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info en inschrijvingen
De lessen starten op maandag
5 september!  

ONLINE INSCHRIJVEN 
Dit kan vanaf 30 mei t/m 30 sept. 
middernacht. Ga via onze website 
naar ‘inschrijven’ en klik daar op de 
inschrijvingslink of surf meteen naar:
mijnacademie.be/acbkgent. 
Meer hulp bij het online inschrijven 
en een gedetailleerd stappenplan 
vind je op onze website 
academiegent.be

OP HET SECRETARIAAT
Wie zich aan het onthaal wenst 
in te schrijven kan dit tot eind 
september tijdens de openings-
uren op het secretariaat van de 
academie. 

Meer info over de academie, onze 
visie, de locaties, lesgroepen, 
lessenroosters, leraars en tarieven 
kan je vinden op onze website.
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modelstudies

Modelstudie omvat elke artistieke daad die zijn 
oorsprong vindt bij de menselijke vorm. Het menselijk 
lichaam wordt het vertrekpunt van een nieuw avontuur. 
De studie naar levend model is binnen de beeldende 
kunsten een eeuwenoude traditie maar geeft ook de 
mogelijkheid om te experimenteren. 
De opleiding wordt aangevuld met anatomie, portret, 
(hedendaagse) kunstbeschouwing en toonmomenten.  

Bij inschrijving kies je binnen Modelstudies voor 
één van de 3 trajecten: ‘Fundamenten van de 
modelstudie (2D)’, ‘Modelstudie experimenteel/
conceptueel (2D)’ of ‘Modelstudie 3D’. ‘Fundamenten 
van de modelstudie’ kan je maximaal 2 jaar volgen, 
daarna heroriënteer je je naar één van de andere 
trajecten. Je kan dus doorheen je opleiding een 
combinatie maken van meerdere trajecten. 

modelstudies

Modelstudies gaat door op de hoofdschool. Nieuwe leer-
lingen in het eerste jaar kiezen uit een traject van 
8u/week gedurende 5 jaar of 4u/week gedurende 10 jaar. 
Voor leerlingen die de opleiding reeds volgen, blijft 
het traject van 10u/week gedurende 4 jaar ongewijzigd.



Hier vind je alle mogelijke lesmomenten voor modelstudies in de hoofdschool.

modelstudies volwassenen
   2D - FUNDAMENTEN VAN DE MODELSTUDIES 8u/WEEK (5-jarig traject)
   Elke leerling van deze groep van het snelle traject, volgt les op 2 vaste lesmomenten

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

18u00-21u30 GROEP A
Michel Mathus

GROEP A
Michel Mathus

   2D - FUNDAMENTEN VAN DE MODELSTUDIES 4u/WEEK (vertraagd traject)
   Elke leerling van 1e en 2e jaar van het vertraagde traject, kiest 1 groep met 1 vast lesmoment

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

18u00-21u30 GROEP B
Michel Mathus

GROEP C
Michel Mathus

   2D - ONDERZOEK EN EXPERIMENT 8u of 10u/WEEK
   Elke leerling van het (2e indien gewenst) 3e en 4e jaar, Cross-over en Specialisatie volgt les volgens onder- 
   staand rooster, afhankelijk van hoeveel lesuren je moet volgen volgens je studietraject.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

13u30-17u00 Open atelier W1
Parcifal Neyt

18u00-21u30 GROEP D
CROSS W2
SPEC W2
Parcifal Neyt

GROEP D
CROSS 
SPEC
Parcifal Neyt

   3D – MODELSTUDIES DRIEDIMENSIONAAL 8u of 10u/week
   Elke leerling volgt les op 2 vaste lesmomenten en vult, indien nodig, afhankelijk van het studietraject, aan met    
   het open atelier.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

13u30-17u00 Open atelier W1
Parcifal Neyt

18u00-21u30 GROEP E
Goran Grahovac

GROEP E
Goran Grahovac

Infoweek   
Van woensdag 1 tot en met zaterdag 3 september zijn het infodagen en is er geen les. Je kan 
gedurende de hele maand september op alle bovenstaande lesmomenten bij de leerkrachten van 
het atelier terecht voor informatie over de opleiding. De lessen starten vanaf 5 september. 
 

Verplicht keuzevak voor leerlingen van het derde jaar  
In het derde jaar volg je 2 keer per maand een keuzevak. Bij inschrijving maak je meteen je  
keuze uit onderstaande lijst. Opgelet, deze lessen mogen geen ateliermoment vervangen en voor 
sommige vakken zijn de plaatsen beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap!  
Meer informatie over de keuzevakken kan je vinden op de website, het specifieke infoblad op het 
secretariaat of in het algemene infoboekje van alle opleidingen. 
* DIGITAAL ATELIER: maandag in week 1 – 13:30-17:00 – Patrick Baele 
* KUNST & CULTUUR: dinsdag in week 1 – 18:00-21:30 – Fiorella Stinders 
* FILM & BEELDCULTUUR: zaterdag in week 1 – 9:00-12:30 – Isabelle Cracco 
* MODELSTUDIE: dinsdag in week 1 – 13:30-17:00 – Parcifal Neyt 
* CONSTRUCTIETECHNIEKEN (3D): woensdag in week 1 – 13:30-17:00 – Guy Timmerman 
* MATERIAAL & TECHNIEK (2D): donderdag in week 1 – 18:00-21:30 – Marie-Ange Demuysere 
 

Specialisatie  
Leerlingen die de specialisatieopleiding willen volgen, krijgen 6u les in het atelier en volgen 
2u per week het vak Reflectie en Tentoonstellen (zie lesrooster specialisatie).   


