
 

 

 

 

 

 

Inschrijvingen in de academies blijven stijgen 

Op zaterdag 3 februari brengen Vlaamse en Brusselse academies hun ‘boodschap van algemeen nut’ 

op de dag van de Academies. Een feestelijke open dag waarop leraren en leerlingen tonen wat leeft in 

hun lokalen en ateliers en op hun podia. Wat moet u weten over het deeltijds kunstonderwijs? Feiten en 

cijfers voor schooljaar 16-171 ... 

• 168 academies – merendeel bestuurd door steden en gemeenten 
We tellen 168 academies (exclusief de Beiaardschool) waarvan 89 academies voor muziek, 

woordkunst en dans, 65 academies voor beeldende kunst en 14 kunstacademies. 149 van deze 

academies (89%) worden bestuurd door steden of gemeenten. Als we de filiaalgemeenten 

meenemen, zijn ruim 240 gemeenten betrokken bij het dko. De Kunstacademie die er in 2016 

bijkwam is die van Beveren. Op 1 september 2017 werd daar nog de Kunstacademie van 

Torhout – de 15de dus – aan toegevoegd. 

• Inschrijvingen stijgen 
Het deeltijds kunstonderwijs kent al jaren een gestage groei; in 16-17 verwerkten de academies 
179 274 inschrijvingen of 0,42% meer dan het schooljaar ervoor. De stijging situeert zich in de 
Beeldende Kunst (0,95%), in Woordkunst (+2,32) en in Dans (+1,24) terwijl Muziek licht daalt  
(-0,55%). 
Toch blijft Muziek de grootste studierichting (47,1 %), gevolgd door Beeldende Kunst (34,3 %), 
waarna Woordkunst (12,5 %) en Dans (6,1%) volgen. 
 
 

 
 
 

• M/V naar de academie? 
De meerderheid van de leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs is vrouwelijk (65,9 %). In de 
richtingen Dans vind je bijna exclusief meisjes (97,6%). 
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• Voor alle leeftijden; jong én goesting in kunst 
Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd in de academies: een klein groepje begint er zelfs al mee 
als ze jonger zijn dan zes jaar (96 inschrijvingen). De helft (50 %) is tussen 6 en 11 jaar, de 
groep tieners tussen 12 en 17 is goed voor 26%. Hoewel jongeren dus in de meerderheid zijn, 
vinden ook 65-plussers (3 %) de weg naar de academie.  
 
 

 
 

• Aan de slag in het dko? Veel vrouwen; verjonging kondigt zich aan … 
In totaal zijn er in het dko over de netten heen 5754 leerkrachten en bestuurspersoneel 
tewerkgesteld. De vervrouwelijking zet door, zeker in de jongere leeftijdscategorie: 59,8 % is 
vrouw. Opvallend is ook dat 36,8 % van het personeel ouder is dan 50 jaar en 21% ouder dan 
55 jaar. Een verjonging kondigt zich dus aan. 
 

• Op de drempel van vernieuwing: op naar de toekomst 
Na jaren van conceptnota’s, overleg met alle betrokkenen en pilootprojecten, staat een nieuw 
decreet voor het DKO nu in de steigers. Het zal in voege gaan vanaf 1 september 2018. Dat 
decreet is een belangrijke opstap naar een volwaardige positie voor het dko in het onderwijs. 
Opvallende vernieuwingen: de instap voor iedereen vanaf 6 jaar, de mogelijkheid om 
kwalificaties uit te reiken, een aantal nieuwe, actuele studierichtingen (bv. tot DJ), 
samenwerking met andere onderwijsniveaus, het werken met eindtermen en leerplannen …  

 

Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG, Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten 

“De academie is het creatieve hart van de gemeente en dit voor jong en oud. Dat is nu al het 

geval en in de toekomst zal een actueel en kwaliteitsvol dko verder kunnen worden 

uitgebouwd.” 

 
 

 
De cijfers in dit bericht gelden voor schooljaar 16-17 en komen uit Dataloep 
(onderwijs.vlaanderen.be) aangevuld met eigen onderzoek OVSG. 
 
Alle informatie over de Dag van de academies en een overzicht van de activiteiten via 
http://www.dagvandeacademies.be/. 
 
Meer informatie? anne.berckmoes@ovsg.be, communicatie OVSG  
 
(02 506 41 54 – 0496 10 40 80)  
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