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JONGER DAN
25 JAAR?
ING OP
>50% KORT ING
INSCHRIJV

Toegepaste grafiek
Grafisch ontwerp

Opdrachten
Grafisch ontwerp omvat onder meer
lay-out, typografie, computergrafiek,
het maken van een illustraties (analoog
en digitaal), logo-ontwerp, affiches,
nieuwsbrieven, flyers, tijdschriftontwerp,
boekontwerp,… Ontwerp van een
website en van een videoanimatie (After
Effects). Elke grafisch ontwerper leert
een eigen stijl hanteren. Elke student
bepaalt zelf waarop hij/zij de nadruk wil
leggen bij deze opleiding.

Routebeschrijving
De ingang van de school is rechtover de
hoofdingang van de St.‑Guidokerk en vlakbij het
metrostation St.-Guido.
De academie is bereikbaar met tram 81 en bus
46, 49, 116, 117 en 118.
Met de auto is er Afrit 14 AnderlechtMoortebeek als je via de ring Anderlecht
binnenrijdt.
Openingsuren
Dag

Begin

Eind

woensdag

15.20

17.00

17.45

21.15

15.20

17.00

17.45

21.15

09.50

12.30

13.30

16.10

donderdag
zaterdag

Hoe verlopen de lessen?
Na het krijgen van een opdracht zoeken
de studenten al schetsend nieuwe
ideeën. De ideeën worden vervolgens
met grafische programma’s in Adobe
(Illustrator, Photoshop, InDesign,
AfterEffects) omgezet tot een afgewerkt
product. Een praktische basiskennis
van deze programma’s wordt aangereikt
in klassikale lessen. Bij het uitwerken
van de opdrachten kunnen de
studenten rekenen op professionele
individuele begeleiding. Op het einde
van een trimester wordt het werk van
de studenten in groep geëvalueerd
via de klassikale bespreking van de
opdrachten.
Het computerlokaal is uitgerust met
21-inch-iMac-computers, recente
software, scanners en printers.
Computervoorkennis is gewenst.
Docenten: Gert Bogaerts en
Margrit Coppé

Toelatingsvoorwaarde
De student is minstens 18 jaar oud.

Inschrijvingen academiejaar 2017-2018
Normaal tarief:
• tot 30 juni: € 350
• vanaf 1 juli: € 360
met mindering: € 160
Als bijkomende optie: € 150
Mogelijk 50% korting op inschrijving via
opleidingscheques (zie vdab.be)

Type onderwijs
Het onderwijs in onze academie behoort
tot het deeltijds kunstonderwijs en is een
equivalent aan de derde graad van het voltijds
kunstsecundair onderwijs.
Lesrooster
In de Hogere graad zijn er 4 studiejaren met per
week
·· in het 1ste, 2de en 3de jaar: 10 uur atelier
·· in het 4de jaar: 8 uur atelier en 2 uur
kunstgeschiedenis.
In de Specialisatiegraad zijn er 2 studiejaren
met per week 8 uur atelier. In het 2de jaar
wordt dit 7 uur atelier en 1 uur bijzondere
kunstgeschiedenis.
Inlichtingen
Voor alle informatie in verband met vrijstellingen,
verminderingen, inschrijvingen, lesroosters,…
kan je steeds terecht op het secretariaat. Bij de
inschrijving accepteer je het schoolreglement en
ontvang je een studentenkaart.

Mindering inschrijvingsgeld is enkel mogelijk mits
het voorleggen van de hiervoor noodzakelijke
attesten vóór 15 oktober.
Inschrijving op het secretariaat
• van dinsdag tot vrijdag van 13 tot 18.30 u.
• op zaterdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot
14.30 u.
•
•
•
•
•

de ganse maand juni
29, 30 en 31 augustus
de ganse maand september
op 30 juni enkel tot 17 u. i.p.v. 18.30 u.
uiterste datum van inschrijving:
30 september 2017

Het academiejaar begint op 1 september

versie 20170530

De afdeling toegepaste grafiek biedt een
artistieke en praktijkgerichte opleiding.
Men experimenteert en men zoekt
naar vernieuwing in de vormgeving,
de kracht van een afbeelding, gevoel
voor kleur, ritme en contrast, focus,
verhoudingen, balans, abstractie,…
De student onderzoekt vernieuwende
mogelijkheden t.a.v. concept/metafoor/
beeld/materiaal/techniek. Men leert
zowel projecten te ontwikkelen als in
opdracht te werken.

