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

Als bijkomende optie: € 165

Openingsuren 

Dag Begin Eind

dinsdag 13.30 17.00

17.45 20.25

woensdag        13.30 17.00

17.45 21.15

vrijdag 13.30 17.00

17.45 19.30

zaterdag 09.00 12.30

13.30 17.00

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.

Kunstambacht Schilderen
restauratie schilderijen

De kennis en het vakmanschap van 
bekwame restauratoren draagt bij tot het 
vrijwaren van kunstwerken voor verder 
verval. Op onze afdeling leer je hoe we 
deze rijkdom aan menselijke creativiteit 
kunnen bewaren voor de komende 
generaties.

De opleiding.
De 4de Graad is vooral gericht op de 
kennis van de materialen. Problemen 
rond het behoud en herstel worden 
aan de hand van een te behandelen 
werkstuk, zowel individueel als in 
klasverband, begeleid.

Naast de aandacht voor de 
nodige veiligheidsmaatregelen 
kom je ook meer te weten over 
de opbouw en samenstelling van 
schilderijen. Dragers, pigmenten, 
bindmiddelen, oplosmiddelen, vernis- en 
verguldtechnieken komen eveneens aan 
bod.

Je wordt competent in het herstellen van 
scheuren, gaten, breuken, deformaties, 
verf- of vernisschade en dit met behulp 
van nieuwe middelen en technieken.

In de ‘Kortlopende studierichting 
Specialisatie’ waar men kan instappen 
na het succesvol beëindigen, 
zonder bisjaar, van de 4 jaren van 
de ‘4de Graad’, gaat men de kennis 
en ervaringen uit de voorgaande 
jaren zelfstandig toepassen in een 
conservatie- en restauratie project.

De lessen worden gedocumenteerd 
aan de hand van publicaties en 
beeldmateriaal. Regelmatig zijn 
workshops of bezoeken aan musea en 
ateliers gepland.

Docenten: 
Luc Van Asten, Patricia van den Borne 
en Daniël De Kimpe


