
Gun het DKO een creatief schooljaar 2019-2021 
 
In het Deelti jds Kunst Onderwijs (DKO) Beeldende Kunsten zou het schooljaar 
2019-2020 best verlengd worden tot 30 juni 2021. Studenten die nu midden 
in hun creatieve proces werden afgebroken, kri jgen zo de kans dat proces 
toch volwaardig af te ronden. Lesgevers kunnen voor kwalitatieve feedback 
en begeleiding zorgen. En academies kunnen hun leerl ingenaantal len vei l ig 
stel len. Vraag aan de studenten toch hun inschri jvingsgeld te betalen voor 
2020-2021 en ook de staat hoeft er f inancieel niet op toe te schieten. 
 
De coronacrisis wordt bezworen door de macht van het getal. Dat is in alle sectoren zo, ook in 
het onderwijs, en ook in dat stille broertje van het onderwijs: het Deeltijds Kunstonderwijs in 
Beeldende Kunsten, kortweg DKO. 
Voor dit schooljaar 2019-2020, zullen de ateliers pas vanaf begin juni terug opengaan, en dan 
nog niet voor alle studenten en onder heel stringente voorwaarden die een normale 
atelierwerking quasi onmogelijk maken. Maar eind juni zou er toch een vorm van jury moeten 
komen. En zo lijkt het schooljaar mooi afgerond. 
 
De boodschap vanuit het ministerie van onderwijs is daarmee duidelijk: corona of niet, een 
schooljaar is een schooljaar. Eén les op afstand is gelijk aan één les in de klas. Ook al kan de 
docent op het scherm van zijn laptop bijvoorbeeld de dimensie van een werk niet goed 
inschatten: 13 cm ziet er uit als 23 cm, driedimensionaal is gelijk aan tweedimensionaal, en de 
juiste kleur, dat is een kwestie van een degelijk beeldscherm. 
 
Maar toch gaan we op een normale wijze evalueren en jureren. Niet gezeurd. Terug naar de 
normaliteit, alsof het reproductiegetal van corona altijd nul is geweest.  
 
Volgens onze berekeningen is dat dus nièt normaal. Eén schooljaar beeldende kunsten in 
coronatijd is geen volwaardig schooljaar. Beeldende kunsten gaan over fysiek zien, kijken en 
voelen, daar komt geen enkele vorm van afstandonderwijs aan tegemoet. En dus zegt het 
predikaat van de logica: één is gelijk aan twee: één schooljaar moet over twee jaar gespreid.  
 
Waarom vinden wij dat gerechtvaardigd? Daar zijn verschillende argumenten voor.  
 
Eerst en vooral, het schooljaar nu afsluiten, is niet eerlijk ten aanzien van de studenten. 
 
Een schooljaar waarin docenten sinds half maart feedback hebben moeten geven op basis van 
een digitale reproductie van een doorleefd iets als een schilderij, een beeldhouwwerk, 
werkstukken in klei?  Terwijl het klankborden onder elkaar een wezenlijk deel uitmaakt van de 
opleiding? Terwijl je het materiaal in je handen moet hebben, met al je zintuigen moet 
benaderen om als docent kritisch te kunnen beoordelen en te kunnen zeggen wat er beter 
kan?  Neen. Dat is geen lesgeven. En dat is voor de student ook niet leren. Dat is half werk. 
 
Natuurlijk, in tijden van crisis moeten we roeien met de riemen die we hebben. Uit dat 
afstandsonderwijs hebben we ook best veel gehaald. Theorie. Research. Troost. Verbinding. 
Motivatie onderhouden. Feedback bij benadering. Maar stellen dat dit volwaardig is, of een 
norm moet worden voor ons soort onderwijs, is je reinste onzin.  



We horen bovendien van virologen dat er in het najaar nog zo’n periode dreigt aan te komen. 
Weer een periode op halve kracht: het verslapt ons onderwijs, de kwaliteit boet in.  
 
Kwaliteit, nog zo iets. Daarmee komen we bij de lesgevers zelf. Wij zouden moeten evalueren 
en jureren zoals normaal. Of toch min of meer, want tussen de regels door worden we 
aangemoedigd om toch met enig corona-mededogen te oordelen. Is het eerlijk om studenten 
te beoordelen volgens de ‘normale’ standaarden, waarbij je een volwaardige begeleiding hebt 
gekregen? Op niveau afstuderen in vier jaar tijd is al een huzarenstukje. Dus nee, niet eerlijk, 
denken wij en het neemt een loopje met de beroepsernst van de lesgevers. 
 
Volgende argument, de levensvatbaarheid van de academies. Pas vanaf begin juni één op één 
onderwijs. Voor een beperkt aantal leerlingen. Als dit zo wordt doorgevoerd dreigen er veel 
studenten af te haken. Sowieso hebben veel risicostudenten al aangegeven een jaartje over 
te slaan. Bang van het virus. Bovenop uitval van gedemotiveerde studenten wegens niet 
gebalanceerde beoordelingen en jury’s. 
 
Er komt ook geen expo, geen opendeurdag. Nochtans zijn dat de momenten waarop 
academies nieuwe inschrijvingen krijgen. Dan zie en voel je wat er wordt gemaakt, je proeft 
de sfeer van de creativiteit. Geen expo, geen opendeur? Geen normale rekrutering van 
nieuwe studenten.  
 
Minder studenten is gelijk aan minder uren. Minder werk voor docenten, meer werkloosheid. 
Minder uitgaven voor het departement onderwijs. In het DKO staan de komende jaren voor 
miljoenen besparingen geprogrammeerd. Past dit alles niet wonderwel in dat kader? 
Coronadoekje voor het bloeden?  
 
Het laatste argument in dit pleidooi voor een uitzonderingsmaatregel is nièt van 
economische, maar wel van sociale aard. In de zin van maatschappelijk, relevant voor 
iedereen. Academies vervullen een hele grote rol in de sociale cohesie. Mensen uit alle lagen 
van de samenleving, van alle leeftijden, vinden er een nieuw élan in hun leven.  
 
Wie ooit naar een eindejaarstentoonstelling of voorstelling is geweest in een academie voor 
deeltijds kunstonderwijs heeft het allicht wel ervaren: die enthousiaste sfeer van 
dankbaarheid en schoonheid. Jong en oud werkt zich uit de naad om een ambacht of een 
kunstvorm onder de knie te krijgen. De open deur dagen op het einde van het jaar zijn de 
hoogmis. Het moment waarop de studenten hun noeste persoonlijke arbeid delen met de 
gemeenschap. Momenten van trots. Geschilderde gangen, opgeruimde lokalen met creaties, 
een mix van hun levensrugzak met nieuw verworven inzichten.  
 
Die hoogmis in diè traditie is dit jaar niet mogelijk. Maar allicht wel in juni 2021. Daarom: 
maak, voor wie wil, van één jaar twee jaar. Laat elke student zich opnieuw inschrijven en 
betalen, en evalueer het werk volgend jaar in de normaliteit. Simpel, haalbaar en economisch.  
Maak van één jaar twee. Het is gemakkelijker dan de regel van vier.  
 
 
 

Kris Campo, docent DKO beeldende kunsten 
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