicht van de inhoudelijke accenten van de 

verschillende onderwerpen die in de bevragingen aan bod komen. 

Tabel 16 

Overzicht van de 

onderwerpen die 

in de bevragingen 

aan bod komen
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De bevragingen betreffen de verschillende studiejaren en vertonen soms bepaalde tegenstrijdigheden. In die zin dienen ze 

getoetst te worden om a.h.w. de rode draad tussen de bevindingen te achterhalen. 

Hierna volgt een greep uit de bevindingen opgedeeld volgens onderwerp op basis van de bevragingen 2006-2007 voor alle 

opties binnen de opleiding muziek in het departement Conservatorium en de bevraging van het personeel 2007-2008.

informatieverstrekking

De studenten krijgen bij hun inschrijving voldoende informatie over de opleiding•	

De	juiste	kosten	van	de	studies	(cursussen,	boeken,	materiaal,	studiereizen,	…	)	zijn	voldoende	gekend•	

Het werkveld wenst meer informatie over de toelatingsproeven  •	

De onderwijs- en examenorganisatie 

De examen- en lessenroosters worden tijdig bekendgemaakt•	

De examens zijn goed gespreid in de tijd•	

Studenten krijgen voor verschillende opleidingsonderdelen individueel onderricht •	

De studenten appreciëren de communicatie via de ad valvas en via het leerplatform DOKEOS maar matig•	

Studenten wensen meer feedback te krijgen •	

infrastructuur

De lokalen zijn geschikt voor de onderwijsactiviteiten die er plaats vinden•	

Infrastructuur en uitrusting scoren matig bij de studenten instrumentenbouw, muziekproductie en jazz/pop•	

Dienstverlening

Studenten zijn tevreden over de dienstverlening van het studentensecretariaat en de bibliotheek•	

De verantwoordelijken van het departement zijn voldoende bereikbaar voor de studenten•	

begeleiding en ondersteuning

Studenten weten waar en bij wie ze terecht kunnen voor studiegerelateerde problemen•	

De ombudsman is voldoende bekend en is goed bereikbaar•	

Studenten zijn voldoende op de hoogte van het bestaan van sociale voorzieningen, aangeboden door Sovoreg •	

(huisvesting, jobdienst en financiële tussenkomsten)

globaal

Over het algemeen zijn de studenten tevreden over de opleiding die zij genoten•	

De opleiding biedt de studenten vele kansen om zichzelf te ontplooien en persoonlijk te groeien•	

bevindingen van het personeel 

Het personeel ziet een gezonde dosis uitdaging in het huidige takenpakket•	

De meerderheid van de medewerkers vindt dat er een goede sfeer heerst onder de collega’s•	

Er is sprake van een goede samenwerking met de collega’s enerzijds en de leidinggevenden anderzijds•	

De meerderheid van de respondenten is tevreden over de accommodatie en de infrastructuur. De kwaliteit van de •	

onderwijsruimten is goed 

Docenten zijn van mening dat ze onvoldoende op de hoogte zijn van beleidsbeslissingen die met hun baan te maken •	

hebben 

Niet alle vakgroepen functioneren goed •	

Docenten zijn weinig op de hoogte van mogelijke uitwisselingen met andere conservatoria •	

kritische analyse

sterk

Een	verspreide	en	geïntegreerde	kwaliteitszorgattitude	met	systematische	enquêtering	van	studenten	en	docenten.•	

De coördinatie en organisatie van de kwaliteitszorg wordt ondersteund door speciaal daartoe aangestelde en •	

aangeworven personeelsleden.

Cel onderwijs met alle departementale actoren kwaliteitszorg. •	

De resultaten van het kwaliteitsonderzoek worden opgevolgd en leiden tot verbeterdoelen en actieplannen.•	
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aandachtspunten

De antwoorden bij de bevragingen over de opleiding en de onderwijsactiviteiten zijn niet altijd relevant en maken •	

besluitvorming soms moeilijk.

De studenten en docenten verder overtuigen van het belang van bevragingen.•	
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De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen, die bijdragen tot de realisatie 

van de streefdoelen.

In de inleiding van dit rapport hebben we een overzicht gegeven van de verbeterdoelen en de ondernomen verbeteracties. 

De ontwikkeling ab ovo van een nieuw curriculum, van vernieuwde werkvormen en van een aangepaste leer- en 

onderzoeksomgeving voor de bachelor-masteropleiding ging gepaard met de realisatie van heel wat verbeterdoelen. we 

sommen de gerealiseerde verbeterdoelen op en geven aansluitend een aanvullende evocatie van verbeteracties die centraal 

gestaan hebben in de jaaractieplannen van 2003 tot 2009 en die mede de rode draad van dit rapport vormen.

Verbeterdoelen en acties naar aanleiding van het visitatierapport 2003

1 Doel Verticale en horizontale integratie van de omringingsvakken

actie Omvorming van curriculum ( BAMA) waarbij aandacht voor samenhang van het programma. Centraal 

aandachtspunt in het departementaal onderwijsontwikkelingsplan

2 Doel Studentvriendelijke ontleenprocedures van Bibliotheek

actie Nieuwe openingsuren, extra personeel en geplande verhuis van de bibliotheek naar campus wijnaert

3 Doel Stagemogelijkheden en het verhogen van podiumervaring met publiek

actie Orkeststages als keuzevak, meer eigen orkestproducties, gradus ad parnassum, optredens Bigband en 

combo’s jazz in het Vlaamse clubcircuit.

Onze eigen studenten worden maximaal ingezet als solist bij een orkest of in producties en projecten (bv. 

week Hedendaagse Muziek).

Door een verbeterde concertwerking komen meer aanvragen van externe organisaties voor optredens door 

studenten. Er is dan ook een structurele samenwerking met bepaalde organisaties voor optredens door 

studenten.

Concert op opendeurdag met solisten en werken van compositiestudenten. Examenrecitals voor solopraktijk 

en klein ensemble.

4 Doel Intensifiëren van de internationale uitwisseling van studenten en docenten

actie Toename in het aantal Europese partners, studenten- en docentenuitwisselingen en deelname aan 

internationale congressen. Infobrochures en infosessies voor studenten en docenten, persoonlijke 

contacten met en tussen studenten, docenten en buitenlandse partners. Nieuwe website met pagina over 

internationalisering, belangrijk instrument naar buitenlandse partners toe. Ook initiatieven door Hogent 

Centraal: 2-daagse ontvangst Erasmuspartners, infosessies voor studenten, infopakket op Dokeos,

5 Doel Professionalisering van de producties

actie Uitgebreide staf voor organisatie en pR betreffende producties:

Verantwoordelijke productiebureau, Beheerder artistieke productiemiddelen, Technicus, Orkestregisseur en 

Medewerker interne en externe communicatie

(seizoensbrochure)

6 Doel Organisatie feedback examens 

actie procedure en motivering van het onderwijzend personeel om degelijk feedback te geven 

 

5.2 MAATREgELEN TOT VERBETERINg
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7 Doel Optimalisering van studenten- en studiebegeleiding 

actie Aanwerven van onderwijskundig en pedagogisch gekwalificeerde trajectbegeleider en studiebegeleider, 

begeleiden van het monitoraat en studiebegeleiding op maat door de docenten, leer en 

ontwikkelingsportfolio voor OOD instrument, kleine ensembles en onderzoeksmethodiek.

8 Doel Goed werkend alumnibeleid 

actie Een database van de adressen van de afgestudeerden werd aangemaakt en bijgewerkt. De afgestudeerden 

krijgen de kans om op te treden tijdens een driedaags festival in de Bijloke onder de naam “parnassus”. 

Zij zullen worden uitgenodigd naar de producties en concerten, komen in het mailingbestand van de 

elektronische nieuwsbrief.

9 Doel Systematisch bevragen van studenten, afgestudeerden en beroepenveld

Actie Er werd een systeem ontwikkeld waarbij elk opleidingsonderdeel uit iedere afstudeerrichting door de 

studenten geëvalueerd wordt. 

Dankzij de nieuwe database van afgestudeerden, kunnen zij nu ook gemakkelijk bevraagd worden. De 

aanstelling van een voltijdse stafmedewerker kwaliteitszorg zorgt voor de continuïteit ervan.

10 Doel Nauwe samenwerking beroepenveld

Actie Er werden meer stages georganiseerd in de verschillende afstudeerrichtingen waardoor het contact 

met het werkveld nauwer is dan tevoren. Daarnaast werd er heel wat moeite gedaan om de bestaande 

samenwerkingsakkoorden uit te bouwen en nieuwe aan te gaan. Tijdens het academiejaar 2008-2009 werd 

ook voor de opleiding Muziek een resonantiecommissie opgericht.

11 Doel Optimaliseren van de structuur en inhoud van vakgroepen en Opleidingscommissie 

Actie Het merendeel van de vakgroepen functioneert goed maar nog niet optimaal. problemen worden voorlopig 

opgevangen door werkgroepen ad hoc, de organisatie van intervisiedagen en door duidelijke richtlijnen 

vanuit de Opleidingscommissie. 

12 Doel Website ontwikkelen en beheren

Actie Er werd een website ontwikkeld waarop uitgebreide informatie voor iedereen toegankelijk is, met een 

departementaal intranet deel en een publiek deel.

13 Doel Ontwikkelen van een procedure voor een betere interne communicatie

Actie Naast de bestaande informatiekanalen (postvakje voor studenten en docenten, brochures en 

omzendbrieven) hebben docenten en studenten een persoonlijk hogent- adres dat verbonden is aan 

verschillende communicatiemiddelen zoals het H-net, het intranet van het Conservatorium en het 

leerplatform Dokeos. 

14 Doel Duidelijker informeren over de toelatingsproeven

Actie Om instromende studenten beter te informeren over en te helpen bij de voorbereiding van de 

toelatingsproeven werd ‘cons live’ in het leven geroepen. De kandidaat studenten kunnen een ganse dag 

initiatielessen volgen bij docenten naar keuze. Daardoor kunnen ze een beter beeld vormen van het vereiste 

niveau. 

Daarnaast werden de informatiebrochures voor de toelatingsproeven en de departementale website 

aangevuld met duidelijke richtlijnen over de inhoud van de proeven. 
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15 Doel Actief verder ontwikkelen van het onderzoek in en over de kunsten. 

Actie Het onderzoek in het conservatorium gebeurt voornamelijk door doctoraatsonderzoekers. Zij zijn met de 

jaren talrijker en krijgen ruime middelen en budget voor hun onderzoek. De banden met het onderwijs 

worden structureel verankerd. 

Aanvullende beschrijving van een aantal belangrijke verbeteracties 

1.  infrastructuur

Met de gerestaureerde campus Hoogpoort, de inplanting van jazz/pop en producer op de campus Bijloke als solide basis en 

de aankoop van ‘De wijnaert, de voorgenomen aankoop van de Kleine Sikkel en de geplande bouw van nieuwe ateliers voor 

instrumentenbouw op de campus Bijloke, ligt de definitieve realisatie van het verbeterdoel infrastructuur in het verschiet. (Cf 

facet 4.1)

2.  Verwevenheid van onderzoek en onderwijs/academisering

In facet 2.2 werd de verwevenheid tussen onderzoek uitvoerig geïllustreerd. Het is één van de sterke punten van de 

opleiding.

3.  eisen vanuit het werkveld:

Toelatingsproeven en eindexamens

Nieuwe eisen vanuit het werkveld leidden tot aangepaste doelstellingen, nieuwe curricula, gepaste werkvormen, ondersteund 

door een krachtige leeromgeving. (Cf facet 2.1)

Het werkveld toetst samen met de opleiders of de artistieke doelen gerealiseerd worden via jurering van openbare examens. 

De leerresultaten van deze opleidingsonderdelen zijn artistieke producten en uitvoeringen. De evaluatie ervan vindt altijd 

plaats door een groep specialisten – een jury – die tot intersubjectieve overeenstemming komt over het artistiek product 

of uitvoering. Naast de docenten, die zelf prominente en kwaliteitsvolle kunstenaars zijn die aanwezig zijn in het werkveld, 

brengen ook de externe juryleden hun werkveld expertise binnen in de opleiding en staan ze op die manier garant voor de 

uiteindelijke kwaliteitstoets van het resultaat en, indirect, van de opleiding zelf. (zie ook 2.7 en 2.10 )

De toetsing van het artistieke niveau van de studenten gebeurt tevens bij de openbare optredens van studenten. De 

studenten worden immers actief gestimuleerd om buiten de opleiding aan het muziekleven deel te nemen. De opleiding 

daagt de studenten uit steeds beter te presteren. Deze podiumervaring en het groeiend inzicht in de voor hun vak zo 

specifieke oefen -en studietechnieken, vergroot het inzicht in het eigen kunnen, wakkert hun zelfvertrouwen aan en leert ze 

zich realistische, doch uitdagende doelen te stellen.

Nieuwe uitdagingen zijn niet enkel inherent aan een progressief stijgend artistiek en technisch niveau van de 

semesterproeven, de studenten worden ook actief gestimuleerd om eigen projecten op te zetten. Deze eigen projecten lagen 

vaak aan de basis van markante professionele groepen (Cf 2.2.5 en facet 6.1)

Aanpassingen in het curriculum:

Contacten met verantwoordelijken van orkesten leidden tot de introductie van auditiepraktijk en orkesttrekken als een 

volwaardige module (cf. studiefiche) bij het opleidingsonderdeel instrument/zang. De vaststelling dat vele nieuwe studenten 

niet vaardig genoeg waren met ICT leidde tot de introductie van het opleidingsonderdeel toepassingssoftware.

Een door de opleiding Muziek georganiseerde volledige proefvisitatie van de afstudeerrichting instrumentenbouw heeft 

aanleiding gegeven tot het versterken van de academische en professionele pijler van de opleiding, het verdiepen van de 

academische gerichtheid van de opleiding, het uitbreiden van het domeinspecifiek onderzoek, een wijziging van curricula, 

het beter bewaken van de instroom, een herschikking van het onderwijzend personeel, versteviging van de contacten met 

het nationale en internationale werkveld. 
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Werkveld-	en	internationale	contacten,	samen	met	enquêtes	van	de	studenten,	gevolgd	door	uitgebreide	reflectieseminaries	

hebben voor de specialisatie muziekproductie geleid tot grondige herzieningen van het programma en van de 

personeelsbezetting. (Cf facet 1.1)

Afstemming met DKO

Structurele contacten met vertegenwoordigers van het KSO en het DKO (Tweejaarlijkse studiedag met de directeurs DKO 

en resonantiecommissie SLO sinds 2007-2008) hebben niet enkel geleid tot een wezenlijke bijdrage van het werkveld 

bij ontwerpen van het curriculum van de specifieke lerarenopleiding, ze hebben ook bijgedragen tot nieuwe accenten in 

het programma van de opleiding Muziek: o.a. coachen bij het opleidingsonderdeel klein ensemble, herintroductie van 

pianobegeleiding, gemeenschappelijke pianolessen in harmonie en pianolabs. 

4. Flexibilisering en ondersteuning van het leer/onderwijsproces

Onderwijsontwikkelingsplan

In academiejaar 2005-2006 werd onder impuls van de Hogeschool een departementaal onderwijsontwikkelingsplan 

opgesteld. (bijlage 2-2a en bijlage 2-2b) De Hogeschool stelde vier actiepunten voorop:

curriculumvernieuwing	met	nadruk	op	de	verdieping	van	de	competentiegerichtheid;	•	

opzetten	van	krachtige	en	flexibele	leeromgevingen;	•	

verruiming	van	studiebegeleiding	met	studietrajectbegeleiding;	•	

herconceptualisering van de onderwijsprofessionalisering.•	

Het departement besloot om in eerste instantie te werken aan ‘Curriculumvernieuwing en de ontwikkeling van een krachtige 

leeromgeving, waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT’. 

De van oudsher aanwezige impliciete competentiegerichtheid van muziekopleidingen werden geëxpliciteerd. De 

eindcompetenties en indicatoren zoals in het omvormingsdossier beschreven, getuigen van deze inspanning. Er werd grote 

aandacht	besteed	aan	de	horizontale	en	verticale	samenhang	van	de	opleidingsonderdelen	en	het	consequent	organiseren	

van het programma in semesters. 

Het project is grotendeels gerealiseerd. Het gebruik van portfolio en het leerplatform door de studenten is een succes. De 

ondersteuning dankzij studiebegeleiding en studietrajectbegeleiding geeft gunstige resultaten. (bijlage 2-3).

Onderwijsprofessionalisering van het Op voorzag in een opleiding voor de implementatie van competentiegericht onderwijs 

en het gebruik van het leerplatform Dokeos en e-portfolio. De docenten worden aangespoord om deel te nemen aan de 

vormingscycli die door de hogeschool en de AUgent worden opgezet. Onder impuls van de onderwijsdirecteur werd een 

meer omvattend plan voor de departementale onderwijsprofessionalisering uitgewerkt. De implementatie ervan is voorzien in 

het academiejaar 2009-2010. 

Informatie over de opleiding en bewaking van de kwaliteit van de instroom:

Het is belangrijk dat toekomstige studenten, kandidaten voor de artistieke toelatingsproef, goed geïnformeerd zijn over de 

opleiding en het programma. Tijdens de jaarlijkse opendeurdag, de verschillende Sid-In-beurzen, de informatienamiddagen 

kunnen toekomstige studenten uitgebreid kennismaken met de missie en doelstellingen van het Conservatorium. 

Voorafgaand aan de artistieke toelatingsproef organiseert het departement “Conservatorium Live”, waar deze jonge 

mensen ook kunnen kennismaken met de opleiding en met de docenten. Tijdens deze dag krijgen zij enkele theorielessen 

op instroomniveau (AMV- solfège- gehoorvorming én muziektheorie) en hebben zij een individuele afspraak met 

instrumentdocenten. Tijdens deze voorspelsessie kunnen de docenten hen een eerste maal beoordelen en geven zij gerichte 

feedback. Zo krijgen de studenten een beter beeld van de eigen competenties en de eisen van de opleiding. Naderhand, 

tijdens de toelatingsproeven, kan de docent zelf vaststellen hoe de kandidaat ondertussen geëvolueerd is.

Nieuwe studenten worden na een geslaagde toelatingsproef uitgenodigd om, voor de start van het academiejaar, deel te 

nemen aan de onthaalweek. Ze krijgen opfrissingcursussen muziektheorie, worden in een samenspelbad gegooid, krijgen 

een uitvoerige introductie over de doelstellingen, programma en organisatie van de opleiding, rondleiding in de bibliotheek en 

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-2a Beslissing BD DOOP.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-2b bijlage bij beslissing DOOP.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-3 rapportage DOOP.pdf
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campussen en ze krijgen een introductie in studiemethodiek, omgaan met podiumvrees ed..’ (Cf facet 4.2)

De nieuwe generatiestudenten hanteren het internet als informatiebron. Daarom ontwikkelde het Conservatorium een eigen 

website (http://cons.hogent.be/) met actuele informatie over onderwijs en onderzoek, toelatingsproeven, masterclasses en 

de organisatie van het departement. Ook de op stapel staande openbare concerten en producties, opendeur- en infodagen 

en activiteiten van de studentenclubs worden er aangekondigd. Er werd een gespecialiseerde medewerker interne en 

externe communicatie aangeworven die onder andere in staat voor het up-to-date houden van deze website en voor de 

optimalisering van interne en externe communicatie. 

De toelatingsproeven worden volgens strikte procedures georganiseerd, er wordt beroepgedaan op externe juryleden en 

de kandidaat-studenten hebben de mogelijkheid tot intern beroep tegen de beslissingen van de examencommissie van de 

toelatingsproeven. ( Cf DOER Artikels 1, 2 en 3)

Intensieve studiebegeleiding bij de aanvang van de studies:

De uitgebreide toelatingsproeven beletten niet dat de eerstejaarsstudenten een heterogeen publiek vormen. we willen van 

het eerste bachelorjaar gebruik maken om de toekomstige competentieontwikkeling van de studenten zo goed mogelijk in 

kaart te brengen, wat ons in staat moet stellen om weloverwogen, goed gedocumenteerd en gemotiveerd een beslissing te 

nemen over de toekomst van de student in de opleiding muziek. Intensieve begeleiding om de slaagkansen te verhogen en 

een ontwikkelingsportfolio voor instrument/zang solo instrument gaan gepaard met goed gedoseerde leerinhouden en een 

strenge toetsing. (Cf facet 2.5 Intensieve studiebegeleiding bij de aanvang van de studies)

De overgrote meerderheid van de Vlaamse studenten hebben zich in het DKO of in het KSO op de hogere muziekstudies 

voorbereid. Toch is de instroom heterogeen. Vooral op vlak van muziektheorie vergt dit een gedifferentieerde aanpak. In de 

marge van het departementaal onderwijsontwikkelingsplan en aansluitend bij de onderzoekslijnen betreffende muziektheorie 

werd muziektheoriedocent D. gistelinck deeltijds belast met het onderzoek inzake tonale harmonie. De output hiervan was 

een onderwijsmethode waarbij de actuele stand van zaken in dit muziektheoretische onderzoeksveld naar het onderwijs 

vertaald werd. Deze methode wordt in de handleiding van het opleidingsonderdeel ‘harmonie en contrapunt’ tijdens de 

bacheloropleiding geïmplementeerd. (Cf facet 2.0)

Studenten die voor de opleidingsonderdelen uit de programmapijler muziektheorie moeilijkheden ondervinden kunnen terecht 

in inhaallessen door de docent en bij de studiebegeleiding. (Cf 4.2)

De studiebegeleider volgt het ontwikkelingsportfolio en helpt studenten met hun studiemethode. De studiebegeleider is 

ook deskundig (academisch gevormd pedagoog) om studenten met leerstoornissen of handicaps te begeleiden en te 

ondersteunen.(Cf 4.2) 

De studietrajectbegeleider maakt voor de instromende studenten die dat wensen studietrajecten op maat. (deeltijds 

studeren, studietrajecten met vrijstellingen)

Studiebegeleiding en een krachtige leeromgeving:

De begeleiding van de studenten voor het onderwijs binnen programmapijler de ‘ambachtelijk artistieke vorming’ volgt de 

traditie en is in sterke mate individueel of gericht op kleine groepen.

Om de studenten meer inzicht te geven in hun vorderingen en in hun studieaanpak werd voor het opleidingsonderdeel 

instrument-zang of solopraktijk een portfolio als archivering- en als ontwikkelingsinstrument uitgewerkt. (Cf facet 2.6)

gedurende het gehele studietraject ‘onderzoeksmethodiek, paper masterproef’ worden de studenten begeleid door 

verschillende Op-leden en met een interactief elektronisch portfolio.(Cf DOER art 13)

De studietrajectbegeleider en de studiebegeleider staan de studenten bij zoals beschreven in facet 4.2

Kwaliteitsbewaking van het toetsgebeuren:

De kwaliteit van de evaluatie wordt enerzijds bewaakt door de lesgevers in kwestie, door (indien van toepassing) de externe 

juryleden, door de Opleidingscommissie waarin studenten vertegenwoordigd zijn en door de examencommissie. De OER 
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en de DOER voorzien in strikte regels en procedures om de formele kwaliteit van het toetsgebeuren te garanderen. Ook de 

ombudsman (art 65 OER) vervult hierin een rol. 

Anderzijds	krijgen	de	studenten	de	mogelijkheid	om	zich	uit	te	spreken	over	de	kwaliteit	van	de	evaluatie	via	de	enquête	van	

de	opleiding	en	via	de	enquête	van	de	onderwijsactiviteiten.	

De studenten hebben mogelijkheid tot intern beroep tegen toelatingsexamenbeslissingen, examenbeslissingen en 

studievoortgangbeslissingen. (Cf art 3 van de DOER en art 67 en 68 van de OER)

Na alle examens worden door het studentensecretariaat feedbackmomenten georganiseerd. De docenten zijn voor de 

aanvang van de examenperiode op de hoogte van de data waarop ze studenten feedback kunnen geven. De docenten 

worden voor de aanvang van iedere examenperiode per brief aangemaand op één van de feedbackmomenten aanwezig te 

zijn. Afwezigheden op deliberaties of feedback worden gemeld aan de Departementsraad. 

Engelstalige variant van de afstudeerrichtingen scheppende en uitvoerende muziek van de master muziek

De instroom van buitenlandse studenten voor de opleiding Muziek stijgt dermate dat om de kwaliteit van het onderwijs te 

garanderen zich een aangepaste aanpak opdrong. 

Uit	enquête	van	de	docenten	en	de	studenten	en	uit	de	analyse	van	de	studietrajecten	van	de	buitenlandse	studenten	is	

gebleken dat er zich een aantal problemen stelden. Enerzijds bleek, dat ondanks de verplichting om de kennis van het 

Nederlands met een officieel attest aan te tonen, heel wat buitenlandse studenten tot op het einde van de studies nog 

met taalmoeilijkheden kampten, waardoor aanzienlijke verlenging van de studieduur van deze studenten veel voorkwam. 

Anderzijds stelden we vast dat sommige docenten muziektheorie zich aanpasten aan het gebrekkige taalniveau van sommige 

studenten. Daarom werden twee acties ondernomen: de organisatie van een Engelstalige variant van de master in de muziek 

voor de afstudeerrichtingen scheppende en uitvoerende muziek, voor buitenlandse studenten strikte eisen op vlak van kennis 

van het Nederlands bij de toelating tot de studies in de Nederlandstalige opleiding van bachelor en master in de muziek of 

de verplichting tot het volgen van een aangepast studietraject waarin ruimte gelaten wordt voor een degelijke taalopleiding. 

(Cf art. 1 ten 10de DOER).

De kennis van het Engels van de kandidaat-studenten voor de Engelstalige variant van de masteropleiding scheppende en 

uitvoerende muziek dient geattesteerd te worden (Cf OER 2009-2010 art 22 §2 ten 2de)

De studietrajectbegeleider, de studiebegeleider en de medewerkers van het studentensecretariaat staan deze studenten bij 

en ze gebruiken daarbij in aangepaste Engelstalige documenten.

5  interne communicatie

Uit de bevraging van het personeel bleek dat de meningen verdeeld zijn over de interne communicatie. Sommige 

personeelsleden hebben het gevoel niet betrokken te worden bij het beleid. Dit was vanaf 2003 een verbeterdoel. De 

bestuursorganisatie van het departement verzekert de vertegenwoordiging van personeel. (Cf inleiding van dit rapport en 

facet 5.3) De communicatiekanalen zijn divers en veelzijdig. Brieven, persoonlijke postvakjes, mededelingen ad valvas, 

website – vanaf 2009 een intranet- , het leerplatform Dokeos, algemene personeelsvergaderingen en vergaderingen 

in	werkgroepen;	vertegenwoordiging:	in	de	vakgroepen,	in	de	opleidingscommissie,	in	de	optiecommissie,	in	de	

Departementsraad. De beslissingen van de Departementsraad zijn raadpleegbaar in de docentenkamer ( in de nabije 

toekomst op het intranet). Het blijft merkwaardig dat deze grieven, na al de inspanning die betreffende interne communicatie 

genomen werden, bij bevragingen en focusgesprekken ( aan de hand van TRIS), nog steeds terugkeren. Sommige docenten 

gewagen over een teveel aan communicatie. 

De vraag dient gesteld of deze perceptie bij het onderwijzend personeel niet inherent is aan de soms beperkte deeltijdse 

opdrachten, het grote volume aan beroepsbezigheden in het artistieke werkveld en de sterke focus van gedreven musici op 

hun essentiële kernbezigheid: op zeer hoog niveau met muziek bezig zijn.
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kritische analyse

sterk 

Aan verbeterpunten worden acties gekoppeld die ten uitvoer gebracht worden.•	

aandachtspunten

Het nieuwe kwaliteitszorgbeleid van de hogeschool implementeren binnen de bestaande organisatie van de •	

kwaliteitszorg in het conservatorium.
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5.3 BETREKKEN VAN MEDEwERKERS, STUDENTEN ALUMNI EN BEROEpENVELD
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Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemend veld betrokken.

5.3.1 functioneren van de bij de interne kwaliteitszorg betrokken raden en commissies (met inbegrip van de 

studentenparticipatie)

Hogeschool en Associatie

Op hogeschoolniveau adviseert de Sector Onderwijs, Onderzoek en Dienstverlening, de Raad van Bestuur betreffende 

het algemene onderwijs- en onderzoeksbeleid. De sector staat in voor de algemene coördinatie van de uitvoering van de 

beleidsbeslissingen op het domein van onderwijsontwikkeling en –innovatie, onderzoek en dienstverlening, studieadvies, 

studentenadministratie, internationalisering en kwaliteitszorg. Daartoe werden aparte werkingseenheden (cellen) opgericht. 

De bevoegdheden betreffen onder andere: de onderwijs- en examenregeling (OER), studiebegeleiding, curriculumopbouw 

(studiefiches), studietijdmetingen, onderwijsevaluatie, docententraining, internationalisering en interne en externe 

kwaliteitszorg. Specifiek voor de interne- en externe kwaliteitszorg is een stafmedewerker bevoegd. Deze coördineert 

de kwaliteitszorg op hogeschoolniveau, vertegenwoordigt de hogeschool binnen de VLHORA en AUgent betreffende 

kwaliteitszorg en belegt maandelijkse vergaderingen voor de departementale kwaliteitszorgcoördinatoren waarop o.a. 

strategieën besproken worden om de interne kwaliteitszorg te optimaliseren en verder uit te bouwen. Vanaf 2006-2007 werd 

een stafmedewerker “bevragingen en studietijdmetingen” aangesteld, specifiek bevoegd voor de coördinatie en optimalisatie 

van de studentenbevragingen, inclusief studietijdmetingen. In de nota kwaliteit die op 4/3/09 door de Raad van Bestuur van 

de Hogeschool gent goedgekeurd werd, worden de nieuwe bevoegdheden, structuren en beleidslijnen voor kwaliteitsbeleid 

uiteengezet

Op AUgent niveau werd een technisch exportencomité betreffende integrale kwaliteitszorg samengesteld om de interne 

kwaliteitszorgwerking van de partnerinstellingen waar nodig op elkaar af te stemmen. Enkele realisaties zijn:

het format voor het domeinspecifiek referentiekader op associatieniveau•	

coördinatie en evaluatie van het voortgangsrapport academisering•	

de opvolging van de visitatierapporten en het uitwisselen van goede praktijken door de gelijkaardige opleidingen van de •	

associatie het zelfevaluatie- instrument voor (associatie-)onderzoeksgroepen (zie 5.1.1.4)

Op departementaal niveau zijn de Departementsraad, Opleidingscommissies, de Cel Onderwijs, de onderwijsdirecteur, 

de departementale kwaliteitszorgmedewerker, de kwaliteitszorgcoördinator en de Stuurgroep Kwaliteit betrokken in de 

interne kwaliteitszorg. De studenten zijn vertegenwoordigd in de Departementsraad, de Opleidingscommissies en het 

Departementaal Studentenoverleg. 

Departementsraad•	

Volgens het hogescholendecreet van 1994 wordt de onderwijsverstrekking, het projectmatig wetenschappelijk onderzoek 

en de maatschappelijke dienstverlening georganiseerd door de Departementsraad. Zij coördineert de bestuurstaken op het 

niveau van het departement, conform de richtlijnen van de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege van de hogeschool. 

Naast het personeelsbeleid heeft de departementsraad ook decretaal (art. 278) de beslissingsbevoegdheid over: 

het vaststellen van onderwijs- en examenprogramma’s•	

toezien of de concretisering van het onderwijs en de examens in overeenstemming is met het programma•	

het opmaken van een jaarverslag waarin de activiteiten van het departement worden weergegeven•	

de vaststelling van onderzoeksprogramma’s•	

de interne organisatie van het departement•	

het jaarlijks opstellen van budgetvoorstellen•	

het sluiten van samenwerkingsakkoorden •	

De departementsraad telt 12 leden: 6 verkozen personeelsleden, 3 verkozen studenten en 3 gecoöpteerde leden uit sociale, 

economische en culturele milieus die bij het profiel van het departement aansluiten en die aangeduid worden door de 9 

verkozen leden. Het Departementshoofd wordt door de Raad van Bestuur aangesteld op advies van de Departementsraad 

voor een periode van vier jaar.



BACHELOR EN MASTER IN DE MUZIEK148

Betreffende kwaliteitszorg worden het jaaractieplan kwaliteitszorg en andere departementale documenten betreffende 

kwaliteitszorg ter beslissing aan de raad voorgelegd. De voorbereiding daarvan gebeurt door de departementale 

kwaliteitszorgcoördinator.

De Cel Onderwijs 

De Cel Onderwijs wordt geleid door de onderwijsdirecteur, vergadert maandelijks en rapporteert aan het Departementshoofd. 

De onderwijsdirecteur begeleidt de Stuurgroep Kwaliteit (voorzitters opleidingscommissies, coördinator jazz/pop Muziek, 

voorzitter steunpunt Onderzoek, de kwaliteitszorgcoördinator, het departementshoofd). In deze hoedanigheid ontwikkelt, 

ondersteunt en zorgt hij voor de opvolging van de activiteiten van de Stuurgroep Kwaliteit. Hij wordt hierin bijgestaan 

door de kwaliteitszorgcoördinator. De onderwijsdirecteur volgt de evaluaties en bevragingen over de onderwijsactiviteiten 

van het personeel op en formuleert verbeterdoelen voor de betrokken personeelsleden. De Cel onderwijs omvat 

tevens de studiebegeleider, de verantwoordelijken monitoraat en de studietrajectbegeleider. De onderwijsdirecteur 

begeleidt de stafmedewerker internationalisering en coördineert, stuurt en evalueert in samenwerking met de specifieke 

beleidsmedewerkers de departementale onderwijsontwikkeling, de onderwijsontwikkelingsprojecten en de ontwikkeling van 

de departementale elektronische leeromgeving.

De onderwijsdirecteur coördineerde- en was actief betrokken bij- het tot stand komen van het voortgangsrapport 

academisering en het zelfevaluatierapport van de opleiding muziek.

De Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie (bijlage 5-8a en bijlage 5-8b) wordt voorgezeten door de voorzitter, die door de Departementsraad 

aangeduid wordt op collegiale voordracht van de commissieleden. Zij is samengesteld uit de voorzitters van de vakgroepen en 

twee studentenvertegenwoordigers. De Opleidingscommissie geeft advies aan de Departementsraad over de doelstellingen en 

het profiel van de opleiding, over de opbouw en de verdeling van de verschillende opleidingsonderdelen over de studiejaren. 

Zij werkt de inhouden, het evaluatiesysteem en de methodiek uit en bepaalt de studielast uitgedrukt in studietijd en 

studiepunten. Zij participeert in het uitvoeren van de interne kwaliteitszorg en de begeleiding van de externe kwaliteitszorg. Zij 

doet voorstellen met betrekking tot de personeelsformatie, vacatures en personeelsopdrachten.

Op gebied van interne kwaliteitszorg betekent dit:

de explicitering van haar eigen, toekomstgerichte visie op de opleiding•	

de regelmatige actualisering van het beroeps- en opleidingsprofiel op basis van elementen aangebracht door •	

afgestudeerden en vertegenwoordigers uit het werkveld

de bepaling van de basiscompetenties (vaardigheden, inzicht, kennis en attitudes) die zij wenst na te streven•	

de concretisering van de na te streven basiscompetenties tot een samenhangend geheel van doelstellingen met het oog •	

op het uitwerken van het onderwijsprogramma

de verdeling van de geconcretiseerde basiscompetenties over de verschillende studiejaren en opleidingsonderdelen•	

de vergelijking van het geheel van de studiefiches met de concretisering van de na te streven basiscompetenties om er •	

voor te zorgen dat ze voldoend gevormd worden in de verschillende opleidingsonderdelen

de bewaking van de realisatie van de vooropgezette basiscompetenties•	

De Opleidingscommissie bespreekt de resultaten van de studentenbevragingen over de opleiding, de bevraging van 

de afgestudeerden en van het werkveld, organiseert en bespreekt de studietijdmetingen en de resultaten van de 

werkveldbevragingen. Zij bepaalt de verbeterdoelen voor de opleiding. Zij stelt in samenspraak het opleidingsgebonden 

deel van jaaractieplan van de opleiding op, mede aan de hand van het voorstel van de kwaliteitszorgcoördinator en de 

onderwijsdirecteur en zorgt voor de uitvoering en de jaarlijkse verslaggeving betreffende het opleidingsgebonden deel van 

het jaaractieplan.

Associatieonderzoeksgroep 

Binnen de opleiding Muziek wordt het onderzoek zoveel mogelijk ingebed in associatieonderzoeksgroepen. Een 

associatieonderzoeksgroep bestaat uit minstens één universitaire onderzoeksgroep en minstens één onderzoeker uit de 

hogescholen. Meerdere onderzoeksgroepen van de Universiteit gent (Ugent) en/of meerdere hogeschoolonderzoekers 

kunnen er deel van uitmaken. Aan het hoofd van een associatieonderzoeksgroep staat in principe een ZAp-lid van de Ugent.

 

Aanvullende bijlagen/Bijlage 5-8a Beslissing RvB opleidingscommissies en vakgroepen.pdf
Aanvullende bijlagen/Bijlage 5-8b Opleidingscommissies en vakgroepen.pdf
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Voor alle participerende onderzoekers is een aantoonbare onderzoeksactiviteit of onderzoekspotentieel vereist. 

Departementale kwaliteitszorgcoördinator en de stafmedewerker kwaliteitszorg 

De Departementale kwaliteitszorgcoördinator en de departementale stafmedewerker kwaliteitszorg organiseren 

de bevragingen van studenten, afgestudeerden, medewerkers en de studietijdmetingen. Zij stellen samen met de 

onderwijsdirecteur en de Opleidingscommissie het jaaractieplan op en staan ter beschikking van de opleiding ter 

ondersteuning van haar kwaliteitszorg. Ze staan in voor de agenda en de planning rond de zelfevaluaties van de opleiding 

zijn actief betrokken bij de realisatie van het zelfevaluatierapport van de opleidingen. Tot slot organiseren ze de activiteiten 

voor de visitaties.

5.3.2 Betrokkenheid van het personeel bij de besluitvorming en de evaluaties in het kader van de interne kwaliteitszorg

Het personeel wordt via verschillende kanalen betrokken bij de besluitvorming. Op hogeschoolniveau is het personeel 

vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur, die op haar beurt geadviseerd wordt over personeelsaangelegenheden door het 

hogeschool onderhandelingscomité (HOC), waarin de syndicale afgevaardigden van de hogeschool zetelen.

Op departementaal niveau adviseert het departementaal onderhandelingscomité (DOC) de Departementsraad over 

personeelsaangelegenheden (aanwervingen, benoemingen en bevorderingen). Het DOC wordt voorgezeten door 

het Departementshoofd en is verder samengesteld uit de departementale syndicale personeelsafgevaardigden en 

twee leden van de departementsraad. Het DOC kijkt toe op de correcte naleving van de reglementering betreffende 

personeelsaangelegenheden onder andere in het kader van de personeelsevaluaties.

De departementsraad, de opleidingscommissies, de vakgroepen, de stafvergadering en de cel onderwijs bieden 

mogelijkheden tot inspraak van het personeel in het beleid van de opleiding en vakgroep en via hun voorzitters in het 

departementale beleid, ook op vlak van kwaliteitszorg.

5.3.3  Betrokkenheid van studenten bij de besluitvorming en de evaluaties in het kader van de interne kwaliteitszorg, in 

het bijzonder de onderwijsevaluaties en curriculumvernieuwingen

De studenten zijn op verschillende bestuursniveaus actief betrokken in de besluitvorming. Zij zijn vertegenwoordigd in de 

Opleidingscommissie, de departementsraad, de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur van Sovoreg. Hierdoor kan 

met de studentenmening uitdrukkelijk rekening gehouden worden. Niet alleen zijn de studenten vertegenwoordigd in de 

Opleidingscommissie, maar alle studenten zijn op opleidingsniveau actief betrokken bij de uitbouw van de opleiding via de 

verschillende	bevragingen.	De	conclusies	van	deze	enquêtes	worden	door	de	Opleidingscommissie	in	verbeterpunten	en	

-acties gegoten.

5.3.4  Betrokkenheid van het werkveld en de afgestudeerden

Er is heel wat samenwerking met oud-afgestudeerden van de opleiding op het artistieke vlak en op vlak van onderwijs. 

Ze werken soms mee aan producties, aan persoonlijke artistieke projecten in het kader van de masterproef als die 

in het werkveld doorgaan en aan de stage van de studenten SLO (en dus voor sommigen uit de afstudeerrichting 

muziekpedagogie). Sommige oud-afgestudeerden gooien hoge ogen in het artistieke werkveld en worden uitgenodigd als 

jury voor de eindexamens van bachelor en master van hun specialiteit.

Uit de uiterst geringe respons op bevragingen van oud-studenten van de ‘kandidaat-meesteropleiding’ trekt de opleiding 

vooral de conclusie dat er werk moet gemaakt worden van de verdere implementatie en consolidering van de alumniwerking. 

alumniwerking

De v.z.w. Alumni Hogeschool gent bestaat voor alle oud-studenten van de Hogeschool gent.

Het lidmaatschap van de v.z.w. Alumni Hogeschool gent is gratis. Het lidmaatschap van de vzw is automatisch en gratis 

voor laatstejaarsstudenten en nieuw afgestudeerden tijdens het eerste academiejaar na het afstuderen. 
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De v.z.w. Alumni Hogeschool gent werkt rond drie hoofddoelstellingen:

Verbondenheid

De band met de Hogeschool gent (en haar juridische voorlopers) behouden en elkaar leren kennen over departementen en 

de oude instellingen heen:

uitnodigen voor activiteiten•	

via het ledenblad Interaxis•	

Service

De oud-studenten preferentieel behandelen op diverse vlakken: 

vacaturedatabank en bepaalde kortingen bij verder studeren•	

goedkopere tarieven voor zalenhuur en sportinfrastructuur•	

gratis concerten en algemene vorming•	

toegang tot de bibliotheken•	

verder	studeren	met	korting	&	gratis	naar	Studium	Generale	•	

Samenwerking & Interactieve rol

In samenwerking met bepaalde diensten en beleidsorganen van de Hogeschool gent worden oud-studenten aangesproken 

om een interactieve rol te vervullen ten voordele van de Hogeschool gent: 

oud-studenten die stageplaatsen aanbieden en / of begeleiden•	

oud-studenten die jobs aanbieden of werknemers zoeken•	

oud-studenten die optreden als informant en ‘getuige’ voor de studenten en derden•	

De koepel v.z.w. Alumni Hogeschool gent werd in 2002 opgericht door de Hogeschool gent.

Alumniwerking in het Conservatorium

Academiejaar 2008-2009 werden in het Conservatorium de eerste stappen gezet voor de uitbouw van een systematische 

Alumni- werking.

Systematisch worden de contactgegevens van de afstudeerders opgevraagd en bijgehouden. Zij ontvangen op dit moment 

de maandelijkse nieuwsbrief van het Conservatorium.

De acties die gepland worden in 2009-2010 zijn o.a.:

Alumni contactdag Muziek (dd. 22/11/2009): gekoppeld aan een docentenconcert in de concertzaal van Muziecentrum •	

De Bijloke gent

opstart van een Alumni nieuwsbrief•	

visieontwikkeling gekoppeld aan de realisatie van een actieplan: in de loop van 2009-2010 zal een visie ontwikkeld •	

worden over de structurele aanpak van de Alumniwerking in het Conservatorium, waarbij de doelstellingen vooropgesteld 

door v.z.w. Alumni Hogeschool gent voor een groot stuk zullen afgestemd worden op de specifieke werking van het 

Conservatorium. Actieplan Alumniwerking 2010-2011 zal een eerste resultaat zijn van dit proces.

Werkveld

Zoals in dit rapport op andere plaatsen beschreven werd, is er intens informeel en formeel contact met het werkveld doordat 

het merendeel van het docentencorps actief is in het werkveld, er externe juryleden uitgenodigd worden, er regelmatig 

overleg is met de verantwoordelijken van het DKO en doordat de opleiding recent een resonantiecommissie muziek opgericht 

heeft.
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Naast de bestaande samenwerkingsverbanden van de opleiding muziek met specifieke partners zoals in dit rapport 

besproken, gaf in de voorbije jaren ook de dienst Cultuur van de Hogeschool de stimulansen voor structurele 

samenwerkingsakkoorden met enkele grote culturele spelers uit de regio: het Internationaal filmfestival van Vlaanderen gent, 

het Internationaal festival van Vlaanderen gent, het Muziekcentrum De Bijloke gent, het gent jazz festival.

Binnen deze samenwerkingsverbanden worden gezamenlijke projecten opgezet. Deze samenwerkingsakkoorden maken 

het ook mogelijk de in de hogeschool aanwezige knowhow meer naar buiten te brengen en bevordert de uitstraling van de 

opleiding Muziek van de Hogeschool gent.

Rond deze structurele samenwerking met het culturele werkveld wordt telkens een wederzijdse professionele 

mediacampagne opgezet, waarin de gezamenlijke projecten worden toegelicht en waarin het belang van een dergelijke 

samenwerking wordt geschetst, zowel voor de betrokken instellingen als voor studenten of personeel van de Hogeschool 

gent. Dankzij de doorgedreven publiekswerking rond de projecten komen ook externe relaties van de hogeschool  en 

cultuurliefhebbers in aanraking met het werk van studenten of docenten van de Hogeschool gent. 

we hebben in het rapport eveneens aangetoond dat deze binnenlandse en buitenlandse contacten ( o.a. via AEC en 

uitwisseling van docenten en de jaarlijkse gezamenlijke orkestproductie gent Tilburg Maastricht) een duidelijke invloed gehad 

hebben op het ontwikkelen en bijsturen van het curriculum en het opzetten van nieuwe onderwijsmethodieken.

kritische analyse

sterk

Raden en commissies op hogeschool- en departementaal niveau die de betrokkenheid van belanghebbende docenten •	

en studenten garanderen.

Het departementaal kwaliteitsbeleid wordt ondersteund door de centrale dienst kwaliteit van de Hogeschool en door de •	

Associatie Universiteit gent.

Cel onderwijs, departementale beleidsverantwoordelijken, stafmedewerkers en onderwijzend personeel staan in voor de •	

verschillende aspecten van kwaliteitszorg, inclusief opvolging van verbeterplannen.

De kwaliteit van de opleiding wordt bewaakt door periodieke bevragingen van de studenten over de opleiding, de •	

onderwijsactiviteiten en de studiebelasting.

Er is een actieve en operationele betrokkenheid van het artistieke- en DKO-werkveld bij curriculumvernieuwing en de •	

kwaliteit van de opleiding.

aandachtspunten

Verankeren van de pas opgerichte resonantiecommissie muziek.•	

Implementatie van Alumniwerking consolideren.•	

Er moet over gewaakt worden dat de betrokkenen niet overbevraagd worden.•	
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6 RESULTATEN
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6.1.  gEREALISEERD NIVEAU 

De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde competenties qua niveau, oriëntatie en 

domeinspecifieke eisen. 

In juli en oktober 2009 zullen de eerste generatiestudenten de volledige bachelor-masteropleiding doorlopen hebben. De 

resultaten en het gerealiseerd niveau dat we hierna beschrijven slaat hoofdzakelijk op de voorloper van de huidige opleiding, 

de kandidatuur-meester-opleiding. Vermits het nieuwe curriculum vertrekkend vanuit duidelijk omschreven competenties ab 

ovo ontwikkeld werd, zijn er erg wezenlijke verschillen tussen de oude en de actuele opleiding. Dit zelfevaluatierapport heeft 

dat aangetoond.

De eerste masterproeven dateren van dit academiejaar (2008-2009). Een selectie van de beste persoonlijke artistieke 

projecten en scripties zal na de tweede zittijd op de website van het departement publiek gemaakt worden.

De resultaten uit bevragingen naar tewerkstelling, tevredenheid over de opleiding e.d. zijn gebeurd bij afgestudeerden van 

de oude opleiding. Deze resultaten zijn dus niet erg relevant voor de actuele opleiding. Deze vaststelling, gepaard aan de 

zeer matige respons (Cf facet 5.1) van deze afgestudeerden op de bevragingen maakt een beschrijving van het gerealiseerd 

niveau op basis van kwantitatieve gegevens onmogelijk. 

De waardering van onze afgestudeerden door het artistieke werkveld en de successen van onze studenten is een goede 

maatstaf voor het gerealiseerde niveau. 

Waardering van de afgestudeerden door het werkveld

De waardering van het werkveld voor het gerealiseerde niveau mocht blijken uit de gesprekken met de resonantiecommissie 

muziek, de resonantiecommissie van de specifieke lerarenopleiding en uit de contacten met de mentoren van de stages – 

orkeststage, stage muziekproductie, stage instrumentenbouw en stage lerarenopleiding.

De gesprekspartners die over het niveau van de afgestudeerden konden oordelen ervaarden dit als een hoog niveau: enkele 

citaten:

gunther Broucke: “Het niveau van het Conservatorium gent is zeker niet gedaald, zelfs gestegen. Dit is merkbaar bij 

audities.”

wim wabbes: “geeft opdrachten aan oud studenten van CONS, er bestaat een vruchtbare samenwerking. Opvallend is de 

‘open geest’ mentaliteit bij de studenten. Conservatorium moet keuzes maken, excelleren kan niet op alle niveaus.”

jan pauly: “stellen geen personeel te werk die afgestudeerd zijn in CONS. Uitstraling van CONS naar pop en jazz bestaat 

wel degelijk.”

De vertegenwoordiger van poppunt: “ men komt steeds vaker mensen tegen uit het gentse Conservatorium die doorstromen 

naar professioneel niveau”

Een belangrijke indicatie voor het niveau van de afgestudeerden is hun succes in het artistieke werkveld. Hier volgt een 

greep uit de curricula vitae van studenten met vermelding van winnaars van nationale en internationale wedstrijden en prijzen 

en we verwijzen ook naar bijlage 2-12c.

Aanvullende bijlagen/Bijlage 2-12c Studentenconcerten in het buitenland.pdf
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uitvoerende muziek:

Klassiek: 

johannes westendorp

Afgestudeerd in 2005: gitaar•	

gastmuzikant bij improvisatie groep Morus tijdens facing True North festival in Berlijn•	

Samen met Merijn Bisschops richt hij het Cluster Klankcollectief op •	

Organisator en programmeur voor DE LINK concertserie in Tilburg•	

Samenwerking met Champ d’Action: o.a. Zwerm, elektrisch gitaarkwartet•	

Matthias Koole

Afgestudeerd in 2008: gitaar•	

Duo met Kobe Van Cauwenberghe waarmee hij o.a. muziektheater brengt•	

Freelance	verbonden	met	ensembles	voor	hedendaagse	muziek	voor	Champ	d’Action,	Cairn,	…	•	

Vast verbonden met Zwerm, structureel gesteund door Champ d’Action•	

Kobe Van Cauwenberghe

Afgestudeerd in 2008: gitaar•	

gespecialiseerde masteropleiding in hedendaagse muziek aan de Manhattan School of Music in New York bij David •	

Starobin

Solist bij verschillende kamermuziek formaties: Champ d’Action, Nadar, Zwerm, International Ensemble Modern •	

Academy (De) en Tactus (USA)

Ellen Schafraet

Afgestudeerd in 2006: harp•	

1er prix Accessit in het ‘Concours International d’Ufam’ in parijs•	

grote onderscheiding in het ‘Concours International de harpe félix godefroid’ te Namen. •	

Solo harpiste van het ‘jeugd en muziekorkest’ in Antwerpen. •	

Als soliste heeft ze al samengewerkt met An pierlé, brassband Bacchus, Liers strijkorkest, Muizelhuis, vzw jong Talent, •	

strijkorkest	Scordatura,	Rudolf	Werthen,	Capella	Nova,	…	

Concert met Ictus ensemble o.l.v. françois Deppe en i.s.m. conservatorium van Ramalah. •	

Specialisatie in barokharp en historische instrumenten. •	

Concertreeks ‘Harpklanken bij Rubens’ in Rubenshuis •	

Oprichting ‘Little Consort’, een ensemble met muziek uit 1600-1750.•	

Annelies Boodts

Afgestudeerd in 2002: harp•	

Concours International felix godefroid 1•	 e prijs

Concours International de l’UfAM: 2•	 e prijs

Harpiste	in	Orchestre	Philharmonique	de	Liège•	

Sinds 2006 freelance harpiste bij Brussels philharmonic Orchestra, Vlaamse Opera,  De filharmonie, Symfonieorkest •	

van Vlaanderen, Il Novecento, Muziekkapel van de gidsen, Limburgs Symfonie Orkest, Spectra ensemble, Champ 

d’Action, Arco Baleno, Nuove Musiche.

Sinds 2009 harpiste bij Orchestra filarmonica de Montevideo en Orchestra Symfonica del Sodre (Uruguay)•	

Dieter De wilde

Afgestudeerd in 2002•	

Symfonieorkest van Vlaanderen•	

Muziektheaterproducties bij theatergezelfschap ‘De Spiegel’•	

2007: oprichten van Atelier Arpeggio: professioneel atelier voor harp en klavecimbel •	

Ellen Lampo

Afgestudeerd 2005: piano•	

Begeleiding zanglessen en repetities in de Operastudio Vlaanderen•	

Cumbernauld Choir Schotland 2008•	

Begeleiding van zangklassen en –lessen, audities en competities in de RSAMD•	



ZelFeValuatieraPPort 2009 CONSERVATORIUM HOgESCHOOL gENT 157

Zomerstages zang, klas van Zeger Vandersteene en Yva Bartholémy juli ‘07-‘08•	

Opera- scènes RSAMD 2007-2008 •	

Odegand (festival van Vlaanderen) 2007 •	

Liedrecital winterreise (Ned.) 2007 •	

Voorstellingen en recitals georganiseerd door de Operastudio Vlaanderen 2006-2007 •	

De Rode pomp: creatie toonkloksuite van en met Liselotte Sels 2006•	

freelance pianist/repetitor voor de Vlaamse Opera (begeleiding audities, koorrepetities, pianist in orkest voor Sleeping •	

Beauty), Music Hall (repetitor productie Elisabeth) en de filharmonie (zangrepetitie)

Ivan Siller 

Afgestudeerd 2003•	

Docent hoger onderwijs conservatorium Bratislava, alsook concertpianist en dirigent •	

pieter pellens

Student 3•	 e bachelor: saxofoon

Internationale saxofoonwedstrijd: Adolphe Sax in Dinant: tweede prijs in de categorie uitmuntend. Dankzij deze prijs •	

heeft hij een ticket voor deelname aan het wereldcongres saxofoon in Bangkok. 

Schneider Ilan

Afgestudeerd 2003: altviool•	

1•	 e solist in Luxemburg National Orchestra

Savinelli Riccardo

5e jaar in 2004: altviool•	

 1•	 e solist in het Rome Symphonic Orchestra 

Vlaho prohazka

Afgestudeerd: 2005•	

Solist in het Rijeka Opera Orchestra•	

Anastasia Kozhushko

Master 1 (2009-2010): piano•	

Solorecital in de concertzaal van het flagey en in Academia Belgica•	

Ivo Delaere

2•	 e jaar Master (2009-2010): piano

winnaar eerste prijs in de finale van de Axion Classics wedstrijd 2006•	

Anna Tkatchouk

3•	 e bachelor 2008: piano

gouden medaille op ‘Concours International Luxembourgeois pour jeunes solistes’.•	

winnaars van diverse internationale competities: A. Makiy, A. Tkatchouk, g. pasini, I. Dinerchtein, j. janjak,

D. Zemtsova, E. pehlivanli, R. Savinelli, j. D’Haese, D. Zemtsov, L. Dobrzhynets, M. Zemtsov, A. Zemtsov, p. Sokolovska, 

I. Schneider, g. fritzsche, M. Shishova

Jazz

Renaud ghilbert

Afgestudeerd 2004: viool•	

Speelt viool bij Absynthe Minded •	

jakob Nachtergaele

Afgestudeerd in 2004: drums•	

speelt drums bij Absynthe Minded •	
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Elke Bruyneel

Afgestudeerd 2007: zang•	

Leadzangeres Delavega•	

gent jazz Orchestra•	

Maarten Standaert

Afgestudeerd 1999: bas•	

Bassist bij Arsenal en gabriel Rios•	

gent jazz Orchestra•	

wouter Van Tornhout

Afgestudeerd 2007: Drums•	

Speelt mee in Tv- bands van bijvoorbeeld: Zo is er maar één•	

Muzikant,	zanger	en	producer	voor	Arquettes,	Jim	Cole,	Biezebaaze,	Wiels	&	co…•	

gent jazz Orchestra•	

jimmy Colman Maior

Afgestudeerd 2008 zang•	

Soloartiest onder de naam: jim Cole•	

gent jazz Orchestra•	

Debuutalbum: Soul in 2: 2008 •	

provinciale prijs voor popmuziek, Oost-Vlaanderen.•	

zie website: •	 http://www.oost-Vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/cultuurprijzen/muziek/index.cfm

peter Lesage

Afgestudeerd piano 1998•	

Auteur/ componist voor  ’t Hof van Commerce, Baloji, Krewcial, Moiano•	

pianist, zanger, producer voor ’t Hof van Commerce, Baloji, flip Kowlier, gabriel Rios, Krewcial, Magik Ballet Ensemble, •	

Mo&Grazz,	Moiano,	Thou	…		

gent jazz Orchestra•	

Lien De greef

Afgestudeerd zang 2004•	

Artistennaam: Lady Linn (and her Magnificent Seven) bracht haar debuutalbum ‘Here we go again’ uit in 2008.•	

Muzikaal ambassadeur van gent jazz festival 2009•	

Music Industy Award voor beste vrouwelijke artieste 2009•	

frederik Heirman

Afgestudeerd trombone 2002•	

Brussels jazz Orchestra•	

Docent jazz trombone in het conservatorium van Brussel•	

Trombone bij Lady Linn and her Magnificent Seven. •	

Ben fleerakkers

2•	 e meestergraad (4e jaar) trombone 2004

Brussels jazz Orchestra•	

freelance voor El Tattoo del Tigre, Metropolo Orchestra, Rotterdam jazz Orchestra, The glenn Miller Memorial •	

Orchestra, 

Musical: Saterday Night fever•	

pop-formaties freeLance: oa Symphonic factory, Idool-2004 Big-Band, ... en begeleiding van artiesten zoals gerard •	

Lenorman, jo Lemaire, Helmut Lotti, freddie Birset, Koen Crucke, Miguel wiels, Isabelle A, Michael junior, Maurice  

Dean,	Lisa	Del	Bo,	The	Three	Degrees,	Natalia,	Coco	Jr.	….

fulco Ottervanger

Afgestudeerd 2004•	

Twee platen geproduced en uitgebracht met Marvels of Marvelas (MOM) samen met frederik Segers en Simon Segers •	

(student)

http://www.oost-Vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/cultuurprijzen/muziek/index.cfm
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Scheppende muziek 

Compositie

frederik Segers

Afgestudeerd 2004•	

Twee platen geproduced en uitgebracht met Marvels of Marvelas (MOM) samen met fulco Ottervanger en Simon Segers •	

(student)

werkt mee aan de compositie en productie van de muziek voor het vuurwerkevenement tijdens de gentse feesten in •	

2006.

Daan janssens

Afgestudeerd 2007•	

Composities voor Darmstadt 2008 en ISCM Zweden 2009•	

Dirigent voor exclusieve workshop van Ensemble Modern•	

Dirigent en artistiek leider van NADAR•	

Doctorandus in de kunsten•	

Sandra Lammens

Afgestudeerd 2008•	

geselecteerd als ‘composer in residence’ aan vzw Trefpunt •	

joris Blanckaert

Student compositie 3•	 e bachelor

Oprichter fosfor, een collectief jonge kunstenaars die producties maken en daarbij zelf zorgen voor woord, dans, •	

muziek, kostuums, visuals en decor

fosfor werkt momenteel aan de productie ‘kraaien’: een zintuiglijke sensatie, gebaseerd op het boek ‘de vier maaltijden’ •	

van Meir Shalev. Kraaien is een coproductie van Muzi a zeny vzw met het Internationaal Straattheater festival gent  

(www.miramiro.be) en kc Nona (www.nona.be).

Olmo Cornelis

Afgestudeerd 2007•	

Onderzoeksassistent IpEM 2003-2007•	

Doctorandus Conservatorium gent•	

Liselotte Sels

Afgestudeerd 2008•	

Doctorandus Conservatorium gent•	

Productie

Bert Ostyn

Afgestudeerd 2004 muziekproductie•	

Frontman	van	Absynthe	Minded.	De	groep	bracht	al	drie	succesvolle	platen	uit:	Acquired	Taste	in	2004,	New	day	in	•	

2005, There is nothing in 2007. Hun vierde album wordt binnenkort uitgebracht. 

Componeert en producet samen met frederik Segers, Bert Blommen en jan Dutoy de muziek voor het jaarlijkse •	

vuurwerkevenement tijdens de genste feesten van 2006

Tiffany Veys 

Afgestudeerd 2007•	

Componeert muziek voor succesvolle animatiefilm ‘The Administrators’, getoond tijdens filmfestival van Cannes•	

wouter Vlaeminck

Student master 2 •	

Oprichter van band ‘Toman’ die al 3 Cd’s uitbracht: ‘Catching A grizzly Bear  Lesson One’, perhaps we should have •	

smoked the salmon first’ en ‘where wolves wear wolf wear’

http://www.miramiro.be
http://www.nona.be
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Benjamin Dousselaere

Afgestudeerd  2005•	

Medeoprichter van The violent Husbands•	

Hannes De Maeyer

Student master 2•	

world Soundtrack Awards 2005: prijs voor Beste jonge Belgische Componist•	

Muziek voor kortfilm: Medor au téléphone (1908)•	

Bram Vanparys

Afgestudeerd•	

winnaar pop- en Rockconcours ‘De Beloften’ •	

winnaar KBC Demowedstrijd van poppunt met zijn groep “The Bony King of  Nowhere”.•	

1•	 e album van The Bony King of Nowhere: ‘Alas My Love’

Sebastiaan Bradt, Klass Vanheddeghem, ward De Vleesschhouwer, wouter Vlaeminck, Simon De poorter, joris Blanckaert, 

Evert Bogaert en Michiel De Malsche maken samen de muziek voor het vuurwerkevenement van de gentse feesten in 2008. 

Instrumentenbouw 

Hannes Vereecke

Afgestudeerd 2008•	

Doctoreert in wenen aan het ‘Institut für wiener Klangstil’•	

http://iwk.mdw.ac.at/index_e.htm•	

Dirk Steenbrugge

Afgestudeerd 2006•	

Doctoreert aan Hogeschool gent: ‘Intonatie van pijporgels met de hulp van  fysische modellering’.•	

Manu frederickx 

Afgestudeerd 2002•	

Laureaat Stichting Roeping 2008•	

Assistent instrumentenbouw •	

www.fondationvocation.b•	 e

Docent instrumentenbouw Conservatorium gent•	

kritische analyse

sterk

Het gerealiseerde niveau is hoog tot excellent•	

De doelstellingen voldoen aan de verwachtingen van het artistieke werkveld en het DKO•	

aandachtspunt

Consolideren van de alumniwerking opdat zowel kwalitatieve gegevens als de kwantitatieve gegevens vlotter •	

beschikbaar zijn

http://www.fondationvocation.be
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6.2 ONDERwIjSRENDEMENT

- Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante andere opleidingen.

- Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers.

slaagcijfers 

generatiestudenten

generatiestudenten zijn die studenten die voor het eerst ingeschreven zijn in het eerste jaar van een basisopleiding in het 

hoger onderwijs en op 1 februari nog steeds ingeschreven zijn.

Vooraleer we overgaan tot de bespreking van de slaagcijfers, maken we het onderscheid tussen voltijdse- en deeltijdse 

studenten. Onder ‘voltijds’ verstaan we alle studenten die zich voor minstens 53 studiepunten ingeschreven hebben. 

Deeltijdse studenten zijn diegene met een verkorte studieduur, met een onvolledig curriculum of met een halftijds programma 

(<53 studiepunten).

In onderstaande grafiek tonen we de slaagcijfers van de generatiestudenten (zowel de voltijdse als de deeltijdse) tussen 

2004 en 2009.

In 2004-2005 slaagden 67% van de generatiestudenten voor alle credits waarvoor zij zich hadden ingeschreven. In 2005-

2006 was dat 64%, in 2006-2007 zakte het naar 52% en in 2007-2008 steeg het slaagcijfer van de generatiestudenten 

opnieuw tot 59% waarna het opnieuw daalde in 2008-2009 tot 36%. 

De dalende slaagcijfers zijn te verklaren door de nieuwe regelgeving ( decreet flexibilisering). Het conservatorium streeft 

ernaar	dat	de	studenten	alle	credits	van	hun	opleiding	behalen.	In	het	verleden	werden	drie	buispunten	quasi	automatisch	

gedelibereerd. waar men vroeger diende te slagen in een studiejaar slaagt men nu voor afzonderlijke opleidingsonderdelen 

en voor een gehele opleiding bachelor of master. De opleidingsonderdelen in de programmapijlers muziektheoretische 

vorming, algemeen culturele vorming en vorming van onderzoeksvaardigheden, die het academisch karakter van de opleiding 

mee ondersteunen, vormen een extra moeilijkheid voor beginnende studenten.

Huidige studenten hebben meer mogelijkheden om een flexibel en op maat gemaakt leertraject te volgen. Dit is een nieuwe 

cultuur die studenten zich nog eigen moeten maken.

Als we de cijfers over de afgelopen vijf academiejaren heen bekijken, concluderen we dat gemiddeld 56.4% van de 

generatiestudenten slagen voor alle opleidingsonderdelen waarvoor zij zich inschreven bij de aanvang van het academiejaar.

(bijlage iii.1) 
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bachelorstudenten 

Van alle studenten (zowel voltijds als deeltijds) die in het tweede bachelorjaar ingeschreven waren tussen 2005-2009, 

slaagden gemiddeld 53% voor alle opleidingsonderdelen waarvoor zij zich inschreven. Voor de deeltijdse studenten is dit 

50%, voor diegenen met een voltijds studieprogramma is dit 56%

In deze grafiek zien we de gemiddelde slaagcijfers over de drie bachelorjaren heen. 

De slaagpercentages zijn in het eerste bachelorjaar beduidend lager dan in het derde en laatste jaar van de 

bacheloropleiding. 

Als we de resultaten tussen de bachelorstudenten die voltijds en deeltijds studeren vergelijken, stellen we vast dat er niet 

zoveel verschillen zijn tussen beide. In het eerste jaar slagen gemiddeld 46% van de deeltijdse studenten. In het tweede jaar 

is dat 50% en in het derde jaar 85%. Van de voltijdse studenten slagen in het eerste jaar 44%.  Eens ze in het tweede jaar 

zitten, is dat 56%, in het derde 67%.

De meeste startende studenten onderschatten het academisch niveau van de opleidingsonderdelen in de programmapijlers 

muziektheoretische vorming, algemeen culturele vorming en vorming van onderzoeksvaardigheden. Dit is veel minder 

het geval voor de opleidingsonderdelen van de programmapijler ambachtelijke artistieke vorming, maar ook hier liggen 

de resultaten lager dan op basis van de toelatingsproeven mag verwacht worden. De noodzakelijke attitudes zoals 

zelfwerkzaamheid, discipline en doorzettingsvermogen ontwikkelen en verankeren zich progressief in de persoonlijkheid 

tijdens de bachelorjaren omdat de student daar geconfronteerd wordt met een competitieve en uitdagende studieomgeving 

die hij/zij meestal daarvoor niet gekend heeft. Nogal wat studenten onderschatten de grote werklast die een academische 

muziekstudie met zich meebrengt.
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gemiddelde slaagcijfers meester 2005 - 2009
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Meesterstudenten

Net zoals bij de bacheloropleiding stellen we ook hier vast dat de slaagcijfers stijgen naarmate de studenten naar een 

hoger jaar gaan. In het eerste jaar van de meester, het derde jaar van de totale opleiding, slagen gemiddeld 50% van alle 

studenten. In het laatste jaar van de opleiding, stijgt dit percentage naar 78%

De onderstaande grafiek toont de verschillen tussen de voltijdse en deeltijdse studenten aan. Hier zijn de verschillen 

iets groter dan bij de bacheloropleiding. De deeltijdse meester studenten hebben hier hogere slaagcijfers dan de voltijds 

studenten.

Masterstudenten

Van de masterstudenten hebben we nog niet zoveel gegevens als van de andere opleidingen omdat pas in 2007-2008 de 

eerste ‘masters’ afstudeerden. 

Net als bij de bachelor- en meesteropleiding zien we dat het slaagcijfer ook hier stijgt naarmate de studenten zich in een 

hoger jaar bevinden. 
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Doorstroomanalyse

In de doorstroomanalyse bekijken we de gemiddelde studieduur per opleiding. we geven een apart overzicht van de 

kandidatuur, bachelor, meester en master.

Telkens maken we het onderscheid tussen voltijdse en deeltijdse studenten. Voltijdse studenten zijn diegene die een 

modelprogramma volgen of minstens 53 studiepunten opnemen bij de aanvang van het academiejaar. Deeltijdse studenten 

zijn al diegenen met ofwel een verkorte studieduur, een onvolledig curriculum of met een halftijds programma. Omdat er 

zodanig veel verschillende trajecten zijn bij de deeltijdse studenten onderling, beperken we ons in de bespreking tot de 

voltijdse studenten.

Kandidatuur voltijds t.o.v. deeltijds Studieduur voltijdse studenten kandidatuur 2004 - 2007

De grafiek hierboven toont aan dat 86% van de studenten een voltijds programma volgt. De overige 14% zijn deeltijdse studenten. 

Van alle voltijdse studenten in de kandidatuur, slagen 80% binnen het vooropgestelde tijdpad van twee jaar. De overige 

studenten doen er iets langer over. 

Tussen 2004 en 2007 hadden alle kandidatuurstudenten, zowel de voltijdse als de deeltijdse, gemiddeld 2,41 jaar nodig om 

hun diploma te behalen. 

Bachelor voltijds t.o.v. deeltijds Studieduur voltijdse studenten bachelor 2006 - 2009

In het academiejaar 2006-2007 studeerden de eerste studenten af met een bachelordiploma. De basisduur van de 

bacheloropleiding muziek bedraagt drie academiejaren. 

Opnieuw is het aantal voltijdse studenten (86%) groter dan het aantal deeltijdse (14%). 

Van alle voltijds ingeschreven studenten kunnen 75% het bachelordiploma behalen binnen de basisduur van drie jaar. 14% 

heeft vier jaar nodig, 7% vijf jaar en de overige 4% doet minstens zes jaar over het bachelorprogramma. 

Als we zowel de deeltijdse als de voltijdse studenten samen bekijken, stellen we vast dat studenten er gemiddeld 3,3 jaar 

over doen om hun bachelordiploma te behalen. 
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Meester voltijds t.o.v. deeltijds

Na de kandidatuurjaren gingen studenten verder met een opleiding tot het behalen van een meestergraad in de muziek. De 

basisduur voor het programma van meester bedraagt drie academiejaren. 

De grafiek linksboven toont de verhouding tussen het aantal voltijdse en deeltijdse studenten aan. In tegenstelling tot de 

kandidatuur en de bachelor, zien we dat er veel meer deeltijdse studenten zijn dan voltijdse. Dit kunnen we onder andere 

verklaren door de vele buitenlandse studenten die aan het gentse conservatorium studeren. Velen onder hen hebben al een 

geheel of gedeeltelijk studietraject doorlopen in hun land van afkomst. Als zij hier aankomen, krijgen ze in de meeste gevallen 

vrijstellingen waardoor ze een deeltijds programma volgen.

Studieduur voltijdse studenten meester 2004 - 2009

In het taartdiagram hierboven, beschouwen we enkel de voltijdse studenten van de meesteropleiding. we stellen vast dat de 

meerderheid van de voltijdse studenten de opleiding binnen de vooropgestelde basisduur kan afleggen. 

43% van de voltijdse studenten heeft meer dan drie jaar tijd nodig om de graad van meester in de muziek te halen. Dit hoge 

percentage kunnen we verklaren door het feit dat heel wat studenten tijdens hun schoolcarrière al volop bezig zijn met het 

uitbouwen van een professionele carrière. Sommigen zijn daar zodanig mee bezig dat ze hun studies liever spreiden over een 

langere termijn. Daarnaast zijn er ook de buitenlandse studenten, cf. supra, die omwille van taalproblemen meer tijd nodig 

hebben om de opleiding te beëindigen.

Anders dan bij de kandidatuur en de bachelor, zien we hier dat er ook studenten zijn die minder dan drie jaar nodig hebben 

om het opleidingstraject af te leggen (gele vlak). Dit kan verklaard worden door studenten uit het buitenland of van andere 

conservatoria. Zij krijgen vrijstellingen voor bepaalde opleidingonderdelen waardoor ze minder tijd nodig hebben om hun 

meesterdiploma te behalen.

Als we alle gegevens van zowel de voltijdse als de deeltijdse studenten van de meestergraad samen bekijken, kunnen we 

concluderen dat men gemiddeld 3,15 jaar nodig heeft om het diploma te halen. 
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Master voltijds t.o.v. deeltijds 2008 - 2009

De verhouding van het aantal voltijdse masterstudenten t.o.v. de deeltijdse die ingeschreven zijn, wordt weegegeven in het 

bovenstaande taartdiagram. 

gezien er pas in 2008-2009 voor het eerst studenten zijn die het masterdiploma behalen, kunnen we van deze opleiding nog 

geen doorstroomanalyse geven. 

De studieduurvertraging tijdens de meester- en masteropleiding is ongetwijfeld te wijten aan de soms grote volumes arbeid 

die de studenten al opnemen op de arbeidsmarkt, waaronder onderwijs in het DKO en in allerlei privé-initiatieven. we stellen 

ook vast dat steeds meer studenten uitvoerende muziek specialisatie klassieke muziek een extra jaar voorzien om, met het 

oog op verdere studies of auditiemogelijkheden, hun instrumentniveau op het hoogst mogelijke pijl te brengen. Hier ligt een 

taak voor de studietrajectbegeleider om studenten én hun docenten aan te moedigen om deze studietempovertragingen te 

voorkomen. 

studierendement en studie- efficiëntie

Studie- efficiëntie is de verhouding tussen het aantal studiepunten waarvoor men de facto creditbewijzen behaalde en het 

aantal studiepunten waarvoor de student zich tijdens zijn studieloopbaan in deze opleiding één of meerdere keren heeft 

ingeschreven, uitgedrukt in intervallen. we spreken van een efficiënte studie wanneer een student slaagt voor 85% of meer 

van de opleidingsonderdelen waarvoor deze is ingeschreven. 

kandidatuur

Bij de start van de  bachelor- masteropleiding in 2004 werden de studenten die nog in de oude structuur kandidatuur- 

meester studeerden, aangespoord om de overstap te maken naar de nieuwe BAMA-structuur ( mits het opnemen van 

vervangende op bijkomende opleidingsonderdelen). Heel wat studenten lieten de oude structuur achter zich en zetten hun 

studie verder in de bachelor- masterstructuur. gezien dit advies niet bindend was, maakten niet alle studenten de overstap. 

In 2005-2006 en 2006-2007 werden er maar vijf diploma’s van kandidaat uitgereikt. Omdat deze groep resterende studenten 

zo klein is, kunnen we hierover geen besluiten trekken wat betreft de studie-efficiëntie en het studierendement.

Meester

Ook bij de driejarige opleiding tot ‘Meester in de muziek’ stellen we vast dat de studenten een grote studie-efficiëntie 

vertonen tijdens hun studies. we baseren ons ook enkel op de gegevens van de studenten die hun meesterdiploma 

behaalden in het opgegeven academiejaar. De academiejaren 2005-2006 t.e.m. 2007-2008 tonen een stijgende lijn in studie-

efficiëntie. 

In 2008-2009 werden nog 28 studenten ingeschreven voor het laatste jaar van de meestergraad. Op één na, studeerden 

ze allemaal af en behaalden ze dus ook het diploma van ‘meester in de muziek’. Deze ene studente kon wegens ernstige 

medische redenen niet aan het eindexamen instrument deelnemen.

De kleine laatste lichting van de kandidatuur- meesterstructuur is erg heterogeen samengesteld. 
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   Bovenstaande grafiek illustreert dat deze groep ‘meester’-studenten een lagere studie-efficiëntie vertonen dan de 

studenten die in de voorbije academiejaren afstudeerden. 

Deze groep studenten zijn diegene die ervoor kozen om niet in het nieuwe bachelor- mastersysteem in te stappen (mits 

extra opleidingsonderdelen). 21 van de 28 ingeschreven studenten voor de meesteropleiding hebben 4 jaar nodig om hun 

diploma te behalen, zijnde één jaar langer dan de vooropgestelde termijn van drie academiejaren. Op de puntenbriefjes 

staat vooral bij de opleidingsonderdelen ‘eindproject’ en hoofdvak ‘instrument’ ‘afwezig’. Deze studenten hebben hebben 

in overleg met hun docent instrument hun studie met een jaar verlengd. De studietrajectbegeleider zal deze praktijk voor de 

masterstudenten nauwgezet opvolgen  

Net als bij de bacheloropleiding bekijken we het studierendement bij de meesterstudenten. Ook hier beschouwen we 

enkel de studenten die voor minstens 85% van de opleidingsonderdelen, waarvoor ingeschreven, geslaagd zijn en de 

meesteropleiding binnen drie academiejaren konden beëindigen.
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bachelor

Het begrip studie-efficiëntie betreft enkel de studenten die hun diploma van bachelor behaalden in het genoemde 

academiejaar. Niet geslaagde studenten van dat academiejaar worden niet in de berekening opgenomen. 

Onderstaande grafiek toont de verhouding tussen het aantal studenten dat een diploma behaalde met een efficiënte en 

minder een efficiënte studie. 

De studenten die hun bachelordiploma in 2006-2007 behaalden, studeerden op een efficiënte wijze. Het academiejaar 

erop zakt het aantal efficiënte studenten tot 88% en in 2008-2009 zien we dat 80% van de studenten die toen een diploma 

behaalde efficiënt studeerde. Hieruit besluiten we dat 89% van de studenten zijn bacheloropleiding kon beëindigen op een 

efficiënte manier. 

De tabellen met data waarop deze grafieken gebaseerd zijn, zijn gedetailleerd. Naast de gebruikte intervallen om de studie-

efficiëntie aan te tonen, wordt er per interval nog eens weer gegeven hoeveel jaar de studenten nodig hebben om hun 

opleiding te beëindigen. Op die manier komen we te weten wie van de efficiënte studenten de opleiding van bachelor binnen 

de vooropgestelde termijn van drie academiejaren kon afleggen. De grafiek onderaan toont dus m.a.w. de studenten die voor 

minstens 85% van de opleidingsonderdelen, waarvoor ingeschreven, geslaagd zijn, die binnen een periode van maximum 

drie jaar hun bachelordiploma behaalden.
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Master

Over de masteropleiding kunnen we minder conclusies trekken dan over de bovenstaande opleidingen omdat er pas in 

2008-2009 voor het eerst afgestudeerden zijn. Uit de gegevens kunnen we enkel opmaken dat de studenten die het diploma 

van master behaalden, efficiënt gestudeerd hebben.

kritische analyse

sterk

De gemiddelde studieduur lag in de tweede cyclus van de oude structuur ( meester) en in de eerste cyclus van de •	

nieuwe structuur (bachelor) dicht bij de theoretische duur van het traject.

gegevens over studie-uitval worden door de studietrajectbegeleider verzameld.•	

aandachtspunten

Het zal pas over enkele jaren mogelijk zijn om een duidelijk zicht te krijgen op het rendement van de BAMA-opleiding•	

Ondanks strenge artistieke toelatingsproeven en degelijk informatie over academische eisen van de opleiding •	

onderschatten veel startende studenten het academisch niveau van de opleiding.

Studenten die al actief zijn op de arbeidsmarkt of zich voorbereiden op belangrijke audities vertragen bewust hun •	

studietempo tijdens de masteropleiding.
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7.1 Sterke punten van de opleiding

Het onderwijs in de opleiding muziek wordt overwegend verzorgd door befaamde en gedreven kunstenaars die op 

internationale podia actief zijn. Haar onderzoek is toonaangevend en het onderwijs is stevig verweven met dat onderzoek en 

met de ontwikkeling der kunsten. 

De opleiding muziek heeft oog voor internationale referenties en hanteert innoverende onderwijsmethoden zonder afbreuk te 

doen aan de waarde van de traditie. 

De opleiding muziek staat in de samenleving. Ze incorporeert de ervaring en inzichten van het werkveld en neemt er door 

concerten en artistieke producties actief aan deel. Ze gaat op zoek naar het nieuwe en heeft aandacht voor creaties in de 

periferie van het kunstenveld. 

Haar aanpak, beleid en organisatie worden in alle domeinen krachtig ondersteund door de uiterst performante multisectorale 

hogeschool.

Onze afgestudeerden zijn competente musici die zelfstandig een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen der kunsten. 

we streven ernaar dat ze door onze opleiding kunstenaars zijn die zich bewust zijn van hun rol en positie als musicus in de 

samenleving.

Hieronder beschrijven we in detail en per facet onze sterke punten.

7.1.1 Doelstellingen

7.1.1.1 Niveau en oriëntatie

-  Helder geformuleerde eindcompetenties per afstudeerrichting in de geest van de missie.

-  Overwegend competentiegericht onderwijs met aandacht voor attitudes zoals groeiende zelfstandigheid, 

zelfwerkzaamheid, open, doch kritische geest en volgehouden discipline.

-  Onderzoeksvaardigheden, onderzoeksattitudes en academische kennis en vaardigheden hebben een prominente plaats 

in	de	opleiding;	de	nagestreefde	competenties	zijn	in	overeenstemming	met	art.	58	van	het	decreet	en	worden	in	een	

krachtige leeromgeving aangestuurd.

-  De opleidingsdoelstellingen zijn in overeenstemming met internationale vereisten. 

-  De eindcompetenties van de bachelor- en de masteropleiding beschrijven de garanties naar performant muzikantschap 

als uitvoerend musicus, scheppend musicus, instrumentenbouwer, muziektheoreticus en muziekpedagoog. 

7.1.1.2 Domeinspecifieke eisen

-  Het domeinspecifiek referentiekader werd in samenwerking met de andere instellingen voor Vlaams Hoger 

Muziekonderwijs ontwikkeld.

-  Zeer grote overeenstemming van doelstellingen van het domeinspecifiek referentiekader met internationale eisen op dit 

vlak( AEC).

-  jaarlijkse samenkomst van de resonantiecommissie kunstonderwijs voor afstudeerrichting muziekpedagogie

-  Resonantiecommissie met kunstenwerkveld voor de opleiding muziek

-  Duidelijke eigen visie, waardoor het onderwijs en onderzoek van de opleiding in Vlaanderen een waardevolle niche 

inneemt.

7 BESLUIT
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7.1.2  programma

7.1.2.1  Relatie tussen doelstellingen en inhoud

De	doelstellingen	worden	op	een	consequente	en	heldere	manier	in	het	programma	vertaald.	

De inhoud van de opleidingsonderdelen garandeert het niveau van de bachelor- en de masteropleidingen.

Stimulansen tot wederzijdse beïnvloeding van de verschillende disciplines zijn verweven in het programma. 

Het programma is conform aan de internationale referenties. Er is een steeds intensere invloed van en samenwerking met 

internationale partners en organisaties.

De procedures voor curriculumherziening en - innovatie zijn duidelijk, worden stipt in acht genomen en garanderen de 

maximale participatie van alle interne betrokkenen.

7.1.2.2  Eisen academische gerichtheid van het programma

Er is ruime aandacht voor disciplinegebonden kennisontwikkeling in het programma.

De systematische verwevenheid van het onderwijs met onderzoek is van bij het begin van de opleiding tot aan de 

masterproef zowel in het concept als in de praktijk een feit. 

Er is in het programma ruime aandacht voor kennis en vaardigheden die het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren 

ondersteunen.

De aard van de opleiding, de publieke examens en de organisatie van extra muros artistieke producties implementeren 

werkveldervaring. Het werkveld is sterk aanwezig in de opleiding.

Door het accent op actuele muziek en ruime aandacht voor muzikale gebeurtenissen en creaties in de periferie van 

het kunstenveld – in de repertoire-eisen en in de oriëntatie van het onderzoek – sluit het programma aan bij recente 

(internationale) ontwikkelingen in het vakgebied en de beroepspraktijk.

Het programma heeft van bij het begin en doorheen de hele opleiding aandacht voor het bijbrengen van onderzoeksattitudes 

en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. 

Het onderwijs is verweven met de ontwikkeling en beoefening van de kunsten.

De opleiding is met heel wat artistieke producties, gaande van pop en jazz optredens en Cd- opnames tot grootschalige 

orkest- en koorproducties, actief aanwezig in diverse niches van het werkveld. 

7.1.2.3  Samenhang van het programma

Het programma is samenhangend.

De omkaderende regelgeving en een voltijdse medewerker studietrajectbegeleiding garanderen samenhangende 

geïndividualiseerde studietrajecten.

Muziektheoriedocenten werken in team aan een samenhangend aanbod.

7.1.2.4 Studietijd

De studiedruk van de opleidingsonderdelen van de centrale programmapijler ‘ambachtelijk/artistieke vorming’ werd op basis 

van lange traditie en in overeenstemming met wetenschappelijk onderzoek, ingeschat.
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De verdeling van de studietijd over de verschillende opleidingsonderdelen komt overeen met het belang ervan in de 

opleiding.

De opleiding neemt heel wat studiebevorderende maatregelen.

7.1.2.5  Afstemming tussen vorm en inhoud

Het didactisch concept sluit aan bij de nagestreefde eindcompetenties en doelstellingen van de opleiding. 

Het gebruik van gevarieerde werkvormen binnen dit concept getuigt van een pragmatische aanpak die aansluit bij de 

opleidingsonderdelen van de verschillende programmapijlers.

Krachtige moderne leeromgevingen en beproefde traditionele werkvormen staan garant voor efficiënte onderwijs- 

leerprocessen en begeleiding van de studenten.

Een cursusdienst faciliteert de aanmaak en de distributie van gratis syllabi en cursussen. 

7.1.2.6 Beoordeling en toetsing

De jaarkalender en de examenperiodes worden reeds van bij de start van het academiejaar aan alle betrokkenen 

gecommuniceerd.

De Onderwijs en Examenregeling en de departementale aanvullingen worden van bij de start van het academiejaar langs 

diverse kanalen gecommuniceerd.

Tijdens de examenperiodes is een permanent examensecretariaat ingericht. 

De examens zijn goed georganiseerd volgens een minimum vijf weken op voorhand bekend gemaakt rooster.

De evaluatievormen zijn aangepast aan de leerdoelen en te verwerven competenties, waarbij er ook aandacht is voor nieuwe 

evaluatiemethoden.

Concerten, recitals en publieke artistieke projecten als evaluatiemethoden vergroten het realiteitsgehalte en band met het 

werkveld.

Externe en interne juryleden borgen mee de kwaliteit van het assesment van artistieke prestaties van de studenten.

De studenten krijgen feedbackmogelijkheid en kunnen ten allen tijde de ombudsdienst contacteren.

Interne en externe beroepsmogelijkheden garanderen transparantie en openbaarheid van de examen- en 

studievoortgangbeslissingen

7.1.2.7 De masterproef

Het gewicht van de masterproef beantwoordt aan de decretale eisen.

De inhoud van de masterproef sluit sterk aan bij de som van de centrale competenties en attitudes, waarbij het artistieke en 

het academische sterk met elkaar verbonden zijn.

De studenten worden van in de bacheloropleiding voorbereid op de zware eisen van de masterproef.

De masterproef wordt door gedreven en getalenteerde professionals binnen een krachtige leeromgeving begeleid.

De relatie tussen de artistieke werkveldeisen en de praxis van de student in de masterproef is optimaal.
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De verschillende onderdelen van masterproef wordt door verschillende jury’s bestaande uit interne en externe professionals 

beoordeeld.

7.1.2.8  Toelatingsvoorwaarden

De artistieke toelatingsproeven worden via verschillende kanalen helder en duidelijk naar kandidaat studenten 

gecommuniceerd.

De regelgeving voor de artistieke toelatingsproeven is transparant en garandeert de rechten van de kandidaat-student en de 

openbaarheid van bestuur.

Het aanbod aan flexibele leerwegen is optimaal.

De opfrissingcursussen bevorderen een goede start van nieuwe studenten.

Duidelijke regelgeving en aangepaste begeleiding kenmerken de EVC- en EVK- procedures.

7.1.3  Inzet van personeel

7.1.3.1  Kwaliteit van het personeel

Duidelijke regelgeving i.v.m. aanwerving, benoeming, bevordering en evaluatie.

Efficiënte ondersteuning door de centrale diensten van de Hogeschool.

Aandacht voor artistieke expertise bij aanwerving.

De activiteiten en de vorderingen van de onderzoekers worden volgens vastgelegde procedures beoordeeld en opgevolgd.

Het ruim volume beleidsondersteunend administratief personeel faciliteert de onderwijs en onderzoeksactiviteiten binnen de 

opleiding.

7.1.3.2  Eisen academische gerichtheid

formele ondersteuning en financiering vanwege het Onderzoeksfonds en de Onderzoeksraad waardoor op regelmatige 

tijdstippen nieuwe vacatures kunnen uitgeschreven worden.

De ondersteuning van het selectie- en begeleidingsproces door het departementaal Steunpunt Onderzoek en de 

Onderzoeksraad van de hogeschool en de samenwerking met de Associatie onderzoeksgroepen draagt bij tot goed 

onderzoeksmanagement.

Er is een toenemend aantal personeelsleden betrokken bij onderzoek. 

De onderzoekers zijn aanwezig in en hebben een sterke band met de onderwijsactiviteiten van het Conservatorium, 

waardoor het onderwijs verweven is met het lopende onderzoek. Er ontwikkelt zich een geïntegreerde onderzoekscultuur.

jonge musici- onderzoekers en getalenteerd onderwijzend personeel krijgen de kans om binnen duidelijke onderzoekslijnen - 

passend in de missie van het conservatorium - onderzoek te verrichten en te doctoreren.

Er zijn internationale contacten met terugkoppeling naar het onderwijs.
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7.1.3.3 Kwantiteit personeel

De groei van personeelsformatie is aangepast aan het groeiend studentenaantal.

Er is een uitstekende omkadering met Op en Ap per student.

Nieuwe uitdagingen op vlak van onderwijs, artistieke producties, maatschappelijke dienstverlening en interne en externe 

communicatie hebben geleid tot de inzet van meer gekwalificeerd personeel.

7.1.4  Voorzieningen

7.1.4.1  Materiële voorzieningen

Het toekennen van financiële middelen, het opmaken van de jaarlijkse begroting, de aanwending ervan voor investeringen en 

werkingen onderhoud, verlopen volgens goed uitgewerkte procedures en wordt ondersteund door de centrale administratie.

Er waren, naar Vlaamse normen, ruime middelen om te investeren in een degelijke uitrusting en instrumentarium.

De kunstencampus Bijloke groepeert naast enkele activiteiten van de opleiding Muziek, vele kunst- en cultuurorganisaties en 

kunstonderwijsvormen.

Met de gerestaureerde Campus Hoogpoort, de inplanting van jazz/pop en producer op de Campus Bijloke als solide basis 

en de aankoop van ‘De wijnaert, de voorgenomen aankoop van de Kleine Sikkel en de geplande bouw van nieuwe ateliers 

voor instrumentenbouw op de campus Bijloke, ligt de definitieve realisatie van het verbeterdoel infrastructuur in het verschiet. 

7.1.4.2  Studiebegeleiding

De studiebegeleiding en studietrajectbegeleiding verlopen procedureel en worden verzorgd door hoogopgeleide en 

gespecialiseerde medewerkers.

Er zijn uitgebreide gelegenheden voor informatie, kennismaking en opfrissing tijdens de verschillende activiteiten die de 

instroom begeleiden.

Tijdens het eerste bachelorjaar worden de studenten, met het oog op een goed onderbouwd advies over hun verdere 

studieverloop, intensief gevolgd en begeleid. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een interactief e-portfolio.

De studie- en studietrajectbegeleiding zijn voornamelijk vraaggestuurd, maar verschillende kritische incidenten stimuleren 

de begeleiders ertoe om zelf naar de studenten actie te ondernemen. De begeleiding gebeurt, met zorg voor de grote 

diversiteit,	op	maat	van	de	individuele	student,	met	een	adequate	samenwerking	tussen	studie(traject)begeleiding	en	de	

docenten van de opleiding.

Informatie voor studenten en docenten wordt gekenmerkt door een meerkanaalsaanpak.

De departementale interne en externe communicatie worden geprofessionaliseerd.

Internationale	uitwisseling	van	studenten	en	docenten	wordt	centraal	en	departementaal	adequaat	aangepakt.

Het departementaal alumnibeleid wordt op Hogeschoolniveau ondersteund.

7.1.5  Interne kwaliteitszorg

7.1.5.1.  Evaluatie resultaten

Een	verspreide	en	geïntegreerde	kwaliteitszorgattitude	met	systematische	enquêtering	van	studenten	en	docenten.
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De coördinatie en organisatie van de kwaliteitszorg wordt ondersteund door speciaal daartoe aangestelde en aangeworven 

personeelsleden.

Cel onderwijs met alle departementale actoren kwaliteitszorg 

De resultaten van het kwaliteitsonderzoek worden opgevolgd en leiden tot verbeterdoelen en actieplannen.

7.1.5.2 Maatregelen tot verbetering

Aan verbeterpunten worden acties gekoppeld die ten uitvoer gebracht worden.

7.1.5.3 Betrekken van medewerkers, studenten alumni en beroepenveld

Raden en commissies op hogeschool- en departementaal niveau garanderen de betrokkenheid van belanghebbende 

docenten en studenten.

Het departementaal kwaliteitsbeleid wordt ondersteund door de centrale dienst kwaliteit van de Hogeschool en door de 

Associatie Universiteit gent.

Cel onderwijs, departementale beleidsverantwoordelijken, stafmedewerkers en onderwijzend personeel staan in voor de 

verschillende aspecten van kwaliteitszorg, inclusief opvolging van verbeterplannen.

De kwaliteit van de opleiding wordt bewaakt door periodieke bevragingen van de studenten over de opleiding, de 

onderwijsactiviteiten en de studiebelasting.

Er is een actieve en operationele betrokkenheid van het artistieke- en DKO-werkveld bij curriculumvernieuwing en de 

kwaliteit van de opleiding.

7.2 Belangrijkste verbeterdoelen en verbeteracties

onderwijs en onderzoek

De cultuuromslag inzake onderzoek en onderzoeksattitudes bij de docenten ambachtelijk/artistieke praktijk zal 

geconsolideerd worden door hen aan te zetten meer betrokken te zijn bij alle onderdelen van de masterproef. Hiervoor 

werden in het academiejaar 2008-2009 wijzigingen in curriculum en studiefiches doorgevoerd.

Een grotere inbreng van de onderzoekers in masterproef- onderzoeksvragen kan bijdragen tot verdieping en verbreding 

van het artistiek onderzoek in de masterproeven. De samenwerking met de universitaire associatiepartner en het Orpheus 

instituut zal geïntensifieerd worden.

onderwijsprofessionalisering van het onderwijzend personeel

Het uitbouwen van onderwijsprofessionalisering vertrekkend vanuit docent- competentieprofielen voor de opleiding muziek is 

een prioritair verbeterdoel waarvoor de mogelijke beleidslijnen al voorbereid werden. 

gedifferentieerde docent- competentieprofielen en een duidelijker onderscheid in het profiel en de opdrachten van statutaire 

lesgevers en gastprofessoren zal er toe bijdragen dat zowel de docenten met hoofdzakelijk artistieke merites als docenten 

die daarbij ook onderzoekscompetenties willen ontwikkelen hun plaats vinden in het onderwijs aan het Conservatorium. 

De aanwezigheid van onderwijskundige competenties en de bereidheid om in de ontwikkeling en de verdieping ervan te 

investeren	zijn	daarenboven	een	conditio	sine	qua	non.	

Dit neemt echter niet weg dat het in stand houden, cultiveren en ontwikkelen van een ‘reflective awareness’ een opdracht is 

voor alle docenten aan het conservatorium.
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Deze toekomstige verbeteracties dienen te kaderen in een langetermijnplanning van de personeelsformaties in functie van 

een strategisch beleidspan.

communicatie

Ondanks departementale en hogeschoolwebsites en verschillende publicaties bereikt de communicatie over de 

doelstellingen onvoldoende het werkveld. De nieuwe medewerker interne en een externe communicatie ontwikkelt 

aangepaste strategieën en controles om deze communicatie te optimaliseren.

De veelheid van informatie langs verschillende kanalen lijkt tot oversaturatie te leiden, met een lagere alertheid van studenten 

en docenten voor gevolg. De nieuwe website met een intranet van het departement zal het belangrijkste algemene 

communicatiekanaal worden. Dokeos is de elektronische leeromgeving. Duidelijke communicatielijnen en aansluitende 

procedures worden ontwikkeld om de interne communicatie naar studenten en docenten helder en duidelijk te houden.

De werking van de resonantiecommissie opleiding muziek wordt geconsolideerd waardoor de communicatie over en 

aanpassing van doelstellingen van de opleiding met het werkveld gesystematiseerd zal worden.

De communicatie naar studenten en docenten over internationale mobiliteit wordt door de medewerker internationalisering 

ondersteund en zal deel uitmaken van het interne communicatieplan. Hierdoor zal de positieve evolutie in studenten- en 

docentenmobiliteit verder ontwikkelen.

Werkveld en afgestudeerden

De systematische betrokkenheid van het werkveld bij programmaherziening en -innovatie en vernieuwing wordt 

geconsolideerd door de resonantiecommissie jaarlijks uit te nodigen kennis te nemen van de ontwikkelingen op vlak van 

onderwijs, ontwikkeling en beoefening van de kunsten en onderzoek, van de plannen daartoe en haar leden te vragen 

hierover hun kritisch licht te laten schijnen.

De alumniwerking zal in het kader van het beleid externe communicatie van het conservatorium en in samenwerking met 

de alumniwerking van de Hogeschool verder uitgebouwd worden. De nieuwe medewerker communicatie zal hiertoe ook de 

docenten in de nieuwe communicatiecultuur betrekken.

infrastructuur en uitrusting

De stevige basis op vlak van infrastructuur en uitrusting, aangevuld met de beschreven initiatieven in de nabije toekomst, 

mag de opleiding niet blind maken voor de vaststelling dat de profilering van de opleiding voor actuele muziek, en de 

verdere ontwikkeling van de afstudeerrichting instrumentenbouw, naast het in standhouden en vernieuwen van het klassieke 

instrumentarium, belangrijke investeringen zal vergen. 

kwaliteitszorg 

Studenten en docenten dienen meer en blijvend overtuigd te worden van het nut van bevragingen en studietijdmetingen. De 

kwaliteitszorgmedewerker neemt hiervoor, ter gelegenheid van de voorstelling van deze bevragingen, studietijdmetingen en 

focusgesprekken persoonlijk contact met de studenten en de docenten. Er moet over gewaakt worden dat de betrokkenen 

niet overbevraagd worden.

7.3 Beleidsopties op middellange termijn

-  De optimale aanwending van de beschikbare financiële en personele middelen met het oog op de verdere academisering 

van de opleiding en een verdere inbedding van het onderwijs in het onderzoek en het ontwikkelen der kunsten. Daartoe 

wil men de samenwerking met de universitaire associatiepartner en met het Orpheus Instituut intensifiëren.

-  Valoriseren van de onderzoeks- en artistieke output van onderzoekers en docenten.

-  Het uitbouwen van onderwijs- en onderzoeksprofessionalisering vertrekkend vanuit docent- competentieprofielen en 
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kaderend in een vernieuwd strategisch beleidsplan van de opleiding muziek.

-  Het verdiepen en verbreden van de bijzondere plaats die de opleiding muziek van het gentse Conservatorium in Vlaanderen 

inneemt met haar accent op actuele muziek en de ruime aandacht die ze heeft voor creaties in de periferie van het kunstenveld. 

-  Het verder uitbouwen van een zeer performante communicatie met het oog op een meer interactieve bedrijfscultuur in 

het conservatorium en een optimale input van het werkveld.

-  Het vergroten van internationale samenwerking en uitwisseling op zowel studenten- als docentenniveau.
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AEC Association Européenne des 

Conservatoires,	Académies	de	Musique	et	

Musikhochschulen

Af Application form

AMV Algemene muziekvorming

AOg Associatieonderzoeksgroep

Ap Administratief personeel

ATp Administratief- en technisch personeel

AUgent Associatie Universiteit gent

BAMA  Bachelor-Master

BI	 B:	een	OOD	in	de	bacheloropleiding;	

Romeins cijfer: rangorde van aanbod

CML Classical Music Library

Cons Conservatorium

CONS Conservatorium

CTO Interdepartementaal centrum voor 

onderzok en dienstverlening

DCI Departementaal coördinator 

internationalisering

DEKKMMA Digitalisering Etnologisch Klankarchief 

Koninklijk Museum voor Midden-Afrik

DKO Departementaal kunstonderwijs

DOAj Directory of Open Access journals

DOC departementale onderhandelingscomité

DOER Departementale onderwijs- en 

examenregeling

DOOp Departementaal 

onderwijsontwikkelingsplan

DSR Domeinspecifiek referentiekader

ECTS European credit transfer system

EFQ	 European	qualification	framework

EfQM European foundation fot Quality 

Management

Egg electroglottograph

EVC Eerder verworven competenties

EVK Eerder verworven kwalificaties

FTE	 Fulltime	equivalent

gIT geïndividualiseerd Traject

HOC Hogeschoolonderhandelingscomité

Hogent Hogeschool gent

IAjE International Association for jazz 

Education

IOf Industrieel onderzoeksfonds

IpEM Institute of psychoacooustics and 

Electronic Music

ISKA Interdisciplinair studiecentrum voor kritiek 

en actualiteit

jOS databank jobstudentensysteem- databank

KSO kunstsecundair onderwijs

LA Learning agreement

LASSI Learning and Study Strategies Inventory

Manama Master na master

MAO Module artistiek onderzoek

MI	 M:	een	OOD	in	de	masteropleiding;	

Romeins cijfer: rangorde van aanbod

OER Onderwijs- en examenregeling

OOD opleidingsonderdeel

Op Onderwijzend personeel

OVSg Onderwijssecretariaat van de Steden 

en gemeesten van de Vlaamse 

gemeenschap vzw

pjp pop- en jazzplatform

RAgO Raad van het gemeenschapsonderwijs

RILM Répertoire International de la Littérature 

Musicale

SERV  Sociaal economische raad van Vlaanderen

SLO specifieke lerarenopleiding

Sovoreg Sociale dienst studentenvoorzieningen

SVM Studiecentrum Vlaamse Muziek

SwOT Strengths, weaknesses, opportunities and 

threats (Sterkte zwakte analyse)

TR Transcript of records

TRIS  Transnationale institutionele 

samenwerking

Ugent Universiteit gent

UMC Union Music Catalogue

UNIZO Unie van zelfstandige ondernemers

VOKA Vlaams netwerk van ondernemingen

VTE	 Voltijds	equivalent	

ZAp Zelfstandig Academisch personeel

OVERZICHT AfKORTINgEN ZER MUZIEK
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