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ORGANISATIE ACADEMIE NOORD 
  

AANVANG: 1 september 2018 
  

   

NIEUWE benaming VROEGERE benaming   

BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN BEELDENDE KUNSTEN   

1ste graad BEELDATELIER  Jeugdatelier / lagere graad  2 lesuren per week  

1ste leerjaar 1ste graad beeldatelier  1ste leerjaar    

2de leerjaar 1ste graad beeldatelier  2de leerjaar   

      

2de graad BEELDATELIER      

1ste leerjaar 2de graad beeldatelier  3de leerjaar  2 lesuren per week  

2de leerjaar 2de graad beeldatelier 4de leerjaar   

3de leerjaar 2de graad beeldatelier  5de leerjaar    

4de leerjaar 2de graad beeldatelier  6de leerjaar    

      

3de graad BEELDATELIER  Jongerenateliers / middelbare graad  4 lesuren per week  

1ste leerjaar 3de graad beeldatelier  1ste jaar jo at   

2de leerjaar 3de graad beeldatelier 2de jaar jo at   

3de leerjaar 3de graad beeldatelier 3de jaar jo at vanaf hier volgen de leerlingen van de 3de graad 
BEELDATELIER 

4de leerjaar 3de graad beeldatelier 4de jaar jo at specifieke artistieke ateliers - van 3de t/m 6de jaar  

5de  leerjaar 3de graad beeldatelier 5de jaar jo at   

6de leerjaar 3de graad beeldatelier 6de jaar jo at   

      

4de graad S.A.A. (specifiek artistiek atelier) volwassenenateliers / hogere graad  8 lesuren per week  

1ste jaar optie schilderkunst (of andere) idem   
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2de jaar optie schilderkunst idem  verplicht vak naast het S.A.A.: 2 lesuren KUNST EN CULTUUR  

3de jaar optie schilderkunst  idem   

4de jaar optie schilderkunst idem   

5de jaar optie schilderkunst idem      

Na positief advies van de eindjury in juni kan een leerling overgaan naar de kortlopende 
 

studierichting SPECIALISATIE (nieuwe leerling: beoordeling portfolio)  
 

SPECIALISATIE  volwassenenateliers / 
specialisatiegraad 

8 lesuren per week  

1ste jaar specialisatie schilderkunst (of 
andere) 

1ste jaar specialisatiegraad 
schilderkunst 

 

2de jaar specialisatie schilderkunst 2de jaar specialisatiegraad schilderkunst 
 

   

OPTIES OPTIES 
 

BEELDHOUWEN EN RUIMTELIJKE KUNST BEELDHOUWEN  
 

FOTOKUNST IDEM  
 

TEKENKUNST IDEM  
 

GRAFIEKKUNST VRIJE GRAFIEK 
 

KERAMIEK  IDEM  
 

SCHILDERKUNST  IDEM  
 

PROJECTATELIER DIVERSE KUNSTEN 
 

   

VAKKEN  
  

KUNST EN CULTUUR KUNSTGESCHIEDENIS 
 

bijzondere kunstgeschiedenis 
(specialisatiegraad) 

wordt niet meer ingericht  
 

Keuzeatelier (specialisatiegraad - 10 lessen) wordt niet meer ingericht = leerlingen 4de GR + SPECIAL nemen verplicht deel aan tweejaarlijkse 
atelierwissel  
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deze duurt drie lesweken (6 ateliermomenten) 

CLUSTERS WAARVOOR ACADEMIE NOORD ONDERWIJSBEVOEGDHEID HEEFT 
 

cluster 1: de opties beeldatelier in de eerste, tweede en derde graad 
 

cluster 4: de volgende opties in de derde graad, de vierde graad en de kortlopende studierichting specialisatie:  

a) animatiefilm; b) beeldverhaalatelier; c) digitaal beeldatelier; d) digitale beeldende kunst; e) fotokunst; f) video- en filmkunst. 

cluster 5: de volgende opties in de vierde graad en de kortlopende studierichting 
specialisatie:  

 

a) beeldende en audiovisuele kunsten; b) cross-over-project; c) interactieve media; d) initiatieatelier; e) projectatelier. 

cluster 6: de volgende opties in de vierde graad en de kortlopende studierichting 
specialisatie:  

 

a) grafisch ontwerp en illustratie; b) levend model; c) schilderkunst; d) tekenkunst; e) grafiekkunst 

cluster 7: de volgende opties in de vierde graad en de kortlopende studierichting 
specialisatie:   

 

a) beeldhouwen en ruimtelijke kunst; b) glasschilderkunst; c) keramiek; d) kunstambacht: glas-in-lood; e) kunstambacht: papier.    

We spreken niet meer van wijkafdelingen of filiaalafdelingen maar van 
VESTIGINGSPLAATSEN 

 

Beeldatelier Kaart = vestigingsplaats Kaart 
  

Atelier Keramiek/Beeldhouwen en Ruimtelijke Kunst = vestigingsplaats K/B+RK 
 

Antverpia = hoofdvestigingsplaats 
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