
Cross-over:
Voortgezette opleiding in de 4e graad
als uitbreiding van je studietraject.

Wat?
Eén traject, twee ateliers:
een atelier is je hoofdvak, het andere je bijvak.

Voor wie?
- je kan inschrijven voor de opleiding cross-over, na minimum twee   
  jaar in een opleiding :
      Cross Over ATELIER 1 (hoofdvak) (= je vertrouwde atelier)
      Cross Over ATELIER 2 (bijvak) (= uitbreiding van je traject)
- na een opleiding specialisatie :
      Cross Over ATELIER 1 (hoofdvak) (= uitbreiding van je traject)
      Cross Over ATELIER 2 (bijvak) (= het vertrouwde atelier)

Wil je graag instappen in het eerste jaar van cross-over?
    - Je schrijft in via de site mijnacademie.be/acbkgent 
      of je contacteert het secretariaat voor hulp bij inschrijving. 
    - Bij inschrijving in het eerste jaar vul je de projectfiche in  
      om een cross-overtraject aan te vragen. Beschrijf jouw project          
      en motivatie beknopt op de projectfiche. Voorzie de nodige    
      beelden.
    - Mail je projectaanvraag naar acbk@stad.gent. Het secretariaat 
      bezorgt alles aan de twee ateliertitularissen. Deze twee 
      leraren overleggen over de aanvraag van jouw cross-over.
    - Het secretariaat verwittigt je of je inschrijving werd 
      aanvaard. 
Ben je al leerling cross-over?
      Je kan gewoon inschrijven via de site mijnacademie.be/acbkgent 
      of je contacteert het secretariaat voor hulp. Wil je echter      
      veranderen van hoofdvak/bijvak, dan dien je een nieuwe 
      projectfiche in, zoals hierboven beschreven.

Infoweek
Van donderdag 1 tot en met zaterdag 3 september zijn het infodagen en 
is er geen les. Je kan op alle bovenstaande lesmomenten bij de leer-
krachten van het atelier terecht voor informatie over de opleiding en 
het bespreken van je project. De lessen starten vanaf 5 september. 

Inschrijven kan online via www.mijnacademie.be/acbkgent vanaf 30 mei 
om 13u. Kijk op onze website academiegent.be voor informatie, 
inspiratie en hulp om in te schrijven en stel gerust je vragen per 
e-mail via acbk@stad.gent of telefonisch op 09/233 58 26
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