
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.

www.academieanderlecht.be |  info@academieanderlecht.be |  Tel. +32 2 523 03 71 | Dapperheidsplein 17 | 1070 Anderlecht
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JONGER DAN  

25 JAAR?

>50% KORTING OP 

INSCHRIJVING

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 17.45 21.15

zaterdag 09.50 12.30

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. 

We bieden een artistieke opleiding 
waarbij je praktijkgericht in opdracht 
leert werken. Je leert een opdracht of 
project te ontwikkelen van concept 
tot uitwerking van idee en keuze 
van techniek. Hierbij leer je over de 
kracht van beeldtaal, metafoor, over 
kleur, ritme, contrast, verhoudingen, 
abstractie,... Zowel bij het maken van 
ontwerpen als bij het illustreren van 
tekst, leer je zowel tekenvaardigheid als 
digitale grafische technieken. We streven 
ernaar je te stimuleren door je uit te 
dagen een eigen stijl te ontwikkelen.

Opdrachten
We reiken opdrachten aan en 
begeleiden studenten bij de keuze 
en de uitwerking ervan. Elke student 
bepaalt zelf waarop hij/zij de nadruk 
wil. Grafisch ontwerp omvat onder 
meer lay-out, typografie, het maken van 
illustraties (analoog en digitaal), logo-
ontwerp, affiches, nieuwsbrieven, flyers, 
tijdschriftontwerp, boekontwerp,… 
Ideeën worden vervolgens met grafische 

programma’s in Adobe (Illustrator, 
Photoshop, Indesign) stapsgewijs 
uitgewerkt.

Hoe verlopen de lessen?
We bieden een opleiding waarbij 
basiskennis van deze programma’s 
wordt aangereikt in klassikale lessen 
in het atelier. Het lokaal is uitgerust 
met 21-inch-iMac-computers, recente 
software, scanners en printers. Bij een 
breed gamma aan opdrachten zoek je 
schetsend of schrijvend nieuwe ideeën. 
Je leert je handschrift ontwikkelen. 
Bij het uitwerken van opdrachten 
kan je rekenen op professionele 
individuele begeleiding. Op het 
einde van elk trimester wordt tijdens 
klassikale besprekingen de evolutie 
van het grafisch werk van studenten 
in groep aan mekaar getoond. 
Computervoorkennis is gewenst.

Docenten: 
Kevin Celis en 
Teresa Sdralevich
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