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HET APP VAN DE AHP  
TEKSTVERSIE 

 

Het Artistiek-Pedagogisch Project van de Academie Haspengouw [Podium] is 

opgebouwd rond 5 pijlers.  

Dit zijn de kernen van onze visie en aanpak: 

 

Worden | waar je kan worden wie je bent 

Beleven | een vrijplaats voor artistieke beleving 

Maken | de mens als maker 

Samenwerken | we staan samen sterk 

Leren | een leerproces met richting en ruimte 

 

De pijlers zijn een manier om onze acties en visie te ordenen.  Ze sluiten inhoudelijk 

vaak bij elkaar aan of overlappen. 

 

WORDEN 
 
In de AHPodium kan je worden wie je bent.  Met de focus op groeien.  

Het team AHPodium zet in op competenties voor het leven. Zo groeit de leerling - 

binnen zijn mogelijkheden - als kunstenaar én als mens in de maatschappij.   

Ook de leerkracht groeit als lid van dit integer, open team. Hij draagt 

zijn vakessentie uit en staat open voor nieuwe kansen en mogelijkheden.  

Dit gebeurt in een professionele context. We bewaken voortdurend de kwaliteit en 

de processen.  De Academie optimaliseert haar werking en ondersteunt de groei 

van leerling, leerkracht en het socio-culturele veld. 
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MAKEN 
 
In de AHPodium zien we de mens als Maker.  

Leerling en leerkracht ontmoeten elkaar in een dynamische en creatieve 

leeromgeving  en in een langzaam groeiproces. Met als doel? Kwaliteit afleveren, 

zoals een vakman dat doet.  

De context stimuleert en ondersteunt het verlangen om het werk goed te doen 

omwille van het (kunst-)werk zelf. Dat vraagt tijd en ruimte om af te werken en 

in detail te gaan. Maar ook de mogelijkheid tot maatwerk.  

Ambachtelijkheid omarmt doelgericht werken, oplossend denken, materieel 

bewustzijn en cognitief inzicht. Zo komt elke leerling en leerkracht tot zijn persoonlijke 

métier.  

 

 

 

SAMENWERKEN 
 
In de AHPodium staan we samen sterk.  

Door samenwerkingsverbanden aan te gaan en te ondersteunen zijn we een 

artistieke draaispil in regio Haspengouw.  

Leerkrachten en leerlingen streven verbinding na. Met elkaar, tussen de klassen, 

over de artistieke domeinen, met andere scholen en socio-culturele verenigingen. 

Kortom in verbinding met de wereld. 

Inclusief en uitnodigend gaan we met iedereen een creatieve dialoog aan en wordt 

inspiratie uitgewisseld. Binnen een solidaire context: voor iedereen, door iedereen, 

met iedereen.  
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BELEVEN 
 
De AHPodium is een vrijplaats voor artistieke beleving.  

Leerlingen, leerkrachten en de socio-culturele partners vinden er de veiligheid en de 

ruimte om kunstig en vrij te kunnen zoeken, (niet) vinden, experimenteren, spelen 

en creëren. 

Inspiratie is te geef en te krijg voor alle participanten.  

Spelplezier en belangstelling voor kunst staan voorop; op het podium, in de klas en 

thuis. 

 

 

 

LEREN 
 
AHPodium geeft richting en ruimte aan het leerproces. 

Doelgericht handelen en interactief handelen wisselen elkaar op het juiste 

moment af.  We balanceren tussen het opgelegde en de eigen invulling.  

Zo stemmen we af op moderne onderwijstendensen.  

Een voortdurende kwaliteitscontrole op alle niveaus bewaakt dat ons onderwijs niet 

in het ene of het andere doorschiet. Zo geven we zelf vorm aan onze specifieke 

kunst-onderwijsidentiteit. 

 

 

 

 

 

(Dit APP werd goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Sint-Truiden op 29/06/2020) 


