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WELKOM 



WELKOM 

• directeur: Lincy Van Twembeke 
• coördinatoren
• DANS:
• hedendaagse dans: Rebecca Fokkema

• MUZIEK:
• klassieke muziek, compositie/muziektheorie: Dorotea Haers
• jazz/pop, songwriting, productie: Maarten Standaert
• musical/muziektheater: Elisabeth Herman



PROGRAMMA 

• missie – visie 
• aanbod 
• lessentabellen
• dit is muda
• praktisch
• instroom toelatingsproeven – inschrijvingen 



MISSIE - VISIE



MISSIE

“Leerlingen een excellente basis voor hoger kunstonderwijs 
meegeven en tegelijk ruim de mogelijkheden vrijwaren om andere 
hogere studies aan te vatten.”



VISIE

• nadruk op artistieke talentontwikkeling, met een evenwichtige 
balans tussen techniek, creativiteit, performance en esthetisch 
inzicht

• algemene vakken vervolledigen op een hoogstaand niveau de 
rijke waaier van perspectieven die je meekrijgt



VISIE

• lesrooster: samenstel van ateliers met individueel, groeps- en 
klassikaal onderwijs, projecten, uitstappen, workshops en 
voorstellingen

• ruimte en kansen 
• veilige, open, participatieve en respectvolle omgeving
• zelfstandig werken en initiatief nemen
• samen leren en samen leven



VISIE

à je behaalt je diploma secundair onderwijs en bereidt je tegelijk 
voor op (het ritme van) het hoger (artistiek) onderwijs. 



AANBOD



AANBOD
3DE GRAAD EN VERVOLMAKING

HEDENDAAGSE DANS 

MUZIEK

KLASSIEKE MUZIEK (UITVOEREND)

COMPOSITIE/MUZIEKTHEORIE

JAZZ/POP (UITVOEREND)

SONGWRITING

PRODUCTIE

MUSICAL/MUZIEKTHEATER

2DE GRAAD

HEDENDAAGSE DANS 

MUZIEK

KLASSIEKE MUZIEK

JAZZ/POP 

MUSICAL/MUZIEKTHEATER



AANBOD

REBECCA FOKKEMA

3DE GRAAD EN VERVOLMAKING

HEDENDAAGSE DANS 

MUZIEK

KLASSIEKE MUZIEK (UITVOEREND)

COMPOSITIE/MUZIEKTHEORIE

JAZZ/POP (UITVOEREND)

SONGWRITING

PRODUCTIE

MUSICAL/MUZIEKTHEATER

DOROTEA HAERS

MAARTEN STANDAERT

ELISABETH HERMAN

2DE GRAAD

HEDENDAAGSE DANS 

MUZIEK

KLASSIEKE MUZIEK

JAZZ/POP 

MUSICAL/MUZIEKTHEATER



SPREIDING

• schooljaar 2019-2020: 185 leerlingen
• spreiding van 3 t.e.m. 6:
• dans: 40
• muziek: 145 



LESSENTABELLEN















Hoofddiscipline en tweede discipline

• klassiek 2de graad en klassiek uitvoerend 3de graad
• hoofddiscipline: 1,5u
• tweede discipline: 0,5u piano (pianisten, gitaristen en accordeonisten hebben vrije keuze)

• compositie/muziektheorie 3de graad
• hoofddiscipline: 1u compositie
• tweede discipline: 1u piano of 0,5u piano + 0,5u derde discipline naar keuze

22



Hoofddiscipline en tweede discipline

• jazz/pop 2de graad en jazz/pop uitvoerend 3de graad
• hoofddiscipline: 1,5u
• tweede discipline: 0,5u piano (pianisten en accordeonisten hebben vrije keuze)

• songwriting 3de graad
• hoofddiscipline: 1u songwriting
• tweede discipline: 1u naar keuze (bv. gitaar, zang, productie,…)

• productie 3de graad
• hoofddiscipline: 2u productie (per 2)
• tweede discipline: 0,5u piano



Hoofddiscipline en tweede discipline

• musical/muziektheater 2de graad en 3de graad
• hoofddiscipline musicalzang: 1,5u
• tweede discipline: 0,5u piano



INSCHRIJVEN DIT IS MUDA



CURRICULUM

• stevige dosis algemene en artistieke vakken
• uitstappen en GWP’s
• projectdagen en projectweken, workshops, voorstellingen, 

concerten



COMPETENTIES

• Intrapersoonlijke competenties: exploreren, zelfontplooiing, 
zelfstandig werken, omgaan met frustraties en tegenslag, 
veerkracht, een doel hebben en inzet vertonen, initiatief 
nemen, zelfdiscipline, zin voor perfectie

• Interpersoonlijke competenties: samenwerken, volgen, leiding 
nemen



FEEDBACK EN EVALUATIE

• smartschool, rapporten, oudercontacten
• evaluatie: combinatie dagelijks werk en examens
• 2 x per jaar dagelijks werk voor alle vakken 

(met tussentijds een stand van zaken)
• 2 x per jaar examens voor:
• Frans, Engels, wiskunde, geschiedenis, Nederlands (2de

graad), kunstgeschiedenis (3de graad)
• Dans: hedendaagse dans, klassieke dans
• Muziek: hoofddiscipline, muziekleer, samenspel/combo



PARTICIPATIE

• kleinschalig: veel informele participatie
• leerlingenraad
• LINA vzw
• pedagogische adviesraad
• schoolraad



WELBEVINDEN 

• hoog welbevinden
• warme school
• openheid, 
• aandacht voor persoonlijke noden en ambities van élke leerling
• self-efficacy 
• = de mate waarin je jezelf bekwaam acht om een bepaald doel 

te realiseren
• hoog effect op welbevinden



LEERLINGENBEGELEIDING

• psychisch en sociaal welzijn, leren en studeren, 
onderwijsloopbaanbegeleiding, gezondheidszorg

• in elk leerjaar, zowel preventief als curatief, zowel persoonlijk als 
in groep  

• door het hele team en in het bijzonder door leerlingensecretariaat, 
leerlingenbegeleiding en CLB



LERARENTEAM

• naast leerkracht ook professionele danser of muzikant
• contact met het landschap van de podiumkunsten



PARTNERS

• hoger kunstonderwijs, bv. KASK en Conservatorium Gent, Fontys 
Tilburg

• secundair onderwijs, bv. CURIO Nederland, VISO Mariakerke
• artistiek / werkveld: Ballets C de la B, Platform K, Vooruit, Campo 
• internationaal: stedenband Evergem - Guaranda (Ecuador): 

Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Guaranda

https://www.facebook.com/OrquestaSinfonicaInfantoJuvenildeGuaranda/


TOELATINGSPROEVEN
INSCHRIJVINGEN 

INSTROOM
TOELATINGSPROEVEN 
INSCHRIJVINGENDOORSTROOM



DOORSTROOM

• bevraging voorjaar 2019 bij 350 laatstejaars kso in Vlaanderen: 
• 91% wil verder studeren en vindt zich hiervoor goed voorbereid
• 69% van hen kiest voor een academische bachelor + master, 

24% voor een professionele bachelor
• van de leerlingen muziek kiest 86% voor het hoger 

kunstonderwijs. Dat geldt ook voor 1 op 2 leerlingen dans.

• in het MUDA vergelijkbare of hogere percentages 



DOORSTROOM

• hoger kunstonderwijs
• andere studierichtingen: bv. Kunstwetenschappen / Musicologie, 

Toegepaste Taalkunde, Muziektherapie, Danstherapie, 
Orthopedagogie, Secundair Onderwijs, Muziekmanagement, 
Psychologie, Rechten …



DOORSTROOM

• “De theorie voor een les wiskunde kun je nog 
snel de dag ervoor bekijken, maar zo leer je 
geen instrument spelen. Dat is een werk van 
lange adem, met systematisch oefenen. Dus ja, 
ik heb hier hard leren werken”

• ” … toen ik vorige week naar de openlesdag 
aan de hogeschool ging, kon ik perfect volgen. 
Wel had ik op voorhand een beetje stress over 
zo’n les in een grote aula. Maar misschien heb 
ik zelfs beter leren omgaan met die stress, 
doordat wij moesten optreden voor publiek 
bij die examens.”



PRAKTISCH



LESROOSTER

• voormiddag start om 8.50 u. – 4 lesuren 
• middagpauze om 12.20 u.
• namiddag start om 13.10 u. – 4 lesuren
• einde lessen om 16.40 u.



BEREIKBAARHEID

• Hofbilkstraat 21, 9940 
Evergem

• Google maps  

https://www.google.com/maps/place/MUDA+Kunstsecundair/@51.0554662,3.5782009,11z/data=!4m5!3m4!1s0x47c37085b6775e9b:0xaa7777f2a32439a8!8m2!3d51.113046!4d3.704549


BEREIKBAARHEID

• trein: station Evergem op 15 min. wandelen. Lijn Oudenaarde-Eeklo (de S-51-
trein). Haltes in o.m. Eke-Nazareth, De Pinte, Gent-Sint-Pieters, Gentbrugge, 
Gent-Dampoort, Wondelgem en Eeklo. Lestijden afgestemd op treinuren

• tram 1: terminus van lijn 1 van en naar Gent op 10 min. wandelen

• bus: vanuit Gent, Brugge, Eeklo, Zelzate etc.

• pendelbus: vanaf Gent-Sint-Pieters elke ochtend om 8.10u naar het MUDA

• woon je wat verder weg, dan is op internaat gaan misschien iets 
voor jou.

https://www.belgiantrain.be/nl/travel-info/train-offer/s-train/s-train-gent


INTERNAAT

• Internaat Ter Linden Gent (2de en 3de graad)
• St. Amandstraat 64-66, 9000 Gent 
• 09/225 60 70 
• kim.ghyselinck@scholengroep.gent
• www.internaatterlinden.be

• Internaat De Koekoek Oostakker (1ste graad)
• Wolfputstraat 40, 9041 Oostakker
• 09/251 25 25
• dir.dekoekoek@scholengroep.gent
• www.dekoekoek.be

http://scholengroep.gent
http://www.internaatterlinden.be/
http://scholengroep.gent
http://www.dekoekoek.be/


FINANCIEEL

• projectdagen en projectweken
• sportdag 
• uitstappen, workshops
• huur locker
• kopieën
• ICT-bijdrage
• T-shirt LO
• schoolverzekering
• huur/aankoop van boeken à

via IDDINK

Kosten Boeken GWP

3e jaar € 250 € 150 /

4e jaar € 250 € 150 € 400

5e jaar € 400 € 100 /

6e jaar € 400 € 100 € 400

VV € 300 /



TOELATINGSPROEVEN
INSCHRIJVINGEN 

INSTROOM
TOELATINGSPROEVEN 
INSCHRIJVINGEN



INSTROOM

• vanuit het 2de jaar Einstein Atheneum
• andere instroom



INSTROOM EINSTEIN ATHENEUM

2DE JAAR
K
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3DE JAAR

2 DANS PRO HEDENDAAGSE DANS

MUZIEK/MUSICAL MUZIEK

2 MUZIEK KLASSIEKE MUZIEK

2 MUZIEK JAZZ/POP

2 MUSICAL MUSICAL / MUZIEKTHEATER



INSTROOM EINSTEIN ATHENEUM

• voorwaarde: gunstig advies klassenraad 2de jaar
• advies klassenraad bepaald door:
• voor dans: resultaten dansvakken 
• voor klassieke muziek en jazz/pop:
• resultaten muziekleer en instrument/zang 

• voor musical/muziektheater: 
• resultaten muziekleer en musicalzang + drama + dans



INSTROOM EINSTEIN ATHENEUM

1. A-attest of B-attest met advies 3 kso muziek / dans te volgen
2. A-attest of B-attest met advies geen 3 kso muziek / dans te 

volgen
3. A-attest of B-attest met advies 3 kso muziek te volgen mits

a. slagen voor de toelatingsproef muziekleer en verplichte deelname aan 
de vakantiecursus muziekleer

b. slagen voor de toelatingsproef 

• voor muziek: instrument/zang 

• voor musical/muziektheater: musicalzang + drama + dans
c. = a + b



INSTROOM EINSTEIN ATHENEUM

• Op het rapport geslaagd voor muziekleer of instrument / zang  
betekent niet automatisch dat je toegelaten bent tot het MUDA. 



INSTROOM ANDERE SCHOLEN

• vanuit diverse scholen à 3de, 4de of 5de jaar en vervolmaking 
• voorwaarde: géén clausulering kso en slagen voor de toelatingsproef 
• bijkomende voorwaarden vervolmaking: 
• diploma secundair onderwijs behaald, maar niet kso dans (voor 

inschrijving dans) of muziek (voor inschrijving muziek)
• op 1 september 2020 maximum 25 jaar



INSTROOM ANDERE SCHOLEN

2DE JAAR

T
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N
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P
R
O
E
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3DE JAAR

2de leerjaar van de 
eerste graad 
(A-stroom)

(3de leerjaar BSO 
toelatingsklassen-

raad)

géén clausulering 
KSO

HEDENDAAGSE DANS

MUZIEK

KLASSIEKE MUZIEK

JAZZ/POP

MUSICAL / MUZIEKTHEATER



INSTROOM ANDERE SCHOLEN

3DE JAAR

T
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4DE JAAR

ASO
TSO
KSO

(4de leerjaar BSO 
toelatingsklassen-

raad)

géén clausulering 
KSO

HEDENDAAGSE DANS

MUZIEK

KLASSIEKE MUZIEK

JAZZ/POP

MUSICAL / MUZIEKTHEATER



INSTROOM ANDERE SCHOLEN

4DE JAAR
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5DE JAAR

ASO
TSO
KSO

(6de leerjaar BSO 
toelatingsklassen-

raad)

géén clausulering 
KSO

HEDENDAAGSE DANS

MUZIEK

KLASSIEKE MUZIEK UITVOEREND

COMPOSITIE/MUZIEKTHEORIE

JAZZ/POP UITVOEREND

SONGWRITING

PRODUCTIE

MUSICAL / MUZIEKTHEATER



INSTROOM ANDERE SCHOLEN

6DE JAAR

T
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A
T
I
N
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P
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E
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VERVOLMAKING

diploma 
ASO
TSO
KSO

(BSO toelatings-
klassenraad)

HEDENDAAGSE DANS

MUZIEK

KLASSIEKE MUZIEK UITVOEREND

COMPOSITIE/MUZIEKTHEORIE

JAZZ/POP UITVOEREND

SONGWRITING

PRODUCTIE

MUSICAL / MUZIEKTHEATER



TOELATINGSPROEF 
DANS
1. motivatiegesprek
2. proef klassieke dans
3. proef hedendaagse dans en 

improvisatie
4. solo
5. fysieke proef



TOELATINGSPROEF 
MUZIEK
1. proef muziekleer
2. proef hoofddiscipline
• Instrument/ zang klassiek
• compositie/muziektheorie (3de

graad en VV)
• Instrument zang jazz/pop
• productie (3de graad en VV)
• songwriting (3de graad en VV)
• musical/muziektheater: zang + 

drama + dans



VAKANTIECURSUS 
MUZIEKLEER
• tweedaagse algemene muziekleer
• voorbereiding op toelatingsproef



DATA

• toelatingsproef hedendaagse dans: 
• zaterdag 18 april: verplaatst naar vrijdag 3 

juli (alternatieve proef mogelijk)
• vrijdag 3 juli

• toelatingsproef muziek: 
• vrijdag 3 juli (+ reservedatum 4 juli) 
• maandag 24 augustus

• vakantiecursus muziekleer: woensdag 1 
en donderdag 2 juli

• inschrijven via muda.be: ten laatste op 
vrijdag 26 juni (uitzondering voor leerlingen 
EA: dinsdag 30 juni)



INTERNATIONALE DANSSTAGE 

• 17-21 augustus 2020
• vanaf 10 jaar
• inschrijven via muda.be



INSCHRIJVINGEN

• noodzakelijk voor alle leerlingen
• via leerlingensecretariaat MUDA
• vrijdag 3, zaterdag 4 en maandag 6 juli
• maandag 24 augustus en dinsdag 25 augustus
• van 09.00 tot 15.00 u.
• aanwezigheid ouder(s)/voogd vereist
• attesten en identiteitskaart meebrengen



INSCHRIJVINGEN

• specifiek voor leerlingen EA: 
• keuze al aangegeven via formulier EA
• advies klassenraad OK à inschrijven kan ook al op maandag 29 

juni 



VRAGEN? 



VRAGEN 

• algemeen: info@muda.be – 09 225 74 45 – www.muda.be
• leerlingensecretariaat: An Van Durme: an@muda.be

• leerlingenbegeleiding: 
• Aurélie Seghers: llb2degraad@muda.be
• Peter Van Hecke: llb3degraad@muda.be

• directeur: Lincy Van Twembeke: lincy.vantwembeke@muda.be
• hedendaagse dans: Rebecca Fokkema: dans@muda.be

• klassiek, compositie/muziektheorie: Dorotea Haers: klassiek@muda.be
• jazz/pop, songwriting, productie: Maarten Standaert: jazz@muda.be

• musical/muziektheater: Elisabeth Herman: muziektheater@muda.be

http://muda.be
http://www.muda.be/
http://muda.be
http://muda.be
http://muda.be
http://muda.be
http://muda.be
http://muda.be
http://muda.be
http://muda.be

