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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 30 april 2019

VRIJE TIJD EN WELZIJN

25 2019_GR_00131 Stedelijke Servaisacademie - Academiereglement - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de 
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; de 
heer Rogier Lindemans; de heer Sven Pletincx; de heer André Gorgon; mevrouw Anke Matthys; de 
heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva 
Demesmaeker; mevrouw Goedele Van Ruysevelt; mevrouw Leen Destoop; de heer Louis Van Dionant; 
mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; mevrouw Valerie Hamelryck; de heer Jan De 
Winne, Algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Amber Magnus; de heer Yves Demanet

Verontschuldigd:
mevrouw Joke Ots; de heer Jeroen Hofmans

Beschrijving
Aanleiding en doel
Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018 voorziet in art. 58 dat voor 
elke academie een academiereglement dient te worden opgesteld. Dit reglement regelt de verhouding 
tussen het schoolbestuur en de leerlingen/ouders en moet het vroegere schoolreglement vervangen.

Advies en motivering
Aangezien de wetgeving grondig gewijzigd is, wordt een volledig nieuw academiereglement 
voorgesteld dat het oude schoolreglement vervangt. Als basis werd het model van de 
onderwijsvereniging voor steden en gemeenten (OVSG) gebruikt. Dit model vertrekt vanuit de 
verplicht op te nemen punten die voor alle - door de Vlaamse Overheid erkende- academies van 
toepassing zijn. Daarnaast duidt het aan welke punten de academie op basis van lokale noden en 
inzichten moet aanvullen.

De belangrijkste lokaal te bepalen punten gaan over:
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1) het artistiek-pedagogisch project

Het artistiek-pedagogisch project is een tekst waarin de visie op het kunstonderwijs wordt 
uitgeschreven (bijlage 1 bij het academiereglement). De uitwerking van deze tekst ontstond in 
samenspraak met de leraars en werd geredigeerd door de coördinatoren van de academie. Ze werd 
op de algemene personeelsvergadering van 31 augustus 2018 door heel het lerarenkorps 
goedgekeurd.

2) de alternatieve leercontext (hoofdstuk 7)

Als academie zijn we verplicht een mogelijkheid te creëren om leerlingen artistieke competenties 
buiten de academie te laten verwerven. Hiervoor werd een regeling Alternatieve Leercontext 
uitgewerkt. Het toetsingsinstrument (bijlage 3 bij het academiereglement) dat hiervoor door elke 
academie apart moet worden opgesteld, werd door de inspectie goedgekeurd.

3) de keuze van het leerplan (art. 43)

Elke academie dient te beschikken over een door de inspectie goedgekeurd leerplan. De 
Servaisacademie kiest voor het leerplan 'Kunstig Competent' dat gebaseerd is op de ervaring die 
gedurende 6 jaar werd opgedaan tijdens pilootprojecten in enkele academies. Deze expertise werd in 
een leerplan gegoten dat ook de goedkeuring van de inspectie wegdraagt.

4) de visie op leerlingenevaluatie (art. 44 t.e.m. art 47)

Het nieuwe decreet stelt dat elke academie een eigen visie op leerlingenevaluatie moet uitschrijven. 
De evaluatiemethode was één van de hoofdonderwerpen op vier navormingssessies die tussen eind 
oktober en begin maart voor alle personeelsleden van de Servaisacademie werden georganiseerd. De 
sessies werden begeleid door een medewerker van de UCLL. Dit resulteerde in een gedragen visie op 
evaluatie.

5) de reglementering voor het verhuur van instrumenten (art. 53)

De Servaisacademie beschikt over een reeks instrumenten die door startende leerlingen kunnen 
gehuurd worden. DIt maakt het leerlingen mogelijk hun studie te laten aanvangen zonder onmiddellijk 
tot aankoop van een instrument te moeten overgaan. Op dit moment beschikken zo een 60-tal 
leerlingen over een huurinstrument. Een reglement dat deze verhuur regelt is te vinden als bijlage 5 
bij het academiereglement. De belangrijkste wijziging die in deze regeling wordt voorgesteld is het 
niet meer innen van een waarborg en wel om volgende redenen:

 het is administratief een heel karwei om de boekhouding hiervan bij te houden. Wanneer een 
instrument voor een extra jaar wordt gehuurd, moet de waarborg immers worden overgezet 
enz.;

 100 euro extra betalen aan het begin van het schooljaar (naast huurgeld en inschrijvingsgeld) 
is soms een probleem in de al vrij dure maand september;

 er zijn de laatste jaren weinig/geen gevallen waarbij de waarborg moest worden ingehouden;
 bij ernstige schade of verlies zijn de kosten sowieso voor de huurder. Dit wordt ook geregeld 

in het reglement;
 bij de zeldzame schadegevallen overschrijden de kosten meestal de 100 euro;
 navraag bij andere academies in de provincie leerde dat er 12 academies instrumenten 

verhuren waarvan er slechts 5 werken met waarborg. De anderen ondervinden geen hinder of 
meer schade door zonder waarborg te werken;

 de jeugddienst verhuurt/ontleent ook materiaal. Bij navraag blijkt dat zij voor deze service 
geen waarborg vragen, maar ook eventuele schade verhalen op de huurder/ontlener.
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Om praktische redenen wordt voorgesteld dit reglement in werking te laten treden op 1 september 
2019.

Juridische gronden
Decreet van 9 maart 2019 betreffende het Deeltijds Kunstonderwijs.

Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 22 maart 2019. 

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsinformatie
1 - Overig beleid > 1 - Overig beleid > 1 - Overig beleid

Advies
Financiële dienst
Gunstig advies
Akkoord met de administratieve vereenvoudiging betreffende de inning van de waarborg.

Besluit
Artikel 1
akkoord te gaan met het academiereglement van de Servaisacademie

Bijlagen
1. Academiereglement Servaisacademie Halle.pdf
2. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 22 maart 2019.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


