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ALGEMENE VISIE VAN ONZE SCHOOL

WAT WIL JE

De Kunsthumaniora behoort tot het Kunstsecundair Onderwijs
van de Scholengroep Brussel.
Een dynamische school waar directie, leraars en personeel
in samenspraak met ouders en leerlingen werken aan het uitdragen van een verantwoorde pedagogische visie volgens de
principes van het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs.
Het KSO wil leerlingen voorbereiden op doorstroming naar de
artistieke gebieden van het Hoger Onderwijs. Dit sluit echter
vervolgstudies in niet-artistieke gebieden niet uit, evenmin
een beroepsuitoefening onmiddellijk na het afstuderen (met of
zonder specialisatiejaar).
De Kunsthumaniora Brussel wil jongeren vormen tot artistieke
persoonlijkheden die zich in onze maatschappij als creatieve
individuen kunnen ontplooien.

• Je wil je voorbereiden op doorstroming naar een hogere
kunstopleiding.

WIE ZIJN WIJ
• een inspirerende school in een groene omgeving
• gemakkelijk bereikbaar
• een professionele omkadering en begeleiding

• Je wil je voorbereiden op het hoger onderwijs in nietartistieke gebieden, maar ondertussen toch je passie blijven
uitoefenen.

WAT BIEDEN WIJ
• Een artistiek én algemeen vormend onderwijs via
gemotiveerde en professionele medewerkers, die met een
open geest hun onderwijstaak op een efficiënte en brede
manier vervullen.
• Podiumkunsten met integratie van een stevige algemene
vorming op humaniora-niveau.
• Leerkrachten-kunstenaars die werken vanuit hun
praktijkervaring.
• Leerkrachten algemene vakken die betrokken zijn met
het maatschappelijk gebeuren en voeling hebben met de
artistieke wereld.

WAT VRAGEN WIJ

• een professionele infrastructuur

• inzet, zelfdiscipline, doorzettingsvermogen

• een refter met warme maaltijden en een broodjesservice

• een grote motivatie

• een internaat

• bereidheid tot samenwerking
• dat je slaagt voor een geschiktheidstest

WIE BEN JE

• dat je de energie hebt voor een intensieve schoolweek van
36 lesuren (i.p.v. 32 in het ASO)

• Je hebt je attest 1ste of 2de graad behaald.
• Je staat graag op een podium.
• Je hebt een grote passie voor de podiumkunsten: acteren
en spoken word, maar ook voor film, fotografie, dans, lezen,
creatief schrijven, muziek (zang) en beeldende kunst.

SPECIALE PLUSPUNTEN VOOR DE AFDELING WOORD
In onze woordafdeling ontwikkel je eigenheid, artistieke en
technische inzichten op het gebied van de Podiumkunsten
en de Audiovisuele Kunsten. We werken aan de kracht van
het gesproken woord. Je doet podiumervaring op en leert
werken met een camera.
Onze website www.kunsthumaniorabrussel.be houdt u op
de hoogte van al onze evenementen (infodag, optredens, ...)
waarop u altijd welkom bent.
Uiteraard staan we u graag persoonlijk te woord.
Coördinator: Bart Danckaert

