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artistieke competenties


BEKWAAMHEDEN

VOOR
NU EN LATER
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artistieke competenties



PAARS



   JE KAN DAT NIET
BENOEMEN 

STRAK 
GEFORMULEERDE
COMPETENTIES

   RUW GEFORMULEERDE�
COMPETENTIES
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artistieke competenties



BREED
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artistieke competenties



WOORDEN



Wie er woorden aan geeft
geeft er aandacht aan

en richting

… en groei













Experimenter
en

Verbeelden

Verwonderen

Intuitie

Kwetsbaarheid

Scheppen

Confronteren

Schoonheid

Uitdrukken

Spelen

Schaven  

Moed

Buiten zinnen

Pauzeren

geraakt worden 

oog hebben voor 
het ongewone

impressie

Passie

Beleving

(Ver)dwalen

speelveld

spelplezier

variëren 

proberen transformeren
verbinden

verbanden

combineren 

creativiteit

durven      

oog voor het schone
 van het lelijke het onaffe

neus voor het juiste

vertolken 

interpreteren

schrappen 
kiezen

expressie  
vorm (aan)geven

dromen  van het onmogelijke

anders bekijken 

(h)art

ingeving
laten komen

Op de rand

feeling voor
 het sensuele wroeten

afzetten

buiten de 
lijntjes kleuren

Buiten de lijntjes

       
                                               

         

eigen smaak

eigen stem(pel)
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artistieke competenties


SLEUTEL

competenties



Je  
experimenteert  
en improviseert

Je  
creëert/  
maakt

Je  
leeft  
je in

Je drukt je op  
een persoonlijke 

manier uit

KUNSTENAAR



Je beheerst  
de techniek/ 

houding 

Je  
zet door 

(ook als het moeilijk is)

Je  
werkt af 

Je werkt 
geconcentreerd 

VAKMAN



Je bent  
leer- en 

nieuwsgierig

Je benoemt  
je sterktes en 
werkpunten 

Je  
(onder) 
zoekt  

Je  
verruimt je 

artistieke horizon  

(ONDER)ZOEKER



Je  
stemt af  

op de groep 

Je  
werkt  

soepel samen

Je toont interesse 
voor de anderen 

en hun werk 

Je geeft  
en ontvangt   

feedback  

SAMENSPELER



Je  
raakt  

een publiek

Je gaat om met 
de gebruiken van 
het (zich) tonen

Je bouwt een  
(persoonlijk) 
oeuvre op 

Je  
toont  

met kwaliteit

PERFORMER



Je 
werkt 

geconcentreerd 

Je bouwt een  
(persoonlijk) 
oeuvre op 

Je  
(onder) 
zoekt  

Je zet door 
(ook als het 
moeilijk is)

Je drukt je op  
een persoonlijke 

manier uit

Je benoemt  
je sterktes en 
werkpunten

Je  
leeft je  

in 

Je  
werkt  

af 

Je  
experimenteert  
en improviseert

Je geeft en 
ontvangt   
feedback 

Je  
toont  

met kwaliteit

Je  
werkt  

soepel samen

Je gaat om met 
de gebruiken 
van het (zich) 

tonen

Je toont respect 
voor de 

anderen en hun 
werk

Je  
creëert/  
maakt

Je beheerst  
de techniek/ 

houding

Je bent  
leer- en 

nieuwsgierig

Je  
stemt af  

op de groep 

Je verruimt je 
artistieke 
horizon  

Je  
raakt  

een publiek
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gemeenschappelijk 
kader voor alle domeinen en  hele DKO


DNA 

VAN HET DKO

artistieke competenties





Samenwerken 
ondersteunen 
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op maat 
van de leerling/ 

groep 
 

artistieke competenties
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evalueren 
= 

voeding geven

artistieke competenties





evalueren	  om	  
te	  vergelijken	  

evalueren	  
om	  te	  leren	  
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evalueren 
= 

veelzijdig kijken

artistieke competenties
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evalueren 
= 

ASSESSMENT


veelvormig in observatoren, 
momenten en evaluatievormen




artistieke competenties




