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Cijfers Secundair Kunstinstituut1 n.a.v. de schriftelijke vraag van raadslid Mieke Bouve 

1) Wat is evolutie van het aantal inschrijvingen in het Kunstonderwijs de laatste 3 jaren?  

1. Totalen 

De voorbije 3 jaren was er steeds een stijging merkbaar; enkel dit schooljaar zien we een 

daling. 

  

 

2. Per studierichting (3de t.e.m. 7de jaar) 

De grootste afdeling van de school is de studierichting Woordkunst-Drama. 

 

 

                                                           
1
 Deze cijfers komen gedeeltelijk uit Mijn Onderwijs en gedeeltelijk uit de eigen database van het SKI waarbij 

we de verdere loopbaan van de afgestudeerden bijhouden.  
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2.1. Artistieke Opleiding 

  

 
2.2. Woordkunst- Drama 

  

 
2.3. Audiovisuele Vorming 
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2.4. Beeldende Kunsten 

 

 

3. Aanbod 7de jaars (voorbereidende jaren hoger kunstonderwijs) 
3.1. Bijzondere Beeldende Vorming 

  
 

 3.2. Bijzondere Vorming Woordkunst-Drama 
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2) Wordt er voldoende aandacht en ondersteuning geboden aan het KSO? 

Het SKI maakt gebruik van de pedagogische begeleidingsdienst van het stedelijk onderwijs Gent, 

de (pedagogische) begeleiding van OVSG en werkt samen met het CLB. Dit loopt goed. 

Algemeen kunnen we stellen dat we steeds gebruik kunnen maken van wat er algemeen 

aangeboden wordt als begeleiding en ondersteuning in het secundair onderwijs. 

Wat de specificiteit van het KSO betreft, meerbepaald de benodigde (ICT) materialen,  

infrastructuur en eigenheid van KSO-leerlingen (kwetsbare doelgroep met veel psychosociale 

problematieken) wordt dit nog onvoldoende vertaald in aangepaste middelen en/of personeel. 

 

 

3) Hoeveel leerlingen stromen na het KSO door naar het hoger onderwijs? 

1. Totalen 

(Afgestudeerden SKI tussen 2006-2017) 

85,7% stroomt door naar het hoger onderwijs. 

 
2. Studiekeuzes hoger onderwijs 

(Afgestudeerden SKI tussen 2006-2014)
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4) Slaagkansen van de leerlingen die na het KSO doorstromen naar het hoger onderwijs 
(Afgestudeerden SKI tussen 2006-2014) 

1. Totalen behaalde diploma’s hoger onderwijs 

 

2. Huidige status studies hoger onderwijs: alle richtingen 

 

3. Huidige status studies hoger onderwijs niet-artistieke richtingen  
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