
 

Kunstenaars in de Klas 

‘Jonge hersenen moeten brede inspiratie krijgen’,  Peter Adriaenssens kinderpsychiater 
 

 

Via het nieuwe initiatief ‘Kunstenaars in de klas’ wil de VGC kansen geven aan kunstenaars, 
kunstcollectieven en kunstinstellingen om aan de slag te gaan in het Brussels onderwijs.  
 
Omdat kunst essentieel is voor onze jeugd. 
Omdat de nood aan verbeelding zó groot is vandaag.  
Nooit kwamen kunstenaars meer van pas. 

Het project wil een aanvulling zijn aan de reeds bestaande culturele projecten in en na de 
schooluren. De focus ligt op de kunstenaar/initiatiefnemer die aan het werk gaat in 
partnerschap met de school. Een initiatief van de VGC Kunsten en Onderwijs i.s.m. vzw Lasso. 

 

Waarom 

De VGC wil dat élke jongere in aanraking komt met kunst tijdens de schooltijd. 
Deze projecten geven de gelegenheid aan jongeren om te proeven van de kracht van verbeelding 
en zo te leren kijken op een andere manier naar de wereld. Ze worden aangemoedigd hun 
talenten te ontdekken en ook in te zetten.   

De bedoeling is om: 

- kunstenaars, leerlingen én leerkrachten te laten samenwerken aan een reeks artistieke 
impulsen en kunst een expliciete plaats te geven binnen de schoolmuren en –uren, 

-  klassen om te toveren tot verbeeldingsrijke en creatieve ruimtes waar jongeren 
geprikkeld worden door kunstenaars, 

-  zuurstof te blazen in de kunsten na covid-19, 

-  Brussels talent verder versterken. 

 

Voor wie 

Brusselse kunstenaars, kunstenaarscollectieven of kunstenorganisaties kunnen een aanvraag 
indienen voor een kunstproject in samenwerking met een Nederlandstalige secundaire school in 
Brussel (alle richtingen komen in aanmerking). 



Hoe 

De aanvraag wordt ingediend door de initiatiefnemer: de kunstenaar of kunstenorganisatie.  
Dit gebeurt in samenwerking met een Brusselse secundaire school. De school verklaart hun 
medewerking in een engagement en deze wordt toegevoegd aan de aanvraag. 

Per project voor het schooljaar ‘21-‘22 wordt er één aanvraag gestuurd.  
De initiatiefnemer mag meerdere aanvragen sturen voor het schooljaar 21-22, wel telkens met 
een andere school.   
Het project kan herhaald of verdergezet worden met eenzelfde duo (kunstenaar/school) in het 
schooljaar ‘22-‘23. 
 
Per project kan er max. 10.000 euro gevraagd worden. Ondersteunde initiatieven mogen geen 
winst nastreven noch genereren. Enkel kosten die rechtstreeks gelieerd zijn aan de initiatieven 
komen in aanmerking voor subsidie. 

De dossiers worden geadviseerd door een jury met een afvaardiging van de stuurgroep en 
deskundigen uit de beleidsvelden Kunsten en Onderwijs. 

Een matchmaker ondersteunt/begeleidt de kunstenaars en de leerkrachten bij de projecten. 
 
 
Wanneer 
 
De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk 3 maanden voor de start van het project.  
De vroegste startdatum voor een kunstproject is 15 september 2021. Er zijn geen vaste 
indiendata.  
 

Aandachtspunten dossier 

- Geef aan hoe je de leerlingen zal engageren en begeleiden in het begrijpen van en leren 
over de kunstvorm. 

- Beschrijf de manier waarop je het kritisch denkvermogen en het creatief denken van de 
leerlingen zal aanwakkeren 

- De school dient zich te engageren om de leerkrachten en leerlingen te motiveren om het 
project mee te realiseren. Bv. vorming, participatiemethodes en 
documentatietechnieken,...  
De engagementsverklaring wordt toegevoegd aan de aanvraag. 

- Een correcte verloning van de kunstenaar in de projecten is belangrijk. Minstens 80% van 
het subsidiebedrag gaat naar het loon van de kunstenaar. 

- Het initiatief is geen ‘klassieke kunstprojectweek’ maar eerder een langdurige 
aanwezigheid van de kunstenaar die artistieke interventies in/naast/onder de lessen 
integreert. 

- Beschrijf je interesse en ervaring met educatie. 

 

 
 


