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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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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

Inschrijvingen academiejaar 2021-2022

Geen inschrijvingsgeld
Bijdrage verbruiksgoederen: € 35

Toelatingsvoorwaarde
 · De student volgt les in de ‘4de Graad’ of in de 

‘Kortlopende studierichting Specialisatie’. 
 · Vanaf het 2de jaar van de ‘4de Graad’. 
 · Vlot met een computer kunnen werken. 
 · De werking van een computer begrijpen.

Openingsuren

Dag Begin Eind

woensdag 15.20 17.00

Alle studenten van de ‘4de Graad’ 
vanaf het 2de jaar en de ‘Kortlopende 
studierichting Specialisatie’ kunnen 
het keuzevak Digitale beeldverwerking 
volgen. De lessen worden gegeven in 
het lokaal van ‘Grafisch ontwerp en 
illustratie’ (Toren - 1ste verdiep). 

Op woensdagnamiddag tussen 15.20 
en 17 uur worden deze klassikale lessen 
ingericht. Om praktische redenen starten 
de lessen pas de eerste woensdag van 
oktober. 
 · Adobe Photoshop wordt uitgelegd 

tijdens de eerste trimester. 
 · Daarna is er tijd voor Adobe Indesign. 

Met dit programma maak je de lay-out 
voor boeken, portfolio, eindwerk, ... 

 · Vanaf de derde trimester wordt er 
individueel gewerkt aan een eigen 
project (vb een opdracht voor het vak 
‘Kunst en Cultuur’, een eigen artistiek 
project, je portfolio...) 

De studenten leren de computer 
gebruiken als extra middel bij hun 
creatief denkproces en als bijkomend 
gereedschap voor het aanmaken van 
hun kunstwerk. 

De creaties kunnen toevoegingen zijn 
aan hun klassieke creaties of kunnen 
verwerkingen zijn van bestaande werken 
en/of ideëen. 

Er is geen voorkennis vereist van de 
software. 
Men moet wel vlot kunnen werken 
met een computer om dit keuzevak 
te volgen.

Schrijf je op tijd in! 
De plaatsen zijn beperkt.

Docent: Teresa Sdralevich

Digitale beeldverwerking
keuzevak


