
Gents Kunstonderwijs stelt belang van
creativiteit en de rol van het onderwijs in vraag
op Dag van het KSO

Op 7 maart, de dag van het KSO, vestigen verschillende scholen in heel
Vlaanderen aandacht op het kunstonderwijs. In Gent stellen drie KSO-scholen het
belang van creativiteit in onze huidige maatschappij in vraag en bespreken ze de
rol van het onderwijs hierin. In de voormiddag gaan de leerlingen van het SKI
hierover in debat met Hans Martens, directeur van de Academie voor Beeldende
Kunsten in Mechelen. ’s Avonds volgt een debat in het gloednieuwe paviljoen
Vandenhove.

Leerlingen kunstonderwijs veroveren Gent

Op de dag van het Kunst Secundair Onderwijs veroveren de leerlingen van het
Secundair Kunstinstituut, Sint-Lucas en het MUDA Atheneum voor Podiumkunsten de
stad Gent. Op verschillende hoeken, straten en pleinen maakt u die dag kans om een
dichter, een tekenaar, een muzikant, een schilder of een andere artistieke duizendpoot
tegen het lijf te lopen.



Belang van creativiteit en de rol van onderwijs

De leerlingen en leerkrachten van het Kunst Secundair Onderwijs stellen op 7 maart
2018 het belang van creativiteit in vraag. Ook wordt de rol van het onderwijs hierin van
naderbij bekeken. Zo gaan de leerlingen van de derde graad van het Secundair
Kunstinstituut in dialoog met Hans Martens (directeur van de Academie voor Beeldende
Kunsten in Mechelen) over de positie van het kunstonderwijs.

Colloquium in nieuw paviljoen Vandenhove

’s Avonds worden leerkrachten en geïnteresseerden uitgenodigd op een colloquium,
georganiseerd door de drie KSO-scholen in Gent (het Secundair Kunstinstituut, Sint-
Lucas en MUDA). Drie prominente figuren in de kunstensector gaan dan in debat over de
rol van creativiteit in de samenleving en de rol van het onderwijs. Deze thematiek zullen
ze benaderen vanuit hun eigen werkterrein. 

Bart Caron was raadgever en kabinetschef van minister van jeugd en cultuur Bert Anciaux
en diens opvolger Paul Van Grimbergen. Vandaag is hij politicus voor Groen.
Jo Libeer is gedelegeerd bestuurder van Design Biënnale Interieur Kortrijk. Daarvoor was
hij Gedelegeerd Bestuurder van de Vlaamse Werkgeversorganisatie Voka, Vlaams
netwerk van ondernemingen.
Hans Martens startte zijn carrière in het S.M.A.K. bij Jan Hoet en was van 2006 tot 2010
artistiek directeur het Hoger Instituut voor Schone Kunsten Vlaanderen (HISK
Vlaanderen) te Gent. Sinds 2011 (tot heden) is hij directeur van de Academie voor
Beeldende Kunsten in Mechelen. Daarnaast is hij actief als onafhankelijk curator.

Het debat vindt plaats in het paviljoen Vandenhove. Dit gloednieuw paviljoen naast de
boekentoren van Henry Van de Velde werd gebouwd voor onderzoeks- en
onderwijsactiviteiten op het gebied van architectuur en beeldende kunst. De architect van
het gebouw, Charles Vandenhove, schonk tevens in 2012 zijn kunstcollectie aan de
UGent. 

Programma

Voormiddag: De leerlingen van het Secundair Kunstinstituut zullen zichtbaar aanwezig zijn
in Gent.
10 tot 12 uur: Leerlingen in debat met Hans Martens op het SKI
17.30 tot 18 uur: Lopende tentoonstelling in Paviljoen Vandenhove
18 tot 20 uur: Open debat tussen Bart Caron, Jo Libeer en Hans Martens, ingeleid door
Sofie Truwant, directeur Secundair Kunstinstituut in Paviljoen Vandenhove.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Informatie
Sophie Machtelinckx, PR-coördinator Secundair Kunstinstituut, gsm 0494 89 12 16, e-
mail sophiemachtelinckx@kunstinstituut.be

Bevoegd

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent
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