


“ De Academie voor Beeldende 
Kunst Gent is een kunstwerk 
dat telkens weer ontstaat  
uit een voortdurend proces  
van proberen, leren, creëren,  
evalueren en remediëren in 
dialoog met de leerling, onze 
leraars, het Stedelijk Onderwijs 
Gent en verscheidene andere 
partners binnen de stad.  
Het is een vluchtig kunstwerk, 
voortdurend in verandering, 
naar analogie van onze maat-
schappij en de wereld.”



KINDEREN 1e & 2e Graad (6-12J, 2u/Week)                                                                   
    Beeldatelier     06
    kunstenbad     10  
    Animatiefilm (2e graad)    12
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VOLWASSENEN (vanaf 18 jaar) 
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    ORIENTATIE     26
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4e Graad (8u/week, 5J of 10u/week, 4j)   
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    grafisch ontwerp    38
    DIGITALE BEELDENDE KUNST    40
    animatiefilm     42
    keramiek     44
    beeldhouwkunst     46

4e Graad (10u/week, 4J)
    fotografie     48
    MIXED MEDIA / projectatelier   50
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    CROSS-OVER (4e graad, 8u/week, 5J of 10u/week, 4j)  52
    SPECIALISATIE (8u/ week, 2j, kortlopende studierichting) 54

De Academie voor Beeldende Kunst Gent biedt een 
leerproces door, in, over of mét kunst, verbonden met 
de wereld. 
Iedereen—van vreemde vogel tot huismus—is welkom 
in de academie, ongeacht nationaliteit, sociale klasse 
of leeftijd en met of zonder voorkennis. Je goesting en 
nieuwsgierigheid om zowel in groep als individueel 
op een beeldende ontdekkingsreis te gaan in en mét 
kunst volstaan.

Bij ons kan je levenslang leren!  
We bieden opleidingen aan voor speelvogels vanaf 6 
jaar, maar ook voor jongeren en volwassenen, zowel op 
onze hoofdschool aan de Offerlaan als dicht bij huis in 
één van onze vele wijkafdelingen in Gent. 

In je beeldend onderzoek word je bijgestaan door 
professionele kunstenaar-pedagogen. Ze nemen je 
mee in een beeldend leerproces via een omweg naar 
een onzeker doel waarbij avontuur en ontmoeting 
ontstaan. Hiervoor zijn tijd, métier, verwondering en 
passie onontbeerlijk.  
Ontdekken, experimenteren, creëren en leren aan de 
academie doe je in een aangepast atelier, waar er 
zowel klassikaal als op maat van de leerling wordt 
gewerkt en steeds met aandacht voor onze medemens, 
leefomgeving en milieu. 

Wij geloven erin dat ons Deeltijds Kunst Onderwijs 
(DKO) niet alleen bijdraagt tot de artistieke ont-
plooiing van elk individu, maar mensen ook technisch, 
sociaal, cultureel, maatschappelijk en persoonlijk doet 
groeien. 

We hopen je binnenkort te ontmoeten in één van onze 
vele ateliers die de academie rijk is! 

aanbod 2022-2023
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In de Beeldateliers en Ateliers 
Animatiefilm voor KINDEREN krijgen 
kinderen van 6 tot 12 jaar beeldende 
 technieken aangereikt om vorm te geven 
aan hun eigen wereld.



Kinderen zijn onze dapperste reizigers: we gaan 
onbevangen elk avontuur tegemoet, mijden geen 
enkele ontmoeting en gaan heel ver in onze fantasie. 
Vanuit een vlek, een stijl, een gevoel, een beeld; 
met nu eens een potlood, dan weer een brok klei 
of vindmateriaal. Elke week duiken we in een nieuw 
avontuur, wacht een nieuwe verrassing op ons 
parcours. We fixeren ons niet zozeer op een bestem-
ming: plezier, zelfvertrouwen en zelfkennis zijn de 
echte beloning in dit ontdekkingsatelier!  

Het beeldatelier voor kinderen 
gaat door op woensdag, vrijdag, 
en zaterdag in onze hoofdschool 
of na de schooluren in een 
school in je buurt, telkens 
2 lesuren per week. 

beeldatelier
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beeldateliers in je buurt
     Academie voor beeldende kunst gent, offerlaan 3, 9000 Gent
01. DE VLIEGER - DENDERMONDSESTEENWEG 53, 9000 GENT
02. HET TRAPPENHUIS - LUCAS MUNICHSTRAAT 29, 9000 GENT
03. KLAVERDRIES - KLAVERDRIES 1, 9031 DRONGEN
04. VICTOR CARPENTIER - MEULESTEEDSESTEENWEG 390, 9000 GENT
05. DE FENIKS - ACACIASTRAAT 11/29, 9000 GENT
06. CENTRUM VOOR JONGE KUNST, KASTEEL CLAEYS-BOUÜAERT
     KASTEELDREEF 2, 9030 MARIAKERKE
07. WIJZE BOOM - SINT-BAAFSKOUTERSTRAAT 129, 9040 SINT-AMANDSBERG
08. DE TOVERBERG/APK - SCHOOLSTRAAT 18, 9040 SINT-AMANDSBERG
09. DE HARP - BAGATTENSTRAAT 155, 9000 GENT
10. GUSTAAF CALLIER - SINT-BERNADETTESTRAAT 258, 9040 SINT-AMANDSBERG 
11. MUSEUM DR.GUISLAIN - J.GUISLAINSTRAAT 43, 9000 GENT
12. DE DIALOOG - FRANS VAN RYHOVELAAN 191, 9000 GENT 
13. SINT-JANSCOLLEGE, HEIVELDSTRAAT 117, 9040 SINT-AMANDSBERG
14. DE STERRESPITS, MAALTEBRUGGESTRAAT 185, 9000 GENT
15. DE MUZE, BEGIJNHOFDRIES 42, 9000 GENT
16. NIEUW GENT, CC De Pino, August Vermeylenstraat 186B, 9000 GENT
17. DE KREKEL, KREKELBERG 1, 9040 SINT-AMANDSBERG
18. DE MANDALA, JOZEF II-STRAAT 69, 9000 GENT
19. DE MOZAÏEK, SINT-MARGRIETSTRAAT 33, 9000 GENT
20. CROMBEEN, TENTOONSTELLINGSLAAN 4, 9000 GENT
21. SPORTSCHOOL, J.DE ST.GENOISSTRAAT 33, 9050 GENTBRUGGE
22. DE KLEURDOOS, ONDERWIJSSTRAAT 10, 9050 LEDEBERG
23. HENRI D’HAESE, TWEE KAPELLENSTRAAT 38, 9050 GENTBRUGGE
24. DE PIRAMIDE, SLINKE MOLENSTRAAT 26A, 9000 GENT
25. DE BOOMHUT, BOOMSTRAAT 77, 9000 GENT
26. DE OOGAPPEL, BISDOMKAAI 1, 9000 GENT
27. KLIM, SINT-PIETERSAALSTSTRAAT 78, 9000 GENT
28. GROEN DRIESKEN, VOORDRIES 31, 9050 GENTBRUGGE
29. HIPPO’S HOF, HIPPOLIET LAMMENSSTRAAT 10A, 9000 GENT
30. Melopee, kompasplein 1, 9000 Gent nieuw
31. Triangel, Baudelohof 2, 9000 GENT nieuw
32. Vrije Lagere School Sint-Laurens, Sint-Kruis-Winkeldorp 114
     9042 sint-kruis-winkel nieuw
33. de letterdoos, gentstraat 212, 9041 oostakker - nieuw
34. Sint-JansCOLLEGE OUDE BAREEL, ANtwerpesesteenweg 763, 9040 
     Sint-amandsberg - nieuw
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Het kunstenbad is voor 6 en 7-jarigen en kan je 
volgen in wijkatelier Klim en Mariakerke. Dit is in 
samenwerking met APK (Academie Podiumkunsten) en de 
Kunstbrug. Voor het Kunstenbad op Klim schrijf je 
je in aan één de twee Academies (ACBK of APK), voor 
het Kunstenbad in De Brug schrijf je je in aan beide 
Academies (ACBK & De Kunstbrug).

Vaar je met je fantasie graag de grenzen over van  
de verschillende kunsten of zegt een beeld alleen 
niet genoeg voor jou? Dan voel jij je als een vis in 
het water in ons Kunstenbad! De ene week neem 
je een verfrissende duik in de wereld van woord of 
muziek, de andere week word je dan weer onder-
gedompeld in beeld of beweging. Samen met een 
team van 2 leerkrachten zwem je nieuwe kusten 
tegemoet en geven we met al onze zintuigen onze 
innerlijke wereld vorm. 

kunstenbad
!!NIEUW!!
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Hier starten we een spannende reis met vele 
creatieve tussenstops: we verzinnen een verhaal 
rond een thema (een geheim, een dier…), we creëren 
figuren, attributen en decors, boetseren met plasti-
cine, tekenen en schilderen, knippen en plakken; we 
verwerken onze creaties tot één magische, ritmische 
beeldenstroom, met een streepje klank of muziek. 
Stapsgewijs leren we beelden maken en animeren 
met camera of fototoestel om deze achteraf te 
bewerken met verschillende computerprogramma’s. 
Een boeiend, grenzeloos en leerrijk avontuur! 

Het Atelier Animatiefilm is voor  kinderen vanaf 8 jaar 
en ouder en gaat door op woensdag en zaterdag in onze 
hoofdschool, telkens 2 lesuren per week.

animatiefilm
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beeldatelier
animatiefilm/film

In de Beeldateliers en Atelier 
Animatiefilm voor JONGEREN  ontwikkelen 
jongeren van 12 tot 18 jaar hun eigen 
beeldtaal door naar hartenlust te 
 experimenteren met potlood, papier, 
verf, klei, textiel, vindmateriaal, 
grafische technieken, digitale media, 
fotocamera… 
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beeldatelier

Het beeldatelier voor jongeren gaat door op woens-
dag, vrijdag en zaterdag in de hoofdschool of in een 
locatie in je buurt, telkens 4 lesuren per week.  

Er is geen norm, alleen een veelvoud aan mogelijk-
heden, en aan jou om ze te ontdekken! Dompel je 
onder in verrassende kunstvormen, scherp je oog en 
potlood in één beweging en geniet van een onge-
dwongen sfeer… Kom proeven van allerlei materialen 
en technieken die ook in onze opleidingen voor 
volwassenen aan bod komen: grafiek, schilderen, 
tekenkunst, modelstudie, digitale media, 2D en 3D, 
maar ook reëel en absurd, expressief en gekunsteld, 
reëel of conceptueel.  

Zomaar voor je plezier, om vrienden te maken, als 
aanvulling op jouw middelbare schoolopleiding, of 
net als voorbereiding op het hoger onderwijs: elke 
reden is goed om je in te schrijven in één van onze 
Beeldateliers voor jongeren. 

BEELDATELIER voor JONGEREN in je buurt: 
ACBK, Offerlaan 3, 9000 Gent  
De Toverberg/APK, Achterstraat 18, 9040 Sint-Amandsberg  
Minus One, Opgeëistelaan 455, 9000 Gent 
MSK, F. Scribedreef 1, 9000 Gent (museumatelier) 
Vrije lagere school Sint-Laurens, nieuw  
Sint-Kruis-Winkeldorp 114, 9042 Sint-Kruis-Winkel
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Het Atelier Animatiefilm/film voor jongeren gaat 
door op woensdag, vrijdag en zaterdag in de hoofd-
school, telkens 4 lesuren per week.

animatiefilm/film

Wil je tekeningen, 3-dimensioneel werk, maquettes, 
personages, verhaal, muziek, licht, klank en ritme 
samenbrengen tot een spannende beweeglijke mix? 
Volledig zelfgemaakte beelden opnemen, beelden 
leren bewerken met app’s en software en er een 
fantastisch verhaal uit puren? Met oog voor detail, 
vaardigheid voor kleine kneepjes, toewijding en 
geduld en een hele hoop fantasie… Een onderzoeks-
labo op maat van Z-generatiejongeren! 

1818



oriëntatie
tekenkunst

schilderkunst
modelstudies

illustratie & beeldverhaal
vrije grafiek

grafisch ontwerp
digitale beeldende kunst

animatiefilm
keramiek

beeldhouwkunst
fotografie

mixed media/projectalier
cross-over

specialisatie

volwassenen

vanaf 18 jaar

3e - 4e Graad
locaties



Ook al heb je geen voorkennis toch kan je 
starten in een atelier van jouw keuze éénmaal 
je 18 jaar of ouder bent.  
Een traject duurt 2, 4, 5 of 10 jaar, afhankelijk 
van de opleiding van jouw keuze.  

VOLWASSENEN die graag proeven van de 
verschillende disciplines die onze academie rijk 
is, zijn 1 of 2 jaar welkom in onze Oriëntatie-
opleiding.  

Weet je reeds wat je wil?  
Dan heb je in onze academie de keuze uit 
13 specifieke artistieke ateliers: tekenkunst, 
schilder kunst, modelstudies, vrije grafiek, 
grafisch ontwerp, digitale beeldende kunst, 
fotografie, animatiefilm, illustratie, keramiek, 
beeldhouwkunst, mixed media of cross-over. 
Al deze opleidingen worden ingericht in onze 
ateliers in de hoofdschool.
 

Een leerling van 16 jaar kan instappen in alle 
ateliers van de 4e graad na een motivatiegesprek 
met de leerkracht van het atelier naar zijn/haar 
keuze. Inschrijven hiervoor gebeurt op de academie 
zelf, via het secretariaat.

In het 3de jaar van de 4e graad volg je naast 
het Specifiek Artistiek Atelier om de 2 weken 
een aanvullend keuzevak op maat van jouw 
artistieke traject. 

Je kan jouw kennis en inzicht van de heden-
daagse kunstwereld aanscherpen in het keuzevak 
‘Kunst en Cultuur’ of je kiest voor de lessen ‘Film- 
en Beeldcultuur’ als je graag een bredere kijk op 
heden en verleden van onze audiovisuele kunsten 
krijgt.
In het ‘Digitaal Atelier’ ga je aan de slag met 
apps en programma’s voor tablet, smartphone 
of computer om digitale beelden te creëren die 
vertrekken vanuit je eigen beeldwereld. 
Vul je graag je curriculum aan met een stevige 
portie praktische en/of technische kennis, dan 
is het vak ‘Materiaal & Techniek (2D)’ of het vak 
‘Constructietechnieken (3D)’ misschien iets voor 
jou?
Tenslotte kan je ook kiezen voor een verdiepend
bad tekenen naar levend model tijdens 
‘Modelstudie’.

Je volgt 2 keer per maand 4u les in je keuzevak. 
Bij inschrijving maak je je keuze uit een vast les-
moment, dat je ateliermoment niet mag vervangen of 
overlappen. Voor dit keuzevak kan je geen vrijstel-
ling krijgen. De specifieke data van de keuzevakken 
vind je op onze website academiegent.be. 

keuzevak
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Maar het verhaal gaat verder!  

Na een opleiding in de vierde graad kan je je leer-
traject uitbreiden met de voortgezette opleiding 
Cross-over, die jouw reeds gevolgde opleiding 
combineert met een nieuw atelier. Centraal staat 
hierbij het ontwikkelen en uitvoeren van een eigen 
onderzoek over 2 ateliers heen.  

Een andere mogelijkheid is jezelf twee jaar specia-
liseren in het atelier dat je volgde in de vierde graad 
om je te vervolmaken in je discipline. Hierbij ligt de 
klemtoon verder dan enkel de verdieping in het eigen 
werk en het specifiek atelier. Om de 2 weken volg je 
aanvullend het vak ‘Reflectie en Tentoonstellen’, 
waarbij je samen met je medeleerlingen toewerkt 
naar een gezamenlijke expo die alle disciplines 
samen brengt. 
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Naast een uitgebreide technische bagage, krijg je 
in deze oriëntatieopleiding een verfrissend heden-
daags beeldend bad. Iedere week opnieuw neemt 
je leerkracht je mee in zijn/haar fascinatie voor de 
taal van het beeld. Via opdrachten en individuele 
begeleiding ontdek je de specifieke eigenschappen 
van het uitgebreide materialenpakket waarmee je 
jouw eigen beeldtaal kleur en vorm kan geven. Je kan 
er proeven van de verschillende disciplines die onze 
academie rijk is. 

oriëntatie

Oriëntatie voor volwassenen gaat door op de hoofd- 
school of in een locatie in je buurt, telkens 4 les- 
uren per week. Het lessenrooster kan je raadplegen op 
onze website academiegent.be. 

NIEUW!! ORIENTATIE voor VOLWASSENEN  in je buurt:  
ACBK, Offerlaan 3, 9000 Gent  
De Toverberg/APK, Achterstraat 18, 9040 Sint-Amandsberg  
Groot Atelier Van De Broederij, Standaertsite 1, 
9050 Ledeberg 
Nieuw Gent, CC De Pino, August Vermeylenstraat 186B, 
9000 Gent 
Vrije lagere school Sint-Laurens,  
Sint-Kruis-Winkeldorp 114, 9042 Sint-Kruis-Winkel
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tekenkunst

Vrijwel elke beeldende reis begint op een blad 
papier: een idee, een krabbel, een schets. Met enkel 
een potlood kan je al heel ver komen. 
Alle beeldaspecten passeren de revue, alle beeld-
spelletjes kan je uitproberen, alle emoties kan je erin 
kwijt. Hier worden de meest efficiënte manieren 
van waarnemen, weergeven en ‘vertalen’ grondig 
geoefend, met diverse materialen, onderwerpen 
en technieken. Om tenslotte vanuit eigen initiatief, 
intuïtie en zelfreflectie te vertrekken: het begin van 
een reis zonder eind! 

Binnen de opleiding Tekenkunst kan je kiezen voor 
‘Fundamenten van de Tekenkunst’ of ‘Onderzoek en 
experiment’. 

Tijdens de lessen ‘Fundamenten van de Tekenkunst’ 
maak je kennis met de basis van het tekenen. 
Je gaat aan de slag met vorm en inhoud en 
 analyseert diverse technieken. Het atelier 
‘Onderzoek en Experiment’ is voor leerlingen die 
reeds een basis hebben en hun eigen parcours 
willen bewandelen vanuit hun eigen expressie. 

Tekenkunst 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.
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In het atelier ‘Onderzoek en Experiment’ zoek je naar 
wat je inhoudelijk te vertellen hebt en evolueer je 
naar artistieke zelfstandigheid. Hierbij word je indivi-
dueel begeleid door je leerkracht. 
Dit alles wordt aangevuld met workshops, museum-
bezoeken, toonmomenten, theorielessen omtrent 
materialenleer en kunstinitiatie.

schilderkunst

Schilderkunst gaat door op de hoofdschool. Nieuwe 
leerlingen 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.

Bij inschrijving kies je voor een specifieke titularis- 
groep.

Al schilderend zoek je naar een 
eigen beeldtaal en een eigen wijze 
van vormgeven. 
Binnen de opleiding Schilderkunst 
kan je kiezen voor ‘Fundamenten 
van de Schilderkunst’ of ‘Onderzoek 
en Experiment’. Tijdens de lessen 
‘Fundamenten van de Schilderkunst’ 
krijg je diverse verf- en tekenop-
drachten aangeboden die je laten 
kennis maken met de basis van 
schilderen. Hierbij krijg je eveneens 
een portie Kunstgeschiedenis mee. 

3030 3131



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.
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Illustraties kunnen een fantastische meerwaarde 
zijn bij een tekst, maar kunnen ook op zich de show 
stelen: van één enkele prent, over een reeks tekeningen 
tot een volledige strip of Graphic Novel. Personages, 
decors, handelingen, sfeer, expressie, verhaal, contrast
en kleur: ze maken deel uit van elke voorstelling. 
Begeleid in de vorm van opdrachten en ondersteund 
door lessen waarnemingstekenen, modelstudie en 
digitale beeldbewerking leer je de kneepjes van 
deze beeldtaal.  

De opleiding Illustratie & Beeldverhaal en Grafisch 
Ontwerp zijn administratief één opleiding. 
Na elk geslaagd jaar Illustratie & Beeldverhaal kan je
ervoor kiezen over te stappen naar Grafisch Ontwerp
in samenspraak met je leerkrachten. 

illustratie & 
beeldverhaal

Illustratie & Beeldverhaal gaat door op de hoofd-
school. Nieuwe leerlingen in het eerste jaar kiezen 
uit een traject van 8u/week gedurende 5 jaar of 4u/
week gedurende 10 jaar. Voor leerlingen die de oplei-
ding reeds volgen, blijft het traject van 10u/week 
gedurende 4 jaar ongewijzigd  

Als leerling van de academie kan je aan een heel 
voordelig tarief het Adobe Creative Cloud pakket aan-
schaffen om eventueel thuis verder te werken aan jouw 
projecten. 
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vrije grafiek

Naast de traditionele technieken (diepdruk, hoogdruk, 
vlakdruk en doordruk) is ons atelier ook een ideale 
plek om te experimenteren met minder gekende of 
nieuwere technieken. Er is de laatste jaren erg veel 
aandacht geschonken aan een veiliger en milieu-
vriendelijkere manier van werken. Onze leerkrachten 
kunnen dan ook met recht en rede zeggen dat ze inter-
nationaal pioniers zijn op het vlak van non-toxische 
grafiek! Graag delen zij hun nieuwe denken en unieke 
kennis over non-toxisch etsen, fotopolymeertechnieken, 
watergedragen zeefdruk, monotype, Japanse hout-
snede, digitale technieken… met jou. 

Vrije Grafiek gaat door op de hoofdschool. Nieuwe 
leerlingen in het eerste jaar starten in een traject 
van 8u/week gedurende 5 jaar. Voor leerlingen die de 
opleiding reeds volgen, blijft het traject van 10u/week 
gedurende 4 jaar ongewijzigd. 

Je inschrijving in het eerste jaar Vrije Grafiek is 
pas definitief na een kennismakingsgesprek met één 
van de leerkrachten. Dit om inzicht te krijgen in de 
werking van het atelier en je keuze te maken uit de 
verscheidene workshops die worden aangeboden. Een 
  afspraak voor een gesprek maak je door te mailen naar 
vrijegrafiekgent@gmail.com. 
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Gedurende de opleiding benader je op 
een ongedwongen manier de verschil-
lende aspecten van het grafische 
ontwerp: lay-out, typografie, fotografie, 
letterontwerp, kalligrafie, logo’s en 
huisstijlen. Je maakt uitgebreid kennis 
met de verschillende druktechnieken en 
boekbind-methodes, zoals lumbecken 
en Japanse binding. Ook de grafische 
programma’s zoals Photoshop, Indesign 
en Illustrator komen aan bod. 
Je benadert de leerstof al doende en 
vanuit een artistiek oogpunt. 

grafisch ontwerp

Grafisch Ontwerp gaat door op de hoofd-
school. Leerlingen volgen een opleiding 
van 8u/week gedurende 5 jaar. 

Als leerling van de academie kan je aan 
een heel voordelig tarief het Adobe 
Creative Cloud pakket aanschaffen om 
eventueel thuis verder te werken aan 
jouw projecten. 

Het atelier is uitgerust met een eigen zeefdrukatelier 
voor het drukken op papier en textiel. Een laser-
printer, A3-Inktjet printer/scanner en laptops staan 
ter beschikking van de leerlingen.  

Na elk geslaagd jaar Grafisch Ontwerp kan je 
ervoor kiezen over te stappen naar de opleiding 
Illustratie & Beeldverhaal. 
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Dit atelier is een artistieke vrije ruimte voor nieuw 
digitaal, audiovisueel beeldend werk met de daar-
aan verbonden technieken. Het is een digitale 
denk- en doe-tank. Door middel van oefeningen 
onderzoeken we creatieve processen en artistieke 
strategieën om jouw digitale ideeën en de verschil-
lende media in uitéénlopende contexten toe te 
passen. Verrassend genoeg komen de ‘klassieke’ 
kunstvormen hierin ook aan bod: van digitaal tekenen, 
schilderen en boetseren op een iPad tot fotografie, 
animatie en performancekunst.  

digitale 
beeldende kunst

Digitale Beeldende Kunst gaat door op de hoofdschool. 
Leerlingen volgen een opleiding van 8u/week gedurende 
5 jaar. 

Als leerling van de academie kan je aan een heel 
voordelig tarief het Adobe Creative Cloud pakket aan-
schaffen om eventueel thuis verder te werken aan jouw 
projecten. 
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animatiefilm

Heb jij een honger naar de ontdekking van het 
bewegende beeld? Word jij gelukkig van werken met 
je handen, of ben je thuis in de digitale wereld van 
computers en programma’s? Ontdek een hele waaier 
aan animatiefilmtechnieken die je kan hanteren bij 
het uitwerken van een persoonlijk verhaal of je expe-
rimentele creaties. 
Iedereen kan instappen op elk niveau, met of zonder 
voorkennis. Je maakt al doende kennis met de beeld-
taal aan de hand van open opdrachten. Technische 
knowhow is geen doel op zich, wel wordt er theorie 
geboden en technieken belicht die belangrijk zijn 
voor de animator. Je staat stil bij wat je wil over-
brengen op een publiek, wat je wil vertellen, beroeren 
of oproepen met je werk.  
Ten slotte start je een eigen filmproject. Of je nu 
dieper wil ingaan op film-technische aspecten of 
juist meer experimenteel aan de slag wil? Je bepaalt 
zelf je traject en je volgt je persoonlijke interesse. 
Software waarmee je kennis maakt in animatie zijn 
o.a. Adobe Photoshop, Premiere Pro, AfterEffects, 
TVPaint Pro.  

Animatiefilm gaat door op de hoofdschool. Leerlingen 
volgen een opleiding van 8u/week gedurende 5 jaar. 

Als leerling van de academie kan je aan een heel 
voordelig tarief het Adobe Creative Cloud pakket aan-
schaffen om eventueel thuis verder te werken aan jouw 
projecten. 
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In het functionele onderzoek je de functie van het 
gebruiksobject; in het sculpturale of beeldende 
vertrekt je vanuit de vorm. In beide brengen we 
materie in dialoog met ruimte, vorm, licht en kleur. 
Vormtechnieken (draaien, gieten, boetseren, mouleren, 
opbouwen met platen…), glazuuronderzoek, stook-
techniek… vormen de basis voor de ontwikkeling 
van een hedendaagse eigen beeldtaal in beelden, 
potvormen, installaties, sculpturen…  

Klei — het geheugen van de natuur 
en cultuur - inspireert mensen al 
eeuwenlang. Jouw invalshoek, de 
zeggingskracht van aardewerk, 
steengoed, porselein… is ons vertrek-
punt. Aarde — water — lucht — vuur: 
jouw en onze passie!

In de basisjaren ontdek je de 
mogelijkheden van klei, van rots 
tot slib. Technische ontwikkeling en 
artistiek proces gaan hand in hand. 
Inhoudelijke reflectie, presentatie 
en bespreking krijgt een steeds 
prominentere rol doorheen je traject. 
Tegelijk wordt een gezonde en 
veilige werkattitude aangeleerd. 
Binnen de opleiding kan je de focus 
leggen op verschillende aspecten 
van keramiek, elk met zijn specifieke 
technieken, artistieke mogelijkheden 
én experimenten.  

keramiek

Keramiek gaat door op de hoofdschool. 
Nieuwe leerlingen in het eerste jaar 
starten in een traject van 8u/week 
gedurende 5 jaar. Voor leerlingen die 
de opleiding reeds volgen blijft het 
traject van 10u/week gedurende 4 jaar 
ongewijzigd. 
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De opleiding beeldhouwen is een labo voor 3-dimen-
sioneel onderzoek waarbij je stap voor stap je eigen 
ruimtelijke vorm- en beeldtaal ontwikkelt. In de 
eerste 2 jaren van de Beeldhouwkunst laten we je 
via gerichte opdrachten kennis maken met de vele 
facetten van de beeldhouwkunst, alsook het werken 
vanuit een concept of brainstormen rond een (zelf-
gekozen) thema. Van boetseren in klei, over studie 
naar levend model, het maken van gipsen mallen, 
leren waarnemen van verhoudingen tot compositie-
oefeningen met allerhande materialen als hout, 
metaal, steen, object trouvé… 

In de daaropvolgende jaren zal steeds meer de 
klemtoon gelegd worden op het ontwikkelen van een 
eigen beeldtaal en het individuele onderzoek in de 
meest uiteenlopende vormen, materialen en onder-
werpen. De leerling is vrij zijn persoonlijk traject uit 
te stippelen waarbij de leraar veeleer als mentor 
optreedt. 

beeldhouwkunst

Beeldhouwkunst gaat door op de hoofdschool. Nieuwe 
leerlingen in het eerste jaar starten in een traject 
van 8u/week gedurende 5 jaar. Voor leerlingen die de 
opleiding reeds volgen blijft het traject van 10u/
week gedurende 4 jaar ongewijzigd.
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De opleiding vertrekt vanuit praktijkgerichte, open 
opdrachten met aandacht voor de ontwikkeling van 
een persoonlijke fotografische beeldtaal en visie. 
Hierbij vormt techniek geen doel op zich, maar stuurt 
deze het ‘beeld’ in dienst van jouw idee. Je wordt 
opgeleid tot auteur, iemand die iets te vertellen 
heeft met de beelden die je maakt. Dat auteurschap 
is essentieel binnen de afdeling, iedereen heeft zijn 
eigen authenticiteit en die eigenheid ontdekken, 
erkennen en vormgeven binnen het medium is onze 
belangrijkste betrachting. Het lesprogramma bestrijkt 
een breed fotografisch veld met onder andere de 
technische aspecten, beeldanalyse, studiofotografie, 
analoge fotografie, digitale postproductie, printen 
en presentatie. Ook kunst- en fotogeschiedenis 
maken deel uit van je programma. 

Het atelier heeft 2 uitgebreide computerlokalen 
met 30 werkstations, een ruime print hall met groot-
formaat fotoprinters, fotostudio’s met studioflitsen, 
digitale hasselblad- en technische camera’s. Naast 
het digitale park beschikken we ook nog over een 
analoge doka. 

fotografie

Fotografie gaat door op de hoofdschool. Leerlingen 
volgen een opleiding van 10u/week gedurende 4 jaar. 

Als leerling van de academie kan je aan een heel 
voordelig tarief het Adobe Creative Cloud pakket aan-
schaffen om eventueel thuis verder te werken aan jouw 
projecten. 
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Mixed Media of projectatelier is een multidisci-
plinaire opleiding voor zowel autodidacten als 
vooropgeleiden. Gedurende de eerste twee jaar 
worden gerichte opdrachten gegeven die telkens 
twee disciplines met elkaar verbinden: sculptuur & 
fotografie, performance & video, schilderen & archi-
tectuur, installatie & licht… Deze opdrachten worden 
ondersteund met diverse technische workshops. 
Vanaf het derde jaar bepaalt de leerling zelf een 
jaarproject en treden de leraren op als mentoren. 

mixed media 
projectatelier

Mixed Media gaat door op de hoofdschool. 
Leerlingen volgen een opleiding van 10u/
week gedurende 4 jaar. 

Je inschrijving in het eerste jaar Mixed 
Media is pas definitief na een kennis- 
makingsgesprek met één van de leerkrachten. 
Dit om inzicht te krijgen in de werking 
van het atelier. 



cross-over Heb je bij ons reeds 2 jaar een atelier in de 4e 
graad gevolgd of een opleiding in de 4e graad 
afgerond en loop je al een tijdje rond met een 
boeiende onderzoeksvraag waarbij je een kruis-
bestuiving wilt maken tussen je reeds verworven 
artistieke ervaringen en nieuwe ervaringen uit een 
ander, misschien nog onbekend atelier? Dan kan de 
voortgezette opleiding Cross-over je een goed kader 
bieden om dit onderzoek uit te voeren. 
Je maakt deel uit van twee ateliers naar keuze. 
De leerkrachten in je ateliers ondersteunen je bij 
het praktisch en inhoudelijk concretiseren en reali-
seren van jouw onderzoek. 

Cross-Over gaat door op de hoofdschool. 
Nieuwe leerlingen in het eerste jaar 
starten in een traject van 8u/week gedu-
rende 5 jaar. Voor leerlingen die de 
opleiding reeds volgen blijft het traject 
van 10u/week gedurende 4 jaar ongewijzigd. 

Een cross-over traject vraag je aan via 
een projectaanvraag, te vinden op  
academiegent.be of te verkrijgen op het 
secretariaat. Beschrijf hierin kort je 
onderzoek & motivatie om 2 gekozen ateliers 
te combineren en voeg enkele beelden van 
je persoonlijk werk toe. Bezorg deze  
projectaanvraag aan het secretariaat via 
acbk@onderwijs.gent.be.  
Na overleg met de leerkrachten word je 
door het secretariaat verwittigd of je 
projectaanvraag al dan niet is aanvaard  
en kan je je inschrijving finaliseren. 
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Proficiat, Je hebt de 4e graad beëindigd!  
Wil jij je nu verder ontplooien op zowel artistiek 
als technisch vlak? Ben je gepassioneerd door je 
discipline en zoek je naar vervolmaking? Dan is de 
specialisatiegraad iets voor jou! Er wordt doorheen 
de opleiding Specialisatie toegewerkt naar een 
gemeenschappelijke groepstentoonstelling, met de 
nodige feedback, het maken van een portfolio, met 
tekst en documentatie. De Specialisatie is natuurlijk
geen eindpunt voor jou. Je krijgt alle tools om als 
kunstenaar te blijven groeien en zo je plaats te 
vinden in het brede veld van de actuele kunsten! 

Een opleiding Specialisatie bestaat uit 2 leerjaren en 
omvat 8 lesuren/week: 6u ‘Specifiek Artistiek Atelier’ 
en 2u het algemene vak ‘Reflectie & Tentoonstellen’.

In het ‘Specifiek Artistiek Atelier’ ontwikkel je verder 
je eigen beeldtaal vanuit je persoonlijke thematiek. 
Hiervoor krijg je individuele begeleiding op maat en 
win je aan eigen artistieke maturiteit.
Het vak ‘Reflectie & Tentoonstellen’ is een essentieel 
onderdeel van je traject en ondersteunt je persoon-
lijke engagement & ambitie als kunstenaar.  

specialisatie

Je moet geslaagd zijn in een opleiding in de 4e graad 
om Specialisatie te kunnen aanvangen. Volgde je jouw 
opleiding in de 4e graad aan een andere academie? Dan 
kan je instappen in Specialisatie na een motivatiege-
sprek met de leerkracht van jouw Specifiek Artistiek 
Atelier. 

Doorheen praktische en theoretische oefeningen 
ontdek je wat er praktisch en inhoudelijk nodig is 
om iets te laten zien. Je gaat op zoek naar je eigen 
woordenschat in dialoog met je werk vanuit je eigen 
werkmethode en werkplek. Je reflecteert samen met 
je medeleerlingen over je werk, onderzoekt verschil-
lende conventionele en onconventionele manieren van 
presenteren, je maakt multidisciplinaire proefopstel-
lingen en plaatst je werk in nieuwe contexten. 

Voor leerlingen van het eerste jaar start het vak 
‘Reflectie & Tentoonstellen’ met een afstemmingsgesprek 
in de maand september. 
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De lessen starten op maandag 5 september!  

De laatste week van juni en van 1 t/m 3 september 
is er een open atelierweek, je kan dan bij de leer-
krachten van de ateliers terecht voor meer concrete 
info over de lessen. Een proefles volgen in één van 
onze ateliers is gedurende de hele maand september 
mogelijk.  

Inschrijven kan t/m 30 september. Dit doe je online 
via mijnacademie.be/acbkgent of via afspraak op 
het secretariaat van de academie.  

Ben je in het bezit van een UiTPAS met kansentarief 
van de stad Gent (of Merelbeke, Destelbergen, 
Melle of Lochristi) dan betaal je slechts 20% van het 
officieel inschrijvingsgeld.  Alle informatie over wie in 
aanmerking komt voor een UiTPAS met kansentarief 
en hoe je deze aanvraagt, vind je op uitin.gent.be of 
via Gentinfo: 09 210 10 10.   

ONLINE INSCHRIJVEN 
Dit kan vanaf 30 mei t/m 30 september middernacht.
Ga via onze website naar ‘inschrijven’ en klik daar op 
de inschrijvingslink of surf meteen naar:
mijnacademie.be/acbkgent.  

info en inschrijvingen
Het online inschrijven verloopt in 2 stappen: eerst 
maak je een account aan en voeg je een leerling toe 
aan je account. Hierna kan de eigenlijke inschrijving 
voor een opleiding en de betaling gebeuren. 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 
tot eind september tijdens de openingsuren terecht 
op het secretariaat van de academie, Offerlaan 3
in Gent. 

TARIEVEN 2022-2023 
-18j 18-24j** +24j

volledig tarief 87€ 168€ 366€

verminderd tarief* 62€ 168€

UiTPAS met 

kansentarief***

9,8 € 1e kind
9,8 € 2e kind

29€ 29€

Meer info over de academie, onze visie, de locaties, 
lesgroepen, lessenroosters, leraars en tarieven kan je 
vinden op onze website academiegent.be. Indien je nog 
vragen hebt, stel deze gerust tijdens de openingsuren 
aan het secretariaat of via acbk@onderwijs.gent.be

*Alle voorwaarden voor verminderde tarieven vind je terug op onze 
website academiegent.be
**18-24 jaar = jongvolwassene vanaf 18 jaar en jonger dan 25 jaar 
op datum van 31 december 2022.
***Persoon met een Uitpas met kansentarief op naam . Geldige Uit-
pas waarvan het voorlaatste cijfer een 1 is.
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