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Kunstambacht Hout-meubel
hedendaags ontwerp/
conservatie/restauratie

Hout is een sterk en degelijk materiaal,
maar niets ontsnapt aan de tand des
tijds. Hout kan rotten, door larven en
wormen worden aangevreten, branden,
verslijten door intensief gebruik of
breken, en dan dringt restauratie zich
op.
De opleiding
Verscheidenheid en vakbekwaamheid
zijn onze toverwoorden. Al vanaf het
eerste jaar begin je met houtbewerkingsen restauratietechnieken: dit is een
brede waaier van vaardigheden zoals
zagen, schaven, hakken, verbindingen

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.
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moet de opgedane vakkennis toegepast
worden in een restauratieproject of
een persoonlijk creatief ontwerp.
Verder zal dat een weerspiegeling
zijn van verworven inzicht in stijlleer,
kunstgeschiedenis, meubel- en
ornamenttekenen en materiaalkennis.

In de loop van de opleiding worden
deze verworven skills verder
verfijnd. Zo komen meer specifieke
constructietechnieken zoals bijvoorbeeld
zwaluwstaartverbindingen aan bod.
Ook speciale restauratietechnieken
zoals patineren, politoeren, houtsnijden,
houtdraaien, marqueterietechniek
(inlegwerk), enz. worden belicht.
Verder leren we de verschillende
houtbewerkingsmachines grondig
kennen en bedienen.

Aan deze deelaspecten wordt immers
ook aandacht besteed binnen de
opleiding. Want ook handige dames
en heren moeten een jury kunnen
overtuigen met hun eindwerk en een
goed onderbouwde verdediging.
Docenten:
Bart Van Assche,
Marleen De Gezelle en
Jef Vangramberen

De ‘Kortlopende studierichting
Specialisatie’ die je kan volgen na het
succesvol beëindigen van de ‘‘4de
Graad’, zonder bisjaar, staan in het
teken van een eindopdracht. Hiervoor

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 het succesvol beëindigen van de ‘4de Graad’
(zonder bisjaar) is er de mogelijkheid te starten
met de 2 jaar durende ‘Kortlopende studierichting
Specialisatie’ met 8 uur atelier per week.
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 2020-2021
Normaal tarief:
• € 365
• vanaf 1 september: € 375
met mindering: € 175
Als bijkomende optie: € 165
+ bijdrage verbruiksgoederen: € 35

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.
Gelieve contact op te nemen met
Bart Van Assche :
bart.van.assche@academieanderlecht.be
Het academiejaar begint op
dinsdag 1 september
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maken, decaperen, kleuren, verlijmen,
fineren, ornament snijden, enz. Deze
vaardigheden stellen je in staat om
eenvoudige houten objecten te
realiseren en te restaureren, maar ook
om allerlei creatieve ideeën vorm te
geven.

