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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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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. 

Inschrijvingen academiejaar 2021-2022
Normaal tarief: 
• € 365
• vanaf 1 september: € 375
met mindering: € 175 
Als bijkomende optie: € 165

+ bijdrage verbruiksgoederen: € 15

Leren tekenen is beter leren observeren 
en kan gezien worden als de basis van 
elke vorm van beeldende creativiteit.
In de Academie voor Beeldende 
Kunsten Anderlecht wordt 
tekenkunst beschouwd als een 
volwaardige discipline en autonoom 
uitdrukkingsmiddel met een rijke waaier 
aan expressiemogelijkheden.

De focus ligt vooral op het verwerven 
van kennis, inzichten en vaardigheden 
waarbij de student gestimuleerd wordt 
om een eigen, persoonlijke, beeldende 
taal te ontwikkelen.
Tekenen is in de eerste plaats leren 
kijken en waarnemen waarbij in de 
lessen zowel belang wordt gehecht aan 
technische beeldaspecten (compositie, 
verhouding, perspectief, opbouw, enz.) 
als aan expressiviteit en interpretatie.
Enerzijds vertrekken we vanuit de 
werkelijkheid en ligt het accent vooral op 
waarnemen, weergeven en ‘vertalen’.  

Er wordt geoefend met diverse 
materialen, onderwerpen en technieken.
Anderzijds concentreren de opdrachten 
zich op de avontuurlijke vorm van 
tekenen, het experiment en de 
zoektocht naar een persoonlijk signatuur.
In de ‘4de Graad’ wordt er voornamelijk 
onder begeleiding gewerkt waarbij er 
vanaf het 3de jaar ‘4de Graad’ gefocust 
wordt op een persoonlijk traject.
Vanaf de ‘Kortlopende studierichting 
Specialisatie’ die je kan volgen na het 
succesvol beïndigen, zonder bisjaar 
tijdens de ‘4de Graad’, wordt iedere 
student begeleid in de ontwikkeling 
van een eigen individueel parcours 
waarbij zelfstandigheid, initiatief, en 
zelfreflectie worden gestimuleerd. Het 
is een procesgerichte benadering met 
een onderzoekende aanpak waar de 
werkmap/ schetsboek van de studenten 
centraal staat.

Docenten: 
Mieke Vlaeminck, Alegria Romero y 
Fontanet en Klaas Op de Beeck

Openingsuren 

Dag Begin Eind

dinsdag 13.30 17.00

17.45 21.15

woensdag 13.30 17.00

17.45 21.15

donderdag 17.45 21.15

vrijdag 09.30 13.00

13.30 17.00

zaterdag 09.00 12.30

13.30 17.00

Tekenkunst


