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Sociale context 
 
Het blijft belangrijk dat we verder actief inzetten op het bestendigen, uitbreiden en 
verfijnen van diversiteit binnen onze academie, zodat we kunnen blijven investeren in 
een open school, met een laagdrempelige toegang waar iedereen zich aanvaard en 
welkom voelt. 
Blijven werken rond specifieke acties voor diversiteit, zoals bijvoorbeeld het blijven 
aanbieden van de instrumenten saz en ud. De werking van de kansenpas met haar 
20/80 regeling verdient verder te bestaan. 
 
Het verder bouwen aan bruggen tussen verenigingsleven en academie. Als 
voorbeeld daarvan verdient de opgestarte e-catalogus ‘mijnpodiumvereniging.be’ 
verdere aandacht en steun.  
 
 
Uitrusting 
 
De academie is algemeen tevreden met de tot nu geboden mogelijkheden maar 
adviseert verdere aandacht voor uitzonderlijke grotere investeringen, zoals 
bijvoorbeeld een bijkomende vleugelpiano of een klavecimbel. Budget 60keur. 
 
Aanpassing van het instrumentarium voor de initiatie, de zogenaamde ORFF 
instrumenten dringt zich op. Het onderhoud en diverse reparaties van een steeds 
groter wordend instrumentarium kent uiteraard ook recht evenredig stijgende 
onderhoudskosten. Budget 20keur per jaar. 
 
Op de nieuwe locatie ex-VTS is nood aan een mobiele inklapbare tribune voor de 
toneelklas en mobiele podiumelementen voor de orkestklas, die tevens inzetbaar zijn 
in de toneelklas. Budget 40keur. 
 
Het inrichten van een multifunctionele geluids- en opnamestudio zou tegemoet 
komen aan een toekomstperspectief waarbij (i) alle stijlrichtingen van de 
muziekafdeling eigen werk kunnen creëren, arrangeren en evalueren, (ii) de 
woordafdeling beeld met geluid producties aankunnen en (iii) we een voortrekkersrol 
kunnen spelen in de regio met de opties muziekproductie en DJ, en zo inspelen op 
maatschappelijk relevante tendensen in het hedendaagse kunstonderwijs.  
Daarbij zijn ook onze collega’s van de beeldende kunsten vragende partij, in het 
kader van de optie sounddesign. Budget 150keur.  
 
Een raadslid is met veel arbeid de herinrichting van de bibliotheek opgestart en 
implementeert een hedendaagse inventarisering. De op de draad versleten 
infrastructuur dient evenwel vervangen/gerenoveerd. Budget 40keur. 
 
 
 
 



Aanbod.  
 
De afdeling Woord verdient nog steeds meer stimulans.  
Wat de blazers betreft, blijft ondanks reeds concrete acties op initiatief van de raad, 
het aantrekken van blazers problematisch. Elk ernstig extern initiatief dat daartoe kan 
bijdragen verdient medewerking van academie en stadsbestuur. Als voorbeeld geldt 
een eventueel vervolg op de DOEKOFFER, een wervend initiatief dat de raad i.s.m. 
leerkrachten, VLAMO en de Sint-Niklase harmonieën, uitgerold hebben in de lagere 
scholen en de SSB. 
 
 
Raad van advies.  
 
De werking van de uittredende raad van advies wordt positief geëvalueerd, zoals ook 
aan bod is gekomen tijdens de doorlichting van de school. Ze kende tevens een 
verdienstelijke gemiddelde opkomst met kwalitatief debat. Bij de volgende 
samenstelling van de raad blijft het aanbevolen om de functie en het 
verwachtingspatroon goed te duiden zodat ‘onzichtbare plaats bezetters’ vermeden 
worden. Klemtoon ligt op engagement om deel te nemen aan een forum in de visie 
van een ‘brede school’, van waaruit ook adviezen kunnen geformuleerd worden. 
Het toekennen van een bescheiden werkingsbudget van 2keur per jaar, zou de 
werking van de raad van advies faciliteren en daardoor minder wegen op het budget 
van de academie.  
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