BEELD
Door het nieuwe decreet voor het Deeltijds Kunstonderwijs wijzigt de structuur van je opleiding
in september 2018. Bekijk samen met je leerkracht(en) en/of de secretariaatsmedewerkers waar je je moet
inschrijven volgend academiejaar. Je kan bij hen ook terecht voor o.a. inhoudelijke vragen.
www.academieberchem.be
Ik ben X jaar
en volgde in 2017-2018...
lagere graad: 6-7 jaar

Ik ga in 2018-2019 naar...
doorstroom op leeftijd

1ste graad
1e jaar (6-jarigen)
2e jaar (7-jarigen)

nog geen les
lagere graad 1e jaar

Opleidingen in deze graad...

2 uur/week

beeldatelier
kunstenbad muziek/woord/beeld

lagere graad 2e jaar

lagere graad: 8 - 11 jaar
nog geen les

doorstroom op leeftijd

lagere graad 3e jaar
lagere graad 4e jaar
lagere graad 5e jaar
lagere graad 6e jaar

middelbare graad: 12-17 j
nog geen les

doorstroom op leeftijd

middelbare graad 1e jaar
middelbare graad 2e jaar
middelbare graad 3e jaar
middelbare graad 4e jaar
middelbare graad 5e jaar
middelbare graad 6e jaar

2de graad
1 jaar (8-jarigen)
2e jaar (9-jarigen)
3e jaar (10-jarigen)
4e jaar (11-jarigen)
e

3de graad
1e jaar (12-jarigen)
2e jaar (13-jarigen)
3e jaar (14-jarigen)
4e jaar (15-jarigen)

3de graad +18
1e jaar (volwassenen)
2e jaar (volwassenen)

middelbare graad 5e jaar
middelbare graad 6e jaar

4de graad
normaal traject

hogere graad 1e jaar
hogere graad 2e jaar
hogere graad 3e jaar
hogere graad 4e jaar

beeldatelier

4 uur/week

animatiefilm, beeldatelier,
digitaal beeldatelier

5e jaar (16-jarigen)
6e jaar (17-jarigen)

hogere graad: +18 jaar
nog geen les

2 uur/week

1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar

5e jaar

hogere graad 5e jaar

traag traject
1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
5e jaar
6e jaar
7e jaar
8e jaar
9e jaar
10 e jaar

specialisatie

4 uur/week

ORIËNTATIE: oriëntatie beeld,
oriëntatie digitaal, oriëntatie tekenen

4u (traag) of 8u/10u (normaal)/week

ATELIERS NORMAAL TRAJECT:
beeldhouwen, keramiek, projectatelier,
schilderen, tekenen, grafiek, grafische
vormgeving, illustratieve vormgeving,
interieurontwerp, boekkunst, glaskunst,
juweel
ATELIERS TRAAG TRAJECT:
(model)tekenen*

8u /week

1 jaar
2e jaar
e

* onder voorbehoud

Zin in een kortlopende opleiding?
Vanaf nu kan je jouw opleiding aanvullen met een kortlopende opleiding van 3 jaar, 2 lestijden/week.
Je kan er ook voor kiezen om enkel de kortlopende opleiding te volgen.

kunstexploratie

