
Specialisatie:

WAT?
Specialisatie is een opleiding die je kan volgen na het beëindigen 
van je vierde graad om je te vervolmaken in je discipline. 
Hier kan je je nog verder ontplooien op zowel artistiek  
als technisch vlak. 
 
TRAJECT:
Je studietraject bestaat uit 2 leerjaren en omvat 8 lesuren per week: 
            6 uur artistiek atelier
            2 uur algemeen vak Reflectie & Tentoonstellen
 
Reflectie & Tentoonstellen gaat door om de twee weken op ofwel 
maandagavond, telkens van 18.30u tot 21.10u ofwel op zaterdag-
voormiddag, telkens van 9.30u tot 12.10u. Dit vak ondersteunt je 
engagement en ambitie. Dit door groeiende reflectie, (zelf)evaluatie 
en onderzoek. We sluiten de opleiding specialisatie af met een 
gezamenlijke tentoonstelling.
 
VOOR WIE?
- Ben je geslaagd in het 4e jaar van de vierde graad van een 
bepaalde richting, dan kan je naar het eerste jaar specialisatie
- Ben je reeds geslaagd voor het 1e jaar specialisatie, dan kan je 
je traject vervolmaken in het 2e jaar.
- Ben je een externe leerling, kom je vanuit een andere academie: 
we verwachten dat je je eigen werk, intenties, engagement en ambitie 
toelicht aan de hand van een schetsboek/foto’s,... bij een intake-
gesprek met de atelierleerkrachten.
 
INFOWEEK
De eerste week van september is er geen les maar infoweek. Je kan op  
de lesmomenten van je gekozen atelier bij de leerkrachten terecht 
voor informatie over de atelierlessen. Er zijn twee infomomenten voor 
alle leerlingen specialisatie op zaterdag 10 september om 10u en op 
maandag 26 september om 20u.
 
AFSTEMMINGSGESPREK 
Om de begeleiding optimaal te kunnen voorbereiden en verwachtingen op 
elkaar af te stemmen, nodigen we je uit op een afstemmingsgesprek. 
Voor leerlingen van het 1e jaar en nieuwe leerlingen die instappen 
in het 2e jaar valt dit op maandag 12 september vanaf 18u.

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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