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Routebeschrijving
De ingang van de school is op de hoek van de
Flinsdreef en het Albert I-plein te Anderlecht
De afdeling is gemakkelijk bereikbaar met de
metro: halte Clemenceau (op 500 m), halte
Zuidstation (op 900 m), met de bus 46 en met de
tram 81
Met de auto is er Afrit 14 AnderlechtMoortebeek als je via de ring Anderlecht
binnenrijdt.
Openingsuren
Dag

Begin

Eind

maandag

17.45

21.15

dinsdag

16.55

21.15

woensdag

17.45

21.15

donderdag

17.45

21.15

zaterdag

09.00
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De opleiding volgt de evolutie van het
Smeedwerk in de laatste eeuwen.
Alleen doe je het iets sneller. Je start
met basistechnieken die teruggaan tot
de romaanse tijd. Van hieruit bouw je
via gotiek, renaissance en barok verder
vakbekwaamheid op. In het vierde
jaar kies je dan zelf een werkstuk.
Met de aangeleerde technieken ben
je nu immers in staat dit zelfstandig te
vervaardigen. Het werkstuk moet wel
beantwoorden aan de kenmerken van
één van de vernoemde stijlen, maar kan
ook hedendaags zijn. Of wat dacht je

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.

van art nouveau bijvoorbeeld?
In de ‘Kortlopende studierichting
Specialisatie’ waar men kan instappen
na het succesvol beëindigen, zonder
bisjaar, van de 4 jaren van de ‘4de
Graad’, volg je verder je persoonlijke
interesse. Er zijn immers meerdere
specialiteiten in het Smeedwerk,
zoals kunstsmid, industriesmid,
repousseur, nagelmaker, slotenmaker,
gereedschapsmaker, wagenmaker,
enzovoort. Indrukwekkend, toch!? Waan
jezelf al specialist in het restaureren
van torenkruisen of het ontwerpen en
Smeedwerk van poorten of …!
We wachten op jou.
Docenten:
Peter De Beus en Philip Vercammen

Inschrijvingen academiejaar 2020-2021
Normaal tarief:
• € 365
• vanaf 1 september: € 375
met mindering: € 175
Als bijkomende optie: € 165
+ bijdrage gas & kolen: € 90
+ bijdrage verbruiksgoederen: € 55
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
dinsdag 1 september

versie F20201905

Smeedwerk is gewoonweg het
vervormen van metaal met als doel
een voorwerp te creëren. Of het in de
praktijk ook zo eenvoudig is, kun je in de
opleiding Smeedwerk komen ervaren.
Hier leer je ijzer en staal bewerken
volgens traditionele smeedtechnieken.
Dit betekent inderdaad dat je het ijzer in
het vuur verhit en met de hamer op het
aambeeld bewerkt. Word je ook al warm
bij de gedachte alleen?

