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Abstract
De professionele muzieksector is een harde sector voor jonge toetreders die instromen via de
Vlaamse conservatoria. Naast artistiek meesterschap moeten alumni zich op tal van andere vlakken
bekwamen om succesvol actief te kunnen zijn in het veld. Dit onderzoek tracht aan de hand van een
survey van 227 respondenten en diepte-interviews te achterhalen in welke mate opleidingen beter
kunnen bijdragen aan de duurzame tewerkstelling van studenten in de artistieke sector. Zo blijkt uit
het onderzoek dat een kennis van omkaderende aspecten van de muziekpraktijk van belang is, naast
het bezitten van een aantal kerncompetenties zoals netwerken, ondernemerschap, zelfpromotie,
organiseren en lange termijn doelen stellen. Alumni die zich polyvalent opstellen en flexibel kunnen
wenden naargelang de jobmogelijkheden enerzijds, en sterk gebruik maken van de essentiële
kerncompetenties anderzijds, kennen een succesvolle loopbaan in de sector. Het inzetten op
interdisciplinariteit en jobrotatie vergroten daarbij verder de jobkansen van alumni. Het onderzoek
toont aan dat opleidingen sterker dienen in te zetten op de competentie- en loopbaanontwikkeling
van studenten en dat een actieve doorverwijzing naar steunpunten en ondersteunende organisaties
drempelverlagend kan werken voor studenten en alumni. Daarbij vormen coaching en ondersteuning
kernbegrippen.
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Executive summary
The professional music industry is a difficult industry for young professional musicians who enter
through the Flemish conservatories. Besides artistic mastery alumni have to become proficient in
many other areas in order to be successfull in the music sector. We noticed a lot of competitiveness
in the sector caused by an almost saturated field which seems to hinder musicians even more. Higher
music education should be the first to fully inform students about the problems in the sector and
prepare them as good as possible.
This research aims to examine whether musicians are prepared for the professional music sector and
it focuses on the skills required of a musician to be fully prepared to step into the professional music
sector, which is increasingly freelance oriented. We would like to find out which courses can better
contribute to the sustainable employment of students in the artistic sector. The careers of alumni are
therefore examined to investigate to what extend arts education can implement career development
in terms of developing a sustainable career in the sector. We studied this by investigating Flemish
music colleges and their curricula, by examining how much knowledge alumni have of the
professional field and whether they found courses about these topics useful. Furthermore we
investigated the quality of the Flemish music colleges, the support from various stakeholders and
examined competency and career development. This research is based on a combination of a
quantitative and a qualitative research method. Based on a survey, completed by 227 graduate
musicians, and 5 in-depth interviews with alumni and an education responsible, we tried to answer
the research questions.
We found that a knowledge of contextualizing aspects of the music practice is important. The survey
shows that alumni feel insufficiently prepared for the professional field. Some of the courses missed
practical implications and were thereby inadequate. Furthermore, the training wasn’t sufficiently
committed to the careers of alumni. The education should be more engaged in actively shaping
careers of students and alumni. Flexibility, adaptability and coaching are key terms in this context.
We found that when studens and alumni are actively engaged in shaping their own career
development, and when career development is stimulated by the education, that this has a positive
effect on the level of artistic income.
We found out that artists work mainly unbound to a particular organization. Artistic work is mainly
performed on a freelance basis. The unbound career and multiple jobholding are common practises
for alumni in this research. Over 50% of the alumni gets about 0 to 20% of their total income from
artistic activities. Alumni furthermore develop protean and boundaryless careers. Most of the artists
get their income from art-related or non-artistic work. Combinations of freelance artistic work and a
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job in education is a common practise. The surveyed alumni mainly develop a career consisting of
different career paths.
The research showed that alumni have a greater career satisfaction as they have graduated longer
ago. In addition, entrepreneurial skills, knowledge of the professional field and the height of the
artistic income have a positive impact on career satisfaction. Developing multiple careers in order to
stay at work has a negative impact on career satisfaction.
It is very important to own a number of core competencies such as networking, entrepreneurship,
self-promotion, organization and setting long-term goals. Alumni who can present themselves allround and show flexibility depending on the job opportunities on the one hand, and make a strong
use of the essential core competencies on the other hand, have a successful career in the industry.
We note that, according to the surveyed and interviewed alumni, mainly the competencies
‘networking’, ‘communication skills’, ‘entrepreneurship’, ‘self-promotion’, ‘organization’ and ‘setting
long-term goals’ should be stronger emphasized during education in terms of a sustainable career.
Networking can be named as one of the most important competencies because alumni make the
most use of their networks in order to get artistic work. The lack of certain skills is mainly realised
after education. Alumni especially seek job security and mainly find this in a job in education.
Interdisciplinarity and job rotation further increase the job opportunities of alumni. This research
shows that education programmes should invest more in the competency and career development of
students. Furthermore, an active referral to support centers and support organizations can lower
barriers for students and alumni. Thereby coaching and support are key terms. Even though, alumni
seemed to be rather satisfied with the quality of the Flemish music colleges.
The training can put a stronger commitment in sharing accurate information about the professional
field (employment, recruitment channels, …). This can be done by organizing workshops, lectures or
seminars. Also guest lectures within the conservatory, given by professional organizations in the
sector, are an option. Also offering business education and courses about entrepreneurship can
contribute to a better education. Besides that, the education can refer actively to supportive
organizations in the sector. Organizing internships for studens helps them to prepare for the
professional life as an artist.
Competency development should get more attention during education. The Flemish music colleges
can draw inspiration from foreign initiatives as seen in the Netherlands, Germany and Great Britain.
Interdisciplinarity can be even more emphasized during the education programme. Music colleges
should provide in a large network of stakeholders and organizations in the sector, of which students
can benefit. Employability and the all-round positioning of studens could be promoted even more
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during education. Finally, the education should invest more in the career development of students.
Stronger individual coaching and support give an added value for the careers of students. Selfreflection and self-awareness should get more attention during education. The understanding of
your own position as a musician, gives a basis to start developing the career. An artist who has a
great understanding of the own strengths and abilities will get a stronger basis to start from.
The small percentage of respondents that already got in touch with the Social Fund for the
Performing Arts or INTER.MEZZO career support makes us suggest to actively stimulate awareness
among studens and alumni. This can be reached by establishing contacts with these individuals and
by communication and promotional campaigns. Partnerships with the music colleges can give
attention to the importance of career support and career guidance. Reflecting on the own career can
guide musicians in shaping the further career as an artist.
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Voorwoord
Twee jaar geleden nam ik de beslissing om naast mijn Master in de Muziek piano nog een
bijkomende Master in het Cultuurmanagement te volgen. Mijn passie voor kunst en muziek wilde ik
graag aanvullen met een bredere opleiding die de organisatorische, omkaderende en beleidsgerichte
facetten van het veld belichtte. Het beloofde een helse periode te worden; zo zorgde de combinatie
van een parttime job met de audit- én thesisperikelen ervoor dat op bepaalde momenten de moraal
wat gezakt was. Maar doordat ik mijn passie voor kunst en onderwijs kon linken aan mijn
masterproef heeft dit ervoor gezorgd dat ik doorheen dit proces steeds de moed en motivatie bleef
vinden om door te zetten. Dat ik mijn scriptie mocht schrijven over de voorbereiding van kunstenaars
op het professionele veld vanuit het hoger kunstonderwijs, is geïnspireerd op mijn eigen
studieloopbaan aan het conservatorium en is voor mij daarom werkelijk de kers op de taart van mijn
master.
Via deze scriptie tracht ik bij te dragen aan een verder evoluerend hoger kunstonderwijs waarin meer
aandacht geboden wordt aan de toekomst en de loopbanen van studenten. Deze scriptie tracht
ertoe bij te dragen dat studenten beter gewapend zijn om het professionele artistieke veld te
betreden om zo een duurzame loopbaan in de sector te ontwikkelen. Zonder de hulp van mijn
promotor prof. Dr. Peggy de Prins en de collega’s op mijn stageplaats van het Sociaal Fonds voor de
Podiumkunsten was deze scriptie echter niet mogelijk geweest. Oprechte dank gaat uit naar hen om
mij in eerste instantie de opportuniteit te bieden om deze scriptie te schrijven, om mij steeds te
voorzien van gerichte feedback, om mij inspiratie te bieden en ook vooral voor de motiverende
woorden. Verder wens ik Maarten, Christa en Toni van het Sociaal Fonds extra te bedanken voor de
interessante praktijkstage, ondersteuning, opvanging én de aangename werksfeer.
Verder wil ik ook de alumni bedanken die hebben meegewerkt aan de enquête en de diepteinterviews. Ten slotte een dankwoord aan mijn vriend Stijn voor de kritische feedback, hulp bij het
scheppen van klaarheid omtrent SPSS en de onvoorwaardelijke steun. Daarnaast gaat mijn oprechte
dank uit naar mijn ouders die steeds de nodige steun boden tijdens dit proces, ook bedankt mam en
Annelies voor het kritisch lezen van de tekst. Zonder de hulp van deze mensen zou deze scriptie niet
tot stand gekomen zijn.
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1. Introductie
1.1. Aanleiding en opzet
Het onderzoeksopzet is zowaar spontaan vanuit mijn eigen professionele praktijk ontstaan. In 2014
behaalde ik een Master in de Muziek. Mijn ervaring leert me dat na vijf jaar hard werken aan het
conservatorium een grote onderscheiding geen garantie voor succes is en dat het artistiek actief
blijven en zich presenteren in het concurrentieel kunstenaarsmilieu geen sinecure is. Daarom besloot
ik om de Master Cultuurmanagement te volgen; vastbesloten om mijn horizonten te verruimen en
mijn kennis omtrent het professionele kunstenveld aan te scherpen. De waterval aan informatie die
ik daar kreeg, heeft me aan het denken gezet. Waarom verkreeg ik deze elementaire informatie niet
eerder in mijn vooropleiding? Waarom werd er tijdens mijn master geen belang gehecht aan deze
omkaderende aspecten? Ik stelde me gaandeweg de vraag in hoeverre conservatoria ondersteuning
bieden aan studenten in functie van hun toekomstige loopbaan en in welke mate ze hier (nog) meer
aan kunnen bijdragen. Het onderzoeksopzet ontwikkelde zich op die manier organisch om
uiteindelijk definitief vastgelegd te worden in de onderzoeksvraag (zie hoofdstuk 1.3).
Eerder onderzoek van Dumon (2013) omtrent dit thema spitst zich vooral toe op ondernemerschap
binnen de kunstopleidingen en de voorbereiding van studenten op de arbeidsmarkt. De loopbanen
van recentelijk afgestudeerden vormden tot nog toe geen voorwerp van onderzoek en bieden
daarom een interessante focus voor dit onderzoek. Zo geeft Dumon (2013) aan dat het hoger
muziekonderwijs de bedoeling heeft om doelgerichte competenties en vaardigheden aan te leren en
dat steeds met het oog op een duurzame tewerkstelling in de sector. Met andere woorden wil dat
dus zeggen dat muzikanten op basis van hun diploma tewerkgesteld (zouden moeten) worden en
een voltijdse job als musicus kunnen ambiëren. De praktijk leert ons dat dit moeilijk lukt voor musici.
Het zoeken naar de balans tussen de artistieke focus van de kunstopleidingen enerzijds en de
omkaderende aspecten anderzijds zou hier een oplossing kunnen bieden. Het onderzoek richt zich
dan ook specifiek op die competenties die de respondenten aangeven als elementair voor
afgestudeerde musici en waarvan ze aangeven dat die vanuit de opleiding meer gestimuleerd mogen
worden. Het freelancegericht kunstenveld stelt vandaag de dag grote eisen aan musici en vereist
polyvalente musici die zich flexibel kunnen vormen naargelang de situatie. De ondersteunende rol
van de conservatoria dient hierin niet genegeerd te worden.

1.2. Het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten
Het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten, gevestigd in Brussel, is het Fonds voor Bestaanszekerheid
van het Vermakelijkheidsbedrijf (paritair comité 304) van de Vlaamse Gemeenschap. Het SFP is als
paritair beheerde sectororganisatie actief op twee domeinen, namelijk opleiding en tewerkstelling en
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heeft daarbij een bijzondere aandacht voor risicogroepen. Die risicogroepen worden ruim
omschreven als alle groepen die drempels ondervinden om te werken in de sector of groepen
waarvan de werkzekerheid of tewerkstelling bedreigd zou kunnen zijn. Het SFP biedt die
risicogroepen onder meer financiële stimuli -in de vorm van opleidings- en tewerkstellingspremiesaan om hun positie in het veld te versterken. Daarnaast richt het SFP het aanvullend sectoraal
pensioen in en zijn ze uitvoerder van het VIA akkoord voor de kunsten1.
Inhoudelijk werkt het SFP rond drie overkoepelende thema’s in het kader van een sectorconvenant
met de Ministers van Werk en Onderwijs van de Vlaamse regering: het stimuleren van
competentiebeleid in de sector, waaronder het levenslang leren; het stimuleren van evenredige
arbeidsdeelname in de sector en de afstemming tussen het onderwijs en de (artistieke)
arbeidsmarkt.
Het

SFP

is

tot

slot

ook

een

gemandateerd

loopbaancentrum

met

een

specifiek

loopbaanbegeleidingsproject voor uitvoerend kunstenaars, genaamd INTER.MEZZO. In 2012 zette het
SFP een tweejarig proefproject op dat gecofinancierd werd door het Europees Sociaal Fonds. Met het
project heeft het SFP loopbaanbegeleiding op maat ontwikkeld voor uitvoerend kunstenaars. Na een
succesvolle afronding van het proefproject werd ervoor gekozen om vanaf februari 2015 het initiatief
in eigen beheer verder te zetten.
Het SFP vertrekt vanuit de visie dat het voor uitvoerend kunstenaars vaak moeilijk is om een
duurzame loopbaan uit te bouwen in de sector en om tot aan hun pensioen actief te blijven als
uitvoerend kunstenaar. Een pro-actief stilstaan bij je eigen loopbaan en de (her)oriëntering ervan
zorgt ervoor dat je zelf actiever het roer in handen kan nemen en de loopbaan sturen en beheren.
Het SFP geeft aan dat kunstenaars niet snel de stap (durven) zetten naar loopbaanbegeleiding en
probeert daarom aan de hand van INTER.MEZZO die kunstenaars te bereiken die nood hebben aan
loopbaandienstverlening.
INTER.MEZZO zet loopbaancoaches in om kunstenaars te helpen bij de verdere uitbouw of
heroriëntering van hun loopbaan. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het verwerven van een
beter inzicht in de persoonlijke kwaliteiten en competenties, het uitbouwen van een netwerk, het
inzetten van competenties in andere functies en sectoren, het zoeken naar een evenwicht tussen
werk en privé, … (Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten, z.j.)

1

Het VIA akkoord voor de kunsten is een akkoord over koopkracht en kwaliteitsmaatregelen voor de sector van
de professionele muziek en podiumkunsten. Dit akkoord (met betrekking op de periode 2012-2015) tracht aan
de hand van specifieke maatregelen de tewerkstelling binnen de sector te verbeteren.
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1.3. Probleemstelling en onderzoeksvraag
Na een situerend gesprek met stagebegeleider Maarten Bresseleers (coördinator SFP) en promotor
Prof. Dr. Peggy de Prins werd er besloten om het onderzoek toe te spitsen op de
competentieontwikkeling en loopbaanontwikkeling van recentelijk afgestudeerden aan de Vlaamse
conservatoria. Vanuit de idee dat het kunstenveld steeds meer freelancegericht werkt, spitst het
onderzoek zich toe op die competenties die een musicus moet bezitten om gewapend te zijn om in
het freelancegericht kunstenveld te stappen. Ook worden de loopbanen van de alumni onder de loep
genomen en onderzocht in hoeverre er binnen kunstopleidingen aan loopbaanontwikkeling gedaan
kan worden in functie van het uitbouwen van een duurzame carrière in de sector.
De uiteindelijke onderzoeksvraag, die

hiervan het vertrekpunt vormt, is: Hoe kunnen

kunstopleidingen bijdragen tot het gerichter vormen van jonge kunstenaars in functie van het
uitbouwen

van

een

duurzame

carrière

binnen

een

freelancegericht

kunstenveld?

De onderzoeksvraag wordt verder uitgediept aan de hand van een aantal deelvragen:


Op welke manier kunnen competentieontwikkeling en loopbaanontwikkeling een bijdrage
leveren aan een vlottere doorstroming van jonge kunstenaars uit hun opleiding naar het
professionele veld en in functie van het opbouwen van een duurzame carrière?



Hoe kan er vanuit diverse stakeholders ondersteuning geboden worden aan jonge
kunstenaars die geconfronteerd worden met een werkveld waarin een hybride loopbaan de
standaard is?

De competentieontwikkeling die in de deelvraag naar voor komt heeft betrekking op omkaderende
facetten van een artistieke praktijk. Zo worden instrument-technische facetten in dit onderzoek
buiten beschouwing gelaten, omdat we ervan uitgaan dat deze basisvereisten vormen voor een
professioneel musicus. Het onderzoek richt zich dus op aanvullende competenties die een
kunstenaar in staat stellen om een (succesvolle) artistieke praxis te ontplooien. Deze
onderzoeksvragen proberen we aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve analyse te
beantwoorden. Het kwalitatief onderzoek tracht opinies en meningen van alumni en
opleidingsverantwoordelijken omtrent dit thema te doorgronden.
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2. Methodologie
In dit hoofdstuk wordt de gebruikte methodologie gekaderd en gemotiveerd. De scriptie is
uitgevoerd aan de hand van een deductief onderzoek. Theorie werd uitgediept, waarna de
methodologie opgesteld werd en er van hieruit de onderzoeksvragen geformuleerd werden.

2.1. Desk research
Het onderzoek vertrok vanuit een lezing van belangrijke (standaard)werken om een algemeen beeld
van de problematiek te kunnen vormen en de nodige informatie hieromtrent te verwerven. De
literatuurstudie focuste zich op literatuur die de positie en de tewerkstelling van de kunstenaar
belichtte en het kunstenveld definieerde. Verder werden een heel aantal wetenschappelijke artikels
doorgenomen

die

telkens

relevante

aspecten

van

het

onderzoek

belichtten:

competentieontwikkeling, loopbaanontwikkeling, nieuwe loopbaanconcepten, ... Verder werden de
scripties van Delphine Dumon, Lien van Steendam en Sielke Sanen doorgenomen.
Daarnaast werd er gebruik gemaakt van cijfermateriaal van de Vlaamse Overheid om de aantallen
ingeschreven studenten en het aantal alumni per academiejaar in kaart te brengen en werden de
studiecurricula van elke onderwijsinstelling onder de loep genomen ter analyse. Er wordt met andere
woorden een case study gevoerd naar de actuele situatie van de Vlaamse conservatoria. Ten slotte
worden buitenlandse initiatieven vermeld die hier een inspiratiebron kunnen vormen voor de
Vlaamse opleidingen.

2.2. Onderzoeksmethoden
2.2.1. Onderzoeksontwerp
Het onderzoek verbindt een grondige desk research met zowel kwalitatieve als kwantitatieve
onderzoeksmethoden. Er wordt geopteerd voor deze combinatie om enerzijds de visie van de
omvattende groep alumni in kaart te brengen en anderzijds de individuele beleving van de recentelijk
afgestudeerden en opleidingsverantwoordelijken uit te spitten aan de hand van de diepte-interviews.
Het onderzoek tracht de alumni een stem te geven en hun noden op te lijsten om een sterk signaal
naar de conservatoria uit te sturen. Er wordt dus gebruik gemaakt van triangulatie of mixed method
research.

2.2.2. Kwalitatief onderzoek
De kwalitatieve methode wordt gebruikt om diepgang te geven aan het kwantitatief onderzoek en de
opinies en visies van de respondenten mee te nemen in het onderzoek. Deze betekenisgeving is van
belang om de problematiek volledig te kunnen begrijpen. Er wordt gebruik gemaakt van
semigestructureerde interviews op een diepgaande en exploratieve manier. De bevraging werd deels
geïnspireerd op de enquête uit het kwantitatief onderzoek en is grotendeels volgens diezelfde
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structuur opgesteld maar tracht nog meer diepgang te geven aan multiple jobholding, de opleiding,
de competentie- en loopbaanontwikkeling, ondernemerschap en steunpunten. De topiclijst is
lichtelijk geïnspireerd op de topiclijst uit de scriptie van Lien van Steendam (2010) maar tracht verder
verdieping te bieden op vlak van de positie van de opleiding en de daarbij horende
competentieontwikkeling en loopbaanondersteuning. Er werden twee versies van de topiclijst
opgesteld; een voor alumni en een voor opleidingsverantwoordelijken. Omdat het onderzoek zich
richt op de kwaliteit die het onderwijs biedt aan studenten om een duurzame loopbaan in de sector
uit te bouwen, werd er gekozen om ook die stemmen aan het woord te laten. Daarom werd er in
deze scriptie een opleidingsverantwoordelijke aan het woord gelaten. De topiclijsten zijn terug te
vinden in bijlagen 1 en 2.
2.2.2.1.
Gegevensverzameling
In totaal werden er vier individuele diepte-interviews afgenomen van alumni en één individueel
diepte-interview van een opleidingsverantwoordelijke. Er werd geopteerd om een combinatie te
maken van face-to-face gesprekken enerzijds en Skype videocall gesprekken anderzijds, dit uit
praktische overwegingen. Er werd verder naast face-to-face gesprekken gekozen voor videocall
gesprekken omdat er op die manier nog steeds een directe interactie mogelijk is met de respondent,
dit in tegenstelling tot een telefoongesprek (Mortelmans, 2009).
Er werd gekozen om een eerder beperkte groep respondenten te bevragen voor het kwalitatief
onderzoek omdat er geopteerd werd voor diepgaande interviews die gecodeerd en geanalyseerd
werden. Uit praktische overwegingen was het niet mogelijk om nog meer interviews af te nemen,
ervan uitgaande dat ook die grondig gecodeerd en geanalyseerd moesten worden. De alumni werden
via mail uitgenodigd om aan een diepte-interview deel te nemen. De respondenten die in de enquête
hun emailadres hadden opgegeven om deel te nemen aan de prijsverloting, werden uitgenodigd voor
een gesprek. Op deze manier konden vier alumni bevraagd worden, namelijk twee alumni van het
Lemmensinstituut, één alumnus van het Conservatorium Gent en één alumnus van het Koninklijk
Conservatorium

Antwerpen.

Daarnaast

werden

er

mails

uitgestuurd

naar

opleidingsverantwoordelijken om in gesprek te gaan over het thema. Hier kwam een positieve
respons

op

van

twee

opleidingsverantwoordelijken.

Slechts
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van
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twee

opleidingsverantwoordelijken muziek is een effectief gesprek doorgegaan. Het tweede gesprek is niet
kunnen doorgaan omdat de persoon in kwestie afwezig was op de datum van afspraak vanwege
langdurige ziekte. Het bleek nadien niet meer mogelijk om een nieuwe afspraak te plannen. De
getranscribeerde interviews zijn terug te vinden in bijlagen 7 tot en met 10. Er werd vanuit
privacyoverweging gekozen om het diepte-interview met de opleidingsverantwoordelijke niet te
transcriberen.
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2.2.3. Kwantitatief onderzoek
Het onderzoek maakt dus ook gebruik van een kwantitatieve bevraging en wel om de volgende
reden: het onderzoek wil aantonen dat de grote groep respondenten een sterke visie heeft en het
doel is om die dan ook uit te sturen naar de opleidingen. Dit zou in mindere mate gelukt zijn met
enkel kwalitatief onderzoek. Het kwalitatief onderzoek brengt ons in de positie om conclusies uit de
steekproef te veralgemenen naar de populatie van alumni.
Het kwantitatief luik maakt gebruik van een gestructureerde enquête die is opgesteld aan de hand
van open en gesloten vragen. We kunnen hier dus spreken van een cross-sectional design. Alumni
worden slechts eenmalig bevraagd tijdens een enquête. De enquête is opgevat in een aantal grote
onderdelen. Zo wordt er gepeild naar algemene studiegegevens, de kennis van het professionele
muziekveld, competenties en loopbanen, de beroepspraktijk, ondersteunende organisaties voor de
sector en persoonlijke gegevens. De vragenlijst is opgesteld aan de hand van het online programma
Qualtrics.
De enquête stond open tussen 6 april en 5 mei, dus zo’n dertigtal dagen. Respondenten werden via
verschillende kanalen op de hoogte gebracht van het onderzoek (mail en sociale media). Zo werd er
contact gezocht met departementshoofden, alumniverantwoordelijken en medewerkers van de
studentenadministraties om de enquête uit te sturen naar de alumni via mail. Voor drie
conservatoria (Antwerpen, Gent en Leuven) is dit gelukt. Om de responsgraad te verhogen werd er
aan de conservatoria na een aantal weken gevraagd om een ‘reminder’ uit te sturen naar alumni. Om
dit proces op te volgen werd er via mail en via telefoon contact gezocht om de medewerkers te
herinneren aan het onderzoek. Daarnaast werden er ook talrijke posts via sociale media verspreid op
de online community’s van de conservatoria zelf (alumniverenigingen op facebook). Via deze weg
werden de alumni ook aangespoord om deel te nemen aan de enquête. Het conservatorium van
Brussel heeft niet deelgenomen aan het onderzoek en de enquête dus niet verspreid onder alumni,
ondanks de veelvuldige pogingen om contact te zoeken. Dit verklaart de lage respons van alumni uit
Brussel.
De vragenlijst werd in twee versies opgesteld, namelijk in het Nederlands en het Engels omdat de
Vlaamse conservatoria heel wat anderstalige en buitenlandse studenten in huis hebben. De enquête
en de informatieve email, die werd verstuurd naar alumni, zijn raadpleegbaar in de twee talen in
bijlagen 3 tot en met 6. De vragen en gegeven antwoorden werden gecodeerd naar een dataset voor
SPSS.
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2.2.3.1.

Gegevensverzameling

 Populatie
Om dit onderzoek te voeren hebben we ons gericht op de onderzoeksgroep van recentelijk
afgestudeerden, met name de alumni die tot vijf jaar geleden afstudeerden aan een conservatorium
in de opleiding master muziek. Specifiek gaat het dus om personen die aan een van de vier Vlaamse
conservatoria (Conservatorium Antwerpen, Conservatorium Brussel, Conservatorium Gent of het
Lemmensinstituut Leuven) afstudeerden in de academiejaren 2011 tot en met 2015. Er is gekozen
om alumni tot vijf jaar na afstuderen te bevragen omdat zij volop in de opstart zitten van een
artistiek parcours en een professionele loopbaan als kunstenaar. Zij werden reeds geconfronteerd
met de valkuilen van het professionele kunstenveld en hebben een zicht op de sterktes en zwaktes
die ze aan de opleidingen kunnen toewijzen. De populatie alumni muziek bedraagt 1381, zoals
gedetailleerd wordt weergegeven in Figuur 1 op pagina 32.
 Steekproef
De steekproef alumni master muziek bedraagt in het totaal 227 alumni, dit zijn met andere woorden
de respondenten die de enquête volledig hebben ingevuld tot het einde. Op twee plaatsen in de
enquête is een uitval van respondenten merkbaar. Zo vielen er 11 respondenten uit na vraag 7. De
volgende groep respondenten viel vooral uit na vragen 12, 13 of 14. Het betreft daar een groep van
13 personen. In totaal hebben dus 24 respondenten de enquête slechts onvolledig ingevuld. Als we
deze groep ‘onvolledigen’ toevoegen aan de ‘volledige’ groep komen we uit bij een steekproef van in
het totaal 251 respondenten. Omdat het voor bepaalde vragen toch relevant is om de ganse
respondentengroep mee te nemen in de data analyse wordt er geopteerd om een berekening te
maken op basis van de gehele groep (251 respondenten). In hoofdstuk 7 wordt grondig gemotiveerd
voor welke vragen dit toegepast wordt.
Een online vragenlijst werd via alumniwerkingen en via sociale media (facebook communities)
uitgestuurd. Dit wil zeggen dat 16,4% van onze totale populatie de vragenlijst volledig heeft ingevuld.
Als we de onvolledige enquêtes meetellen komen we aan 18,2%. Het verloten van vijf Bol.com
bonnen ter waarde van €25 -met dank aan het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten- heeft
hoogstwaarschijnlijk ook bijgedragen aan de grote responsgraad.
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 Enquête
De vragenlijst voor deze enquête is deels geïnspireerd op de vragenlijst uit de scriptie van Delphine
Dumon (2013). Zo werden er onderdelen uit ‘kennis omtrent het professionele veld’, ‘de
beroepspraktijk’ en ‘ondersteunende organisaties voor de sector’ uit haar scriptie overgenomen om
als basis te dienen voor mijn vragenlijst. Verder werd de vragenlijst aangevuld met vragen die peilen
naar competenties en loopbanen, deze vragen werden zelf opgesteld op basis van relevante
literatuur en artikelen om een aanvulling te vormen op de aanvankelijke vragenlijst en dieper te
graven naar de actuele problematiek van deze scriptie.
In de enquête werden een aantal specifieke concepten bevraagd. Zo werd naar de kwaliteit van het
onderwijs gepeild aan de hand van Q4, Q5 en Q14_1 t.e.m. Q14_6. Vervolgens werden er vragen
opgesteld in functie van de bevraging naar competenties en de ontwikkeling ervan. De vragen die
naar dit concept pijlen zijn Q10 t.e.m. Q13, Q14_4, Q14_5, Q15, t.e.m. Q17 en Q22_6. Het volgende
concept is de loopbaan en de ontwikkeling ervan. De vragen die dit concept meten zijn Q14_6 t.e.m.
Q14_8, Q18 t.e.m. Q21, Q22_5 en Q23 t.e.m. Q28. Het volgende concept betreft het polyvalente of
freelancekarakter van de artistieke arbeidsmarkt. Dit werd gemeten aan de hand van vragen Q22_1
t.e.m. Q22_4, Q22_7 en Q22_8. Ten slotte werd het belang van stakeholders als concept gemeten
aan de hand van de vragen Q29 t.e.m. Q32. Algemene vragen die onder andere in analyses gebruikt
worden als controlevariabelen en ook dienden als contextueel kader zijn Q1 t.e.m. Q3, Q6, Q7 en
Q33 t.e.m. Q37.

2.3. Opbouw onderzoek
Het onderzoek is opgevat in een aantal grote onderdelen. Hoofdstuk één behandelt een algemene
introductie waarin het onderzoeksopzet geduid wordt en de onderzoeksvragen belicht worden.
Hoofdstuk twee gaat verder met het beschrijven en duiden van de methodiek. De situering van het
muzikale landschap in Vlaanderen wordt in hoofdstuk drie behandeld en wordt gevolgd door
hoofdstuk vier, waarin er dieper wordt in gegaan op het hoger muziekonderwijs. Verder behandelen
hoofdstuk

vijf

en

zes

achtereenvolgens

de

loopbanen

van

een

musicus

en

de

competentieontwikkeling en het competentiemanagement. In hoofdstuk zeven worden de
resultaten van het kwantitatief en kwalitatief onderzoek belicht en ten slotte worden in hoofdstuk
acht de conclusies en aanbevelingen opgelijst en geformuleerd voor de sector, conservatoria en
alumni.
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3. Situering van het muzikale landschap in Vlaanderen
3.1. De professionele muzieksector in Vlaanderen
 De fragiele positie van de musicus
De professionele klassieke muzieksector wordt uitvoerig beschreven door Hans Abbing (2009).
Abbing waarschuwt voor de gevaren en valkuilen van de sector en beschrijft de situatie van de sector
als precair omdat hij meent dat klassieke muziek zal uitsterven als men zich niet aanpast aan de
nieuwe ontwikkelingen en tendensen op de muziekmarkt van vandaag de dag. Eerder onderzoek van
Abbing uit 1993 wijst op de nadelige positie van de klassieke musicus binnen dat verhaal. De
klassieke (re)productie van artistiek werk zou nefast en nadelig zijn omdat een concertbeleving maar
in weinige mate een meerwaarde biedt boven het beluisteren van een cd-opname. Volgens Abbing
heeft dit tot gevolg dat het publiek steeds minder geneigd is om een klassiek concert bij te wonen. Bij
jazz- en popmuziek vormt de concertbeleving daarentegen een surplus bovenop de plaatopname. De
klassieke muzieksector tracht dit probleem op te lossen door crossovers aan te gaan met andere
kunstdisciplines. Ondanks de initiatieven tot het kunstmatig laag houden van de toegangsprijzen
blijven de bezoekersaantallen volgens Abbing (1993) dalen. Het opnemen van klassiek repertoire
brengt, aldus Abbing, vaak geen culturele innovatie omdat het focust op reprises van bekende en
minder bekende componisten waardoor de nood aan nieuwe opnamen gering zou zijn. Eens men een
opname gekocht heeft van een bepaald werk, is de nood naar een nieuwe opname van dat werk
klein. Abbing (1993) haalt als argument aan dat het bij klassieke muziek om vervangbare arbeid gaat
waardoor de meeste musici bij plaatopnamen geen auteursrechtvergoeding als percentage van de
verkoopprijs kunnen krijgen, maar een eenmalige vergoeding die verband houdt met de arbeidstijd.
Deze sterke opinie van Abbing wijst duidelijk op een aantal pijnpunten maar plaatst de kunstenaar
ook in een zeer fragiele positie omdat hun artisticiteit als toegevoegde waarde aan de kunst wordt
ontkent. Verder schrijven Dujardin & Volont (2014) dat de macro-economische context de positie van
de kunstenaar bemoeilijkt. Zo verwijzen ze naar Abbing (2002) die spreekt over de ‘income penalty’,
waarbij de kwaliteit van artistiek werk niet objectief meetbaar is met als gevolg dat de meest
succesvolle kunstenaar de meeste opdrachten binnenhaalt en de rest overblijft met lege handen. Zo
vormen kleine verschillen in prestaties toch de basis voor grote inkomensverschillen (zoals geciteerd
in Dujardin & Volont, 2014).
 De gesatureerde markt
Dat de klassieke muzieksector een nichesector is, verbaast dus niet. En die muzieksector is verzadigd,
zo schrijft Muziekplatform (2010) in zijn visietekst. Het overaanbod van creatieven op de markt zorgt
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voor een actuele problematiek vanwege de beperkte en gesatureerde afzetmarkt in Vlaanderen. Van
Petegem, Elias, De Maeyer & Van Leeuw beschreven in 2005 al een sterk stijgende tendens in de
inschrijvingen aan conservatoria, met als gevolg een overaanbod van musici op de markt. Zo verwijst
Dumon naar Valgaeren (2004) die stelt dat slechte 0,03% procent van de Vlaamse studenten
doorstroomt naar professionele orkesten doordat er gewoonweg te weinig plaats is (Dumon, 2013,
43). Ook VDAB staaft –iets recenter- met cijfers dat de kans om na één jaar nog werkzoekend te zijn
met een diploma muziek en podiumkunsten geschat wordt op 13,8 % (VDAB, 2015, 61). Specifiek
voor een diploma muziek komt er een beter resultaat naar voren van 9,7% (VDAB, 2015). Creatieven
worden geconfronteerd met een hoge mate van concurrentie en het overaanbod van vandaag de dag
zorgt voor een van de voornaamste hindernissen voor getalenteerde creatieven. Wat niet rendabel
is, overleeft niet op de huidige muziekmarkt. Dit heeft als effect dat veel creatieven blijven hangen in
het systeem van multiple job holding (Muziekplatform, 2010, 3). Ter vergelijking wordt verwezen
naar een onderzoek2 van Miksza & Hime (2015) dat de carrièrepaden van alumni muziek –van het
afstudeerjaar 2010- in kaart bracht. Dit onderzoek werd uitgevoerd in de Verenigde Staten en
toonde een aantal opmerkelijke bevindingen. Zo bleek dat 33% van de alumni muziek die als
uitvoerend musicus actief wilden zijn, al vóór het afstuderen een job hadden gevonden, terwijl 52,6%
van de alumni die actief wilden zijn als kunstdocent in minder dan vier maanden na afstuderen een
geschikte job vonden. Ook 30,7% van de uitvoerend musici kozen ervoor om verder te studeren,
terwijl slechts 4,6% van de docenten daarvoor koos (Miksza & Hime, 2015, 180). Deze cijfers zijn
enigszins verbazend in vergelijking met onze Vlaamse muziekmarkt die we zoals hierboven vermeld
als ‘gesatureerd’ benoemen.
Hier kan natuurlijk ook de kanttekening gemaakt worden dat kunst niet altijd te vermarkten is en dat
kunst niet in dienst van de maatschappij moet staan maar eerder een kritische blik werpt en een
spiegel biedt op de samenleving. Om een cultuursociologisch discours te vermijden, wordt hier niet
dieper op ingegaan. Daar waar zowel de commerciële, de alternatieve als de klassieke genres nood
hebben aan financiële stimuli is er een tendens naar een vermindering van middelen.
Muziekplatform (2010) wijst daarom ook expliciet naar de overheid en diens functie als meer
prominent leidende rol op vlak van cultuurbeleid en subsidiemechanismen.

2

Dit onderzoek maakt een onderscheid tussen alumni in de afstudeerrichting ‘uitvoerend musicus’ en de
afstudeerrichting ‘kunstdocent’. De percentages zijn bijgevolg ook per groep afzonderlijk te interpreteren.
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Creative Skills Europe, het Europees platform voor tewerkstelling en training in de audiovisuele
sector en de podiumkunstensector verzamelde data3 over de artistieke arbeidsmarkt en schrijft in die
context over een podiumkunstensector die voornamelijk bestaat uit een veelheid aan zeer kleine
bedrijfjes met eerder jonge werkkrachten. Veel professionals worden buiten het werknemersstatuut
ingezet als freelancer, zelfstandige of onafhankelijk werker en vormen de grote groep van werkenden
in de sector. De markt is zeer dynamisch en toont een groeiend aantal bedrijven in de sector. De
bedrijven binnen de podiumkunstensector zijn voornamelijk actief binnen creatie en productie. Er is
een stijgende tendens waarneembaar naar meer freelance- en kortere contracten. Het gebrek aan
jobs voor de veelheid aan professionals binnen de sector maakt dat de competitie hoog is. Hieruit
vloeit voort dat professionals die actief zijn in de sector zich multi-actief moeten profileren en actief
moeten zijn in meerdere sectoren om aan het werk te kunnen blijven. Levenslang leren en training
(zie hoofdstuk 6.1 en 6.2) vormen dus belangrijke sleutels om de loopbaan van een professional te
sturen en te verzekeren (Creative Skills Europe, 2015).
Creative Skills Europe benoemt drie grote veranderingen die de sector ondergaat; (1) de digitale
shift, (2) de technologische ontwikkelingen en (3) de economische terugval met de daardoor
ontstane nood aan nieuwe businessmodellen. Hierdoor is het van belang dat de sector zich mee
ontwikkelt en inzet op deze veranderingen. Zo moet er bijvoorbeeld sterk ingezet worden op
(nieuwe) media om het publiek via meerdere platformen te mobiliseren en te informeren. Ook dient
er rekening gehouden te worden met de tendens naar nieuwe loopbanen. Daar waar professionals
nu steeds meer op basis van freelance- of zelfstandigencontracten aan het werk gezet worden,
moeten ze actief hun competentieontwikkeling richten en bijsturen om hun loopbaan te
ontwikkelen. Creative Skills Europe benadrukt dat er een grote nood is aan gerichte training voor
professionals in de sector tijdens, maar ook na hun opleiding ter voorbereiding op de professionele
kunstensector. Daarnaast wordt het belang van on-the-job-learning aangestipt en de samenwerking
tussen verschillende sectoren als meerwaarde geformuleerd (Creative Skills Europe, 2015).
 Speelkansen en internationalisering
Het concertcircuit in Vlaanderen moet nog beter ondersteund worden vanuit de overheid. Op die
manier moet er een binnenlandse afzetmarkt gegarandeerd kunnen worden voor musici. Het
Vlaamse muzieklandschap is vandaag de dag teveel op zichzelf teruggeplooid. Het internationale
perspectief ontbreekt waardoor de slagkracht van het aanwezige talent in Vlaanderen te beperkt
3

De data zijn afkomstig uit nationale statistieken over de audiovisuele en de podiumkunstensector. Europese
trends werden blootgelegd op basis van de analyse van een bundeling van statistieken en kwalitatieve
analyses, verzameld in acht EU landen (België, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en
Groot-Brittannië).
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blijft. Vlaamse muziekmakers ontbreken vaak de middelen, ondersteuning en doorzettingsvermogen
om de landsgrenzen over te steken. Op economisch en financieel vlak vergroot internationalisering
de overlevingskansen voor groepen omdat ze hun speelkansen en afzetmarkt vergroten. De Vlaamse
muzieksector moet in dit geval andere (Europese) landen als voorbeeld nemen omdat zij in hun
ondersteuningsbeleid kiezen voor een piramidemodel. De brede basis krijgt alle kansen en het
topsegment dat internationaal excelleert, krijgt daarvoor voldoende ondersteuning en promotie. Dit
vormt voor het Vlaamse muzieklandschap nog een uitdaging om eigen internationale successen om
te zetten in een duurzame en structurele werking. De presentatie van kwalitatieve producten, het
verkennen van potentiële buitenlandse markten en de aanwezigheid op die markten vormen de drie
niveaus van een kwalitatieve internationale werking (Muziekplatform, 2010, 4-6).
 Muziekverkoop
De Belgische muziekindustrie beleeft al een tiental jaar een ingrijpende economische crisis. De omzet
van de fysieke markt van muziek is sterk gedaald en de digitale verkoop kan dit verlies niet
compenseren. De digitalisering vergemakkelijkt de verspreiding en de toegankelijkheid van muziek,
wat nefast is voor de muziekverkoop. De platenindustrie lijdt in de periode van 2000 tot 2009 een
verlies van 44 procent, namelijk van 175 miljoen naar 98 miljoen euro (Muziekplatform, 2010, 17). De
verklaringen hiervoor zijn te situeren binnen o.a. het illegaal downloaden en de steeds kleiner
wordende marges op cd’s en dvd’s. Dit heeft als gevolg dat muzikanten en auteurs hun inkomsten
zien dalen. Het succes van live optredens compenseert echter deels het verlies aan inkomsten uit
verkoop samen met de inkomsten uit digitale verspreiding van muziek (Muziekplatform, 2010, 17).
Hier komen we echter weer terecht bij de noodzaak van internationalisering. Artiesten zijn vaak al
snel ‘uitgetourd’ in België waardoor het buitenland noodzakelijkerwijs aangeboord moet worden.
 De actieve consument
De luisteraar en consument van muziek is dankzij de digitalisering ontpopt tot een actieve consument
die zelf bepaalt waar en wanneer hij bepaalde media aangrijpt. De veelheid aan media heeft als
effect dat de muzikant en de consument van muziek zich een weg moeten banen doorheen elkaar
overlappende kringen van entertainmentbeleving. Muziek wordt aangegrepen als een smeermiddel
van het product en muzikanten fungeren als ‘dienstmaagd’ van het merk (Muziekplatform, 2010, 11).
Een artiest moet zich trachten te profileren in een veld dat gekenmerkt wordt door een veelheid aan
producten. Hierdoor is het voor de kunstenaar moeilijker om op te vallen in een grote pool van
kunstenaars. De artiest moet in dat geval sterk inzetten op promotie en marketing (Muziekplatform,
2010, 12). Het wankelend mediabeleid zorgt er vandaag de dag voor dat kunstenaars zich moeten
aanpassen aan de smaak van het medium waarop zij zich wensen te presenteren.
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3.2. Overheidssteun voor de muzieksector in Vlaanderen
Kunstenaars kunnen via verschillende kanalen aanspraak maken op subsidies. De Vlaamse overheid
fungeert in eerste instantie als grote ondersteuner voor de kunstenaars. De voorwaarden voor
toekenning van subsidies van de Vlaamse Gemeenschap zijn gevat in decreten. Tot 2004 werd er
voor elke deelsector binnen de Kunsten een apart decreet gebruikt, sinds april 2004 is er een
allesomvattend Kunstendecreet in gebruik genomen. Sinds 2016 wordt er een vernieuwd decreet in
gebruik genomen dat verder de schotten wil opheffen tussen de verschillende kunstendisciplines.
Het kunstendecreet onderscheidt verschillende soorten subsidies. De voor de muzieksector relevante
subsidievormen

worden

hieronder

toegelicht.

Voor

elke

subsidie

gelden

specifieke

toegankelijkheidsvereisten waaraan voldaan moet worden en wordt er gebruik gemaakt van
kwalitatieve beoordelingscriteria (Kunstenpunt Muziek, 2016).
o

Subsidies voor het geheel van de werking: met name subsidies toegekend voor een periode
van 2 of 4 jaar. Het betreft de ondersteuning voor ensembles, orkesten, muziekpodia,
werkplaatsen, festivals, alternatieve managementkantoren, ... [structurele subsidies]

o

Projectsubsidies: met name het ondersteunen van organisaties die niet via een structurele
subsidie ondersteund worden. De projectsubsidie dient om een in tijd en opzet afgelijnd
project te ondersteunen.

o

Subsidiëring aan kunstenaars: het betreft beurzen voor individuele kunstenaars die
naargelang het soort project of de verdienste van de kunstenaar kunnen aangevraagd
worden. Het kunstendecreet maakt daarbij een onderscheid tussen:
 Ontwikkelingsgerichte beurzen [zonder concreet resultaat] (ter ondersteuning
van de ontwikkeling van het oeuvre van beloftevolle kunstenaars)
 Projectbeurzen [met concreet resultaat]
 Creatieopdrachten



Subsidiëring van internationale initiatieven: subsidiëring vanuit het kunstendecreet voor
internationale projecten, werkverblijven en residenties, internationale netwerkorganisaties
zoals EFA4, IAMIC5, … en tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten van en naar
het buitenland.



Subsidiëring van opnameprojecten: subsidie voor de registratie op een drager van artistieke
uitvoeringen.

4
5

EFA: European Festivals Association (EFA)
IAMIC: International Association of Music Information Centres
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Minitoelagen: het bieden van een tijdelijke financiële overbrugging waarbij de ontvanger de
toelage terug betaalt over een af te spreken periode van maximaal 4 jaar6.

Het nieuwe kunstendecreet –goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 13 december 2013creëert een nieuw kader voor de ondersteuning van de professionele kunsten in Vlaanderen. De
regelgeving is gebaseerd op de conceptnota van Vlaams minister voor Cultuur Joke Schauvliege
‘Vernieuwing van het Kunstendecreet en beleidskader kunsten’ waarin gepleit werd voor een
vernieuwing van het decreet en het beleidskader kunsten. Verder is het nieuwe kunstendecreet ook
gebaseerd op de resultaten van een grondige evaluatie en bevraging van de kunstensector, de
conceptnota van Vlaams Parlementslid Bart Caron en de hoorzittingen naar aanleiding van de
conceptnota’s. Het wijzigend decreet van 8 mei 2015 is dus op een aantal vlakken aangepast. De
herzieningen werden doorgevoerd om een vlottere uitvoering van het decreet te bekomen en een
aantal onnauwkeurigheden recht te zetten (Kunsten & Erfgoed, 2016).
Naast subsidiëring via het kunstendecreet kunnen kunstenaars ook aanspraak maken op Europese
subsidies en internationale fondsen. Verder kan er voor de muzieksector ook subsidiëring
plaatsvinden op gemeentelijk en provinciaal niveau. Ook CultuurInvest, een Vlaams investeringsfonds
voor cultuurgebonden activiteiten en kleine en middelgrote ondernemingen, kan ondersteuning
bieden. Het fonds verstrekt leningen voor de helft van de financiering en neemt participaties in
ondernemingen. Dankzij het fonds kan het productieproces, de promotie, marketing en distributie
van muziek ondersteund worden. Verder draagt Flanders Investment & Trade gedeeltelijk bij in de
prijs van prospectiereizen in het buitenland. Deze bijdragen leveren een algemene ondersteuning
van de industrie (Muziekplatform, 2010, 18).

6

Een minitoelage is niet cumuleerbaar met eventuele andere beurzen die door de overheid worden toegekend
voor hetzelfde dossier.
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4. Het hoger muziekonderwijs
4.1. Situering
De democratisering van het hoger onderwijs vanaf de jaren 1970 heeft de instroom van studenten op
kunsthogescholen over Europa enorm doen stijgen (Van Winkel, Gielen & Zwaan, 2012, 19). De
opleidingen aan conservatoria richtten zich aanvankelijk enkel op de klassieke opleidingen maar in de
periode 1990-1994 kwam daar verandering in met de invoering van de opleidingen Jazz en Lichte
Muziek binnen de vier Vlaamse Conservatoria (VLHORA, 2003). De evolutie van het kunstonderwijs
gedurende de laatste 20 jaar wordt door Laureyns en Mühleis omschreven als een tendens naar
academisch kapitalisme7. Vlaamse kunstscholen werden decretaal verplicht zich te associëren met
een universiteit waardoor het bedrijfsprincipe van schaalvergroting op het kunstonderwijs werd
toegepast. De lange historische traditie van het kunstonderwijs zou mede daardoor verloren gegaan
zijn. Het kunstonderwijs verlegde de focus naar academisme, onderzoek en doctoraten, het belang
hiervan wordt ook onderstreept door het onderzoeksrapport van de VLHORA (2011). Als resultaat
hiervan kaarten Laureyns en Mühleis aan dat opleidingen hun artistieke focus gedwongen hebben
moeten verleggen (Laureyns & Mühleis, 2015, 12). De opdeling van het hoger kunstonderwijs in een
BaMa-structuur werd vanaf 2004 ingezet, waar er voordien gewerkt werd met de traditionele
graden. Dumon (2013) spreekt in diezelfde context over de verschuiving van kennisoverdracht naar
het aanleren van gerichte competenties. Zo vermeldt ze dat het hoger muziekonderwijs op basis van
het kwalificatiedecreet van 2009 meer de focus moet leggen op wetenschappelijke competenties dan
op beroepsgerichte competenties om uiteindelijk bij te dragen aan academisch onderzoek (Dumon,
2013, 25). Het visitatierapport van de VLHORA stelt dat de kwaliteit van het muziekonderwijs in
Vlaanderen vrij hoog is. Daarnaast wordt echter aangestipt dat het hoger kunstonderwijs nog sterker
kan inzetten op de introductie van het professionele werkveld voor hun alumni en hen op een
structurele manier beter moet voorbereiden op bepaalde professionele taken en daarnaast meer
moet inzetten op internationalisering (VLHORA, 2011, 34).
 Het studiecurriculum
Volgens De Ruiter bestaat het ideale studiecurriculum uit enerzijds het aanleren van vaardigheden en
persoonlijke artistieke ontwikkelingen maar anderzijds ook uit het in staat zijn tot beslissingen
nemen, handelen, scheppen, improviseren, verdiepen, transformeren en leiden. Een student zou
volgens De Ruiter in staat moeten zijn om te reflecteren op zichzelf, collega’s en docenten enerzijds

7

Het academisch kapitalisme houdt in dat principes vanuit het bedrijfsleven toegepast worden op de
academische wereld. Zo worden concurrentie, winstmaximalisatie, marktpositionering en kapitaalaccumulatie
toegepast op de academische sector wat als gevolg heeft dat universiteiten en hogescholen zich gaan gedragen
als concurrerende bedrijven.
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maar ook op de wereld van kunst en cultuur anderzijds. De integratie van verschillende
kunstdisciplines vormt een meerwaarde voor de kunstenaar. Het curriculum dient constant in
beweging te zijn en steeds tot de nodige vernieuwing te leiden. De Ruiter waarschuwt voor de
stagnatie van de studiecurricula op conservatoria. Zo spreekt hij van een overladenheid van het
studiecurriculum als gevolg van de focus op controlemechanismen via accreditatie en visitaties.
Flexibilisering en individualisering dienen twee fundamentele pijlers voor het studiecurriculum te
vormen. Een opleidingsaanbod gericht op de student waarbij er op basis van eigen talent, ambities
en interesse gekozen kan worden uit een reeks van verplichte en optionele opleidingsonderdelen (De
Ruiter, 2007, 7-12). Een balans tussen (artistieke) creatie en reflectie moet gezocht worden binnen
het curriculum (Vanhee & Van Imschoot, 2015, 49-50).
De visietekst van Muziekplatform (2010) wijst op de evolutie van het opleidingsaanbod in het hoger
muziekonderwijs en spreekt in die context van een ‘voorzichtige verruiming’ van het aanbod. De
opleiding van studenten wordt breder ingevuld, waarbij er mogelijkheden gegeven worden om
individueel naar eigen wens het verplicht studiegedeelte aan te vullen met keuzevakken aan de hand
van een creditsysteem (Muziekplatform, 2010, 15). Studenten de mogelijkheid geven om te
differentiëren

in

het

aanbod

heeft

als

positieve

uitkomst

dat

ze

verschillende

toekomstmogelijkheden kunnen verkennen tijdens hun opleiding (Huiskens, 2007, 81-82). Het
streven naar topkwaliteit binnen de kunstopleidingen blijft prioritair en de verworven artistieke
vaardigheden van jonge muzikanten moeten hen in staat stellen om zonder problemen te kunnen
doorstromen naar het Vlaamse (en internationale) muzikale landschap. Jonge muzikanten moeten
echter vanuit de opleiding ook breed georiënteerd worden met een ruime kijk op de muziekcultuur.
Naast de zuiver artistieke en creatieve focus dienen kunstopleidingen ook meer aandacht te geven
aan sociale, pedagogische, economische en commerciële aspecten van de muziekcultuur
(Muziekplatform, 2010, 15). In deze context verwijst Dumon (2013) naar een onderzoek uit 2012 van
Muziekcentrum Vlaanderen in samenwerking met BAM8, het departement CJSM9 van de Vlaamse
Overheid en Cera10. Hierin wordt gezegd dat er een discrepantie zou bestaan enerzijds tussen de
zakelijke kennis en de managementvaardigheden van studenten hoger kunstonderwijs en anderzijds
de dagdagelijkse professionele realiteit in de muzieksector. Veel laatstejaarsstudenten aan Vlaamse
conservatoria beschikken volgens het onderzoek niet over de nodige kennis omtrent het
professionele muziekveld, de sociale en economische positie van de kunstenaar en de professionele
8

Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst, het officieel steunpunt voor de beeldende
kunstensector. Op 1 januari 2015 ging het Kunstenpunt van start; een nieuw steunpunt voor beeldende
kunsten, muziek en podiumkunsten. Kunstenpunt is een fusie van het Instituut voor Beeldende, Audiovisuele
en Mediakunst, Muziekcentrum Vlaanderen en Vlaams Theater Instituut.
9
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
10
Coöperatieve vennootschap voor welzijn en welvaart
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instanties die hen kunnen bijstaan (Dumon, 2013, 11). Eerder onderzoek uit 2007 constateert dat in
Nederland zo’n 70 % van de afgestudeerden zich onvoldoende voorbereid voelt op de arbeidspraktijk
(Huiskens, 2007, 81). Recenter onderzoek toont aan dat slechts 26% van de alumni tevreden is over
de aansluiting van de opleiding op de artistieke arbeidsmarkt (Studiekeuze 123, 2015) waardoor we
kunnen concluderen dat er slechts een kleine mate van verbetering zichtbaar is. Ook Heinsius en
Huiskens (zoals geciteerd in Gubbels, 2007, 76) vinden dat onderwijsinstellingen hun curriculum
zodanig moeten inrichten dat concrete praktijkvragen in de opleiding aan bod komen. Er moet dus
gezocht worden naar de balans tussen artistieke kwaliteit en de omkadering. Meeuwissen (1997)
spreekt in die context over de afstemming van opleidingsprofielen op beroepsprofielen. Het
beroepsprofiel11 vormt namelijk de basis van waaruit het opleidingsprofiel12 vormgegeven wordt. De
nodige vaardigheden, kerncompetenties, kennis of beroepshoudingen worden vanuit het
beroepsprofiel naar het opleidingsprofiel vertaald om de nodige output te kunnen leveren. Het
opleidingsprofiel moet in de best mogelijke mate aangepast zijn aan de beroepen die ermee
uitgeoefend kunnen worden om zo een nauwe aansluiting met het arbeidsveld te kunnen
garanderen (Meeuwissen, 1997 zoals geciteerd in Van Petegem, Elias, De Maeyer & Van Leeuw,
2005, 29).
Heinsius wijst op drie tekorten binnen kunstopleidingen: het gebrek aan zakelijke vorming, het
gebrek aan interdisciplinaire samenwerking en het gebrek aan beeldschepping omtrent de breedte
van het beroep. Daarnaast wijst Huiskens nog op het voordeel van een interdisciplinaire
samenwerking tussen traditionele kunst, de creatieve industrie en het bedrijfsleven. Er blijkt een
toenemende interesse te ontstaan voor de inbreng van kunstenaars en creatieven buiten hun eigen
sector (Gubbels, 2007, 77). Dit kan interessante perspectieven bieden op vlak van multiple
jobholding. Gubbels wijst op het feit dat ondernemerschap een competentie is die verder ontwikkeld
kan worden in het kunstonderwijs. Verder is een doorgedreven focus op de individuele ontwikkeling
van studenten nefast als de blik op buitenwereld daarbij zoek raakt. Vaak zijn opleidingen teveel
gericht op het eerste en zijn studenten onvoldoende in staat op zichzelf te positioneren en te
profileren in de kunstwereld (Gubbels, 2007, 78-79). Daarnaast is het belangrijk in het achterhoofd te
houden dat een ver doorgedreven inzet op ondernemerschap nefast kan zijn voor de artistieke

11

Een beroepsprofiel kan gedefinieerd worden als “een omschrijving van het takenpakket dat aan een bepaald
beroep verbonden is. In dit takenpakket, dat veelal wordt ingedeeld in kern- en randtaken, wordt aangegeven
welke gedragingen en welke resultaten men van de betreffende persoon verwacht.” (Meeuwissen, 1997 zoals
geciteerd in Van Petegem, Elias, De Maeyer & Van Leeuw, 2005, 29).
12
Een opleidingsprofiel wordt ge-ent op een beroepsprofiel. “Een opleidingsprofiel geeft als het ware aan
welke vorming iemand genoten moet hebben om succesvol één of meerdere beroepen te kunnen uitoefenen
(vaktechnische inzichten, sociale vaardigheden, …).” (Meeuwissen, 1997 zoals geciteerd in Van Petegem, Elias,
De Maeyer & Van Leeuw, 2005, 29).
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inhoud van kunstopleidingen en dat opleidingen best reflectie en zelfreflectie centraal zetten om van
daaruit te vertrekken (Van Winkel, Gielen, & Zwaan, 2012, 77).
 Zicht op de beroepspraktijk
Volgens De Ruiter zijn kunstopleidingen onvoldoende afgestemd op de actuele beroepspraktijk. Hij
noemt het kunstonderwijs zelfs ‘hopeloos ouderwets’ en geeft daarbij een aantal argumenten
waarom de actuele tendensen geen ingang vinden in het onderwijs. Zo vindt hij dat de opdeling van
kunstenaars in scheppende, uitvoerende, toepassende, autonome of improviserende kunstenaar
overbodig is omdat de disciplines met elkaar verweven zijn en een kunstenaar er goed aan doet om
multidisciplinair te werk te gaan. Deze stratificatie doet geen recht aan de brede visie die de
opleidingen moeten hebben. Het gebrek aan investeringen in nieuwe technologie en de daarbij
horende artistieke inbreng maakt dat kunstopleidingen verouderd zijn (De Ruiter, 2007, 7-12). Verder
kan ook verwezen worden naar Michael van Hoogenhuyze die in deze context schrijft dat “het
kunstonderwijs mee moet veranderen met de ontwikkelingen in de samenleving”. Hoogenhuyze
beweert dat opleidingen tot specifieke kunstberoepen illusies vormen en in realiteit nauwelijks waar
te maken zijn, ook al beschikt de kunstenaar over de geschikte artistieke capaciteiten (Van
Hoogenhuyze, zoals geciteerd in Le Cosquino de Bussy, 2007, 26). Verder blijkt uit onderzoek van
Miksza & Hime dat de assumptie die bestaat over de tewerkstelling van kunstenaars, dat ze namelijk
na verloop van tijd “toch terecht komen in een job in het onderwijs”, grotendeels waar te zijn (Miksza
& Hime, 2015, 182).
Hiermee wordt de opkomst van de creatieve industrie in verband gebracht en wordt de vraag gesteld
of alumni van kunstopleidingen in staat zijn om aan de eisen van de commerciële kunstsector te
voldoen. De traditionele kunstvormen waarin ze opgeleid zijn kennen slechts een klein aantal
commerciële segmenten en de vraag moet daarom ook gesteld worden in hoeverre alumni
gemotiveerd zijn om zich in een commerciëlere setting te begeven (Van Hoogenhuyze, zoals
geciteerd in Le Cosquino de Bussy, 2007, 26). Een citaat van Heinsius treft de problematiek in de
kern:
“Kunstenaars die niet in staat zijn om zich op de markt te bewegen of te communiceren met
een opdrachtgever komen niet ver. Succesvolle kunstenaars zeggen dat ze 50 à 60 procent van hun
tijd bezig zijn met netwerken, opdrachten verwerven en communiceren. En dat terwijl tijdens de
opleiding 90 procent van de aandacht uitgaat naar het artistieke deel… Bij beginnend kunstenaars is
het vaak: een projectje hier, een baantje daar. Maar als je succes wil hebben, moet je op een paar
dingen focussen en daar echt voor gaan.” (Joost Heinsius, zoals geciteerd in Gubbels, 2007, 76-77).
Het netwerk is dus van groot belang voor een kunstenaar. Ook Dujardin & Volont (2014) menen dat
het welslagen van een bepaalde productie sterk afhangt van het onderhouden van een stabiel
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netwerk. Vanuit dat netwerk kunnen kunstenaars samenwerkingsverbanden opzetten en
financieringsmogelijkheden aanspreken. Het netwerk stabiliseert de hyperflexibele tewerkstelling
van de kunstenaar (Dujardin & Volont, 2014). Huiskens stelt dat kunstenaars breed inzetbaar moeten
zijn en zich positief moeten opstellen ten opzichte van ander (niet-)artistiek werk. Een kunstenaar
dient zich ten allen tijden bewust te zijn van de eigen vaardigheden en de eigen mogelijkheden om
brood op de plank te krijgen (Lucie Huiskens, zoals geciteerd in Gubbels, 2007, 78-79). Diezelfde
Huiskens wijst erop dat ondernemerschapsontwikkeling een kwestie is van levenslang leren waarvan
de fundamenten in de kunstopleidingen gelegd moeten worden. Zo zegt ze dat “niemand op je zit te
wachten: je moet je eigen toekomst scheppen” (Huiskens, 2007, 83). De ontwikkeling van
ondernemerschapsvakken aan kunsthogescholen blijkt een grote noodzaak te zijn om zo studenten
te kunnen helpen om een duurzame carrière in de sector te ontwikkelen (Miksza & Hime, 2015, 182).
In deze context kunnen we verder verwijzen naar ‘T-shaped profiles’ waarbij individuen een brede
basis aan vaardigheden ontwikkelen maar meer vaardigheden en expertise in één segment
uitbouwen. Een individu heeft een brede basis om op terug te vallen en heeft de nodige capaciteiten
en flexibiliteit om zich in te passen in een breder scala aan disciplines. Het ontwikkelen van deze Tshaped profiles zal naar de toekomst toe aan belang winnen omdat individuen steeds meer
verschilende loopbaanpaden bewandelen en bijgevolg een meerwaarde betekenen voor het individu
(Creative & Cultural Skills, 2015, 25).
Onderzoek van Van Petegem et al. (2005) belicht de tewerkstellingskansen van studenten aan
kunsthogescholen. Daaruit blijkt dat er vanuit de opleidingen op een niet-gestructureerde, informele
manier inspanningen geleverd worden inzake de plaatsing van alumni maar dat er geen
plaatsingsdienst actief is. Zo blijkt dat de initiatieven van de departementen een positieve invloed
hebben op de tewerkstellingskansen van alumni maar er wordt echter ook aangegeven dat een
plaatsingsdienst een meerwaarde zou kunnen betekenen in functie van de verhoging van de
tewerkstellingskansen van alumni (Van Petegem, Elias, De Maeyer & Van Leeuw, 2005, 145).

4.2. Analyse van de opleidingen en het studiecurriculum
De analyse van het hoger muziekonderwijs en de aangeboden opleidingen wordt in dit onderzoek
beperkt tot de vier Vlaamse gesubsidieerde instellingen: het Koninklijk Conservatorium Antwerpen
(AP Hogeschool Antwerpen), het Koninklijk Conservatorium Brussel (Erasmushogeschool Brussel), het
Conservatorium van Gent (Hogeschool Gent) en het Lemmensinstituut (Luca School of Arts) in
Leuven. Deze vier instellingen zijn afhankelijk van een overheidssubsidie en worden gesubsidieerd
aan de hand van een financieringsmodel dat gekoppeld is aan het aantal studenten. In de paragrafen
4.2.1 tot en met 4.2.4 worden de curricula uitgediept op vlak van omkaderende vakken. Er wordt
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nagegaan in hoeverre de kunstopleidingen inzetten op vakken die studenten voorbereiden op hun
professionele loopbaan als kunstenaar.
Maar eerst wordt een contextueel kader weergegeven om de aantallen studenten in kaart te
brengen. In Tabel 1 worden de aantallen inschrijvingen in de master muziek van de voorbije vijf
academiejaren weergegeven, gerangschikt per opleidingsinstelling. Hieruit kunnen we opmaken dat
AP Hogeschool Antwerpen een licht stijgende populatie studenten kent doorheen de voorbije vijf
jaar. Erasmushogeschool kent een piek in de jaren 2012-2014 maar krijgt nadien een lichte terugval
van studenten. Hogeschool Gent geeft de omgekeerde tendens, met een dal in het academiejaar
2012-2013 gevolgd door een sterke stijging van studentenaantallen. Luca School of Arts kent als
enige instelling een onregelmatig wisselend aantal inschrijvingen zodat er geen tendens uit op te
maken valt.

Tabel 1: Aantal inschrijvingen master muziek per instelling13

13

De cijfers zijn afgeleid uit de statistische jaarboeken van de Vlaamse overheid.
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Tabel 2 geeft een andere weergave van dezelfde cijfers, waarbij er geopteerd werd om een
rangschikking te hanteren op basis van jaartallen. De totale hoeveelheid inschrijvingen in de richting
master muziek per jaar bedraagt voor 2010-2011 786 studenten, voor 2011-2012 771 studenten,
voor 2012-2013 799 studenten, voor 2013-2014 831 studenten en voor 2014-2015 824 studenten. Bij
deze rangschikking is duidelijk merkbaar dat Erasmushogeschool Brussel de meest populaire
kunsthogeschool blijft op vlak van aantallen studenten, gevolgd door Luca School of Arts, AP
Hogeschool Antwerpen en Hogeschool Gent.

Tabel 2: Aantal inschrijvingen master muziek per jaartal14

14

De cijfers zijn afgeleid uit de statistische jaarboeken van de Vlaamse overheid.
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Figuur 1: Aantal uitgereikte diploma's master muziek15

Figuur 1 toont het aantal uitgereikte diploma’s per jaartal. Er is een stijgende tendens
waarneembaar. Dit geeft de problematiek, zoals weergegeven door de visietekst van Muziekplatform
(2010) weer, namelijk dat er een overaanbod aan creatieven op de markt is en dat die beperkte en
gesatureerde markt geen tewerkstelling kan bieden aan al die creatieven.

4.2.1. AP Hogeschool Antwerpen
Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen biedt verschillende afstudeerrichtingen binnen de muziek.
Masters hebben de keuze tussen een klassieke muziekopleiding (instrument/zang) of een opleiding
jazz en lichte muziek (instrument/zang). Verder zet het conservatorium in op (een aanzet tot)
ondernemerschap en biedt het conservatorium de opleidingen muziektheorie/schriftuur,
muziekpedagogie, koor- of hafabradirectie en compositie (AP Hogeschool Antwerpen, z.j.). Op de
website van AP Hogeschool Antwerpen staat te lezen dat ondernemerschap voor hen het volgende
inhoudt: het zelfstandig ontwikkelen van interdisciplinaire projecten, het begeleid opzetten van een
eigen artistiek project, communicatie, promotie en publiekswerking. Opmerkelijk is dat het
opleidingsonderdeel ‘ondernemerschap/arts entrepreneurship’ in de eerste master niet alle van de
hierboven beschreven ondernemerschapscompetenties aanbiedt. Aan de hand van tien lessen wordt
getracht studenten een basistheorie omtrent strategisch ondernemerschap mee te geven. Studenten
leren theorie in praktijk om te zetten en om projecten methodisch te ontwikkelen. De cursus wordt

15

De cijfers zijn afgeleid uit de Databank Hoger Onderwijs/Datawarehouse.
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in samenwerking met het Kunstenloket opgezet (AP Hogeschool Antwerpen, 2015). Verder zijn er de
keuzevakken ‘inleiding tot cultuurmanagement’ en ‘marketing’ en het verplicht onderdeel ‘inleiding
tot de muziekpraktijk’. Het conservatorium tracht dus reeds sterk in te zetten op de (zakelijke)
omkadering van een artistieke praktijk, maar kan nog sterker inzetten op andere omkaderende
facetten zoals bijvoorbeeld communicatie- en netwerktraining.

4.2.2. Erasmushogeschool Brussel
Het Koninklijk Conservatorium Brussel biedt verschillende afstudeerrichtingen binnen de muziek.
Masters hebben de keuze tussen een klassieke muziekopleiding (instrument/zang) of een opleiding
jazz en lichte muziek (instrument/zang) met de nadruk op Latin Music. Daarnaast worden er masters
ingericht voor muziekschriftuur, compositie, hafabradirectie en orkestdirectie. Daarnaast biedt het
conservatorium ook een professionele bachelor Musical aan (Koninklijk Conservatorium Brussel,
2016). Er is in het studiecurriculum enkel het omkaderend vak ‘muziekmanagement’ terug te vinden.
Voor het conservatorium liggen dus nog grote opportuniteiten klaar om een betere aansluiting op
het werkveld te bieden voor studenten.

4.2.3. Hogeschool Gent
Het Conservatorium Gent maakt binnen de masteropleidingen een onderscheid tussen uitvoerende
muziek (klassieke muziek of jazz/pop) en scheppende muziek (compositie of muziekproductie).
Daarnaast bieden ze een opleiding tot instrumentenbouw, muziekpedagogie en bieden ze een
master muziektheorie/schriftuur. Verder kan er ook de Engelstalige master Music (EMA) gevolgd
worden. Binnen het derde bachelorjaar, het eerste en het tweede masterjaar wordt er het optievak
‘ondernemen’ aangeboden. Daarnaast vormt in het tweede masterjaar het vak ‘kunst in het
werkveld’ een optie voor studenten waarbij studenten zelfstandig een kunstproject opzetten om
inzicht te verwerven in de nodige artistieke en organisatorische vaardigheden. De vakken ‘muziek en
management’ en ‘ondernemen’ vormen keuzevakken binnen de masteropleiding (Hogeschool Gent,
2016). Verder vormt het vak ‘muziek en recht’ hier bovenop ‘muziek en management’, ‘kunst in het
werkveld’ en het keuzevak ‘ondernemen’ een extra verplichte aanvulling op het curriculum binnen
de afstudeerrichting jazz. Verder vormt het vak ‘juridische en economische aspecten van de
muziekindustrie’ ook een verplicht opleidingsonderdeel en is er de optie op het vak ‘communicatie
en media’ te volgen (Hogeschool Gent, 2016). Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat het
conservatorium al sterk tracht in te zetten op omkaderende vakken rond de organisatie van een
artistieke praxis. Interessant is ook dat het conservatorium communicatie en media aanbiedt in de
master, zodat studenten dit als tool kunnen gebruiken om hun toekomstige artistieke praktijk vorm
te geven.
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4.2.4. Luca School of Arts
Het Lemmensinstituut biedt afstudeerrichtingen binnen de uitvoerende muziek. Masters hebben de
keuze

tussen

een

(instrument/zang).

klassieke
Daarnaast

muziekopleiding
biedt

het

(instrument/zang)

Lemmensinstituut

of

masters

een

opleiding

compositie,

jazz

directie,

muziekpedagogie en muziektherapie. Het Lemmensinstituut biedt binnen de masteropleidingen de
keuzevakken podium- en zakelijke training, bijkomende solistische vorming, bijzonder(e) artistiek(e)
project(en), die refereren naar de omkadering van een artistieke praktijk (Luca School of Arts, z.j.). De
inzet op omkaderende vakken is hier nog in een prille fase maar toch worden studenten aan de hand
van bijzonder(e) artistiek(e) project(en) aangezet om zelfstandig projecten op poten te zetten en de
organisatie ervan op zich te nemen.
Om samen te vatten valt dus op dat de omkaderende vakken grotendeels als keuzevakken
aangeboden worden en dat ze slechts een ‘klein’ onderdeel vormen in de curricula van de vier
kunsthogescholen, namelijk doorgaans vakken van slechts drie studiepunten. Wanneer deze
keuzevakken in de master gekozen kunnen worden ligt de optie dus volledig bij de student, die in zijn
masterjaren misschien net volop wil inzetten op zijn instrument in functie van de masterproef. En
snellere integratie van omkaderende vakken, al in het derde bachelorjaar bijvoorbeeld kan hier een
meerwaarde bieden.
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5. De loopbaan van een musicus
5.1. Wat is een loopbaan?
Lange tijd stond het begrip loopbaan voor voorspelbare bewegingen doorheen de hiërarchie van jobs
in een organisatie (De Vos, 2015, 70). Het begrip loopbaan wordt vanuit verschillende invalshoeken
belicht, namelijk vanuit het standpunt van de werknemer, de organisatie en onder invloed van de
maatschappelijke context. Zo bekomt Hall onderstaande definitie voor een loopbaan:
“Een loopbaan is een opeenvolging van aan elkaar gerelateerde werkervaringen enactiviteiten die een individu tijdens zijn leven doorloopt, die gericht zijn op persoonlijke en
organisatiedoelstellingen en die gedeeltelijk onder eigen controle en gedeeltelijk onder de controle
van anderen vallen.” (Hall, 1986, zoals geciteerd in Sanen, 2014, 2).
Uit de definitie blijkt dat de loopbaan een zaak is van zowel werknemer als werkgever. Deze definitie
uit de jaren ’80 geeft nog blijk van een opvatting over lineaire loopbanen. Een loopbaan werd gezien
als een relatie tussen een werknemer en een organisatie waarbij stabiele organisatiestructuren en
het hiërarchisch opklimmen op de organisatieladder dé uitgangspunten vormden. Loyaliteit naar de
organisatie toe werd beloond met werkzekerheid. Sinds de jaren ’90 werd een omwenteling ingezet
waarbij werknemers niet meer afhankelijk waren van hun werkgever waardoor de lineaire loopbaan
van voordien veranderde in een nomadische loopbaan. De globalisering, mondialisering en de
technologische vooruitgang maakten dat organisaties flexibeler te werk moesten gaan om accuraat
in te spelen op actuele veranderingen (Sullivan & Baruch, 2009, 1542).
De visie omtrent het verdwijnen van de ‘loopbaan voor het leven’ wint aan aandacht en loopbanen
die samenvallen met een organisatie zijn al lang niet meer de norm. Zo schrijft De Vos dat een
loopbaan kan bestaan uit transities zoals periodes van werkloosheid, loopbaanonderbreking,
deeltijds werk, … Een duurzame loopbaan is gebaseerd op continuïteit, waarbij werknemers zich los
van de grenzen van een organisatie ontwikkelen binnen én over de jobs heen, al dan niet
onderbroken door perioden van non-activiteit. Loopbaanzekerheid en het flexibel inspelen op
veranderingen komen dus in de plaats van werkzekerheid (De Vos, De Prins, Van Beirendonck &
Cambré, 2013, 74-79). Allmendinger, Hackman & Lehman (1996) wijzen op de veranderende
tendensen in de loopbanen van musici, zo treedt er een shift op in duurzaamheidsmodellen, een
evolutie weg van de stabiele loopbaan bij één (vaste) werkgever, naar meer ondernemende en
onafhankelijke benaderingen van een loopbaan (zoals geciteerd in Miksza & Hime, 2015, 177).
Dujardin & Volont (2014) wijzen op de veelal niet lineaire of systematische trajecten van
kunstenaars. Zo kan volgens hen een artistieke loopbaan de vorm hebben van een tandzaag, met
afwisselend dalende en opklimmende fases, onder andere op vlak van inkomsten en succes. Verder
wijzen Dujardin & Volont (2014) erop dat een artistieke loopbaan kan bestaan uit pauzeperiodes,
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bijvoorbeeld tussen twee bezoldigde opdrachten in, wat het projectmatig werk doet toenemen. In
die context verwijzen ze verder naar Boltanski & Chiapello (1999) die samenvatten dat “kunstenaars
geen loopbaan meer maken maar van het ene project in het andere stappen, waarbij het succes van
een bepaald project eventueel de sleutel kan zijn tot andere, interessantere projecten” (zoals
geciteerd in Dujardin & Volont, 2014). Een kunstenaar doet er dus goed aan om efficiënt te werk te
gaan en de ideale balans te vinden tussen artistieke en commerciële vaardigheden om zijn loopbaan
uit te stippelen op basis van de hyperflexibele tewerkstelling (Dujardin & Volont, 2014).
Vier dimensies vormen het vertrekpunt voor nieuwe loopbanen: tijd, sociale ruimte, eigenaarschap
en betekenis. Loopbanen worden vandaag de dag gekenmerkt door een veranderende tijdsdimensie
omdat ze onder invloed van o.a. de stijgende pensioenleeftijd langer maar ook onvoorspelbaarder
worden. Korte episodes volgen elkaar al dan niet op een logische wijze op. Een loopbaan wordt
beïnvloed door de sociale ruimte, in die zin dat zowel de persoonlijke levenscontext als de
organisatiecontext van invloed zijn op de loopbaan van een individu. Daarbij wordt gedacht aan
onder andere het ‘nieuwe werken’ waarbij de grenzen tussen de privécontext en de werkcontext
vervagen. Het individu krijgt een steeds groter wordend eigenaarschap over zijn loopbaan en gaat de
loopbaan onafhankelijk van organisaties ontwikkelen. Dit eigenaarschap over de eigen loopbaan
impliceert dat een individu zelf verantwoordelijk is voor het eigen loopbaansucces en de continuïteit
van de loopbaan. Het succes van een loopbaan wordt meer en meer op basis van individuele en
subjectieve loopbaanankers bepaald in plaats van op objectieve maatstaven zoals promotie en
opslag. Een individu geeft eigen waarden aan wat voor hem van betekenis is voor een succesvolle
loopbaan. Eenieder bepaalt zelf zijn succes en geeft eigen betekenis aan het concept loopbaan (De
Vos, 2015, 71). Het eigenaarschap vereist bijgevolg de ontwikkeling van een set van
loopbaancompetenties die het individu in staat stellen om zelf initiatief te nemen en te reflecteren
over de eigen loopbaan. Uit onderzoek van Miksza & Hime blijkt dat alumni muziek ontevreden zijn
over de opportuniteiten om aan loopbaanontwikkeling te doen binnen hun job, jobzekerheid en het
inkomen. Ze verwijzen ook naar onderzoeken van Mogelhof & Rohrer (2005) en Parasauraman &
Purohit (2000) die stellen dat muzikanten ontevreden zijn over de mogelijkheden van professionele
groei en ontwikkeling en over de economische stabiliteit van het beroep (Miksza & Hime, 2015, 180,
184). De loopbaancompetenties waarover hierboven gesproken wordt, worden uitvoerig behandeld
in hoofdstuk 5.2.1.
Ondanks de aandacht voor nieuwe vormen van loopbanen moet er wel een kanttekening gemaakt
worden. Onderzoek van De Vos en Dries (2013) wijst er op dat organisaties traditionele vormen van
carrièremanagement blijven aanhangen en dat het streven naar continuïteit sterk afhankelijk is van
de samenstelling van het menselijk kapitaal binnen een organisatie. Het belang dat binnen een
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organisatie gehecht wordt aan continuïteit, gedraagt zich mediërend ten opzichte van de relatie
tussen het menselijk kapitaal en de benadering van carrièremanagement (De Vos & Dries, 2013,
1819). Eerder onderzoek van Verbruggen et al. (2007) naar carrièreattitudes van Belgen onderstreept
deze visie en concludeert dat de grote meerderheid van Belgen geen loopbaanpraktijk kent zoals
‘protean’ of ‘boundaryless’ career. Daaruit blijkt dat Belgen een traditionele loopbaan prefereren die
jobzekerheid biedt. België scoort binnen Europese landen zeer laag op mobiliteit van arbeid en
carrière (Sels et al., 2005, zoals geciteerd in De Vos & Dries, 2013, 1820-1821). Het resultaat van het
onderzoek van De Vos & Dries (2013) stelt dat carrières meer ‘protean’ worden maar niet meer
‘boundaryless’ evolueren (De Vos & Dries, 2013, 1826). De carrière voor het leven is een gegeven van
het verleden maar de traditionele carrière binnen een organisatie is nog verre van uitsterven (De Vos
& Dries, 2013, 1828). De nieuwe loopbaanconcepten ‘protean’ en ‘boundaryless’ career worden
geduid in hoofdstukken 5.3.2.1 en 5.3.2.2.

5.2. Loopbaanbeleid- en management
Loopbaanbeleid wordt gedefinieerd als het geheel van processen en praktijken die de ontwikkeling
van de medewerker langs een pad van ervaringen en jobs managen (Gutteridge, Leibowitz & Shore,
1993; Hall, 2002 zoals geciteerd in De Vos, De Prins, Van Beirendonck & Cambré, 2013, 74-79). Het
loopbaanbeleid vormt een cruciale schakel in het uitbouwen van een duurzaam human resources
management. Een duurzaam loopbaanbeleid draagt in die zin bij tot organisatieresultaten maar
vertrekt ook vanuit zelfsturing en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Individuele
doelstellingen en aspiraties van medewerkers worden in rekening genomen. Het is dus een kwestie
van te zoeken naar de balans tussen het ‘binden’ en het ‘loslaten’ van medewerkers en mobiliteit als
uitgangspunt te nemen boven retentie. De Vos werkt de idee van balansdenken verder uit in haar
model van duurzaam loopbaanbeleid. Naast de balans tussen het binden en loslaten van werknemers
wordt er een balans gezocht tussen de behoeften van het individu en die van de organisatie, tussen
loopbaanondersteuning en zelfsturing, tussen maatwerk en inclusiviteit en ten slotte tussen korte en
lange termijn (De Prins, De Vos, Cambré, Gielens & Van Beirendonck, 2014, 95 en De Vos et al., 2013,
2014 zoals geciteerd in De Prins, 2015, 149-150). Het duurzaam loopbaanbeleid integreert
elementen van nieuwe loopbanen en talentmanagement (De Vos, De Prins, Van Beirendonck &
Cambré, 2013, 74-79). Medewerkers kunnen dankzij het loopbaanbeleid hun competenties
ontwikkelen, groeien in hun job en eventueel evolueren naar een andere job (De Prins, De Vos,
Cambré, Gielens & Van Beirendonck, 2014, 94-97).
Loopbaanbeleid lijkt, volgens een onderzoek van De Vos (2013), sterk uitgewerkt te zijn in die
organisaties die afhankelijk zijn van hun menselijk kapitaal. Menselijk kapitaal wordt volgens Lepak &
Snell (1999, 2002 zoals geciteerd in De Vos & Dries, 2013) onderverdeeld in twee categorieën, met
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name waarde en uniciteit. Waarde refereert naar het potentieel van het menselijk kapitaal om bij te
dragen aan de ‘corebusiness’ van de organisatie om een competitief voordeel te bekomen. Uniciteit
verwijst in deze context naar de mate waarin het menselijk kapitaal vervangbaar is. Een hoge mate
van uniciteit betekent dan dat een werknemer moeilijk te vervangen is vanwege zijn/haar unieke
competenties en talenten (De Vos & Dries, 2013, 1817). Lepak en Snell (1999) maken een
onderscheid tussen vier kwadranten van menselijk kapitaal (zoals geciteerd in De Vos & Dries, 2013,
1818):


‘Talent’ omvat het menselijk kapitaal dat zowel waardevol als uniek is. Interne ontwikkeling
van deze werknemers staat voorop, waarbij de focus op de organisatie gelegd wordt om een
competitief voordeel te verkrijgen. Het streven naar continuïteit vormt hier een kernbegrip
omdat organisaties graag dit ‘talent’ in de organisatie willen houden en hen stimuleren om
zich binnen de organisatiegrenzen te ontwikkelen. (hoge waarde, hoge uniciteit)



‘Interne partners’ zijn medewerkers die waardevolle competenties bezitten die breed
aangereikt worden op de arbeidsmarkt en de nodige uniciteit dus missen. (hoge waarde, lage
uniciteit)



‘Contractwerkers’ zijn de medewerkers met functionele competenties die generiek
vertegenwoordigd worden en weinig strategische waarde hebben. (lage waarde, lage
uniciteit)



‘Externe partners’ zijn personen met een zeker bezit van unieke competenties maar
competenties die niet direct relevant zijn voor de organisatie in kwestie. (lage waarde, hoge
uniciteit)

Logischerwijs vormt het een onderdeel van de HR-strategie van een organisatie om resoluut in te
zetten op de retentie en opvolging van de sleutelwerknemers en de continuering van hun loopbaan
bij de organisatie. Deze sleutelwerknemers kunnen uit verschillende kwadranten van het model van
Lepak en Snell (1999) komen.
Loopbaanbeleid steunt op een aantal belangrijke pijlers: expliciete ondersteuning waarbij het
expliciteren en bespreken van ambities en mogelijkheden een transparant en vertrouwelijk klimaat
creëert; zelfsturing waarbij medewerkers hun eigen loopbaan vrij vorm kunnen geven; werkbelasting
die afhankelijk van de fysieke en mentale context en de levensfase van de medewerker aangepast
kan worden; flexibiliteit om in te spelen op de continue veranderingen met de mogelijkheden van
interne mobiliteit en co-sourcing om talent optimaal in te zetten; inclusiviteit om een beleid uit te
stippelen gericht op alle werknemers maar ook maatwerk; comfort en competentie waarbij een
balans gezocht wordt tussen uitdaging en comfort of zekerheid; het uitdagen van medewerkers om
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het potentieel ten volle te benutten (De Prins, De Vos, Cambré, Gielens & Van Beirendonck, 2014, 9497).
Ook hier dient een kanttekening gemaakt te worden. De Prins schrijft dat uit onderzoek van De Vos
(2012) blijkt dat slechts 2% van de bevraagde HR-respondenten in Vlaanderen vindt dat het
loopbaanbeleid in vergelijking met andere HR-domeinen goed is uitgewerkt in de betreffende
organisatie (De Prins, 2015, 160). Een citaat van De Vos raakt de kwestie in de kern (De Vos, 2012, 14
in De Prins, 2015, 161):
“Leidinggevenden kunnen weigerachtig staan tegenover loopbaanbegeleiding uit vrees dat
dit de deur openzet voor medewerkers om te vertrekken.”
Zo wordt met andere woorden het vermijden van loopbaangesprekken een impliciete manier om
(interne) mobiliteit te ontwijken.

5.2.1. Hefbomen voor een duurzaam loopbaanbeleid
Belangrijke

hefbomen

voor

een

duurzaam

loopbaanbeleid

zijn

het

ontwikkelen

van

loopbaancompetenties, het investeren in werkvermogen en het opbouwen van een duurzaam
competentiekapitaal (De Prins, 2015, 151).


Loopbaancompetenties:

naast

vaktechnische

en

gedragscompetenties

winnen

loopbaancompetenties steeds meer aan belang. Deze competenties zijn niet gelinkt aan een
specifieke functie maar stellen een medewerker in staat om op een proactieve wijze
zijn/haar eigen loopbaan te sturen. Het individu is bewust van zijn eigen competentiekader
en ontwikkelt het in relatie met de arbeidsmarkt. Moderne en flexibele loopbanen vereisen
dergelijke metacompetenties omdat het individu het eigenaarschap bezit over zijn loopbaan.
Deze metacompetenties hebben betrekking op kennis (savoir), vaardigheden (savoir-faire)
als attitudes (savoir-être) (Dujardin et al., 2014 zoals geciteerd in De Prins, 2015, 151).
 Kennis (savoir): over arbeidsmarkt, rekruteringskanalen en –instrumenten,
netwerken, …
 Vaardigheden (savoir-faire): bewust worden, bespreekbaar maken, in tijd en ruimte
plaatsen, onderhouden, ontwikkelen, … van professionele identiteit, waarden,
ambities, verwachtingen, …
 Attitudes

(savoir-être):

zelfvertrouwen

opbouwen,

veranderingsbereid

zijn,

veerkracht tonen, afstand kunnen nemen
In de Angelsaksische literatuur is een analoge driedeling terug te vinden tussen knowing why,
knowing how en knowing whom. Knowing why heeft betrekking op de professionele
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identiteit van een individu en in welke mate die zijn loopbaanverwachtingen duidelijk kan
stellen. Knowing how refereert naar het bezitten van de nodige kennis en vaardigheden om
je loopbaan uit te bouwen en knowing whom duidt het belang aan van een sterk omringend
sociaal netwerk. De Prins (2015) voegt hier nog een vierde metacompetentie branding me
aan toe omdat het actief zoeken naar opportuniteiten in de organisatie en jezelf profileren
elementair is om de inhoud van de eigen ‘loopbaanrugzak’ ook effectief te kunnen gebruiken
en in te zetten. Verder zijn deze metacompetenties van groot belang omdat ze in grote mate
de snelheid, de richting en het succes van het eigen loopbaanverhaal bepalen (De Prins,
2015, 152). Verder bepalen ze sterk de employability (Forrier, 2007, 108). Zelfreflectie en
zelfbewustzijn

vormen

elementaire

voorwaarden

om

tot

het

ontwikkeling

van

loopbaancompetenties te komen (De Prins, 2015, 152). Dujardin & Volont (2014) wijzen op
de belangrijkste determinanten voor het op gang brengen van een (succesvolle) loopbaan. Zo
vormen authenticiteit, het opbouwen van een netwerk en het diversifiëren van competenties
kernelementen om een creatieve loopbaan op te starten. Hierin zien we sterke verwijzingen
naar knowing how en knowing whom.
Wanneer we dit vertalen naar het standpunt van de opleidingen kan gesteld worden dat
kunstopleidingen vooralsnog het meest inzetten op (artistieke) knowhow. De technische en
artistieke ontwikkeling staat voorop. Knowing whom wordt door de opleidingen aangereikt
door studenten in contact te brengen met gastprofessoren via onder andere masterclasses;
op die manier kunnen studenten hun netwerk versterken. Daarnaast vormen (orkest)stages
een must om de brug te maken naar het professionele veld. Stages ontbreken weliswaar
grotendeels in de opleidingscurricula master muziek. Wel bieden de conservatoria, zoals
uitgediept in hoofdstukken 4.2.1 t.e.m. 4.2.4, bijzondere artistieke projecten waarin
studenten gestimuleerd worden om hun artistieke praktijk uit te bouwen en zelf een project
op poten te zetten. Het inzetten op knowing why kan deels in vraag gesteld worden omdat
opleidingen niet bewust inzetten op loopbaanontwikkeling en –verwachting van studenten.


Investeren in werkvermogen: Hier wordt gedoeld op het vorm geven van het loopbaanbeleid
in functie van de individuele (fysieke) noden van medewerkers. Afhankelijk van de levensfase
waarin individuen zitten, moeten ze de mogelijkheid krijgen om hun werkbelasting aan te
passen. Het loopbaanbeleid moet streven naar een werkbare loopbaan voor elk individu met
een lange termijn perspectief (De Prins, 2015, 157).



Opbouwen van competentiekapitaal: Individuen doorlopen tijdens hun loopbaan een
opeenvolging van korte leercycli. Via zo’n cyclus –bestaande uit een ontdekkingsfase,
vestigingsfase, handhavingsfase en losmakingsfase- zijn individuen in staat om zich telkens
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weer verder te ontwikkelen en te vervolmaken. Aan de hand van de bereikte prestaties
vormt het individu nieuwe doelstellingen en een hernieuwd zelfbeeld dat aanleiding geeft tot
de opstart van een nieuwe leercyclus. In een ideale situatie leidt elke leercyclus tot een
hoger niveau van psychologisch succes (De Prins, 2015, 154). Om het competentiekapitaal te
verduurzamen kan een individu de competenties transfereren. Zo kunnen competenties die
ontwikkeld en toegepast worden in de privésfeer ook aangewend worden in de professionele
activiteiten of competentietransfers tussen jobs en/of sectoren plaats vinden. In die context
spreekt men dan van een spillover-effect. Regelmatige activering van verworven
competenties behoort uiteraard ook tot het verduurzamen van het competentiekapitaal (De
Prins, 2015, 155-157 en De Prins & Bouwers, 2014 zoals geciteerd in De Prins, 2015, 155). De
diversificatie van communicatieve, creatieve en ondernemerschapscompetenties vergroot de
stuurbaarheid van een kunstenaarsloopbaan (Dujardin & Volont, 2014).

5.3. Hybride loopbanen
De beroepspraktijk van een kunstenaar wordt vandaag de dag steeds meer gekenmerkt door ‘crossovers’ en het combineren van de artistieke praktijk met andere werkzaamheden. Het alternatief
beroepsinkomen wordt steeds meer gevonden in de culturele en creatieve industrie.
Gedifferentieerde beroepspraktijken vormen het hart van het artistieke bestaan, veelal om financiële
redenen. Voor een kunstenaar lopen privé en werk, vrije tijd en arbeidstijd door elkaar. De definitie
van een hybride kunstenaar situeert zich volgens Van Winkel et al. (2012) op twee vlakken. Er wordt
een onderscheid gemaakt tussen sociale en artistieke hybriditeit. Sociale hybriditeit heeft te maken
met het mengen van maatschappelijke sferen of waardenregimes. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen ‘werelden’ met elk eigen waarden en een eigen waardenhiërarchie. We spreken van
hybride vormen wanneer deze ‘werelden’ door elkaar beginnen te lopen. Hybridisering gaat in deze
context verder dan een plurale of pluriforme beroepspraktijk. (Van Winkel, Gielen, & Zwaan, 2012, 79). Er wordt gesproken van artistieke hybriditeit als er aan volgende twee voorwaarden is voldaan:


de kunstenaar combineert autonome en toegepaste kunstvormen; met andere woorden, hij
of zij is pluriactief;



het onderscheid tussen autonome en toegepaste kunstvormen is bovendien geheel of
gedeeltelijk vervaagd, in de perceptie van de kunstenaar zelf en van zijn omgeving (Van
Winkel, Gielen, & Zwaan, 2012, p. 10).

Hybriditeit markeert dus de fase waarin het onderscheid tussen kunst en niet-kunst uiteindelijk
vloeibaar wordt. Een hybride kunstenaar voelt dus geen noodzaak om het autonome en nietautonome deel van zijn/haar kunstenaarspraktijk uit elkaar te houden. Een pluriactief kunstenaar
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daarentegen probeert op hiërarchisch, organisatorisch of conceptueel vlak een onderscheid te
maken tussen het autonome en niet-autonome deel van de praktijk. Een ‘nieuwe’ kunstenaar is dus
idealiter iemand met een groot maatschappelijk bereik, die zonder problemen kan afwisselen tussen
verschillende contexten; iemand die zijn of haar creatieve en artistieke competenties via toegepaste
vormen kan uiten (Van Winkel, Gielen, & Zwaan, 2012, p. 11). Uit het onderzoek van Van Winkel et
al. (2012) blijkt dat voor alumni16 ‘hybridisering’ een deftig woord is voor bijklussen, kleine baantjes
of opdrachten en hopen dat er nog tijd rest om kunst te creëren.
Van Winkel et al. (2012) benoemen zes waarderegimes waarin een kunstenaar zijn/haar dagelijks
leven opdeelt. Het betreft de wereld van de inspiratie waarin het bizarre, het ongewone, het
etherische en het onuitsprekelijke centraal staan; de domestieke wereld waarin voortplanting,
traditie en respect voor hiërarchische verhoudingen centraal staan; de wereld van de faam, reputatie
en beroemdheid waarbij de publieke opinie als gemeenschappelijk principe geldt; de civiele wereld
waarin participatie, emancipatie en burgerrechten enerzijds en de gemeenschap en het
gemeenschappelijk draagvlak anderzijds centraal staan; de markt die begrippen als competitie,
rivaliteit en winstbejag behelst; en ten slotte de wereld van de industrie waarbij efficiëntie,
performativiteit en toekomstgerichtheid de voornaamste principes vormen (Van Winkel, Gielen, &
Zwaan, 2012, p. 29-33).

5.3.1. Polyvalent, polyactief en pluriactief. What’s in a name?
De begrippen polyvalent, polyactief en pluriactief lijken in het eerste opzicht te doelen op hetzelfde.
Om duidelijkheid te scheppen worden de begrippen hieronder gedefinieerd. Een polyvalent
kunstenaar vervult verschillende taken binnen zijn/haar eigen artistieke praktijk. Een polyactief
kunstenaar vervult verschillende beroepen in verschillende maatschappelijke velden. Pluriactiviteit
omvat het differentiëren van activiteiten binnen de kunsten. De verhouding tussen de verschillende
plurale activiteiten vormt een interessant gegeven om te zien in hoeverre ze elkaar en de artistieke
praktijk beïnvloeden (Van Winkel, Gielen, & Zwaan, 2012, 9-10). Kunstenaars kunnen hun activiteiten
dus intern diversifiëren waardoor ze hun kunst in zoveel mogelijk beroepssectoren trachten uit te
oefenen. Zo kan een muzikant via concerten geld verdienen, maar ook proberen om projecten in de
audiovisuele sector binnen te halen. Een kunstenaar doet er verder goed aan om zijn competenties
uit te breiden naar aanverwante activiteiten zoals administratieve taken, het onderwijs, .. om zich
beter te positioneren in het veld. Een kunstenaar die zich ten slotte extern diversifieert genereert
inkomen uit niet-artistieke activiteiten (Dujardin & Volont, 2014).

16

Dit onderzoek uit 2012 spitst zich toe op alumni uit beeldende kunstopleidingen in Vlaanderen en Nederland.
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In deze context is het ook nuttig om het begrip ‘freelancer’ te duiden. Zoals eerder vermeld wordt
het verhaal van de loopbaan meer een kwestie die zich buiten organisatiegrenzen afspeelt.
Onafhankelijkheid en nieuwe loopbaanmogelijkheden vormen dan het vertrekpunt van een
ongebonden loopbaan. Sanen verwijst naar Janssens & Bresseleers (2011) voor de definitie van een
freelancer: “een persoon die verschillende soorten opdrachten uitvoert voor steeds verschillende
werkgevers en dit voor een korte duur.” (Sanen, 2014, 5).

5.3.2. (Nieuwe) loopbaanconcepten
5.3.2.1.
Protean career
De protean career is een nieuw loopbaanconcept dat verwijst naar de loopbaan van individuen die
een sterke identiteit en aanpassingsvermogen hebben. ‘Protean’ is een adjectief afgeleid van de
Griekse mythologische figuur Proteus die zichzelf van vorm kon veranderen. Individuen met een
protean career doen op die manier aan eigen loopbaanmanagement, gestuurd volgens intrinsieke en
waardegebonden oriëntaties. Het individu neemt zelf verantwoordelijkheid op en laat dit niet enkel
over aan de organisatie waarvoor hij werkt (De Vos & Soens, 2008 in De Prins, 2015, 155).
De Prins (2015) spreekt over twee dimensies van een protean career. Het individu is ‘self-directed’
wat wil zeggen dat hij zich gemakkelijk kan aanpassen naargelang de prestaties die van hem gevraagd
worden. Daarnaast is het individu waardegedreven wat wil zeggen dat hij de eigen loopbaan
beoordeelt op basis van persoonlijke waarden. Een individu met een protean career zal sterk blijven
werken aan zijn competentieontwikkeling om steeds in staat te blijven om de loopbaan actief en
optimaal te sturen. Het individu beoordeelt zijn loopbaan en stuurt de ontwikkeling ervan op basis
van zijn eigen intrinsieke professionele waarden (Briscoe et al., 2006 in De Prins, 2015, 155). Op die
manier kan het individu actief inspelen op de loopbaankansen die toegereikt worden. Hall (2002)
onderstreept dat de protean career sterk gestuurd wordt door psychologisch succes. Objectieve
succesfactoren zoals loon, promotie,… zijn in mindere mate van belang voor een individu met een
protean career. Een protean career is dus, eerder dan de boundaryless career, sterk georiënteerd op
de individuele beleving en perceptie van de loopbaan (Hall, 2002, in De Vos & Soens, 2008, 449-450).
Een ver doorgedreven vorm van de protean career wordt ‘calling’ genoemd. Iemand die een roeping
ervaart, voelt een diepere drijfveer die betekenis geeft aan zijn/haar carrière. De drie voorwaarden
waaraan moet voldaan worden om van een calling te kunnen spreken zijn: (1) de kunstenaar is actief
bezig met zijn roeping, (2) de kunstenaar identificeert zich met zijn job en heeft een duidelijke
drijfveer en (3) de kunstenaar wil de wereld verbeteren (Elangovan, Pinder & McLean, 2009, 428430).
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5.3.2.2.
Boundaryless career
Een boundaryless career verwijst naar een loopbaan die zich los van organisatiegrenzen ontwikkelt.
De ongebonden loopbaan bestaat erin dat jobopportuniteiten kansen bieden aan een individu om
zijn loopbaan te ontwikkelen en vorm te geven. De loopbaan is dus niet vast gebonden aan één
organisatie en het individu is zelf in staat om afhankelijk van wat op zijn pad komt
loopbaanbeslissingen te nemen (Defillippi & Arthur, 1994, 307). Het individu bindt zich niet aan één
werkgever (Forrier, 2007, 106). De ongebonden loopbaan is typerend voor recentelijk afgestudeerde
musici. Zo wordt volgens Van Petegem et al. (2005) een job in het onderwijs frequent gecombineerd
met het kunstenaarschap. Musici zijn op vlak van het onderwijs voornamelijk actief in het DKO17,
KSO18 en het privé-onderwijs (Van Petegem, Elias, De Maeyer & Van Leeuw, 2005, 144). Onderzoek19
van Miksza & Hime (2015) presenteert interessante bevindingen hieromtrent. Zo geven ze aan dat
44,8% van de bevraagde alumni, actief als docent in het kunstonderwijs, aangeeft dat hun eerste job
de ‘perfecte match’ was. Bij alumni die actief zijn als uitvoerend musicus werden hier minder
sluitende resultaten voor bevonden maar wat wel gezegd kan worden is dat ruwweg de helft (54,3%)
van de alumni actief als docent slechts één job uitvoert, maar dat 48,2% van de uitvoerende musici
aangaf meerdere jobs te hebben. Uit het onderzoek blijkt verder dat het voor veel alumni een
gewoonte is om les te geven naast een artistieke job als uitvoerend musicus of te opteren voor een
alternatieve carrièrekeuze naast het artistieke, dit eerder uit financiële (maar ook intrinsieke en
motivationele) overwegingen (Miksza & Hime, 2015, 180, 182). Multiple jobholding blijkt bijgevolg
eerder regelmaat dan uitzondering voor uitvoerend musici.
Uit een ander onderzoek, ook uitgevoerd in de Verenigde Staten, blijkt dat zowel klassiek als jazz
geschoolde musici hun inkomen grotendeels verwerven uit artistieke bezigheden20 maar dit toch
steeds aanvullen met niet-artistiek werk. Zo wordt de verhouding artistiek versus niet-artistiek
inkomen voor klassieke musici bepaald op een gemiddelde verhouding van 83,5% versus 16,5% voor
de leeftijdscategorie 18 tot 29 jarigen. Binnen de categorie 30 tot 39 jarigen bedraagt de verhouding
gemiddeld 89,2% versus 10,8%. Bij de aanvang van de loopbaan zien we dus een groter aandeel van
niet-artistiek werk. Naarmate jonge muzikanten hun loopbaan verder ontwikkelen kunnen ze steeds

17

Deeltijds Kunstonderwijs
Kunst Secundair Onderwijs
19
Onderzoek uitgevoerd in de Verenigde Staten met data uit het afstudeerjaar 2010. Dit onderzoek maakt een
onderscheid tussen alumni in de afstudeerrichting ‘uitvoerend musicus’ en de afstudeerrichting ‘kunstdocent’.
De percentages zijn bijgevolg ook per groep afzonderlijk te interpreteren.
20
Onder artistieke inkomsten wordt in dit onderzoek verstaan: live concertuitvoeringen, lesgeven in het
onderwijs, muzikant in vast dienstverband, sessiespeler, componeren, opnames maken, promotie en
merchandising of ander artistiek gerelateerd werk (zoals opnames gefinancierd vanuit een speciaal fonds,
subsidies, honoraria, inkomst uit fondsen voor filmmuziek).
18
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meer en meer leven van hun artistieke activiteiten, dit echter tot aan de leeftijd van 40 tot 49 jaar21.
Ook geven musici aan dat lesgeven en componeren twee inkomstenbronnen zijn die in stijgende lijn
evolueren, andere inkomstenbronnen zoals opnames en optredens blijken minder lucratief voor
klassieke musici. Voor jazzmuzikanten vinden we een gelijkaardige tendens terug, zowel op vlak van
inkomstenverdeling als de professionele activiteiten. Volgende cijfers geven de inkomstenverdeling
weer voor de leeftijdscategorie 18 tot 29 jarigen: 68% uit artistieke activiteiten versus 32% uit nietartistiek werk. Voor de leeftijdscategorie 30 tot 39 jarigen bedraagt de verhouding 79% artistiek
inkomen versus 21% niet-artistiek inkomen. Ook hier is een duidelijke tendens merkbaar naar een
stijgend niet-artistiek inkomen vanaf de leeftijdscategorie 40 tot 49 jaar (Future of Music Coalition,
z.j.).
5.3.2.3.
Flexicurity
Flexicurity is een begrip dat van toepassing is op de professionele muzieksector. Arbeidsmobiliteit
vormt namelijk een belangrijk en actueel thema binnen de sector. Flexicurity is een begrip dat de
samentrekking vormt van flexibiliteit (flexibility) en zekerheid (security). Wie over flexicurity spreekt,
denkt daarbij onlosmakelijk aan de –veronderstelde- Deense oorsprong ervan. Zo wordt het ook wel
eens de Deense gouden driehoek genoemd. De drie hoeken van de driehoek worden gevormd door
inkomensbescherming, ontslagregeling en activeringsbeleid. De flexicurity-benadering verbindt een
hoge mate van werkzekerheid met een hoge mate van flexibiliteit en dit door de organisatiegrenzen
te overstijgen. Op die manier komen we terecht bij de combinatie van werkzekerheid (zekerheid om
bij dezelfde werkgever aan de slag te kunnen blijven) en transitiezekerheid (zekerheid om van de ene
job in een andere job te kunnen overstappen). Het vinden, bekomen en behouden van werk is dan de
zekerheid waarnaar een individu streeft. Dit wordt aangeduid met de term employability (Forrier,
2007, 108).
Forrier (2007) geeft aan dat employability een gedeelde verantwoordelijkheid is van de kunstenaar
en de werkgever. Het zoeken naar alternatieve vormen van werkzekerheid maakt dat er een
omringend vangnet moet geïnstalleerd worden. Voorbeelden hiervan zijn brede opleidingen, de
ondersteuning van netwerkontwikkeling, een goed kunstenaarsstatuut en loopbaanbegeleiding voor
kunstenaars (Forrier, 2007, 109). Verder wordt aangegeven dat flexibele samenwerkingsverbanden
enkel kunnen werken als er een wederzijdse afstemming plaatsvindt tussen motivatie- en
controlemechanismen, beloningsstructuren en de juridische regelgeving.

21

Vanaf de leeftijdscategorie 40 tot 49 jarigen zien we het aandeel niet-artistiek werk steeds meer en meer
toenemen. Zo bedraagt het aandeel niet-artistiek werk voor 60 plussers gemiddeld al tot 37% van hun totale
inkomen (Future of Music Coalition, z.j.).
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Binnen het flexicurity denken worden vier types van flexibiliteit gelinkt aan vier vormen van
zekerheid. De types van flexibiliteit worden intern of extern getypeerd wat verwijst naar de manier
waarop er aan de vraag naar werkkrachten voldaan wordt. Zo kan er met interne personeelsleden
gewerkt worden of een externe tijdelijke werkkracht aangeworven worden. Hieronder worden de
vier types van flexibiliteit toegelicht (Wilthagen & Tros, 2004, 170):


Interne numerieke flexibiliteit: flexibiliteit op basis van kwantitatieve aanpassingen (vb.
aanpassing in aantal uren,…)



Externe numerieke flexibiliteit: flexibiliteit op basis van kwantitatieve aanpassingen (vb.
aanpassing in aantal uren,…)



Functionele flexibiliteit: de inzetbaarheid van werknemers vergroten (vb. training,
bijscholingen,…)



Beloningsflexibiliteit: flexibiliteit in manieren van beloning

Wanneer de flexibiliteitstypes gelinkt worden aan de vormen van zekerheid worden volgende
zekerheden

gedefinieerd:

baanzekerheid,

werkzekerheid,

inkomenszekerheid

en

combinatiezekerheid.


Baanzekerheid: de zekerheid om je job te behouden;



Werkzekerheid: de zekerheid om aan het werk te kunnen blijven;



Inkomenszekerheid: de inkomensbescherming die je krijgt bij het wegvallen van een betaalde
job;



Combinatiezekerheid: de zekerheid om een leefbaar werk te kunnen uitoefenen, waarbij
work-life balance van belang is.

Muzikanten combineren vaak een job in het onderwijs met artistieke activiteiten, eventueel op
freelancebasis. De job in het onderwijs wordt traditioneel gezien als een job die zekerheid biedt en
een stabiele loopbaan kan verzekeren naast de instabiele artistieke opdrachten (Miksza & Hime,
2015, 177). Verder wordt ook aangegeven volgens Schieb (2003) en Hamann, Daugherty & Mills
(1987) dat het verliezen van het evenwicht in de work-life balance van muzikanten een significante
stressfactor vormt en dat het niet bereiken van jobdoelen meer aanleiding geeft tot burn-out (zoals
geciteerd in Miksza & Hime, 2015, 178). Verder wordt door Madsen & Hancock (2002) aangetoond
dat het gebrek aan administratieve ondersteuning en de perceptie van muziek als minderwaardig
lesonderwerp op scholen ertoe bijdragen om te beslissen te stoppen met de job (zoals geciteerd in
Miksza & Hime, 2015, 178). Hier zijn we een duidelijke verwijzing naar combinatiezekerheid.

46

5.4. Werkveld van alumni
In het onderzoek van Van Petegem, Elias, De Maeyer & Van Leeuw (2005) worden de
tewerkstellingsverwachtingen van alumni onderzocht en daaruit blijkt dat de meerderheid van de
respondenten een job verwacht die nauw aansluit bij de gevolgde opleiding. De attitude ten aanzien
van de jobmogelijkheden blijkt volgens het onderzoek ook drastisch te veranderen doorheen de
opleiding. Zo zijn studenten bij aanvang van de opleiding eerder idealistisch ingesteld ten aanzien van
het verwerven van een job in de sector en worden ze naarmate de opleiding vordert vrij nuchter op
dat vlak. Het contact met de professionele sector tijdens de opleiding brengt studenten tot het
vormen van een meer realistisch beeld van het kunstenveld. Interessant is dat in datzelfde onderzoek
door respondenten aangegeven wordt dat het volgen van stages tijdens de opleiding van groot
belang is in functie van de latere tewerkstelling. Het volgen van een stage zou namelijk de jobkansen
vergroten.

Assertiviteit,

motivatie/gedrevenheid,

zelfwerkzaamheid/zelfstandigheid,

ondernemingszin en een positieve houding zouden daarbij van groot belang zijn (Van Petegem, Elias,
De Maeyer & Van Leeuw, 2005, 144-146). Ook Miksza & Hime geven in hun onderzoek aan dat stages
binnen kunstopleidingen kunnen bijdragen aan een betere carrièreontwikkeling. Zo duiden ze op het
belang van carrièreadvies binnen de opleidingen aan de hand van tools zoals stages bij orkesten,
ensembles, … maar ook binnen een kunstorganisatie of een ondersteunende organisatie;
auditietraining (orkesttrekken, …); interviewtraining; sollicitatietraining,… (Miksza & Hime, 2015,
183). Stages vormen geen vast onderdeel van de mastercurricula muziek maar kunnen een
meerwaarde vormen omdat ze impliciet richting kunnen geven aan de toekomstige loopbaan van
alumni.
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6. Competentieontwikkeling en –management
6.1. Soorten competenties
Competentieontwikkeling wordt in eerste instantie in verband gebracht met het trainen van
werknemers, het ‘on-the-job’ leren en het levenslang leren. De Vos beschrijft dat bij werknemers de
perceptie

heerst

dat

een

organisatie

die

een

ondersteunend

klimaat

creëert

voor

competentieontwikkeling, positief geassocieerd wordt met tewerkstelling en jobsatisfactie (De Vos et
al., 2015, 2544). Een competentie wordt volgens Spencer en Spencer (1993) gedefinieerd als “an
underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-referenced effective
and/or superior performance in a job or a situation”. (Zoals geciteerd in De Vos et al., 2015, 2545). Er
kunnen drie types van werkgerelateerde competenties onderscheiden worden:


‘Functionele competenties’: de kennis en de vaardigheden die een individu moet bezitten om
zijn/haar job succesvol uit te oefenen. Deze competenties zijn gebaseerd op de taken en de
rollen van de werknemers;



‘Leercompetenties’: individuele karakteristieken van een individu die werknemers in staat
stellen om nieuwe functionele competenties te ontwikkelen. Deze competenties winnen aan
belang omdat er zich een steeds grotere nood aan flexibiliteit voordoet op de arbeidsmarkt
waardoor het interessant is om te investeren in het eigen menselijk kapitaal en de
ontwikkeling ervan;



‘Carrièrecompetenties’: competenties die een individu in staat stellen om zijn/haar
functionele en leercompetenties in de juiste richting te laten evolueren. Het individu
ontwikkelt een carrière door inzicht te vergaren in de eigen ambities, competenties en
aspiraties. Het proactief vertalen van deze inzichten naar concrete acties zorgt ervoor dat
iemand zijn/haar eigen loopbaan kan sturen in de gewenste richting. Ook hier komt het
belang van het eigenaarschap van de eigen loopbaan sterk naar voren, in die mate dat
zelfreflectie en carrièreplanning sterk aan aandacht winnen (zie ook: loopbaancompetenties
in hoofdstuk 5.2.1).

6.1.1. Ondernemerschapscompetenties
Een gezonde dosis ondernemingszin en ondernemerschap lijkt vandaag de dag onontbeerlijk voor
jonge toetreders op de arbeidsmarkt. Of ondernemerschap ook voor jonge kunstenaars onontbeerlijk
is, laten we hier even onbeantwoord maar we reiken wel de omvattende definities aan in het kader
van de ondernemerschapscompetenties die nadien besproken zullen worden.
“Ondernemingszin doelt op het vermogen om initiatief te nemen, ideeën in een bepaalde
context te ontwikkelen, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidszin, durf, creativiteit en
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zelfsturing waarmee men ideeën in daden kan omzetten. Het concept omvat ook het plannen en
beheren van projecten om doelstellingen te kunnen verwezenlijken.” (Vlaamse overheid, 2015, 11).
“Ondernemerschap doelt op het opstarten van een eigen zaak en alle daarop volgende fases
die een ondernemer met zijn of haar onderneming kan doorlopen (continueren, groeien, herstarten,
…) en dit binnen een brede waaier aan sectoren, zowel binnen de private sector als de non-profit
sector.” (Vlaamse overheid, 2015, 11).
6.1.1.1.
ENTRE-Spiegel
ENTRE-Spiegel 2.0 is een wetenschappelijk onderbouwde tool die ondernemersvaardigheden in kaart
brengt met bijhorende gedragsindicatoren. ENTRE-Spiegel is een zelfbeoordelingsinstrument waarbij
je je eigen sterktes en ontwikkelingspunten in kaart brengt. De tool peilt naar de 11 belangrijkste
competenties die je als ondernemer nodig hebt. Deze ondernemerschapscompetenties zijn
vertaalbaar naar en relevant voor kunstenaarsprofielen en worden daarom in deze context vermeld.
Doorzettingsvermogen, overtuigingskracht, netwerken, zicht op de markt, inschatten van risico’s,
klantgerichtheid, besef van rendement, verantwoordelijkheid, besluitvaardigheid, kansen zien en
toekomst gericht plannen vormen de basis voor een goed ondernemerschap (Agentschap
ondernemersvorming Syntra Vlaanderen, z.j.). ENTRE-Spiegel kan voor muzikanten een handig
werkinstrument zijn. In combinatie met de nodige portie zelfinzicht en zelfbewustzijn kan ENTRESpiegel een goede reflectie bieden voor die kunstenaar die zijn eigen artistieke praktijk wil vorm
geven en omkaderen. Het romantische beeld van de kunstenaar die enkel bezig is met artistieke
activiteiten en zijn werk non-profit oriënteert, betekent daarom niet dat een kunstenaar geen
succesvol ondernemer kan zijn. Dumon verwijst in die context naar Hagoort (2011) die vijf centrale
competenties om duurzaam te kunnen ondernemen oplijst: visieontwikkeling, marktoriëntatie,
return on creativity waarbij gezocht wordt naar hoe creativiteit kan omgezet worden in
inkomensvormende activiteiten, communicatievaardigheden en teamwerk/netwerken (zoals
geciteerd in Dumon, 2013, 35.)
6.1.1.2.
Actieplan ondernemend onderwijs
In het licht van deze ondernemerschapscompetenties vermelden we graag het VIA Pact 202022. Dit
toekomstproject voor Vlaanderen heeft als doel om tegen 2020 een innovatieve, duurzame en
warme samenleving te zijn en daarom heeft de Vlaamse Regering in samenspraak met
maatschappelijke partners doelstellingen opgelijst in het Pact 2020. Binnen het Pact 2020 kan het
Actieplan

Ondernemend

Onderwijs

2015-2019

gekaderd

worden.

Dit

actieplan

tracht

ondernemingszin en ondernemerschap te stimuleren via het (hoger) onderwijs. Uit het EFFECTO-

22

Vlaanderen in Actie Pact 2020.
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onderzoek23 blijkt dat dergelijke ondernemerschapsinitiatieven in het onderwijs een positief effect
hebben op de creativiteit en de intentie om te ondernemen. Het actieplan wil onderwijsinstellingen
inspireren en ondersteunen (UNIZO Stichting Onderwijs & Ondernemen, 2016). Aangezien Kris
Peeters niet langer Minister President is van de Vlaamse Regering is het VIA akkoord enigszins op de
achtergrond geraakt.

6.2. Competentiemanagement
Competentiemanagement tracht het werk in die mate te organiseren dat taken gegeven worden aan
die werknemers die er de geschikte competenties voor hebben of nog voor kunnen ontwikkelen met
als doel een meer flexibele en wendbare organisatie te creëren. Flexibiliteit op vlak van
werkorganisatie en jobdesign wordt door De Vos et al. (2015) benoemd als het kernpunt om als
organisatie competitief te blijven in een steeds veranderlijke externe context en hierop te
anticiperen. Deze evolutie naar flexibiliteit heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van nieuwe HRMmodellen waarbij competentieontwikkeling een belangrijke invulling kreeg. Mensen worden niet
meer louter op hun functie of hiërarchische positie binnen een organisatie beoordeeld en aan het
werk gezet, maar op basis van hun competenties, mogelijkheden en aspiraties. Niet de jobvereisten
maar de werknemer en zijn/haar competenties vormen de basis voor HR-praktijken zoals selectie,
prestatiemanagement,

training,

ontwikkeling

en

beloning

binnen

het

kader

van

competentiemanagement (De Vos et al., 2015, 2543).
De Vos et al. (2015) ontwikkelden een integratief model voor competentieontwikkeling (zie Figuur 2)
dat het ontwikkelingsproces weergeeft. Competentieontwikkeling wordt gelinkt aan de bredere
organisatiecontext en de socio-economische omgeving. Verschillende HR-praktijken worden aan
elkaar gelinkt en met elkaar in verband gebracht. In het model wordt competentieontwikkeling
(competency development) als een onderdeel gezien van het bredere competentiemanagement
(competency management). De competentieontwikkeling vindt zowel horizontaal als verticaal plaats.
De horizontale integratie betreft het centraal plaatsen van competenties binnen elke HR-praktijk. De
verticale integratie heeft betrekking op het op één lijn plaatsen van de organisatie, het team en de
individuele doelen en aspiraties. Het integratief model geeft verschillende stadia van
competentiemanagement weer. Zo vormt het persoonlijk ontwikkelingsplan (personal development
plan of ‘PDP’) een centraal gegeven, met daarnaast training, ‘on-the-job’ leren en carrière
management als drie belangrijke praktijken van competentieontwikkeling. Het resultaat is een
bredere inzetbaarheid van de werknemer (De Vos et al., 2015, 2551-2552).

23

Onderzoeksrapport EFFECTO op weg naar effectief ondernemerschapsonderwijs in Vlaanderen.
http://www.flandersdc.be/sites/default/files/Flanders%20DC%20Studie%20-%20EFFECTO%20%20Op%20weg%20naar%20effectief%20ondernemerschapsonderwijs%20in%20Vlaanderen.pdf
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Figuur 2: Integratief model voor competentieontwikkeling

De drie types van werkgerelateerde competenties kunnen in verband gebracht worden met het
integratief model. Uit onderzoek van De Vos et al. (2015) blijkt dat organisaties die functionele
competenties van werknemers willen ontwikkelen, dit vooral doen aan de hand van gerichte training
en ‘on-the-job’-leren. Leer- en carrièrecompetenties worden veeleer ontwikkeld aan de hand van
‘on-the-job’ leren en carrièremanagement (bv. carrière workshops). Het model geeft een wederzijdse
invloed weer tussen de drie praktijken (training, ‘on-the-job’ leren en carrière management) van
competentieontwikkeling. Ze beïnvloeden en versterken elkaar en hebben alle drie als doel om de
competenties van de werknemers te verhogen. Elke praktijk vereist echter een eigen strategie en
aanpak, en heeft als doel om verschillende soorten competenties te ontwikkelen (De Vos et al., 2015,
2552-2553).


Training: Het trainen vormt een belangrijk onderdeel van competentieontwikkeling. Uit
onderzoek van Lai & Kapstad (2009) zoals geciteerd in De Vos et Al. (2015) blijkt dat training
op zich niet tot het gewenste niveau van competentieontwikkeling leidt.



‘On-the-job’ leren: Deze praktijk kan omschreven worden als het informeel leren op de
werkvloer. Het is veeleer impliciet en ongepland van aard waardoor organisaties vaak geen
formele omkadering hebben omtrent ‘on-the-job’ leren. Een vaak toegepast voorbeeld is
coaching. Coaching kan een belangrijke element vormen bij de ontwikkeling van een
werknemer en diens carrièremanagement. Het coachen kan vanuit de organisatie gevoerd
worden, of aan de hand van een formeel coaching traject van een externe organisatie.
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Carrièremanagement: Het roteren van job(-inhoud) en de transitie van jobs draagt ertoe bij
dat een werknemer meer competenties ontwikkelt. Interne mobiliteit in een organisatie is
hiervan een gevolg wat binnen een organisatie meestal aangemoedigd wordt aan de hand
van een interne arbeidsmarkt, interne stages en leertrajecten en het afbreken van
departementale schotten.

Het inzetten op competentieontwikkeling vormt een doorlopend proces. Het bereiken van een
bepaalde set individuele competenties stelt een organisatie in staat om voor het individu een nieuw
persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen dat opnieuw aanstuurt op andere vereiste competenties
die ontwikkeld moeten worden door de steeds veranderende context. Vandaar dat dit proces
doorlopend en repetitief is (De Vos et al., 2015, 2555). Het inzetten op competentieontwikkeling
heeft als gevolg dat werknemers breder inzetbaar zijn. De flexibele houding van werknemers brengt
een groot concurrentieel voordeel met zich mee. Hiermee hangt samen dat werknemers die veel
competenties ontwikkeld hebben kritieke succesfactoren vormen voor organisaties die hun eigen
personeel kunnen inzetten als breed inzetbaar talent. Een organisatie die beschikt over werknemers
met veel en breed gevormde competenties, staat sterk om zichzelf aan te passen aan de externe
context (De Vos et al., 2015, 2557). Om deze theorie te koppelen aan de kunstopleidingen, wordt
verwezen naar het onderzoek van Van Petegem, Elias, De Maeyer & Van Leeuw uit 2005. Uit dat
(kwalitatief) onderzoek blijkt dat de bevraagde respondenten –die tewerkgesteld zijn binnen de
kunstopleidingen- het afleveren van studenten die breed inzetbaar zijn in de artistieke en culturele
sector als hun hoofddoelstelling zien. Verder wordt aangegeven dat het meegeven van een
‘levensvorming’, een kritische attitude en het erkennen van het levenslang leren-principe van groot
belang zijn om de studenten ‘te wapenen voor morgen’. Studenten moeten polyvalent opgeleid
worden in functie van een levenslange bijscholing (Van Petegem, Elias, De Maeyer & Van Leeuw,
2005, 129-130). Hier kan uit afgeleid worden dat een constante ontwikkeling van eigen competenties
van groot belang is voor kunstenaars om een duurzame tewerkstelling te beogen.
Daarnaast heeft competentieontwikkeling ook een positieve invloed op de jobsatisfactie en
carrièrevoldoening van werknemers door een hoger niveau van inzetbaarheid (De Vos et al., 2015,
2562). Organisaties die sterk inzetten op continuïteit, waarbij ze afhankelijk zijn van hun menselijk
kapitaal dat van hoge waarde en hoge uniciteit is, zullen eerder traditionele modellen van
carrièremanagement toepassen.

6.3. Kerncompetenties van een kunstenaar
Vanuit de kunstopleidingen worden individuen aangezet om gericht bepaalde competenties te
ontwikkelen in functie van een specifiek beroepsprofiel. Naar analogie van de negen
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kerncompetenties die omschreven worden door Van der Plas24 (2007), nauw aansluitend op het
profiel van een musicus, kunnen onderstaande kerncompetenties geformuleerd worden voor musici
Van der Plas, 2007, 51-52):


Visie en creativiteit: de musicus toont visie en creativiteit in zijn (muzikale) producten en de
daaraan voorafgaande processen;



Communiceren en analyseren: de musicus kan vlot en professioneel communiceren met
stakeholders en analyseert situaties, processen en producten in functie van zijn eigen
praktijk;



Samenwerken: de musicus werkt interdisciplinair, resultaatgericht en efficiënt samen met
andere kunstenaars;



Het ambacht: de musicus is vaardig in zijn instrument, beschikt over een breed scala aan
kennis en vaardigheden omtrent zijn vak en profileert zich dusdanig professioneel;



Onderzoeken: de musicus doet zelfstandig onderzoek naar diverse kwesties in verscheidene
contexten;



Positioneren: de musicus beschikt over een breed netwerk waarvan hij gebruik kan maken
om zijn eigen artistieke producten te presenteren en zichzelf te profileren;



Ondernemen: de musicus denkt in zekere mate marktgericht en heeft voldoende kennis om
zijn zakelijke, administratieve en organisatorische activiteiten te voeren in functie van een
gemengde beroepspraktijk;



Methodisch en reflectief handelen: de musicus stelt realistische doelen en is in staat om een
realistisch plan op te stellen. Daarnaast is de musicus ontvankelijk voor feedback en doet hij
aan zelfreflectie over het eigen beroepsmatig handelen;



Innoveren: de musicus heeft een innoverende blik op vernieuwingen en kan deze toepassen
op zijn eigen kunstpraktijk.

6.4. Competentieontwikkeling in de opleiding
In de Verenigde Staten zijn al heel wat initiatieven te vinden van conservatoria die inzetten op
specifieke competentieontwikkeling. Ondernemerschap vormt daarvan een kernelement. Zo zetten
bekende kunstopleidingen zoals de Eastman School of Music, de Manhattan School of Music, de
Indiana University Jacobs School of Music en de New England Conservatory sterk in op cultureel
ondernemerschap binnen de opleiding (Miksza & Hime, 2015, 177). Uit datzelfde onderzoek van
Miksza & Hime (2015) blijkt ook wel dat alumni muziek het gebrek aan carrièreadvies en
netwerkopportuniteiten als het grootste gemis zien binnen de gevolgde opleidingen. Hieronder gaan
24

Van der Plas formuleert negen kerncompetenties voor muzikanten aan de Rockacademie in Tilburg (Fontys
Hogeschool) en omschrijft ze bijgevolg specifiek in functie van de popmuzikant.
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we dieper in op inspirerende buitenlandse initiatieven op het vlak van competentieontwikkeling
tijdens en na de opleiding.

6.4.1. Inspirerende buitenlandse initiatieven
6.4.1.1.
CULTUUR+ONDERNEMEN
CULTUUR+ONDERNEMEN is een Nederlands initiatief en kenniscentrum dat cursussen en
handreikingen biedt voor kunstenaars om zich in de verscheidene kunstsectoren beroepsmatig en
zakelijk beter te kunnen handhaven. Zo richten ze onder andere coachingsprojecten in en richten ze
hun pijlen op de reflectie op de eigen positionering en boodschap van de kunstenaar. Aan de hand
van mentoring, trainingen, oriëntatiegesprekken en gericht advies worden kunstenaars ondersteund.
Daarnaast zetten ze in op de ondersteuning van loopbaantrajecten en LeerWerkPlekken om zo
studenten en alumni te begeleiden in het vinden van een gepaste job (Cultuur+Ondernemen, 2016).
6.4.1.2.
Creative Skills Europe
Creative Skills Europe is een Europees platform voor tewerkstelling en training in de audiovisuele
sector en de podiumkunstensector. Het platform probeert de nodige competenties om het
arbeidsveld te kunnen betreden en er actief in te kunnen blijven in kaart te brengen. Professionele
organisaties uit heel Europa delen hun inzichten over de artistieke arbeidsmarkt en benoemen de
heersende trends. Het platform heeft als doel om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de
sector, de kwaliteit van de professionele opleidingen te verbeteren en de carrièrepaden van
professionele kunstenaars te verzekeren. Creative Skills Europe streeft naar het verzamelen en delen
van inzichten over de artistieke arbeidsmarkt, het promoten van ‘peer learning’ en het uitwisselen
van ‘best practices’ over gans Europa en het in kaart brengen van de nodige competenties en actuele
trends binnen de sector (Creative Skills Europe, 2015).
6.4.1.3.
Creative & Cultural Skills en The National Skills Academy for Creative &
Cultural
Creative & Cultural Skills is een organisatie die jonge mensen de kans wil geven om tewerkgesteld te
worden in de creatieve industrie van Groot-Brittanië. Aan de hand van de Skills Academy willen ze
jongeren gerichter vormen in functie van een beroep in de sector en zo hun competenties
versterken. Met het programma Creative Choices willen ze tegemoet komen aan de wensen van
jonge professionals. Aan de hand van een ‘online hub’ worden opportuniteiten, informatie en advies
gedeeld met professionals die in de sector willen werken. Binnen dat kader worden jobs en vacatures
opgelijst voor de sector en worden evenementen, workshops, lessen en trainingen om aan
competentieontwikkeling te doen aangeboden (Creative & Cultural Skills, 2016).
Creative & Cultural Skills is onder andere actief is op vlak van carrièreontwikkeling. Omdat het
merendeel van de tewerkgestelden in de creatieve industrie bestaat uit freelancers en kleine
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organisaties, helpt Creative & Cultural Skills professionals die een succesvolle carrière als freelancer
willen opbouwen of zelf een zaak willen oprichten. CCS richt cursussen in over financiën, legale
aspecten en subsidies. Daarnaast wordt er op de website tal van nuttige informatie meegedeeld over
de praktijk van een kunstenaar. Zo worden er aan de hand van artikels ‘tips and tricks’ geformuleerd
over zelfpromotie, netwerkvorming, financiering, sponsorwerving, reclame voeren,… en dat steeds in
een zeer heldere en toegankelijke schrijfstijl. Daarnaast worden er via The National Skills Academy
ook specifieke trainingen aangeboden voor beroepen in de sector. Dit kan gaan van
muziektechnische opleidingen tot mediaopleidingen met betrekking op de muzieksector (Creative &
Cultural Skills, 2016).
6.4.1.4.
Berlin Career College
Berlin Career College omvat een verder opleidingsaanbod aan de Berlin University of the Arts
(Universität der Künste Berlin). De opleiding biedt specifieke masteropleidingen gericht op de
professionele sector, naast de reguliere masters in de muziek. Deze opleidingen gaan van culturele
journalistiek, over muziektherapie naar klankstudies en leiderschap in digitale communicatie. Verder
worden nog aanvullende cursussen, seminaries en workshops ingericht. Deze workshops hebben
zeer verschillende thematieken. Zo worden er bijvoorbeeld workshops storytelling in de kunsten,
workshops specifiek voor alumni waarin ze hun artistieke praxis uiteenzetten en onderling
vergelijken en bespreken, workshops omtrent coaching en competentieontwikkeling, workshops
muziekpsychologie, workshops omtrent het gebruik van apps in de kunsten, workshops over
veranderingsmanagement en digital brand management aangeboden. Verder wordt er een Summer
University aangeboden waar professionals terecht kunnen met hun vragen omtrent cultureel
ondernemerschap en een creatieve opstart van een eigen zaak. Tijdens deze cursus worden de
vakken cultuurmanagement en cultureel ondernemen gedoceerd (Berlin Career College, 2016).
6.4.1.5.
ArtEZ
ArtEZ is een hogeschool voor de kunsten, gesitueerd in Zwolle, Enschede en Arnhem in Nederland.
ArtEZ richt kunstopleidingen in die studenten voorbereiden op de huidige beroepspraktijk. Naast de
artistieke vorming behoort ondernemerschap ook tot een kerncomponent van het studiecurriculum.
Zo komen financiële, zakelijke en juridische kanten van de muziekwereld ruimschoots aan bod
binnen de opleiding, zo bijvoorbeeld in de cursus ‘Musiconomie’ en ‘Music-management’. Studenten
uit de vierjarige bacheloropleiding hebben de keuze uit een gevarieerd aanbod aan minor-vakken. Zo
kunnen ze kiezen voor artistieke (bij)vakken maar ook voor podiumtraining- en bewustzijn,
projectorganisatie, leiding geven aan ensembles, … Studenten kunnen vanuit de opleiding
praktijkervaring opdoen door stages te lopen bij allerhande artistieke organisaties. Hieruit kunnen ze
een eigen netwerk opbouwen. Muzikanten vandaag de dag moeten zich niet louter artistiek
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vervolmaken maar moeten ook een sterke persoonlijkheid hebben waarmee ze het nodige initiatief
durven nemen en het lef hebben om niet geëigende paden te betreden. ArtEZ vertrekt vanuit deze
visie en wil studenten vakken aanbieden die het artistieke, het cultureel ondernemen en het
educatieve ondersteunen. Het conservatorium onderhoudt een sterk netwerk van partners en
concertzalen

waar

studenten

kunnen

concerteren.

Zo

onderhouden

ze

ook

sterke

samenwerkingsverbanden met orkesten, operahuizen, muziekscholen, … die stagemogelijkheden
bieden. Verder zetten ze in op een interdisciplinaire aanpak, waarbij studenten uit de klassieke
richting ook vakken kunnen volgen uit de jazz- of poprichting en omgekeerd.
De tweejarige masteropleiding biedt de mogelijkheid aan studenten om zich verder te vervolmaken
in hun vak. Er wordt sterk gefocust op multidisciplinariteit, ondernemendheid en onderzoek. ArtEZ
stoomt studenten klaar voor een hybride beroepspraktijk en stelt zijn afgestudeerden in staat om
meerdere beroepsrollen te combineren. Daarnaast wordt er verder ingezet op de randkennis voor
musici om hun beroep vlot te kunnen uitoefenen. Zo zijn ze in staat om zelf fondsen te werven, aan
eigen merkontwikkeling te doen, zelf concerten te organiseren, … Tijdens de masteropleiding wordt
er van de studenten verwacht dat ze zelf een project op poten zetten, in het kader van ArtSEEDZ. Dit
is een artistiek samenwerkingsverband waarbij studenten zelf een festival op poten zetten, gaande
van de artistieke invulling tot de organisatie en de volledige eindverantwoordelijkheid dragen.
Studenten worden gestimuleerd om genres te verweven, cross-overs te maken en te werken met
niet-traditionele ensemblesamenstellingen om een zo uniek mogelijk concept te kunnen
presenteren. In de masteropleiding komt de ondernemersattitude ook veelvuldig aan bod. Zo wordt
er in de opleiding gefocust op het projectmatig werken, het belang van het netwerken, de
internationale oriëntatie en het ontwikkelen van een eigen businessplan. Binnen de opleiding wordt
sterk ingezet op multidisciplinaire projecten waar er vanuit meerdere disciplines samen gewerkt
wordt met ook andere muziek- en kunstdisciplines. Daarnaast vormt de mentor een belangrijke
spilfiguur in de opleiding van de student. De mentor ondersteunt de student tijdens zijn
(studie)loopbaan en stuurt die (waar nodig) bij tijdens coachingsgesprekken.
Interessant aan de ArtEZ opleiding is dat ze studenten vormt in functie van een veelzijdige
beroepspraktijk. Bij aanvang van de studie wordt duidelijk gemaakt dat een gemende beroepspraktijk
steeds meer en meer couranter wordt en dat het werken als freelancer een vaak voorkomende
praktijk is. ArtEZ geeft aan dat alumni vaak een loopbaan ontwikkelen die bestaat uit freelance
artistieke opdrachten enerzijds, aangevuld met een opdracht in het onderwijs of een eigen
zelfstandige

lespraktijk of in het

projectmanagement

anderzijds.

ArtEZ

biedt

daarom

startersbegeleiding aan voor alumni die een eigen bedrijf willen opzetten (ArtEZ hogeschool voor de
kunsten, z.j.).
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6.4.1.5.1.
ArtEZ & Ondernemen en het ABC
ArtEZ & Ondernemen is een online startersdesk voor kunst en ondernemerschap dat ondersteuning
biedt aan alumni bij de opstart van een eigen onderneming. Via blogs, publicaties, literatuur en
downloads kunnen alumni al een eerste antwoord op prangende vragen omtrent ondernemerschap
terug vinden. Zo vinden ze advies terug omtrent belastingen, contracten, rechtsvormen,
ondernemerschap, auteursrecht, … Verder is er de mogelijkheid om in een individueel gesprek
gericht startersadvies te verkrijgen en via coaching ondersteuning te krijgen bij de startfase van een
zelfstandig opgericht project (ArtEZ Startersbegeleiding, z.j.).
Daarnaast krijgen alumni toegang tot het alumniprogramma ondernemerschap waarin verscheidene
workshops en cursussen gegeven worden zoals Personal Branding en het gebruik van een Business
Model Canvas. Verder zet ArtEZ in op netwerken en verzorgen ze netwerkbijeenkomsten doorheen
het jaar waarop alumni hun netwerk kunnen versterken en uitbouwen. Ook wordt de samenwerking
tussen verschillende sectoren actief uitgebouwd, alumni krijgen namelijk via ArtEZ de mogelijkheid
om werken te maken voor opdrachtgevers zoals bedrijven (uit o.a. de creatieve industrie) die zich
hiervoor aanmelden (ArtEZ Startersbegeleiding, z.j.).
Het ABC (ArtEZ Business Centre) staat in voor het ondernemerschap binnen de opleidingen en voor
de alumni. Het ABC fungeert als een spilfiguur en intermediair tussen praktijkbedrijven van
opleidingen en opdrachtgevers. Het ABC initieert de samenwerking met de creatieve industrie en
verbindt alumni via het pitchmodel aan opdrachtgevers (ArtEZ Art Business Centre, z.j.).
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7. Resultaten
Zoals reeds in hoofdstuk 2.2.3 werd beschreven, bedraagt de steekproef alumni master muziek in het
totaal 227 alumni, dit zijn met andere woorden de respondenten die de enquête volledig hebben
ingevuld. Op twee plaatsen in de enquête is een uitval van respondenten merkbaar. Zo vielen er 11
respondenten uit na vraag 7. De volgende groep respondenten viel vooral uit na vragen 12, 13 of 14.
Het betreft daar een groep van 13 personen. In totaal hebben 24 respondenten de enquête
onvolledig ingevuld. Als we deze groep ‘onvolledigen’ toevoegen aan de volledige groep komen we
uit bij een steekproef van in het totaal 251 respondenten. Bij een aantal analyses wordt er geopteerd
om de volledige respondentengroep te gebruiken, dit wordt steeds grondig gemotiveerd.

7.1. Beschrijving respondenten
In eerste instantie trachten we te beschrijven op welke manier de groep van respondenten verdeeld
is. Aan de hand van beschrijvende statistiek proberen we een algemeen beeld te scheppen van de
respondentengroep. Figuur 3 geeft namelijk weer hoe groot de respons was op de enquête per
conservatorium.

Steekproef alumni muziek in het hoger
kunstonderwijs

20,26%
6,17%
54,63%

Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Conservatorium Gent

18,94%

Koninklijk Conservatorium Brussel
Lemmensinstituut Leuven

Figuur 3: Steekproef alumni muziek in het hoger kunstonderwijs

Van de 227 respondenten die de enquête volledig invulden blijkt dat het Lemmensinstituut
oververtegenwoordigd is qua respondenten met een percentage van 54,63%. Het conservatorium
van Brussel is sterk ondervertegenwoordigd met een percentage van 6,17%. De verklaring hiervoor
valt te vinden in het mislukken van het verspreiden van de enquête via de alumniwerking van het
conservatorium.
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Afstudeerrichtingen alumni
1,8%

11,1%

1,8%
10,2%
75,2%

Master in de muziek instrument/zang

Master in de jazz

Master directie

Master compositie

Andere
Figuur 4: Afstudeerrichtingen alumni

Bovenstaande figuur geeft de afstudeerrichtingen van de alumni weer. Het merendeel van de alumni
volgde een master in de muziek instrument/zang. De groep respondenten die aangaf in een andere
afstudeerrichting te zijn afgestudeerd, studeerde voornamelijk af in een master muziekpedagogie,
muziektherapie of muziektheorie en vormt op die manier de tweede grootste respondentengroep.
Nadien volgt de groep master in de jazz en de masters directie en compositie.

Alumni al dan niet afgestudeerd in het KSO

21,1%

78,9%

Ja

Nee

Figuur 5: Alumni afgestudeerd in het KSO

Figuur 5 toont aan dat slechts 21,1% van de respondenten een vooropleiding heeft gehad in het KSO.
De andere 78,9% heeft een andere, niet nader gespecifieerde, vooropleiding binnen het secundair
onderwijs. Het volgen van KSO blijkt dus geen voorwaarde te zijn om een master muziek met succes
af te ronden.
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Afstudeerjaar
23,3%

22,0%
18,5%

18,5%

14,5%

3,1%

2015

2014

2013

2012

2011

Niet
ingevuld

Figuur 6: Afstudeerjaar

Figuur 6 geeft de verdeling weer van de hoeveelheid respondenten per afstudeerjaar. Van de 227
respondenten hebben 7 personen deze vraag niet ingevuld. We kunnen spreken van een goede
spreiding tussen de afstudeerjaren, ervan uitgaande dat we een optimale verdeling van telkens 20%
per afstudeerjaar beoogden.

De verdeling tussen de geslachten is quasi evenredig (48,2% man, 50,3% vrouw) met uitzondering
van het geslacht X (1,5%). Verder worden op vlak van nationaliteit 171 respondenten met de
Belgische nationaliteit terug gevonden in de dataset, voor zover zij hun nationaliteit hebben
opgegeven. Daarnaast worden een Roemeen, een Kroaat, twee Albanezen, twee Spanjaarden, een
Luxemburger, vijf Nederlanders, een Italiaan, een Rus, een Oekraïner, een Hongaar en een Griek
opgelijst in de dataset. Ter volledigheid geven we mee dat 39 respondenten geen nationaliteit
hebben opgegeven.
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Figuur 7: Leeftijd alumni

De leeftijd van de alumni wordt weergegeven in Figuur 7. Verder valt ook op dat er een aantal
oudere alumni tussen zitten, dit valt te verklaren doordat alumni aangeven in de enquête dat ze
meerdere diploma’s verworven hebben over een grotere tijdspanne waarbij het artistieke diploma
pas op latere leeftijd behaald is. Verder werd ook de opwaardering van voormalige
laureaatsdiploma’s aangegeven als reden waarom bepaalde respondenten een ‘hernieuwd’ diploma
behaalden gedurende een van de voorbije vijf afstudeerjaren. Daarnaast gaven ook enkelingen aan
een extra master in de muziek behaald te hebben na verloop van tijd of op latere leeftijd.
Dit brengt ons bij het behalen van extra/andere diploma’s naast een artistiek diploma master in de
muziek. Uit de enquête blijkt namelijk dat 14525 respondenten (ofwel 63,9%) over meerdere
diploma’s beschikken. In eerste instantie wordt er door bepaalde respondenten een combinatie
gemaakt van artistieke diploma’s binnen de master muziek. Voorbeelden hiervan uit de enquête zijn
bijvoorbeeld de combinatie van een master muziek instrument/zang met een master
muziekpedagogie, muziektherapie of kamermuziek. In onderstaande Tabel 3 wordt gedetailleerd
weergegeven welke artistieke opleidingen gevolgd/behaald werden door alumni naast hun
basisopleiding master muziek. Opvallend is dat het merendeel van de respondenten ervoor kiest om
een specifieke lerarenopleiding muziek te volgen.

25

We merken wel op dat slechts 87 van de 145 respondenten, die aangaven extra diploma(’s) in het bezit te
hebben, daadwerkelijk hebben aangegeven welk(e) diploma(‘s) ze dan juist extra bezitten. De cijfers in de
tabellen refereren dus naar het aantal keer dat een diploma behaald werd en dus niet naar het aantal alumni
dat deze diploma’s behaalde.

61

Tabel 3: Aanvullende artistieke diploma's

Extra opleidingen [artistiek]
Specifieke lerarenopleiding
Muziekpedagogie
Master kamermuziek
Directie
Muziektherapie
Master muziek instrument/zang in tweede instrument
Bachelor instrument/zang in tweede instrument
Postgraduaat instrument
Compositie
ManaMa instrument/zang
Doctoraat in de kunsten
Jazz en lichte muziek
Muziektheorie
Master muziektheater/opera
Kleinkunst

Aantal
75
11
10
9
8
7
6
5
3
3
2
2
2
2
1

Tabel 4 geeft niet-artistieke diploma’s weer die masters in de muziek behaalden naast hun artistieke
diploma. Zoals weergegeven in de tabel is er een zichtbaar grote verscheidenheid aan extra
aanvullende niet-artistieke diploma’s. We kunnen deze opleidingen echter grofweg sorteren in een
aantal categorieën. Zo wordt door alumni muziek gekozen om (1) economische/economisch gerichte
opleidingen te volgen (cultuurmanagement, projectmanagement, bedrijfskunde, marketing, …), (2)
onderwijsgerichte opleidingen (lager onderwijs, secundair onderwijs, …), (3) kunstverwante
opleidingen (musicologie, architectuur, audiovisuele technieken), (4) talen en (5) de restcategorie.
Tabel 4: Aanvullende niet zuiver artistieke diploma's

Opleiding [niet zuiver artistiek]
Master cultuurmanagement
Bachelor lager onderwijs
Leerkracht secundair onderwijs
Taal- en letterkunde/ Vergelijkende moderne letterkunde
Postgraduaat bedrijfskunde
Architectuur
Artiest management
Audiovisuele technieken
Autotechnologie
Bachelor in de biochemie
Bachelor in de biologische wetenschappen
Bachelor in business management
Bachelor in de filosofie
BanaBa buitengewoon onderwijs
Bedrijfsbeheer
Gebarentaal
Marketing
Master in de economie
Master in de geologie
Master of international business economics and

Aantal
5
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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management
Musicologie
Projectmanagement
Toerisme en recreatiemanagement

1
1
1

Bijna 2/3e (ofwel 63,9%) van de alumni muziek heeft extra diploma’s in het bezit. Er werd onderzocht
of alumni met extra diploma’s vlotter werk vinden (dus in deze context het afgelopen jaar minder
werkloos waren dan alumni zonder aanvullende diploma’s). Uit de kruistabel en de chikwadraattoets kan echter niet afgeleid worden dat alumni met extra diploma’s sneller aan het werk
raken dan alumni zonder extra diploma’s (zie bijlage 11). Verder vroegen we ons af of alumni met
extra aanvullende diploma’s een grotere tevredenheid hebben omtrent hun loopbaan omdat ze in se
breder gevormd zijn dan alumni zonder extra diploma’s. Opvallend is dat uit de kruistabel kan
afgeleid worden dat alumni met extra diploma’s overwegend minder tevreden zijn over de huidige
loopbaan dan alumni zonder aanvullende diploma’s. Dit bleek echter niet significant op α = 0,05 (zie
bijlage 12). Uiteraard dient hier de kanttekening gemaakt te worden dat uit de enquête niet valt af te
leiden of alumni bepaalde diploma’s voor, tijdens, of na hun masterdiploma muziek behaald hebben
en of ze deze diploma’s effectief ‘inzetten’ bij het zoeken naar een geschikte job of gebruiken in
functie van hun loopbaan.

7.2. Kwaliteit van de gevolgde opleiding
Na de algemene situering in het voorgaande hoofdstuk wordt hier dieper ingegaan op de kwaliteit
van het gevolgde onderwijs. In de enquête werd aan de hand van Q4 en Q5 gepeild naar de kwaliteit
van de opleiding. Omdat alle respondenten deze vragen hebben ingevuld (cfr. uitval na Q7 en Q12,
Q13 of Q14) wordt ervoor geopteerd om de opinie van de ganse groep respondenten, met andere
woorden 251 respondenten, mee te nemen in onderstaande analyses.
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Zou je de opleiding opnieuw kiezen?
4,8%

0,8%
11,6%
1,2%
20,7%

61,0%

Ja, ik zou dezelfde opleiding volgen aan dezelfde instelling
Ja, ik zou dezelfde opleiding volgen maar aan een andere instelling
Nee, ik zou een andere opleiding volgen, maar wel aan dezelfde instelling
Nee, ik zou iets anders studeren aan een andere instelling
Nee, ik zou niet zijn gaan studeren
Andere

Figuur 8: Kwaliteit van opleiding studiekeuze

Opvallend is dat 61% van de respondenten aangeeft dezelfde opleiding aan dezelfde instelling
opnieuw te zouden volgen. Hieruit zouden we kunnen afleiden dat de studenten dan toch in zekere
mate tevreden zijn over de gevolgde opleiding. Ook opvallend is dat 11,6% aangeeft iets anders te
zouden studeren als ze opnieuw de keuze hadden, hier refererend naar een niet-artistieke opleiding.
De groep van 4,8% die aangeeft een ‘andere’ keuze te maken bedoelt daarmee het volgen van een
opleiding in een andere instelling, maar wel met hun eigen hoofddocent of een bachelor te volgen in
de eigen instelling, maar de master in het buitenland af te werken of in een ander conservatorium.
De vier alumni die uitgebreider werden bevraagd tijdens diepte-interviews waren verdeeld van
mening. Zo gaven respondent A en B aan hierover te twijfelen aangezien de jobkansen in de sector
beperkt zijn maar ze toch wel vanuit een intrinsieke interesse hiervoor opnieuw zouden kiezen. Zo
zegt respondent A:
“Ik denk wel dat ik er veel aan gehad heb zo achteraf, maar om erna in de lijn van die
opleiding zelf een job te vinden die daarbij aansluit, dat is het veel moeilijker. Dus in die zin zou ik
beter iets anders gestudeerd hebben, maar qua interesses niet. Mijn passie ligt nog steeds daar. (…)
Als je daar na vijf jaar dan toe gekomen bent, ja dan denk je, ik had daar misschien toch op voorhand
beter over moeten nadenken want in feite heb je niet gestudeerd om leerkracht te worden maar wel
om uitvoerend musicus te worden en dat zit er nu helemaal niet meer bij.”
Respondent C en D gaven een overtuigd ‘ja’ als antwoord op de vraag of ze de opleiding opnieuw
zouden volgen.
Op de vraag of studenten de opleiding zouden aanraden aan nieuwe studenten, krijgen we als
respons een verdeelde mening. Zo geeft 33,9% van de respondenten aan de opleiding wel aan te
raden aan nieuwe studenten. 29,9% van de respondenten zou de opleiding niet aanraden aan
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nieuwe studenten en 36,2% geeft aan hierover geen mening te hebben. Zowel de pro’s als contra’s
zijn hier in percentage vrij gelijklopend. In onderstaande tabellen worden de opinies pro en contra
weergegeven, gesorteerd op de inhoud van de boodschappen.
Tabel 5: Pro's opleiding

Ik zou de opleiding aanraden, want…
Kwaliteit
opleiding

Goede vakdocent / goed lerarenteam
Boeiende en veelzijdige opleiding / brede vorming en opleiding
Goed niveau
Veel ondersteuning
Je wordt als mens gevormd / persoonlijke ontwikkeling
Aangename school / goede atmosfeer
Interessant netwerk vanuit de school / mensen die poorten openen naar de toekomst
Bij voldoende motivatie is muziek een prachtige opleiding om te kiezen
Je leert zelfstandig werken

Curriculum

Ruimte om te focussen op instrument
Mogelijkheid tot ontwikkeling van muzikale kennis naast instrument
Interdisciplinaire en internationale mogelijkheden

Voorbereiding
op loopbaan

Bereidt je goed voor op de brede loopbaan van een muzikant / goede stappen ondernomen
om je voor te bereiden op het muzikantenleven
Praktisch gerichte opleiding

Tabel 6: Contra's opleiding

Ik zou de opleiding niet aanraden, want…
Kwaliteit
opleiding

Kwaliteit gedaald door geldgebrek / kwaliteit docenten neemt af
Te laag niveau binnen conservatoria waardoor er teveel (niet-bekwame) studenten
gelijktijdig de arbeidsmarkt betreden
Opleiding bereidt je voor op het leraarschap, niet op het kunstenaarschap
Beperkte lerarenopleiding
Geen duidelijke visie in het curriculum, losse structuur met als gevolg inboeten aan
kwaliteit
Te beperkt in stijlen en onvoldoende technisch onderbouwd
Niveau vakinhouden niet op zelfde niveau als van andere (internationale) conservatoria
Je krijgt geen begeleiding vanuit de school, je krijgt diploma en dan moet je het allemaal
maar zelf uitzoeken
Gebrek aan flexibiliteit
De opleiding biedt onvoldoende mogelijkheden tot ontwikkeling
Te weinig focus op instrument, te veel focus op administratie en nutteloze vakken
Gebrek aan vlotte administratieve werking binnen conservatorium
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Gebrek aan goede infrastructuur
Het conservatorium heeft mij als individu gekraakt en niet gemaakt
Curriculum

Studiecurriculum niet up to date / waardeloos curriculum / ouderwetse
onderwijsopvatting / geen visie in het curriculum / losse structuur
Inhoudelijk bijzonder slecht. Veel tijdverlies en geen optimale benutting van docenten en
tijd van studenten

Voorbereiding
op loopbaan

Weinig voeling met en voorbereiding op realiteit na afstuderen / gebrek aan adequate
voorbereiding. Bereidt je op geen enkel manier voor op een beroep
Onvoldoende voorbereiding op professionele kunstenaarsloopbaan. Vb. geen
orkesttrekken gekregen tijdens opleiding ter voorbereiding van orkestauditie
Je wordt niet aangemoedigd voor het betreden van professionele wereld

Economische
situatie

Niet gunstig om kunst te studeren / geen toekomst
Gebrek aan jobzekerheid en werkzekerheid / gebrek aan jobkansen en
carrièremogelijkheden / moeilijk om werk te vinden / te weinig werk voor starters /
onvoldoende mogelijkheden
Geldgebrek binnen scholen
Slechte werkomstandigheden
Werk vinden in eigen omgeving is moeilijk
Onprofessioneel beleid wat betreft kunstenaarsstatuut
Meer werk als amateur dan als professional

De bevraagde respondenten in de diepte-interviews delen grotendeels dezelfde mening. Respondent
A zou de opleiding zeker aanraden en respondent B wijst erop dat de opleiding de voorbije jaren
sterk veranderd is maar dat ze die wel zou aanraden zoals zij die gevolgd heeft. Respondent D
spreekt over de stimulerende omgeving die vanuit de opleiding geboden werd en zou deze zeker
aanraden. Respondent C zegt in deze context:
“De opleiding muziek op zich, ik zou, aanraden is een groot woord, mochten ze zeggen ‘ik wil
graag muziek doen’, dan zou ik zeggen ‘ja doe het’ maar ik zou wel zeggen ‘denk erover na. Als je
afgestudeerd bent wordt nog moeilijker’. Ik zou ze wel inlichten, kijk het is niet gemakkelijk, er is niet
veel werk in en je mag het niet onderschatten en als je afgestudeerd bent wordt het nog moeilijker. Ik
zou het niemand aanraden maar ik zou het ook niemand afraden, overwegend voor de moeilijke
jobkansen.”
Wanneer we dezelfde bevraging niet algemeen bekijken maar sorteren per conservatorium bekomen
we een aantal interessante resultaten. Zo valt op dat alumni van het conservatorium Antwerpen met
de grootste overtuiging (66,7%) aangeven de gevolgde opleiding aan dezelfde instelling opnieuw te
volgen als ze daar de keuze toe hadden. Het Lemmensinstituut kent evenzeer sterke resultaten op

66

dat vlak met een overtuigende 64%. Brussel26 en Gent tonen percentages van respectievelijk 57,1%
en 48%. Alumni die aangeven dezelfde opleiding te zouden volgen, maar een andere instelling
zouden kiezen boven de eigen instelling zijn het sterkst vertegenwoordigd in de conservatoria van
Brussel (28,6%) en Gent (28%). Het Lemmensinstituut en het conservatorium Antwerpen doen het op
dat vlak beter met cijfers van respectievelijk 18,4% en 17,6%. Een andere vaststelling is dat alumni
van het conservatorium van Antwerpen met 5,9% het laagst scoren op de vraag of ze iets anders
zouden gaan studeren aan een andere (niet-artistieke) instelling als ze daartoe de keuze hadden. De
drie andere conservatoria kennen op die vraag resultaten tussen 12 en 14%.
Verder valt op dat alumni van het Lemmensinstituut het sterkst van alle conservatoria de opleiding
aanraden aan nieuwe studenten, dit met 35,3%. Wat verder nog opvalt is dat alumni van het
conservatorium van Gent als enige groep het sterker af- dan aanraden om aan dat conservatorium te
gaan studeren en dit met een opvallende 38%.
In Q1427 wordt er aan de hand van stellingen verder gepeild naar de kwaliteit van het onderwijs.
Hieronder wordt de kwaliteit per onderwijsinstelling belicht. Om te bekijken of de vijf stellingen het
concept ‘kwaliteit van onderwijs’ wel degelijk meten, wordt een factoranalyse toegepast. We merken
op dat tussen alle stellingen een voldoende hoge correlatie waarneembaar is (>0,3)28. De correlatie
bleek ook significant tussen alle variabelen op α = 0,05 (en α = 0,10 voor de significantie tussen
Q14_1 en Q14_6). De factorladingen geven een waarde aan >0,400 waardoor we kunnen stellen dat
alle subcomponenten laden op een en dezelfde schaal, namelijk het concept ‘kwaliteit van
onderwijs’. Verder stellen we vast dat Cronbach’s alpha een waarde aangeeft van 0,781 (>0,700).
Hierdoor kunnen we de variabelen samenvoegen tot een somschaal.
We maakten gebruik van een one way ANOVA (F-test) om de verschillen tussen de conservatoria
weer te geven op het vlak van ‘kwaliteit van onderwijs’. Uit de beschrijvende statistieken leiden we
af dat de gemiddelde waarde voor het concept ‘kwaliteit van onderwijs’ voor alle conservatoria
samen 16,54/25 bedroeg en specifiek per kunsthogeschool voor het conservatorium van Antwerpen
16,71/25 bedroeg, voor Brussel 16,64/25, voor Gent 15,14/25 en voor Leuven 16,97/25.

26

De percentages opgelijst voor het conservatorium van Brussel dienen met de nodige korrel zout genomen te
worden omdat de respons op de enquête laag was van alumni van het Koninklijk Conservatorium. Slechts 14
respondenten beantwoordden Q4 en Q5. De cijfers omtrent het conservatorium van Brussel worden hier als
kader meegegeven ter vergelijking maar zijn in geen enkele mate representatief.
27
Q14_1 t.e.m. Q14_4 en Q14_6.
28
Dit met uitzondering van de correlatie tussen Q14_1 en Q14_6 waar een waarde van slechts 0,168 werd
waargenomen.
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Tabel 7: One way ANOVA – Test of homogeneity of variances

kwaliteit_onderwijs
Levene Statistic
,314

df1

df2
3

Sig.
219

,816

Om te kijken of er een verschil in variantie bestaat tussen de scholen wordt gekeken naar de
significantiewaarde in de bovenstaande tabel. Omdat er hier geen sprake is van significantie (p =
0,816) nemen we aan dat de variantie gelijk is.
Tabel 8: One way ANOVA - ANOVA

kwaliteit_onderwijs
Sum of Squares
Between Groups
Within Groups
Total

df

107,856
3197,489
3305,345

Mean Square
3
219
222

35,952
14,600

F

Sig.

2,462

,063

De ANOVA tabel toont een significantiewaarde van 0,063 wat significant is op een niveau van α =
0,10. We kunnen dus aannemen dat er een verschil is in de kwaliteit van opleiding per
onderwijsinstelling. Om uit te zoeken waar dit verschil zit, voeren we een post hoc test uit.
Tabel 9: One way ANOVA - Multiple comparisons

Dependent Variable: kwaliteit_onderwijs
Bonferroni
(I) Aan welke
onderwijsinstelling
heb je deze opleiding
gevolgd?

(J) Aan welke
onderwijsinstelling
heb je deze opleiding
gevolgd?

Antwerpen

Brussel

Brussel

Gent

Mean
Difference
(I-J)

Std.
Error

,06825 1,16933

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

1,000

-3,0450

3,1815

Gent
Leuven

1,57158
-,25583

,81486
,66717

,330
1,000

-,5979
-2,0321

3,7411
1,5205

Antwerpen

-,06825 1,16933

1,000

-3,1815

3,0450

Gent
Leuven

1,50332 1,17577
-,32409 1,07868

1,000
1,000

-1,6271
-3,1960

4,6337
2,5478

Antwerpen

-1,57158

,81486

,330

-3,7411

,5979

Brussel

-1,50332 1,17577

1,000

-4,6337

1,6271

*

,67839

,046

-3,6336

-,0212

Antwerpen

,25583

,66717

1,000

-1,5205

2,0321

Brussel

,32409 1,07868

1,000

-2,5478

3,1960

,046

,0212

3,6336

Leuven
Leuven

95% Confidence Interval

Gent

-1,82741

*

1,82741

,67839

De post hoc test vergelijkt de scores per onderwijsinstelling onderling. Het verschil tussen Antwerpen
& Gent enerzijds en Leuven & Gent anderzijds bleek significant op α = 0,05. Deze scholen verschillen
dus significant van elkaar op vlak van kwaliteit van opleiding.
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Wel geven we nog mee dat we kunnen vaststellen dat 60% van de alumni uit het conservatorium van
Antwerpen de kwaliteit van de gevolgde opleiding beoordeelt met een waarde tussen 15 en 20/25.
11% van de alumni geeft zelfs hogere quoteringen aan. 29% beoordeelt de kwaliteit van de opleiding
met een waarde lager dan 15/25. We kunnen vaststellen dat 64,2% van de alumni uit het
conservatorium van Brussel de kwaliteit van de gevolgde opleiding beoordeelt met een waarde
tussen 15 en 20/25. 14,2% beoordeelt hoger dan 20/25 en 21,6% geeft een quotatie lager dan 15/25.
Ook hier weer de opmerking dat de resultaten voor Brussel onvoldoende gegrond zijn vanwege een
minimale respons in de enquête. Voor het conservatorium van Gent noteren we volgende resultaten:
46,6% van de alumni geeft een quotatie tussen 15 en 20/25. 9,3% geeft een hogere quotatie en
44,1% quoteert de kwaliteit van de opleiding met een cijfer lager dan 15/25. Het Lemmensinstituut
geeft ten slotte de volgende bevindingen: 52,8% van de alumni quoteert de kwaliteit van de
opleiding met een cijfer tussen 15 en 20/25. 19,9% beoordeelt de kwaliteit zelfs met een cijfer hoger
dan 20/25. 27,3% vindt dat de kwaliteit minder is dan 15/25.
Hieruit kunnen we concluderen dat het merendeel van de alumni tevreden is over de gevolgde
opleiding en dat de conservatoria doorgaans een gemiddelde score tussen 15 en 20/25 toegereikt
krijgen door het grootste deel van hun studenten (met name percentages rond 50 à 60%). Het
conservatorium van Gent scoort opvallend lager dan de andere conservatoria, 44,1% van hun alumni
quoteren de opleiding lager dan 15/25. Verder merken we nog op dat het Lemmensinstituut het
hoogste aantal scores toegekend kreeg hoger dan 20/25, dit voor 19,9% van de alumni.
De kwaliteit van het gevolgde onderwijs werd in de diepte-interviews bevraagd aan de hand van het
benoemen van de sterktes en de zwaktes van de gevolgde opleiding. De sterktes die voornamelijk
genoemd werden door de respondenten kunnen gecategoriseerd worden als (1) artistieke sterktes
(goede artistieke omkadering, goede docenten, het inzetten op projectwerking, goede theoretische
basis, cross-over tussen verschillende kunstdisciplines, infrastructuur) en (2) sociale sterktes
(verbondenheid tussen studenten, groot netwerk vanuit de school, goede sfeer). De zwaktes van de
opleiding situeerden zich volgens de respondenten voornamelijk op het vlak van het (1) curriculum
(te breed en onvoldoende uitgespit waardoor het moet inboeten aan kwaliteit, teveel verandering in
curriculum), (2) zakelijke omkadering en voorbereiding op het professionele leven als artiest
(financiën, zelforganisatie).

7.3. Ondersteuning vanuit diverse stakeholders en kennis professionele veld
Hieronder wordt onderzocht in welke mate de alumni muziek over voldoende kennis van het
professionele kunstenveld beschikken en op welke manier stakeholders hier een rol kunnen spelen.
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De kennis van het professionele kunstenveld werd in de enquête bevraagd aan de hand van vier
onderdelen in Q10 (financiële aspecten, commerciële aspecten, de praktische kant en de juridische
kant). Om deze onderdelen samen te voegen tot het achterliggend concept ‘kennis van het
professionele veld’ werd er een factoranalyse uitgevoerd. Er bestaat een grote correlatie tussen de
variabelen (>0,300) waarbij de waarden variëren tussen 0,492 en 0,669. Verder is er ook sprake van
significantie (p = 0,000, α = 0,05). De factorladingen geven allen waarden aan tussen 0,742 en 0,822
(>0,400) en Cronbach’s alpha geeft een waarde van 0,852 (>0,700) waardoor er een somschaal kan
gemaakt worden om de onderdelen samen te voegen tot het concept ‘kennis van het professionele
veld’. In onderstaande figuur wordt die mate van kennis van de alumni weergegeven.

Kennis van het professionele veld
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Mate van kennis

Figuur 9: Kennis van het professionele veld

Figuur 9 is als volgt te interpreteren: de verticale as geeft het percentage van het aantal
respondenten aan dat een bepaalde score behaalde. De horizontale as geeft in oplopende volgorde
de score weer van de respondenten. Hoe hoger de score, hoe groter de kennis van het professionele
veld. Score 1 wil in deze context zeggen dat een bepaalde respondent alle deelvragen van Q10
beantwoordde met ‘zeer slecht’. Een score van 17 wil in diezelfde context zeggen dat een respondent
alle deelvragen beantwoordde met ‘zeer goed’. Een respondent die op alle vragen het antwoord
‘gemiddeld’ aangaf, strandt in bovenstaande figuur op een score van 9. Hieruit kunnen we
concluderen dat het slecht gesteld is met de kennis van de alumni muziek. 68,8% van de bevraagde
respondenten geeft aan een slechtere kennis te hebben van het professionele veld dan gemiddeld.
De respondenten, bevraagd in de diepte-interviews, schatten hun kennis van het professionele veld
verschillend in. Zo geef respondent B aan een goede kennis te hebben van het professionele veld
omdat zij ervoor gekozen had de master Cultuurmanagement bij te volgen na haar master Muziek.
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Respondent A en D geven aan op artistiek vlak voldoende voorbereid te zijn op het professionele
veld, maar niet op de administratieve omkadering van hun artistieke praktijk. Respondent C zegt in
die context:
“Op artistiek vlak wel, maar zo ja, administratie en van die dingen niet echt. Nee dat weet ik
zo allemaal niet. Maar uiteindelijk, je moet het wel doen en je valt er zo in en dan probeer je de
problemen op te lossen die je tegen komt. Ik denk eerder dat het voor veel muzikanten de
confrontatie nadien is. Op het conservatorium is het allemaal heel plezant, je zit daar eigenlijk in een
soort cocon. Dat merk ik zelf, gewoon ja, ik zit nu in de lerarenopleiding in Brugge en dat is een heel
algemene opleiding. Er zitten daar van alle mensen zoals kapsters, koks, psychologen, … en dan merk
je soms dat je als muzikant echt wel een vernauwde visie hebt. Dat je altijd in dezelfde omgeving hebt
gezeten, veel dezelfde mensen bent tegengekomen, veel dezelfde situaties. Er zijn bepaalde aspecten
van het leven, bijvoorbeeld financiën, die echt op de achtergrond verdwijnen voor ons.”
De voornaamste stakeholder die kan bijdragen aan de kennisvergroting van de alumni (of eerder de
studenten) is uiteraard de opleiding zelf. 43,8% van de alumni gaf in de enquête aan zakelijke
vorming in de opleiding gekregen te hebben. 49,6% daarentegen kreeg geen zakelijke vorming vanuit
de opleiding. 6,6% gaf aan geen idee te hebben of ze dit in de opleiding gekregen hadden. De vakken
die ze hiermee bedoelden waren inleiding tot de muziekpraktijk, organisatie muziekleven,
cultuurmanagement, auteursrecht, muziek & recht, communicatievaardigheden, sociaal-artistieke
muziekpraktijk, kunstmarketing, muziekmanagement, juridische aspecten van de muziekwereld,
persoonlijk artistiek project, zakelijke vorming, management podiumkunsten en muziek en
maatschappij.
De meningen over de kwaliteit van deze vakken zijn verdeeld. Op de vraag of de alumni deze vakken
nuttig en/of interessant vonden kregen we een breed scala aan antwoorden waar toch een sterke
tendens in terug te vinden is. Zo geven alumni grotendeels aan dat de vakken nuttig zijn maar in vele
gevallen onvoldoende interessant gegeven werden of inhoudelijk onvoldoende uitgediept werden.
Alumni geven aan een gebrek gewaar te worden op vlak van bruikbare en toepasbare informatie
voor muzikanten eens ze in het professionele veld stappen. Theoretische uitdieping bleek voor veel
alumni weinig relevant en miste de praktische weerslag naar het actuele kunstenveld. 85
respondenten spraken zich hier expliciet over uit, ofwel 85,8% van de 99 respondenten die zakelijke
vakken kregen in de opleiding. Hieronder wordt een greep uit de vele reacties weergegeven:
Onderstaande citaten geven het belang van de vakken aan. Zo wordt er aangegeven dat de vakken
nuttig zijn en ook zeer interessant zouden kunnen zijn maar een zekere mate van diepgang missen.
“Zeer nuttig en hoogst interessant, maar onvoldoende om je goed voor te bereiden op een
professionele carrière in de artistieke sector.”
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“Muziek & Recht werd op een veel zinvollere manier ingevuld, waarbij niet enkel de
praktische kant werd belicht maar ook werd aangezet tot nadenken over hoe de muziekindustrie er
'zou' moeten uitzien volgens ons als toekomstige artiesten.”
“Te weinig lestijden om alles uit te leggen. Gebrek aan goede cursussen of naslagmateriaal
zorgt ervoor dat we aan de vakken weinig overhouden.” “Gebrek aan concrete werkmiddelen voor
musici.”
“Ik vond dit toen gewoon interessant, nu vooral een noodzaak. Vanaf het moment je als
uitvoerend muzikant uit de huiskamer stapt en zelf een evenement op poten zet, word je
geconfronteerd met het feit dat je geen flauw idee hebt waar je middelen kan vinden, hoe je reclame
moet maken of gewoon al de hele opzet moet coördineren. Nu moet ik het hebben van goede zielen
met ervaring en vooral van het leren met vallen en opstaan. Na een aantal jaar is het gewoon leuk
om al eens een evenement op poten te zetten zonder verlies en organisatorische moeilijkheden. Dit is
gewoon jammer daar het kan vermeden worden.”
“Deze vakken zouden standaard in het curriculum moeten opgenomen worden!”
“Ik had het heel erg nuttig gevonden en was stomverbaasd dat dit nergens in de opleiding
aan bod kwam. Tijdens onze opleiding is er door medestudenten meermaals op aangedrongen een
dergelijk vak in te voeren.”
“Heel nuttig maar slecht uitgewerkt. Er zou veel meer aandacht naartoe moeten gaan.”
“In mijn geval waren ze specifiek op leerkrachten gericht. Als muzikant zijn deze vakken bijna
nog belangrijker!”
“Yes, very important to know how to profit and grow better in our professional life.”
“Yes! They should be available in our education, even now I still don't know anything about
the legal aspects. We should be able and be motivated to give concerts, but if there's no knowledge
how to do it proper, so it will never be 100% professional organised.”
“Op zich wel, maar te weinig. Ondernemen moet tweede natuur zijn voor een muzikant. Dat
wordt te weinig toegelicht.”
“Hoewel ik het niet altijd interessant vond, waren de vakken wel nuttig. Soms mocht het
minder theoretisch zijn en meer duiding geven hoe je het zelf moet aanpakken.”
“Ja maar ik was me te weinig bewust van het belang op dat moment en heb alles achteraf in
de praktijk pas geleerd.”
“Ik bleef eerder op mijn honger zitten qua interessante en bruikbare info. Er werden
interessante items aangehaald maar deze werden niet altijd diep genoeg besproken of uitgelegd.”
De volgende citaten belichten vooral het gebrek aan aanknopingspunten met de actuele
muziekpraktijk van alumni.
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“Not at all. We learned nothing of what the name of the course said. It was a total waste of
time.”
“Een verdunde bloemlezing, met geen enkel aanknopingspunt voor beginnende musici. Het
wordt allemaal veel te rooskleurig en optimistisch voorgesteld!”
“Cultuurmanagement in de bachelor sloot niet aan bij onze leefwereld, jaarrekeningen
analyseren… Cultuurmanagement focuste zich te veel op wat een manager van een cultuurhuis zou
doen, dus veel te hoog in het kader in plaats van de gewone man. Het was meer economie.”
“Het vak cultuurmanagement werd op een slechte manier gegeven. Dit is een onontbeerlijk
vak voor muzikanten, maar ik heb zo goed als niets bruikbaars opgestoken uit deze lessen. Jammer!”
“Het vak cultuurmanagement was nauwelijks gericht op het huidige kunstenlandschap.”
“We kregen een zakelijk vak in de lerarenopleiding, maar veel te weinig! Muziekmanagement
was zogezegd voor ons in de lerarenopleiding niet nodig omdat we dan zogezegd nooit als muzikant
gingen werken waardoor we dit vak niet nodig hadden.”
“Geen diepgaande informatie.” “Heel summier en onvoldoende praktijkgericht.”
“Cultuurmanagement heel slecht gegeven en niet relevant qua lesinhoud.” “Veel te weinig, mag meer
aan bod komen en ruimer.”
“Iets dat leek op cultuurmanagement maar eigenlijk niets voorstelde. Informatie over bv. KVR
of zelfstandigenstatuut heb ik nooit gekregen.”
“De vakken zijn heel beperkt, bijna niet van toepassing in het echte leven als muzikant. Te
verwaarlozen, jammer.” “We kregen wel hier en daar wat info maar deze was vaak onvoldoende en
niet relevant.”
Eén respondent geeft het volgende aan, wat ook een sterke opinie vormt en zeker niet mag
verwaarloosd worden in dit onderzoek:
“Ik vond deze vakken wel interessant maar vind nog steeds dat dit een specifiekere
studierichting kan zijn. Een uitvoerend muzikant moet zich kunnen focussen op zijn 'speel'carrière
eerder dan al de bureaucratie er rond.”
De opinies geven een sterke tendens aan. Alumni geven het belang en het nut aan van zakelijke
vorming en kennis omtrent het professionele veld. Dat ook dit vanuit de opleiding beter kan
gestimuleerd worden, blijkt sterk uit de bovenstaande citaten. De opleidingen dienen in eerste
instantie een grotere verantwoordelijkheid te nemen op vlak van kennisdeling hieromtrent.
Studenten kunnen al vanuit de opleiding geprikkeld en geïnformeerd worden omtrent zakelijke
vakken en het professionele kunstenveld. De bevraagde opleidingsverantwoordelijke gaf in het
diepte-interview aan dat erover werd nagedacht om zakelijke training als een verplicht vak in de
master te integreren:
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“Op dit moment is het een keuzevak. Er wordt over nagedacht om er een plichtvak van te
maken, maar daar moet ik een grote maar bij formuleren. Er zijn zoveel dingen die in het curriculum
zouden moeten zitten maar we zitten met die 60 studiepunten. Daar lopen we vast. Het management
willen we verder zien, dat het niet per se in een vak moet zitten maar dat het bijvoorbeeld al via de
masterproeven kan gaan.”
Zo geeft de opleidingsverantwoordelijke aan dat binnen het conservatorium het idee speelt om
management te integreren in een praktijktoepassing waarbij studenten hun concertproeven en
recitals zelf op poten zetten en op die manier de ganse organisatie ervan op zich nemen. De
opleidingsverantwoordelijke geeft verder aan dat er geen structureel kader is en dat er slechts
minimale begeleiding is hiervoor momenteel. We stellen ons hierbij echter de kritische vraag in
hoeverre dit een realistische weerspiegeling geeft van het professionele veld.
Andere stakeholders die ondersteuning kunnen bieden aan alumni (en studenten) zijn uiteraard de
ondersteunende organisaties uit de kunstensector. Om de link te leggen naar de opleiding gaan we
na of de opleidingen bewust alumni en studenten doorverwijzen naar ondersteunende organisaties.
Daarnaast bekijken we of de opleidingen er het belang van inzien om studenten en alumni door te
verwijzen naar steunpunten. Uit het diepte-interview met de bevraagde opleidingsverantwoordelijke
blijkt het volgende:
“Ik heb daar zelf niet veel mee te maken in mijn leven dus ik ken zelf de steunpunten niet zo
goed dus wat ik nu zeg is een beetje voorzichtig. Ik ben wel overtuigd dat dat goede dingen zijn, dat
lijkt me interessant. (…) Ik kan mij inbeelden dat het niet makkelijk is om in contact te komen [met
steunpunten], onder andere omdat de studenten het niet kennen en omdat ze niet gericht kunnen
zoeken (…) Ik ben zelf onvoldoende betrokken om me uit te spreken over het feit of die organisaties
meer contact moeten zoeken met studenten. Ik weet niet welke moeite ze nu doen.”
Frappant is dat de bevraagde opleidingsverantwoordelijke aangeeft zelf de ondersteunende
organisaties onvoldoende te kennen en niet zozeer op de hoogte is van de functie en de werking van
die organisaties. We stellen ons daarbij de vraag in hoeverre de opleiding dan een accurate
beeldvorming voor ogen heeft van het professionele kunstenveld. Verder blijkt uit het citaat dat de
opleiding studenten niet actief doorverwijst naar ondersteunende organisaties. Deze lacune dient
nog op gevuld te worden.
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Figuur 10: Contact met ondersteunende organisaties

Verder toont Figuur 10 de hoeveelheid respondenten die reeds in contact kwamen met
ondersteunende organisaties. Opvallend is dat vooral het Kunstenloket gekend is bij alumni: 57,7%
van de alumni geven aan al contact gehad te hebben met het Kunstenloket. 41,4% van de
respondenten kwam ook al in contact met VDAB. 29,5% van de alumni kwam al in contact met een
Sociaal Bureau voor Kunstenaars. De reden waarom alumni contact zoeken met ondersteunende
organisaties wordt hieronder belicht. Zo valt op dat alumni vooral op zoek zijn naar informatie over
vacatures en tewerkstelling in de sector. Daarnaast zijn ze voornamelijk op zoek naar zakelijk advies,
praktijkinformatie (speelkansen, wedstrijden, promotie, muziek uitgeven, …) en informatie over
subsidies.
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Figuur 11: Gezochte informatie

15,4% van de alumni woonde al eerder een lezing/workshop/opleiding bij van een van de
bovenvermelde organisaties in verband met zakelijke vorming, het professionele veld, competentieof loopbaanontwikkeling. Dit betreft vooral lezingen bij het Kunstenloket omtrent het
kunstenaarsstatuut, subsidies, zakelijke vorming of het oprichten van een vzw; directiecursussen bij
koor & stem; lezingen over crowdfunding en zelfstandige in bijberoep; masterclasses en een crash
course bij Poppunt. Ook geven een aantal respondenten aan een niet nader gespecifieerde lezing
gevolgd te hebben bij SmartBE en t-interim. Opvallend is dus dat de bijgewoonde lezingen vooral
gerelateerd zijn aan de zakelijke omkadering van de artistieke praktijk. Vooralsnog geen enkele
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loopbaanontwikkeling. Op de vraag of alumni concrete informatie willen verkrijgen in functie van de
uitbouw van hun artistieke loopbaan worden onderstaande antwoorden gegeven: meer
transparantie in communicatie van ondersteunende organisaties; hoe een dossier opstellen voor een
cultureel centrum; informatie over het financiële aspect; een verzameling van vacatures in binnenen buitenland; advies op maat met betrekking tot het kiezen van een organisatievorm; een draaiboek
kunstenaarsstatuut met een bundeling van informatie. Een respondent geeft verder aan dat deze
informatie niet na, maar tijdens de conservatoriumopleiding moet meegedeeld worden ter
ondersteuning van de studenten.
Of het de taak is van de kunstopleidingen om studenten in contact te brengen met ondersteunende
organisaties of de organisaties eerder zelf actief zichzelf moeten presenteren binnen het kader van
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een opleiding laten we hier in het midden. Wel kan het interessant zijn dat studenten al tijdens de
masteropleiding informatief kennis maken met de ondersteunende organisaties in de sector en wat
ze hen te bieden hebben. De bevraagde alumni in de diepte-interviews hadden daaromtrent
volgende meningen. Zo zegt respondent B:
“Ik weet niet of dat zij naar de opleiding moeten gaan, maar ik denk dat de opleidingen naar
hen moeten gaan. Ja, hun aanwezigheid hoort wat bij die zakelijke dingen, bij die infosessie, ja dan
moeten die daar gewoon aanwezig zijn en fysiek, of gewoon informatie over, dat hoort erbij hé. Want
ik denk dat als je nu in het vijfde jaar op het Lemmens elke student gaat bevragen of ze Kunstenpunt
kennen, dat het geen vette zal zijn. Kunstenloket zullen ze wel kennen, om de KVR te downloaden.”
Respondent A en C wijzen erop dat het initiatief voornamelijk vanuit de scholen zelf mag komen. Een
betere samenwerking tussen ondersteunende organisaties en de kunsthogescholen zou een
meerwaarde betekenen. Respondent D spreekt zich niet eenduidig uit over de kwestie:
“Goh ja, het is natuurlijk nuttig dat we al weten wie ze zijn en wat ze doen. Ik ken eigenlijk
vooral het Kunstenpunt, ik ben daar eens info gaan vragen over het kunstenaarsstatuut. Maar
eigenlijk, misschien zo’n workshop ofzo of een lezing waarin ze komen vertellen wat ze kunnen doen
voor muzikanten, dat kan wel, ja, dat zou misschien wel nuttig zijn. Maar ik weet niet of het de taak is
van de steunpunten of dat de school dat moet organiseren.”
De bevraagde opleidingsverantwoordelijke geeft in die context aan dat er vanuit de opleiding meer
kan ingezet worden op zakelijke omkadering van de kunstenpraktijk en het bekend maken van de
ondersteunende organisaties die in de sector actief zijn, bij studenten. De opleiding kan die
informatie aan studenten meegeven zodat zij zelf contacten kunnen aangaan met ondersteunende
organisaties.

7.4. Competentieontwikkeling in functie van een duurzame loopbaan
Het aanbod aan omkaderende vakken (zakelijke kennis en kennis van het professionele veld) kwam
uitvoerig aan bod in het vorige hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de essentiële
competenties voor kunstenaars in functie van een duurzame loopbaan in de sector. Q15, Q16 en Q17
gingen hier dieper op in om de belangrijke competenties voor kunstenaars in kaart te brengen en
vooral ook om die competenties te benoemen die volgens alumni vanuit de opleiding meer
gestimuleerd mochten worden.
Op basis van de verkregen gemiddelden per competentie29 en de afwijking op een normaalverdeling
worden volgende resultaten benoemd. Eerst worden de competenties opgelijst waarover alumni
voornamelijk aangaven te beschikken, deze competenties scoorden met een gemiddelde waarde
29

Respondenten worden gevraagd hun competenties een waarde toe te kennen tussen 1 en 5 waarbij 1 staat
voor ‘ik beschik helemaal niet over de competentie’ en 5 staat voor ‘ik beschik volledig over de competentie’.
Op basis hiervan worden de gemiddelden berekend die verder dienen als uitgangspunt voor de resultaten.
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hoger dan 3,5: communicatievaardigheden (3,77), sociale vaardigheden (3,95), samenwerken (4,14),
zelfstandigheid & zelfsturing (4,07), flexibiliteit & aanpassingsvermogen (4,30), kritische houding &
aan zelfreflectie doen (4,26), blijven leren, groeien & vernieuwen als kunstenaar (4,23), organiseren
(3,64), stressbestendigheid (3,57), met kritiek kunnen omgaan (3,71), jezelf polyvalent opstellen &
verschillende carrièrepaden bewandelen (3,93).
Vervolgens worden de competenties opgelijst waarvan kan opgemerkt worden dat het aantal
respondenten dat er in weinige mate of niet over beschikt, ongeveer gelijk is aan het aantal
respondenten dat er in zekere mate of helemaal over beschikt, met andere woorden een
normaalverdeling. Deze competenties scoorden met een gemiddelde waarde tussen 3 en 3,5.
Netwerken & relaties uitbouwen (3,02), ondernemerschap (3,01), vermogen om lange termijn doelen
en carrièrepaden uit te stippelen (3,32). Volgende competenties tonen voornamelijk een
onvoldoende kennis. Deze competenties scoorden met een gemiddelde waarde lager dan 3: jezelf
concurrentieel kunnen positioneren (2,69) en jezelf kunnen promoten (2,60). Het valt dus op dat
alumni aangeven over het merendeel van de competenties te beschikken, namelijk 11 van de 16
bevraagde competenties bezitten zij in redelijke of goede mate.
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Figuur 12: Essentiële competenties voor een musicus

Figuur 12 geeft de essentiële competenties voor een kunstenaar weer zoals bevraagd in de enquête.
In percentages wordt weergegeven in hoeverre alumni bepaalde competenties belangrijk vinden
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voor een afgestudeerd musicus. Hieruit blijkt dat het merendeel van de bevraagde competenties
volgens alumni essentieel zijn, zo werden 9 van de 16 competenties door 50% à 60% van de
respondentengroep aangevinkt als essentieel. Er zijn zelfs twee uitschieters zichtbaar, namelijk het
‘netwerken’ en het ‘blijven leren, groeien en vernieuwen als kunstenaar’ met waarden boven de
75%. Opmerkelijk is ook dat alumni ‘jezelf concurrentieel kunnen positioneren’ en het ‘vermogen om
lange termijn doelen en carrièrepaden uit te stippelen’ minder van belang vinden.
In de diepte-interviews werd door respondenten A en B benadrukt dat uniciteit en een sterke visie
van groot belang zijn voor een kunstenaar. Zo zegt respondent A:
“Ik denk eerst en vooral een goed muzikant zijn maar ook met een heel duidelijke visie op wat
je wil brengen voor de mensen. Een heel duidelijk concept, en ik denk dat als je dan mensen vindt die
daarin willen mee gaan dat je dan vertrokken bent. Maar dus niet zomaar een beetje spelen wat je
zelf graag hoort, ik weet niet wat, maar echt iets, een heel concept uitdenken. (…) Als dat zo is, dan
kan je dat wel verkopen. Ja je moet wel uniek zijn denk ik. Je moet een persoonlijk idee hebben waar
je helemaal achter staat dat uniek is, maar het moet natuurlijk ook wel aanslaan.”
Verder werd het belang van het netwerk aangehaald door respectievelijk respondent B en D:
“Dat netwerk, het is misschien belachelijk, maar bij wie je allemaal gestudeerd hebt, en waar,
hoever in de wereld, eigenlijk neigt dat ook naar het netwerk. Kennissen, welke grote docenten je
allemaal gehad hebt. En daar hoort dat verkopen dan bij, als je kunt zeggen, ik heb bij die of die
gestudeerd aan het conservatorium van Parijs, dan kan je jezelf makkelijker verkopen dan dat je
bijvoorbeeld aan het conservatorium van Luik bij een nietszeggende naam studeerde.
“Ik vind dat zelf heel moeilijk om daarmee bezig te zijn met dat netwerk, ik voel me heel vuil
als ik ergens aan kom en ik moet met die, die en die gesproken hebben want die moeten weten wie ik
ben, dat ik niet zomaar een naam ben. Maar ja langs de andere kant hoort het erbij en ik doe het,
maar ik doe het op mijn manier en ik ga er niet stom over doen. Ik ken er anderen die er veel verder in
gaan maar ja, het is gewoon nodig, punt. Je moet uw contacten hebben.”
Goede communicatie en flexibiliteit zijn volgens de respondenten onmisbare aspecten. Hieronder
citeren we respectievelijk respondent B, respondent C en respondent D:
“Ik denk ook dat je goed moet kunnen babbelen met de mensen. Dat je moet open staan voor
veel, allé dat je flexibel moet zijn, en dat is misschien wat hetzelfde als het open staan, maar,
inventief zijn, Maar dus je moet gewoon als muzikant ook zo’n ideeën hebben, met iets totaal nieuws
kunnen komen. En dat is dan ook zo dat verkopen hé. Ahja, je moet opvallen, ja. Met zo’n creatieve
dingen, iets dat niemand anders doet. Mensen houden er ook heel veel van als je jezelf kan
voorstellen en de muziek die je gaat spelen kan presenteren. Als je dat goed doet, en je speelt op een
bepaalde manier uw concert, dan gaan de mensen dat keiveel beter vinden dan als je beter muziek
speelt maar een slechte presentatie geeft.
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“Een zeer belangrijke competentie is alles rond sociaal zijn en op de juiste manier kunnen
communiceren enzo. Ja, ik vind dat ontzettend belangrijk. Bepaalde mensen zijn er goed in en van die
ensembles of die projecten zien we dat die ook veel meer voet aan grond krijgen, zelfs al zijn die
artistiek niet zo hoogstaand. Dat is ook een van de tips die ik zelf meegeef aan de studenten. Ik ga
natuurlijk niet overdreven aanspreken maar zo van, drink een keer een pintje op café, blijf een keer na
het concert plakken, spreek met mensen, met de dirigent, met iedereen die daar rondloopt en het kan
je heel veel opleveren eigenlijk. Ik denk ook flexibiliteit, dat is steeds belangrijker. De tijd waarin je
één job kon uitvoeren als musicus is denk ik voorbij tenzij je een natuurtalent bent dus je moet kunnen
puzzelen. Zo’n dingen zijn ook wel belangrijk, flexibel zijn. Dat je zoveel mogelijk kan aannemen.”
“Ja wat ik heel erg merk is dat de mensen die veel jobs hebben dat die communicatief heel erg
sterk zijn en die zijn, die werken zich er eigenlijk op die manier tussen om het zo te moeten zeggen.”
Daarnaast geven de respondenten aan dat kennis van de zakelijke omkadering van een artistieke
praktijk ook van belang is. Alle vier respondenten geven het belang hiervan aan. Respondent A geeft
aan dat het geen hoofdbezigheid mag zijn voor een musicus maar dat het er wel bij hoort. We citeren
in die context respondent C en D:
“Je moet zo zelfstandig mogelijk in het leven proberen te staan en dat zijn gewoon essentiële
dingen die je moet weten. Dat je alles regelt, dat alles in orde is, en je kunt dat allemaal uitbesteden
en bijvoorbeeld een boekhouder inhuren als het echt complexe financiën zijn maar als je het altijd
moet vragen aan iemand anders, als je altijd moet twijfelen hoe het zit, is het ook wel ambetant.”
“Ik denk dat dat belangrijker is dan dat je zou denken, in eerste instantie omdat veel
muzikanten echt in het zak gezet worden op veel manieren en niet eens weten dat ze ook rechten
hebben. Eigenlijk gewoon volgen wat de hoop doet, ik denk dat dat bij muzikanten nog veel erger is
dan bij acteurs of andere kunsttakken zoals dansers ofzo. Die gaan misschien sneller hun mening
verspreiden en onderling delen, wij doen maar gewoon voort op ons eigen eiland. En niemand die
weet hoe het moet, wat bijvoorbeeld het minimumloon is, wat kan en wat niet kan. Daar wordt niet
over gepraat dus ik denk dat dat echt heel erg nodig is eigenlijk. Dat is blijkbaar wel nodig in deze
tijden om dat ook te kunnen, businessminded te zijn en om daar ook sterk in te zijn. Bijvoorbeeld als
mensen vragen om een factuur op te opstellen, als je dat niet kunt of als je een stomme vraag erover
stelt dan voel ik dat er heel snel neerbuigend naar gekeken wordt terwijl dat iets is dat wij eigenlijk
niet leren in de opleiding.”
Ten slotte wordt zelfpromotie door respondenten C en D aangegeven als een essentiële competentie
voor musici. Respondent D geeft aan dat de zelfpromotie vooral plaatsvindt via het ‘live’ uitvoeren
van muziek, hoe je jezelf opstelt tegenover een publiek en hoe je je werk verkoopt. De bevraagde
opleidingsverantwoordelijke sluit in deze context deels aan bij de alumni. Zo wordt er door de
opleidingsverantwoordelijke aangegeven dat een creatief concept kunnen uitdenken, sociale
vaardigheid & netwerken, zelfpromotie, je werk kunnen verkopen en communicatievaardigheden
elementaire competenties zijn voor kunstenaars.
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Figuur 13: Competenties vanuit opleiding

Figuur 13 geeft ter vergelijking de competenties weer waarvan alumni aangaven dat ze meer vanuit
de opleiding gestimuleerd mochten worden of waar meer aandacht naar mocht uitgaan. De sterke
tendens valt hier niet te ontkennen. Zo zijn er drie uitschieters zichtbaar met percentages boven de
60%, namelijk de competenties ‘netwerken’, ‘ondernemerschap’ en ‘zelfpromotie’. Verder worden
‘organiseren’, ‘jezelf polyvalent opstellen, verschillende carrièrepaden bewandelen’ en het
‘vermogen om lange termijn doelen en carrièrepaden uit te stippelen’ met respectievelijk
percentages van 41,4%, 30,8% en 38,3% ook hoger dan gemiddeld gequoteerd.
We kunnen hieruit concluderen dat het inzetten op bepaalde competenties tijdens de opleiding kan
bijdragen aan een betere voorbereiding op de professionele loopbaan als kunstenaar. Bepaalde
competenties vergen vooral een bepaalde attitudevorming, zo refereren we bijvoorbeeld naar
‘netwerken’. Deze competentie kan moeilijk in een workshop of cursus gegoten worden en dient
eerder als attitudevorming aangebracht te worden. Studenten moeten tijdens de opleiding
gestimuleerd worden om actief in te spelen op loopbaanopportuniteiten en actief bezig te zijn met
de omkadering van hun artistieke praktijk. Opleidingen kunnen sterker inzetten op het ontwikkelen
van specifieke loopbaancompetenties bij studenten en alumni. Zo zijn individuen die zich bewust zijn
van het eigen competentiekader sterker gewapend om de arbeidsmarkt te betreden en kunnen ze
hun eigen loopbaan beter sturen in de gewenste richting. Deze metacompetenties hebben
betrekking op de nodige kennis, de nodige vaardigheden en de nodige attitudes (zie hoofdstuk 5.2.1).
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De respondenten bevestigen dit ook in de diepte-interviews. Op de vraag welke competenties zij
graag meer vanuit de opleiding benadrukt zien worden geven ze gelijkaardige antwoorden. Zo geven
respectievelijk respondent A, B, C en D het belang van zakelijke vorming, communicatie en
netwerken in de opleiding aan:
“Ja het zakelijke aspect van het muzikant zijn dat zouden ze ook zeker heel fel moeten
benadrukken. Zeker, ja. Indien een opleiding u zo goed mogelijk moet voorbereiden op het
beroepsleven daarna, ja dan is dat zeker een lacune die moet opgevuld worden.”
“Het zakelijke, hoe kan je betaald worden, wat is een KVR (…). Nee, ik vind dat dat zeker geen
overbodige luxe is om die vakken er in te steken, bijvoorbeeld in het laatste jaar, of in het vierde, dat
moet zelfs geen vak van het hele schooljaar zijn. Bijvoorbeeld een sessie, één dag, een samenvatting
van de opleiding cultuurmanagement ofzo. Een kunstenaar kan niet zonder die info denk ik. Een
netwerk kan moeilijk vanuit de opleiding, ik denk dat dat wat vanzelf gebeurt eigenlijk. Van
communicatie kunnen ze wel een vak maken. Ja, of gewoon hoe het werkt, als muzikant in een
organisatie spelen, hoeveel mag je vragen? Hoe verloopt dat contact? Bellen zij u? Stel, je wil zelf een
concert geven, zoek je dan zelf een locatie? Dat is kei stom en praktisch, maar misschien is het ook te
logisch waardoor ze het niet op school geven ofzo.”
“Communicatie. (…) Er zijn mensen die er heel goed in zijn en bijvoorbeeld uit zichzelf een mail
sturen naar een organisator, of naar iemand die een voorstelling in elkaar steekt. ‘Ja ik hoorde dat je
een voorstelling ineen steekt, kan je toevallig een klarinettist gebruiken?’ Er zijn mensen die het zo
doen, maar ook veel mensen weten niet dat dat kan of niet hoe ze het moeten aanpakken. Hoe zoek
je contacten? Ik heb er nu nog geluk mee dat ik zelf nog redelijk sociaal ben maar niet iedereen is zo
en ik denk wel dat je iedereen moet kunnen opvangen ergens vanuit de opleiding. En daarnaast
natuurlijk alle zakelijke aspecten ook hé.”
“Ja, dus meer het zakelijke en het communicatieve. We hebben dat wel gehad dat
communicatieve, maar ik vind dat dat iets is dat je hebt of niet. Het enige wat je kan doen is
stimuleren om met veel mensen samen te werken en je niet te isoleren in je werk om te leren om uw
ideeën uit te werken en erover te praten en er geen schrik voor te hebben (…). Het businessaspect
moet zeker in de opleiding zitten. Ik denk dat mensen die optie podium kiezen, dat dat erbij moet
horen.”
Verder geeft respondent B nog aan dat het inzetten op zelfpromotie vanuit de opleiding beter kon,
de respondent linkt promotievoering aan het netwerken en de hierboven vermelde competentie
communiceren:
“In de opleiding zelf was ik daar niet mee bezig omdat ik dat toen niet belangrijk vond maar
achteraf denk je van, ja nu sta ik hier wel schoon. Dus dan achteraf denk je van, dat had eigenlijk wel
handig geweest als ze mij dat op school geleerd hadden hoe ik nu verder moet. En uzelf promoten of
verkopen, die zijn gewoon denk ik meer, goed kunnen communiceren, weten met wie je moet
babbelen en waarover.”
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De bevraagde opleidingsverantwoordelijke vermeldt dat er pogingen ondernomen werden om
lezingen omtrent ondernemerschap aan te bieden in de opleiding maar dat deze niet succesvol
waren:
“Als het over initiatief nemen gaat, ja, dat moet vooral van de studenten komen. We hebben
avonden georganiseerd waar mensen kwamen spreken uit de sector en dan was daar zo weinig
belangstelling voor vanuit de studenten dat we dat niet konden blijven doen, alleen al niet uit respect
voor de sprekers. Dat is dan vreemd. Het heeft er ook mee te maken dat studenten die afstuderen
plots geconfronteerd worden met een meer zichtbare nood daarnaar maar tijdens de opleiding is het
hun zorg niet.”
Uit het citaat stellen we vast dat een degelijke confrontatie met en een bewustmaking van het
actuele kunstenveld bij studenten van groot belang is.
Als we echter de stellingen uit vraag Q14 meenemen in deze context kunnen we het volgende
opmerken: op de stelling ‘de opleiding heeft mij een goede basis geboden om te starten als
professioneel kunstenaar’ spreekt 50,7% zich (eerder) positief uit. 25,1% van de bevraagden
antwoordt neutraal en 24,2% spreekt zich (eerder) negatief uit. Verder wordt de stelling ‘mijn
opleiding heeft mij een goede basis geboden voor het verder ontwikkelen van kennis en essentiële
vaardigheden die ik nodig heb in het professionele veld’ nog positiever beoordeeld. Zo geeft 70% van
de respondenten aan het eerder eens tot helemaal eens te zijn met de stelling. 15,2% beantwoordt
de stelling neutraal en 14,8% van de respondenten zijn het eerder tot helemaal oneens. De stelling
‘tijdens mijn opleiding heb ik voldoende competenties ontwikkeld om in de professionele
muzieksector te stappen’ wordt door 48,9% van de respondenten (eerder) positief beoordeeld, door
23,3% van de respondenten neutraal beoordeeld en door 27,8% van de respondenten (eerder)
negatief. De stelling ‘nu ik actief ben in de professionele muzieksector, voel ik dat ik een gebrek heb
aan bepaalde competenties’ wordt door 61,7% van de respondenten eerder tot volledig
onderstreept. 22,1% van de respondenten antwoordt neutraal en 16,2% van de respondenten is het
eerder tot helemaal oneens met de stelling. Aan de opleidingsverantwoordelijke werd in die context
gevraagd of de opleiding studenten goed voorbereidt op de professionele kunstensector en of
alumni die afstuderen voldoende gewapend zijn om de professionele sector te betreden. De
opleidingsverantwoordelijk gaf het volgende mee:
“Waar we nu aan het timmeren zijn, moet er nog een stuk bijkomen ja. Dus alles wat nietartistiek is. Natuurlijk, dat is heel belangrijk. Het kan wel nog meer ja. Maar wanneer mensen zelf
voldoende initiatief nemen en het in zich hebben dan gaan die, ongeacht de opleiding, wel tot iets
komen.”
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Aan de hand van compare means30 werd onderzocht of deze bovenstaande stellingen opvallend
anders werden beantwoord door alumni uit verschillende conservatoria. Uit de Report-tabel werden
gemiddelde waarden waargenomen van alumni uit het conservatorium van Gent die afweken van de
andere conservatoria. Uit de Anova-tabel bleek echter dat de p-waarde niet significant was waaruit
we kunnen concluderen dat er geen opvallend verschil is per conservatorium.
Wel lijkt het zo dat de laatst vernoemde stelling hierboven de andere drie tegenspreekt. Dat kan
mogelijk verklaard worden doordat respondenten die competenties, waarvan ze aangeven dat ze die
in zekere of sterke mate zelf bezitten, ook grotendeels aangeven als essentieel voor musici. De
competenties waarover ze beschikken hebben ze grotendeels vanuit de opleiding ontwikkeld. Dat de
stelling ‘nu ik actief ben in de professionele muzieksector voel ik dat ik een gebrek heb aan bepaalde
competenties’ zo krachtig ondersteund wordt door de respondenten kan erop wijzen dat veel alumni
pas tot de constatatie komen ná de opleiding dat ze een gebrek hebben aan specifieke
(loopbaan)competenties. Zo wordt ook door 50% van de bevraagde alumni de stelling ‘ik ben door de
combinatie van zowel artistieke als niet-artistieke activiteiten genoodzaakt geweest om nieuwe
vaardigheden of competenties te ontwikkelen tijdens mijn loopbaan’ beantwoord met eerder eens
tot helemaal mee eens. Dit bevestigt het bovenstaande, namelijk dat alumni tijdens de loopbaan tot
het besef komen een gebrek te hebben aan bepaalde elementaire competenties.
Om na te gaan of er bepaalde competenties zijn die een invloed hebben op de hoogte van het
artistiek inkomen werd een stepwise meervoudige regressie uitgevoerd. In de model summary
worden zes modellen weergegeven waarin volgende onafhankelijke variabelen31 meegenomen
worden:

‘schat

in

in

communicatievaardigheden’,

hoeverre
‘sociale

je

over

de

vaardigheden’,

onderstaande
‘netwerken

competentie
en

relaties

beschikt:

uitbouwen’,

‘samenwerken’, ‘ondernemerschap’, ‘jezelf concurrentieel kunnen positioneren’, ‘jezelf kunnen
promoten (pers, social media)’, ‘organiseren’, ‘zelfstandigheid en zelfsturing’, ‘flexibiliteit en
aanpassingsvermogen’, ‘jezelf polyvalent opstellen, verschillende carrièrepaden bewandelen’,
‘vermogen om lange termijn doelen en carrièrepaden uit te stippelen’, ‘kritische houding opstellen
en

aan

zelfreflectie

doen’,

‘blijven

leren,

groeien

en

vernieuwen

als

kunstenaar’,

‘stressbestendigheid’ en ‘met kritiek kunnen omgaan’. De afhankelijke variabele die gebruikt werd is
Q21_1 ‘welk percentage van je inkomen is afkomstig uit artistieke activiteiten’. De variabelen Q2 en
Q34 werden als controlevariabelen opgenomen. Model 3 omvat de toevoeging van de ‘sociale’
competenties, model 4 de ‘ondernemende’ competenties, model 5 de ‘polyvalente en lange termijn’
30

SPSS: analyze > compare means > means
Deze variabelen zijn in de enquête terug te vinden onder: Q15_1, Q15_2, Q15_3, Q15_4, Q15_7, Q15_8,
Q15_11, Q15_12, Q15_5, Q15_6, Q15_15, Q15_16, Q15_9, Q15_10, Q15_13 en Q15_14.
31
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competenties en ten slotte omvat model 6 de ‘artistieke’ competenties. Hier wordt later nog naar
verwezen.
Het totaal aan verklaarde variantie (R²) van de afhankelijke variabele is voor het eerste model32 0,3%.
Het toevoegen van deze variabele bleek niet significant (op α = 0,05). Het tweede model33 toont een
stijging aan verklaarde variantie (R²) van de afhankelijke variabele van 1,6%. Maar deze verandering
bleek niet significant (op α = 0,05). Het derde model34 gaf een hogere waarde aan verandering in R²
van 5,1% wat significant was ( p = 0,055 op α = 0,10). Het vierde model35 gaf een verandering in R²
van 4,5% en was significant (p = 0,076 op α = 0,10). Het vijfde model36 gaf een stijging aan verklaarde
variantie (R²) van 1,3% maar was niet significant (op α = 0,05). Het zesde en laatste model37 gaf een
stijging aan verklaarde variantie (R²) van 2,5% maar was niet significant (op α = 0,05). Het toevoegen
van de variabelen in model 3, 4 en 6 zorgde voor de grootste stijging in verklaarde variantie voor de
afhankelijke variabele. Dit betekent dat dat de groep ‘sociale’ competenties, ‘ondernemende’
competenties en de ‘artistieke’ competenties het meest variantie in de afhankelijke variabele
verklaren.
Model 3 geeft de invloed per onafhankelijke variabele weer. Hieruit leiden we af dat ‘netwerken en
relaties uitbouwen’ een positieve invloed heeft op de afhankelijke variabele en significant is (p =
0,022). Daarnaast heeft ‘samenwerken’ ook een positief effect op het artistiek inkomen en is dit
effect significant op α = 0,10. Hieruit concluderen we dat het actief inzetten op het uitbouwen van
een netwerk en professionele relaties en het samenwerken, kunnen bijdragen tot een hoger artistiek
inkomen als kunstenaar. Wanneer we echter naar model 4 kijken is deze variabele niet meer
significant.

Tabel 10: Meervoudige regressie-analyse naar effect van competenties op hoogte artistiek inkomen

Model 4
Constante
In welk jaar ben je afgestudeerd?
Geslacht dummy man
Geslacht dummy vrouw
Communicatievaardigheden

Regressiecoëfficiënt
2,471
,101
-,136
-,415
-,244

Standaardafwijking (s.e)
1,184
,089
1,004
1,001
,206

β

,086
-,040
-,122
-,127

Significantie
(P waarde)
,038
,258
,892
,679
,238

32

Model 1 met onafhankelijke variabelen: Q2.
Model 2 met onafhankelijke variabelen: Q2, Q34.
34
Model 3 met onafhankelijke variabelen: Q2, Q34, Q15_1, Q15_2, Q15_3, Q15_4.
35
Model 4 met onafhankelijke variabelen: Q2, Q34, Q15_1, Q15_2, Q15_3, Q15_4, Q15_7, Q15_8, Q15_11,
Q15_12.
36
Model 5 met onafhankelijke variabelen: Q2, Q34, Q15_1, Q15_2, Q15_3, Q15_4, Q15_7, Q15_8, Q15_11,
Q15_12, Q15_5, Q15_6, Q15_15, Q15_16.
37
Model 6 met onafhankelijke variabelen: Q2, Q34, Q15_1, Q15_2, Q15_3, Q15_4, Q15_7, Q15_8, Q15_11,
Q15_12, Q15_5, Q15_6, Q15_15, Q15_16, Q15_9, Q15_10, Q15_13, Q15_14.
33
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Sociale vaardigheden
Netwerken en relaties uitbouwen
Samenwerken
Ondernemerschap
Jezelf concurrentieel kunnen positioneren
Jezelf kunnen promoten
Organiseren
R²

-,115
,271
,365
-,200
,221
,226
-,253

,225
,174
,196
,143
,147
,162
,143

-,058
,162
,163
-,124
,140
,131
-,153

,609
,122
,064
,163
,133
,164
,079

0,115

Model 4 toont namelijk dat de invloed van ‘netwerken en relaties uitbouwen’, ‘samenwerken’, ‘jezelf
concurrentieel kunnen positioneren’ en ‘jezelf kunnen promoten’ positief is op de afhankelijke
variabele. Verder merken we op dat ‘samenwerken’ en ‘organiseren’ hier enkel significant zijn op op
α = 0,10. Waar we uit model 3 afleidden dat het netwerken en het samenwerken een positief effect
hadden op het artistiek inkomen concluderen we nu dat ‘samenwerken’ en ‘organiseren’ onder
controle voor de andere variabelen als enige een significant effect hebben op het artistiek inkomen
op α = 0,10. Wanneer muzikanten dus sterk inzetten op het samenwerken met andere musici (en
cross-overs maken met andere kunstdisciplines) enerzijds en inzetten op (zelf)organisatie anderzijds,
dat dit een positieve invloed heeft op hun artistiek inkomen.
In de diepte-interviews werd gevraagd aan de respondenten of er bepaalde competenties zijn die
hen helpen om aan artistiek werk te geraken. We stellen vast dat het netwerk hier als elementair
aanzien wordt door de respondenten om aan artistiek werk te geraken. Alle vier respondenten geven
het belang hiervan aan. Het samenwerken en het organiseren (als resultaat uit bovenstaande
regressie-analyse) werd door de respondenten niet vermeld. We citeren respectievelijk respondent
B, C en D.
“Jep, ik denk dat iedereen dat doet, en iedereen moet dat doen. Het is allemaal via via. (…) Op
een andere manier kom je niet echt aan werk denk ik, ik denk dat je dan zelf heel veel moeite moet
doen en heel actief op zoek moet gaan. Het netwerk vergemakkelijkt gewoon alles. Ja, ik denk
gewoon dat als ze in de filharmonie een nieuwe cellist nodig hebben of een vervanger nodig hebben
voor een concert, dan vragen ze gewoon aan de eerste muzikant uit het orkest: ken jij nog iemand?
En dan de tweede: ken jij dan misschien nog iemand? Ah oei, ze gaan dat echt niet op internet zetten
hoor, het is een beetje ons kent ons.”
“Goh, ik ben eigenlijk echt via ergens te gaan spelen, ja zo van, bij een orkest binnen geraken
omdat mensen u kennen. Ook op afterparty’s, na concerten een keer blijven, zo blijven contacten
maken bij een pintje. En ik heb echt het merendeel van mijn jobs die ik heb gespeeld gekregen omdat
ik, ja door het sociale aspect van mijn opleiding eigenlijk. Weet je, ze konden ook iemand beter
genomen hebben, snap je? Er zijn genoeg betere klarinettisten dan ik maar ik kom dan toevallig goed
overeen met die persoon en dan kiezen ze mij. (…) Je hebt zo een site musicalchairs waar wel
vacatures op staan maar het is eigenlijk vooral vaak mond aan mond. Daar komt een plaats vrij, dat
hoor je via mensen die je kent.”
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“Ja, je hebt zo van die grote databases waar ik regelmatig op kijk maar toch blijf ik elke keer
ondervinden dat de echte belangrijke dingen waar je een job zou kunnen vinden, dat dat
voornamelijk via via gaat. En dus eigenlijk is dat een heel oneerlijke weergave van wat er is want als
er daar eens iets op komt, dan komt er zodanig veel volk op af dat het eigenlijk onmogelijk is om die
job nog te krijgen of daar job uit te halen. Dit artistiek maar zowel in het onderwijs. In de academie
gaat het ook via via, sollicitatiebrieven hebben amper zin, dat merk ik ook bij collega’s. Het is echt
puur wie dat je kent.”

7.5. Loopbaanontwikkeling in functie van een duurzame loopbaan
Aan de hand van de resultaten uit de enquête wordt in eerste instantie belicht in welke mate er
vanuit de opleidingen aandacht geschonken wordt aan de loopbanen van studenten en de
ontwikkeling ervan. 69,6% van de respondenten geeft aan het (eerder) oneens te zijn met de stelling
of de opleiding aandacht schonk aan de loopbaan als kunstenaar en de ontwikkeling ervan (zie Figuur
14).
'Tijdens mijn opleiding werd er bewust stil gestaan bij mijn
toekomstige loopbaan als kunstenaar en de ontwikkeling
ervan'
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Figuur 14: Loopbaanontwikkeling vanuit opleiding

Respondenten in de diepte-interviews geven allen aan dat er geen aandacht werd geschonken aan
hun toekomstige loopbaan als musicus. Respectievelijk respondenten A, B en C geven volgende
meningen:
“Goh, nee niet echt eigenlijk. Natuurlijk in die opleiding, die zijn wel altijd naar een doel aan
het toewerken, een doel in de toekomst, namelijk om uzelf altijd beter artistiek te ontplooien, maar je
bent meer in het moment zelf bezig met studeren om dat doel in de toekomst te volbrengen.”
“Nee, totaal niet. Er is nooit iemand die iets heeft gezegd over het actief blijven als
kunstenaar, of de mogelijkheden na de studie, of iemand die je er op attent maakt, kijk, maar ik weet
ook niet of je dat al kan sturen tijdens opleiding. (…) Maar inderdaad zeker niet dat er iemand mij
deed inzien dat je keuzes kan maken.”
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“Nee. Je zit daar gewoon in die cocon vijf jaar, of langer. En dan, maar daarna is het, ze
gooien u er zo in als baby’s in een zwembad. Het is allemaal zo dubbel hé, docenten zouden er mee
bezig moeten zijn maar er zijn altijd assholes die er totaal geen moer om geven en ja, soms zijn de
klassen ook te groot om iedereen op te kunnen volgen. Sommigen hebben zelf ook een druk
professioneel leven. Interesse op zich zou alleen al leuk zijn. Er wordt ook absoluut niet over
gesproken eigenlijk tijdens de lessen. Het is de interesse die echt mist eigenlijk. Enkel de vraag van,
wat ga je volgend jaar nog doen, ga je nog verder studeren of niet? Die werd wel gesteld, zo ook
polsen over of je les gaat geven. Meer dan dat korte termijn vooruitzicht werd er eigenlijk nooit over
gesproken.”
Respondent C wijt de problematiek voornamelijk aan de desinteresse van de hoofddocenten muziek.
Respondent C geeft verder aan dat het de verantwoordelijkheid is van de hoofddocent om de
loopbaan van zijn/haar studenten mee vorm en richting te geven op basis van individuele
ondersteuning en coaching. Respondent C stelt dat de loopbaanontwikkeling van een student
grotendeels afhangt van de hoofdvakdocent. Respondent D geeft in die context ook aan dat een
betere ondersteuning vanuit de opleiding en de hoofdvakdocent een meerwaarde zou kunnen
bieden aan studenten. Verder geeft respondent D aan dat er aandacht werd besteed aan de richting
die studenten konden uitgaan na hun derde bachelorjaar aan de hand van een evaluatiefiche:
“Dan suggereren ze zo waar ze u het beste in zien functioneren of open bloeien maar ik vind
achteraf gezien dat het ergens te vroeg was omdat je dan nog maar in je derde jaar zit en dan denk je
er nog niet over na, dan doe je er nog maar gewoon aan voort. Ze hebben dan nog wel een vak
daarover ingericht in bachelor drie, dat je er bewuster over moest leren nadenken waar je naartoe
wilde gaan. (…) Ik denk dat er in de master zelf, dat het dan uiteindelijk wat te veel werd losgelaten
en er werd dan niet terug naar gekoppeld en dat is dan misschien hetgeen ik er dan wat raar aan
vond. (…) Goh ja, dat is een hoop lulkoek allé. Het klinkt allemaal heel goed, het klinkt super nuttig
maar je bent er gewoon nog niet mee bezig. En het is goed dat ze dat doen, maar ik denk dat ze het
dan het jaar nadien dan nog verder hadden moeten opvolgen, langer ondersteuning bieden. (…) Als je
van in het begin meer wordt gestimuleerd om dingen te organiseren of om eigenlijk te zoeken waar je
goed in bent dan ben ik er zeker van dat je op het einde van je bachelor daar een beter idee over hebt.
Want het feit alleen al dat ik zeg dat ik geen idee heb over wat ik wilde doen aan het einde van mijn
derde bachelor is eigenlijk absurd. Je bent al drie jaar bezig en je hebt nog steeds geen idee wat je
doet eigenlijk. En het jammere is dat het bij de meeste mensen zijn eigenlijk is.”
De opleidingsverantwoordelijke geeft in die context aan dat de opleiding sterker wil inzetten op de
loopbanen van studenten en dit aan de hand van onder andere de ‘persoonlijke artistieke projecten’
waarbij studenten gestimuleerd worden om zelf projecten op poten te zetten. “Het is voor een stukje
een vernieuwing in het hoger kunstonderwijs in Vlaanderen. Dat inzetten op die zakelijke vorming en
de carrières van studenten”. De verantwoordelijke geeft aan dat de opleiding als het ware in de
opstartfase zit van deze evolutie binnen het hoger kunstonderwijs.
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Verder valt op dat de stelling ‘ik ben actief en bewust bezig met het vormgeven van mijn loopbaan’
door 75,2% van de respondenten beantwoord wordt met eerder eens of helemaal mee eens. 18%
van de respondenten antwoordt neutraal op deze stelling en 6,8% van de respondenten is het eerder
tot helemaal oneens met de stelling. De stelling ‘ik dacht tijdens mijn opleiding actief na over wat ik
wilde doen na mijn studies’ wordt door 66,2% van de respondenten eerder eens tot helemaal mee
eens beantwoord. 17,6% antwoordt neutraal en 16,3% is het eerder tot helemaal. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat alumni –ondanks het gebrek aan focus op loopbaanontwikkeling vanuit
de opleiding- toch grotendeels zelf bezig zijn met de eigen loopbaanontwikkeling.
Om het eventuele belang van de focus op loopbaanontwikkeling vanuit de opleiding na te gaan, werd
er een stepwise meervoudige regressie-analyse uitgevoerd. Om het effect te meten van de
loopbaanontwikkeling vanuit de opleiding en (het bewust bezig zijn met) de eigen
loopbaanontwikkeling op de hoogte van het inkomen behaald uit artistieke activiteiten werd er
gebruik gemaakt van een stepwise meervoudige regressie-analyse. Volgende onafhankelijke
variabelen38 werden achtereenvolgens gebruikt: ‘tijdens mijn opleiding werd er bewust stil gestaan
bij mijn toekomstige loopbaan als kunstenaar en de ontwikkeling ervan’, ‘in welk jaar ben je
afgestudeerd’, ‘geslacht’, ‘ik ben actief en bewust bezig met het vormgeven van mijn loopbaan’ en ‘ik
dacht tijdens mijn opleiding actief na over wat ik wilde doen na mijn studies’. De afhankelijke
variabele die gebruikt werd is Q21_1 ‘welk percentage van je inkomen is afkomstig uit artistieke
activiteiten?’. De variabelen Q2 en Q34 werden als controlevariabelen opgenomen. Van de nominale
variabele geslacht werden twee nieuwe dummy-variabelen aangemaakt, met als referentiecategorie
0=vrouw. De onafhankelijke variabelen Q14_6, Q2, Q14_7, Q14_8 en afhankelijke variabele Q21_1
worden zo opgenomen omdat ze als metrisch geacht worden aangezien ze op een likert-schaal
gemeten zijn met minstens vijf antwoordcategorieën.
Het totaal aan verklaarde variantie (R²) van de afhankelijke variabele is voor het eerste model39 2,3%.
Het toevoegen van deze variabele bleek significant (op α = 0,05). Het tweede model40 gaf een stijging
aan verklaarde variantie (R²) van 1,3%. Deze verandering bleek niet significant. Het derde model41 gaf
een hogere waarde van 2,8% (verandering in R²), wat significant was. Het laatste model42 gaf een
verandering in R² van 0,0% en was niet significant. Het toevoegen van variabelen in model 1 en
model 3 zorgde voor de grootste stijging in verklaarde variantie voor de afhankelijke variabele. Dit
betekent dat de variabelen ‘tijdens mijn opleiding werd er bewust stil gestaan bij mijn toekomstige
38

Q14_6, Q2, Q34, Q14_7, Q14_8.
Model 1 met onafhankelijke variabelen: Q14_6.
40
Model 2 met onafhankelijke variabelen: Q14_6, Q2, Q34.
41
Model 3 met onafhankelijke variabelen: Q14_6, Q2, Q34, Q14_7.
42
Model 4 met onafhankelijke variabelen: Q14_6, Q2, Q34, Q14_7, Q14_8.
39
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loopbaan als kunstenaar en de ontwikkeling ervan’ en ‘ik ben actief en bewust bezig met het
vormgeven van mijn loopbaan’ samen het meeste variantie in de afhankelijke variabele verklaren.
Tabel 11: Meervoudige regressie-analyse naar het effect van loopbaanontwikkeling op hoogte artistiek inkomen

Model 3
Constante
‘tijdens mijn opleiding werd er bewust stil gestaan bij
mijn toekomstige loopbaan als kunstenaar en de
ontwikkeling ervan’
‘In welk jaar ben je afgestudeerd?’
Dummy man (ref=vrouw)
‘Ik ben actief en bewust bezig met het vormgeven van
mijn loopbaan’
R²

Regressiecoëfficiënt
1,095
,233

Standaardafwijking (s.e)
0,660
,119

,039
,322
,309

,088
,252
,133

β

,143

Significantie
(P waarde)
,099
,052

,033
,094
,168

,655
,204
,022

0,064

Kijkend naar model 3 in Tabel 11 (gezien model 4 geen stijging in R² teweegbracht), zien we dat de
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (β) ‘ik ben actief en bewust bezig met het vormgeven van
mijn loopbaan’ β = 0,168 en ‘tijdens mijn opleiding werd er bewust stil gestaan bij mijn toekomstige
loopbaan als kunstenaar en de ontwikkeling ervan’ β = 0,143 bedragen. Hieruit kunnen we afleiden
dat die variabelen de grootste effectsterktes kennen in vergelijking met de andere variabelen. Deze
twee onafhankelijke variabelen waren daarnaast ook de enige die significant bleken te zijn op α =
0,05 en 0,10. Als we naar de ongestandaardiseerde regressiecoëficiënten kijken in de eerste kolom
zien we dat één eenheidsstijging in ‘tijdens mijn opleiding werd er bewust stil gestaan bij mijn
toekomstige loopbaan als kunstenaar en de ontwikkeling ervan’ een stijging van de constante met
0,233 zou betekenen en bij ‘ik ben actief en bewust bezig met het vormgeven van mijn loopbaan’ een
stijging van 0,309 onder controle voor de andere variabelen. Mocht het effect van ‘in welk jaar ben je
afgestudeerd’ significant zijn, zou dit betekenen dat voor elk jaar dat men langer afgestudeerd is er
een stijging in de constante zou zijn van 0,039. Omdat deze variabele niet significant is kunnen we dit
echter niet zeker stellen.
Besluit van deze regressie-analyse is dus dat wanneer men zelf bezig is met de eigen loopbaan en de
ontwikkeling ervan of wanneer dit vanuit de opleiding gestimuleerd wordt, dat er dan een hoger
inkomen gehaald wordt uit artistieke activiteiten. Wanneer opleidingen bijgevolg sterker inzetten op
de

loopbaanontwikkeling

van

studenten

en/of

voorzieningen

voorzien

om

de

eigen

loopbaanontwikkeling van studenten te stimuleren dan bestaat de kans dat alumni een groter
aandeel van hun inkomen halen uit artistieke activiteiten. Er moet echter in rekening genomen
worden dat er ook andere factoren zijn die hierop van invloed zijn. Het belang van de individuele
loopbaanontwikkeling en de loopbaanontwikkeling vanuit de opleiding werd hierboven aangetoond.
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We refereren in deze context naar hoofdstuk 5.2 waar door De Prins et al. (2014) werd gezegd dat
medewerkers dankzij het loopbaanbeleid hun competenties kunnen ontwikkelen, groeien in hun job
en eventueel kunnen evolueren naar een andere job. Dit bevestigt nogmaals het belang van de
loopbaanontwikkeling voor alumni.
Daar de loopbaanontwikkeling (vanuit de opleiding) van groot belang is voor studenten en alumni
werd er in de enquête ook gepeild naar de mogelijkheden tot loopbaanondersteuning via de
werkgever. 10% van de alumni maakte reeds gebruik van loopbaanondersteuning via de werkgever,
10,9% heeft weet van loopbaanondersteuning via de werkgever maar maakte er nog geen gebruik
van. 11,9% geeft aan dat de werkgever hier geen faciliteiten toe aanbiedt en een opvallende 44,8%
van de alumni heeft geen enkel idee of de werkgever loopbaanondersteuning aanbiedt. 24,9% van de
alumni geeft aan een instabiele loopbaan te hebben, 2,5% geeft aan een dalende loopbaan te
hebben, 36,3% geeft aan een stabiele loopbaan te hebben, 30,8% geeft aan een stijgende loopbaan
te hebben en 5,5% verwoordt het anders met termen zoals flexibel, labiel, twijfelachtig, variabel of
verrassend.
Op de vraag hoeveel procent van de afgestudeerden aan conservatoria een job zouden kunnen
uitoefenen als uitvoerend musicus in hoofdberoep gaven 76,1% van de respondenten aan te denken
dat slechts 0 tot 20% van de alumni muziek een job als uitvoerend musicus in hoofdberoep zouden
kunnen uitoefenen. 15,9% van de respondenten stelden het wat positiever en dachten dat 21 tot
40% van de alumni muziek een job zouden kunnen ambiëren als uitvoerend musicus in hoofdberoep.
Wanneer we deze cijfers toetsen aan de realiteit van onze bevraagde respondenten bekomen we
volgende resultaten:
'Welk percentage van je inkomen is afkomstig uit artistieke
activiteiten?'

18,5%

13,3%

0%
1-20%

6,2%

21-40%
41-60%

9,7%
37,9%
14,4%

61-80%
81-100%

Figuur 15: Inkomen uit artistieke activiteiten
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Figuur 15 toont aan dat het merendeel van de respondenten (37,9%) aangeeft slechts 1 tot 20% van
het inkomen te halen uit artistieke activiteiten. 13,3% van de respondenten geeft aan zelfs helemaal
geen inkomen te halen uit artistieke activiteiten. De perceptie van alumni omtrent de aantallen
musici die in staat zijn om uitvoerend musicus in hoofdberoep te zijn komt grotendeels overeen met
de realiteit van de bevraagde alumni. Zo geeft 18,5% van onze respondenten aan 81 tot 100% van
hun inkomen te halen uit artistieke activiteiten. De bevraagde opleidingsverantwoordelijke zegt
hierover het volgende in het diepte-interview:
“Er zijn heel veel goede muzikanten die niet kunnen leven van hun concerten. Dat is maar de
waarheid en dient men zich te realiseren als men aan een conservatorium begint.”
In deze context werd onderzocht of alumni met een diploma KSO meer inkomen halen uit artistieke
activiteiten dan mensen zonder een KSO diploma. Aan de hand van compare means43 werd
vastgesteld dat alumni met een KSO diploma gemiddeld een hoger artistiek inkomen verwerven dan
alumni zonder KSO diploma. De gemiddelden die hier naar verwijzen (op een likert schaal van zes
punten) waren respectievelijk 3,68 en 2,99. Uit de Anova-tabel leiden we af dat dit verschil significant
is p = 0,023 (< 0,05). We kunnen dus concluderen dat alumni met een KSO diploma als vooropleiding
significant verschillen van alumni zonder KSO diploma op vlak van het behaalde inkomen uit
artistieke activiteiten. Wanneer we dezelfde variabelen via een kruistabel analyseren en een chikwadraattoets uitvoeren wordt een significantiewaarde van 0,089 < 0,10 weergegeven (zie bijlage
13). Een independent samples t-test bevestigt het bovenstaande.

Tabel 12: Independent samples t-test Levene’s test

Levene's Test for Equality of Variances
F
Welk percentage van je inkomen Equal variances assumed
is afkomstig uit …-Artistieke
Equal variances not assumed
activiteiten

2,634

Sig.
,106

Om te kijken of er gelijkheid in variantie bestaat tussen de twee groepen wordt er gekeken naar de
Levene’s test. De Levene’s test is niet significant (p = 0,106) waardoor er een gelijkheid in variantie is
en de varianties bijgevolg niet verschillen. We kijken dus naar de bovenste rij in de tabel (equal
variances assumed).

43

SPSS: analyse > compare means > means
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Tabel 13: Independent samples t-test Equality of means

t

Sig. (2tailed)

df

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the Difference
Mean
Std. Error
Difference

Difference

Lower

Upper

2,296

193

,023

,688

,300

,097

1,279

2,186

57,219

,033

,688

,315

,058

1,318

Om te weten te komen of het verschil tussen de twee gemiddeldes (mean difference) significant is
kijken we naar de significantiewaarde die dat hier met een waarde van 0,023 inderdaad bevestigt.
We kunnen dus concluderen dat er een significant verschil is tussen de alumni met en de alumni
zonder een KSO diploma en het gemiddeld cijfer. Hieruit kunnen we concluderen dat er een verschil
is tussen alumni met en alumni zonder een KSO diploma op vlak van het artistieke inkomen. We
veronderstellen dat dit verschil zich manifesteert omdat alumni met een vooropleiding in het KSO al
langer bezig zijn met hun professionele artistieke ontwikkeling en op die manier misschien sneller
een concrete invulling vinden voor hun (artistiek) loopbaanparcours dan alumni zonder artistieke
vooropleiding.

Respondenten vullen hun artistiek inkomen verder aan met het inkomen behaald uit aanvullende
activiteiten. Deze activiteiten verwijzen naar activiteiten die niet zuiver artistiek zijn, maar wel een
sterke binding hebben met kunst. Voorbeelden hiervan zijn lesgever in het kunstonderwijs,
medewerker van een culturele organisatie, … 18,2% van de respondenten haalt geen inkomen uit
aanvullende activiteiten. 43,3% van de respondenten geeft aan 61 tot 100% van het inkomen te
verwerven uit aanvullende activiteiten44. Opvallend is dat 59% van de bevraagde respondenten
aangeeft geen niet-artistiek inkomen te verwerven. Met niet-artistiek werk wordt verwezen naar
werk dat geen enkel verband houdt met kunst zoals activiteiten in administratie, horeca, … 16,8%
van de respondenten behaalt tussen de 61 en 100% van het inkomen uit niet-artistiek werk45.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het merendeel van de alumni een loopbaan ontwikkelt die
bestaat uit verschillende loopbaanpaden. Naast het deels verwerven van een inkomen uit artistiek
werk wordt extra inkomen gezocht binnen de aanvullende en de niet-artistieke activiteiten. Zo
merken we op dat het vrij courant is om een combinatie te maken tussen artistieke activiteiten en

44

Ter volledigheid geven we de andere percentages mee: 14,4% geeft aan 1-20% inkomen uit aanvullende
activiteiten te halen; 9,1% geeft aan 21-40% uit aanvullende activiteiten te halen; 15% geeft aan 41-60% uit
aanvullende activiteiten te halen; 17,6% geeft aan 61-80% uit aanvullende activiteiten te halen; 25,7% geeft
aan 81-100% uit aanvullende activiteiten te halen.
45
Ter volledigheid geven we de andere percentages mee: 14,3% haalt 1-20% uit niet-artistiek inkomen; 6,8%
haalt 21-40% uit niet-artistiek inkomen; 3,1% haalt 41-60% uit niet-artistiek inkomen; 8,7% haalt 61-80% uit
niet-artistiek inkomen; 8,1% haalt 81-100% uit niet-artistiek inkomen.
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aanvullende activiteiten. Musici die artistiek werk combineren met niet-artistiek werk zijn nog in de
minderheid. Musici die een voltijdse loopbaan kunnen ontwikkelen enkel en alleen als uitvoerend
musicus blijken uit bovenstaande resultaten nog sterk in de minderheid.
Wanneer we de tijdsverdeling (Q20) toetsen aan het behaalde inkomen uit diezelfde activiteiten
(Q21) merken we op dat er een sterke correlatie is (waarden tussen 0,709 en 0,746 > 0,3) tussen de
tijdsbesteding en de inkomenshoeveelheid uit die activiteiten46. Ook bleken deze allemaal significant
(p = 0,000 < 0,05). Er is met andere woorden een verband tussen het percentage aan tijdsbesteding
en het behaalde inkomen uit die activiteit. We merken op dat hoe hoger het inkomen uit artistieke
activiteiten is, hoe meer tijd men spendeert tijdens een gemiddelde werkweek aan artistieke
activiteiten. Het merendeel van de alumni geeft aan meer tijd te investeren in artistieke activiteiten
dan er een inkomen uit te halen. Dit geldt niet voor de respondenten die aangeven 81 tot 100% van
hun inkomen te halen uit artistieke activiteiten. Zij besteden opvallend minder tijd aan artistieke
bezigheden tijdens een gemiddelde werkweek in verhouding met het inkomen dat ze eruit halen;
ongeveer de helft van hen (9,6%) geeft aan ook effectief 81 tot 100% van een gemiddelde werkweek
te besteden aan artistieke activiteiten. Dit vormt een sterke indicatie om te stellen dat musici sterk
moeten inzetten op bepaalde omkaderende aspecten zoals het netwerk en promotievoering om hun
artistieke praktijk ‘in gang’ te houden.
Daarnaast kan dit gelinkt worden met het hebben van een roeping. Muzikanten ervaren een calling
voor het kunstenaarsberoep omdat ze er tijd in investeren zonder dat daar meteen een
(evenwaardige) geldelijke return voor is. Ze zijn actief bezig met hun roeping en de tijdsinvestering is
de uiting van een diepere drijfveer om betekenis te geven aan de eigen carrière. De muzikant
identificeert zich met zijn job. Respondent A en respondent C omschrijven dit treffend. Zo zegt
respondent A “mijn passie ligt nog steeds daar, bij het artistieke”. Respondent C meent: “ik denk niet
dat ik nu nog zonder artistieke bezigheden zou kunnen overleven.”
De respondenten maken, zoals eerder vermeld, vooral combinaties van artistiek werk en aanvullende
activiteiten. Zo geeft 53,3% van de respondenten aan een muziekpraktijk op zelfstandige basis (solist,
eigen ensemble/band, …) te hebben; 41% speelt in een orkest of zingt in een koor; 9,3% werkt als
repetitor; 7,9% doet aan radio-, televisie-, … opnames; 60,4% werkt in het DKO; 7,5% geeft les in het
hoger kunstonderwijs; 26% is actief in een privé muziekschool- of club; 13,2% werkt in een culturele
instelling; 19,4% doet aan jury- of commissiewerk; 0% baat een muziekwinkel uit en 14,5% geeft aan
andere activiteiten zoals componeren, dirigeren, gidsen, muziektherapie en werken in een
muziekuitgeverij te doen. Wat dus opvalt is dat alumni voornamelijk actief zijn in het DKO, als
46

De correlatie en de significantie werden berekend voor Q20_1-Q21_1; Q20_2-Q21_2 en Q20_3-Q21_3.
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muzikant op zelfstandige basis of te spelen in een orkest/koor. Deze combinatie van artistieke
activiteiten –eventueel op freelancebasis- met een job in het (kunst)onderwijs werd eerder ook als
courant aangegeven door Miksza & Hime (2015). De job in het onderwijs wordt traditioneel gezien
als de job met de nodige zekerheid die een stabiele loopbaan kan garanderen naast de fluctuerende
en instabiele artistieke opdrachten (zie hoofdstuk 5.3.2.3). Dit wordt bevestigd door de bevraagde
alumni in de diepte-interviews. Zo geven de respondenten aan dat –naast een intrinsieke motivatieeen lesopdracht in het onderwijs voornamelijk gekozen wordt om stabiliteit te vinden of om de
omgeving (familie) gerust te stellen.
De niet-artistieke sectoren waarin alumni actief zijn, zijn voornamelijk de bediendensector (9,3%), de
openbare sector (6,2%), horeca (3,1%), handel (2,6%), bouwsector (1,8%), openbaar vervoer (0,9%),
industrie (0,4%) en andere sectoren (14,5%). De laatst vermelde ‘andere sectoren’ worden nader
gespecifieerd als management, werken in een crèche, fietskoerier, leerkracht in het (niet-artistiek)
secundair onderwijs, ICT en informatica, juridische sector, marketing, postbode, recreatieve sector
en de sociale sector. Wat we hier opmerken is dat het aandeel van alumni die werken in nietartistieke sectoren opmerkelijk lager ligt dan alumni actief in artistieke en aanvullende sectoren. De
bevraagde respondenten in diepte-interviews zijn voornamelijk actief als freelance muzikant (solo,
dirigeren, projectwerk …) en in het kunstonderwijs. Zij doen geen niet-artistiek werk.
Wanneer we alumni bevroegen naar hun loopbaanbeleving en welke zaken ze graag zouden zien
veranderen, noteerden we volgende resultaten: 40,5% van de alumni ziet de eigen loopbaan het
liefst verder ontwikkelen naar een loopbaan met meer tijd voor eigen artistiek werk. 39,2% ziet daar
liefst een hogere verloning aan gekoppeld en 44,1% ijvert voor meer werk en opdrachten in de
sector. 37,9% wil meer kansen krijgen om met eigen artistiek werk naar buiten te komen en 39,2%
wenst meer samenwerkingen aan te gaan met andere kunstenaars. 21,6% ziet ook liever wat meer
media-aandacht uitgaan naar zijn/haar artistieke activiteiten. 19,8% wil graag meer tijd voor zichzelf
(familie, vrije tijd, …) en 13,2% geeft aan teveel prestatiedruk te ervaren en ziet dit liever afnemen
terwijl 11% meer uitdaging wil. 7% van de bevraagden geeft aan tevreden te zijn met de eigen
professionele situatie. 3,1% van de alumni geeft verder nog aan meer stabiliteit te willen, meer te
willen spelen en minder te moeten lesgeven, minder werkverplaatsingen te moeten doen en een
verloning te krijgen op basis van het behaalde diploma. De bevraagde alumni in de diepte-interviews
zijn quasi allemaal tevreden over de loopbaan tot dusver. Respondent A geeft aan momenteel
tevreden te zijn in het achterhoofd houdende dat er nog grote variatie in werkzaamheden mogelijk
is: “ja, ik ben tevreden op dit moment maar wel met in het achterhoofd dat dit niet hoeft te zijn voor
de rest van mijn leven. Dat er nog veel variatie mogelijk is, en dat wetende ben ik nu wel tevreden.
Wel, met het diploma taal- en letterkunde of als uitvoerend muzikant, dus toch nog een beetje andere
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dingen dan alleen in het onderwijs te staan.” Respondent B benadrukt ook de variëteit in
werkzaamheden als factor voor de loopbaantevredenheid. Zo geeft de respondent aan dat de
combinatie van onderwijs, concerten, orkestwerk en een job als cultuurmanager een grote
loopbaantevredenheid met zich meebrengt. Ook respondent C spreekt over de grote variatie in
werkzaamheden en geeft aan daardoor tevreden te zijn met de loopbaan. Respondent D is de enige
alumnus die in het diepte-interview aangaf niet tevreden te zijn met de huidige loopbaan, en dit
vanwege overbelasting. De respondent gaf aan teveel te hebben gewerkt het afgelopen jaar en te
veel jobs te hebben gedaan waarvoor geen intrinsieke motivatie gevonden kon worden. Zo blijkt dat
een brede combinatie van (artistieke of kunstgerelateerde) werkzaamheden voor de bevraagde
respondenten een hoge mate van loopbaantevredenheid met zich meebrengt.
De meest doorslaggevende redenen die door alumni werden aangegeven waarom ze zouden
stoppen met de professionele bezigheid als muzikant waren economische & financiële redenen en
het gebrek aan jobzekerheid. Zo gaven respectievelijk 40,1% en 37,4% van de respondenten dit aan
als reden om te stoppen als professioneel kunstenaar. Ook respondenten in de diepte-interviews
spraken veelvuldig over de jobonzekerheid van de artistieke sector. Zo geeft respondent A aan nu
nog geen problemen te hebben met het gebrek aan jobzekerheid van de sector maar wel graag
binnen de komende vijf jaar jobzekerheid zou willen hebben. Respondent B ijvert voor jobzekerheid
op korte termijn en stelt als doel om zekerheid te vinden in een job in het
onderwijs/cultuurmanagement naast het blijvend werken als freelance musicus. Respondent C
spreekt gelijkaardige taal:
“Over vijf jaar wil ik stabiliteit hebben. En dan doet het er niet toe of dat met lesgeven is of
met artistieke activiteiten, ik wil gewoon mezelf kunnen onderhouden en niet elke maand bang
moeten zijn dat ik niet rondkom. Ja, vooral op vlak van financiën want ik denk dat als je die financiële
stabiliteit hebt dat je dan meer ruimte hebt ergens voor jezelf persoonlijk te ontwikkelen want je hebt
op één vlak dan al minder zorgen. En dat is misschien wel een last die van u afvalt en dan kan je
kiezen wat je met je tijd gaat doen voor nieuwe projecten, wat je met je leven wil doen onder
andere.”
Respondent D meent ten slotte dat “het nu echt te onzeker is voor [een vaste artistieke job] en dat is
niet iets dat ik, iets waar ik niet onrealistisch in ben, ik denk dat er gewoon te weinig werk is om daar
zekerheid aan te kunnen koppelen.” Respondent D meent dus dat een combinatie maken van een
lesopdracht in het onderwijs met freelance opdrachten als musicus de meest realistische optie is om
jobzekerheid te verkrijgen op termijn. Geen enkele van de bevraagde respondenten geeft aan dat
jobzekerheid verkregen kan worden door fulltime artistiek tewerk gesteld te zijn.
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Verder valt op dat 18,1% zou stoppen als professioneel kunstenaar vanwege een te hoge
concurrentie en 17,2% zou stoppen vanwege fysieke redenen zoals overbelasting.47 Verder wordt
door een aantal respondenten aangekaart dat het gebrek aan carrièremogelijkheden demotiverend
werkt en dat binnen de kunstensector een te enge visie gehanteerd wordt op vlak van het
groeiperspectief van muzikanten. 11% van de respondenten geeft aan dat ze zouden stoppen als
professioneel kunstenaar door een burn-out. Wanneer we refereren naar Schieb (2003) is het van
belang dit op te merken omdat het verliezen van een evenwicht in de work-life balance van
muzikanten een significante stressfactor vormt en het niet bereiken van de gestelde jobdoelen meer
aanleiding geeft tot burn-out (zie hoofdstuk 5.3.2.3). Dit gevaar speelt voor professionele
kunstenaars omdat zij geconfronteerd worden met een hybride praktijk die een polyvalente houding
vereist. Kunstenaars dienen er dus ten allen tijden over te waken dat de work-life balance niet in
gevaar gebracht wordt door op zoek te gaan naar consistentie in de loopbaan. We refereren in deze
context naar respondent D die op de vraag hoe consistentie gezocht werd in de veelheid aan jobs het
antwoord gaf dat dit niet mogelijk was en dat het weegt op de persoon. Uit financiële overweging
koos respondent D ervoor om verschillende opdrachten aan te nemen met als gevaar de work-life
balance in onevenwicht te brengen.
We voeren een lineaire regressie-analyse uit die tracht te achterhalen welke variabelen van invloed
zijn op de tevredenheid over de eigen loopbaan. Er werd gebruik gemaakt van een stepwise
meervoudige regressie. Volgende onafhankelijke variabelen48 werden achtereenvolgens gebruikt:
‘geslacht’, ‘in welk jaar ben je afgestudeerd’, ‘schat in in hoeverre je over de competentie
ondernemerschap beschikt’, ‘kennis van het professionele veld’, ‘welk percentage van je inkomen is
afkomstig uit artistieke activiteiten’, ‘ik moet tijdens mijn loopbaan steeds meer en meer banen
uitoefenen, meer freelance opdrachten uitvoeren, meerdere carrières ontwikkelen om aan het werk
te kunnen blijven’, ‘schat in in hoeverre je over de competentie jezelf polyvalent opstellen,
verschillende carrièrepaden bewandelen beschikt’ en ‘schat in in hoeverre je over de competentie
vermogen om lange termijn doelen en carrièrepaden uit te stippelen beschikt’. De afhankelijke
variabele die gebruikt werd is Q22_5 ‘ik ben tevreden over mijn huidige professionele situatie’. De
variabelen Q2 en Q34 werden als controlevariabelen opgenomen.
Het totaal aan verklaarde variantie (R²) van de afhankelijke variabele is voor het eerste model49 is
1,6%. Het toevoegen van deze variabele bleek niet significant (op α = 0,05). Het tweede model50 gaf
47

Ter volledigheid geven we nog mee dat 11,5% zou stoppen vanwege een gebrek aan motivatie, 10,6%
vanwege familiale redenen, 10,1% vanwege een afkeer van de kunstenwereld, 7% door een verandering in
belangstelling en 6,6% vanwege een gebrek aan talent.
48
Q34, Q2, Q15_7, Q21_1, Q22_8, Q15_15 en Q15_16.
49
Model 1 met onafhankelijke variabelen: Q34.
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een stijging aan verklaarde variantie (R²) van 6,1%. Deze verandering bleek significant te zijn (p =
0,001). Het derde model51 gaf een hogere waarde (verandering in R²) van 6,5% wat ook significant
was (p = 0,001). Het vierde model52 gaf een verandering in R² van 3,6% en was significant (p = 0,005).
Het vijfde model53 gaf een stijging aan verklaarde variantie (R²) van 10,9% wat significant was (p =
0,000). Het zesde en laatste model54 gaf een stijging aan verklaarde variantie (R²) van 0,3% en was
niet significant. Het toevoegen van de variabelen in model 3 en model 5 zorgde voor de grootste
stijging in verklaarde variantie voor de afhankelijke variabele. Dit betekent dat de variabelen ‘schat in
in hoeverre je over de competentie ondernemerschap beschikt’, ‘kennis van het professionele veld’
en ‘ik moet tijdens mijn loopbaan steeds meer en meer banen uitoefenen, meer freelance
opdrachten uitvoeren, meerdere carrières ontwikkelen om aan het werk te kunnen blijven’ samen
het meeste variantie in de afhankelijke variabele verklaren.
Tabel 14: Meervoudige regressie-analyse naar de invloed van variabelen op loopbaantevredenheid

Model 5

(constant)
Geslacht dummy man (ref=vrouw)
In welk jaar ben je afgestudeerd?
Schat in in hoeverre je over de competentie
ondernemerschap beschikt
Kennis van het professionele veld
Welk percentage van je inkomen is afkomstig uit
artistieke activiteiten?
Ik moet tijdens mijn loopbaan steeds meer en meer
banen uitoefenen, meer freelance opdrachten
uitvoeren, meerdere carrières ontwikkelen om aan
het werk te kunnen blijven.
R²

Regressiecoëfficiënt
3,073
,015
,150
,137

Standaardafwijking
(s.e)
0,406
,147
,050
,075

,042
,103
-,313

β

Significantie
(P waarde)

,007
,191
,126

,000
,917
,003
,069

,023
,043

,129
,155

,073
,018

,060

-,337

,000

0,286

Kijkend naar model 5 zien we dat de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (β) de hoogste
waarden geven voor de variabelen ‘in welk jaar ben je afgestudeerd’ β = 0,191, ‘welk percentage van
je inkomen is afkomstig uit artistieke activiteiten’ β = 0,155, ‘kennis van het professionele veld’ β =
0,129 en ‘schat in in hoeverre je over de competentie ondernemerschap beschikt’ β = 0,126. Hieruit
kunnen we afleiden dat deze variabelen de grootste effectsterktes kennen in vergelijking met de
andere variabelen. Deze bleken ook significant op α = 0,05 en 0,10.

Als we naar de

ongestandaardiseerde regressiecoëficiënten kijken in de eerste kolom zien we dat één
50

Model 2 met onafhankelijke variabelen: Q34, Q2.
Model 3 met onafhankelijke variabelen: Q34, Q2, Q15_7, kennis van het professionele veld.
52
Model 4 met onafhankelijke variabelen: Q34, Q2, Q15_7, kennis van het professionele veld, Q21_1.
53
Model 5 met onafhankelijke variabelen: Q34, Q2, Q15_7, kennis van het professionele veld, Q21_1, Q22_8.
54
Model 6 met onafhankelijke variabelen: Q34, Q2, Q15_7, kennis van het professionele veld, Q21_1, Q22_8,
Q15_15, Q15_16.
51

98

eenheidsstijging in ‘in welk jaar ben je afgestudeerd’ een stijging van de constante met 0,150 zou
betekenen onder controle voor de andere variabelen. ‘Schat in in hoeverre je over de competentie
ondernemerschap beschikt’ betekent een stijging van 0,137 onder controle voor de andere
variabelen en ‘kennis van het professionele veld’ betekent een stijging van 0,042 onder controle voor
de andere variabelen. ‘Welk percentage van je inkomen is afkomstig uit artistieke activiteiten’
betekent een stijging van 0,103 en ‘Ik moet tijdens mijn loopbaan steeds meer en meer banen
uitoefenen, meer freelance opdrachten uitvoeren, meerdere carrières ontwikkelen om aan het werk
te kunnen blijven’ betekent een daling van -0,313.

Uit deze regressie-analyse besluiten we dat hoe langer het geleden is dat een alumnus afstudeerde,
hoe groter de tevredenheid is van de eigen loopbaan. Ook de ondernemerschapscompetentie en de
kennis van het professionele veld dragen bij aan de loopbaantevredenheid. Muzikanten die een
grotere kennis hebben van de omkaderende aspecten van een artistieke praktijk zijn mogelijk meer
tevreden over hun loopbaan. Muzikanten die een hoger inkomen halen uit artistieke activiteiten zijn
meer tevreden over hun eigen loopbaan en ten slotte kunnen we concluderen dat muzikanten die
aangeven meer freelance opdrachten, meerdere carrières en meerdere banen moeten ontwikkelen
om aan het werk te blijven minder tevreden zijn over hun eigen loopbaan. We linken deze
bevindingen aan de eerder beschreven resultaten uit onderzoek van Verbruggen et al. (2007) (zie
hoofdstuk 5.1). Daarin werd onderstreept dat het grootste deel van de Belgen een traditionele
loopbaan prefereert die jobzekerheid biedt. België scoort ook zeer laag op mobiliteit van arbeid en
carrière. De resultaten uit ons kwantitatief onderzoek bevestigen dit omdat alumni muziek aangeven
minder tevreden te zijn over de loopbaan wanneer het polyvalent en het freelancekarakter ervan
toeneemt. Dit bevestigt dat ook alumni muziek op zoek gaan naar een traditionele loopbaan met
jobzekerheid, ondanks het feit dat het freelancekarakter van de sector steeds meer en meer
toeneemt. Loopbaantevredenheid wordt met andere woorden nog steeds gevonden in vaste
contracten en werkzekerheid waardoor we kunnen vaststellen dat de ‘nieuwe loopbaan’ nog niet
volledig is geïntegreerd in de kunstensector. Dat de variabele die peilt naar het afstudeerjaar de
grootste positieve invloed heeft op de loopbaantevredenheid kan deels verklaard worden omdat
alumni die al langer afgestudeerd zijn ook al langer bewust bezig zijn met het opbouwen van hun
loopbaan.

Q22_1 bevraagt alumni of ze het als een bewuste keuze aanzien om artistiek, aanvullend en nietartistiek werk te combineren of dit eerder als een financiële verplichting zien. De meningen zijn
verdeeld. Zo geeft 38,3% aan het helemaal of eerder oneens te zijn met de stelling, 11,9% spreekt
zich neutraal uit en 49,8% is het eerder tot helemaal eens met de stelling. Uit de diepte-interviews
99

blijkt dat voor respondenten A en B de combinatie van artistiek en aanvullend werk een intrinsieke
keuze is. De combinatie van onderwijs en artistieke opdracht blijkt voor hen de ideale loopbaan.
Respondent A verduidelijkt nog dat veel alumni muziek in het onderwijs rollen omdat dit “een
logische stap is en misschien de gemakkelijkste en de meest voor de hand liggende weg nadat je bent
afgestudeerd”. Respondent C geeft aan liever geen niet-artistiek werk te willen doen vanwege het
gebrek aan een connectie met de kunst: “ik heb nog andere niet-artistieke jobs gedaan maar ik vond
het dan heel moeilijk om me op muziek te concentreren dus ik heb liever zoveel mogelijk jobs in de
muziek en dan hoop ik dat daar iets uitkomt wat verder ook met muziek te maken heeft.” Verder
geeft de respondent aan dat de keuze om les te geven vooral vanuit een financieel oogpunt genomen
werd. Respondent D beaamt dat de aanvullende activiteiten gedaan worden uit financiële
overwegingen. Respondent D geeft ook aan dat een job als zelfstandig musicus teveel onzekerheid
met zich meebrengt en daarom geen optie is voor de respondent.

37,5% van de respondenten geeft aan het helemaal oneens te zijn met de stelling of ze alleen geld
verdienen met aanvullende en niet-artistieke activiteiten. 32,5% van de respondenten is het in
tegenstelling eerder tot helemaal eens met deze stelling. Op de vraag of jonge kunstenaars zich
polyvalenter moeten opstellen dan oudere generaties kunstenaars gaven 65,2% van de
respondenten aan het hier eerder tot helemaal mee eens te zijn. De stelling die peilt naar de
noodzaak van het ontwikkelen van meerdere carrières, het uitvoeren van meerdere banen en het
toenemende freelance werken om aan het werk te kunnen blijven, wordt door 51,9% van de
respondenten eerder tot volledig bevestigd. Respondent C raakt de kern: “ik denk dat als je echt iets
artistieks wil doen dat je sowieso polyvalent moet zijn, ofwel kies je echt voor lesgeven en dan gaat
het wel lukken, maar als je echt nog iets wil doen met je kunst dan is het wel denk ik beter dat je
verschillende dingen doet.” Ten slotte werd er gevraagd of studenten al dan niet een probleem
zouden hebben met het uitvoeren van niet-artistiek werk. We stellen vast dat 15% het absoluut niet
wenselijk vindt om niet-artistiek werk uit te voeren, 24% doet het liever niet en 29,5% stelt zich
neutraal op. 20% van de respondenten vindt het geen probleem en zelfs 11,5% geeft aan het
absoluut geen probleem te vinden niet-artistiek werk te doen. Respondent C en D spreken zich in
deze context ook uit. Zo meent respondent C dat de afwisseling van verschillende jobs een
meerwaarde kan betekenen maar dat (fulltime) niet-artistiek werk liefst vermeden wordt:
“Er wordt je gezegd ‘focus je niet te veel op een iets’, zeker specifiek instrument, dat lukt bijna
niet meer, de markt is zodanig verzadigd dat de kans dat je effectief met je instrument aan de bak
geraakt veel kleiner is. En dat heb ik mezelf ook altijd voorgenomen, om mezelf altijd zo breed
mogelijk op te stellen. Aan te nemen wat ik kan aannemen als het mij interesseert maar als het
allemaal artistiek gelinkt is dan zou ik daar geen probleem mee hebben eigenlijk. Het zou wel weer
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hetzelfde verhaal zijn, ik zou niet enkel administratief werk willen doen fulltime er zou ook wat
dirigeren op de achtergrond bij moeten zitten of zelfs wat lesgeven. Ik heb die afwisseling wel nodig.”
Respondent D geeft aan er reeds aan gedacht te hebben om een andere sector te betreden maar
voelt zich onvoldoende geïnformeerd:
“Ik heb daar wel al over nagedacht maar ik vind dat wel heel moeilijk omdat ik er geen
voeling mee heb en omdat ik niet goed weet welke richting ik er dan mee uit zou kunnen gaan. Ik vind
het moeilijk, ik voel me niet voldoende geïnformeerd vanuit het conservatorium welke sector ik nog
zou kunnen uitgaan. Ja, ik kan er moeilijk op antwoorden omdat ik niet goed weet wat de
mogelijkheden zijn. Ik zou dat wel graag willen, maar ik vind het moeilijk om het te doen.”
33% van de respondenten is het eerder tot helemaal eens met de stelling dat een artistiek diploma
nadelig is om werk te vinden buiten de artistieke sector.
Hieruit kunnen we afleiden dat voor bijna de helft van de bevraagde respondenten het polyvalente
karakter van de hedendaagse kunstenpraktijk geen eigen keuze is maar een financiële verplichting.
Alumni geven overtuigend aan dat het polyvalente karakter van de actuele kunstenpraktijk sterker is
toegenomen in vergelijking met vorige generaties kunstenaars. De combinatie van artistieke,
aanvullende en niet-artistieke activiteiten blijft een (financiële) noodzaak omdat uit louter artistieke
activiteiten doorgaans onvoldoende inkomen verworven wordt. Ongeveer een derde van de alumni
verdient enkel geld met aanvullende en niet-artistieke activiteiten. De groep alumni die het
(absoluut) niet ziet zitten om niet-artistiek werk te doen is groter dan de groep die het wél
(helemaal) ziet zitten. Aangezien het polyvalente karakter van de kunstenpraktijk steeds meer en
meer toeneemt en kunstenaars zich steeds sterker all-round moeten positioneren (door combinaties
van freelance-opdrachten, meerdere banen en carrières), is het van groot belang dat er vanuit de
opleiding reeds wordt ingezet op de ontwikkeling van loopbaanmogelijkheden. Zo moeten studenten
duidelijker inzicht verwerven in de eigen competenties en sterktes om die zo goed mogelijk te
ontplooien in functie van de toekomstige loopbaan. Een kunstenaar die een breed scala aan
competenties kan inzetten naargelang de actuele vraag (cfr. flexibiliteit en aanpassingsvermogen) zal
zich sterker kunnen profileren op de arbeidsmarkt.
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8. Conclusie en aanbevelingen
8.1. Conclusie
8.1.1. Overzicht bevindingen
 De valkuilen van het artistieke veld
De musicus die vandaag de dag actief is in het professionele veld wordt geconfronteerd met een veld
dat getypeerd wordt door moeilijke tewerkstelling, saturatie, hoge concurrentie en een dalende
muziekverkoop. Kunsthogescholen die studenten vormen en opleiden, staan in voor de
voorbereiding op dat professionele veld en dragen hier in zekere mate de verantwoordelijkheid over.
Dat het een moeilijke weg wordt voor studenten aan conservatoria om een duurzame artistieke
praktijk uit te bouwen is duidelijk. De opleidingen hebben de voorbije jaren al heel wat
veranderingen doorgevoerd om beter aansluiting te bieden op dat professionele veld maar kunnen
hier nog beter in begeleiden aan de hand van een bredere focus op de sociale, pedagogische,
economische en commerciële aspecten van de muziekcultuur.
 Polyvalentie en flexibiliteit
Daar de professionele artistieke arbeidsmarkt steeds meer op zoek gaat naar freelance- en flexibele
arbeidskrachten, vormt het polyvalente aspect van de kunstenpraktijk voor een steeds groter
wordend probleem voor muzikanten die hier niet actief op inspelen. We nemen een stijgende
tendens waar naar meer freelance- en kortere contracten in de sector. Het gebrek aan jobs in de
sector leidt ertoe dat kunstenaars zich polyvalent moeten opstellen om zich te wapenen tegen de
hoge concurrentie in het veld. Kunstenaars moeten zich bijgevolg multi-actief en flexibel profileren
en actief zijn in verschillende sectoren om aan het werk te kunnen blijven. Uit ons onderzoek blijkt
dat 63,9% of zo’n 2/3de van de bevraagde alumni extra diploma’s in het bezit heeft naast een master
muziek en er dus voor gekozen heeft zich verder te bekwamen.
 Voorbereiding op de professionele artistieke arbeidsmarkt
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat alumni grotendeels tevreden waren over de kwaliteit
van de gevolgde opleiding. De sterktes van de opleiding situeerden zich vooral op artistieke sterktes
(goede artistieke omkadering, goede docenten, het inzetten op projectwerking, goede theoretische
basis, cross-over tussen verschillende kunstdisciplines, infrastructuur) en sociale sterktes
(verbondenheid tussen studenten, groot netwerk vanuit de school, goede sfeer). De zwaktes van de
opleiding situeerden zich volgens de respondenten voornamelijk op het vlak van het curriculum (te
breed en onvoldoende uitgespit waardoor het moet inboeten aan kwaliteit, teveel verandering in
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curriculum), zakelijke omkadering en voorbereiding op het professionele leven als artiest (financiën,
zelforganisatie). Uit het onderzoek blijkt verder dat de alumni zich onvoldoende voorbereid voelen
op het professionele veld, in die zin dat de gedoceerde omkaderende vakken in de opleiding, die
dienen ter voorbereiding van de professionele praktijk, veelal nuttig waren maar de nodige diepgang
en de praktische weerslag naar het actuele kunstenveld missen. Hierdoor bleken de vakken voor
velen ontoereikend. Het gebrek aan het contact met het professionele veld tijdens de opleiding
maakt dat studenten een onrealistisch beeld blijven behouden van het kunstenveld. Het inrichten
van stages kan hier een oplossing bieden (zie hoofdstuk 8.2). Verder stellen we vast dat niet alle
ondersteunende organisaties in het kunstenveld even goed gekend zijn onder alumni. De informatie
waarnaar alumni voornamelijk op zoek zijn, heeft betrekking op vacatures en tewerkstelling, zakelijk
advies en praktijkinformatie. Een directer contact, in eerste instantie geïnitieerd vanuit de opleiding
maar ook vanuit de organisaties zelf, kan bijdragen tot een betere doorstroming naar de
ondersteunende organisaties.
 Loopbaanondersteuning en proactieve zelfsturing
Uit het onderzoek blijkt dat opleidingen onvoldoende inzetten op de loopbanen van alumni en het
zijn net zij die kunnen aansturen op het loopbaanbewustzijn en het actief bezig zijn met het
vormgeven van de eigen loopbaan bij studenten. Verder moeten kunstenaars de nodige attitudes
bezitten om zich te handhaven op de arbeidsmarkt. Flexibiliteit, aanpassingsvermogen en een
kritische blik op het eigen functioneren vormen hiervan de kern. Het bewust inzetten op deze
metacompetenties is van groot belang voor musici omdat ze daarmee de snelheid, het succes en de
richting van de eigen loopbaan bepalen en in sterke mate bijdragen tot hun employability. In de
diepte-interviews wordt gewezen op het belang van ondersteuning van de hoofdvakdocent en diens
gerichte coaching in functie van een artistieke loopbaan. Voor alumni zou een betere ondersteuning
en coaching een meerwaarde bieden voor de eigen loopbaan. Uit dit onderzoek blijkt verder dat
wanneer studenten en alumni actief bezig zijn met de eigen loopbaanontwikkeling en wanneer
loopbaanontwikkeling vanuit de opleiding gestimuleerd wordt, dit een positief effect heeft op de
hoogte van het artistiek inkomen. Het inzetten op het ontwikkelen van loopbaancompetenties kan
een hulpmiddel vormen om studenten voor te bereiden op een freelance kunstenveld, daar we uit
dit onderzoek vaststelden dat opleidingen er onvoldoende op inzetten. Naast de nodige gedrags- en
vaktechnische competenties dient een kunstenaar sterk in te zetten op de drie pijlers kennis,
vaardigheden en attitudes om aan de hand daarvan de eigen loopbaan proactief en beter te kunnen
sturen in de gewenste richting. Zelfreflectie en zelfbewustzijn zijn hierbij van groot belang omdat een
musicus eigen wensen, ambities en verwachtingen constant moet aftoetsen aan de huidige
loopbaan.
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 De ongebonden en hybride loopbaan: voor- en nadelen
Kunstenaars zijn voornamelijk ongebonden aan een bepaalde organisatie en voeren artistiek werk
veelal op freelance basis uit. Deze ongebonden loopbaan vormt de kern voor de hedendaagse
kunstenpraktijk. Multiple jobholding blijkt eerder regel dan uitzondering. Uit het onderzoek bleek dat
meer dan 50% van de bevraagde alumni slechts 0 tot 20% van het totale inkomen haalt uit artistieke
activiteiten. Alumni met een vooropleiding in het KSO blijken een hoger inkomen te halen uit
artistieke activiteiten. Het volgen van een vooropleiding binnen het kunstsecundair onderwijs heeft
dus een significant effect op de hoogte van het artistieke inkomen.
We stellen vast dat de alumni in zekere mate een protean career hebben, in die zin dat ze
waardegedreven en vanuit een intrinsieke motivatie hun loopbaan trachten te sturen. Het
kunstenaarsberoep blijkt voor velen een calling. Daar het kunstenveld steeds meer met freelancers
werkt en multiple jobholding een courante beroepspraktijk is, kan ook vastgesteld worden dat
kunstenaars steeds meer een boundaryless career ontwikkelen.
Kunstenaars halen het merendeel van hun inkomen dus uit kunstgerelateerd of niet-artistiek werk.
Ze maken voornamelijk combinaties tussen freelance artistiek werk enerzijds en een job in het
onderwijs anderzijds. Een minderheid van de bevraagde alumni haalt een inkomen uit niet-artistiek
werk. We concluderen hieruit dat kunstenaars voornamelijk een loopbaan ontwikkelen die bestaat
uit verschillende loopbaanpaden. Flexibiliteit vormt hiervan een belangrijke pijler. Dat kunstenaars
dus een hybride praktijk uitoefenen kent voor- en nadelen. De voordelen situeren zich vooral op de
meerwaarde van variatie in een loopbaan en de mogelijkheid tot creatieve toepassing in de
verschillende beroepen. Het transfereren van competenties, van de ene job naar de andere, vormt
hiervan een groot voordeel. De nadelen van de hybride praktijk situeren zich voornamelijk op het
vlak dat er onvoldoende consistentie gevonden kan worden tussen de verschillende jobs en dat er
daardoor een gevaar dreigt van een onevenwicht in de work-life balance. Waar kunstenaars vanuit
financiële overwegingen ook niet-artistieke of aanvullende jobs uitvoeren, dreigt het gevaar dat er
onvoldoende tijd overblijft voor creatie en productie van kunst.
Uit het onderzoek bleek verder dat alumni een grotere loopbaantevredenheid hebben naargelang ze
langer geleden afgestudeerd zijn. Daarnaast bleken ondernemerschapscompetenties, kennis van het
professionele veld en de hoogte van het artistiek inkomen een positief effect te hebben op de
loopbaantevredenheid. Ook bleek dat het uitvoeren van freelance opdrachten, meerdere carrières
en meerdere banen moeten ontwikkelen om aan het werk te blijven een negatief effect had op de
loopbaantevredenheid. We concluderen dat alumni een traditionele loopbaan prefereren die
jobzekerheid biedt. Daar de sector steeds meer werkt aan de hand van freelance artistiek werk, is het
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dus van groot belang dat al tijdens de opleiding ingezet wordt op de bewustmaking van de werking
van de sector. We kunnen vaststellen dat de ‘nieuwe loopbaan’ nog niet volledig is geïntegreerd in
de kunstensector.
 Competentieontwikkeling
Competentieontwikkeling is van groot belang voor muzikanten omdat het inzetten van een breed en
gericht

competentiekapitaal

met

onder

andere

communicatieve,

creatieve

en

ondernemerschapscompetenties de stuurbaarheid van een kunstenaarsloopbaan vergroot. Er moet
vanuit de opleiding sterk worden ingezet op de kerncompetenties van een kunstenaar. We stellen
vast dat volgens alumni voornamelijk de competenties ‘netwerken’, ‘ondernemerschap’,
‘zelfpromotie’, ‘organiseren’ en ‘lange termijn doelen stellen’ sterker vanuit de opleiding mogen
benadrukt worden in functie van een duurzame loopbaan in de sector. Het kweken van de juiste
attitude vormt hiervan het uitgangspunt. In diepte-interviews werd voornamelijk zakelijke vorming,
communicatie, zelfpromotie en netwerken benoemd als onderdelen waar sterker op kan ingezet
worden vanuit de opleiding. Het belang van het netwerk kan niet voldoende onderstreept worden
omdat uit het onderzoek blijkt dat het netwerk voor alumni de meest courante manier is om aan
artistiek werk te geraken. De alumni blijken vooral na de opleiding tot het besef te komen dat ze een
gebrek hebben aan bepaalde competenties om tewerkgesteld te raken in het artistieke veld. We
merken wel op dat de opleidingen studenten stimuleren om onder andere masterproeven zelf
creatief in te vullen en (organisatorisch) te omkaderen, waardoor ze al inzetten op het kweken van
de ondernemersattitude. Dit dient nog verder gestimuleerd te worden.
 Flexicurity
Wanneer we het flexicurityconcept bekijken stellen we vast dat alumni muziek vooral streven naar
werkzekerheid. Verder werd in de diepte-interviews ook aangegeven dat het streven naar
combinatiezekerheid, met andere woorden een evenwichtige work-life balance, van belang was. We
merken wel op dat het professioneel kunstenaarschap voor de bevraagde alumni veelal een roeping
is en dat werk en privé daardoor vervagen. Het gevaar schuilt er in dat de combinatie voor
overbelasting zorgt, dus het op zoek gaan naar consistentie tussen de verschillende jobs kan hier een
oplossing bieden. De werkzekerheid wordt door het merendeel van de alumni gevonden in een job in
het onderwijs. De job in het onderwijs wordt traditioneel gezien als de job met de nodige zekerheid,
die een stabiele loopbaan kan garanderen naast de fluctuerende en instabiele artistieke opdrachten.
De meest doorslaggevende redenen waarom alumni zouden stoppen met de professionele bezigheid
als kunstenaar waren economische en financiële redenen, en het gebrek aan jobzekerheid. Het
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gebrek aan jobzekerheid blijkt voor alumni een sluimerende angst waaraan ze het liefst op korte
termijn (binnen vijf jaar) een oplossing voor trachten te vinden.
 De meerwaarde van interdisciplinariteit en jobrotatie
We stellen vast dat samenwerken en organiseren een significant effect hebben op de hoogte van het
artistiek inkomen. Interdisciplinariteit is dus van groot belang voor alumni die artistiek actief wensen
te blijven na de opleiding. Cross-overs naar andere kunstdisciplines en andere sectoren hebben een
positieve invloed op het artistiek inkomen. Om het gebrek aan jobzekerheid tegen te gaan is het
inzetten op interdisciplinariteit van groot belang (zie hoofdstuk 8.2).
Ten slotte duiden we nog op het belang van jobrotatie. Het actief zijn binnen verschillende sectoren
kan bijdragen aan een grotere jobzekerheid. Uit het onderzoek blijkt dat alumni spontaan aan
jobrotatie doen en dat de combinatie van artistiek, aanvullend en niet-artistiek werk deels een keuze
is vanuit een intrinsieke motivatie, maar ook deels vanuit financiële overwegingen gedaan wordt. De
jobrotatie draagt bij aan een groter competentiekapitaal. Vaardigheden die een individu ontwikkeld
heeft in één job, worden getransfereerd naar en toegepast in een andere job. Het levenslang leren
en een kritische houding ten op zichte van het eigen handelen en de eigen competenties zijn van
groot belang voor musici. Opleidingen kunnen in deze context gericht inzetten op training, coaching,
het aanbieden van stageplaatsen en carrièremanagement zodat studenten een zo breed mogelijk
competentiekapitaal uitbouwen.

8.1.2. Beperkingen van het onderzoek
Longitudinaal onderzoek zou hier een meerwaarde kunnen betekenen om loopbanen van alumni nog
beter in kaart te brengen. Het huidig onderzoek beperkt zich tot loopbanen van alumni die tot vijf
jaar geleden afstudeerden maar het zou interessant zijn om de onderzoeksperiode breder open te
trekken. Het onder de loep nemen van al meer ‘ontwikkelde’ loopbanen zou interessante
perspectieven kunnen bieden. Verder zou een uitgebreider kwalitatief onderzoek een meerwaarde
kunnen bieden aan deze problematiek om de opinie van de alumni nog dieper en grondiger uit te
spitten.

8.2. Aanbevelingen
8.2.1. Aanbevelingen aan de onderwijsinstellingen
Opleidingen kunnen in eerste instantie sterker inzetten op informatiedeling omtrent het
professionele veld (arbeidsmarkt, rekruteringskanalen, …), de omkadering van een artistieke praktijk
en de actieve spelers (steunpunten, ondersteunende organisaties, …) in het kunstenveld. Dit kan
bijvoorbeeld aan de hand van het inrichten van workshops, lezingen of seminaries. Er kan ook
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geopteerd worden om organisaties uit de sector te vragen om workshops of gastlezingen in te
richten binnen het conservatorium. Ook het aanbieden van zakelijke vorming binnen de opleiding en
het scheppen van een realistische beeldvorming omtrent het toekomstige beroep en de breedte
ervan dragen bij tot een betere voorbereiding op het professionele leven. Daarbij moeten de
verschillende praktijkvragen aan bod komen waarmee een kunstenaar in zijn dagdagelijkse praktijk
geconfronteerd zal worden.
Daarnaast kunnen opleidingen studenten en alumni actiever doorverwijzen naar steunpunten en
ondersteunende organisaties in de sector. Wanneer alumni weten waar ze de nodige informatie
kunnen krijgen, zullen ze sneller geneigd zijn om die organisaties aan te spreken die hen
ondersteuning kunnen bieden.
Ook het aanbieden van praktijkstages kan nuttig zijn omdat studenten zo kennis kunnen maken met
spelers in de sector en al vanuit de opleiding actief het professionele kunstenveld kunnen betreden.
De praktijkervaring die studenten dan opdoen kan hen ook helpen in de uitbouw van een netwerk,
het gericht leggen van contacten en om het ritme van de praktijk te leren kennen. Deze stages
dragen ertoe bij dat opleidingen studenten beter voorbereiden op het professionele leven als
kunstenaar. Uit onderzoek blijkt immers dat het inrichten van stages tijdens de opleiding bijdraagt
aan een betere carrièreontwikkeling.
Het is verder de taak van de opleiding om studenten bewust te maken van wat er hen na een
masteropleiding aan een conservatorium te wachten staat. Opleidingen moeten sterker inzetten op
gerichte competentieontwikkeling enerzijds en loopbaanbewustzijn anderzijds. Kunstopleidingen
moeten studenten wapenen om het artistieke veld te betreden. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand
van het geven van lezingen door hoofdvakdocenten binnen het conservatorium die uitleg geven over
de eigen artistieke praktijk en hoe ze praktisch hun loopbaan hebben vormgegeven, hoe ze artistiek
actief blijven, ... De kerncompetenties van een kunstenaar en de competenties waarvan alumni in het
onderzoek aangaven dat ze meer gestimuleerd mochten worden vanuit de opleiding, namelijk
netwerken, ondernemerschap, zelfpromotie, organiseren, lange termijn doelen stellen, zakelijke
vorming en communicatie moeten meer aandacht krijgen vanuit de opleidingen. We geven mee dat
het voor opleidingen interessant is om inspiratie te halen uit buitenlandse initiatieven die inzetten op
specifieke competentieontwikkeling, zakelijke ondersteuning voor studenten, coachingsprojecten,
loopbaanondersteuning en praktijkstages. Kunsthogescholen in Nederland, Duitsland en GrootBrittannië tonen al op een zeer degelijke manier hoe het kunstonderwijs verder kan evolueren in
functie van een betere ondersteuning.
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Interdisciplinariteit kan nog sterker benadrukt worden vanuit de opleiding. Kunstenaars die
interdisciplinair te werk gaan hebben grotere jobkansen in de sector en dit kan vanuit de opleiding
nog meer gestimuleerd worden aan de hand van samenwerkingen ‘in huis’ maar ook door
samenwerkingen aan te gaan tussen de conservatoria onderling en zelfs sectoroverschrijdende
samenwerkingen. Conservatoria die voorzien in een groot netwerk van stakeholders en organisaties
in de sector, waar studenten bij terecht kunnen voor onder andere stages, kunnen een meerwaarde
bieden aan studenten. Opleidingen moeten dus sterk inzetten op het netwerk. Daarnaast kunnen
opleidingen ook sterker inzetten op de employability van studenten. De brede inzetbaarheid van
studenten kan vanuit de opleiding gestimuleerd worden en de daarvoor nodige attitude kan
gekweekt worden. Het polyvalent vormen van studenten tijdens de opleiding kan ertoe bijdragen dat
studenten een stabielere loopbaan uitbouwen met de nodige jobzekerheid.
Opleidingen moeten ten slotte actief inzetten op de loopbaanontwikkeling van studenten. Dit
kunnen ze uitvoeren aan de hand van het aanbieden van voorzieningen om de eigen
loopbaanontwikkeling van studenten te stimuleren. Daarnaast vormt een sterkere individuele
ondersteuning en coaching, zowel vanuit de opleiding als van de hoofdvakdocent, een meerwaarde
voor alumni. Het stimuleren van zelfreflectie en zelfbewustzijn dient ook meer aandacht te krijgen
binnen opleidingen. De loopbaan van een musicus moet steeds vertrekken vanuit het inzicht in de
eigen positie binnen het veld om van daaruit de verdere ontwikkeling en loopbaan vorm te geven.
Een kunstenaar staat best regelmatig stil bij de evoluties in de loopbaan om zo steeds accuraat te
kunnen in spelen op de ontwikkelingen Een kunstenaar die een groot inzicht heeft in de eigen
sterktes en capaciteiten zal zich vlotter kunnen wenden in het professionele veld.

8.2.2. Aanbevelingen aan het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten
Het belang van loopbaanbegeleiding werd in dit onderzoek sterk onderstreept maar toch blijkt dat
slechts een klein percentage van de respondenten reeds in aanraking kwam met het Sociaal Fonds
voor de Podiumkunsten en INTER.MEZZO loopbaanbegeleiding voor uitvoerend kunstenaars. Het
Sociaal Fonds kan actiever inzetten op de bekendheid bij studenten en alumni en dit door actief
contacten te leggen met studenten tijdens de opleiding via communicatie- of promotiecampagnes.
Het Sociaal Fonds kan gerichte samenwerkingen aangaan met de kunsthogescholen om het belang
van loopbaanbegeleiding onder de aandacht te brengen. Een proactief handelen kan studenten tot
het besef brengen dat een kritische kijk op de toekomstige loopbaan van belang is. Reflectie op de
eigen loopbaan en ambities moeten studenten en alumni richting geven bij het vormgeven van de
loopbaan. Het Sociaal Fonds kan daarnaast sessies aanbieden aan conservatoria om het begrip
loopbaanbegeleiding een concretere invulling te geven bij studenten en op die manier eventuele
drempels verlagen om contact te zoeken met het SFP.
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Bijlagen
Bijlage 1: Topiclijst diepte-interviews alumni
1. Persoonsgegevens


Naam



Geboortedatum



Opleiding (welke richting, plaats, afstudeerjaar, evt. andere opleidingen gevolgd?)

2. Multiple Jobholding en werksector(en)


Wat doe je als (hoofd)beroep? In welke sector oefen je dit hoofdberoep uit?



Heb je ook een bijberoep? In welke sector(en) oefen je dit(deze) bijberoep(en) uit?



Tijdsverdeling: kan je een inschatting maken hoe je tijdens een gemiddelde werkweek jouw
tijd verdeelt onder artistieke, aanvullende en niet-artistieke activiteiten?



Inkomstenverdeling: kan je bij benadering een inschatting maken hoeveel procent van jouw
inkomen afkomstig is uit artistieke, aanvullende en niet-artistieke activiteiten?



Sectoroverschrijdend werken: kan je een of meerdere voorbeelden geven van een job in één
sector die je rechtstreeks een job in een andere sector bezorgde?



Is de overgang naar een andere sector makkelijk te maken? Of voel je je belemmerd door
jouw artistieke diploma?



Kan je rondkomen van enkel artistieke activiteiten (of doe je daar aanvullend nog andere
zaken bij)?



Zou je enkel artistiek werk doen als dat een mogelijkheid zou zijn?



Wat zijn de redenen waarom je naast artistieke activiteiten nog andere activiteiten als job
doet?
Vb. maatschappelijk engagement, vast inkomen, flexibele jobs combineren win win, contact
houden met nieuwe ontwikkelingen in kunstensector, grotere verdiensten, jezelf ontwikkelen,
vaardigheden bijschaven, …  verschillende onderdelen van leven en identiteit die tot uiting
komen in loopbaan



Doe je aan zwart-werk of aan onbetaalde opdrachten?



Mocht de noodzaak zich voordoen, zou je dan liever in dezelfde (artistieke/gesubsidieerde)
sector een andere job uitoefenen (= horizontale jobrotatie) of liever in andere sector actief
muzikant zijn?
Vb.: In dienst bij een orkest en om uren aan te vullen doe je administratie/ticketing bij
datzelfde orkest.
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3. Opleiding


Zou je de opleiding aanraden aan studenten?



Zou je de opleiding zelf opnieuw kiezen en aan dezelfde instelling volgen?



Welke zaken vond je goed aan je opleiding i.f.v. jouw professionele carrière als muzikant?
(sterktes)



Heb je de doelen bereikt die je bij het beëindigen van je opleiding voor ogen had?



Wilde je al vanaf de start van jouw opleiding uitvoerend muzikant worden?



Welke zaken heb je gemist vanuit je opleiding om professioneel muzikant te worden?
(zwaktes)



Voelde je je na je opleiding klaar om de professionele muzieksector te betreden? Waarom
wel/niet?



Had je het gevoel dat je in een zwart gat terecht kwam na jouw studie?



Vond je dat er vanuit de opleiding aandacht gegeven werd aan jouw toekomstige loopbaan
als kunstenaar? Moet de opleiding studenten meer begeleiden in hun loopbaan?

4. Competenties


Welke competenties vind je essentieel voor kunstenaars om een artistieke carrière uit te
bouwen?



Denk je dat kennis van zakelijke aspecten (financieel, commercieel, praktisch, juridisch), ook
essentieel is voor een kunstenaar om een artistieke carrière uit te bouwen?



Denk je dat ondernemerschap, netwerken, jezelf promoten, … competenties zijn die
essentieel zijn voor een kunstenaar om een artistieke carrière uit te bouwen?



Welke competenties hadden volgens jou meer benadrukt mogen worden vanuit opleiding?
Welke zaken/competenties ontbreken er daar volgens jou?



Welke competenties heb je nog moeten ontwikkelen na je opleiding? Welke competenties
denk je nog te moeten ontwikkelen in de toekomst als professioneel muzikant?



Hoe werken aan ‘employability’? (vernieuwen, breed inzetbaar zijn om aan jobs te geraken,
jezelf beter te positioneren). Geloof je in dit concept binnen jouw sector?



Ben je zelf bezig met de omkaderende aspecten van jouw artistieke praktijk (promotie,
commerciële en zakelijke aspecten, relatiebeheer en netwerken, …) of besteed je het uit? Of
ben je er totaal niet mee bezig?



Vind je dat je voldoende kennis hebt hieromtrent of heb je er geen interesse voor?



Denk je dat muzikanten actief bezig zijn met de omkaderende aspecten van hun artistieke
praktijk?



Denk je dat studenten aan conservatoria hierin geïnteresseerd zouden zijn? Denk je dat de
meningen hieromtrent veranderen na het afstuderen?



Vind je dat kunstopleidingen deze competenties onder de aandacht moeten brengen tijdens
de opleiding of vind je dat de focus enkel gelegd moet worden op artistieke creatie?
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Op welke manier kunnen kunstopleidingen nog beter bijdragen aan de loopbanen van
kunstenaars, hoe kunnen ze helpen om een duurzame carrière in de sector te ontwikkelen?

5. Loopbaanontwikkeling en loopbaanzekerheid


Hoe typeer jij je loopbaan (tegenover de artistieke arbeidsmarkt en tegenover de globale
arbeidsmarkt)? (stabiel, instabiel, …)



Vond je dat er vanuit de opleiding aandacht gegeven werd aan jouw toekomstige loopbaan
als kunstenaar? Moet de opleiding studenten meer begeleiden in hun loopbaan?



Ben je tevreden over je tijdsverdeling en over je loopbaan tot nu toe? (subjectieve
loopbaankwaliteit)



Zou je loopbaan er hetzelfde/anders uitzien als je geen rekening moest houden met
inkomsten?



Vind je jobzekerheid belangrijk? Hoe zie je het op korte en lange termijn?



Is dit (hybride) loopbaanparcours een noodzaak of een keuze? Is het een overgangsfase naar
meer zekerheid of is het een doel op zich?



Heb je het gevoel dat je je meer polyvalent en hybride moet opstellen dan vorige generaties
muzikanten? Heb je het gevoel dat het polyvalente en het freelancekarakter van de sector en
de tewerkstelling erin steeds meer en meer toenemen?



Moet je verschillende carrièrepaden bewandelen om een inkomen te kunnen verzekeren?



Hoe bewaak je consistentie (samenhang) in je loopbaan overheen losse, freelance
contracten?



Zou je de sector verlaten op zoek naar meer stabiliteit?



Denk je dat jonge kunstenaars er in slagen om zich te heroriënteren naar een niet-artistieke
arbeidsmarkt met de kennis en vaardigheden die ze hebben opgedaan vanuit hun opleiding?



Krijg je loopbaanondersteuning van je werkgever? Heb je er al gebruik van gemaakt?



Hoe ziet jouw droomloopbaan eruit?



Denk je na over sociale zekerheid en pensioensopbouw?



Wat vind je van belang bij het zoeken naar of het uitvoeren van een job?
Jobzekerheid (zekerheid om bij dezelfde werkgever aan de slag te kunnen); Werkzekerheid
(zekerheid om aan het werk te blijven, sectoraal??); Inkomenszekerheid
(inkomensbescherming bij wegvallen van betaalde arbeid); combinatiezekerheid (o.a. worklife-balance); loopbaanzekerheid (o.a. pensioenopbouw).

6. Ondernemer?


Ben je vanaf je afstuderen bezig geweest als muzikant? Heb je al meegewerkt aan
verschillende projecten, of zelf projecten opgestart?



Vind je gemakkelijk vacatures? Heb je het gevoel dat artistieke jobs in de sector transparant
gecommuniceerd worden?
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Hield je toen rekening met de onzekerheid die gepaard zou gaan met een loopbaan in deze
sector?



Had je toen een bepaald idee over hoe je je loopbaan wou vormgeven?



Verschilt dat met je idee nu?



Wil je je hele loopbaan actief blijven als podiumkunstenaar?



Heb je er vertrouwen in dat dat zal lukken?



Statuut? Welke zijn de voordelen/nadelen? Plannen om dit in de toekomst te veranderen?
(werknemer, zelfstandige, ambtenaar, werkloos)



Heb je al in tijdelijke werkloosheid gezeten? Wat doe je in die periodes?



Waar zou wil je over vijf jaar staan op professioneel vlak?



Stelling: ‘een kunstenaar is een ondernemer’. Moet een kunstenaar een ondernemer zijn
volgens jou om zijn/haar artistieke praktijk uit te bouwen?



Vind je jezelf een werkondernemer (iemand die bewust competenties ontwikkelt om
loopbaan vorm te geven) of eerder een werkscharrelaar (iemand die van ene freelance
contract hopt naar andere)?



Krijg je hulp of begeleiding bij het zoeken naar een job? Zo ja: van wie/welke instantie? Zo
neen: ervaar je dit als een gemis? Welke oplossing zie je daarvoor?

7. Steunpunten


Ken je de werking van het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten en INTER.MEZZO
loopbaanbegeleiding voor uitvoerend kunstenaars? Zo ja, heb je al gebruik gemaakt van hun
dienstverlening?



Vind je dat steunpunten en relevante stakeholders uit de sector directer contact moeten
zoeken met jonge kunstenaars ter ondersteuning? Al tijdens of eerder na de opleiding?



Is er specifieke informatie die jou zou kunnen helpen bij het ontwikkelen van jouw artistieke
carrière?

8. Begeleiding


Zijn er genoeg structuren waar je terecht kan voor begeleiding van jouw carrière?



Heb je een mentor? Is er een mentorfunctie in de organisatie waar je werkt? Heb je nood aan
een mentor i.f.v. de uitbouw van jouw artistieke carrière?
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Bijlage 2: Topiclijst diepte-interviews opleidingsverantwoordelijken
1. Functie & inleiding


Inleiding: uitleg onderzoek, opzet en doelen formuleren voor respondent



Wat is uw juiste functie in het hoger muziekonderwijs?

2. Omkaderende vakken


Welke omkaderende vakken rond de artistieke praktijk biedt de opleiding? Met
omkaderende vakken wordt dan vakken bedoeld die studenten helpen om hun professionele
loopbaan als kunstenaar vorm te geven.
(vb. zakelijke vorming, cultureel ondernemerschap, gerichte competentieontwikkeling,
loopbaandenken, maar ook reflectie en onderzoek,…)



Hebben studenten er interesse in? Worden ze geïnformeerd over de vakinhoud en zijn ze
voldoende op de hoogte?



Wat houden deze omkaderende vakken juist in?



Vindt u dat die omkadering belangrijk is? Of dat er bepaalde elementaire informatie in de
opleiding ontbreekt die nog zou moeten aangevuld worden?



Bieden deze omkaderende vakken een meerwaarde voor de carrière van een kunstenaar?



Vindt u dat de opleiding meer/minder aandacht moet schenken aan omkaderende vakken?



Doen de studenten veel projecten naast hun opleiding? Op eigen initiatief?



Krijgen studenten voldoende tijd om bezig te zijn met wat ze na hun opleiding willen doen?



Zijn studenten geïnteresseerd in de omkadering van hun artistieke praktijk denkt u? Zijn er
verschillen tussen de opleidingen? (omkadering: zakelijk vlak, organisatorisch, netwerken,
promotioneel, …)



Hoe zou een cursus ondernemerschap er kunnen uitzien voor masters muziek?



Geven studenten of alumni naar uw weten aan dat ze zich niet voorbereid voelen om de
artistieke arbeidsmarkt te betreden?

3. Steunpunten


Hoe ziet u de rol van de steunpunten in deze kwestie? Moeten ze meer aanwezig zijn tijdens
de opleidingen om bv. studenten te informeren?



Vinden studenten goed hun weg naar deze steunpunten vindt u? Waarom wel/niet?
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Wijzen jullie studenten actief door naar steunpunten?



Vindt u dat steunpunten en relevante stakeholders uit de sector directer contact moeten
zoeken met jonge kunstenaars ter ondersteuning? Tijdens of na de opleiding?



Is het de taak van de opleiding om studenten ermee in contact te brengen?

4. Opleiding ter voorbereiding van professionele veld - Loopbanen


In welke mate moet de opleiding studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt?



Moet de opleiding actiever richting aanbieden op vlak van de toekomstige loopbaan van
studenten? Inzetten op bewuste loopbaanontwikkeling?



Zou loopbaanbegeleiding en loopbaanoriëntatie voor uitvoerend kunstenaars nuttig kunnen
zijn? (cfr. SFP en INTER.MEZZO Loopbaanbegeleiding voor uitvoerend kunstenaars)



Is de schoolinstelling op de hoogte van de loopbanen van de alumni? Hebben jullie weet van
de carrièrepaden die alumni bewandelen? In welke sectoren alumni actief zijn? Verzamelen
jullie gegevens hierover?



Slagen jonge kunstenaars erin om zich te heroriënteren naar een niet-artistieke arbeidsmarkt
met de kennis uit de opleiding?

5. Competenties


Wordt er vanuit de opleiding aandacht geschonken aan competentieontwikkeling i.f.v. een
professionele carrière als musicus?



Welke competenties zijn volgens u essentieel voor een alumnus master muziek die het
professionele kunstenveld betreedt?



Denkt u dat kennis van zakelijke aspecten (financieel, commercieel, praktisch, juridisch), ook
essentieel is voor een kunstenaar om een artistieke carrière uit te bouwen?



Denkt u dat ondernemerschap, netwerken, jezelf promoten, … competenties zijn die
essentieel zijn voor een kunstenaar om een artistieke carrière uit te bouwen?



Hoe werken aan ‘employability’? (vernieuwen, breed inzetbaar zijn om aan jobs te geraken,
jezelf beter te positioneren). Geloof je in dit concept binnen jouw sector?



Vindt u dat kunstopleidingen deze competenties onder de aandacht moeten brengen tijdens
de opleiding of vind je dat de focus enkel gelegd moet worden op artistieke creatie?
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6. Loopbaanontwikkeling en loopbaanzekerheid


Is dit (hybride) loopbaanparcours een noodzaak of een keuze? Is het een overgangsfase naar
meer zekerheid of is het een doel op zich?



Moeten alumni zich polyvalent opstellen om aan werk te geraken? Is het kunstenveld
volgens u per definitie freelancegericht? Hoe kan een alumnus zich hiertegen wapenen?

7. Ondernemer?


Vinden alumni snel artistiek werk na hun opleiding?



Heeft u in- en uitstroomcijfers van alumni? Werkloosheidscijfers, … ?



Stelling: ‘een kunstenaar is een ondernemer’. Moet een kunstenaar een ondernemer zijn
volgens jou om zijn/haar artistieke praktijk uit te bouwen?
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Bijlage 3: Vragen enquête Nederlands
Op weg naar een duurzame carrière in een freelancegericht kunstenveld
Q0 Had je na jouw afstuderen niet meteen het idee welke richting je uit moest gaan? Had je het
gevoel dat je niet voldoende voorbereid was op de professionele muzieksector? Wel, dan heb ik jouw
mening nodig! Dit onderzoek tracht te peilen naar de loopbanen van recentelijk (tot 5 jaar)
afgestudeerde musici aan de Vlaamse conservatoria. Er wordt in kaart gebracht welke loopbanen
alumni ontwikkelen en er wordt onderzocht in hoeverre de opleidingen masterstudenten hier al dan
niet voldoende op voorbereiden. Het doel van het onderzoek is een betere connectie tussen de
opleiding en het professioneel kunstenveld aan te reiken en concrete 'tips and tricks' te formuleren
om de opleidingen te hervormen naargelang de noden van recentelijk afgestudeerden. Jouw
mening is van groot belang omdat je kan bijdragen aan een betere aanpassing van de opleidingen
aan de noden van muzikanten. Daarnaast maak je ook kans op een van de vijf Bol.com bonnen ter
waarde van €25 die verloot zullen worden. Succes en alvast bedankt! Renate Leysen student Master
Cultuurmanagement Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten
Q1 In welke opleiding ben je afgestudeerd?






Master in de muziek instrument/zang (1)
Master in de jazz (2)
Master directie (3)
Master compositie (4)
Andere ... (5) ____________________

Q2 In welk jaar ben je afgestudeerd?






2015 (1 jaar geleden) (1)
2014 (2 jaar geleden) (2)
2013 (3 jaar geleden) (3)
2012 (4 jaar geleden) (4)
2011 (5 jaar geleden) (5)

Q3 Aan welke onderwijsinstelling heb je deze opleiding gevolgd?





Conservatorium Antwerpen (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen) (1)
Conservatorium Brussel (Erasmus Hogeschool) (2)
Conservatorium Gent (Hogeschool Gent) (3)
Lemmensinstituut Leuven (Luca School of Arts) (4)
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Q4 Zou je, achteraf bekeken, deze opleiding opnieuw kiezen?







Ja, ik zou dezelfde opleiding volgen aan dezelfde instelling (1)
Ja, ik zou dezelfde opleiding volgen maar aan een andere instelling (2)
Nee, ik zou een andere opleiding volgen, maar wel aan dezelfde instelling (3)
Nee, ik zou iets anders studeren aan een andere instelling (4)
Nee, ik zou niet zijn gaan studeren (5)
Andere ... (6) ____________________

Q5 Zou je deze opleiding aanraden aan startende studenten?
 Ja, want ... (1) ____________________
 Nee, want ... (2) ____________________
 Ik weet het niet (3)

Q6 Heb je nog andere diploma’s of opleidingscertificaten van het hoger onderwijs? Of ben je
momenteel nog ingeschreven in een andere studierichting?
 Ja, welke? (1) ____________________
 Nee (2)

Q7 Ben je in het secundair onderwijs afgestudeerd in het KSO?
 Ja (1)
 Nee (2)
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Q10 Duid in onderstaande tabel aan in hoeverre je je eigen kennis van onderstaande zaken inschat.
Zeer
slecht
(1)

Slecht
(2)

Gemiddeld
(3)

Goed
(4)

Zeer
goed (5)

FINANCIËLE ASPECTEN: Begroting en budgettering;
boekhouding; belastingen; btw; KVR, SBK’s;
subsidiemogelijkheden; werkloosheid en uitkeringen;
sponsoring en fondsen (1)











COMMERCIËLE ASPECTEN: Muzieklandschap
(organisaties, ensembles,…) in binnen- en buitenland;
netwerken; marketing en traditionele media; online
promotie en sociale media (2)











PRAKTISCHE KANT: Cd uitbrengen en uitgeven in
eigen beheer; concertorganisatie (gage, SABAM,…);
organisatie en administratie van een ensemble (3)











JURIDISCHE KANT: Auteurs- en naburige rechten;
contracten; sociaal statuut; kiezen voor een juiste
rechtsvorm (vzw,…) (4)











Q11 Kreeg je in je opleiding een of meerdere vakken rond zakelijke vorming en het professionele
muziekveld aangeboden? (Bijvoorbeeld: cultuurmanagement, muziekpraktijk, regelgeving,
veldverkenning, marketing, communicatievaardigheden, …)
 Ja, specifieer ... (1) ____________________
 Nee (2)
 Ik weet het niet (3)

Q12 Waren dit verplichte of optionele vakken (‘keuzevakken’)?





Ja, ze zijn allemaal verplicht (1)
Nee, ze zijn allemaal optioneel (2)
Sommige zijn verplicht, namelijk ... (3) ____________________
Niet van toepassing (4)

Q13 Vond je deze vakken nuttig, interessant, ...? Licht toe
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Q14 Gelieve onderstaande stellingen te beoordelen.
Helemaal
oneens
(1)

Eerder
oneens
(2)

Neutraal
(3)

Eerder
eens (4)

Helemaal
mee eens
(5)

Het volgen van een opleiding aan een
kunsthogeschool heeft mij vooral geholpen
mijn persoonlijke artistieke identiteit te
vormen. (1)











Mijn opleiding heeft mij een goede basis
geboden voor het verder ontwikkelen van
kennis en essentiële vaardigheden die ik nodig
heb in het professionele veld. (2)











Mijn opleiding heeft mij een goede basis
geboden om te starten als professioneel
kunstenaar. (3)











Tijdens mijn opleiding heb ik voldoende
competenties ontwikkeld om in de
professionele muzieksector te stappen. (4)











Nu ik actief ben in de professionele
muzieksector, voel ik dat ik een gebrek heb aan
bepaalde competenties. (5)











Tijdens mijn opleiding werd er bewust stil
gestaan bij mijn toekomstige loopbaan als
kunstenaar en de ontwikkeling ervan. (6)











Ik ben actief en bewust bezig met het
vormgeven van mijn loopbaan. (7)











Ik dacht tijdens mijn opleiding actief na over
wat ik wilde doen na mijn studies. (8)
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Q15 Schat in in hoeverre je over onderstaande competenties beschikt. De waarden liggen tussen 1
en 5 waarbij 1 wil zeggen dat je helemaal niet over een bepaalde competentie beschikt en 5 wil
zeggen dat je een competentie volledig onder de knie hebt.
Ik beschik
helemaal
niet over de
competentie
1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

Ik beschik
volledig
over de
competentie
5 (5)

Communicatievaardigheden (1)











Sociale vaardigheden (2)











Netwerken en relaties uitbouwen (3)











Samenwerken (4)











Zelfstandigheid en zelfsturing (5)











Flexibiliteit en aanpassingsvermogen
(6)











Ondernemerschap (7)











Jezelf concurrentieel kunnen
positioneren (8)











Kritische houding opstellen en aan
zelfreflectie doen (9)











Blijven leren, groeien en vernieuwen
als kunstenaar (10)











Jezelf kunnen promoten (pers, social
media) (11)











Organiseren (12)











Stressbestendigheid (13)











Met kritiek om kunnen gaan (14)











Jezelf polyvalent opstellen,
verschillende carrièrepaden
bewandelen (15)











Vermogen om lange termijn doelen en
carrièrepaden uit te stippelen (16)
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Q16 Welke competenties zijn volgens jou essentieel voor recentelijk afgestudeerde musici?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.


















Communicatievaardigheden (1)
Sociale vaardigheden (2)
Netwerken en relaties uitbouwen (3)
Samenwerken (4)
Zelfstandigheid en zelfsturing (5)
Flexibiliteit en aanpassingsvermogen (6)
Ondernemerschap (7)
Jezelf concurrentieel kunnen positioneren (8)
Kritische houding opstellen en aan zelfreflectie doen (9)
Blijven leren, groeien en vernieuwen als kunstenaar (10)
Jezelf kunnen promoten (pers, social media) (11)
Organiseren (12)
Stressbestendigheid (13)
Met kritiek om kunnen gaan (14)
Jezelf polyvalent opstellen, verschillende carrièrepaden bewandelen (15)
Vermogen om lange termijn doelen en carrièrepaden uit te stippelen (16)
Andere ... (17) ____________________

Q17 Welke competenties hadden vanuit de opleiding meer gestimuleerd en onder de aandacht
gebracht mogen worden volgens jou? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.


















Communicatievaardigheden (1)
Sociale vaardigheden (2)
Netwerken en relaties uitbouwen (3)
Samenwerken (4)
Zelfstandigheid en zelfsturing (5)
Flexibiliteit en aanpassingsvermogen (6)
Ondernemerschap (7)
Jezelf concurrentieel kunnen positioneren (8)
Kritische houding opstellen en aan zelfreflectie doen (9)
Blijven leren, groeien en vernieuwen als kunstenaar (10)
Jezelf kunnen promoten (pers, social media) (11)
Organiseren (12)
Stressbestendigheid (13)
Met kritiek om kunnen gaan (14)
Jezelf polyvalent opstellen, verschillende carrièrepaden bewandelen (15)
Vermogen om lange termijn doelen en carrièrepaden uit te stippelen (16)
Andere ... (17) ____________________
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Q18 Hoeveel procent van de afgestudeerden hoger muziekonderwijs kunnen volgens jou uitvoerend
muzikant in hoofdberoep worden?







0 - 20% (1)
21 - 40% (2)
41 - 60% (3)
61 - 80% (4)
81 - 100% (5)
Geen idee (6)

Q19 Hoeveel procent van de tijd ben je naar schatting het afgelopen jaar werkloos, zelfstandige,
werknemer of ambtenaar geweest?
0%
(1)

110%
(2)

1120%
(3)

2130%
(4)

3140%
(5)

4150%
(6)

5160%
(7)

6170%
(8)

7180%
(9)

8190%
(10)

91100%
(11)

Werkloos
(1)























Zelfstandige
(2)























Werknemer
(3)























Ambtenaar
(4)























Q19 Belangrijk: In dit onderzoek wordt met ‘artistieke activiteiten’ verwezen naar het verdienen van
geld als uitvoerend muzikant met een zuiver artistieke prestatie zoals optreden, betaalde repetities,
studiowerk, … ‘Aanvullende activiteiten’ verwijzen naar werk dat niet zuiver artistiek is maar wel een
sterke binding heeft met kunst. Als voorbeeld hiervan geven we het lesgeven in het kunstonderwijs,
medewerker van een culturele organisatie, ... ‘Niet-artistieke activiteiten’ verwijzen naar werk dat
geen enkel verband houdt met kunst, voorbeelden hiervan zijn bijbanen in de horeca, administratie,
…

Q20 In een gemiddelde werkweek, welk percentage van je tijd besteed je aan …
0% (1)

1-20% (2)

21-40% (3)

41-60% (4)

61-80% (5)

81-100% (6)

Artistieke
activiteiten (1)













Aanvullende
activiteiten (2)













Niet-artistieke
activiteiten (3)
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Q21 Welk percentage van je inkomen is afkomstig uit …
0% (1)

1-20% (2)

21-40% (3)

41-60% (4)

61-80% (5)

81-100%
(6)

Artistieke
activiteiten (1)













Aanvullende
activiteiten (2)













Niet-artistieke
activiteiten (3)













Q22 Duid aan in welke mate je het eens bent met onderstaande stellingen
Helemaal
oneens (1)

Eerder
oneens (2)

Neutraal
(3)

Eerder
eens (4)

Helemaal
mee
eens (5)

Ik combineer artistieke, aanvullende en
niet-artistieke activiteiten uit financiële
noodzaak (1)











Aanvullende en niet-artistieke activiteiten
zijn de enige activiteiten waar ik een
inkomen mee verdien (2)











Ik vind het geen probleem om werk te doen
dat niets met muziek te maken heeft (3)











Een artistiek diploma is nadelig voor het
vinden van werk buiten de artistieke sector
(4)











Ik ben tevreden over mijn huidige
professionele situatie (5)











Ik ben door de combinatie van zowel
artistieke als niet-artistieke activiteiten
genoodzaakt geweest om nieuwe
vaardigheden of competenties te
ontwikkelen tijdens mijn loopbaan (6)











Ik moet me polyvalenter opstellen als jonge
kunstenaar dan oudere generaties
kunstenaars (7)











Ik moet tijdens mijn loopbaan steeds meer
en meer banen uitoefenen, meer freelance
opdrachten uitvoeren, meerdere carrières
ontwikkelen om aan het werk te kunnen
blijven (8)
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Q23 Biedt jouw werkgever de mogelijkheid tot loopbaanondersteuning? Zoja, heb je hier al gebruik
van gemaakt?
 Ja, mijn werkgever biedt de mogelijkheid tot loopbaanondersteuning en ik maakte er al gebruik
van (1)
 Ja, mijn werkgever biedt de mogelijkheid tot loopbaanondersteuning maar ik maakte er nog geen
gebruik van (2)
 Nee, mijn werkgever biedt geen mogelijkheid tot loopbaanondersteuning (3)
 Ik weet het niet (4)
 Niet van toepassing (5)

Q24 Mijn loopbaan is het best te omschrijven als …






Instabiel (1)
Dalend (2)
Stabiel (3)
Stijgend (4)
Anders ... (5) ____________________

Q25 Welk van onderstaande artistieke of aanvullende beroepsactiviteiten oefen je uit? Meerdere
antwoorden zijn mogelijk.












Eigen muziekpraktijk op zelfstandige/individuele basis (solist, eigen band of ensemble,..) (1)
Spelen in een orkest/zingen in koor (2)
Repetitor (3)
Radio/televisie/film/commercials (opnames) (4)
Kunstonderwijs (DKO,..) (5)
Kunstonderwijs (Hogeschool) (6)
Private muziekschool- of club (7)
Medewerker van een kunstenaarsinitiatief of culturele instelling (8)
Commissie- of jurywerk (9)
Muziekwinkel (CD, instrumenten, partituren, ...) (10)
Andere ... (11) ____________________

130

Q26 In welke sectoren ben je actief voor het niet-artistiek werk dat je uitvoert? Meerdere
antwoorden zijn mogelijk.









Horeca (1)
Handel (2)
Bediendensector (administratie, banken- en verzekeringen, ...) (3)
Openbare sector (ambtenaar, ...) (4)
Industrie (autosector, metaalaanverwante sectoren, chemiesector, ...) (5)
Bouwsector (6)
Openbaar vervoer (bus, trein, taxi, ...) (7)
Andere ... (8) ____________________

Q27 Als je iets zou kunnen veranderen aan je professionele situatie, wat zou je dan veranderen?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.












Meer tijd voor eigen artistiek werk (1)
Hogere verdiensten (2)
Meer opdrachten (3)
Meer tijd voor mezelf (familie, vrije tijd, gezin,...) (4)
Minder prestatiedruk (5)
Meer uitdaging (6)
Meer kansen om naar buiten te komen met eigen artistieke producten (7)
Meer artistieke samenwerkingen met andere artiesten (8)
Meer media-aandacht voor mijn werk en prestaties (9)
Niets, ik ben tevreden met mijn professionele situatie (10)
Andere ... (11) ____________________

Q28 Zijn er redenen die je hebben aangezet (of zouden aanzetten) om te stoppen als kunstenaar?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.












Economische en financiële redenen (1)
Niet voldoende talent (2)
Gebrek aan jobzekerheid (3)
Teveel concurrentie in de sector (4)
Afkeer van de kunstenwereld (5)
Familiale redenen (vormen van een gezin,...) (6)
Fysieke redenen (ziekte, ongeval, fysieke overbelasting,...) (7)
Gebrek aan motivatie (8)
Verandering in belangstelling (9)
Burn-out (10)
Andere ... (11) ____________________
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Q29 Duid aan met welke van onderstaande organisaties je al in contact gekomen bent. Er zijn
meerdere antwoorden mogelijk.












Kunstenpunt (voorheen Muziekcentrum Vlaanderen) (1)
Kunstenloket (2)
Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten (3)
INTER.MEZZO-loopbaanbegeleiding voor uitvoerend kunstenaars (4)
VDAB (5)
Sociaal Bureau voor Kunstenaars (Tentoo, t-heater, ...) (6)
Koor & Stem (7)
Poppunt (8)
Muziekmozaïek (9)
Andere ... (10) ____________________
Geen enkele (11)

Q30 In het geval dat je deze organisaties contacteerde, welke informatie zocht je dan? Er zijn
meerdere antwoorden mogelijk.













Nieuws uit de sector (1)
Nieuwe releases uit de sector (2)
Contactgegevens van stakeholders uit de sector (bookers, platenfirma's, concertzalen, ...) (3)
Cijfergegevens en onderzoeken uit de sector (4)
Info over subsidies (5)
Vacatures en informatie over tewerkstelling in de muzieksector (6)
Zakelijk advies (organisatievormen, juridisch kader, ...) (7)
Praktijkinformatie (speelkansen, muziek opnemen en uitgeven, auteursrechten, communicatie
en promotie, muziekprijzen, wedstrijden,…) (8)
Informatie over loopbaanbegeleiding of competentieontwikkeling (9)
Informatie over opleidingen, workshops en masterclasses (10)
Andere ... (11) ____________________
Niet van toepassing (12)

Q31 Heb je al een workshop/lezing/opleiding bijgewoond van deze organisaties i.v.m. zakelijke
vorming/ kennis professionele muziekveld/competentie- of loopbaanontwikkeling/…
 Ja, namelijk ... (1) ____________________
 Nee (2)

Q32 Is er specifieke informatie die je wenst te ontvangen om jouw artistieke kunstenaarsloopbaan
beter te kunnen uitbouwen, maar niet vindt bij bovenvermelde organisaties?
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Q33 Wat is je nationaliteit?

Q34 Geslacht?
 Man (1)
 Vrouw (2)
 X (3)

Q35 Leeftijd?

Q36 Wil je graag kans maken op een van de vijf Bol.com bonnen ter waarde van €25 ? Vul dan
hieronder jouw emailadres in en maak kans op een bon!

Q37 Wens je nog graag opmerkingen, vragen of suggesties mee te delen betreffende deze enquête?
Doe dat dan hieronder.

Q38 Hartelijk dank voor jouw deelname! De resultaten van dit onderzoek zullen vanaf juli kenbaar
gemaakt worden. Vergeet niet een laatste maal onderaan rechts op de pijltjes te klikken om de
enquête te verzenden. Dank!
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Bijlage 4: Mail alumni Nederlands
Beste muzikant(e),
Je bent recentelijk afgestudeerd aan een van de Vlaamse conservatoria en mogelijk actief in de
professionele muzieksector.
Met deze enquête wil het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten bevragen hoe jij jouw overgang van
de opleiding naar het professionele kunstenveld ervaren hebt, welke valkuilen je daarbij bent
tegengekomen en welke sterktes je vanuit de opleiding hebt opgebouwd. Daarnaast wordt er gepeild
naar jouw kennis omtrent het professionele muziekveld.
Jouw respons en visie zijn van groot belang om een beeld te kunnen schetsen van de ondersteuning
die de conservatoria bieden om jou een duurzame loopbaan in de muzieksector te kunnen laten
uitbouwen. Dankzij jouw input kunnen wij aanbevelingen formuleren voor de conservatoria in eerste
instantie, maar ook voor de bredere sector in het algemeen. Hiermee kan de professionele positie
van de toekomstige studenten verbeterd worden.
De enquête neemt slechts een tiental minuten van jouw tijd in beslag en je kan er zelfs een van de
vijf Bol.com bonnen ter waarde van € 25 mee winnen die onder de deelnemers worden verloot! Alle
gegevens worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt.
Heb je vragen omtrent deze enquête of het onderzoek? Dan kan je ons bereiken op het nummer
0498/50.26.66 of via renate@podiumkunsten.be
De resultaten van dit onderzoek zullen vanaf juli bekend gemaakt worden.
Alvast bedankt voor jouw hulp en tijd!
Hieronder de link naar de enquête:
https://uatew.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_5mBjTnDlpwsxTWl

Groet,
Renate Leysen
Student Cultuurmanagement UA
Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten
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Bijlage 5: Vragen enquête Engels
Op weg naar een duurzame carrière in een freelancegericht kunstenveld

Q0 Didn't you really had an idea which way to go after your graduation? Did you have the feeling that
you weren't adequately prepared for the professional music sector? Well, then I need your
opinion!This study aims to assess the careers of recent (up to 5 years) graduated musicians of the
Flemish conservatories. We try to map out which careers are developed by alumni and we
investigate to what extent the educational programmes prepare masters for this sufficiently. The
aim of this research is to gain a better connection between the education and the professional arts
field. We will formulate tips and tricks to reform the educational programmes according to the needs
of recent graduates.Your opinion is very important because you can contribute to a better
adaptation of the education to the needs of musicians. In addition, you can also win one of the five
Bol.com vouchers worth € 25 which will be raffled. Good luck and thank you in advance! Renate
Leysen student Master Culture management Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten
Q1 In what education programme did you graduate?
o
o
o
o
o

Master of music (1)
Master of jazz (2)
Master of conducting (3)
Master of composition (4)
Other ... (5) ____________________

Q2 What year did you graduate?
o
o
o
o
o

2015 (1 year ago) (1)
2014 (2 years ago) (2)
2013 (3 years ago) (3)
2012 (4 years ago) (4)
2011 (5 years ago) (5)

Q3 At which educational institution did you receive this education?
o
o
o
o

Conservatory of Antwerp (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen) (1)
Conservatory of Brussels (Erasmus Hogeschool) (2)
Conservatory of Ghent (Hogeschool Gent) (3)
Lemmens Institute Leuven (Luca School of Arts) (4)
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Q4 Would you choose this education programme again, if you would start over?
o
o
o
o
o
o

Yes, I would follow the same education programme at the same institution (1)
Yes, I would follow the same education programme but at another institution (2)
No, I would follow a different education programme, but at te same institution (3)
No, I would study something else at another institution (4)
No, I wouldn’t go studying (5)
Other ... (6) ____________________

Q5 Would you recommend this education programme to new students?
o
o
o

Yes, because ... (1) ____________________
No, because ... (2) ____________________
I don't know (3)

Q6 Do you have any other diplomas or education certificates of higher education? Or are you at the
moment enrolled in another educational programme?
o
o

Yes, which ones? (1) ____________________
No (2)

Q7 Did you graduate in Flemish artistic secondary education (‘KSO’)?
o
o

Yes (1)
No (2)
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Q10 Please indicate how you assess your own knowledge of the following aspects of the professional
music sector.
Very bad (1)

Bad (2)

Average
(3)

Good
(4)

Very
good (5)

FINANCIAL ASPECTS: Budgetting; accounting;
taxes; VAT; KVR Flemish small remuneration
arrangement; SBK social Bureaus for Artists; grants
and subsidies; unemployment payments;
sponsoring and fundraising (1)

o

o

o

o

o

COMMERCIAL ASPECTS: The music sector
(organisations, ensembles,…) in Flanders and
abroad; networking; marketing and traditional
media; online promotion and social media (2)

o

o

o

o

o

PRACTICALITIES: Publishing a record on your own;
organising concerts (copyright, determing wages,
…); organisation and administration of an
ensemble (3)

o

o

o

o

o

LEGAL ASPECTS: Copyright and related rights;
contracts; social status; choosing the right legal
form (vzw association without lucrative
purpose,…) (4)

o

o

o

o

o

Q11 Did courses on business aspects and the professional music sector feature in your education?
(e.g. culture management, music in practice, regulations, marketing, communication skills, …)
o
o
o

Yes, namely ... (1) ____________________
No (2)
No idea (3)

Q12 Were these mandatory or optional courses?
o
o
o
o

Yes, they were all mandatory (1)
No, they were all optional (2)
Some were mandatory, namely … (3) ____________________
Not applicable (4)

Q13 Do you think this is / these are useful, interesting,… course(s)? Please clarify
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Q14 Indicate to what extent you agree with the following statements.
Completely
disagree
(1)

Rather
disagree
(2)

Neutral
(3)

Rather
agree (4)

Completely
agree (5)

Following an education programme at an
arts college helpt me to develop my
personal artistic identity. (1)

o

o

o

o

o

My education has given me a good basis
for the further development of
knowledge and essential skills that I need
in the professional music sector. (2)

o

o

o

o

o

My education has given me a good basis
to start as a professional musician/artist.
(3)

o

o

o

o

o

During my education I have developed
sufficient skills and competence to step
into the professional music sector. (4)

o

o

o

o

o

Now I am a professional musician/artist, I
feel that I lack certain competencies. (5)

o

o

o

o

o

During my education, attention was given
to my future career as an artist and its
development. (6)

o

o

o

o

o

I am actively and consciously engaged in
shaping my career. (7)

o

o

o

o

o

During my education, I was thinking
actively about what to do after my
studies. (8)

o

o

o

o

o
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Q15 Estimate to what extent you possess the following competencies. The values range from 1 to 5
where 1 means that you do not possess a certain competency, and 5 means that you have fully
mastered a certain competency.
I don't possess
this
competency at
all 1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

I fully
master this
competency
5 (5)

Communication skills (1)

o

o

o

o

o

Social skills (2)

o

o

o

o

o

Networking and building
relationships (3)

o

o

o

o

o

Working together (4)

o

o

o

o

o

Independence and self-directing (5)

o

o

o

o

o

Flexibility and adaptability (6)

o

o

o

o

o

Entrepreneurship (7)

o

o

o

o

o

Competitive positioning (8)

o

o

o

o

o

Critical attitude and self-reflection
(9)

o

o

o

o

o

Ability to continue to learn, grow
and innovate as an artist (10)

o

o

o

o

o

Ability to promote yourself (press,
social media) (11)

o

o

o

o

o

Organizing (12)

o

o

o

o

o

Stress management (13)

o

o

o

o

o

Ability to deal with criticism (14)

o

o

o

o

o

Present yourself as an all-round
artist, ability to develop different
career paths (15)

o

o

o

o

o

Ability to formulate long-term goals
and career paths (16)

o

o

o

o

o
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Q16 Which competencies are, according to you, crucial for recently graduated musicians? Multiple
answers possible.


















Communication skills (1)
Social skills (2)
Networking and building relationships (3)
Working together (4)
Independence and self-directing (5)
Flexibility and adaptability (6)
Entrepreneurship (7)
Competitive positioning (8)
Critical attitude and self-reflection (9)
Ability to continue to learn, grow and innovate as an artist (10)
Ability to promote yourself (press, social media, …) (11)
Organizing (12)
Stress management (13)
Ability to deal with criticism (14)
Present yourself as an all-round artist, ability to develop different career paths (15)
Ability to formulate long-term goals and career paths (16)
Other ... (17) ____________________

Q17 Which competencies should have been more emphasized and stimulated during the education
programme? Multiple answers possible.


















Communication skills (1)
Social skills (2)
Networking and building relationships (3)
Working together (4)
Independence and self-directing (5)
Flexibility and adaptability (6)
Entrepreneurship (7)
Competitive positioning (8)
Critical attitude and self-reflection (9)
Ability to continue to learn, grow and innovate as an artist (10)
Ability to promote yourself (press, social media, …) (11)
Organizing (12)
Stress management (13)
Ability to deal with criticism (14)
Present yourself as an all-round artist, ability to develop different career paths (15)
Ability to formulate long-term goals and career paths (16)
Other ... (17) ____________________

Q18 How many percent of the recently graduated students of higher music education do you think
can be a performing artist in main profession?
o
o

0 - 20% (1)
21 - 40% (2)
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o
o
o
o

41 - 60% (3)
61 - 80% (4)
81 - 100% (5)
No idea (6)

Q19 How many percent of your time have you been unemployed, self-employed, employee or civil
servant the past year? Make an estimation.
0%
(1)

110%
(2)

1120%
(3)

2130%
(4)

3140%
(5)

4150%
(6)

5160%
(7)

6170%
(8)

7180%
(9)

8190%
(10)

91100%
(11)

Unemployed
(1)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Selfemployed
(2)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Employee
(3)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Civil servant
(4)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Q19 Important: In this research project, under ‘artistic activities’ we understand: making money off
artistic achievements like performing, paid rehearsals, paid studio work, … ‘Additional activities’ refer
to work that is not purely artistic, but does have a strong bond with arts, e.g. teaching in artistic
education, work in a cultural organization, … ‘Non-artistic activities’ refer to work that has no
connection to art , e.g. part-time jobs in catering industry, administration, …
Q20 In an average week, how many percent of your time do you spend on …
0% (1)

1-20% (2)

21-40% (3)

41-60% (4)

61-80% (5)

81-100% (6)

Artistic
activities (1)

o

o

o

o

o

o

Additional
activities (2)

o

o

o

o

o

o

Non-artistic
activities (3)

o

o

o

o

o

o

Q21 How many percent of you income comes from …
0% (1)

1-20% (2)

21-40% (3)

41-60% (4)

61-80% (5)

81-100% (6)

Artistic
activities (1)

o

o

o

o

o

o

Additional
activities (2)

o

o

o

o

o

o

Non-artistic
activities (3)

o

o

o

o

o

o

141

Q22 Indicate to what extent you agree with the following statements.
Completely
disagree
(1)

Rather
disagree
(2)

Neutral
(3)

Rather
agree (4)

Completely
agree (5)

I combine artistic, additional and nonartistic activities out of financial necessity
(1)

o

o

o

o

o

The additional and non-artistic activities
are the only ones that allow me to make a
living (2)

o

o

o

o

o

I have no problem with doing non-artistic
work (3)

o

o

o

o

o

An artistic diploma is detrimental for
finding a job outside of the artistic sector
(4)

o

o

o

o

o

I am satisfied with my current professional
situation (5)

o

o

o

o

o

The combination of artistic work and nonartistic work forced me to develop new
competencies during my career (6)

o

o

o

o

o

I have to position myself more all-round as
a young artist than older generations of
artists (7)

o

o

o

o

o

I have to combine multiple jobs, work more
as a freelancer, develop more careers in
order to stay at work (8)

o

o

o

o

o

Q23 Does your employer give you the possibility to get career support? If yes; have you made use of
it yet?
o
o
o
o
o

Yes, my employer gives me the possibility to get career support and I have made use of it yet
(1)
Yes, my employer gives me the possibility to get career support but I haven't made use of it
yet (2)
No, my employer doesn't give me the possibility to get career support (3)
I don't know (4)
Not applicable (5)

Q24 My career can be described as …
o
o
o
o
o

Unstable (1)
Declining (2)
Stable (3)
Increasing (4)
Different ... (5) ____________________
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Q25 Which artistic or additional activities do you practice? Multiple answers are possible.












Soloist, own band or ensemble, … (1)
Playing in an orchestra/singing in a choir (2)
Repetitor (3)
Radio/television/film/commercials (recording) (4)
Artistic education (DKO,..) (5)
Artistic education (University, school of arts,...) (6)
Private musicschool- or club (7)
Employee of an artists’ initiative or cultural institution (8)
Commission’s work or jury (9)
Music shop (CD, instruments, scores, …) (10)
Other ... (11) ____________________

Q26 In which industries do you work for your non-artistic work? Multiple answers possible.









Catering industry (1)
Trade (2)
Administration, banking, insurance, ... (3)
Public sector (4)
Industry (cars, metal, chemical,..) (5)
Construction (6)
Transport (bus, train, taxi...) (7)
Other ... (8) ____________________

Q27 If you could change something about your professional situation, what would it be? Multiple
answers possible.












More time for own artistic work (1)
Higher earnings (2)
More work (3)
More time for myself (family, leisure,…) (4)
Less pressure to perform (5)
More challenge (6)
More chances to present own artistic work (7)
More collaboration with other artists/musicians (8)
More media attention for my work (9)
Nothing, I’m satisfied with my professional situation (10)
Oher ... (11) ____________________
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Q28 Are there reasons that would make you stop working as a professional artist? Multiple answers
possible.












Economic or financial reasons (1)
Not enough talent (2)
Lack of job security (3)
Too much competition in the arts sector (4)
Dislike of the arts (5)
Family reasons (start a family,...) (6)
Physical reasons (illness, accident, physical overload, …) (7)
Lack of motivation (8)
Change in interest (9)
Burn-out (10)
Other ... (11) ____________________

Q29 Indicate which organisations of the Flemish music sector you already got in contact with.
Multiple answers possible.












Kunstenpunt (before Flanders Music Centre) (1)
Kunstenloket (2)
Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten (3)
INTER.MEZZO career support (4)
VDAB (5)
Social Bureau for Artists (Tentoo, t-heater, ...) (6)
Koor & Stem (7)
Poppunt (8)
Muziekmozaïek (9)
Other ... (10) ____________________
None (11)

Q30 In case you ever consulted these organisations for information, what information were you
looking for? Multiple answers possible.













News from the sector (1)
New releases from the sector (2)
Contact information from the sector (bookers, record companies, concert venues …) (3)
Data and research from the sector (4)
Information about grants and subsidies (5)
Job vacancies and information about employment in the music sector (6)
Business-related advice (legal forms, legal framework …) (7)
Practical information (concert opportunities, recording and publishing music, copyright, (8)
Information about career support and competency development (9)
Information on education, workshops or master classes (10)
Other ... (11) ____________________
Not applicable (12)
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Q31 Did you ever attend workshops, trainings or lectures of these organisations concerning business
aspects, knowledge of the professional music sector or competence development and career
support?
o
o

Yes, namely ... (1) ____________________
No (2)

Q32 Is there any information you are looking for, but cannot find with these organisations to develop
your career as an artist?
Q33 What's your nationality?
Q34 Gender?
o
o
o

Male (1)
Female (2)
X (3)

Q35 Age?
Q36 Do you wish to participate in the raffle for one of the five € 25 Bol.com gift certificates? Please
enter your emailaddress here.
Q37 If you have any remarks, questions or suggestions concerning this survey, you can let us know
here.
Q38 Thanks for participating! The results of this research will be announced in July.Don't forget to
click one last time on the arrow at the right to hand in the survey. Thanks!
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Bijlage 6: Mail alumni Engels
Dear musician,
You recently graduated from one of the Flemish conservatories and you're possibly active in the
professional music industry.
The Social Fund for the Performing Arts wants to question with this survey how you experienced your
transition from your education to the professional arts field, which pitfalls you have encountered and
what strengths you have built during your training. In addition, we inform about your knowledge of
the professional music field.
Your response and vision are very important to paint a picture of the support offered by the
conservatories as a function of your sustainable career in the music industry. Thanks to your input we
can make recommendations for the conservatories at first, but also for the broader sector in general.
This allows us to improve the professional position of future students.
The survey takes only ten minutes of your time and you can even win one of five Bol.com vouchers
worth € 25 which will be raffled among the participants! All data is processed anonymously and
confidentially.
Do you have questions about this survey or investigation? You can reach us at 0498 / 50.26.66 or via
renate@podiumkunsten.be
The results of this study will be announced in July.
Thanks for your help and time!
Below is the link to the survey: (at the right you can switch between Dutch and English)
https://uatew.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_5mBjTnDlpwsxTWl

Greetings,
Renate Leysen
Student Cultural Management University of Antwerp
Social Fund for the Performing Arts
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Bijlage 7: Interview respondent A alumnus Lemmensinstituut
Q: Bedankt alvast dat u wil deelnemen aan dit diepte-interview. Ik zou graag de
loopbaancompetenties van kunstenaars of pas afgestudeerde kunstenaars in kaart willen brengen
om dan te kunnen zien in welke mate ze al dan niet voorbereid zijn op het professionele veld. Om
te starten zou ik graag wat persoonlijke gegevens opvragen. Kan je jouw naam en geboortedatum
geven en welke opleiding je gevolgd hebt ?
R: Ik ben X, geboren in 1991 en ik heb aan het Lemmensinstituut gezeten. Ik ben daar twee jaar
geleden afgestudeerd voor een master piano en vorig jaar voor de lerarenopleiding.
Q: Zou je de opleiding die je gevolgd hebt zelf opnieuw kiezen, achteraf bekeken? Als je nu
opnieuw zou beginnen, zou je dan hetzelfde doen?
R: Ik denk het wel. Dat is wel een moeilijke vraag. Ja, ik vond de opleiding zelf wel, maar nee, dat
komt straks misschien beter aan bod, ik denk wel dat ik er veel aan gehad heb zo achteraf, maar om
erna in de lijn van die opleiding zelf een job te vinden die daarbij aansluit, dat is het veel moeilijker.
Dus in die zin zou ik beter iets anders gestudeerd hebben, maar qua interesses niet. Mijn passie ligt
nog steeds daar.
Q: Dus de opleiding op zich zou je wel aanraden aan startende studenten?
R: Ja.
Q: Je zegt dat je twee jaar geleden bent afgestudeerd, dan veronderstel ik dat je al aan het werk
bent? Kan je beschrijven wat uw (hoofd)beroep is en of je eventueel bijbanen hebt of niet?
R: Ja, ik geef momenteel 17 uur les, maar daar zijn veel interims bij dus nog geen vast werk allemaal.
In de academie van Heist-op-den-Berg geef ik piano en begeleidingspraktijk. In de academie van Tielt
geef ik AMC, piano en samenspel piano. Daarnaast heb ik er ook voor gekozen om nog een tweede
studie te beginnen, namelijk taal- en letterkunde.
Q: En als je dan even kijkt qua tijdsverdeling op een week, hoe is uw tijd dan verdeeld onder uw
artistieke activiteiten, uw beroep, …? Kan je daar even een inschatting van maken?
R: Je bedoelt dan in de combinatie van studeren op zich?
Q: Nee, louter uw job. Of ja misschien gewoon het hele pakket toch want het is dan voor u toch
een heel andere situatie.
R: Ja, dat hangt er natuurlijk ook een beetje van af welke periode van het jaar het is. Een gemiddelde
week, wel ik denk dat ik toch 3/5e van de tijd bezig ben met de academies en 2/5e met studeren.
Q: Dus uw inkomen is eigenlijk volledig afkomstig dan uit het onderwijs als ik het goed begrijp?
R: Ja, dat klopt.
Q: Daarnaast ben je niet actief als kunstenaar of als muzikant? Je doet geen artistieke jobs?
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R: Nee.
Q: Oké, dus als we hier over uw sector spreken zitten we in het onderwijs, ik veronderstel het DKO.
Nu je zegt dat je de opleiding zelf qua inhoud zou aanraden maar als je het opnieuw zou doen je
misschien iets anders zou studeren kwestie van de jobmogelijkheden nadien.
R: ja dat is zo’n beetje ja; na het zesde middelbaar iets kiezen om te studeren, dan kies je iets dat je
graag doet, die job ligt nog ver af. Maar als je daar na vijf jaar dan toe gekomen bent, ja dan denk je,
ik had daar misschien toch op voorhand beter over moeten nadenken want in feite heb je niet
gestudeerd om leerkracht te worden maar wel om uitvoerend musicus te worden en dat zit er nu
helemaal niet meer bij.
Q: Ja, en nu mocht je geen rekening houden met inkomsten, mocht dat geen parameter zijn, zou
uw lopbaan er dan anders uitzien?
R: Dat denk ik niet zozeer want je moet ook de mogelijkheden krijgen he om een... Je bedoelt dan
eerder een carrière als uitvoerend musicus hé, ja je rolt nu eenmaal gemakkelijker in het systeem van
het onderwijs als je bent afgestudeerd dan zelf iets op poten te zetten waar je als uitvoerend musicus
in kan spelen. Dat vraagt denk ik ja, ook een beetje een zakelijke aanpak maar ook, hoe zal ik het
zeggen, het onderwijs is een logische stap en dat is misschien de gemakkelijkste weg nadat je bent
afgestudeerd en voor andere wegen moet je zelf veel meer moeite doen.
Q: En wat bedoel je met gemakkelijk?
R: De meest voor de hand liggende weg, zo zal ik het eerder zeggen. Je bent afgestudeerd, je stuurt
uw cv’s naar academies, je wordt gebeld of je wordt niet gebeld. Ze bieden uren aan waar je ja of nee
op kan zeggen maar als je zelf als uitvoerend musicus, zeker beginnend zonder naam, ja dan word je
niet gebeld dus dan moet je zelf iets uit de grond stampen en dat is een drempel die denk ik voor
velen te ver is.
Q: En dat is ook hetgeen dat u tegen houdt om dat te doen?
R: Ja, het ook niet goed weten hoe je daar juist aan moet beginnen.
Q: Ja, dus je hebt eigenlijk het gevoel dat je niet echt weet hoe je in de sector actief moet zijn als
podiumkunstenaar of dat je niet weet hoe je het exact moet aanpakken?
R: Ja.
Q: En ben je uit die overweging gegaan om te kiezen voor de tussen aanhalingstekens makkelijke
weg van het onderwijs?
R: Ja, maar het is ook niet dat ik dat tegen mijn zin doe hoor. Ja, ik vind het wel plezant om in het
onderwijs te staan, meestal toch, en om te zien als je leerlingen ook kunt aanreiken om met muziek
bezig te zijn en ja, die kunnen dat dan weer op hun beurt delen met andere mensen.
Q: Je bent dan voornamelijk actief in de sector van het onderwijs, nu, je hebt gezegd dat dat een
gemakkelijke overgang was om vanuit uw opleiding in die sector te stappen. Heb je nog gedacht
om in een andere sector actief te zijn na uw opleiding?
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R: Ja, ik heb eventjes gedacht om in de culturele sector te werken eerder dan zo in cultuurhuizen of
culturele centra maar dat is toch minder gemakkelijk gewoon om daar binnen te rollen omdat je nog
helemaal geen ervaring hebt en misschien ook niet de juiste diploma’s om dat te ondernemen en
voor het onderwijs was dat wel allemaal in orde.
Q: Heb je het gevoel dat uw artistiek diploma u belemmert om actief te zijn in bepaalde sectoren?
R: Niet belemmert, maar er zou dan nog iets moeten bij horen dat dat misschien completer maakt
zoals, of ja, of nog iets anders apart erbij studeren zodat je wel in die sectoren kan gaan werken.
Q: Zou je altijd kiezen voor een aanvulling op uw eerste diploma om u verder te bekwamen?
R: Ja, of dat moest er al in geïntegreerd zijn, dat zou ook een optie zijn.
Q: Je hebt aangegeven dat je dus artistiek zelf niet actief bent. Hoe ziet jouw gezinssituatie er
verder uit?
R: Ik woon nog thuis bij mijn ouders en in de week zit ik op kot in Leuven.
Q: Nu, even specifiek over uw opleiding, dus niet over de lerarenopleiding maar over uw master
muziek die je gevolgd hebt. Welke zaken vond je eigenlijk goed aan uw opleiding? Kan je zo een
aantal punten opsommen waarvan je denkt, ja dat was echt een sterkte?
R: Ik denk dat dat in de opleiding tot muzikant vooral te maken heeft met de personen bij wie je
terecht komt omdat dat een heel individuele opleiding is en van die mensen piano en kamermuziek
heb ik toch wel veel geleerd door de jaren heen.
Q: Dan spreek je over louter artistieke competenties of wat bedoel je dan juist?
R: Ja, artistieke competenties. En ik ben aan het denken voor de rest, een pluspunt van mijn
opleiding aan het Lemmensinstituut vind ik ook wel die projectweken die daar voor hun echt
uitsteken om samen met heel veel studenten iets te creëren en verder probeerden ze heel fel om
een heel breed gamma aan te bieden maar dat was, dikwijls liet dat aan de wensen over en was de
kwaliteit niet goed genoeg, dus misschien was de bedoeling van de opleiding wel goed en heel groot
gedacht en heel ruim maar ja, dat miste een beetje invulling op de juiste manier.
Q: Ja dat is al mooi opgesomd. Nu je geeft ook aan dat het aanbod te breed was, dus daardoor aan
kwaliteit moest inboeten. Ja dat is eerder een zwakte. Nu in functie van uw professionele carrière
als musicus, welke zaken vond je dan voor verbetering vatbaar? Welke zaken heb je dan gemist na
vijf jaar studeren als je uit het Lemmensinstituut komt? Welke gevoelens had je daar dan bij? Wat
miste je om te starten als muzikant?
R: Daar moet ik al even over nadenken. Maar puur artistiek gezien denk ik dat je als pianist, dat er
wel misschien iets ontbreekt in de opleiding, namelijk begeleiden want je wordt erg veel gevraagd als
pianist om dat te doen. In andere conservatoria bieden ze zo’n vak wel aan dus als puur begeleider
en met het bijbehorend harmonisch inzicht en qua ja, algemene vaardigheden zo. Hoe zal ik het
zeggen, we hebben één vak gehad die een klein beetje voorbereidde, ja over het zakelijke aspect van
het muzikant zijn, maar dan nog heel miniem dus dat zouden ze ook zeker heel fel moeten
benadrukken.
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Q: Welk vak was dat dan?
R: Goh, ik weet de naam zelf niet meer.
Q: En dat was in de masteropleiding?
R: Ah nee, dat zal in de lerarenopleiding geweest zijn.
Q: Dus eigenlijk is dat vak ook vrij DKO gericht veronderstel ik?
R: Ja.
Q: Is er dan in de master een gebrek aan zakelijke vorming?
R: Zeker, ja. Indien een opleiding u zo goed mogelijk moet voorbereiden op het beroepsleven daarna,
ja dan is dat zeker een lacune die moet opgevuld worden.
Q: Vind je dat die zakelijke aspecten een belangrijk onderdeel zijn van het muzikant zijn?
R: Geen belangrijk onderdeel want ja de hoofdbezigheid is natuurlijk het instrument zelf maar het
hoort er wel gewoon bij en ik denk dat veel muzikanten daar wel iets aan zouden hebben als ze dat
gehad zouden hebben.
Q: Nu, heb jij de doelen bereikt die dat jij voor ogen had tijdens uw opleiding?
R: Ik ben redelijk, hoe zal ik het zeggen, zonder vooropgestelde al te veel vooropgestelde doelen
begonnen aan die opleiding, dat was zo, we zien wel wat er op ons af komt en we gaan ervoor. Dus ik
vind dat een moeilijke vraag om op te antwoorden. Ik denk qua doelen, ja.
Q: En wat waren die doelen dan? Kan je dat wat uitdiepen? Wat waren jouw specifieke ambities of
zijn dat zaken die doorheen de opleiding zijn gegroeid?
R: Ik denk in het eerste geval, voor ik aan die studie begonnen ben, om een goed pianiste te worden,
dat is toch zeker het allerbelangrijkste geweest en dan tijdens de opleiding zelf begon ik meer en
meer de kwaliteiten in te zien van goed te kunnen samenspelen met mensen, goede kamermuziek
leveren. Dus dat is dan eigenlijk meer gegroeid tijdens de opleiding.
Q: Toen je aan de opleiding begon, had je dan als doel om uitvoerend musicus te worden?
R: Ik had wel altijd gedacht ja dat ik toch, ja ik wist op voorhand een concertpianist worden is geen
mogelijkheid, maar wel in een kamermuziekensemble spelen, dat had ik echt wel op voorhand
gedacht. Maar ik had ook zeker voor ik aan de opleiding begon gedacht om in de muziekacademie les
te geven. Dat behoorde ook zeker tot de mogelijkheden, al van op voorhand.
Q: Maar je bent nu dan niet actief in een ensemble?
R: Nee.
Q: Dat zijn nog wel dingen die je in de toekomst ambieert, die je nog graag zou doen later?
R: Ja, zeker.
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Q: Op welke manier denk je dat de opleiding nog beter kan bijdragen aan uw eigen situatie om wel
actief te kunnen blijven als kunstenaar? Denk je dat de opleiding daar wel een onderdeel van zou
kunnen uitmaken? Los van de artistieke opleiding en het feit dat je daar echt opgeleid wordt tot
een topmuzikant, heb je het gevoel dat de opleiding nog op andere onderdelen kon inzetten om u
meer te stimuleren om actief te blijven als artiest?
R: Je bedoelt om dan actief te blijven na de opleiding?
Q: Ja, dat als je uit de opleiding komt, dat je dan zelfstandig kan gaan musiceren.
R: Ja.
Q: Heb je het gevoel dat de opleiding enkel artistieke facetten moet benadrukken of dat er ook nog
andere parameters zijn die u kunnen helpen?
R: Ik denk dat ze dat misschien ook nog op andere manieren hadden kunnen doen. Ik denk maar aan
richtingen aan de universiteit waar ze jobbeurzen aanbieden, misschien zou dat ook een
mogelijkheid geweest kunnen zijn om mensen die te maken hebben met management van
ensembles en orkesten, om die met studenten in contact te brengen zodat er al een brug geslagen is
tussen die twee werelden. Van het studeren en het beroepsleven erna.
Q: Vind je het dan belangrijk dat de opleiding u andere stakeholders aanreikt waarmee jij dan in
contact kan komen?
R: Ja. Dat is een beetje, een gamma aanreiken vanuit de opleiding zelf, zoals dat ook gebeurt aan de
universiteit in veel opleidingen.
Q: Dat is een goed voorbeeld. En buiten dat, heb je nog andere ideeën?
R: Waar ik zelf zo’n beetje naar opzoek ben is een manier om les te kunnen blijven volgen, dus ik
weet niet of dat tot hun takenpakket hoort, maar er is een opleiding Manama instrument maar die is
eigenlijk zo gigantisch duur geworden dat die volgen praktisch onmogelijk is geworden, dus
misschien iets in die aard. Een manier, misschien moeten zij dat niet zelf organiseren maar wel
aanbieden, contactgegevens van mensen waar je nog bij terecht kunt om u nog verder bij te scholen.
Q: Die bijscholing, bedoel je dan je artistieke ontwikkeling?
R: Ja.
Q: Dus als we dan meer spreken over connecties, netwerken, uzelf concurrentieel opstellen,
promotie voeren, …. Zijn dat dan zaken waarvan je denkt dat die niet binnen de opleiding moeten
gestimuleerd worden? Ondernemerschap, … zulke zaken?
R: Ja, dat misschien ook wel maar dat zit dan meer misschien binnen een zakelijke factor die daar
aanwezig moet zijn, waar we het daarnet over gehad hebben. Ja, dat vind ik wel belangrijk.
Q: Heb je het gevoel dat je na je afstuderen nog andere competenties hebt moeten ontwikkelen in
functie van uw job, of van uw toekomst?
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R: Er zijn wel dingen die door de ervaring snel onder de knie zitten, geen dingen die echt in de
opleiding hadden moeten zitten die onoverkomelijk zijn om daarna op zelfstandige basis onder de
knie te krijgen.
Q: Dus al doende, of tijdens uw werk zelf ontwikkel je dan die andere competenties?
R: Ja.
Q: Wat vind je dat een uitvoerend musicus moet bezitten aan competenties en vaardigheden om
een eigen artistieke praktijk te kunnen ontwikkelen?
R: Ik denk eerst en vooral een goed muzikant zijn maar ook met een heel duidelijke visie op wat je wil
brengen voor de mensen. Een heel duidelijk concept, en ik denk dat als je dan mensen vindt die
daarin willen mee gaan dat je dan vertrokken bent. Maar dus niet zomaar een beetje spelen wat je
zelf graag hoort, ik weet niet wat, maar echt iets, een heel concept uitdenken. Bijvoorbeeld dat je uw
repertoire zo opbouwt vanuit een bepaalde tijdsperiode, of een samenwerking met andere kunsten
in combinatie met dans of weet ik veel, zo een duidelijk concept. Als dat zo is, dan kan je dat wel
verkopen.
Q: Je spreekt dus van de samenwerking, cross-over tussen verschillende kunstenvormen en dat
duidelijk concept. Is dat dan iets dat je jezelf uniek moet maken om jezelf te kunnen verkopen?
R: Ja je moet wel uniek zijn denk ik. Je moet een persoonlijk idee hebben waar je helemaal achter
staat dat uniek is, maar het moet natuurlijk ook wel aanslaan.
Q: Wat bedoel je dan met aanslaan en verkopen? Hoe zie je dat dan zelf? Hoe breng je het aan de
man?
R: Ik zou in mijn geval, als ik zoiets zou willen doen dan zou ik eerst aan wedstrijden meedoen en
hopen dat ze u oppikken om dat te doen. Ik bedoel dan eerder ensemblewedstrijden zoals Supernova
dat juist geweest is, zo van die dingen.
Q: Vertrek je dan vanuit het netwerk rondom jou? Vanuit de relaties die je hebt uitgebouwd?
R: Ja, op een andere manier zou ik eigenlijk niet direct weten hoe ik daaraan moest beginnen.
Q: En heb je het gevoel dat er dan geen soort van marge op zit? Dat je dat wel kan leren op te
doen? Dat er geen andere manieren zijn om uzelf concurrentieel op te stellen en uzelf te
verkopen?
R: Ja waarschijnlijk wel via, ja misschien via sociale media ook.
Q: Vond je dat er vanuit uw opleiding aandacht gegeven werd aan uw toekomstige loopbaan als
een kunstenaar?
R: Goh, nee niet echt eigenlijk. Natuurlijk in die opleiding, die zijn wel altijd naar een doel aan het
toewerken, een doel in de toekomst, namelijk om uzelf altijd beter artistiek te ontplooien, maar ja,
dat doel dat in de verre toekomst ligt kan ook na u opleiding zijn maar je bent meer in het moment
zelf bezig met studeren om dat doel in de toekomst te volbrengen.

152

Q: Geeft het dan niet zo’n vreemd gevoel als je zegt dat je dan vijf jaar gewerkt hebt aan uw
artistieke ontwikkeling, dat ultieme doel, maar ja na vijf jaar ben je dan niet meer artistiek actief.
Vind je dat dan geen gemis? Had dat dan niet iets meer vanuit de opleiding gestimuleerd kunnen
worden?
R: Ja, ik vind het eigenlijk een enorm gemis.
Q: Ligt dat dan bij jezelf of is het een tendens die je opmerkt bij meerdere collega’s, studenten, …?
R: Ik denk dat het deels aan mezelf ligt maar toch ook wel veel mensen die afgestudeerd zijn die niet
goed weten waar naartoe, buiten dan naar het onderwijs en die allemaal zo’n beetje in een situatie
terecht komen van, ja, zelf niet meer aan hun eigen artistieke ontwikkeling werken maar ja die
doorgeven aan hun leerlingen. En dat is toch wel spijtig.
Q: Vond je dan dat het meer gestimuleerd kon worden vanuit de opleiding? Om meer lange
termijn doelen op te stellen en meer marktgerichter focussen op de toekomst als kunstenaar?
R: Ja, misschien meer aan uzelf werken, waar wil je staan binnen zoveel jaar, wat wil je bereiken.
Uzelf een beetje op de kaart zetten en niet teveel in het nu alleen bezig zijn.
Q: Denk je dat dat gestimuleerd kan worden aan de hand van zakelijke aspecten zoals
positionering, een uniek concept bedenken, uzelf verkopen en in de markt plaatsen? Kan dat
bijdragen om uw loopbaan beter te kunnen ontwikkelen als uitvoerend musicus? Of draagt dat er
volgens jou niet echt aan bij?
R: Ik denk wel dat het kan helpen maar dat is zeker niet de hoofdbrok. Maar er schiet mij ineens iets
te binnen. Bijvoorbeeld het laatste jaar van het Lemmensinstituut was er een van de projecten die
we vrij mochten invullen en je mocht zelf kiezen wat je deed. Dat is wel een beetje een stap naar hoe
het echt zou kunnen zijn na uw studie. Dus je mocht kiezen wat je deed, ik had iets voor
kamermuziek gedaan, een paar huiskamerconcerten. Zoiets is wel een goeie manier om een brug te
vormen tussen die twee en dat is ook iets waar ik heel veel van heb opgestoken, er zouden meer van
die projecten moeten komen waar je toch heel zelfstandig kan zijn maar waar er toch vanachter uw
schouder mee gekeken wordt om u te coachen en om u in de juiste richting te sturen. Zo zeker in de
masterjaren zou dat er meer mogen inzitten.
Q: Kan je dan even uitdiepen wat dat juist inhield, dat project?
R: Iedere student was vrij om te kiezen wat hij deed. Je kon ook gewoon u aansluiten bij het koor of
het orkest van het Lemmens zelf, of wat ik heb gedaan is met X, een zangeres, huiskamerconcerten
in mekaar gestoken en dan merk je direct wat er bij komt kijken. Het is dan nog zonder het financiële
aspect natuurlijk maar de organisatie, je merkt dat dat meer is dan alleen een repertoire hebben.
Daarmee ben je helemaal niet vertrokken.
Q: Ah ja, dus je hebt dat dan helemaal zelfstandig georganiseerd?
R: Ja dus ook een programma opstellen, een thema, een soort concept rond geweven en dan ja
plaatsen gezocht waar we dat konden doen, affiches, programmaboekjes, en nog zoveel meer.
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Q: Dat zijn dingen die je op eigen initiatief kon ontwerpen en ontwikkelen? Het is niet dat dat
vanuit de opleiding werd aangestuurd?
R: Ja, dat was het eerste jaar dat dat kon op het Lemmens. Ik zei daarjuist, zo zelfstandig iets
ontwikkelen is heel tof maar die coaching moet toch nog iets meer. Dat was toen het eerste jaar dus
misschien wisten ze nog niet goed hoe of wat maar we werden toch een beetje aan ons lot
overgelaten.
Q: Dat biedt al mooie perspectieven natuurlijk, dat zou inderdaad interessant kunnen zijn om de
muziekpraktijk iets beter te leren kennen. Zo kunnen studenten leren eens iets zelf te organiseren.
R: Ja en het voordeel is dat je zelf ook eens ja buiten het Lemmens komt met wat je kan. Je gaat eens
weg van de berg tussen de vier muren maar je kan eens, en wie weet leg je zo al contacten met
mensen, je weet nooit.
Q: Vind je dat zelf organiseren dan ook een belangrijk aspect van het muzikantschap?
R: Ja.
Q: Uw loopbaan, hoe zou je die typeren? Vind je dat dat die onstabiel of stabiel is, of fluctueert,
….?
R: Ik heb nu het gevoel dat dat nog alle kanten kan uitgaan. Maar ik heb ook geen onzeker of
ongerust gevoel ofzo. Ik denk, ik was er eerst ongerust over voor de eerste keer dat ik solliciteerde,
maar toen ik merkte dat dat wel redelijk vlot ging om aan werk te geraken, ja ben ik er veel geruster
in, al zijn het maar interim uren. Alles komt toch op zijn pootjes en langs een kant vind ik dat nu ook
nog wel plezant om van alles eens te proeven en binnen dit en zoveel jaar de balans op te maken en
te zien wat ik eigenlijk wil doen.
Q: Jobzekerheid heb je dan niet echt omdat je enkel interim opdrachten doet?
R: Nee.
Q: Vind je dat nu niet belangrijk dan?
R: Nu vind ik dat niet zo belangrijk, ik maak me er nog geen zorgen over maar ik heb natuurlijk nog
nooit het gevoel gehad van te zitten wachten op een job. Eens dat dat eens gebeurt, dat ik dan wel
helemaal anders erover zou praten, op dit moment stoort het me helemaal niet.
Q: En is dat iets dat je op langere termijn ook onbelangrijk gaat vinden denk je?
R: Nee ik zou wel graag binnen dit en vijf jaar weten, of ja een vaste job hebben eigenlijk.
Q: Een vaste job, spreek je dan over niet-artistieke jobs?
R: Ideaal zou zijn denk ik om halftijds of iets meer dan halftijds in het onderwijs te staan en dan
verder een artistieke bezigheid als job te hebben.
Q: Die artistieke bezigheden zijn dan vrij polyvalent, in de zin van heel variërend?
R: Ja.
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Q: Nu, dat is iets dat je jezelf zeker nog ziet doen in de toekomst, artistieke bezigheden naast een
vaste job met jobzekerheid bijvoorbeeld in het onderwijs? Dat is voor u het ideale
toekomstperspectief?
R: Ja. Die jobzekerheid is ook een doel maar waar ik me op dit moment nog geen zorgen over maak,
dat komt zeker wel in orde. Maar natuurlijk wil ik dat wel hebben op termijn.
Q: Heb je het gevoel dat het hybride karakter van een kunstenpraktijk, en daar bedoel ik dan mee
dat jonge kunstenaars zich steeds polyvalenter moeten opstellen in wat ze doen en meer
verschillende freelanceopdrachten moeten aannemen en meer carrièrepaden moeten ontwikkelen
om hun inkomen kunnen garanderen. Heb jij het gevoel dat dat het geval is? Of denk je van, ‘nee
kunstenaars die doen gewoon wat ze zelf willen en dat is minder van belang’?
R: Ja, ik denk dat kunstenaars niet altijd kunnen doen wat ze zelf willen als ze ervan moeten leven. Ik
denk, en dat is natuurlijk spijtig maar ja. Je moet eenmaal een loon hebben om te overleven, zo
simpel is het hé. Nee ik denk niet dat die zomaar kunnen doen maar moeten inspelen op de noden
van het publiek. Al vind ik dat iets wat ik zelf verschrikkelijk vind, inspelen op wat het publiek graag
hoort of graag heeft om te kunnen overleven. Zo zou het niet moeten zijn, maar zo is het wel.
Q: Als je een artistieke loopbaan zou vergelijken van vandaag met een van twintig jaar geleden,
zijn er dan verschillen die je dan zou kunnen aanreiken of dingen waarvan je denkt dat het nu veel
anders is dan toen op bepaalde gebieden?
R: Ik weet dat niet zo heel goed, omdat ik er twintig jaar geleden natuurlijk nog niet was. Maar ik
denk dat het in elke sector wel meer knokken is en dus ook in de artistieke sector, dat het moeilijker
geworden is. Moeilijker om te overleven en om je eigen ding te doen, denk ik. Maar ik kan dat niet
echt beargumenteren omdat ik niet zo goed weet hoe de situatie twintig jaar geleden was natuurlijk.
Q: Zou je de artistieke sector verlaten om meer stabiliteit te vinden in een job?
R: Dat denk ik niet. Omdat op dit moment, ja is dat niet aan de orde eigenlijk.
Q: Blijf je het dan doen omdat het een passie is? Is de onzekerheid van het beroep minder van
belang en weegt het niet op tegen het artistieke?
R: Ja, omdat die onzekerheid, omdat ik er niet echt mee te maken heb. Het is natuurlijk niet echt, in
het onderwijs zijn het geen vaste uren maar ja dat komt wel in orde dus ik maak me er helemaal
geen zorgen om. Ik voel geen jobonzekerheid, dus daarom dat ik zeg dat het niet aan de orde is.
Q: Wilde je voor je starten met het werken in de sector, je artistieke jobs, hield je rekening met de
onzekerheid die zou kunnen ontstaan bij een loopbaan in die sector?
R: Dat kwam eerder veel ter sprake bij het begin van de opleiding, voor ik eraan begon. Als je je ging
informeren, nee je moet het niet doen want het is veel te moeilijk na jouw studie, maar toen ik dan
effectief werk ging zoeken was ik er niet meer erg mee bezig nee.
Q: Is het een drempel voor jou?
R: Nee.
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Q: Maar als ik dan nu zou vragen om artistiek werk te gaan zoeken, zou het dan wel een drempel
vormen denk je?
R: Ja, dat is dan helemaal iets anders natuurlijk. Ja, misschien is dat wel eerder een drempel als je
weet dat je na uw opleiding niet zo snel gelanceerd geraakt en blijvend artistiek bezig zijn, dat is dan
misschien wel eerder een pijnpunt waarover je zou kunnen nadenken. Van ja, zou ik het dan nog wel
doen?
Q: Je gaf eerder aan als ideale loopbaan halftijds jobzekerheid in het onderwijs te willen en
daarnaast artistiek actief te blijven. Had je dat idee ook al voor je aan de opleiding begon? En
verschilt dat met je visie nu?
R: Ja. Nu ja, het verschilt niet met mijn visie nu, maar met het verschil dat het zo niet is in de praktijk
en zo had ik het wel op voorhand gedacht.
Q: Je bent nog niet werkloos geweest?
R: Nee.
Q: Waar zie je jezelf over vijf jaar op professioneel vlak?
R: Moeilijke vraag, zeker met de studies taal- en letterkunde erbij, dat is natuurlijk iets helemaal
anders. Maar ik hoop ermee ook wel op een of andere manier in de culturele sector te kunnen
blijven want het sluit er natuurlijk erg bij aan.
Q: Je zou dan ook een niet artistieke job willen doen maar wel in de culturele sector willen blijven?
R: Ja, dat zou kunnen, wel kunst gerelateerd zeker.
Q: Is het daarom dat je die bijkomende studies doet?
R: Dat is puur uit interesse maar natuurlijk sluit dat ook aan, vind ik zelf, bij het artistieke. Literatuur
is ook een kunst he, en ja dat zit toch ook wel binnen eenzelfde interessesfeer.
Q: Je geeft mooi aan dat jijzelf een beetje van twee walletjes wil eten in de zin van jobzekerheid
vanuit het onderwijs en daarnaast jezelf ontplooien. We spreken ook over werkondernemers. Dat
wordt in de bedrijvencontext gebruikt voor mensen die wel deels ondersteuning krijgen van op de
werkvloer en rechten krijgen van de werkgever maar daarnaast ook ondernemerschap stimuleren
door zelf dingen te creëren en te ontwikkelen. Heb je het gevoel dat dat voor muzikanten van
vandaag de dag een vereiste is of denk je dat dat niet zo is?
R: Ik denk wel dat dat nodig is ja, maar zoals projecten zoals Supernova, eigenlijk is dat ook iets dat
vanuit de overheid georganiseerd wordt, dat is wel iets dat u als jong ensemble enorm op weg kan
zetten.
Q: Krijg je hulp of begeleiding bij het zoeken naar een job?
R: Oh, nee eigenlijk niet. Vanuit de opleiding niet, ik heb me altijd via via geïnformeerd van mensen
die ik al ken die in de sector werken, hoe ik het het beste kan aanpakken. Er zijn misschien wel
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kanalen waar je terecht bij kunt maar het feit dat ik die niet ken, is waarschijnlijk niet zo’n goed teken
voor die kanalen zelf dan.
Q: Ben je tevreden over uw professionele situatie?
R: Ja, ik ben tevreden op dit moment maar wel met in het achterhoofd dat dit niet hoeft te zijn voor
de rest van mijn leven. Dat er nog veel variatie mogelijk is, en dat wetende ben ik nu wel tevreden.
Maar moest ik nu denken, dit is zoals het twintig jaar of langer zou zijn, dan denk ik niet dat ik
tevreden zou zijn.
Q: Die variatie, in welke richting zie je dat dan?
R: Wel, met het diploma taal- en letterkunde of als uitvoerend muzikant, dus toch nog een beetje
andere dingen dan alleen in het onderwijs te staan.
Q: Je zou jezelf nog veel breder ontplooien dan op professioneel vlak?
R: Ja.
Q: Je zou jezelf dan polyvalenter opstellen, je spreekt eigenlijk over verschillende sectoren?
R: Ja, zeker.
Q: Ken je het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten en INTER.MEZZO Loopbaanbegeleiding voor
uitvoerend kunstenaars?
R: Nee.
Q: Om het gesprek even samen te vatten geef je eigenlijk aan dat de artistieke ontwikkeling heel
goed is binnen de opleiding en dat je meer gericht informatie wil over jobmogelijkheden,
jobbeurzen en ondersteunende…
R: Ja, als je bent afgestudeerd dan heb je echt het gevoel dat je alles alleen moet doen. En dat er niet
zo’n dingen bestaan om u te helpen, dat je gewoon aan je lot bent overgelaten.
Q: Informatie is hetgeen je eigenlijk vooral mist vanuit de opleiding, informatie over de sector, hoe
je contacten legt, tewerkstelling, …?
R: Ja, voilà, of nog maar namen van wat je net noemde, het sociaal fonds, informatie over
organisaties die je kunnen verder helpen. Het is toch niet zo’n moeite om dat vanuit de opleiding aan
te bieden hé.
Q: Daarnaast sprak je over de uniciteit en de concepten om jezelf te kunnen promoten en dat dat
vanuit een artistieke basis vertrekt.
R: Ja, zeker.
Q: Goed, dat is heel interessant. Bedankt voor uw hulp en medewerking.
R: Graag gedaan.
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Bijlage 8: Interview respondent B alumnus Lemmensinstituut
Q: Kan je eerst eens even zeggen wat jouw naam is, geboortedatum en in welke opleiding je bent
afgestudeerd?
R: Ja dus, mijn naam is X, ik ben van 1991 dus nu 25 jaar. Ik heb op het Lemmensinstituut in Leuven
de master muziek gevolgd en voltooid voor cello, 2 jaar geleden.
Q: Ben je al actief, heb je een job?
R: Met dat diploma, ik werk nog niet regelmatig ofzo maar losse freelance jobs als celliste wel want
daarnaast studeer ik eigenlijk nog voltijds.
Q: Dus uw hoofdbezigheid is uw studie en de freelanceopdrachten komen er dan bij?
R: Ja inderdaad.
Q: Kan je een inschatting maken qua tijd hoeveel je besteedt aan uw opleiding en uw artistieke
activiteiten?
R: De gemiddelde week, want dat verschilt natuurlijk met de orkestprojecten, soms is dat een week
dat de balans veel meer overslaat naar het orkest en dat ik dan veel te weinig voor school werk, maar
nu deze tijd met de thesis die af moet helt de balans naar de andere kant. Maar om een gemiddelde
week ofzo, denk ik dat ik 60 à 65 procent van de tijd met school bezig ben, cultuurmanagement, en
dan 30 à 35 procent als muzikant.
Q: Oké, en qua job doe je dan geen niet-artistieke zaken? Je verdient enkel geld met artistiek
werk?
R: Ja, nu wel.
Q: Hoe zit het met je inkomstenverdeling? Is dat dan 100 procent uit jouw freelanceopdrachten?
R: Ja.
Q: Geen bijbanen?
R: Nee, vorige zomer natuurlijk wel. In de Hema, als vakantiewerk maar al wat ik nu verdien is enkel
met de cello of als muzikant ja.
Q: Denk je dat je zou kunnen rondkomen van enkel artistieke activiteiten?
R: Nu zeker nog niet, maar als ik afgestudeerd ben, nee ik denk het niet. Ik zie dat voor mezelf niet,
puur artistiek als muzikant zijn echt hé, volledig cello spelen, no way.
Q: Zou je dat wel doen mocht die mogelijkheid bestaan?
R: Nee, daarvoor doe ik andere dingen ook graag genoeg.
Q: Je houdt dus van een bredere combinatie?
158

R: Ja, een brede combinatie ja.
Q: Welke jobs zou je dan willen combineren?
R: Het lesgeven, of dan eigenlijk liefst zou ik dan halftijds werken in een job of functie vanuit
cultuurmanagement, dus meer in een organisatie niet als muzikant dan en dan aanvullen met
muzikant zijn, orkest, kamermuziek en lesgeven daarnaast. Gebalanceerd eigenlijk, halftijds een job
en dan per maand toch proberen een project uit te bouwen en elke week een aantal cello leerlingen,
zo zie ik het nu voor mij.
Q: Doe je ook zwartwerk? Of onbetaalde opdrachten?
R: Ja, zwartwerk wel, maar geen onbetaalde opdrachten. Ik verdien wel honderden euro’s per maand
in het zwart maar dat is ook omdat ik nog student ben. Mijn mama zegt ook van, ‘je moet daar nog
niet van wakker liggen zolang je student bent’.
Q: Is dat artistiek werk dan?
R: Dat is lesgeven, het artistieke werk gebeurt zelden in het zwart, wel af en toe hoor. Het hangt
ervan af bij welke organisatie je gaat spelen. Sommige mensen willen heel strikt in orde zijn en
stellen dan een KVR document op, dan moet je dat wel tekenen maar soms is het ook gewoon in een
envelopje. Zoals vorige week ben ik in een mis gaan spelen in Borgerhout en die geven gewoon een
envelopje met een paar briefjes in. Ja dat is zwart werk, maar langs de andere kant, moet je daar dan
een formuliertje voor invullen?
Q: Wat zijn de redenen waarom je naast uw artistiek werk ook die andere zaken doet zoals het
onderwijs?
R: Eigenlijk doe ik dat gewoon heel graag, celloles geven. Het is eigenlijk voor mij evident dat ik dat
allebei doe, ook bijna niemand …
Q: Evident omdat het in dezelfde lijn ligt?
R: Ja, ik vind dat het bij elkaar hoort, ik weet dat het niet voor iedereen zo is en niet iedereen ziet
zichzelf als muzikant ook de taak hebben om te gaan lesgeven en dat is ook zeker niet, maar voor mij
wel. Ik heb altijd wel, zelfs toen ik nog maar in het middelbaar zat, geweten dat ik graag les geef aan
mensen. Een pedagogische functie ofzo. Ik had vroeger, gelijk geen enkele muzikant, toch niet dat ik
weet in mijn studentenkring toen, niemand doet niét de lerarenopleiding, of toch heel weinig, dat is
zoiets evident van vandaag als je, denk ik hé, als je uw diploma op het conservatorium haalt dat je die
lerarenopleiding er ook bij doet omdat iedereen wel beseft dat het heel moeilijk is om alleen, om
rond te komen als je niet ook in het onderwijs een beetje bezig bent.
Q: Die evidentie doelt dan eigenlijk op jobzekerheid? Een vaste structuur die een houvast geeft?
R: Ja.
Q: Denk je dat veel studenten daarom de lerarenopleiding doen, omdat het jobzekerheid biedt?
R: Ja, want ik denk dat, die zien dat toch ook als voorbeeld, ze hebben vroeger ook in de
muziekschool hun docenten gezien, of allé, docenten aan het conservatorium, die geven bijna
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allemaal ook in het DKO les, dus je vindt nog maar heel weinig muzikanten die niet in het onderwijs
staan denk ik. Enkel de grote talenten die heel de wereld rond reizen, allé, zelfs Olsi Leka of Justus
Grimm die zitten vooraan aan de cello pupiter bij Brussels Philharmonic, maar die geven ook nog les,
allé dan diegene die aanvoerder zijn van hét orkest, die geven ook les.
Q: Nu, je spreekt over de combinatie van verschillende jobs dat dat voor jou vanuit een intrinsieke
motivatie is, vanuit je eigen interesse. Vind je het dan een meerwaarde voor jouw eigen
professionele situatie dat je dus die verschillende jobs combineert die dan eigenlijk toch wel
verbonden zijn?
R: Absoluut, ik vind dat heel leuk. Ook gewoon de leerlingen, ze vragen altijd van, wanneer speel je
nog eens een concertje? En zo heeft dat allemaal met elkaar te maken. Of als je in het orkest
meespeelt, een puur artistieke job, al die mensen zitten ook in het DKO dus dat loopt allemaal zo in
elkaar over, ik denk dat als je in zo maar één vakje zit ofzo, bijvoorbeeld enkel orkest, dat je een deel
mist van waar uw collega’s mee bezig zijn, ik weet het niet hé.
Q: Heb je het gevoel dat je uit bepaalde delen van je job dingen haalt die je toepast in een ander
onderdeel van uw werk? Ervaringen of competenties die je meeneemt van het ene naar het
andere?
R: Ja, als ik in de mis moet gaan spelen dan zoek ik nieuwe stukjes op, die ik daarvoor kan spelen en
dan denk ik, ah de X zou dat ook graag spelen. Dat is nu iets heel praktisch. Dan zie ik bijvoorbeeld
voor mij Jaap spelen en dan zie ik zijn boog, en dan denk ik, ah hij doet dat anders dan ik, en als dan
een leerling ook iets met zijn boog heeft, dan pik ik dat eigenlijk, ja dat loopt gewoon allemaal in
elkaar over.
Q: Een paar vraagjes over uw opleiding. Je studeerde aan het Lemmens, zou je de opleiding
aanraden aan studenten? De master muziek aan het Lemmensinstituut?
R: Ik weet, of ja ik vind het moeilijk om te beantwoorden, want ik weet dat het er nu helemaal anders
is dan zelfs drie jaar geleden toen wij er nog zaten. Ik hoor van iedereen dat er heel veel veranderd is.
Q: In de negatieve of positieve zin?
R: Ik weet het niet, er zijn gewoon echt vakken anders, nieuwe docenten. Andere visie op het orkest
enzo heb ik gehoord, en de ene is daar positief over en de andere negatief maar zoals ik het gekend
heb de opleiding zou ik het wel aanraden aan de mensen ja.
Q: Wat zijn dan de sterktes die je vanuit je opleiding hebt meegekregen?
R: Dat er een grote verbondenheid tussen de studenten op het Lemmens is en iedereen kent elkaar,
ik weet bijvoorbeeld dat dat in Antwerpen helemaal niet is en daardoor heb je als je op het Lemmens
buiten komt een heel groot netwerk van mensen die je van op het Lemmens kent. En dat klinkt ook
zo, ah, jij komt ook van het Lemmens, ah zo precies van, jij komt ook uit die familie of groep. Ja maar,
ik heb dat meegekregen zeker, dat dat heel belangrijk is om contact te houden met andere
muzikanten om niet in uw eigen wereldje te blijven. Nog sterktes van op het Lemmens, er zitten wel
heel goeie docenten, …
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Q: Om daar nu even op in te pikken, je spreekt dan van dat netwerk, vind je dat iets belangrijk voor
een kunstenaar om een netwerk te hebben?
R: Ja, daar begint alles mee. Ja, gewoon puur praktisch al van, ja, ik krijg een sms van X van ja kan je
morgen komen spelen, dat is omdat ik die daar heb leren kennen en daardoor heeft ze mijn nummer
doorgegeven. Dat biedt kansen om daar morgen 120 euro te gaan verdienen.
Q: Dus je gebruikt je netwerk om aan jobs te geraken?
R: Jep, ik denk dat iedereen dat doet, en iedereen moet dat doen. Het is allemaal via via. Zoals nu bij
X, dat ik nu stage doe, dan zegt de directeur van zeg heb je interesse om volgend jaar, ja had ik die
niet gekend, dan allé.
Q: Op een andere manier kom je dan niet aan artistiek werk?
R: Nee, of ja, ik denk dat je dan zelf heel veel moeite moet doen en heel actief op zoek moet gaan.
Het netwerk vergemakkelijkt gewoon alles.
Q: En als je jouw netwerk niet zou gebruiken, hoe zou je dan aan artistiek werk geraken denk je?
Hoe zou je dan jobs gaan zoeken?
R: Dan denk ik in de eerste plaats aan de vacatures bij orkesten, online vacatures zoeken. Maar er
verschijnt één keer om de twee jaar een vacature voor cello, dus ja, en dan ben je er met 50
sollicitanten, of ja zelfs veel meer om er op te springen.
Q: Dus de jobs zijn meer onder de radar dan? Het is niet dat het transparant gecommuniceerd
wordt, de jobmogelijkheden? Omdat je nu zegt dat je ze allemaal via je netwerk hebt.
R: Ja, ik denk gewoon dat als ze in de filharmonie een nieuwe cellist nodig hebben of een vervanger
nodig hebben voor een concert, dan vragen ze gewoon aan de eerste muzikant uit het orkest: ken jij
nog iemand? En dan de tweede: ken jij dan misschien nog iemand? Ah oei, ze gaan dat echt niet op
internet zetten hoor, het is een beetje ons kent ons.
Q: Dat wordt ook niet gedaan dan, het op internet zetten?
R: Toch niet dat ik daar weet van heb, misschien gebeurt het wel maar dan is het een site die ik nog
niet ontdekt heb. Of een manier, of ja, je doet dat toch zelf ook? Stel dat ik nu morgen tien
muzikanten bijeen sprokkel, dan bel ik gewoon zelf rond, van ken jij niet iemand? Wat nu wel is, op
facebook is er die groep voor vacatures in het deeltijds kunstonderwijs, maar ja dat is ook een
netwerk hé. Je moet verbonden zijn.
Q: Ja, dus eigenlijk als je dan zo zegt, ik vind al mijn artistieke jobs via de mensen die ik ken, dan
denk je toch van: goh ja dan gaan we vanuit de opleiding toch enkel heel actief bezig zijn met
netwerken?
R: Ja, de samenwerking met andere conservatoria zou ook heel interessant zijn ja. Het is de enige
manier waarop ik aan werk ben geraakt, tot zelfs in de mis toe speel ik omdat X zijn oma mij daar
heeft geïntroduceerd. In het orkest van X speel ik omdat ik daar in de muziekschool heb gezeten,
omdat daar een paar van mijn leerkrachten in mee spelen. Cello les geven, dat gebeurt wel via
internet. Maar ja dat is niet meer artistiek, maar aanvullend. Maar ’t ging over het artistieke hé.
161

Q: En heb je al in het DKO gewerkt? Ook via via daar terecht gekomen?
R: Ja, vorig jaar één jaartje. Ja daar moet ik even over nadenken hoe dat is gebeurd. Ja tuurlijk, X! X,
waarmee we in de SLO zaten, die deed dat in Mechelen en zij ging weg omdat ze een andere job had
gevonden en ze vroeg, wil jij dat niet doen? En toen heeft de directeur naar mij gebeld, om te vragen
of ik het wilde doen.
Q: Amai ja, je hebt dus duidelijk een heel sterk netwerk.
R: Maar ik denk dat DKO, omdat dat zo onderwijs is, dat dat ook wel via meer officiële kanalen kan
verlopen, dan, ja dat komt echt wel ook online op sites.
Q: Dus je vindt dat muzikantenjobs niet via officiële kanalen moeten worden gecommuniceerd, of
ja dat dat geen courante manier is om kansen te moeten krijgen?
R: Nu ik zoek er op die manier eigenlijk nog niet echt naar.
Q: Zou je het een meerwaarde vinden als het wel gebeurt, dat alle artistieke activiteiten via die
kanalen verspreid worden?
R: Ik denk van wel. Of ja, langs de ene kant wel en langs de andere kant niet. Want als het wel is, dan
heb je wel allé rationeel gezien meer kans om ergens te gaan spelen omdat je meer te weten komt,
maar langs de andere kant, als het online staat, dan ziet iedereen het. Als er in Borgerhout een cellist
gezocht wordt, dan weten ze dat ze mij mogen bellen omdat ik de kleindochter ben van weet ik veel
wie, maar als dat online zou staan dan zouden er wel honderd cellisten daar efkes willen komen
spelen, dus ja. Dan kan ik het wel vergeten.
Q: De concurrentie is dan groter?
R: Ja, sowieso. Dus toch maar niet verspreiden via officiële kanalen dan.
Q: Heb je het gevoel dat uw artistiek diploma u belemmert als je iets anders zou gaan doen?
R: Ja, ik denk dat wel. Alhoewel, ja, misschien die perceptie van een master op een conservatorium,
dan ben je muzikant maar dan kan je misschien niet veel meer dan, ik denk dat je jezelf heel hard
moet bewijzen, dat je meer kan dan op je instrument spelen. Ik denk dat je tegenover andere
kandidaten die misschien ook niet het juiste diploma hebben, iets van weet ik veel, rechten of
economie ofzo, dan denk ik wel dat je serieus uit de pijp mag komen om gelijke kansen te krijgen.
Omdat het diploma zo specifiek is, denk ik dat je minder kansen krijgt. Nu ik heb het nog nooit
uitgeprobeerd, dus ik kan het eigenlijk niet zeggen.
Q: Is het daarom dat je cultuurmanagement doet? Om wel een standaard master te halen?
R: Het is niet daarom dat ik cultuurmanagement ben gaan doen, ik vind dat gewoon inhoudelijk, allé
de inhoud van de opleiding sprak me gewoon aan, of dat nu een master erbij was, dat kon me niet
schelen. Maar ik denk wel, op zo’n sollicitatie als ik een master cultuurmanagement heb, dan zien ze
die management staan in plaats van muziek en ik denk wel dat dat een heel groot verschil is in een
eerste ja, in de eerste indruk.
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Q: Dus nu om even terug te komen op de opleiding, je benoemde de sterktes. Zou je het zelf
opnieuw gaan doen?
R: Dat heb ik mezelf al heel veel afgevraagd. Ik weet het niet. Soms denk ik van wel als ik in een
orkest mee speel, oh zalig dat ik voor dit gekozen heb, dat ik hiervoor gegaan ben en als ik zo celloles
geef, die mensen die vinden dat kei tof en dan ben ik blij dat ik het redelijk goed kan en dat ik het aan
die mensen kan door vertellen of ja, soms denk ik ook, had ik niet gewoon weet ik veel, maar ja dat is
dan het probleem, want ik weet niet wat ik dan zou moeten doen. Maar had ik niet gewoon beter
iets anders gedaan, dan had ik nu al een goeie job, dan konden we al een huisje kopen, dit en dat.
Allé, ja maar ik denk wel dat ik als je het over tien jaar terug vraagt, dan ga ik heel blij zijn dat ik dit
toch gedaan heb. Er zijn heel veel mensen jaloers op hé. ‘Ja, en ik twijfelde vroeger tussen
conservatorium en iets anders, en ik heb dan iets anders gedaan. Ik heb er zoveel spijt van’. Hoeveel
keer dat ik dat al gehoord heb.
Q: Ja, dat is waar. Maar wij spelen misschien ook met hetzelfde idee.
R: Omgekeerd ja. Ja dat heb ik ook al gezegd al lachend ja. Zeven jaar studeren, ja huisdokter dat had
al gelukt ja.
Q: Heb je de doelen bereikt die je voor ogen had toen je eraan begon of had je geen doelen gesteld
op voorhand?
R: Voor ik aan het Lemmens begon? Ik had geen doelen denk ik. Ik weet niet of je dat weet, maar ik
had al dezelfde leraar als in de muziekschool waar ik zat, X. Ik ben hem gevolgd, ik wilde het, in het
vijfde en zesde middelbaar, dat ging zo goed ineens, dat klikte. Ik dacht wow, ik kan nog veel van
hem leren. En toen dacht ik van, ik wil verder in de muziek. Ik ben hem dan eigenlijk gewoon naar
het Lemmens gevolgd.
Q: Is de keuze van leerkracht dan ook belangrijk?
R: Ja.
Q: Heb je het gevoel dat veel mensen gewoon een conservatorium kiezen op basis van hun
leerkracht?
R: Ja, ik denk bijna iedereen.
Q: Goed, was dat voor u altijd een doel geweest om muzikant te worden, uitvoerend musicus?
R: Nee, totaal niet. Ja, nee, niet dat ik leerkracht wilde worden maar ik heb wel altijd gevoeld dat ik,
allé, ik heb mijn broer en zus leren lezen, allé, ik zat in de zetel en hen woordjes te leren, allé, dat zit
in mij zo mensen iets leren. Ja, ik weet het niet ja. Ofzo, ik zie ons nog zo op kamer bij mijn zus, op
bord allemaal rekenoefeningetjes noteren en zij mocht dat dan invullen. Gewoon op die manier, ik
heb nooit zeker geweten dat ik leerkracht wilde worden maar wel zo iets in die richting.
Q: Je had dan niet het idee: ‘ik ga uitvoerend muzikant worden’?
R: Nee, nee. Ik wilde gewoon goed cello leren spelen.

163

Q: En wat is uw idee daar nu over? Heb je nu wel het gevoel dat je écht muzikant wil worden? Ik ga
hier als solist misschien verder?
R: Ja, jawel ik heb dat gevoel wel. Vooral op de succesmomenten. Als je dan een concert speelt, en
het is een toffe repetitie, en je speelt muziek waar je vrolijk van wordt, dan denk je, oh, ik ben zo
gelukkig.
Q: Wat vond je dan vanuit uw opleiding de zwaktes of gebreken om muzikant te zijn?
R: Om puur artistiek verder te gaan, misschien dat het allemaal maar, maar ik weet niet of dat ergens
anders anders is, dat het allemaal hele erg binnen de school gehouden werd. Alles wat we deden, of
het nu uw klasconcert was of kamermuziek of het orkest, dat was allemaal binnen de school echt en
dat was voor mij geen weerspiegeling van hoe dat het echte artistieke leven eraan toe gaan. Dus dan
kom je buiten na vijf jaar en dan heb je bij wijze van spreken nog niet veel ergens anders gespeeld
ofzo. De laatste jaren op het conservatorium wel omdat je dan uw vleugels van zelf meer begint uit
te slaan maar, nu ja, ik ben ook geen solist, dat hebben ze van in het begin goed genoeg gezegd. Ik
denk ook dat als je niet echt de solist bent ofzo, dat dat dan moeilijker is om artistiek u daarop voor
te bereiden. Ik weet het niet, want dan moet je toch al zo meer in orkest en kamermuziek werken.
Dat bleef dus allemaal binnen de school een beetje, je hebt nooit geleerd hoe het is om naar buiten
te komen, u ter verkopen, om een kamermuziekgroep echt op te starten want je werd ingedeeld en
je moest daar maar mee spelen dat jaar, allé, dat is niet helemaal waar maar in het eerste jaar wel.
Allé, je hebt gewoon de hele tijd in een veilige omgeving gespeeld, binnen gespeeld. Ik denk dan, dan
shotten ze u buiten omdat je klaar bent met je diploma, en dan weet je eigenlijk niet zo goed, hoe
moet het nu verder? Waar kom ik terecht? En dan komen we terug bij uw netwerk, en dan vind je
een vriendje of vriendinnetje waarmee je kan samen spelen en dan begin je pas te leren hoe het
moet.
Q: je hebt net gezegd; ‘ja we hebben eigenlijk nooit geleerd om buiten te spelen, dan kom je terug
op het netwerk. Je moet jezelf laten zien. We hebben ook nooit geleerd om uzelf te verkopen’.
Vind je dat dan ook belangrijk?
R: In de opleiding zelf was ik daar niet mee bezig omdat ik dat toen niet belangrijk vond maar
achteraf denk je van, ja nu sta ik hier wel schoon. Dus dan achteraf denk je van, dat had eigenlijk wel
handig geweest als ze mij dat op school geleerd hadden hoe ik nu verder moet.
Q: En bedoel je dan specifiek ‘hier ben ik, ik heb deze capaciteiten, je moet mij nemen’?
R: Ja, of gewoon hoe het werkt, als muzikant in een organisatie spelen, hoeveel mag je vragen? Hoe
verloopt dat contact? Bellen zij u? Stel, je wil zelf een concert geven, zoek je dan zelf een locatie? Dat
is kei stom en praktisch, maar misschien is het ook te logisch waardoor ze het niet op school geven
ofzo.
Q: Heb je dan het gevoel dat je het praktische facet gemist hebt, gewoon het ‘hoe pak ik het aan’?
R: Goh, ik weet niet of dat een taak is voor de opleiding dan, maar het zijn dingen die je nodig hebt
erna en die niet in de opleiding aan bod komen. Het zijn wel dingen die je snel zelf leert denk ik door
gewoon het veel te doen. Maar als je net van de school afkomt, dan moet je toch nog veel beginnen
leren.
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Q: Heb je dan het gevoel dat je in een zwart gat terecht kwam na het afstuderen?
R: Nee, omdat ik nog de lerarenopleiding en cultuurmanagement ben gaan bijdoen.
Q: Ja, en nu ga je je thesis maken van cultuurmanagement, denk je dan dat je in juni van dit jaar in
een zwart gat gaat vallen? Of in september, als je niet meteen een job vindt voor
cultuurmanagement. Om het even heel negatief voor te stellen, bijvoorbeeld geen job voor
cultuurmanagement en een ‘flutinterim’ in het onderwijs?
R: Ik denk dat ik in juni heel gelukkig ga zijn. Ik denk dat mijn mama daar meer van wakker ligt dan
ikzelf. Maar, ik heb wel nu al een aantal keer gesolliciteerd ofzo, en ik heb er nogal goeie hoop op dat
het zal lukken binnen een aantal maanden voor cultuurmanagement. Ik weet niet waarom maar ik
zie toch regelmatig dingen verschijnen waarvan ik denk, dat wil ik wel graag doen. Zolang als het er
blijft opkomen, er zal ooit wel eens iets lukken hé. Of inderdaad via via, gelijk dat de directeur zat te
insinueren, ‘als je interesse hebt kan je meedoen voor de vacature’. Maar ik denk wel dat, ik denk dat
als ik niet gauw iets vind, ik weet wel dat ik snel centjes wil gaan verdienen, maar ik denk dat ik dan
voor een tijdje werk zou zoeken niet in de sector, niet in de culturele sector ofzo en blijven proberen
voor de culturele sector. Maar het zwarte gat, ik ben daar niet bang voor. Ik zou natuurlijk liefst zo
snel mogelijk een job doen die ik echt graag wil, maar als dat niet gaat dan begin ik met iets anders
en gaandeweg kom ik wel op het juiste pad zeker.
Q: Maar als ik u nu hoor spreken, dan ga je er echt vanuit dat het altijd DKO gerelateerd is ofwel
via cultuurmanagement. Als je spreekt van een job vinden, dan bedoel je dus niet-artistiek?
R: Ja, dat is wel waar.
Q: Dus voor u is uw artistieke activiteit altijd freelance? Je ziet het ook niet veranderen, of wil je
het niet?
R: Ja. De dingen die er volgens mij zijn om vast artistiek te kunnen werken, volgens mij is dat enkel in
een orkest dat je dan kan binnen geraken voor cello en daar zijn zo weinig plaatsen voor. Dan is er
een keer per twee jaar een auditie voor een orkest, waar je dan waarschijnlijk met super veel
mensen bent, veel buitenlanders, heel veel getalenteerden, ik denk dat ik daar ook gewoon nooit aan
zou meedoen omdat ik denk dat het geen zin heeft om daar, allé. Allé, ik denk een vaste job als cellist
kan volgens mij enkel in het orkest maar ik ben nu aan het denken of ik niks oversla.
Q: Maar als vaste job kan je bijvoorbeeld ook zien, je wordt zelfstandige en je start je eigen
ensemble op? Je regelt uw zaakjes zelf.
R: Ja, juist. Ik denk dat dat nooit mijn hoofdverdienste kan zijn.
Q: Kan zijn omdat er geen markt voor is, of?
R: Nee omdat ik er niet het talent voor heb. Ik ben niet degene die in elke concertzaal solo cello of
met een ensemble, nee, ik weet het niet, nee.
Q: Vond je dat er vanuit de opleiding aandacht werd gegeven aan uw toekomstige loopbaan als
kunstenaar?
R: Nee, totaal niet.
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Q: Vind je dat belangrijk? Dat de opleiding in het geheel maar ook gewoon uw prof, vind je dat hij
daar aandacht aan besteedde?
R: Maar ik ben er ook wel van overtuigd dat je van bepaalde dingen het meest leert door het gewoon
zelf te doen. Ik zou niet weten hoe de opleiding daar, mij daar in kan sturen of leren, of allé. Ge kunt
daar toch geen vak over geven. Maar ik denk dat je het dan leert kennen door uw leerkracht zelf,
door daarmee te babbelen en te leren wat hij doet. Op die manier kom je te weten van ‘ah, hij geeft
les in het DKO en hij doet daarnaast nog concerten’. En dan kunnen ze wel, uw verschillende
docenten, onder andere die van kamermuziek of weet ik veel wat allemaal, dan kan je je wel een
beeld vormen van hoe dat de loopbaan van de gemiddelde Lemmensleerkracht eruit ziet naast zijn
lespraktijk.
Q: En had je daar dan veel gesprekken over?
R: Nee, niet concreet daarover maar je merkt dan wel dat als hij afbelde omdat hij in Berlijn zat dat
hij vergeten was dat hij concert had, allé hij was vergeten dat ik nog in zijn lesplan zat. Allé ja, dan
kan je je daar iets bij voorstellen ja. Ik denk ook dat het voor mij nooit een optie was om me te
richten op het solospelen. Er is nooit iemand die iets heeft gezegd over het actief blijven als
kunstenaar, of de mogelijkheden na de studie, of iemand die je er op attent maakt, kijk, maar ik weet
ook niet of je dat al kan sturen tijdens opleiding. Als je nu in het tweede of derde jaar zegt, ik wil
eerder kamermuziekrichting uitgaan… Bij mij was het denk ik eerder wat van vanalles. Zo’n beetje
aandacht voor kamermuziek, aandacht voor de individuele dingen dan, en aandacht voor het orkest
ook veel en dan, ja. Maar inderdaad zeker niet dat er iemand mij deed inzien dat je keuzes kan
maken.
Q: Een aantal vragen over de competenties. Je hebt er al een aantal genoemd, allé dat lees ik zo
tussen de lijnen door. Wat vind je belangrijk voor een kunstenaar om artistiek actief te zijn, wat
moet die bezitten om succesvol, tussen aanhalingstekens, om blijvend actief te kunnen zijn als
kunstenaars? Los van artistieke dingen, dus artistieke bekwaamheid is bijvoorbeeld al heel logisch.
Los daarvan, hetgeen er rond hangt? Om je net al even samen te vatten: het netwerk vond je heel
belangrijk om artistiek en niet-artistiek werk te vinden, en je hebt dan ook gezegd van ja, dat
promotie of van mezelf kunnen verkopen of vermarkten, dat heb ik al opgemaakt uit wat je net
zei. Wat vind je dan nog?
R: Uzelf verkopen, nee daar moet ik nog even over nadenken. Want inderdaad dat netwerk zelf, want
ik ging ook zeggen: het is misschien belachelijk, maar bij wie je allemaal gestudeerd hebt, en waar,
hoever in de wereld, ik weet niet of dat bij u voor het artistieke hoort of niet, maar eigenlijk neigt dat
ook naar het netwerk, kennissen, welke grote docenten je allemaal gehad hebt. En daar hoort dat
verkopen dan bij, als je kunt zeggen, ik heb bij die of die gestudeerd op het conservatorium van
Parijs, dan kan je jezelf makkelijker verkopen dan dat je bijvoorbeeld op het conservatorium van Luik
bij een nietszeggende naam studeerde. Maar ik weet niet of ik zoiets naast dat netwerk, of, ik denk
ook dat je goed moet kunnen babbelen met de mensen. Dat je moet open staan voor veel, allé dat je
flexibel moet zijn, en dat is misschien wat hetzelfde als het open staan, maar, inventief zijn, ik heb nu
vorige week met iemand gesproken en die, dat is een leraar in het middelbaar, en die leidt daar een
koor. Zij heeft het idee om een opera te doen met haar leerlingen om half zeven ’s morgens in de
zomer bij zonsopgang. Zalig idee hé. Maar dus je moet gewoon als muzikant ook zo’n ideeën hebben,
met iets totaal nieuws kunnen komen. En dat is dan ook zo dat verkopen hé. Ahja, je moet opvallen,
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ja. Met zo’n creatieve dingen, iets dat niemand anders doet. Mensen houden er ook heel veel van als
je jezelf kan voorstellen en de muziek die je gaat spelen kan presenteren. Als je dat goed doet, en je
speelt op een bepaalde manier uw concert, dan gaan de mensen dat keiveel beter vinden dan als je
beter muziek speelt maar een slechte presentatie geeft.
Q: Is dat dan iets dat je niet geleerd hebt op het Lemmens?
R: Wel in Antwerpen, allé, dat was wel in de lerarenopleiding natuurlijk. Dat is niet meer, ja. We
hadden toen een vak communicatie, dan moesten we elke week vooraan een tekstje komen, allé,
niet aflezen he, nog voorbereiden ook. Alsof je in het DKO een vergadering leidt, een concertje van
leerlingen presenteert, op een vergadering een initiatief voorstelt, of jezelf voorstelt op de eerste
personeelsvergadering. Het zou zeker een aanvulling zijn voor de master, maar is misschien eerder
vanuit het idee dat iedereen sowieso die lerarenopleiding gaat doen. Allé, iedereen, 90 procent ofzo.
Q: Denk je dat een kunstenaar ook kennis moet hebben van zakelijke aspecten? Je bent zelf een
cultuurmanager dus voor u is het vrij duidelijk; financieel, subsidies, boekhouding, of boekhouding
misschien niet zozeer omdat het te complex is, maar eerder KVR, die basisdingen, promotie,
commerciële zaken, juridische, auteursrechten, … Vind je dat dat pakket van zakelijke facetten, dat
een kunstenaar daar iets over moet weten?
R: Ik denk dat, oh dat is lastig want enerzijds denk ik ja, iedereen moet dat weten, ik denk van hoe
kan je dat nu niet weten? Allé, maar langs de andere kant, zo’n dingen leer je door te doen toch? Ik
kende de KVR voor het cultuurmanagement omdat ik dat al gebruikt had, zo’n dingen zijn al onder
mijn ogen geschoven. Maar ik denk dat als ik pas afgestudeerd ben en ik wil een project beginnen dat
ik dan wel even zou rondvragen aan mijn leerkracht, van ‘heb jij dat al eens gedaan zo?’
Q: Dus je raadpleegt jouw netwerk voor informatie?
R: Ja, maar inderdaad als je het al gehad zou hebben en je zou weten dat je projectsubsidies zou
kunnen aanvragen, dan zou je het wel sneller doen dan dat je het eerst nog moet vragen.
Q: Vind je dat zo’n zaken vanuit de opleiding in een master aanwezig moeten zijn of niet? Of heb je
zoiets van ‘nee, dat staat veel te ver van het kunstenaarschap.’ Er zijn mensen die zeggen, nee,
masters muziek moeten enkel focussen op artistieke facetten en zo’n dingen die ik net heb
opgesomd, zijn totaal niet relevant in een master.
R: Jawel, maar artistieke facetten, dan moeten ze ook de muziekpsychologie en de filosofie en weet
ik veel wat afschaffen hé, allé ja. Een lijn trekken. Nee, ik vind dat dat zeker geen overbodige luxe is,
bijvoorbeeld in het laatste jaar, of in het vierde, dat moet zelfs geen vak van het hele schooljaar zijn.
Bijvoorbeeld een sessie, één dag, een samenvatting van de opleiding cultuurmanagement ofzo. We
zullen dat een keer uitwerken hé. Verkoop uw sessie aan hogescholen, zeg van, ik kom een dag voor
alle geïnteresseerde studenten hoe en wat ze nodig hebben, en je bent vertrokken hé.
Q: Dus je vindt het belangrijk vanuit de opleiding, ook voor een kunstenaar dat hij er iets van af
weet?
R: Je kan niet zonder denk ik.
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Q: Het netwerken, je hebt al aangegeven dat dat heel belangrijk is. Jezelf promoten en
ondernemerschap, vind je dat ook belangrijk?
R: Ja, met dat ondernemerschap bedoel ik denk ik, het creatieve idee enzo. En mogelijkheden zien
waar er nog niemand anders op zou komen ofzo. En uzelf promoten of verkopen, die zijn gewoon
denk ik meer, goed kunnen communiceren, weten met wie je moet babbelen en waarover.
Q: Promotie vertrekt dan vanuit uw netwerk? Maar moet een kunstenaar zichzelf dan ook kunnen
promoten, in the picture zetten via van die mediakanalen ofzo? Moet een kunstenaar
ondernemend zijn in de zin van, ‘dit ben ik, ik ga eens een website maken om mijn dingen in de
verf te zetten, waar ik goed in ben en ik ga bepaalde dingen benaderukken omdat er een markt
voor is.’ Is dat belangrijk volgens jou?
R: ik denk dat dat van iedereen apart afhangt, ik ben zo helemaal niet en ik zou dat ook nooit doen.
Maar ik zie dat een andere celliste dat wel doet, bijvoorbeeld X. Zij heeft een eigen website, zij post
regelmatig zaken; ‘kom kijken volgende week hier en daar’. Ik denk dat het ook uw persoonlijkheid is
een beetje is of je.. ja.
Q: Welk van de competenties die hier nu net genoemd zijn vind je dat meer vanuit de opleiding
benadrukt mochten worden? Wat vind je dat er ontbreekt in de opleiding, om de vraag anders te
stellen?
R: Wacht hoor, even nadenken. Het zakelijke, hoe kan je betaald worden, wat is een KVR, … Een
netwerk kan moeilijk vanuit de opleiding, ik denk dat dat wat vanzelf gebeurt eigenlijk. Van
communicatie kunnen ze wel een vak maken. Hier in Antwerpen was dat wel echt met taal en adem
dingen enzo, lichamelijke dingen. Ik vond dat wel nuttig, omdat het ook gewoon een heel goeie
docent was. Geef zo’n vak door een slechte docent, dan wordt het belachelijk, dan liever niet hé.
Maar dat was heel nuttig ja.
Q: Dus in functie van uw artistieke bezigheden na uw opleiding, heb je dan het gevoel dat er
bepaalde competenties zijn waaraan je een gebrek hebt? Die je eigenlijk gemist hebt vanuit uw
opleiding?
R: Wel, over de kunstenaarskaart, en zelfstandige in bijberoep zijn, eerder zo dus de juridische en
sociale zekerheid voor kunstenaars. De hele praktische zakelijke dingen. Maar niet van
ondernemerschap ofzo, vooral die praktische zakelijke dingen. Maar ik zeg het, ik denk niet dat het
goed is om daar een vak van te maken maar dat dat zoiets moet zijn zoals, dat je ene keer kan gaan
volgen, of een infosessie van krijgt ofzo.
Q: Denk je dat studenten er in geïnteresseerd zouden zijn? In die zakelijke omkadering van een
artistieke bezigheid?
R: Ik denk van wel. Ik hoop dat. Het is kwestie van het te verkopen natuurlijk. Nee, je pakt daar een
paar oud-studenten mee naartoe, of ja. Goh, je kan de studenten wat triggeren. Zo van, ‘weet jij wat
een KVR is? Weet jij dat er een kunstenaarskaart bestaat?’ Dan moeten ze eens langskomen hé.
Q: Vind je dat je er zelf genoeg kennis omtrent hebt?
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R: Ik hoop dat ik er nu genoeg kennis over heb, anders, ik was toch geslaagd op al mijn vakken. Maar,
nee, ik zeg niet dat ik nu alles ervan weet, maar ik weet nu waar ik het kan gaan zoeken. Want voor
cultuurmanagement had ik er nog nooit van gehoord dat er een steunpunt was voor muzikanten
ofzo, allé, Poppunt of Kunstenpunt. Vroeger was dat iets anders hé, vTi of wat was het,
Muziekcentrum Vlaanderen ja. Die zijn dan gefusioneerd tot Kustenpunt. Maar daar had ik nog nooit
van gehoord voordien. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat cultuur dat dat Vlaams was, of dat dat
federaal geregeld werd, ik wist zelf niet dat het met adviezen werkte en subsidies voor organisaties,
allé, dat dat echt met beleidsplannen was, weet ik veel toen. Ik viel uit de lucht.
Q: Geloof je in employability? Dat je constant competenties ontwikkelt om jezelf zo breed mogelijk
te positioneren om werk te vinden? Vind je dat van toepassing op een kunstenaar?
R: Moeilijk, ik denk het wel ja. Een kunstenaar of muzikant leert denk ik de hele tijd best van overal
en van iedereen en van alles bij nieuwe partituren, nieuwe genres, nieuwe componisten, maar ook
breder dan artistiek, nieuwe mensen leren kennen, uit ervaringen weet die dat dat beter werkt, dat
dat zaaltje beter klinkt dan het anderen. Het eeuwig leren, levenslang leren. Het is misschien niet
echt aan competenties werken, maar onbewust sleutel je daar toch aan hé.
Q: Uw loopbaan, nu je hebt nog niet echt een volwaardige loopbaan want je bent nog niet echt aan
het werk. Maar hetgeen je de voorbije twee jaar gedaan hebt, heb je daarvan het gevoel dat je een
stabiele loopbaan hebt of heb je eerder het gevoel dat het fluctueert, of het stijgt?
R: Het orkestwerk is heel stabiel, daar word ik bijna voor elk project gevraagd, daar kan ik toch op
rekenen en dat kan ik stabiel noemen. Het lesgeven, privé celloles leerlingen, dat begint nu ook
stabiel te worden, dat is pas sinds een paar maanden dat ik dat doe, ik weet niet vanaf wanneer het
zo is beginnen te lopen maar dat kan ik ook stabiel noemen.
Q: Stabiel zwartwerk?
R: Ja, stabiel zwartwerk noemen we dat dan. Allé, zo wat regelmaat dat ik zowat kan zeggen. Ik
verdien dan toch minstens zoveel per maand, als je dat kan zeggen vind ik dat regelmaat. En voor de
rest is dat heel onregelmatig, ja dat in de mis is één keer per jaar.
Q: En vind je naar de toekomst toe, op korte of lange termijn, jobzekerheid dan belangrijk?
R: Ja, zelfs op korte termijn; allé nu niet de eerste twee drie maanden na afstuderen, ik verwacht niet
dat ik in juli al een job vind. Ik hoop toch september oktober dat ik dan aan de slag ben.
Q: In een artistieke, niet-artistieke of kunstgerelateerde job?
R: Ik hoop een kunstgerelateerde job. Maar als dat niet is, dan ga ik in november of december een
niet-artistieke doen, iets wat niets met kunst te maken heeft.
Q: Uw loopbaanparcours, is dat dan een keuze om te combineren met les geven en freelance
opdrachten?
R: Ja, dat is intrinsiek ja.
Q: Zou uw loopbaan er hetzelfde uit zien als je geen rekening moet houden met inkomsten? Zou je
dan nog altijd hetzelfde doen als je nu wil doen?
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R: Inhoudelijk, ja, ik denk dat ik dan nog ongeveer exact hetzelfde zou doen als nu. Dus, hé, als ik het
goed versta als ik hetzelfde nu doe, maar ik heb sowieso genoeg geld om te leven dan. Oké,
inhoudelijk zou ik nog altijd dezelfde dingen graag doen. Ik zou niet iets laten vallen of, nee.
Q: Ben je dan tevreden over uw tijdsverdeling in wat je nu doet?
R: Ik zou graag nog meer in een orkest spelen.
Q: Je zou dan graag nog meer artistiek actief zijn?
R: Ja.
Q: Heb je het gevoel dat je je meer polyvalent moet opstellen als kunstenaar, dat die freelance
opdrachten dat dat meer regelmaat wordt dan uitzondering?
R: Goh, die freelance dingen nu, dat is nog behoorlijk regelmatig toch. Het orkest hé. Freelance, ik
bedoel dan, dat is niet zoveel uren per maand. Ik denk niet dat ik me per se polyvalenter moet
opstellen als ik bijvoorbeeld kies voor een loopbaan in het DKO maar als ik louter artistieke
activiteiten bekijk, ja dan is het een lappendeken met een project ofzo, met één ding kan ik geen
veertig uren per week vullen.
Q: Moet je dan verschillende carrièrepaden bewandelen om uw inkomen te verzekeren?
R: Ja, met verschillende opdrachtgevers werken wel ja.
Q: Je hebt in het begin van het gesprek al wel aangegeven dat je met het cello spelen alleen niet
genoeg geld verdient en dat je daarnaast nog andere dingen moet doen. Dan neem je toch
verschillende wegen?
R: Ja, zeker.
Q: Je doet veel freelance zaken, hoe bewaar je dan consistentie of samenhang doorheen die
verschillende dingen?
R: De samenhang, het draait allemaal rond cello, toch nog rond het instrument. In het orkest, of
tijdens het lesgeven, ja cello en muziek.
Q: Muziek is dan echt de rode draad doorheen uw loopbaan?
R: Ja, ja.
Q: Ben je bezig met sociale zekerheid en uw pensioen?
R: Nu nog niet omdat ik nog student ben maar ik denk er wel over na, hoe gaat het dan zijn als ik een
halftijdse job heb en als ik dan zelfstandige in bijberoep word voor mijn cellolessen, de privé lessen of
bijvoorbeeld in het orkest gaan spelen, dat dat niet helemaal in de KVR moet opgenomen worden,
dus op die manier denk ik daar nu zo’n beetje over na van hoe moet ik dat dan gaan doen, hoe gaat
dat dan lopen. Maar verder nog niet veel mee bezig.
Q: Ja, loopbaanondersteuning. Ooit al van gehoord?
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R: Ooit al van gehoord, maar ik weet eigenlijk niet waar of bij wie.
Q: Mensen in uw omgeving die dat doen, enige weet van? Of misschien collega’s?
R: Als ik nu denk aan loopbaanondersteuning, dan denk ik vooral aan ten rade gaan bij collega’s. Allé,
bij mensen in hetzelfde vak. Maar allé, loopbaanondersteuning is waarschijnlijk echt een dienst ofzo
gelijk dat je, allé, zoals de VDAB ofzo. Nee totaal niet mee bezig eigenlijk.
Q: Een aantal korte vragen over stabiliteit. Zou je de sector verlaten op zoek naar meer stabiliteit?
R: Niet gauw denk ik. Het hangt er natuurlijk van af, hoe stabiel of hoe onstabiel, ja. Als het echt te
erg wordt, ja, of als ik echt merk van ja, oei ik heb echt niet genoeg geld, of ja, ik heb echt niet
genoeg geld elke maand voor mijn huur. Ja, dan zou ik mij wel gedwongen voelen om bijvoorbeeld
halftijds in een andere sector te werken en dan aan te vullen met muziek of cultuur.
Q: Wil je heel je loopbaan actief blijven als kunstenaar? Als uitvoerend musicus?
R: Ja.
Q: Heb je er vertrouwen in dat dat gaan lukken?
R: Als ik daar zelf genoeg mijn best voor doe, dan moet dat lukken. Maar ik denk wel dat je het zelf
moet blijven voeden, om het zo te zeggen, dat je zelf moet blijven mensen zoeken om mee samen te
spelen. Dat je niet op uw, … achterover mag gaan hangen hé. Als je daar zelf actief genoeg mee bezig
blijft.
Q: Dat levenslang leren komt hier dan precies ook in terug?
R: Ja.
Q: Waar zie je jezelf over vijf jaar staan op professioneel vlak?
R: Ik hoop op een toffe job in de cultuursector, een vaste, en allé, en dan heel veel diverse projecten
mee meespelen, cello en ook nog lesgeven. Dus eigenlijk nog altijd de drie dingen die altijd aan bod
komen. Ja, ik weet niet, of als ik het echt heel tof vind in die job in de cultuursector, dan mag dat
misschien wel voltijds worden. Dan, maar ik zou het wel heel erg vinden als ik dan naast zo een job,
niet meer mijn cello vast pak. Dat prent ik mezelf heel goed in, dat ga je toch niet laten gebeuren
Sarah.
Q: Misschien is die kans ook kleiner omdat je zo breed geschoold bent, dat je zo heel breed, allé,
het lijkt me dat dan een leuke afwisseling is.
R: Ja.
Q: Toen je bent gestart met studeren, hield je dan rekening met de onzekerheid die de sector
biedt?
R: Nee, dan had ik het niet gedaan. Ik was daar totaal niet mee bezig, iedereen was ermee bezig, mijn
omgeving zei dat wel. Maar mijn ouders hadden daar nooit iets van gezegd, mijn ouders hebben
nooit, allé, je hoort het toch van sommige mensen bij wie het voor de ouders moeilijk was. Ik ken
bijvoorbeeld een meisje, X, zij moest eerst een algemeen diploma hebben, rechten, en daarna pas
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mocht ze naar het conservatorium. Mijn ouders hebben daar nooit iets van gezegd, die hebben dat
zelf nooit laten merken dat ze dachten van, ‘oh, waar gaat die terecht komen’. Ze hebben het nooit
laten merken dus ik heb er eigenlijk nooit bij stil gestaan. Ik was er toen totaal niet mee bezig en ik
wist er toen echt niks van. Pas als je op het conservatorium terecht komt, dat je hoort van andere
muzikanten, oei, het is precies later niet zo gemakkelijk als muzikant, maar ja, toen was het eigenlijk
al te laat.
Q: Ben je al werkloos geweest?
R: Nee. Ik heb eigenlijk altijd het excuus gehad om te studeren.
Q: Krijg je hulp of begeleiding bij het zoeken naar een job?
R: Van wie? Of mag ik dat zelf invullen? Ja, ik krijg zeker ondersteuning. Mijn mama en papa. Wacht
hoor, allé ja, die, altijd via via, weer het netwerk. Of ja, gewoon, ondersteuning in de zin van tips van
‘daar komt een plekje vrij, ik weet dat ze daar iemand zoeken’.
Q: Is dat dan vooral via collega’s?
R: Ja, via collega’s of familie, via vrienden, ja, iedereen die je tegenkomt zowat.
Q: Niet via jouw leerkracht? Niet vanuit de school of via officiële instanties?
R: Ik heb van het Lemmens wel eergisteren een alumni mail gekregen en daar stond ergens een
vacaturedatabank in. Zo…
Q: Dat raadpleeg je niet?
R: Jawel, maar dat is zo, dat zijn dezelfde sites die ik vóór ik die mail kreeg al raadpleegde.
Q: Dat is dan niet hun eigen vacaturedatabank?
R: Nee, ’t is zo een, ja een hele lijst van websites waarop je kan gaan kijken ja. Dus op die manier krijg
ik van hen ook tips, maar niks, geen nieuwe informatie ofzo.
Q: Je sprak eerder over de combinatie van het musiceren en het lesgeven. Had je al het idee van
hoe je uw loopbaan wilde vormgeven? Dacht je daar vroeger al over na?
R: Nee, totaal niet. Goh ja, je voelt natuurlijk tijdens de opleiding dat het niet gemakkelijk is om zo,
allé je ziet eigenlijk ook gewoon als je in het tweede of het derde zit, de mensen die dan in het vijfde
zitten of afgestudeerd zijn, ik leerde vooral vanuit die hun verhalen of ervaringen. Hoe dat je, of hoe
dat zij begonnen aan hun, na hun studententijd, de periode erna, en daar heb ik me ook wel wat aan
gespiegeld denk ik. Zo van, allé, je stelt uw verwachtingen daar ook een beetje door bij. Het
beïnvloedt je sowieso. Zoals iedereen je vraagt ‘en ga je lesgeven in de muziekschool?’ En eigenlijk, ik
heb nog nooit een sollicitatiebrief gestuurd naar een muziekschool ofzo van hallo, ik wil celloles
geven. Maar dat is mijn fout hé, maar ik denk dan ja, waarom zou ik dat doen? Al diegenen die voor
mij zijn afgestudeerd, die doen dat en die krijgen geen job. Waarom zou ik dan de moeite moeten
doen? Allé, ik weet het, dat is heel lui eigenlijk en dat is een verkeerd beeld, en ik ga dat als ik
afgestudeerd ben, daar wel werk van maken om dat te doen. Maar het is zo’n indicatie, van als die
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dat niet kunnen en die zijn allemaal goed, waarom zou ik dat dan wel kunnen? Je spiegelt jezelf daar
aan.
Q: Ja, oké, maar je spiegelt je wel vooral aan de negatieve dingen. Je spiegelt je aan het feit dat
anderen geen job zullen vinden, en dat jij dat bijgevolg ook niet zal vinden waardoor je concludeert
dat je dan best in een andere sector een job kan gaan zoeken. Zo komt het nu over.
R: Ja, allé nu, het is eigenlijk een excuus waarom ik nog niet gesolliciteerd heb ik het DKO. ’t Is
gewoon nog niet aan de orde geweest, ik zal het dan ook wel doen na afstuderen maar ik verwacht
er dan ook niet veel van hoor.
Q: Je hebt wel de plannen om zelfstandige in bijberoep te worden, maar heb je geen plannen om
zelfstandig een ensemble ofzo op te starten? Zelfstandig te gaan met je artistieke activiteiten?
R: Gewoon om de cellolessen op een legale manier te kunnen laten doorgaan hé. Jawel,
kamermuziek ofzo nog wel. Goh, in bijberoep of op een andere manier, in een vzw, in een gepaste
onderneming, een gepaste onderneming opstarten ofzo. Ik weet niet of het dan een vzw moet zijn,
welke vorm. Allé, als ik dan speel in een kamermuziekgroep dan weet ik niet of het best als
zelfstandige in bijberoep moet of best in een vzw, of wat dan ook. Dat weet ik niet.
Q: Ken je het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten?
R: Ja, via u een beetje. Of telt dat niet? Wel al van gehoord in de cultuur, wel al van gehoord, ik durf
niet zeggen hoe hun site eruit ziet. Of wat ze doen. Goh, ik zou het eerder gewoon afleiden uit hun
naam.
Q: Ben je al met hen in aanraking gekomen?
R: Nee.
Q: En INTER.MEZZO loopbaanbegeleiding voor uitvoerend kunstenaars?
R: No, nee, no way. Nooit van gehoord.
Q: Dan heb je, veronderstel ik, ook nog nooit van hun dienstverlening gebruik gemaakt?
R: Nee.
Q: Vind je dat steunpunten zoals Kunstenpunt en ook Kunstenloket, … die organisaties zich meer
moeten bekend maken of kennis maken met studenten in de opleiding? Vind je dat die een
prominentere rol moeten innemen tijdens de master?
R: Ik weet niet of dat zij naar de opleiding moeten gaan, maar ik denk dat de opleidingen naar hen
moeten gaan. Ja, hun aanwezigheid hoort wat bij die zakelijke dingen, bij die infosessie, ja dan
moeten die daar gewoon aanwezig zijn en fysiek, of gewoon informatie over, dat hoort erbij hé.
Want ik denk dat als je nu in het vijfde jaar op het Lemmens elke student gaat bevragen of ze
Kunstenpunt kennen, dat het geen vette zal zijn. Kunstenloket zullen ze wel kennen, om de KVR te
downloaden.
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Q: Vind je een mentor belangrijk in functie van uw artistieke bezigheid? Bijvoorbeeld uw cello
leraar, is het belangrijk om iemand na uw studies te hebben als coach?
R: Nee, ik denk dat je het zelf moet doen. Ik zou het niet willen. Ik vind gewoon, dat als ik daar
informatie van wil, dan moet je het vragen. Ik weet het niet. Misschien ook weer omdat dat dezelfde
leraar is van vroeger. Ik zie daar voor mij geen meerwaarde in, nee. Maar het is wel belangrijk om
met heel veel mensen te praten en met heel veel medestudenten van hetzelfde jaar te horen waar
die nu mee bezig zijn. Zij zijn dan eigenlijk mentor, het heeft volgens mij wel veel meer zin om met
tien medestudenten contact te houden, dan met één mentor. De omgeving beïnvloedt meer, ja, dan
die mentor. Ik weet het niet want, zo’n mentor is ook maar één iemand en je moet, ja, maar zou het
dan echt degene zijn, gewoon uw instrumentleerkracht?
Q: Nee, dat zou kunnen, maar even goed iemand anders.
R: Ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat heel graag willen hebben, maar in mijn situatie, nu
denk ik dat het wel zal lukken. Ik weet het niet, ook omdat die job van cultuurmanagement. Moest ik
nu enkel op het artistieke willen focussen en eventueel wat gerelateerde activiteiten, dan zou ik daar
meer voor open staan. Maar omdat ik nu zoiets heb van, ja ik weet genoeg wat ik wil. Ik ben er klaar
voor. Allé, dat weet ik niet zeker. Ik denk dat het vooral afhangt van wat je inhoudelijk voor u ziet. Als
je echt totaal nog geen idee hebt.
Q: Goed, wil je graag nog iets zeggen of meedelen?
R: Nee, ik ga allicht sebiet nog op vanalles komen, maar dan ja, dan stuur ik het wel als ik nog op iets
kom dat ik kwijt wil.
Q: Dankuwel en bedankt voor het interview.
R: Graag gedaan.
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Bijlage 9: Interview respondent C alumnus Conservatorium Gent
Q: Alvast bedankt dat je wil deelnemen aan dit gesprek. U hebt zelf al aangegeven dat je een heel
uitgesproken mening hebt.
R: Ja namelijk over het beleid van onze school tegenover afstuderen als muzikant en omdat ik vind
dat ze dat totaal niet goed gedaan hebben en ze zijn ermee bezig maar ze verliezen een heel stuk uit
het oog, namelijk eigenlijk het effectief doen. En er zijn heel veel vakken dat ze inrichten en onderling
is er weinig samenhang dat ze dat wel zouden kunnen doen. Ik weet niet of je het daar nu over wil
hebben?
Q: Ja we zullen ze chronologisch doorlopen. Kan je even situeren in welke opleiding je exact
afgestuurd bent?
R: Ik ben vorig jaar afgestudeerd, dat is dus in 2015, eigenlijk master in de uitvoerende muziek
klassiek. En mijn instrument is klarinet.
Q: In Gent?
R: Ja.
Q: En heb je daarnaast nog andere opleidingen gevolgd?
R: Ik ben nu bezig met mijn lerarenopleiding in Brugge, via avondonderwijs. En ik volg nu ook, maar ik
weet niet of dat meetelt, in de muziekschool directieopleiding. Omdat ze dat niet meer aanbieden
aan het conservatorium, daarom dat ik dat in de muziekschool moet doen.
Q: Kan je misschien eerst een beetje schetsen wat nu je hoofdberoep is, uw job? Wat je dan doet
naast je lerarenopleiding.
R: Lerarenopleiding probeer ik in 1 jaar te doen en dat neemt redelijk wat tijd in. Daarnaast geef ik
nog 10 uur les en ik dirigeer nog 1 uur in de week, en dan heb ik zo, ja mijn kwartet waarmee er
optredens zijn en dan ben ik freelancer klarinettiste voornamelijk bij harmonieën in de buurt die mij
meevragen voor concerten enzo.
Q: Dus uw hoofdberoep is naast studeren het onderwijs, zullen we dan zeggen en ook freelance
contracten. Het is dan een combinatie van bijberoepen eigenlijk naast uw opleiding. En als je dit
moet inschatten qua tijdsbesteding hoe is dit dan ongeveer verdeeld?
R: Dat hangt af van week tot week, te zien hoeveel opdrachten er natuurlijk binnen lopen. Lesgeven
is 10 uur in de week, dat staat vast. Voor de bijkomende opdrachten kan dat gaan van 1 tot 10 uur,
soms meer als het echt drukke weken zijn. Tellen repetities of studietijd dan ook mee of is het puur
de opdrachten zelf?
Q: Repetities behoren ook tot het artistieke aspect.
R: Ja, dan blijft het zowat hetzelfde, in gewone weken zal dat van 0 tot 10 uur, deze week kom ik
ongeveer aan 12 uur omdat ik repetities moet leiden en dan heb ik concert met het kwartet dus dat
varieert echt van week tot week.
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Q: En hoe zit het met uw inkomen dan, als we dezelfde vraagstelling volgen? Hoe is de
tijdsverdeling daarvan?
R: Ja, ik ben heel slecht met geld, ik moet er altijd goed over nadenken, maar het is wel zo dat mijn
bijkomende activiteiten mij in het algemeen meer en meer opleveren dan mijn hoofdberoep in het
onderwijs. Ik heb de verdeling op mijn enquête ingevuld maar ik weet het niet meer vanbuiten, ik
denk iets van in een normale week iets van een verdeling 30-70. In heel goede weken kan dat zelfs
oplopen tot 50-50 of zelfs meer dat hangt echt af of ik een goed concert heb, welk concert, waar het
concert is, of het een professionele productie dan ja, dan steek de artistieke job er wel met kop en
schouders boven mijn lesgeven bovenuit.
Q: Je spreekt dat je bijkomende activiteiten ook kunstgerelateerd zijn, het kunstonderwijs.
Daarnaast doe je niet echt zaken die niets met kunst te maken hebben, of wel? Heb je ook al
andere jobs gedaan?
R: Tijdens mijn eerste jaar heb ik soms nog wel weekendwerk gedaan in een groentenfabriek, dus
tijdens mijn studies, maar ik vond het dan heel moeilijk om me op muziek te concentreren dus ik heb
liever zoveel mogelijk jobs in de muziek en dan hoop ik dat daar iets uitkomt wat verder ook met
muziek te maken heeft.
Q: Uw artistiek diploma, je hebt net aangegeven dat het voor u niet echt een ambitie is om iets
anders te doen. Maar mocht dat wel een noodzaak zijn, heb je dan het gevoel dat je artistiek
diploma je belemmert om een andere job uit te oefenen?
R: Ik denk dat dat gewoon een beetje afhangt van wat ik dan zou gaan doen. Ik denk dat ik mijn weg
daarmee wel zou vinden, met dat diploma. Want uiteindelijk, het is niet alleen het diploma, ik heb
ook nog mezelf en moest ik binnen geraken op een sollicitatie interview, met mijn diploma, dan denk
ik dat ik dat diploma ergens wel kan goedpraten.
Q: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. De reden waarom je naast je artistieke activiteiten nog andere
dingen doet, is dat gewoon financieel of zijn er nog andere redenen voor?
R: Je bedoelt het lesgeven? Dat is voornamelijk financieel en ook ergens om in het plaatje van de
maatschappij te passen. Omdat er zeker hier in België, er wordt sterk op gehamerd dat je direct werk
hebt. En heel veel familieleden denken ook zo, mijn ouders ook, dat is ook nog een punt geweest
voor mijn studeren, mijn vader was bang dat ik geen werk kon vinden en daarom ben ik begonnen
met les geven tijdens mijn studies om mijn ouders en mijn omgeving ergens gerust te stellen. Maar
kijk, je kan wel werken met een diploma muziek. Maar als ik daar nu op terug kijk was dat een
beslissing waar ik een beetje spijt van heb omdat ik het gevoel heb dat ik niet voldoende met mijn
studies ben bezig geweest en meer met mensen gerust stellen.
Q: Dus je hebt het gevoel dat je misschien nog meer uit je opleiding kon halen als je niet meteen
die stap had gezet. En naast dat maatschappelijk engagement, want zo benoem je het een beetje,
zijn er nog redenen waarom je het combineert buiten die geruststelling dan?
R: Ik doe het ook wel graag eigenlijk, lesgeven op zich doe ik wel graag, ik zou het gewoon niet alleen
als fulltime kunnen geven. Ik zou niet alleen kunnen lesgeven en niets van muzikale activiteiten
daarnaast, niets meer dirigeren of niets meer spelen, dat zou ik niet kunnen, daar zou ik gefrustreerd
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van worden maar op zich als ik daar ben en met die leerlingen kan omgaan, dan geeft het me wel
voldoening.
Q: En omgekeerd, zou je dat wel kunnen doen: enkel artistiek en daarnaast niks meer doen?
R: Moest dat financieel haalbaar zijn, dan zou ik dat echt wel doen, ja.
Q: Dus je geeft eigenlijk aan dat dat voor jou geen mogelijkheid is om daar financieel mee rond te
komen?
R: Nee ik denk dat niet, ik denk dat dat enorm moeilijk is.
Q: En je omgeving, uw vrienden en collega’s, zijn er mensen die daar wel mee rond komen?
R: Er zijn mensen die dat kunnen, bijvoorbeeld mensen die in de Muziekkapel zitten van het leger.
Die over het algemeen kunnen dat wel maken. Er zijn er natuurlijk toch veel die dan toch gaan
lesgeven omdat ze tijd over hebben, maar dat is dan meestal niet meer uit financiële noodzaak.
Gewoon omdat ze dat willen doen. Daarbuiten ken ik er wel die puur artistiek professioneel kunnen
bezig zijn maar die zijn meestal ook een stuk ouder en die combineren wel ook componeren en
dirigeren en spelen of een job bij een uitgeverij van muziek en die kunnen dat dan soms wel
bolwerken. Maar ik denk in onze generatie dat er weinig zijn die dat kunnen, alleen de toptalenten.
Q: Doe je ook aan zwartwerk?
R: Ja.
Q: Is dat dan privéles of zijn dat louter artistieke opdrachten?
R: Dat zit zo verweven met muziek, heel veel van die concerten ja, of nee eigenlijk recepties of
feesten opluisteren dat wordt heel vaak in het zwart geregeld. In principe, het dirigeren bij de
harmonie is eigenlijk ook zwartwerk dus niet officieel aangegeven. Ik zit ook nog in een muziekschool
die verbonden is aan de harmonie, dat is ook zwart.
Q: Werkt u dan niet met de Kleine Vergoedingsregeling voor Kunstenaars (KVR)?
R: Ik zit sowieso boven mijn maximumbedrag als ik alleen maar KVR’s zou gebruiken.
Q: En aan andere opties heb je nooit gedacht, ik denk bijvoorbeeld aan zelfstandige in bijberoep?
Zo’n zaken nog nooit aan de orde geweest?
R: Wel ja, ik ben dus heel slecht met geld en ik weet niet hoe dat allemaal werkt ik heb de energie
niet gehad om dat uit te dokteren. Voorlopig werkt het en ik denk, moest ik alles in het wit doen dat
ik ook minder geld zou verdienen dan dat ik nu doe en er komt, goh ja bij zo van die recepties, ze
komt ook enorm veel bij kijken en als je dat allemaal in het wit wil doen. Ik ken ook mensen die bijna
een volledig maandloon in het zwart verdienen als muzikant.
Q: En die krijgen dat gebolwerkt? Allé ik bedoel, je bent nu nog student maar binnen een paar jaar
ga je misschien wel problemen krijgen op financieel vlak.
R: Er is iemand die boven de 1000 euro verdient per maand en die gaat dat zo regelen via een huis,
via vastgoed gaat die dat in orde krijgen.
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Q: Nu mocht de noodzaak zich voordoen zou je dan liefst in de artistieke sector verschillende jobs
doen? En daar bedoel ik dan mee, je werkt bijvoorbeeld bij een orkest en je gaat daarnaast om je
uren aan te vullen ook administratieve functies doen, of ticketing of zo’n zaken, of zou je zo’n
dingen echt liever niet doen?
R: Ik zou zo’n dingen wel doen, je weet dat als je begint aan een conservatorium, zelfs als je
afstudeert, wordt er je gezegd ‘focus je niet te veel op een iets’, zeker specifiek instrument, dat lukt
bijna niet meer, de markt is zodanig verzadigd dat de kans dat je effectief met je instrument aan de
bak geraakt is veel kleiner. En dat heb ik mezelf ook altijd voorgenomen, om mezelf altijd zo breed
mogelijk op te stellen. Aan te nemen wat ik kan aannemen als het mij interesseert maar als het
allemaal artistiek gelinkt is dan zou ik daar geen probleem mee hebben eigenlijk. Het zou wel weer
hetzelfde verhaal zijn, ik zou niet enkel administratief werk willen doen fulltime er zou ook wat
dirigeren op de achtergrond bij moeten zitten of zelfs wat lesgeven. Ik heb die afwisseling wel nodig.
Q: Een paar vragen over je opleiding zelf. Zou je je muziekopleiding aanraden aan andere
studenten?
R: De opleiding muziek op zich, ik zou, aanraden is een groot woord, mochten ze zeggen ‘ik wil graag
muziek doen’, dan zou ik zeggen ‘ja doe het’ maar ik zou wel zeggen ‘denk erover na. Als je
afgestudeerd bent wordt nog moeilijker’. Ik zou ze wel inlichten, kijk het is niet gemakkelijk, er is niet
veel werk in en je mag het niet onderschatten en als je afgestudeerd bent wordt het nog moeilijker.
Ik zou het niemand aanraden maar ik zou het ook niemand afraden, overwegend voor de moeilijke
jobkansen.
Q: Zou je het zelf opnieuw doen?
R: Ja, ik zou het zelf 100% opnieuw doen.
Q: En ook aan dezelfde school?
R: Dat weet ik niet want het is wel zo, als muzikant kies je eerder een leerkracht. En dan neem je de
instelling erbij hoe die is. Toen ik begon te studeren had je niet zo’n gevarieerd landschap van
leerkrachten klarinet in België. Je had eigenlijk enkel X die in Gent en in Leuven zat. Je had X in
Brussel die aan het uitbollen was en Antwerpen is nooit een vette geweest voor klarinet dus dat was
ook al geen optie. Ik had enkel alleen maar de keuze tussen Gent en Leuven. En Leuven was dan
totaal een school die niet voor mij was en daarom heb ik voor Gent gekozen. Maar ja, moest dat
bijvoorbeeld nu, ja, nu zijn er in Antwerpen twee nieuwe professoren, goeie, en ook in Brussel zitten
er ondertussen al goeie, nieuwe. Dus ik weet niet of ik opnieuw voor Gent zou gekozen hebben. Er is
een kans, er is misschien geen kans, dat hangt er allemaal een beetje van af wat ik daarvoor gedaan
heb. Onder andere het voorspelen, wie mij het meest lag van leerkracht.
Q: Ja, dus echt keuze op basis van je leerkracht dan? Ik denk wel dat er veel mensen zijn die dat zo
doen.
R: Ja.
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Q: Wat vond je dan de sterktes aan de opleiding die jij gevolgd hebt in Gent? Gewoon vanuit een
standpunt om dan zelf actief te zijn als professioneel muzikant. Dus niet in functie van het
leraarschap.
R: Goh, gewoon de instelling op zich, Gent, de school is wel redelijk …, de mensen zijn daar altijd heel
sociaal geweest. Ik hoor dat altijd van andere mensen uit andere conservatoria. De sfeer zit goed. Ik
moet wel eerlijk zeggen, door de goeie sfeer en de vele pintjes in ‘den Turk’ ben ik wel aan een
bepaalde job geraakt die ik misschien niet zou hebben gehad hebben als ik op een andere school had
gezeten. Qua echt, de opleiding heb ik de indruk dat de theorie oké is. Ze zijn ook veel aan het
verbeteren aan de theorie, het is al veel beter dan wanneer ik begonnen ben. Een aantal
leerkrachten die uitgeblust zijn die weg zijn, en nieuwe leerkrachten die het wel heel serieus
aanpakken. Het orkest was in mijn beginjaren ook heel goed. Het harmonieorkest was heel tof, dan
hebben ze dat jammer genoeg helemaal verkloot door iemand te ontslaan, wegens financiële
moeilijkheden en dan is dat helemaal in het honderd gelopen.
Q: Dus het is dan vooral ook vanuit een artistieke visie dat je de sterktes situeert van jouw
opleiding?
R: Ja, gewoon zoals die theorie, dat maakt wel dat je een goeie basis hebt als muzikant.
Q: Wat bedoel je dan met die theorie?
R: Ja, analyse, harmonie, contrapunt, muziekgeschiedenis, dat waren wel vakken die denk ik nu wel
behoorlijk oké zijn bij ons.
Q: Je gaf dan daarnet aan dat je een goeie job hebt gekregen in het onderwijs via uw uitjes op café,
R: Goh, ik ben eigenlijk echt via ergens te gaan spelen, ja zo van, bij een orkest binnen geraken omdat
mensen u kennen. Ook op afterparty’s, na concerten een keer blijven, zo blijven contacten maken bij
een pintje. En ik heb echt het merendeel van mijn jobs die ik heb gespeeld gekregen omdat ik, ja
door het sociale aspect van mijn opleiding eigenlijk. Weet je, ze konden ook iemand beter genomen
hebben, snap je? Er zijn genoeg betere klarinettisten dan ik maar ik kom dan toevallig goed overeen
met die persoon en dan kiezen ze mij.
Q: Vind je dat sociale aspect dan belangrijk?
R: Ja, ik vind dat ontzettend belangrijk. Dat is een van de tips die ik zelf meegeef aan de studenten. Ik
ga natuurlijk niet overdreven aanspreken maar zo van, drink een keer een pintje op café, blijf een
keer na het concert plakken, spreek met mensen, met de dirigent, met iedereen die daar rondloopt
en het kan je heel veel opleveren eigenlijk.
Q: Heb jij de doelen bereikt die je voor ogen had?
R: Ik heb nooit veel doelen gesteld, gewoon beter worden op mijn klarinet, zo goed mogelijk. Dat is
natuurlijk een doel dat je nooit echt bereikt als muzikant hé, je kan blijven leren. Goh ja, niet echt
eigenlijk maar ik denk dat ik niet echt veel doelen had. Trouwens nog een sterktepunt van de
opleiding vond ik in Gent was dat er altijd een lichte focus heeft gelegen op moderne en
hedendaagse muziek wat ook wel een pluspunt is want dat is ook wel een goeie branche binnen
muziek. Dat is ook tof dat ze daar altijd kansen voor hebben gegeven en ons gestimuleerd hebben.
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Q: Wilde je altijd al uitvoerend muzikant worden?
R: Vroeger wel, ik ben daar nu wel een beetje van terug gekomen. Goh ja, uitvoerend muzikant. Het
is te zien, ik had altijd heel graag in een orkest willen spelen maar dat weet ik niet of dat nu nog zou
lukken. Een kamerorkest ofzo, misschien dat het ooit wel lukt om daar binnen te geraken maar ik
denk voor de grote orkesten, dat ik daar niet goed genoeg voor ben. Bijvoorbeeld, je moet daar echt
voor blijven oefenen. Maar nu voor mij met die lerarenopleiding, dan is mijn studeren een stuk naar
beneden gegaan. En je kan gewoon niet meer op tegen mensen die wel nog veel blijven studeren. En
dan heb je nog voor 1 plaats 100 sollicitanten, ja dus een sterke concurrentie. En er zijn nauwelijks
plaatsen in de grote orkesten dus eigenlijk als je een echt orkestmuzikant wil worden dan moet je de
wereld rondreizen, alle audities meedoen, bereid zijn je leven ergens anders te gaan wonen en op te
geven om uw droom na te streven. En dat is niks voor mij, ik heb hier al redelijk wat opgebouwd op
andere vlakken ook. Bijvoorbeeld op mijn dirigeren, dat is wel serieus goed aan het gaan. Ik weet niet
of het de moeite is om me te gaan meten met die mensen die van nature meer talent hebben.
Q: Wat waren dan voor jou de zwaktes van de opleiding?
R: Ja het is vooral de voorbereiding op dat professionele leven dat ik vind dat ze… Ja ten eerste Gent
is, je weet het zelf misschien, dat verandert echt elk jaar dat studiecurriculum. En de inhouden en ik
weet het niet, doelstellingen van bepaalde vakken, ik heb de indruk dat het elk jaar verandert,
sowieso. Elk jaar zijn er curriculumaanpassingen. Dat is heel concreet, ik heb dus uitvoerende master
gedaan in Gent. Je hebt er twee: de pedagogische waarop je voorbereid wordt op vakken van de
lerarenopleiding en je hebt de uitvoerende master waarin je eigenlijk voorbereid wordt op een
uitvoerend musicusleven. De vakken die je dan extra hebt in de eerste master zijn dan muziek &
management en muziek & recht. Het jammere aan die vakken is dat ze heel nuttig en interessant
kunnen zijn maar ze waren zodanig theoretisch gegeven dat ik er weinig tot niets van onthouden
heb. En ik denk veel mensen van mijn klas ook niet. Bijvoorbeeld muziek & management was een
basiscursus economie. Ja ik herinner me dat ons examen zo was, verschillende termen verklaren en
dat moest je kunnen uitleggen. Cashflow, de rente en de inflatie enzo. Dat werd gegeven door een
voormalig intendant van het Vlaams radiokoor of het VRO denk ik zelfs en die is ontslagen geweest
omdat het contact tussen muzikanten en hem er niet was en dan kregen we muziek & management
van zo iemand. Hij stond daar mega arrogant vooraan te doen in de klas. Hij heeft ook regelmatig
mensen beledigd door te zeggen dat jeugdorkesten nooit kunnen worden zoals gewone orkesten
terwijl je veel mensen hebt die met jeugdorkesten werken. Muziek & recht was beter, allé ja dat was
zo wel beter maar toch ook nog heel theoretisch. Dat was zo alles van recht, goh eerder zo copyright,
auteursrechten, … daar hebben we, wel ik herinner me bepaalde dingen maar we hebben ze allemaal
theoretisch geleerd en we hebben ze nooit moeten toepassen. Dus dat onthoud je gewoon niet. In
onze tweede master hebben we wel een vak ‘kunst in het werkveld’ gekregen. Mijn jaar was het
eerste jaar dat dat kreeg, vroeger zat dat in het luik van uw masterproef waarin je dus uw scriptie
had, uw masterproef zelf en dan een PAP of ‘persoonlijk artistiek project’. Dat kwam er meestal op
neer dat mensen een concert organiseerden dat iets te maken had met hun scriptie. Ze hebben dat
uit het luik van de masterpref gehaald en nu heet dat ‘kunst in het werkveld’ en dat vak is eigenlijk
goed om u voor te bereiden op het professionele leven. Nu het PAP was toen het eerste jaar, vorig
jaar was dat dus heel vaag en het moest gewoon samen met een professionele instelling op poten
gezet worden en je mocht er geen geld aan verdienen. En het moest ook zoveel uur werk zijn
minstens. Wat je dan concreet had waren mensen die projecten indienden zoals een stage in de
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filharmonie die ze deden. Ook mensen die gewoon een concert organiseerden. Bij mij is dat niet
gelukt, ik had een concert georganiseerd dat in een parochie was en dat was niet goed genoeg. Het
moest een meer professionele instelling zijn. Mensen die minder werk in hun concert hadden
gestoken maar wel met een meer professionele instelling samenwerkten waren wel geslaagd, zo van
die trucs. Nu, er waren ook mensen die een stage bij het concertgebouw ofzo of bij symfonieorkest
Vlaanderen gedaan hadden op vrijwillige basis, of een stage bij bijvoorbeeld het klarinetfestival. Hij
moest daar dan meehelpen. Maar uiteindelijk mocht die daar gewoon alle vuile werkjes opknappen.
Dus ik weet niet of dat vak zo nuttig is geweest voor veel mensen naar het professioneel leven toe,
na het afstuderen. Wat ik er eigenlijk van gemaakt heb is dus via mijn kwartet, we bestaan al vijf jaar
en dat begint goed te draaien, ik had gezegd dat ik het ging professionaliseren. Ik ben dan naar
Kunstenloket geweest om te bekijken of een vzw-statuut interessant zou zijn, ik heb een website
laten maken, concerten georganiseerd, zo allemaal van die dingen. Het was dus nog allemaal heel
vaag maar eigenlijk was dat de beste weg waar het vak naartoe zou moeten gaan. Het idee zat goed
maar de uitwerking niet. Het zou beter zijn het vak te spreiden over twee jaar en dan bijvoorbeeld te
zeggen van, ‘zet een ensemble op en zorg dat het draait’ of ‘organiseer een festival’ en doe er alles
mee: de visie de missie, het gat in de markt en het management, de financiën, de rechten waarmee
je in orde moet zijn, sabam, … En dan doe je dat ook effectief, dan doe je er iets mee in plaats van
gewoon altijd die theorie. Een toepassing van het theoretisch luik, wat wel veel organisatiewerk
meebrengt maar dan moet alles wel goed afgestemd zijn. Wat ik ook super tof zou vinden is dat er
een soort van lezingen zouden aangeboden worden: bijvoorbeeld een boekhouder die veel
muzikanten doet en die uitlegt hoe je best je financiën aanpakt en hoe je belastingen invult. Ik weet
helemaal niet wat ik wel of niet kan invoeren. Of een festivalorganisator bijvoorbeeld die zegt wat
het volk aantrekt en wat niet; een concertprogrammator die uitlegt hoe je een goed programma
opmaakt. Die dingen moeten wij leren maar dat heb ik wel echt serieus gemist.. Je moet echt zelf
goed opzoek naar de mensen om de juiste informatie te vinden of je moet toevallig die juiste mensen
tegenkomen. Of je moet een professor hebben die heel erg begaan is met die dingen en je de juiste
informatie verschaft maar die zijn er niet veel en het wordt weinig aangeboden vanuit de opleiding
zelf.
Q: Je lijkt me dan ook erg geëngageerd op dat vlak.
R: Ja ik heb voor het conservatorium in de leerlingenraad gezeten, ik was voorzitter van de
leerlingenraad. Ja je wordt er wel op afgerekend, ik ben er zelf mee moeten stoppen voor mijn
gezondheid.
Q: Dat voorstel van jou om sprekers te laten komen voor bijvoorbeeld belastingen voor
kunstenaars lijkt me inderdaad interessant. Ik heb zelf cultuurmanagement gevolgd naast een
master muziek om dat gemis op te vullen en toevallig kwam er tijdens een van de lezingen als
onderdeel van de opleiding iemand spreken van de FOD financiën over btw en belastingen. En toen
trokken de mensen met een vooropleiding aan het conservatorium toch hun ogen open.
R: Ja, dat is echt super belangrijk. Ik denk zelfs dat ik nu geld aan het verliezen ben omdat ik niet
deftig weet hoe ik mijn financiën moet beheren.
Q: Heb je het gevoel dat ex collegastudenten dat ook zo interessant en nuttig vinden?
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R: Ik denk het wel. Misschien iets minder gepassioneerd als ik maar bijvoorbeeld gewoon van die
stomme dingen zoals ‘is het erg als ik boven mijn maximum bedrag van KVR zit? Wat moet ik doen als
ik het niet meer kan invullen als ik er teveel heb gebruikt voor KRV?’ ‘Hoe kan ik mijn belastingbrief
best invullen?’ Zo van die dingen, bijvoorbeeld van die belastingbrief, ik denk dat dat voor iedereen
op den duur wel nuttig is.
Q: Zijn studenten daarmee bezig tijdens de opleiding denk je, tijdens de master, of is het eerder
een confrontatie nadien?
R: Ik denk eerder dat het de confrontatie nadien is. Op het conservatorium is het allemaal heel
plezant, je zit daar eigenlijk in een soort cocon. Dat merk ik zelf, gewoon ja, ik zit nu in de
lerarenopleiding in Brugge en dat is een heel algemene opleiding. Er zitten daar van alle mensen
zoals kapsters, koks, psychologen, … en dan merk je soms dat je als muzikant echt wel een
vernauwde visie hebt. Dat je altijd in dezelfde omgeving hebt gezeten, veel dezelfde mensen bent
tegengekomen, veel dezelfde situaties. Er zijn bepaalde aspecten van het leven, bijvoorbeeld
financiën, die echt op de achtergrond verdwijnen voor ons.
Q: Voelde je je klaar om de professionele sector te betreden?
R: Op artistiek vlak wel, maar zo ja, administratie en van die dingen niet echt. Nee dat weet ik zo
allemaal niet. Maar uiteindelijk, je moet het wel doen en je valt er zo in en dan probeer je de
problemen op te lossen die je tegen komt.
Q: En had je dan het gevoel dat je in een zwart gat terecht kwam na de opleiding?
R: Wel, daar ben ik even bang voor geweest maar omdat ik dan gevonden had dat ik die
lerarenopleiding kon doen in een jaar heb ik dat zwart gat dus een jaar kunnen uitstellen. Dus ja, het
zit er misschien nog aan te komen maar het is eigenlijk wat dubbel. Ik weet wel wat ik dit jaar doe
maar ik weet niet of ik wel op het goede pad ben en of het effectief is wat ik wil doen. Bijvoorbeeld
die lerarenopleiding haal ik ook weeral om mijn ouders gerust te stellen en om meer te kunnen
verdienen met de dingen die ik effectief doe maar zoals ik al zei wil ik geen fulltime les geven.
Q: Is het dan om jezelf breder te vormen en te positioneren?
R: Ja, maar moest het niet nodig zijn moest ik, ja je hebt zo’n mensen die direct een job in het orkest
vinden. Dan zou ik waarschijnlijk die lerarenopleiding ook niet doen.
Q: Nu een aantal vragen over competenties. Welke competenties vind je van belang voor een
kunstenaar? En dan spreek ik niet van artistieke competenties want die vind ik sowieso een
vereiste maar wat moet een kunstenaar daarnaast kunnen om zijn eigen boeltje te kunnen
regelen, om artistiek actief te kunnen blijven?
R: Een zeer belangrijke competentie is alles rond sociaal zijn en op de juiste manier kunnen
communiceren enzo. En dat is iets heel, iets wat ik niet volledig onder de knie heb. Bijvoorbeeld een
van de voorbije weken speelde ik een concert waarvoor ik niet betaald werd gewoon puur omdat ik
in het begin was vergeten ernaar te vragen, en ik wist niet meer hoe ik het moest oplossen. Weeral
geld, ik ben er zo slecht in! Maar ja dat sociale, communiceren, dat is wel belangrijk. Bijvoorbeeld als
je een concert hebt of een voorstelling, dan moet je dat kunnen verkopen en dat missen heel veel
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mensen. Bepaalde mensen zijn er goed in en van die ensembles of die projecten zien we dat die ook
veel meer voet aan grond krijgen, zelfs al zijn die artistiek niet zo hoogstaand. Dus dat is wel iets
belangrijks. Ik denk ook flexibiliteit, dat is steeds belangrijker. De tijd waarin je één job kon uitvoeren
als musicus is denk ik voorbij tenzij je een natuurtalent bent dus je moet kunnen puzzelen, je moet
kunnen.. als er iemand je belt voor een project, je moet kunnen zeggen van ja, dit lukt, dit lukt niet.
Kan ik nu op concertreis? Zo’n dingen zijn ook wel belangrijk, flexibel zijn. Dat je zoveel mogelijk kan
aannemen.
Q: Vind je dat dan competenties die je van nature moet hebben of die je ook zou kunnen
ontwikkelen?
R: Ik denk dat het sociale component, dat dat ontwikkeld kan worden. Wat ik bijvoorbeeld ook
jammer vindt is dat veel muzikanten hun eigen concerten niet kunnen presenteren. Veel mede
muzikanten presenteerden al concerten waarvan ik dacht, goh ja, dju, dat is nu voor een publiek dat
er iets van weet maar moest je nu bijvoorbeeld voor bejaarden uw programma spelen dan zouden
die heel verward zijn en er niks van begrijpen. Als je er een goeie uitleg aan kan geven en dat kan
verkopen, dan vragen die u nog een keer opnieuw. En ook die communicatie, daar kunnen ze vanuit
het conservatorium ook iets aan doen. Leren presenteren komt echt nooit aan bod in het
conservatorium. Flexibiliteit leer je wel al doende, omdat je met van alles moet meedraaien.
Q: Zijn dat dan zowat de essentiële niet-artistieke competenties of zijn er nog zaken waar je aan
denkt?
R: Goh ja, er zullen er waarschijnlijk nog zijn maar ik kan er niet direct op komen.
Q: In de enquête werd er vaak gesproken over zakelijke aspecten (financieel, commercieel,
praktisch en juridisch). Denk je dat het essentieel is voor een kunstenaar dat die zichzelf daarin kan
handhaven?
R: Ja, ik denk van wel. Het is met van alles zo hé eigenlijk. Je moet zo zelfstandig mogelijk in het leven
proberen te staan en dat zijn gewoon essentiële dingen die je moet weten. Dat je alles regelt, dat
alles in orde is, en je kunt dat allemaal uitbesteden en bijvoorbeeld een boekhouder inhuren als het
echt complexe financiën zijn maar als je het altijd moet vragen aan iemand anders, als je altijd moet
twijfelen hoe het zit, is het ook wel ambetant.
Q: Er zijn mensen die het compleet tegenovergestelde menen en eerder vinden dat een kunstenaar
niet moet bezig zijn met de omkadering van zijn artistieke activiteit. Een kunstenaar die zichzelf
moet verkopen, daar draait het allemaal niet om. Dat is eigenlijk jezelf prostitueren tussen
aanhalingstekens.
R: Zijn dat dan ook mensen die er op aandringen dat de maatschappij of de regering meer
ondersteuning moet bieden?
Q: Ja, die zeggen dat de maatschappij zichzelf anders moet vormen. Dat kunstenaars de spiegel
moeten vormen van de samenleving en dat die zichzelf niet moeten aanpassen aan de normen die
de modale mens hen oplegt.
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R: Goh, daar ga ik deels ook mee akkoord hoor. Ik vind ook dat er wel ergens een
mentaliteitsverandering nodig is tegenover kunstenaar en dat we dat ook moeten doen en dat er
meer ondersteuning mag zijn maar ik vind het een beetje zo op wolken lopen zo van, ik hou me enkel
met mijn kunst bezig. Zo werkt het echt voor niemand denk ik. Ook voor andere beroepen niet. Ik
denk dat als die mensen blijven wachten op hun mentaliteitsverandering dat ze dan lang mogen
wachten. Ik denk dat het ook omgekeerd is, als mensen uit de maatschappij zien dat wij onszelf
kunnen regelen dat zij ook sneller toegevingen zullen doen van, ja, dus ja het kan ook van twee
kanten komen hé.
Q: Is dan voor jou het zakelijke aspect een soort van element dat een kunstenaar onder de knie
moet hebben? Ondernemerschap, netwerken, promotie, … zijn die dan ook essentieel in functie
van een succesvolle carrière?
R: ja, zeker, en ik vind zelfpromotie iets heel anders dan zelfprostitutie. Ja, iedereen, alles wordt
gepromoot. Dus ja.
Q: Welke competenties hadden volgens jou meer benadrukt mogen worden vanuit de opleiding?
R: Zoals ik al eerder zei, communicatie. Verder nog zo van die stomme dingen, goh, ja ik weet het
niet. Er zijn mensen die er heel goed in zijn en bijvoorbeeld uit zichzelf een mail sturen naar een
organisator, of naar iemand die een voorstelling ineen steekt. ‘Ja ik hoorde dat je een voorstelling
ineen steekt, kan je toevallig een klarinettist gebruiken?’ Er zijn mensen die het zo doen, maar ook
veel mensen weten niet dat dat kan of niet hoe ze het moeten aanpakken. Hoe zoek je contacten? Ik
heb er nu nog geluk mee dat ik zelf nog redelijk sociaal ben maar niet iedereen is zo en ik denk wel
dat je iedereen moet kunnen opvangen ergens vanuit de opleiding. Natuurlijk alle zakelijke aspecten
ook hé, maar dat heb ik juist gezegd.
Q: Na uw opleiding, had je het gevoel dat je bepaalde dingen nadien nog hebt moeten
ontwikkelen? Competenties of vaardigheden die je nog moest ontwikkelen om toe te passen in
jouw professioneel leven?
R: Even denken. Goh, niet dat ik direct weet eigenlijk.
Q: Als je kijkt naar uw toekomstperspectief. Heb je dan het gevoel dat als je artistiek verder wil
gaan, bijvoorbeeld met een ensemble, zijn er dan zaken waar je meer op moet focussen of heb je
niet het gevoel dat je gebreken ziet?
R: Ik ben eigenlijk aan het kijken of ik nog een jaar ergens kan studeren omdat ik het gevoel heb dat
ik een gebrek heb aan artistieke bagage en dat ik vind dat ik nog meer kan te weten komen of meer
kan werken aan mijn klarinet en aan mijn dirigeren en dat ik daardoor nog verder zou kunnen
komen.
Q: Dat zien we wel vaker bij muzikanten, dat ze na een conservatoriumopleiding buiten komen en
hun mentor verliezen en eigenlijk nog nood hebben aan verdere ontwikkeling.
R: Goh ja, X was mijn mentor maar hij is nooit echt mijn mentor geweest omdat zijn klas zodanig
groot was en ik heb dan een leraar in Tielt die vroeger zijn assistent was en een veel beter pedagoog
is. Die is nog altijd mijn vaste docent, ik volg er nog les bij, en ik denk ook, ik ben nog niet waar ik wil
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staan en ik voel een achterstand. Ik voel dat ik niet mee zou kunnen met wat ik nu nog maar kan op
muzikaal vlak, ook van achtergrondkennis, al die vakken die ik wel goed gekregen heb zoals
muziekgeschiedenis. Dat is allemaal wat vervaagd maar ik heb nu geen tijd om dat allemaal op te
frissen en daar zou ik eigenlijk nog wat tijd voor moeten kunnen hebben.
Q: Is uw artisticiteit iets dat je dan moet blijven ontwikkelen? Maar omdat je nu de focus legt op
andere zaken is het misschien moeilijk voor jou om het te onderhouden?
R: Ja, sowieso. Ja, inderdaad. Die lerarenopleiding, dat zijn zo van die stomme taken die je moet
maken. Die je moet invullen en die niks met muziek te maken hebben. Maar ik merk wel dat ik met
andere mensen op een andere manier omga, ik ben veel geduldiger en geef veel meer mensen een
kans. Ik probeer uit alles iets goed te maken, dat zijn misschien wel competenties die ik ontwikkeld
heb door die lerarenopleiding.
Q: Je spreekt van een gebrek aan tijd om die zaken op te frissen. Nu ben je bezig met de
lerarenopleiding, volgend jaar geef je misschien veel les, dirigeer je en heb je een ensemble. Denk
je dat je dan wel meer tijd gaat hebben om je daarop toe te leggen?
R: Wel, nee. Het ideale plan dat ik het liefst zou doen maar wat allicht niet gaat lukken is een jaar
naar het buitenland gaan. Omdat ik voel dat ik met wat ik opgebouwd heb redelijk wat verplichtingen
heb tegenover mensen. Je weet wel, ik heb bepaalde jobs van lesgeven die ik graag doe en ik
apprecieer de klas maar ik kan moeilijk zeggen dat ik een jaar vertrek en dan terugkom. Maar als ik
naar het buitenland zou gaan, klinkt het anders. Het is anders, ergens anders nog wat bijleren.
Bijvoorbeeld harmonieën van mensen die ik ken die altijd verwachten dat ik kom meespelen, zo van
die dingen. Dat ik die dingen allemaal even van me af kan gooien en dat ik weer een schone lei heb
om dingen op te nemen die ik effectief wil doen en dat ik die ballast die ik niet rechtuit durf af te
zeggen, dat ik die op een propere manier kan afzeggen.
Q: Je geeft aan dat je geëngageerd bent om zaken te leren kennen, op vlak van die competenties
maar dat je niet veel hebt overgehouden vanuit de opleiding. Hoe zoek je dan al die informatie op?
R: Mensen waarvan ik weet dat ze er veel over weten, die spreek ik aan. Vanuit mijn omgeving
eigenlijk. Er zijn bepaalde mensen waarvan ik weet dat ze goed met hun belastingen zijn, ik vraag hen
dan voor info. Als zij me doorverwijzen zou ik nog verder gaan, maar er zijn altijd mensen uit mijn
omgeving die het altijd beter weten dan ik. Mijn netwerk is daarvoor heel belangrijk.
Q: Heb je daaromtrent voldoende kennis, omtrent zakelijke aspecten en de omkadering van uw
artistieke activiteit?
R: Goh, cava wel. Ik kom ermee toe nu, het zou nog meer kunnen en dan zou er nog meer uitkomen.
Maar ja, soms lijkt het zo een zodanige berg informatie dat je zo niet weet waaraan te beginnen en
dat je gewoon het op u af laat komen en dan zie je wel wat het wordt. Bijvoorbeeld met die
belastingen, oké, hoe moet ik dat invullen? Dan beslis ik van, ik ga niet verder zoeken of ik nog extra
zaken kan invoeren want dan begint het allemaal en dan moet ik dat blijven onderhouden en daar
heb ik nu geen zin in.
Q: Je sprak er net van om naar het buitenland te gaan om je nog verder te bekwamen op artistiek
vlak. Nu, als we dit linken aan employability, competenties ontwikkelen om je loopbaan optimaal
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uit te bouwen. Is dit concept van toepassing op kunstenaars denk je? Dat je jezelf zo breed
mogelijk probeert te ontwikkelen met competenties om jezelf zo breed mogelijk te oriënteren op
de arbeidsmarkt? Of is dit concept niet relevant voor kunstenaars?
R: Voor mij wel, maar ik geloof best wel dat er mensen zijn die er het tegenoverstelde van denken.
Maar ik wil mezelf altijd ja, natuurlijk eigenlijk, dingen naar buiten brengen, toffere ideeën vinden, en
dat ook kunnen verkopen. Ik denk dat hoe meer je ontwikkelt, hoe groter de kans op slagen is. Dat is
met alles zo, als mijn klarinet super ontwikkeld is, is de kans groter dat ik in een orkest binnen
geraak.
Q: Bekijk je het dan voornamelijk vanuit een artistieke insteek? Het blijven ontwikkelen van
artistieke concepten en ideeën?
R: ja, maar niet alleen dat. Ook op vlak van promotie en communicatie. Hoe beter je er in bent, hoe
groter de kans dat het allemaal in orde komt, ja.
Q: Wat vind je ervan dat conservatoria enkel artistieke creatie zouden moeten ondersteunen en
verder qua omkadering niets meer?
R: Wel dan zullen we binnenkort veel werkloze artiesten zien denk ik.
Q: Op welke manier denk je dat een opleiding kan bijdragen aan een duurzame loopbaan voor u als
kunstenaar? Denk je dat dat via competentieontwikkeling kan plaatsvinden of via andere
stimulansen vanuit de opleiding?
R: Ik denk dat een opleiding, dat ze alle competenties zowel artistiek als zakelijk zo breed mogelijk
moeten ontwikkelen. En dat ook zoveel mogelijk mensen er iets aan hebben. Je kan ook zo, je weet
wel, bijvoorbeeld dat communicatieve aspect kan je gewoon weglaten en dan komen degene die
sowieso communicatief zijn er altijd goed uit maar degene die verlegener zijn die lopen het dan mis.
En ik denk dat een school ook ergens kansen moet creëren en dan vooral de leerkrachten zelf. Maar
ik vind als je als professor instrument een leerling aanneemt dat dat dan wel een grote
verantwoordelijkheid is en dat is iets wat ik mijn professor nog altijd verwijt. Hij heeft een zodanig
grote klas gehad dat hij ons niet optimaal kon begeleiden. We kwamen gewoon binnen en buiten
voor de instrumentles. Maar uw professor kan zodanig meer zijn, hij kan een echte mentor zijn en u
ondersteunen en bij sommige instrumenten zie ik dat wel gebeuren. Dat het echt een band is tussen
professor en student. Bijvoorbeeld bij mijn leerkracht in Tielt, die weet veel meer over mijn
persoonlijk leven, die weet meer hoe ik in elkaar zit, en die kan ook veel beter reageren en zeggen
van je moet meer iets in die richting gaan doen, of probeer dit of dat. Die heeft bij mij bijvoorbeeld
gewerkt op planning omdat ik daar nogal chaotisch in was. En daar kan je dan op inspelen en dat is
niet louter het artistieke. En dan bereid je de mensen iets meer voor op het professionele leven. Dus
het hangt echt heel veel af van uw hoofdleraar eigenlijk.
Q: Vind je dat uw instrumentleraar u dan moet coachen op verschillende facetten van uw
loopbaan?
R: Dat zou het ideale zijn ja.
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Q: Kan je een voorbeeld geven van vrienden of collega’s die wel goed gecoacht werden en
daardoor vlotter werk vonden?
R: Goh, bijvoorbeeld bij de trompetten zit dat nu wel oké. Er is iemand die constant mee mag, er is
een leraar die zijn leerlingen vaak meeneemt naar het orkest waardoor ze veel orkestervaring
opbouwen. Dat is wel handig. Ik kon zo maar één of twee keer mee naar het orkest via mijn leraar.
Wat eigenlijk nog wel oké is, want er waren in mijn klas studenten die die ervaring niet gekregen
hadden. Dus dat mis je dat wel omdat in het orkest spelen, als je dat nog nooit gedaan hebt op
professioneel niveau dan is dat wel even schrikken hoor. Maar wel een aanpassing. De zangers zijn
heel sterk op het punt van een band te hebben met de leraar want als je emotionele problemen hebt
kan dat ook serieus op de stem slaan blijkbaar, de leraren moeten dat ook allemaal weten. Hoe beter
de band, hoe meer je ook kan vragen stellen omtrent van alles; wie weet kan die u tips geven bij de
belastingbrief of helpen aan concerten te geraken voor je ensemble, zo van die dingen. Ik vind dat
ergens wel een verantwoordelijkheid van de leerkracht die niet iedereen op dit moment op zich
neemt. Ik denk dat het meer zoiets is van, misschien in het conservatorium van Amsterdam dat er
meer van die mooie verhalen zijn dan hier.
Q: Even over jouw loopbaan. Hoe typeer je die? Stabiel, onstabiel, …
R: Goh dat lesgeven is wel al gestart tijdens mijn studies, dat is redelijk stabiel eigenlijk. Of nee, ik ga
het anders zeggen. Dat is in stijgende lijn gegaan tijdens mijn conservatoriumjaren en nu komt er iets
of wat een stagnatie, zelfs wat minder. Zeker op vlak van artistieke activiteiten, dat loopt zelfs een
beetje terug. Minder speelkansen omdat ik eigenlijk een beetje weg ben uit het hele circuit.
Q: Waaraan wijt je dat dan dat je minder speelkansen hebt?
R: Gewoon dat ik er niet meer ben, dat ik er niet meer rondloop enzo. Weer dat sociale hé.
Q: Ben je tevreden over hoe jouw loopbaan eruit ziet en hoe de tijdsverdeling zit momenteel?
R: Ik denk dat ik altijd wel liever meer zou spelen. Daar probeer ik dus hopelijk iets aan te kunnen
veranderen in de toekomst. Maar ik weet eigenlijk echt niet wat at de toekomst brengt, er zijn
redelijk wat dingen die ik graag zou willen doen, ik heb redelijk wat opties. Bijvoorbeeld goh ja, zo, ik
ben even mijn draad kwijt. Ik zou bijvoorbeeld ook wel kunnen functioneren in het concertgebouw
ofzo, of zelf dingen organiseren. Dat heb ik altijd graag gedaan maar ik heb er de tijd voor nodig om
het uit te denken, maar ik heb er nu een tekort aan. Ik zie mijn loopbaan echt nog alle kanten
uitgaan, ik ben zelf heel benieuwd hoe het gaat evolueren, ik zet niets vast maar ik denk wel dat er
nog kansen zullen zijn en dat er zeker heel wat kan veranderen.
Q: Kijk je er met een positieve blik naartoe?
R: Ik denk dat ik wel moet, voorlopig wel ja. Ik ben nog maar één jaar afgestudeerd uiteindelijk en ik
heb eigenlijk nog nooit een volledige periode zonder werk gezeten, veel van mijn leeftijdsgenoten
hebben dat probleem wel. Die een heel jaar solliciteren en nog steeds niks vinden dus dan gewoon
maar thuis zitten. Dat heb ik gelukkig niet. Ik heb mijn lesgeven, mijn concerten dus op dat vlak valt
het nog wel mee. Het kan altijd natuurlijk ook zo blijven waar dat anderen plots een fulltime vinden,
en dat ik het niet vindt. Maar ja, goh nee, ik weet het niet, ik denk dat het alleen maar positief kan
evolueren ja.
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Q: Je spreekt over die fulltime, bedoel je dan in het onderwijs?
R: Goh nee, laten we fulltime vertalen naar een loon waarmee ik mezelf kan onderhouden.
Q: En dat kan dan in verschillende sectoren zijn dan?
R: Ja, zeker.
Q: Als we dan spreken over zekerheid, jobzekerheid dat je je werk kan behouden. Is dat in het
onderwijs dat je dat vast hebt of is dat een interim waarmee je elk jaar onzeker bent of je die kan
verder zetten?
R: Wel, de jobs die ik nu heb, daarvan ben ik redelijk zeker dat ik ze verder mag doen tenzij ik zelf zeg
dat ik het niet meer wil. Dan kan ik nog altijd zien of er iets anders bij komt en dat ik daar dan wat
kan opbouwen maar ik denk, voor mij concreet gezien dat ik het meeste werk vind in het dirigeren.
Er zijn steeds meer harmonieën en fanfares die op zoek zijn naar een nieuwe dirigent en daarvan heb
ik heel veel vacatures moeten afwijzen omdat ik niet weet waar ik volgend jaar ben. En het is
natuurlijk niet slim om dan zo’n verbinding aan te gaan. En dat is nog iets dat ik heel jammer vind aan
het conservatorium, dat ze dat facet volledig uit het oog verloren zijn, dat dirigeren. Er is totaal geen
adequate opleiding terwijl er in mijn tijd dat ik er was, twee van de grootste klassen de klarinetten
en de saxofoonklas waren, en dat zijn nu net twee instrumenten die het heel moeilijk hebben om een
job te vinden in een orkest en die eigenlijk heel makkelijk dat dirigeren kunnen opnemen. Er zijn heel
veel mensen die zijn beginnen dirigeren om dat op te lossen en dat is misschien voorlopig een
redelijk gat in de markt waar het conservatorium totaal niet op inspeelt.
Q: Vind je jobzekerheid belangrijk? Op korte of lange termijn?
R: Ja toch wel. Ergens speelt het in mijn achterhoofd, het is de combinatie eigenlijk van zekerheid en
die losse opdrachten. En moest je dan voor het dilemma staan dan kan je nog beslissen maar ja, ik
woon nog bij mijn ouders, ik zit nog op kot eigenlijk. Maar moest ik terug bij mijn ouders moeten
gaan wonen weet ik niet of ik dat zou doen waardoor ik mijn eigen huur zou moeten kunnen betalen
en dan is jobzekerheid wel heel belangrijk eigenlijk.
Q: Vind je dat er vanuit de opleiding aandacht werd geschonken aan uw loopbaan en de
ontwikkeling ervan?
R: Nee. Je zit daar gewoon in die cocon vijf jaar, of langer. En dan, maar daarna is het, ze gooien u er
zo in als baby’s in een zwembad. Ik ken ook heel veel mensen, vele mensen hebben geen contact
meer met hun hoofdleerkracht, X is mij denk ik al helemaal vergeten. Ik denk het wel, ik word niet
meer uitgenodigd op zijn concerten dus ja. Ja, ik heb een componist als vriend, die heeft bij X
gestudeerd en die spreken soms wel af maar het is ook niet dat dat een heel erg diepgaand contact is
waarbij X in zit met zijn loopbaan. Het is allemaal zo dubbel hé, docenten zouden er mee bezig
moeten zijn maar er zijn altijd assholes die er totaal geen moer om geven en ja, soms zijn de klassen
ook te groot om iedereen op te kunnen volgen. Sommigen hebben zelf ook een druk professioneel
leven. Interesse op zich zou alleen al leuk zijn.
Q: Werd er bewust over gesproken tijdens de lessen? Over jouw loopbaan na uw studies?
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R: Nee, absoluut niet eigenlijk. Het is de interesse die echt mist eigenlijk. Enkel de vraag van, wat ga
je volgend jaar nog doen, ga je nog verder studeren of niet? Die werd wel gesteld, zo ook polsen over
of je les gaat geven. Meer dan dat korte termijn vooruitzicht werd er eigenlijk nooit over gesproken.
Q: Heb je het gevoel dat je jezelf dan meer moet als freelancer actief moet zijn op verschillende
facetten, jezelf meer polyvalent moet opstellen om aan werk te geraken?
R: Ja ik vind dat zeker. Het is eigenlijk zowel een noodzaak als een keuze. Een noodzaak omdat, goh ja
nee, ik kan denk ik wel fulltime ergens werken als ik lang genoeg zoek en wat geluk heb. Bijvoorbeeld
leraar zijn, maar dat wil ik niet. En ik denk dat als je echt iets artistieks wil doen dat je sowieso
polyvalent moet zijn, ofwel kies je echt voor lesgeven en dan gaat het wel lukken, maar als je echt
nog iets wil doen met je kunst dan is het wel denk ik beter dat je verschillende dingen doet.
Q: Die combinatie, is dat dan om uzelf van zekerheid te voorzien? De combinatie van het lesgeven
en andere artistieke activiteiten, wat vormt dan jouw zekerheid van inkomen?
R: Ja, bijvoorbeeld; het kan ook wel helpen, je hebt bijvoorbeeld veel componisten die ook dirigeren.
Maar dat is ook handig hé, dan kunnen ze hun eigen werk dirigeren en dan daarnaast nog ergens
anders gaan dirigeren. Het is eigenlijk een win win tussen artistieke activiteiten. Als ik als muzikant
dirigeer leer ik zelf bij hoe een groep werkt, hoe je als individuele muzikant erin kan functioneren, je
leert alleen maar bij van alle aparte facetten want het sluit meestal wel op elkaar aan. Moest ik nu in
een concertgebouw of een cultureel centrum werken weet ik wat er goed aantrekt, welk aanbod
aanlokkelijk is voor een publiek. Dat kan ik ook gebruiken in mijn artistieke projecten. Je kan kiezen
voor de zekerheid van het onderwijs of kiezen voor een polyvalent artistieke job.
Q: Ben je dan bekwamer of beter gepositioneerd als je die verschillende jobs combineert?
R: Ja, zeker.
Q: Het feit dat je zoveel verschillende dingen doet, hoe bewaak je daarin consistentie of
samenhang, in die losse contracten?
R: Ik weet niet of ik dat bewust doe. Ja, dat is ergens wat verbanden leggen, ik weet het niet hé. Dat
is soms, dat je zo denkt van, dat kan ik hiervoor of daarvoor gebruiken. Je gaat er eigenlijk gewoon in
mee en plots komen er dan dingen naar boven, ah kijk zo zit het en dat kan ik gebruiken maar ik ben
er niet bewust mee bezig met die consistentie.
Q: Zou je stoppen met artistieke activiteiten om meer stabiliteit te vinden op lange termijn?
R: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er altijd iets zal overblijven. Het kan bijvoorbeeld ook niet veel
zijn, maar ik denk niet dat ik nu nog zonder artistieke bezigheden zou kunnen overleven.
Q: Denk je dat jonge kunstenaars die afstuderen en niet meteen weten wat ze willen doen of hoe
ze het moeten aanpakken, denk je dat die in staat zijn om zich ter oriënteren naar een andere
sector met het diploma dat ze gehaald hebben of hebben die onvoldoende bagage denk je?
R: Ik denk dat de flexibiliteit hier een grote rol speelt, als je het voldoende hebt dan gaat het wel. Ik
ken iemand die medisch secretaresse is halftijds, zij wilde blijven spelen en wedstrijden doen maar
omdat ze geen werk vond meteen, werkt ze nu bij haar vader. Ze verdient daar geld en als ze een
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wedstrijd heeft gaat ze weg. Dus ik denk dat als je het zelf wil, dat het wel lukt. Er is altijd wel een
mogelijkheid denk ik.
Q: Ben je bezig met uw pensioen en sociale zekerheid?
R: Ik denk daar soms over na van, ik ga waarschijnlijk nooit een pensioen hebben, zo van die
gedachten. En dan zo, mm, ja, goh, nee ik weet het niet. Ik denk dat als ik dat ook nog erbij moet
nemen, want ik heb wel, het lijkt misschien redelijk wat zorgeloos, ik heb wel veel zorgen hoor over
hoe het allemaal zit en hoe ik het ga moeten uitdokteren. En als ik dan ook nog een keer aan mijn
pensioen moet denken, nee, amai.
Q: Heb je al van loopbaanondersteuning gehoord of al over gesproken?
R: Nee ik heb er nog nooit over gesproken. Ik heb dat woord nog maar bitter weinig gehoord.
Q: Uw droomloopbaan, hoe ziet die eruit?
R: Als ik het idealistisch bekijk, goh dan zie ik ergens of krijg ik ergens een job als parttime in een
academie als klarinetleraar, ensemble of AMC, een beetje van alles. Dan kan ik daarnaast voldoende
projecten doen met een eigen ensemble. Moest ik nog binnen geraken in een orkest of de
muziekkapel van het leger, als ze ooit nog eens audities doen, dat zou echt super ideaal zijn. En
dirigeren, dat ik een goeie harmonie heb, superieure afdeling waar ik ook wel een redelijk centje
voor kan vragen om die repetities kan leiden. En dat ik ook wel nog altijd mijn artistieke bezigheden
heb maar me op financieel vlak geen zorgen moet maken. Dat is toch ook wel belangrijk. Eigenlijk is
dat nog vrij realistisch eigenlijk maar kijk ja, er zijn zodanig veel dingen, bijvoorbeeld een idee is om
ooit samen te werken met een wetenschapper om invloed van muziek op de hersenen te
onderzoeken, dat zou ik super interessant vinden. Moest ik daar ooit een project rond kunnen doen
waar ik aan kan meewerken dan zou ik het heel graag doen. Moest ik ooit enorm veel geld hebben
plots, dan richt ik een eigen muziekschool op in het buitenland, bijvoorbeeld in Azië. Dat zou ook
echt wel super cool zijn.
Q: Vind je gemakkelijk vacatures voor artistieke jobs?
R: Artistieke jobs, je hebt zo een site musicalchairs waar wel vacatures op staan maar het is eigenlijk
vooral vaak mond aan mond. Daar komt een plaats vrij, dat hoor je via mensen die je kent.
Q: Wordt het dan transparant gecommuniceerd?
R: Goh ja, op die site staan wel alle audities voor bepaalde instrumenten over bijna de hele wereld.
Dat is eigenlijk een beetje de site waar de meeste muzikanten naartoe gaan, er zijn niet echt veel
andere sites. Bijvoorbeeld een tijdje geleden in december was er een auditie in het symfonieorkest
van Vlaanderen voor klarinet en dat stond op de site, en als je dat niet wist dan vind je dat niet
zomaar hoor.
Q: Maar je hebt dan niet het gevoel dat je niet alle informatie toegereikt krijgt? Je vindt het wel als
je ernaar zoekt?
R: Ja, inderdaad dat is zo. Ook hier weer is het netwerk belangrijk. Mensen die u zeggen, bijvoorbeeld
uw leerkracht die zegt, dat is ook zoiets wat leerkrachten moeten doen, alle audities van hun
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instrument doorsturen naar (oud)leerlingen. Daar hoor je het ook vaak van, er is een auditie hier of
daar, doe er maar aan mee.
Q: Voor dat je begon aan je studies, hield je toen rekening met de onzekerheid van de studie?
R: Ja, zeker. Ik wist gewoon dat ik echt met muziek wilde bezig zijn en ik wist dat ik ook iets, allé ik
ben niet achterlijk ik heb wel een stel hersenen in mijn hoofd en als dit niet gelukt zou zijn dan zou ik
alsnog op mijn poten terecht komen. Ik heb muziek gewoon nodig om me nu te ontwikkelen en ik
zou ook geen andere richting kunnen gedaan hebben zonder spijt te hebben dat ik dit niet
geprobeerd zou hebben.
Q: Verschilt dat dan met jouw idee daar nu over?
R: Nee.
Q: Uw statuut, je bent dan voornamelijk een ambtenaar momenteel met jouw uren in het
onderwijs.
R: Ja, maar dat zijn ook uren in combinatie met gewoon dingen aan de gemeente.
Q: Heb je in de toekomst het plan om bewust van statuut te veranderen, bijvoorbeeld zelfstandige
worden voor jouw artistieke activiteiten?
R: Nu heb ik daar geen plannen voor maar moest ik nu plots heel veel artistieke activiteiten hebben,
dan zou ik dat wel in overweging nemen. Of bijvoorbeeld moest ik mijn eigen school oprichten dan
zou ik het wel bekijken wat het beste in het juridische plaatje past maar op dit moment heb ik er
geen concrete plannen voor.
Q: Waar wil je staan over vijf jaar op professioneel vlak?
R: Over vijf jaar wil ik stabiliteit hebben. En dan doet het er niet toe of dat met lesgeven is of met
artistieke activiteiten, ik wil gewoon mezelf kunnen onderhouden en niet elke maand bang moeten
zijn dat ik niet rondkom.
Q: Die stabiliteit, bedoel je dat dan als financiële stabiliteit?
R: Ja, vooral op vlak van financiën want ik denk dat als je die financiële stabiliteit hebt dat je dan
meer ruimte hebt ergens voor jezelf persoonlijk te ontwikkelen want je hebt op een vlak minder
zorgen. En dat is misschien wel een last die van u afvalt en dan kan je kiezen wat je met je tijd gaat
doen voor nieuwe projecten, wat je met je leven wil doen onder andere. Al de jaren vóór financiële
stabiliteit zijn toch eigenlijk vooral gericht op één ding, dat bereiken van die stabiliteit, en dat is wel
altijd het eerste streefdoel, allé voor mij toch. Voor andere mensen kan het anders zijn maar voor
heel veel van mijn vrienden is dat ook zo.
Q: Als ik het zo bekijk noem je eigenlijk verschillende types van zekerheid o:, jobzekerheid zodat je
vast aan het werk kan blijven bij je werkgever. Vind je het dan ook belangrijk om
combinatiezekerheid te hebben, dat de work-life balance in orde is, dat je voldoende tijd hebt voor
jezelf of is uw artistieke activiteit gewoon verweven doorheen uw professionele en persoonlijke
leven?
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R: Dat is moeilijk te zeggen, maar mensen met een 9 to 5 deskjob, dat is niks voor mij. ’t Is niet zo dat
het werk en privé echt strikt gescheiden zijn. Het is heel dubbel en ik heb dat veel gemerkt tijdens
mijn conservatoriumtijd. Je kan van die weken hebben dat er constant repetities opstaan en keiveel
concerten, dat is zwaar en weegt ergens op u maar langs de andere kant is dat echt tof want je kan
doen wat je graag doet en waar je passie ligt en het is voor mensen optreden. En dat is juist dubbel.
Tijd hebben voor jezelf ja, sommige concerten zijn echt puur tijd voor mezelf en andere zijn werk dus
het is een mix van de twee eigenlijk.
Q: Krijg je begeleiding bij het zoeken naar een job of doe je dat op eigen initiatief?
R: Ik heb wel het geluk gehad dat mijn lesopdrachten praktisch in mijn schoot zijn gevallen. Ik denk
wel dat ik op zich zelf zou kunnen solliciteren ja, dat zou gaan en zou ik hulp willen, zou ik het vragen
aan mijn omgeving. Ik weet dat VDAB dat aanbiedt maar daar ben ik niet zo in geïnteresseerd omdat
dat een totaal andere wereld is, ik kan het voorlopig wel zelf en als ik toch ergens tegenaan loop
weet ik wel waar ik kan aankloppen voor hulp.
Q: VDAB richt zich specifiek op kunstenaars in de begeleiding naar jobs, ze hebben speciale
consulenten voor kunstenaars. Hoorde je daar al eerder over?
R: Nee, nog nooit van gehoord maar het klinkt wel interessant. Lijkt me een goed initiatief.
Q: Hoorde je al van het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten en INTER.MEZZO
loopbaanbegeleiding voor uitvoerend kunstenaars? Zij organiseren onder andere workshops en
loopbaanbegeleidingen voor kunstenaars.
R: Nope. Nooit van gehoord. Wacht, ik zal het even opschrijven dan zoek ik dat even op. Dat klinkt
wel heel interessant. Ik denk eigenlijk dat maar heel weinig kunstenaars dat kennen hoor. Ik heb daar
zeker nog nooit van gehoord ook niet tijdens mijn conservatoriumopleiding, niemand sprak erover
hoor.
Q: Vind je dat steunpunten (Kunstenpunt, Kunstenloket, …) meer contact moeten zoeken met
studenten, dat die al tijdens de opleiding zichzelf gaan voorstellen en zeggen wat ze doen en wat
ze kunnen aanbieden aan kunstenaars om de studenten te informeren?
R: Ik denk dat dat ook van de school uit mag komen, eigenlijk een betere samenwerking tussen
scholen en zulke organisaties.
Q: Is er dan nog specifieke informatie waar je naar op zoek bent in functie van jouw loopbaan als
kunstenaar?
R: Op dit moment niet nee, ik zit niet meteen ergens mee vast momenteel.
Q: Goed, hartelijk bedankt voor het interview en bedankt voor uw insteek en uw visie op de
problematiek.
R: Het is graag gedaan. Ik hoop dat dit onderzoek werkt. Veel succes alleszins, ik weet bijvoorbeeld
dat het in Gent niet gemakkelijk is. Het KASK en het conservatorium zijn samen gegooid en sindsdien
staat er iemand aan het hoofd van beide afdelingen, het KASK is veel groter natuurlijk en het
conservatorium is ‘die ene school die te veel geld kost’ zoals ze het zeggen. Ik heb ooit toen ik in de
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leerlingenraad ofja studentenraad zat op het conservatorium de academische kalender veranderd
waardoor we de eerste weken na de kerstvakantie examens hadden en dan weer de opstart van een
lespakket. Veel studenten wilden graag een lesvrije week krijgen na die examens in januari, dus ik
was dan naar de decaan gegaan om dat te vragen. Die vroeg dan of het wel relevant was omdat het
enkel muziekstudenten waren, wat ik wel vrij gênant vond. Zo gedraag je je toch niet tegenover een
participatiecommissie. Dan hebben ze voor de oplossing gezorgd dat er zoveel mogelijk examens
wegvielen en dan doorgingen eind mei, waardoor het probleem eigenlijk nog groter werd. Dusja, zo
zie je. Ik hoop dat jouw onderzoek lukt, want het is eigenlijk echt iets belangrijks.
Q: Ja inderdaad, ik kreeg al een grote respons dus dat is al verrassend.
R: Dat verbaast me, want mijn ervaring leert me dat studenten graag afgeven op de opleiding in de
wandelgangen maar wanneer ze effectief iets kunnen doen of naar buiten kunnen komen met hun
problemen dat het dan plots wel allemaal in orde is.
Q: Goed, nogmaals hartelijk bedankt. Ik zal de resultaten doorsturen en verspreiden dus dan houd
ik je op de hoogte. Bedankt.
R: Graag gedaan, ik ben erg benieuwd.
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Bijlage 10: Interview respondent D alumnus Conservatorium Antwerpen
Q: Kan je in eerste instantie zeggen welk diploma je gehaald hebt aan welke instelling?
R: Dat was master podium in Antwerpen dat ik heb gevolgd, voor cello en daarvoor heb ik in het
Lemmensinstituut twee jaar gestudeerd en mijn lerarenopleiding SLO heb ik in Antwerpen gehaald.
Q: Wat doe je als job?
R: Ik ben halftijds docente in het DKO en geef ook privéles voor cello en daarnaast ben ik celliste.
Q: Wat houdt dat dan in, celliste? Wat is dat concreet, bijvoorbeeld orkestwerk of iets anders?
R: Ik heb dit jaar een volledig jaar vast gehangen aan één productie dus dat kwam er op neer drie
dagen per week concerten en vier dagen lesgeven. Dan vanaf volgende week, deze week eigenlijk
begin ik met een andere productie dus dat zijn losse projecten en dan is dat orkestwerk, en dat is
twee maanden en dat zal er ook ongeveer op neerkomen, vier dagen per week concert drie dagen
per week les ongeveer.
Q: Wat is dan je hoofdberoep eigenlijk?
R: Theoretisch gezien ben ik lerares in hoofdberoep en daarnaast zelfstandige in bijberoep als celliste
maar ik steek het meeste tijd in mijn cello voorlopig maar dat kan altijd veranderen eigenlijk.
Q: Is het een constante van het binnenkrijgen van die projecten?
R: Dat wisselt eigenlijk afhankelijk van wat er binnen komt qua projecten.
Q: Hoe zit je inkomstenverdeling dan?
R: Dat is gelijkwaardig eigenlijk, zoals de tijdverdeling.
Q: Heb je nog andere bijberoepen?
R: Nee.
Q: Zou je enkel artistiek werk doen mocht dat voor u een mogelijkheid zijn?
R: Ja, omdat, ja dat was eigenlijk een keuze die ik moest maken begin dit jaar. Ik moest voor mijn
kunstenaarsstatuut gaan en ofwel een zelfstandige worden en als zelfstandige kan je niet anders dan
als muzikant in bijberoep gaan. In hoofdberoep is belachelijk, dan geef je meer af dan dat je verdient
bijna. Dus begin dit jaar besloot ik zelfstandige in bijberoep te worden en daarvoor had ik dus een
hoofdberoep nodig en koos ik ervoor om in het onderwijs te gaan, alhoewel ik dat wel graag doe. Dat
moet ik er wel bij zeggen, ik geef graag les. Mocht het een mogelijkheid zijn, zou ik wel voltijds willen
spelen maar dat is jammer genoeg moeilijk naar zekerheid toe.
Q: Is dat enkel voor jouw instrument zo of zie je dat breder?
R: Ik zie dat overal eigenlijk. Ik ken twee mensen die voltijds artistiek bezig zijn binnen het
kunstenaarsstatuut maar dan nog is het heel erg moeilijk. Die hebben een heel bescheiden inkomen
en dat is eigenlijk een vorm van doppen dan. En dat is ook niet simpel want je moet alles vrijhouden,
je kan niet zomaar vakantie nemen of ja.
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Q: Jij bent er dan ook voor gegaan, voor dat kunstenaarsstatuut?
R: Ik heb daarvoor geïnformeerd, maar ik vond dat minder interessant eigenlijk en ik kreeg een kans
om deel uit te maken van een bvba en ik wilde dat graag eens proberen.
Q: Wat houdt dat dan in die bvba?
R: Dat is een bedrijf, we zijn met drie muzikanten en wij verzamelen eigenlijk, een stom systeem
eigenlijk waarmee we, ja, we hebben een bedrijf dat niet bestaat eigenlijk. We halen onze eigen
inkomsten en verdiensten daaruit maar er is totaal geen ene pot waar winst uit gemaakt wordt. Ik
doe mijn artistiek werk via de bvba, dat is dus een heel complexe boekhouding, op die manier. Ik
werk voor alle duidelijkheid niet zelf aan die boekhouding, wij hebben een boekhouder en we
hebben één persoon die zich er zelf nog extra mee bezig houdt maar ik zelf niet, want ik ken er zelf te
weinig van.
Q: Zou je ook in een andere sector actief kunnen zijn?
R: Ik heb daar wel al over nagedacht maar ik vind dat wel heel moeilijk omdat ik er geen voeling mee
heb en omdat ik niet goed weet welke richting ik er dan mee uit zou kunnen gaan. Ik vind het
moeilijk, ik voel me niet voldoende geïnformeerd vanuit het conservatorium welke sector ik nog zou
kunnen uitgaan. Ja, ik kan er moeilijk op antwoorden omdat ik niet goed weet wat de mogelijkheden
zijn. Ik zou dat wel graag willen, maar ik vind het moeilijk om het te doen.
Q: Vind je dan dat je artistiek diploma je belemmert om over te stappen naar andere sectoren?
R: Goh ja belemmert, je kan natuurlijk altijd initiatief tonen maar het is niet dat je weet hebt van,
daar kan ik ook nog aan de slag ofzo, of daar zoeken ze nog mensen met de bagage die ik heb. Het is
natuurlijk een heel gerichte studiekeuze dus ja dat is logisch ook hé.
Q: Wat zijn de redenen waarom je naast artistiek werk ook andere activiteiten doet als job?
R: Goh, ik moet eerlijk toegeven dat het enkel uit financiële overwegingen is, sociale zekerheid en
financieel vooral. En ja natuurlijk ook wat ik net zei, als je voltijds kunstenaar of muzikant bent, ben je
gewoon niet vrij in de zin van, je moet alles aanpakken want je hebt gewoon geen, allé, je hebt geen
systeem waarop je kan terug vallen als je ziek bent of als je op vakantie wil, dat gaat niet en je kan
dat heel moeilijk inplannen. En daar heb ik wel persoonlijk wat moeite mee.
Q: Dus uw onderwijsopdracht is vooral vanuit zekerheidsperspectief?
R: Ja vooral om structuur aan te brengen in mijn professioneel leven.
Q: Doe je ook aan zwartwerk of onbetaalde artistieke opdrachten?
R: Zwartwerk ja. Onbetaalde opdrachten doe ik enkel en alleen als het project mij echt heel hard
aanspreekt. Zwartwerk dat gebeurt wel ja, privéleerlingen vooral bijvoorbeeld.
Q: Gaan uw artistieke activiteiten dan altijd via jouw bvba?
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R: Ja, die probeer ik via kleine onkosten ofwel via de bvba te doen. Soms gebeurt het wel dat ik in het
zwart wel een mis speel ofzo maar dat is minder frequent. Ik gebruik de KVR vaak omdat ik die
meestal niet opgebruik omdat ik de bvba heb.
Q: Even wat vragen omtrent de opleiding. Zou je die opleiding aanraden aan startende studenten?
R: Ja, zeker. Alles heeft zijn voordelen en nadelen natuurlijk denk ik. Ik denk dat het een opleiding is
die u wel stimuleert om verder te kijken dan gewoon uw examenprogramma en ja, het is een leuke
en boeiende omgeving waar veel kunsttakken samen komen en dat vond ik zelf heel interessant.
Daarnaast zou ik de lerarenopleiding niet in Antwerpen aanraden, die vind ik zelf veel te summier.
Q: Die cross-over tussen kunsttakken vond je dan nuttig zei je net, zijn er daar concrete dingen uit
gevolgd? Of wordt dat vaak toegepast?
R: Ja dat wordt heel vaak toegepast, ze zijn daar nu zelfs nog meer op aan het toespitsen omdat ze
beseffen dat dat hun sterkte is als conservatorium. Dus die organiseren bijvoorbeeld een volledige
week waar je projecten in elkaar moet steken met andere disciplines, muzikanten die les volgen bij
dramaturgen en zo van die dingen bijvoorbeeld. Dat is heel plezant, daar kunnen toffe dingen uit
voortkomen.
Q: Ze stimuleren je om verder te kijken dan je eigen examenprogramma zei je net. Wat betekent
dat concreet?
R: Bijvoorbeeld, wij moesten naast ons examenprogramma, dus een examen gewoon met een jury
voor de neus, maar daarnaast moest je een concert organiseren waar er een groter geheel rond
hangt. Creatieve inbreng, ze stimuleren u om een beetje meer gericht te denken aan publiek en aan
organiseren en zo’n dingen. Ik heb dat helemaal zelf op poten gezet.
Q: Vond je dat nuttig?
R: Ja ik vond dat super nuttig, gewoon ook om te zien wat andere doen. Dat inspireert en je leert er
uit. Ja voilà, ik heb toen samengewerkt met een woordkunstenares en ik vond dat heel fijn en dat is
denk ik iets dat tegenwoordig heel hard nodig is om toe te voegen aan concerten.
Q: Kreeg je daar ook begeleiding voor?
R: Ja we kregen begeleiding, maar eerder beperkt. Maar dat was wel goed, een capabele vrouw die
dat leidde dus dat was wel fijn.
Q: Als je je opleiding opnieuw zou doen, zou je het dan aan dezelfde instelling volgen?
R: Goh ja, ik heb drie leraars gehad omdat ik twee keer een foute keuze had gemaakt. Maar de derde
was wel degene waar ik wilde bij studeren dus ik zou hetzelfde doen maar ik zou bij de derde zijn
gestart.
Q: Kies je dan voor de leerkracht of voor de school?
R: Voor de leerkracht, absoluut. Dat vind ik het belangrijkste.
Q: Heb je de doelen bereikt die je voor ogen had?
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R: Nee, nee helemaal niet. Ik denk dat dat altijd, goh ja. Ik had eigenlijk ook geen concrete gesteld, je
hebt altijd wel een idee hoe je uiteindelijk moet klinken en dat dat dan uiteindelijk mijn doel is maar
daar ben ik natuurlijk nog niet.
Q: Wilde je altijd al uitvoerend musicus worden?
R: Ja, zeker en vast.
Q: Welke zaken vond je goed aan uw opleiding in functie van uw loopbaan als muzikant?
R: De opleiding bood heel goeie, op hoog niveau, projecten aan waardoor dat je als student echt
verplicht werd om je als professionele te gedragen tijdens de repetities. En eens je afgestudeerd bent
en je een job krijgt, je wordt verwacht daar te zitten als een professioneel en dat moet gevormd
worden tijdens je conservatoriumjaren. Dat hebben ze wel goed gedaan, ik voelde me wel goed
voorbereid op het orkest en ja dat zijn stomme dingen, maar ja, hoe je je moet gedragen tijdens de
repetitie enzo maar ja, dat moet je ook leren denk ik. Kleine gedragscodes ofzo in een orkest,
praktische dingen eigenlijk, ja vooral dat. Maar als je dat niet kent eens je er mee begint dan val je
zo’n beetje uit de lucht in het professionele veld. Daarnaast was een sterkte zeker de artistieke
omkadering, de leerkrachten die er rond lopen, het sociaal contact, de ruimtes die er zijn en de zalen.
Die vond ik super.
Q: Wat bedoel je met het sociaal contact?
R: Er hangt een goede sfeer en ik vind dat belangrijk. Ik ken bijvoorbeeld veel mensen die in Brussel
studeren en ik weet dat het daar anders is. Ze hebben daar bijvoorbeeld zelfs geen refter en ja, ik
denk dat dat uiteindelijk ook wel een deel uitmaakt van uw conservatoriumjaren om op dat moment
met zoveel mensen die hetzelfde aan het doen zijn, dingen te kunnen uitvissen, ondergedompeld
worden en er helemaal mee bezig te zijn en ik vind dat zelf heel erg belangrijk.
Q: Heb je nu veel aan uw sociale omgeving van toen?
R: Ja natuurlijk, dat zijn mensen waar ik nog mee blijf samen spelen en mee samenkomen om over
muziek te praten en zo van die dingen, ja zeker.
Q: Zijn er dingen die je gemist hebt vanuit de opleiding om artistiek actief aan de slag te kunnen
gaan?
R: Ja zeker, maar ik wijt het vooral aan mezelf. Dingen die ik misschien niet heb opgepikt. Goh ja,
natuurlijk hetgeen ik sowieso gemist heb en wat ik heel hard voelde toen ik afgestudeerd was, was
dat ik totaal niet wist hoe ik mijn financiën moest aanpakken. Dat vind ik een heel groot gemis in een
conservatorium en het is zo onvoorstelbaar ingewikkeld en ik ben daar met heel veel mensen aan het
over praten en iedereen doet iets anders. Niemand weet wat hij moet doen dus iedereen heeft zelf
regeltjes uitgevonden. Ik zit nu in een bvba omdat ik iemand kende die dat zo doet, dus ja ik zal het
maar proberen. Zo werkt dat. Voilà, dus dat vind ik een zeer groot gemis. Ik vind dat ze dat echt als
een heel belangrijk vak in de masteropleiding moeten aanbieden.
Q: Denk je dat studenten daarin geïnteresseerd zouden zijn?
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R: Ja, ik denk dat wel. Ik ben er zelf zeker van maar het moet op het juiste moment komen in de
opleiding, bijvoorbeeld in het laatste jaar. Dan ben je er mee bezig, daarvoor is dat een te ver van
mijn bed show ofzo en ja ik ben daar best wel zeker van.
Q: Buiten die andere zaken heb je nergens het gevoel van dat je iets meer had moeten meekrijgen
op bepaalde vlakken?
R: Nee, nog niet eigenlijk. Dat zal nog komen misschien in de toekomst.
Q: Voelde je je dan bekwaam of klaar om de sector te betreden na uw studies?
R: Ja, eigenlijk wel maar dat was ook, dat moet ik er wel bij zeggen want nu ik erover nadenk, merk ik
wel dat wat ik nog gemist heb vanuit de opleiding zijn de echte symfonische orkestprojecten. Daar
was geen geld voor ofzo denk ik, ik weet het niet goed. Dat kwam onvoldoende aan bod, ik deed dat
dan veel uit eigen initiatief en daar heb ik wel veel uit geleerd. Dus op dat vlak had ik wel genoeg
bagage om te vertrekken maar toch ja, het zou vanuit het conservatorium wel misschien in
samenwerking met ofzo wel beter kunnen.
Q: Werd er tijdens de opleiding nagedacht over uw toekomst en ik bedoel dan specifiek uw
instrumentleerkracht of de andere docenten? Werd daar over gesproken?
R: Ja, er was na mijn bachelorexamen, dus voor de overgang naar de master, kreeg je dan een
evaluatie en dan stuurden ze u dan een richting uit. Je hebt onder andere podium, educatie,
orkestinstrument en kamermuziek denk ik. En dan suggereren ze zo waar ze u het beste in zien
functioneren of open bloeien maar ik vind achteraf gezien dat het ergens te vroeg was omdat je dan
nog maar in je derde jaar zit en dan denk je er nog niet over na, dan doe je er nog maar gewoon aan
voort. Ze hebben dan nog wel een vak daarover ingericht in bachelor drie, dat je er bewuster over
moest leren nadenken waar je naartoe wilde gaan. Uiteindelijk heb ik daar wel veel tijd aan besteed,
en vanuit de opleiding hadden ze dat ook gedaan, je moest dat dus ook komen verdedigen enzo. Ik
heb dat gevolgd maar achteraf gezien is dat veel te vroeg en is dat een beetje tijdverlies op dat
moment. Op dat moment had ik er geen nood aan. Dat is dan ook compleet onrealistisch. Dat zou
iets moeten zijn waar ze misschien, ja dat is moeilijk natuurlijk want ze moeten je natuurlijk ook op
tijd een richting kunnen geven maar ik denk dat er in de master zelf, dat het dan uiteindelijk wat te
veel werd losgelaten en er werd dan niet terug naar gekoppeld en dat is dan misschien hetgeen ik er
dan wat raar aan vond.
Q: Heeft dat u dan geholpen, die evaluatie?
R: Nee, nee want ik was er nog niet klaar voor. Goh ja, dat is een hoop lulkoek allé. Dat is gewoon, ja.
Het klinkt allemaal heel goed, het klinkt super nuttig maar je bent er gewoon nog niet mee bezig. En
het is goed dat ze dat doen, maar ik denk dat ze het dan het jaar nadien dan nog verder hadden
moeten opvolgen. Dan denk ik dat het wel beter was, langer ondersteuning bieden.
Q: Welke competenties moet een kunstenaar volgens jou bezitten?
R: Ja wat ik heel erg merk is dat de mensen die veel jobs hebben dat die communicatief heel erg sterk
zijn en die zijn, die werken zich er eigenlijk op die manier tussen om het zo te moeten zeggen. Die zijn
ook meer businessminded ofzo, terwijl dat dat eigenlijk totaal niets heeft te maken met hoe je speelt
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maar dat is blijkbaar wel nodig in deze tijden om dat ook te kunnen, om daar ook sterk in te zijn. Om
te weten waarmee je bezig bent. Bijvoorbeeld als mensen een factuur vragen dat je dat kan
opstellen, dat voelt professioneel aan en als je dat niet kunt of als je een stomme vraag erover stelt
dan voel ik dat er heel snel neerbuigend naar gekeken wordt terwijl dat iets is dat wij eigenlijk niet
leren in de opleiding.
Q: Vinden mensen die communicatief sterker zijn en artistiek misschien minder sterk zijn vlotter
artistiek werk?
R: Ja, absoluut ja. Of ja, pas op er zijn altijd verschillende jobs. Maar aangezien er niet veel audities
meer worden georganiseerd is het vooral eigenlijk het kennen van mensen dat er over blijft. En ja,
dat bouw je op met sociaal te zijn, dat is niet anders dan dat denk ik.
Q: Komen we dan terug uit op dat netwerk? Is dat iets dat belangrijk is?
R: Ik vind dat zelf heel moeilijk om daarmee bezig te zijn met dat netwerk, ik voel me heel vuil als ik
ergens aan kom en ik moet met die, die en die gesproken hebben want die moeten weten wie ik ben,
dat ik niet zomaar een naam ben. Maar ja langs de andere kant hoort het erbij en ik doe het, maar ik
doe het op mijn manier en ik ga er niet stom over doen. Ik ken er anderen die er veel verder in gaan
maar ja, het is gewoon nodig, punt. Je moet uw contacten hebben.
Q: Is het volgens jou een essentiële competentie om kennis te hebben van zakelijke aspecten als
kunstenaar? En dat gaat dan niet alleen over facturen opstellen maar evengoed over financiële en
juridische aspecten.
R: Ik denk dat dat belangrijker is dan dat je zou denken, in eerste instantie omdat veel muzikanten
echt in het zak gezet worden op veel manieren en niet eens weten dat ze ook rechten hebben.
Eigenlijk gewoon volgen wat de hoop doet, ik denk dat dat bij muzikanten nog veel erger is dan bij
acteurs of andere kunsttakken zoals dansers ofzo. Die gaan misschien sneller hun mening
verspreiden en onderling delen, wij doen maar gewoon voort op ons eigen eiland. En niemand die
weet hoe het moet, wat bijvoorbeeld het minimumloon is, wat kan en wat niet kan. Daar wordt niet
over gepraat dus ik denk dat dat echt wel heel nodig is eigenlijk.
Q: Vormt uzelf promoten ook een competentie voor een kunstenaar?
R: Ja, dat vormt ook weer een link met dat sociale talent dat je moet hebben hé. Want dat gebeurt
volgens mij toch meestal gewoon live, niet via mailtjes sturen ofzo maar door uw prestaties en hoe je
je gedraagt en hoe je je tegenover mensen opstelt en hoe je jezelf verkoopt als muzikant.
Q: Moet een kunstenaar dan zijn eigen werk kunnen verkopen?
R: Ja, zijn eigen werk verkopen. Goh ja het is zo dat het jammer is dat we onszelf moeten aanpassen
aan de grote massa en als je dat niet doet, oké dat gaat wel maar dan moet je echt content zijn met
een minimumloon of niks. Ik denk vooral voor de kunstenaars en muzikanten die heel goed zijn, dat
er daar echt van geprofiteerd wordt en dat die gewoon in iets worden gesmeten waar ze totaal geen
benul van hebben en dat zou toch eigenlijk moeten veranderen. We kunnen niet meer naar 200 jaar
geleden terug zien, dat was toen zo ja dat een kunstenaar maar honger moest lijden en ja dat was
dan zogezegd charmant maar wij moeten ook evolueren hé.
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Q: Welke competenties vind je dat meer benadrukt mochten worden vanuit de opleiding?
R: Ja, dus meer het zakelijke en het communicatieve. We hebben dat wel gehad dat communicatieve,
maar ik vind dat dat iets is dat je hebt of niet. Sommige mensen zijn gewoon gemakkelijk in omgang
en sommige niet dusja. Het enige wat je kan doen is stimuleren om met veel mensen samen te
werken en je niet te isoleren in je werk om te leren om uw ideeën uit te werken en erover te praten
en er geen schrik voor te hebben maar om er nu les over te volgen hoe je best je tekst voordraagt,
dat hebben wij dus gekregen op het conservatorium, maar ja wat heb je daar aan, dat is iets stom.
Q: Zie je dat businessaspect dan wel duidelijk in de vorm van een lessenpakket op het
conservatorium?
R: Ja tuurlijk daar ben ik zeker van. Ik denk dat mensen die optie podium kiezen dat dat erbij moet
horen.
Q: Je noemde eerder ook het netwerk als iets belangrijk voor een musicus. Kan dat volgens jou
vanuit de opleiding benadrukt worden?
R: Daar deden ze in Antwerpen wel heel hard hun best voor. Ze organiseerden stageplaatsen in
professionele orkesten en dat is dus super eigenlijk. Ook andere orkesten die niet professioneel zijn
maar jeugdorkesten enzo. Er werden audities in de school georganiseerd en dat werd allemaal heel
erg gestimuleerd. Voor de rest zijn er regelmatig heel erg goede projecten met goede artistieke
leiders waar je eigenlijk als student contacten kunt leggen in de sector.
Q: Je gaf eerder in dit gesprek aan dat je jezelf niet bezig hield met de administratieve zaken rond
uw artistieke praktijk. Is dit een bewuste keuze?
R: Ja want ik ken daar echt niks van. Dat is voor mij echt een, dat zou echt een ramp zijn om me
daarmee bezig te houden. Ik heb er sowieso voor gekozen om een boekhouder te hebben zodat ik de
last niet moet meedragen want ik ben daar echt niet de geschikte persoon voor om me daarmee
bezig te houden maar dat is heel persoonlijk.
Q: Denk je dat muzikanten, bijvoorbeeld uw collega’s, dat die bezig zijn met de omkadering van
hun artistieke praktijk?
R: Ja ik voel dat iedereen ermee bezig is maar iedereen zoekt gewoon op een andere manier naar
hoe het in elkaar zit.
Q: Een laatste vraag over de opleiding. Op welke manier zou de opleiding beter kunnen bijdragen
aan uw loopbaan als kunstenaar?
R: Ik denk dat ze het sowieso al beter kunnen ondersteunen maar dat is natuurlijk ook moeilijk want
ja, dan kom je natuurlijk weer terug op het hele systeem van het conservatorium. Is het dan wel
nuttig dat iedereen hetzelfde examen aflegt elk jaar? Is dat wel goed? Dat is eigenlijk heel hard
verouderd maar mijn hoofd is er niet verstandig genoeg om er een oplossing voor te verzinnen. Ik
snap wel dat het gewoon veel beter kan, veel individueler en veel meer mogelijkheden bieden om
die persoonlijke dingen uit te werken en te ontwikkelen. Want uiteindelijk is het een heel individuele
studie en een individueel vak. Je wordt sowieso al individueel begeleid dus ik denk wel dat dat
mogelijk moet zijn om op een of andere manier iedereen toch een eigen richting te kunnen laten
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ontwikkelen en niet zo maar in vakjes te duwen enzo. En hetzelfde examenprogramma te laten
maken, ja dat is eigenlijk totaal naast de kwestie denk ik.
Q: Zou het voor jou dan een meerwaarde betekenen om een geheel individueel traject
aangeboden te krijgen onder begeleiding van het conservatorium?
R: Ja, dat je eigenlijk dan, ja omdat ik ervan uitga dat elke muzikant zijn eigen sterktes heeft die heel
persoonlijk zijn en die niemand anders heeft, natuurlijk hé want je bent wie je bent. Ik ben ervan
overtuigd dat als je die dingen uitwerkt dat je dan allemaal heel sterke individuen krijgt. Wat gebeurt
er in de huidige opleiding, we moeten alles kunnen en je gaat dingen moeten doen die je niet kunt
waardoor je jezelf profileert op dat moment met iets dat je niet kan, maar dat heeft totaal geen zin.
Je moet dat natuurlijk wel een beetje kunnen om te weten wat het is natuurlijk maar voor de rest
heeft dat gewoon geen zin denk ik. Het heeft voor mij bijvoorbeeld geen zin gehad om een concerto
in te studeren want wat doe ik daarmee? Ik ben geen solist. Het is niet wat ik graag doe, wat ik kan.
En voor velen heeft dat zo een andere invulling denk ik.
Q: Denk je dat als je zo’n individueel traject aangeboden krijgt dat je dan sneller zicht hebt op je
toekomst en je loopbaan als musicus?
R: Ik denk dat wel omdat je, ja je ziet dat heel hard in de jazz. Daar vertrekken ze echt in het eerste
jaar vanuit het groepen maken, het samenspelen en het zoeken en vanaf het derde jaar hebben die
al hun eigen projecten lopen, spontaan sowieso, die staan overal te spelen en ze hebben hun eigen
ideeën daarover. Maar in de klassieke muziek begint dat helemaal anders, iedereen is op zichzelf
gericht, eigen studies aan het studeren, iedereen in zijn eigen kotje. Er wordt bijna niet samen
gespeeld, niemand weet eigenlijk wat er gebeurt en dat is, ja dat loopt al fout van in het begin Als je
van in het begin meer wordt gestimuleerd om dingen te organiseren of om eigenlijk te zoeken waar
je goed in bent dan ben ik er zeker van dat je op het einde van je bachelor daar een beter idee over
hebt. Want het feit alleen al dat ik zeg dat ik geen idee heb over wat ik wilde doen aan het einde van
mijn derde bachelor is eigenlijk absurd. Je bent al drie jaar bezig en je hebt nog steeds geen idee wat
je doet eigenlijk. En het jammere is dat het bij de meeste mensen zijn eigenlijk is.
Q: Hoe zou je je loopbaan tot nu toe omschrijven? Stabiel, instabiel, …?
R: Ik heb heel veel geluk gehad met de jobs die ik tot nu toe heb gehad, dus tot nu toe had ik een
heel stabiel en ruim inkomen gehad dit jaar. Maar los daarvan is dat nog altijd, ja, ik heb bijvoorbeeld
voor volgend nog amper iets en ik hoop dat dat wel in orde komt maar ja, dat is nog onzeker. Ik huur
bijvoorbeeld nu al mijn appartement voor de komende drie jaar en dat boezemt me wel ergens angst
in. Ja natuurlijk maar ik heb er ergens wel vertrouwen in. En ik weet ook wel, bijvoorbeeld dat
academieverhaal, ik heb de muziekschool nog altijd hé. Ik word de hele zomer uitbetaald, dat heb je
als muzikant niet. En de zomer is nu eenmaal een periode waarin amper iets wordt georganiseerd op
muzikaal vlak, buiten wat festivals ofzo maar daar haal je geen volledig loon uit hé. Dus ergens heb ik
wel een kleine zekerheid.
Q: Ben je tevreden over hoe je loopbaan tot nu toe verliep?
R: Ja, het was een heel moeilijk zoekend jaar, het eerste jaar dat ik moest werken en op mijn eigen
benen stond. Ik heb ook dingen moeten geven, lesgeven, dat ik niet graag deed om ja gewoon een
inkomen te hebben. Omdat ik niet het gevoel had dat ik de keuze had om te zeggen dat ik bepaalde
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dingen wel of niet wilde doen. Dus ik heb gewoon alles aangepakt wat ik aangeboden kreeg met als
resultaat dat ik soms echt geen twee minuten vrij had gedurende twee maanden wat dat ook niet
goed is natuurlijk dus eigenlijk was dit jaar zeker niet leuk. Maar ik denk dat dat volgend jaar zeker
beter gaat zijn en dan heb ik ook andere, of meer de ruimte om te kiezen wat ik wil doen.
Q: In welke richting zie je dat dan evolueren? Bijvoorbeeld binnen vijf jaar, wat doe je dan op
professioneel vlak?
R: Ik heb er echt geen idee van. Hoe ik het zou willen zien veranderen, goh ja ik hoop dat ik cello les
kan geven. Daar is geen werk in, dat is onmogelijk. Dus dat hoop ik wel eigenlijk, dat ik daar een
tiental uurtjes in heb, dat zou ik super fijn vinden en daarnaast gewoon bezig blijven zoals ik nu doe.
Eigen projecten doen, misschien nog meer dan dit jaar want dat was er dit jaar niet veel van
gekomen en voilà. Ik denk niet dat ik de persoon ben om volledig op mezelf terug te vallen. Om mijn
eigen inkomen te moeten voorzien als zelfstandige ofzo artistiek dan hé. Je hebt mensen die dan
werken met subsidies en die zodanig daarmee bezig zijn met hun projecten, die zodanig
onderbouwen dat ze daar effectief van kunnen leven maar ik denk dat ik daar te angstig voor ben
voor als er iets zou mislopen.
Q: Blijft zekerheid dan belangrijk voor jou?
R: Ja, voilà. Absoluut.
Q: Je gaf in het begin van het gesprek aan dat je graag voltijds artistiek zou werken en nu geef je
aan dat volledig op jezelf terug vallen, dat je dat niet zou aandurven. Hoe zie je dat dan concreet
als je enkel artistiek inkomen zou verwerven?
R: Wat ik bijvoorbeeld bij collega’s zie, ofwel heb je een vaste job in een orkest, een artistieke vaste
job, wat denk ik de enige mogelijkheid is, maar daar is echt geen werk in qua vaste job. Dus dat denk
ik niet dat daar er de mogelijkheid toe is.
Q: Is het voor u een keuze of een verplichting om zoveel verschillende jobs en opdrachten te doen?
R: Dat is zeker wel een verplichting. Ik zo me liever concentreren op één ding en dat goed doen dan
honderd dingen te doen zoals ik nu doe. Het draait allemaal wat om hetzelfde, de artistieke
projecten en het lesgeven. Maar ik vind, ik heb bijvoorbeeld vier vakken gegeven in het onderwijs,
vier verschillende topics die totaal niets te maken hebben met mijn cello. Dus dat vind ik gewoon
teveel, ik moet me concentreren op één groot ding. Dus ik zou bijvoorbeeld liever me focussen op
mijn cello, onder andere via lesgeven maar ook orkest en projecten, … Voor het artistieke is het dan
allemaal één geheel.
Q: Voor die artistieke opdrachten kies je er wel voor om dan heel gevarieerd te werken?
R: Ja, zeker dat vind ik geen enkel probleem. Liefst wel eigenlijk, als afwisseling.
Q: Heb je het gevoel dat je je meer polyvalent moet opstellen dan de vorige generaties
kunstenaars?
R: Ja, absoluut. Dat merk ik zeker, de vorige generaties dan spreek ik echt over de generaties van
mijn ouders. Die hebben gewoon de keuze gehad toen om zich toe te spitsen op één ding, dat hoor je
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heel veel. Die konden zo in orkesten binnen of je ziet dat ook, er is één generatie die in orkesten zit
of in het onderwijs, die nemen alles in eigenlijk. Die zullen allemaal wel binnenkort vertrekken, maar
daar zijn wij nog net iets te jong voor, dat zal nog een dikke tien jaar duren en dan zal er inderdaad
een groter jobaanbod zijn. Maar ja, toen was er ook gewoon meer geld voor cultuur, punt. Dat is zo.
Q: Hoe bewaar je dan samenhang of consistentie in je jobs?
R: Structureel voor mezelf, goh ja dat gaat gewoon niet. Het is eerder gewoon dag voor dag.
Q: is dat iets waar je dan last van hebt?
R: Ja, ja. Zeker. Ja dat is absoluut niet wat ik wil, dat is niets voor mij zo al die verschillende dingen
doen.
Q: Als je bijvoorbeeld aan kinderen gaat beginnen, zou je dan stoppen met artistiek werk, als het
allemaal losse contracten zouden blijven, op zoek naar meer stabiliteit?
R: Sowieso als ik enkel freelance celliste zou zijn, zou ik dat niet doen. Tenzij ik een partner heb die
een vast inkomen heeft, maar daar is het nu echt te onzeker voor en dat is niet iets dat ik, iets waar
ik niet onrealistisch in ben, ik denk dat dat gewoon zo is. Dat er gewoon te weinig werk is om daar
zekerheid aan te kunnen koppelen.
Q: Ben je bezig met sociale zekerheid en je pensioen?
R: Sociale zekerheid in de zin van de oplossing te zoeken naar waar ik het minste bijdrage voor moet
betalen, ja dat wel. En pensioensparen, ik heb erover nagedacht maar ik heb er nu nog geen zin in.
Q: Zijn er mensen die afstuderen aan een conservatorium, bijvoorbeeld collega’s, die zich
heroriënteren naar een andere sector? Heb je het gevoel dat kunstenaars zich vlot kunnen
oriënteren naar andere niet-artistieke sectoren?
R: Ik denk dat hetgeen wat er normaal gezien gebeurt is dat ze cultuurmanagement bij studeren, dat
hoor ik regelmatig. Maar dat is een van de weinige dingen die ik hoor van mensen die iets bij doen
toevoegend aan hun conservatoriumdiploma. Ofwel is het zo iets helemaal anders waar je
uiteindelijk ook niks mee bent in combinatie met een conservatoriumdiploma.
Q: Ja, en qua werk? Mensen die met een conservatoriumdiploma gaan werken in een andere
sector, ken je zo’n mensen?
R: Nee, ik ken daar eigenlijk niemand in. De meeste beginnen in het onderwijs. Die vinden daar
voornamelijk hun stabiliteit eigenlijk.
Q: Vind je gemakkelijk vacatures?
R: Ja, je hebt zo van die grote databases waar ik regelmatig op kijk maar toch blijf ik elke keer
ondervinden dat de echte belangrijke dingen waar je een job zou kunnen vinden, dat dat
voornamelijk via via gaat. En dus eigenlijk is dat een heel oneerlijke weergave van wat er is want als
er daar eens iets op komt, dan komt er zodanig veel volk op af dat het eigenlijk onmogelijk is om die
job nog te krijgen of daar job uit te halen. Dit artistiek maar zowel in het onderwijs. In de academie
gaat het ook via via, sollicitatiebrieven hebben amper zin, dat merk ik ook bij collega’s. Het is echt
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puur wie dat je kent, wie je bezig heeft gezien wat ergens ook natuurlijk normaal is want je moet
afgaan van hetgeen je ziet en hoort van iemand en niet van zo’n brief.
Q: Vind je dat dan niet oneerlijk? Iedereen moet toch een gelijke kans krijgen?
R: Ja dat is zeker oneerlijke maar uiteindelijk werkt het gewoon zo. Je kan er in meegaan of niet,
maar uiteindelijk willen we allemaal die job hé.
Q: Voor je aan je studies begon, hield je toen rekening met de onzekerheid die gepaard ging met
een loopbaan als kunstenaar?
R: Goh ja, eigenlijk wel. Alleen wist ik misschien niet zo goed wat er op me af zou komen. Zoals ik al
eerder zei, dat idealistisch beeld van ik word kunstenaar en ik ga overal spelen. Dat had ik toen wel
en dat is snel veranderd en ja, die onzekerheid dat besef je vooral als je eens professioneel actief
bent.
Q: Had je een bepaald idee hoe je je loopbaan wou vormgeven?
R: Ja ik wist wel wat ik graag wilde doen. Op een podium zitten en creatieve samenwerkingen
aangaan met andere muzikanten en daarnaast was dat lesgeven toch ook altijd een deel daarvan. Ik
wil graag cello les geven, en ja, dat lesgeven komt er altijd wel bij om een vorm van zekerheid te
hebben hoor. Dus ik weet wel wat ik wil.
Q: Wil je je hele leven actief blijven als podiumkunstenaar en heb je er vertrouwen in dat dat gaat
lukken?
R: Ja, zeker en vast. Muziek is mijn passie dus voor mij is het eerder een behoefte om ermee bezig te
zijn. Ik heb er zeker vertrouwen in dat het gaat lukken, nu ja, zoals ik het nu doe hé. Die artistieke
projecten als freelancer en dan via mijn bvba, dat lukt nu wel dus dat ga ik proberen verder te zetten.
Ik denk niet dat ik ooit zou stoppen met spelen.
Q: Heb je plannen om van statuut te veranderen, bijvoorbeeld volledig zelfstandige worden?
R: Goh ja, ik, ja ik heb nu dat bijberoep via de bvba en ik ga zien hoe het loopt. Zoals ik eerder zei zou
ik nooit zelfstandige worden in hoofdberoep omdat ik dat niet durf en ook ja, ik denk dat het niet zou
lukken als muzikant. Ik ben er eigenlijk nu niet zo mee bezig, ik kijk gewoon hoe het loopt, zoals ik het
nu doe lukt het wel dus ik kijk wel wat er op me afkomt.
Q: Wat vind je van de stelling ‘een kunstenaar is een ondernemer’? Moet een kunstenaar
ondernemend zijn volgens jou?
R: Ja, sowieso. Natuurlijk is een kunstenaar een ondernemer, allé ja, kijk nu bijvoorbeeld, ja je moet
toch creatief zijn om ideeën uit te werken en zelf projecten op poten te zetten bijvoorbeeld. Als
kunstenaar is het echt wel nodig denk ik om wat ondernemingsgezind te zijn. Je moet van veel
markten thuis zijn om jezelf te kunnen profileren in de sector. Als je wil opvallen moet je toch wel
zelf wat initiatief nemen, ja dat initiatief is wel belangrijk. Zowel artistiek maar dan ook gewoon alles
wat er rond hangt hé. Een kunstenaar moet toch bewust zijn van hoe hij zijn zaakjes moet regelen,
het draait niet enkel om de artistieke prestatie, het is meer dan dat.
Q: Krijg je hulp of begeleiding bij het zoeken naar een job?
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R: Goh, nee. Nee eigenlijk niet. Ja, allé ja ik schuim die databases af en voor de rest hoor ik het wel
uit mijn omgeving of er ergens iets vrij komt ofzo. Maar echt hulp niet nee. Ik heb daar ook niet echt
nood aan.
Q: Ken je de werking van het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten en INTER.MEZZO
loopbaanbegeleiding voor uitvoerend kunstenaars? En zo ja, heb je al gebruik gemaakt van hun
dienstverlening?
R: Nope, nog niet van gehoord. En eigenlijk, ik heb daar ook nog nooit iemand over horen praten op
het conservatorium. Zegt me niks nee.
Q: Vind je dat steunpunten directer contact moeten zoeken met studenten op het conservatorium
en eventueel met alumni? Moet dit tijdens of na de opleiding vind je?
R: Goh ja, het is natuurlijk nuttig dat we al weten wie ze zijn en wat ze doen. Ik ken eigenlijk vooral
het Kunstenpunt, ik ben daar eens info gaan vragen over het kunstenaarsstatuut. Maar eigenlijk,
misschien zo’n workshop ofzo of een lezing waarin ze komen vertellen wat ze kunnen doen voor
muzikanten, dat kan wel, ja, dat zou misschien wel nuttig zijn. Maar ik weet niet of het de taak is van
de steunpunten of dat de school dat moet organiseren.
Q: En dan afsluitend nog twee korte vraagjes. Zijn er genoeg structuren waar je terecht kan voor
begeleiding van jouw carrière?
R: Voor de begeleiding van mijn carrière. Goh, ja, daar heb ik geen idee van eigenlijk. Ik weet niet of
daar, en ja welke structuren daarvoor zouden zijn. Tijdens de opleiding werd er dan wel met die
evaluatie even over gesproken maar zo nu echt, nee, ik werk ook nog maar één jaar dusja, ik ben nog
aan het zoeken hé naar wat ik wil doen. Ik heb eigenlijk nog niet echt gezocht naar een organisatie
die mij kan begeleiden in mijn carrière, nog nooit over nagedacht. Dat komt misschien nog als ik het
even niet meer weet, of ja als ik twijfel ofzoiets maar nu, nee, eigenlijk niet nee.
Q: Heb je nood aan een mentor in functie van jouw professionele carrière als kunstenaar?
R: Een mentor. Ja tijdens het conservatorium was ik wel, nee ik kreeg wel goeie begeleiding van mijn
docente cello, France. Maar ja, een mentor nu? Ik heb niet het gevoel dat ik er nu nood aan zou
hebben, ik voel me wel oké daarin. Allé, het is altijd leuk om nog iemand te hebben om op terug te
vallen maar zoals ik het nu allemaal doe loopt het wel oké, op dat artistieke, en ja, nee, ik denk dat ik
er geen nood aan heb nu.

205

Bijlage 11: Kruistabel en Chi-kwadraattoets tewerkstelling versus extra diploma’s
Hoeveel procent van de tijd ben je naar schatting het afgelopen jaar werkloos,
zelfstandige, werk...-Werkloos * Heb je nog andere diploma’s of opleidingscertificaten
van het hoger onderwijs? Of ben je momentee... Crosstabulation
% within Heb je nog andere diploma’s of opleidingscertificaten van het hoger onderwijs? Of
ben je momentee...
Heb je nog andere diploma’s of
opleidingscertificaten van het
hoger onderwijs? Of ben je
momentee...
Yes, namely ...
Hoeveel procent van de tijd

0%

ben je naar schatting het
afgelopen jaar werkloos,
zelfstandige, werk...Werkloos

No

Total

48,7%

61,5%

53,3%

1-10%

9,4%

3,1%

7,1%

11-20%

6,8%

7,7%

7,1%

21-30%

9,4%

3,1%

7,1%

31-40%

3,4%

41-50%

6,8%

9,2%

7,7%

51-60%

4,3%

3,1%

3,8%

61-70%

5,1%

3,1%

4,4%

71-80%

3,4%

6,2%

4,4%

81-90%

0,9%

1,5%

1,1%

91-100%

1,7%

1,5%

1,6%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

2,2%

Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2Value

df

sided)

Pearson Chi-Square

9,997a

10

,441

Likelihood Ratio

11,939

10

,289

Linear-by-Linear Association

,220

1

,639

N of Valid Cases

182

a. 13 cells (59,1%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,71.
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Bijlage 12: Kruistabel en Chi-kwadraattoets loopbaantevredenheid versus extra
diploma’s
Duid aan in welke mate je het eens bent met onderstaande stellingen-I am satisfied with my
current professional situation * Heb je nog andere diploma’s of opleidingscertificaten van het
hoger onderwijs? Of ben je momentee... Crosstabulation
% within Heb je nog andere diploma’s of opleidingscertificaten van het hoger onderwijs? Of ben je
momentee...
Heb je nog andere diploma’s of
opleidingscertificaten van het
hoger onderwijs? Of ben je
momentee...
Yes, namely ...
Duid aan in welke mate je

Completely disagree

het eens bent met

Rather disagree

onderstaande stellingen-I am Neutral
satisfied with my current
Rather agree
professional situation
Completely agree
Total

No

Total

3,9%

2,8%

3,5%

23,3%

15,3%

20,4%

17,1%

13,9%

15,9%

34,9%

41,7%

37,3%

20,9%

26,4%

22,9%

100,0%

100,0%

100,0%

Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2Value

df

sided)

3,064a

4

,547

Likelihood Ratio

3,121

4

,538

Linear-by-Linear Association

2,704

1

,100

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

201

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 2,51.
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Bijlage 13: Kruistabel en Chi-kwadraattoets artistiek inkomen versus KSO diploma
Welk percentage van je inkomen is afkomstig uit …-Artistieke activiteiten * Ben je in
het secundair onderwijs afgestudeerd in het KSO? Crosstabulation
% within Ben je in het secundair onderwijs afgestudeerd in het KSO?
Ben je in het secundair onderwijs
afgestudeerd in het KSO?
Yes

No

Total

Welk percentage van je

0%

10,0%

14,2%

13,3%

inkomen is afkomstig uit …-

1-20%

27,5%

40,6%

37,9%

Artistieke activiteiten

21-40%

12,5%

14,8%

14,4%

41-60%

10,0%

9,7%

9,7%

61-80%

15,0%

3,9%

6,2%

81-100%

25,0%

16,8%

18,5%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2Value

df

sided)

9,556a

5

,089

Likelihood Ratio

8,351

5

,138

Linear-by-Linear Association

5,159

1

,023

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

195

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 2,46.
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Verklaring op woord van eer

Ik verklaar dat ik deze aan de Faculteit TEW ingediende masterproef zelfstandig en zonder hulp van
andere dan de vermelde bronnen heb gemaakt.
Ik bevestig dat de direct en indirect overgenomen informatie, stellingen en figuren uit andere
bronnen als zodanig aangegeven zijn in overeenstemming met de richtlijnen over plagiaat in de
masterproefbrochure.
Ik bevestig dat dit werk origineel is, aan geen andere onderwijsinstelling werd aangeboden en nog
niet werd gepubliceerd.
Ik ben mij bewust van de implicaties van fraude zoals beschreven in artikel 18 van het onderwijs‐ en
examenreglement van de Universiteit Antwerpen. (ww.ua.ac.be/oer)
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