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Mindering inschrijvingsgeld is enkel mogelijk mits 
het voorleggen van de hiervoor noodzakelijke 
attesten vóór 1 oktober. 

Inschrijving op het secretariaat
Inschrijven kan uiterlijk tot en met 30 september. 
Dit kan je doen online of op het secretariaat van 
de academie, meer info op onze website: 
www.academieanderlecht.be

Het academiejaar begint op 
woensdag 1 september

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 Anderlecht-
Moortebeek als je via de ring Anderlecht 
binnenrijdt.
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Toelatingsvoorwaarde
De student is minstens 18 jaar oud.

Type onderwijs
Het onderwijs in onze academie behoort 
tot het deeltijds kunstonderwijs en is een 
equivalent van de derde graad van het voltijds 
kunstsecundair onderwijs.

Lesrooster
In de ‘4de Graad’ zijn er 4 studiejaren met per 
week 
 · in het 1ste, 2de en 4de jaar: 10 uur atelier
 · in het 3de jaar: 8 uur atelier en 2 uur ‘Kunst en 

Cultuur’.
Na de ‘4de Graad’ kan je een ‘Kortlopende 
studierichting Specialisatie’ volgen met  
2 studiejaren.

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. 

Inschrijvingen academiejaar 2021-2022
Normaal tarief: 
• € 365
• vanaf 1 september: € 375
met mindering: € 175 
Als bijkomende optie: € 165

+ bijdrage verbruiksgoederen: € 35

Openingsuren 

Dag Begin Eind

dinsdag 17.45 21.15

woensdag 13.30 17.00

17.45 21.15

donderdag 13.30 17.00

17.45 21.15

zaterdag 09.00 12.30

13.30 17.00

In een tijd waarin fotografie 
alomtegenwoordig is, zoeken we 
samen met jou een eigen beeldtaal 
en een persoonlijke stijl. Authenticiteit, 
observatie, bespreking, selectie, 
ambacht en presentatie zijn 
kernbegrippen in de opleiding.
Voorkennis is niet vereist.

1ste jaar van de ‘4de Graad’
Aan de hand van concrete opdrachten 
worden de beginselen van de 
fotografie verduidelijkt, zowel technisch 
als inhoudelijk. Al deze aspecten 
worden zowel in theorie als in praktijk 
verduidelijkt. Je leert analoge en digitale 
technieken  (Lightroom, Photoshop,…) 
kennen.

2de & 3de jaar van de ‘4de Graad’
In deze jaren ligt de nadruk op 
studiofotografie, portret, mise-en-scène, 
conceptueel werk en documentaire 
fotografie. De persoonlijke visie 
van de student wordt in deze jaren 
gestimuleerd. Op technisch vlak 

worden, naast het kleinbeeldtoestel, 
de middenformaat- en de technische 
camera gehanteerd.

4de jaar van de ‘4de Graad’
Het vierde jaar wordt volledig gewijd 
aan het eindproject. Je kiest zelf een 
onderwerp of thema en diept dit volledig 
uit. Dit werk wordt op het einde van 
het academiejaar aan een externe jury 
gepresenteerd.

‘Kortlopende studierichting 
Specialisatie’ 1ste & 2de jaar
Na het succesvol beëindigen van 
de ‘4de Graad’ (zonder bisjaar) is 
er de mogelijkheid te starten met 
de ‘Kortlopende studierichting 
Specialisatie’. Hier kan je vrij opdrachten 
en projecten kiezen. Bepaalde 
technieken ga je grondiger uitwerken 
en perfectioneren. Ter afronding van je 
studieparcours beoordeelt een externe 
jury jouw eindwerk.

Infrastructuur
 · Het atelier beschikt over een goed 

uitgeruste zwartwit donkere kamer.
 · Een verdieping met verschillende 

computers, scanners en professionele 
printers. 

 · Er kunnen verschillende filmformaten 
ontwikkeld worden (35 mm, 6x6, 
4-5”).

 · Een studio met continu- en flitslicht.
 · Nieuw: Een kleine donkere kamer voor 

alternatieve en experimentele analoge 
technieken. 
(autochroom, vloeibare emulsies, 
cyanotypie…)

Docenten: 
Karolien Chromiak,
Sarah Van Marcke en Charles Verraest

Fotokunst


