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Academie Ekeren – muziek woord beeld 
Academie Ekeren biedt een bonte verzameling opleidingen aan die de artistieke grenzen van haar leerlingen verlegt. We doen dat op een eigentijdse, 

vernieuwende en vooruitstrevende manier. We zetten onze academie open voor een breed publiek. 

Onze leraars 
Onze leraars-kunstenaars delen hun artistieke passie graag met hun leerlingen. Ze helpen hen hun talent te ontdekken en de kunstenaar in henzelf 

naar boven te halen: je uitleven op het toneel, musiceren in een orkest, een rockband of een koor, zelf een boek of een song schrijven, kleuren, 

vormen en materialen ontdekken, alles uit je, instrument, penseel of stem halen… Kunst begrijpen (hoofd), beleven (handen) en uitdragen (hart).  

We werken eraan om van onze academie een plek te maken die onze diverse samenleving weerspiegelt. 

Een bonte academie 
We streven ernaar ons aanbod af te stemmen op-, en uit te breiden naar verschillende leeftijdsgroepen en interessegebieden. We nemen ook onze 

rol op in het plaatselijke cultuur- en onderwijsleven. Dat doen we door samen te werken met verschillende cultuurpartners, scholen en organisaties in 

de buurt. 

Artistieke vaardigheden – kunstig competent. 
We leren onze studenten niet alleen de vaktechnische vaardigheden die ze nodig hebben om de kunstvorm van hun keuze te beleven.  

We ontwikkelen ook hun artistieke persoonlijkheid, prikkelen hun nieuwsgierigheid, laten ze samenwerken en leren hoe ze hun kunsten kunnen 

tonen op het podium of in de expositieruimte. 
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Opleidingen Muziek 

Muzikant 
Wil je een instrument leren bespelen of goed leren zingen? Droom je ervan op het podium te staan, in een orkest of een bandje te spelen? Of 

wil je er gewoon van genieten om alleen te musiceren in je vrije tijd? Dan is de muzikantenopleiding iets voor jou! In de instrumenten-

carrousel kan je een jaar lang kennismaken met alle instrumenten van de academie, maar je mag ook onmiddellijk starten met je instrument. 

Daarnaast krijg je de nodige kennis over muziek en partituren mee, die je zal helpen een goede muzikant te worden. Doorheen de gans 

opleiding speelt het samen musiceren een belangrijke rol. Van duet tot symfonisch ensemble! Je kan kiezen voor een klassieke opleiding, 

voor een opleiding in de oude muziek, of voor een opleiding jazz-pop-rock. Neem even rustig de tijd om ons aanbod instrumenten door te 

nemen. Zien we jou binnenkort bij ons op het podium? 

 

 Kinderen en jongeren: opleiding muzikant 
 

Opleiding 

Eerste graad 
6-8 jaar 
2 leerjaren 
1 of 2 uur per week 

Tweede graad 
8-12 jaar 
4 leerjaren 
3 uur per week  

Derde graad 
12-15 jaar 
3 leerjaren 
3 uur per week Studierichting 

Vierde graad 
15-18 jaar 
3 leerjaren 
2 uur per week 

Muzikant 
 
Opties: 

Muziekinitiatie  1u 
Instrumentinitiatie of 
Instrumentencarrousel 

Muziekatelier  2u 
Instrument  1u 
 

3.1-2 Instrument  1u 
Musiceren  1u 
Keuzevak1 1u 

Vertolkend 
muzikant 

Instrument 1u 
Praktisch keuzevak2 1u 

Klassiek 
Jazz-pop-rock 
Oude muziek 

  3.3 Instrument  1u 
Musiceren  1u 
Muzieklabo vd optie 1u 

Creërend 
muzikant 

Instrument 1u 
Creatief keuzevak3 1u 

Lessenroosters  

  

                                                           
1 Keuzevakken 3de graad: Musiceren – tweede uur, muzieklabo à la carte, compositie, songwriting, muziekproductie, historische uitvoeringspraktijk of muziekgeschiedenis. 
2 Praktische keuzevakken 4de graad: Musiceren, muziekgeschiedenis, historische uitvoeringspraktijk, muziektheorie. 
3 Creatieve keuzevakken 4de graad: Improvisatie, compositie, songwriting, muziekproductie. Inhoud 

https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/zoek-op-instrument-5
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/muziekinitiatie-6-tot-8-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/2e-graad-muziek-8-tot-12-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/3e-graad-klassieke-muziek-15-tot-18-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/15-tot-18-jaar-5
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/muziekinitiatie-6-tot-8-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/2e-graad-muziek-8-tot-12-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/zoek-op-instrument-5
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/zoek-op-instrument-5
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/zoek-op-instrument-5
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/zoek-op-instrument-5
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/zoek-op-instrument-5
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/voorlopige-lessenroosters
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Volwassenen: opleiding muzikant 
 

Opleiding 

Tweede graad 
3 leerjaren 
3 uur per week 

Derde graad 
3 leerjaren 
3 uur per week 

 
Studierichting 

Vierde graad 
3 leerjaren 
2 uur per week 

Muzikant 
 

Opties: 

Instrument  1u 
Muziekatelier  2u 

Instrument  1u 
Musiceren  1u 
keuzevak1 of 

Vertolkend 
muzikant 

Instrument 1u 
Praktisch keuzevak2 1u 

Klassiek 
Jazz-pop-rock 
Oude muziek 

 Muzieklabo v.d. optie 1u  Creërend 
muzikant 

Instrument 1u 
Creatief keuzevak3 1u 

Lessenroosters   

                                                           
1 Keuzevakken 3de graad: Musiceren – tweede uur, muzieklabo à la carte, compositie, songwriting, muziekproductie, historische uitvoeringspraktijk of muziekgeschiedenis. 
2 Praktische keuzevakken 4de graad: Musiceren, muziekgeschiedenis, historische uitvoeringspraktijk, muziektheorie. 
3 Creatieve keuzevakken 4de graad: Improvisatie, compositie, songwriting, muziekproductie. Inhoud 

https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/zoek-op-instrument-5
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/zoek-op-instrument-5
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/zoek-op-instrument-5
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/zoek-op-instrument-5
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/voorlopige-lessenroosters


Opleidingen muziek 

6 
 

Componist 
Verzin je geniale melodieën onder de douche? Droom je ervan om die uit te werken tot een echte compositie voor je eigen instrument, voor 

een klein ensemble, of wie weet zelfs voor een orkest? Misschien zie je het wat bescheidener en wil je zelf beltonen schrijven voor je 

smartphone? Die twee uitersten, en alles wat daartussen ligt kan je leren in de opleiding tot componist. In de derde graad combineer je 2 uur 

compositie met je instrument of zangopleiding. 

 

Songwriter 
Wanneer alles wat je beleeft je inspireert tot het maken van teksten en melodieën, dan ben jij de geknipte leerling voor de opleiding songwriter. 

Je leert je ideeën kneden tot jouw eigen originele songs met alles erop en eraan, en brengt ze ook op het podium. Van idee tot hit! 

In de derde graad combineer je 2 uur songwriting met je instrument of zangopleiding. 

 

Opleiding 

Derde graad 
12-15 jaar 
3 leerjaren 
3 uur per week Studierichting 

Vierde graad 
15-18 jaar 
3 leerjaren 
2 uur per week 

Componist Compositie1 2u 
Instrument  1u 

 
Creërend 

Compositie2 2u  klassiek 

Songwriter Songwriting3 2u 
Instrument  1u 

muzikant Songwriting4 2u jazz-pop-rock 

Lessenroosters  

Om de opleiding componist of songwriter aan te vatten moet je de tweede graad muzikant afgerond hebben.  

Het modeltraject is dat je eerst de opleiding muzikant doorloopt, en daarna in de derde graad compositie of songwriting gaat volgen. 

Tijdens je opleiding tot muzikant kan je al kennismaken met compositie of songwriting: 

In de 3de graad volg je dan compositie of songwriting als keuzevak van 1u, naast 1u instrument en 1u musiceren.  

In de 4de graad kan je deze vakken 1 uur volgen in de studierichting creërend muzikant. In de studierichting vertolkend muzikant kan je muziektheorie volgen. 

                                                           
1 1u muziektheorie + 1u compositie 
2 1u compositie: klassiek + 1u muziektheorie 
3 1u muziektheorie + 1u songwriting 
4 1u compositie: jazz-pop-rock + 1u songwriting Inhoud 

https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/3e-graad-klassieke-muziek-15-tot-18-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/15-tot-18-jaar-5
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/3e-graad-klassieke-muziek-18-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/3e-graad-klassieke-muziek-18-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/voorlopige-lessenroosters
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Producer 
Je droomt ervan producer te worden, maar je weet niet waar te beginnen. Deze opleiding gidst je van A tot Z door het alfabet van de 

producer. Van je kamer naar de studio, van je ideeën naar de micro? of “van de brico naar je micro” 😉 ! Je leert alles van verschillende 

software en hardware: Ableton Live, Logic Pro X, opnametechniek, akoestiek, audio interfaces, en nog veel meer.  Na deze opleiding kan je je 

eigen (home)studio inrichten, en artiesten of jezelf begeleiden tot een afgewerkt product.  Producify!  

 

  

Opleiding 

Derde graad 
12-15 jaar 
3 leerjaren 
3 uur per week Studierichting 

Vierde graad 
15-18 jaar 
3 leerjaren 
2 uur per week 

Producer Muziekproductie1 2u 
Instrument 1u 

 Muziekproductie2  2u 

Lessenroosters  

 

  

                                                           
1 1u muziektheorie + 1u Studio (geluidsleer en opnametechniek) 
2 1u muziekproductie + 1u studio (geluidsleer en opnametechniek) Inhoud 

https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/3e-graad-klassieke-muziek-15-tot-18-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/4e-graad-muziekproductie-15-tot-18-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/voorlopige-lessenroosters
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Dirigent 
De muziek in je hoofd en de muzikanten aan je vingertoppen! Wie heeft nog nooit zijn favoriete muziek staan dirigeren – al dan niet voor 

de spiegel!? Deze opleiding richt zich tot de dirigenten van morgen, de man of vrouw voor het orkest, de brassband, voor het kinder- of 

volwassenenkoor. Zowel gevorderde muzikanten die het orkest van de andere zijde willen leren kennen, als doorwinterde dirigenten die 

nog bij willen leren zijn van harte welkom. Enige voorwaarde: je bent minstens 15 jaar en je volgde de 3de graad, of je kan een 

vergelijkbaar niveau aantonen. 

De lessen worden gegroepeerd in een programma met om de drie weken een les van 3 uur, waarin slagtechniek, partituuranalyse, 

repetitietechniek en partituurspel aan bod komen.  De andere lestijden worden gegeven in de vorm van stages, die doorgaan bij 

verschillende koren, ensembles en orkesten in en buiten de academie. Academie Ekeren heeft een symfonisch ensemble, een 

blaasorkest, verschillende koren en een bigband. We genieten in deze opleiding ook van de nauwe samenwerking met de Ekerse C-koren, 

jeugdkoor Rejoice, Bigband Sint Cecilia en het Koninklijk Harmonieorkest Lahore et Constantia. 

 

Opleiding 

Vierde graad 
15-18 jaar 
3 leerjaren 
Aangepast programma: 3u elke drie weken + stages in en buiten de academie 

Dirigent Orkestdirectie of koordirectie 1u 
 Analyse en begeleidingspraktijk 1u 

Lessenroosters  

  

Inhoud 

https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/15-tot-18-jaar-5
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/voorlopige-lessenroosters
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Specialisatie muziek 
Specialisatie is een verdiepend traject na een vierde graadsopleiding. In deze tweejarige opleiding Specialisatie worden je vaardigheden verder ontwikkeld in 

functie van jouw artistieke parcours. Specialisatie kan ook parallel opgestart worden in het tweede jaar van de vierde graad, als voorbereiding van hogere 

professionele podiumopleidingen, of als vervolmaking tot semiprofessioneel niveau. 

Wie kan zich kandidaat stellen? 

Studenten die de vierde graad afgerond hebben. Studenten die in 4.2 zitten kunnen parallel specialisatie starten. Studenten uit andere academies of 

met een andere artistieke voorgeschiedenis. Het aantal studenten dat toegelaten wordt is beperkt. 

Procedure 

Interne kandidaten 

Studenten 4.1 en 4.2 kunnen zich kandidaat stellen tot 1 juni van het huidige schooljaar. 

Er volgt een gesprek met leraars en directie: 

Je motiveert je kandidatuur. Je bespreekt met leraars en directeur het artistieke groeiproces dat je wilt afleggen. De leraar peilt naar de 

haalbaarheid van dit parcours: werk je regelmatig, ben je gedreven? De academie laat zo spoedig mogelijk en ten laatste op 30 september weten of 

je toegelaten wordt tot de Specialisatie. 

Externe kandidaten 

Externe kandidaten kunnen zich tot 15 september kandidaat stellen. Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, nemen ze deel aan een toelatingsproef. 

Verder is de procedure dezelfde als voor interne kandidaten. 

Wat je mag verwachten? 

Lessen 

Je volgt twee jaar een opleiding met bijvoorbeeld twee uur instrumentles, een uur kamermuziek en een uur muziektheorie. De klasgroepen zijn zo 

veel mogelijk samengesteld uit leerlingen Specialisatie. 

Concerten 

Je speelt zoveel mogelijk concerten, waarbij muzikanten uit conservatoria of uit het concertleven aanwezig zijn. Na elk optreden is er een 

evaluatiegesprek met leraars en externen. We zoeken naar podiummogelijkheden met externe organisaties bvb. 252CC, huisconcerten… We 

stimuleren jou om ook buiten de school zoveel mogelijk podiumervaring op te doen. 

Wedstrijden, cursussen en masterclasses 

We geven alle info over wedstrijden en interessante cursussen aan je door. 

Studiehouding 

We verwachten een behoorlijke inzet. We bespreken die inzet elk jaar in het evaluatiegesprek na de eindevaluatie. 

Cultuur 

We stimuleren je om veel naar concerten te gaan Inhoud 



Opleidingen woord 

10 
 

Opleidingen Woord 

Acteur Ben je een speelvogel? Droom je ervan om zelf in de huid van een personage te kruipen? Wil je met verschillende acteurs samen een 
toneelstuk instuderen en spelen voor publiek? Hou je van een stevige portie drama, tragedie of komedie? Twijfel niet langer, Acteren is wat jij 
moet doen!  We werken met improvisaties & met allerlei soorten toneelteksten. We leren de knepen van het vak kennen: podiumbewustzijn & 
het gebruik van de ruimte, de creatie van een rol & een personage, het inzetten van ons lichaam als instrument, lichaamstaal, ingeleefd spel, 
vertolken van emoties, authenticiteit en geloofwaardigheid tegenover uitvergroot, grotesk spel … om maar enkele technieken van het acteren 
te noemen. Met als voornaamste doel: het beleven van samenspel en spelplezier. 

Verteller 

 

Wil je met zelfvertrouwen het woord kunnen nemen? Wil je boeiend kunnen spreken en vertellen, zodat de mensen aan je lippen hangen? Wil 
je helder en met overtuiging je punt kunnen maken? Wil je concerten en voorstellingen vlot presenteren, met rust een presentatie houden? 
Wil je mensen raken, overtuigen, informeren, aansporen…? Dan is onze opleiding spreken en vertellen jouw dada. / Wil je zo kunnen vertellen 
dat iedereen die naar je luistert tijd en ruimte vergeet?   Wil je graag wat meer ritme en schwung en pittigheid in je spreken krijgen? Wil je de 
mogelijkheden van je stem ontdekken & en je publiek of toehoorders kunnen verleiden met je stem en taal? Dan is verteltheater stemregie 
echt iets voor jou! / Hou je van verhalen: om ernaar te luisteren en om ze zelf door te vertellen? Wil je de verteller in jezelf ontdekken en 
ermee naar buiten komen? Wil je het plezier van verhalen vertellen, voor jongeren en voor volwassenen (her)ontdekken? Dan is de opleiding 
Storytelling de plek waar je moet zijn. 
 

Lessenrooster 

Instroom op leeftijd    Volwassenen starten hier   

Eerste graad 
6-8 jaar 
2 leerjaren 
1 uur per week 

Tweede graad 
8-12 jaar 
4 leerjaren 
1 uur per week Opleiding Optie 

Derde graad 
12-15 jaar 
3 leerjaren 
2 uur per week Studierichting 

Vierde graad 
15-18 jaar 
3 leerjaren 
2 uur per week 

Woordinitiatie 1u  Woordatelier  1u 
 

Acteur Speltheater Dramastudio  1u 
Speltheater (toneel) 1u 

Vertolkend 
acteur 

Dramalab 1u  
Theater (toneel) 1u 

  Verteller Verteltheater Dramastudio 1u 
Woordstudio of 
Storytelling 1u 

 Dramalab 1u 
Verteltheater stemregie 1u 

   Spreek- en  
verteltheater 

 Creërend 
acteur 

Dramalab 1u 
Storytelling 1u 

    Woordstudio 1u 
Spreken en vertellen 1u 

  

Inhoud 

https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/voorlopige-lessenroosters
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/woord-6-tot-8-jaar-0
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/woord-8-tot-12-jaar-0
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/woord-12-tot-15-jaar-1
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/woord-15-tot-18-jaar-1
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Comedian 
Ben jij ook zo iemand die in alles de humor zoekt. Iemand die in het donkere het lichte, en in het lichte het donkere kan zien? Ben je zo 

gedreven dat je daarmee je omgeving of je publiek aan het lachen wil brengen? Dan is Cabaret & Comedy dé geknipte opleiding voor jou.  In 

deze opleiding onderzoeken we de kunst om mensen aan het lachen te brengen. Samen ontdekken we hoe je van je persoonlijke inzichten, 

ervaringen en emoties, humor kan maken en hoe het voelt om dat ook op een podium te delen met je publiek. Jouw frustratie, jouw angst, 

jouw boosheid, jouw naïviteit & jouw verwondering zijn de inspiratie om jouw persoonlijke comedy – of cabaretvoorstelling te maken. Dat 

kan met zelfgeschreven liedjes, dialogen, sketches & zelfs een streepje poëzie. Leer de knepen van het comedy-vak aan onze academie en 

kom langs voor een verkennend gesprekje. 

 

Opleiding Studierichting Optie 

Vierde graad 
15-18 jaar 
3 leerjaren 
2 uur per week 

Comedian Creërend acteur 
 

Cabaret en comedy Dramalab 1u 
Cabaret en comedy 1u 

Lessenrooster 

Theatermaker 
Wil je het podium op met een eigen creatie? Wil je een theaterstuk maken van begin tot het einde? Wil je zoeken, onderzoeken, uitvinden, 

experimenteren & exploreren? En wil je dat alles ook nog eens zelf spelen voor publiek? Dan is de opleiding Theatermaker waar je moet zijn.  

In een klein groepje gaan we zelf schrijven en verzinnen. We laten ons inspireren door kunst in de ruime zin van het woord & door de groten en 

kleinen der aarde. Komisch? Tragisch? Beeldend? Wie speelt wat? We openen ons vizier om samen te kiezen, samen te zoeken en samen theater te 

maken.  
 

Opleiding Studierichting Optie 

Vierde graad 
15-18 jaar 
3 leerjaren 
2 uur per week 

Theatermaker Creërend Acteur 
 

Theatermaker Dramalab 1u 
Theater maken of 
Improvisatietheater 1u 

Inhoud 

https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/woord-15-tot-18-jaar-1
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/voorlopige-lessenroosters
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/woord-15-tot-18-jaar-1
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Lessenrooster 

Schrijver 
Geloof jij dat mensen bestaan uit de verhalen die ze vertellen, de poëzie die ze delen? Lees je graag en veel? Heb je thuis een lade vol 

ongepubliceerde tekst of zoek je naar de stok achter de deur om eindelijk die pen eens op papier te zetten? Ben jij op zoek naar een lezer die 

je op een respectvolle en eerlijke manier vertelt hoe het nog beter kan? Wil jij de schrijver die je zou kunnen zijn echt leren kennen? Dan is de 

kortlopende opleiding Schrijver zeker iets voor jou! 

Je leest werk van bekende en minder bekende schrijvers, schrijft je eigen teksten en gaat met je medeschrijvers aan de slag om die teksten te 

verbeteren. Tot slot bezoeken we elk jaar minstens één voorstelling of lezing en organiseren we een workshop rond een thema dat jou echt 

interesseert. Voor deze driejarige opleiding heb je geen vooropleiding nodig, moet je de bibliotheek niet van buiten kennen en is het ook niet erg als je wel 

eens een schrijffout maakt. Het enige wat telt is je verbeelding, je wilskracht en de zin om er samen iets van te maken. De drie leerjaren volgen samen les: 

iedereen leert van elkaar. Maar elke schrijver krijgt ook individuele aandacht en elk jaar heeft eigen accenten. 

 

 

 

Kortlopende opleiding Vanaf 15 jaar 
3 leerjaren 
3 uur per week 

Schrijver Schrijven 

Lessenrooster 

  

Inhoud 

https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/voorlopige-lessenroosters
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/schrijver-18-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/voorlopige-lessenroosters
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Specialisatie Woord 
Specialisatie is een verdiepend traject na een vierde graadsopleiding. In deze tweejarige opleiding Specialisatie worden je vaardigheden verder ontwikkeld in 
functie van jouw artistieke parcours. Specialisatie kan ook parallel opgestart worden in het tweede jaar van de vierde graad, als voorbereiding van hogere 
professionele podiumopleidingen, of als vervolmaking tot semiprofessioneel niveau.  

Wie kan zich kandidaat stellen  
Studenten die de vierde graad afgerond hebben. Studenten die in 4.2 zitten kunnen parallel specialisatie starten. Studenten uit andere academies of 
met een andere artistieke voorgeschiedenis. Het aantal studenten dat toegelaten wordt is beperkt.  

Procedure  
Interne kandidaten  

Studenten 4.1 en 4.2 kunnen zich kandidaat stellen tot 1 juni van het huidige schooljaar.  
Er volgt een gesprek met leraars en directie:  
• Je motiveert je kandidatuur.  
• Je bespreekt met leraars en directeur het artistieke groeiproces dat je wilt afleggen.  
• De leraar peilt naar de haalbaarheid van dit parcours: werk je regelmatig, ben je gedreven?  
• De academie laat zo spoedig mogelijk en ten laatste op 30 september weten of je toegelaten wordt tot de Specialisatie.  

Externe kandidaten  
Externe kandidaten kunnen zich tot 15 september kandidaat stellen.  
Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, nemen ze deel aan een toelatingsproef.  
Verder is de procedure dezelfde als voor interne kandidaten 

Wat je mag verwachten? 

Lessen 

Je volgt twee jaar een opleiding op maat. De vakken en leerinhouden worden samen met je leraars besproken. 

Voorstellingen 

We bieden je zoveel mogelijk podiumkansen. Je krijgt ook elk jaar feedback van externe experten. We helpen je om ook buiten de school zoveel 

mogelijk podiumervaring op te doen. 

Wedstrijden, cursussen en masterclasses 

We geven alle info over wedstrijden en interessante cursussen aan je door. 

Studiehouding 

We verwachten een behoorlijke inzet. We bespreken die inzet elk jaar in het evaluatiegesprek na de eindevaluatie. 

Cultuur 

We stimuleren je om veel naar voorstellingen te gaan. 
Inhoud 
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Opleidingen Beeld 

Beeldatelier 
Wil je je zotste fantasieën zichtbaar maken? Dan is het beeldatelier iets voor jou! Dicht bij huis, samen met een kleine groep andere 

kinderen ontdek je hoe fijn samen tekenen, schilderen, boetseren en fantaseren kan zijn. We geven je tekentalent de ruimte om te 

ontluiken en te groeien. Kunst verzinnen, maken en tonen, daar gaat het om! 

 

 

 

 

Opleiding 

Eerste graad 
6-8 jaar 
2 leerjaren 
100 minuten per week 

Tweede graad 
8-12 jaar 
4 leerjaren 
100 minuten per week 

Beeldatelier 
 

Beeldinitiatie  100 minuten  Beeldatelier  100 minuten 

Lessenrooster 

 

 

Inhoud 

https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/beeldatelier-6-tot-8-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/beeldatelier-6-tot-8-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/beeldatelier-8-tot-12-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/voorlopige-lessenroosters
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Praktisch 

Academiereglement 

Contact, vestigingsplaatsen en openingsuren secretariaat. 

  

Inhoud 

https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/bestand/dko_academiereglement_2019-2020_def_0.pdf
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/bereik-ons
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Informatie over de opleidingsstructuur 
Domeinen 

In Academie Ekeren kan je les volgen binnen drie verschillende domeinen: muziek, woord en beeld 

Graden 
De opleidingen zijn verdeeld in vier graden. Die zijn enerzijds verbonden aan leeftijden, anderzijds aan opleidingsniveaus. 

We korten de graden en hun jaren af met cijfers. Bijvoorbeeld: tweede graad, derde jaar = 2.3; derde graad, tweede jaar = 3.2 enzovoort. 

Opties & studierichtingen 
Het genre dat je kiest en jouw voorkeur om uitvoerend of scheppend kunstenaar te zijn, bepalen de opties en studierichtingen van jouw opleiding. 

Opleidingen 
We organiseren ons aanbod in opleidingen die graden, hun opties en studierichtingen doorlopen met een bepaald vakkenpakket per graad en soms 

per jaar. Omdat onze beeldafdeling alleen een eerste graad heeft, bieden we daar nog geen volledige opleiding aan. 

Schema 

Opleiding 

Eerste graad 
Leeftijd 
Aantal leerjaren 
Aantal lesuren/week 

Tweede graad 
Leeftijd 
Aantal leerjaren 
Aantal lesuren/week leerjaar 

Derde graad 
Leeftijd 
Aantal leerjaren 
Aantal lesuren/week Studierichting 

Vierde graad 
Leeftijd 
Aantal leerjaren 
Aantal lesuren/week 

Naam van de 
opleiding 
Vb. Acteur 

Vak 1 1u Vak 1 2u 
Vak 2 1u 

 

3.1-2 Vak 1 1u 
Vak 2 1u 
Keuzevak 1u 

Studierichting 1 Vak 1u 
keuzevak 1u 

Opties staan ter info vermeld 
Vb/ optie speltheater. 

 3.3 Vak 1 1u 
Vak 2 1u 
Vak 3 1u 

Studierichting 2 Vak 1u 
keuzevak 1u 

 

  
Vakkenpakket 

per graad Vakkenpakket 

per jaar 

Vakkenpakket  

per studierichting 

Inhoud 
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Muziek voor kinderen en jongeren – overzicht van alle opleidingen 
 

Opleiding 

Eerste graad 
6-8 jaar 
2 leerjaren 
1 of 2 uur per week 

Tweede graad 
8-12 jaar 
4 leerjaren 
3 uur per week 

leerjaa
r 

Derde graad 
12-15 jaar 
3 leerjaren 
3 uur per week Studierichting 

Vierde graad 
15-18 jaar 
3 leerjaren 
2 uur per week 

Muzikant 
 
Opties: 

Muziekinitiatie  1u 
Instrumentinitiatie of 
Instrumentencarrousel 

Muziekatelier  2u 
Instrument  1u 
 

3.1-2 Instrument  1u 
Musiceren  1u 
Keuzevak1 1u 

Vertolkend 
muzikant 

Instrument 1u 
Praktisch keuzevak2 1u 

klassiek 
jazz-pop-rock 
oude muziek 

  3.3 Instrument  1u 
Musiceren  1u 
Muzieklabo vd optie 1u 

Creërend 
muzikant 

Instrument 1u 
Creatief keuzevak3 1u 

Componist   
  

 Compositie  2u 
Instrument  1u 

of Compositie 2u  klassiek 

Songwriter  Optie  
Muziek schrijven 

 Songwriting 2u 
Instrument  1u 

of Songwriting  2u jazz-pop-rock 

Producer    Muziekproductie 2u 
Instrument 1u 

of Muziekproductie  2u muziekproductie 

     Instrumentaal Orkestdirectie of 1u 
Dirigent     Vocaal Koordirectie 
      Analyse en begeleidingspraktijk 1u 

Specialisatie      Keuze van vakken uit de vierde graad 
Twee leerjaren, 2 uur per week 

Lessenroosters  

  

                                                           
1 Keuzevakken 3de graad: Musiceren – tweede uur, muzieklabo à la carte, compositie, songwriting, muziekproductie, historische uitvoeringspraktijk of muziekgeschiedenis. 
2 Praktische keuzevakken 4de graad: Musiceren, muziekgeschiedenis, historische uitvoeringspraktijk, muziektheorie. 
3 Creatieve keuzevakken 4de graad: Improvisatie, compositie, songwriting, muziekproductie Inhoud 

https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/muziekinitiatie-6-tot-8-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/2e-graad-muziek-8-tot-12-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/3e-graad-klassieke-muziek-15-tot-18-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/15-tot-18-jaar-5
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/muziekinitiatie-6-tot-8-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/zoek-op-instrument-5
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/zoek-op-instrument-5
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/zoek-op-instrument-5
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/voorlopige-lessenroosters
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Muziek voor volwassenen – overzicht van alle opleidingen 
 

Opleiding 

Tweede graad 
3 leerjaren 
3 uur per week 

Derde graad 
3 leerjaren 
3 uur per week 

 
Studierichting 

Vierde graad 
3 leerjaren 
2 uur per week 

Muzikant 
 

Opties 

Instrument  1u 
Muziekatelier  2u 

Instrument  1u 
Musiceren  1u 
Keuzevak1 of 1u 

Vertolkend 
muzikant 

Instrument 1u 
Praktisch keuzevak2 1u 

Klassiek 
Jazz-pop-rock 
Oude muziek 

 Muzieklabo (optie) Creërend 
muzikant 

Instrument 1u 
Creatief keuzevak3 1u 

Componist  
Optie  

Compositie  2u 
Instrument  1u 

 Compositie  2u  

Songwriter Muziek schrijven Songwriting  2u 
Instrument  1u 

 Songwriting  2u 

Producer Optie 
Muziekproductie 

Muziekproductie  2u 
Instrument  1u 

 Muziekproductie  2u 

   Instrumentaal Orkestdirectie of  
Dirigent   Vocaal Koordirectie 1u 
    Analyse en begeleidingspraktijk 1u 

Specialisatie    Keuze van vakken uit de vierde graad 
Twee leerjaren, 2 uur per week 

Lessenroosters  
 

  

                                                           
1 Keuzevakken 3de graad: Musiceren – tweede uur, muzieklabo à la carte, compositie, songwriting, muziekproductie, historische uitvoeringspraktijk of muziekgeschiedenis. 
2 Praktische keuzevakken 4de graad: Musiceren, muziekgeschiedenis, historische uitvoeringspraktijk, muziektheorie. 
3 Creatieve keuzevakken vierde graad: improvisatie, compositie, songwriting, muziekproductie Inhoud 

https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/voorlopige-lessenroosters
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/voorlopige-lessenroosters
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Woord – overzicht van alle opleidingen voor kinderen, jongeren en volwassenen 
Leerlingen stromen in op leeftijd. 

    Volwassenen starten hier   
Eerste graad 
6-8 jaar 
2 leerjaren 
1 uur per week 

Tweede graad 
8-12 jaar 
4 leerjaren 
1 uur per week Opleiding Optie 

Derde graad 
12-15 jaar 
3 leerjaren 
2 uur per week Studierichting 

Vierde graad 
15-18 jaar 
3 leerjaren 
2 uur per week 

Woordinitiatie 1u  Woordatelier  1u 
 

Acteur Speltheater Dramastudio  1u 
Speltheater (toneel) 1u 

Vertolkend 
acteur 

Dramalab 1u  
Theater (toneel) 1u 

  Verteller Verteltheater Dramastudio 1u 
Woordstudio of 
Storytelling 1u 

 Dramalab 1u 
Verteltheater stemregie 1u 

   Spreek- en  
verteltheater 

 Creërend 
acteur 

Dramalab 1u 
Storytelling 1u 

    Spreken en vertellen 1u 
Woordstudio 1u 

  

  Comedian Cabaret en 
comedy 

  Dramalab 1u 
Cabaret en comedy 1u 

  Theatermaker Theatermaker   Dramalab 1u 
Theater maken of 
Improvisatietheater 1u 

 

Specialisatie 2 leerjaren 2 uur per week, vakken uit de 4de Graad    

Kortlopende 
opleiding 

Vanaf 15 jaar 
3 leerjaren 
3 uur per week 

     

Schrijver Schrijven     

Lessenroosters  

  
Inhoud 

https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/woord-6-tot-8-jaar-0
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/woord-6-tot-8-jaar-0
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/woord-8-tot-12-jaar-0
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/woord-8-tot-12-jaar-0
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/woord-12-tot-15-jaar-1
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/woord-15-tot-18-jaar-1
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/voorlopige-lessenroosters
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Beeld – overzicht van alle opleidingen voor kinderen 
 

Opleiding 

Eerste graad 
6-8 jaar 
2 leerjaren 
100 minuten week 

Tweede graad 
8-12 jaar 
4 leerjaren 
100 minuten per week 

Beeldatelier 
 

Beeldinitiatie  100 minuten  Beeldatelier  100 minuten 

 

https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/beeldatelier-6-tot-8-jaar
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleiding/beeldatelier-8-tot-12-jaar
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 Inhoud 


