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In de afdeling Beeldhouwen en ruimtelijke kunst gaan we de uitdaging aan om onze persoonlijke beeld-
taal in 3D te ontwikkelen. Die kan figuratief zijn, monumentaal, ruimtelijk en/of conceptueel. Je leert er 
via tekeningen, maquettes en voorstudies een volwaardig werk ontwikkelen en exposeren. In het atelier 
kan je zelf voor schepper spelen en geef je jouw ideeën vorm in klei, maak je assemblages en construc-
ties met allerhande materialen, en leer je technieken zoals steen- en houtkappen, lassen en braseren, 
mouleren en patineren. 

We gaan een bewuste dialoog aan met de Kunst en cultuur die ons omringen, en brengen onze visie 
actief naar buiten. Persoonlijke groei door middel van vrijheid en experiment, onder een begripvolle 
begeleiding, dragen we hoog in het vaandel. Expressie krijgt vorm dankzij een degelijke basisopleiding 
waarin we aandacht schenken aan een breed spectrum van noden en mogelijkheden:

_  ruim aanbod van opdrachten en projecten 
_  ontwikkeling ruimtelijk denken; ruimtelijk werk, assemblages en constructies 
_ plastische expressie; boetseren naar model, ontwerpen en vrij werk in klei 
_  technische (basis)kennis; lassen, mouleren, hout- en steenkapvpen, patineren,… 
_  introductie van moderne technieken en materialen; plasticrète, siliconenrubber, alginaat,  
 epoxyhars,… 
_  museumbezoek, workshops (brons gieten, houtkappen,…)

Etterbeek 57 Generaal Tombeurstraat 57, 1040 Etterbeek – achteraan

Toelatingsvoorwaarden
De student is minstens 18 jaar oud.

Type onderwijs
Het onderwijs in onze academie behoort tot 
het deeltijds kunstonderwijs. Het DKO, als 
niet-leerplichtige vorm van onderwijs in de  
kunsten, richt zich tot een bijzonder brede 
waaier van belangstellenden: verschillende 
achtergronden en interesses, verschillende 
private doel stellingen, grote verscheidenheid  
in leeftijd en (artistieke) rijpheid en dit alles  
in een context van gedreven vrijwilligheid.  
De wens om zich persoonlijk en artistiek te 
ontplooien en zichzelf te ontdekken binnen 
een formeel leer proces is het punt van over-
eenkomst tussen alle leerlingen en ontvang  
je een studentenkaart.

Tarieven
Inschrijvingen academiejaar 2021-2022

- Normaal tarief tot 30 juni: € 365
daarna: € 375 

- Met mindering: € 175
Mindering inschrijvingsgeld is enkel mogelijk 
mits het voorleggen van de hiervoor 
noodzakelijke attesten vóór 15 oktober. 

Elke student van RHoK Academie kan een 
Adobe-licentie bekomen - met een geldigheid 
van 1 jaar - voor een zeer schappelijke prijs.

Leerkrachten
Wim Waumans 
Mathias Goyvaerts

Het academiejaar begint op 1 september

De opleiding is gespreid over 4 jaar. Je kan 10 uur per 
week naar het atelier komen in het 1ste, 2e en 4e jaar. 
In het 3e jaar heb je naast 8 uur atelier 2 uur ‘Kunst en 
cultuur’. Na het succesvol beëindigen van de 4e graad 
(zonder bisjaar) kan ze verlengd worden met 2 jaar 
Specialisatie.

Toelatingsvoorwaarden
De student is minstens 18 jaar oud.

Inlichtingen
Voor alle informatie in verband met verminderingen, 
inschrijvingen, lesroosters,… kan je steeds terecht op 
het secretariaat. Bij de inschrijving accepteer je het 
schoolreglement.

Link naar  
website 
van het  
atelier
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Leerkrachten
Bertrand Verhelst

Het academiejaar begint op 1 september

De opleiding is gespreid over 4 jaar. Je kan 10 uur 
per week naar het atelier komen in het 1ste, 2e en 4e 
jaar. In het 3e jaar heb je naast 8 uur atelier 2 uur 
‘Kunst en cultuur’. Na het succesvol beëindigen van 
de 4e graad (zonder bisjaar) kan ze verlengd worden 
met 2 jaar Specialisatie.

Inlichtingen
Voor alle informatie in verband met verminderingen, 
inschrijvingen, lesroosters,… kan je steeds terecht op 
het secretariaat. Bij de inschrijving accepteer je het 
schoolreglement.

In de afdeling Beeldhouwen en ruimtelijke kunst gaan we de uitdaging aan om onze persoonlijke beeld-
taal in 3D te ontwikkelen. Die kan figuratief zijn, monumentaal, ruimtelijk en/of conceptueel. Je leert er 
via tekeningen, maquettes en voorstudies een volwaardig werk ontwikkelen en exposeren. In het atelier 
kan je zelf voor schepper spelen en geef je jouw ideeën vorm in klei, maak je assemblages en construc-
ties met allerhande materialen, en leer je technieken zoals steen- en houtkappen, lassen en braseren, 
mouleren en patineren. We gaan een bewuste dialoog aan met de Kunst en cultuur die ons omringen, en 
brengen onze visie actief naar buiten. Persoonlijke groei door middel van vrijheid en experiment, onder 
een begripvolle begeleiding, dragen we hoog in het vaandel. Expressie krijgt vorm dankzij een degelijke 
basisopleiding waarin we aandacht schenken aan een breed spectrum van noden en mogelijkheden: 

_ ruim aanbod van opdrachten en projecten 
_ ontwikkeling ruimtelijk denken; ruimtelijk werk, assemblages en constructies 
_ plastische expressie; boetseren naar model, ontwerpen en vrij werk in klei 
_ technische (basis)kennis; lassen, mouleren, hout- en steenkappen, patineren,… 
_ introductie van moderne technieken en materialen; plasticrète, siliconenrubber, alginaat,  
 epoxyhars,… 
_ museumbezoek, workshops (brons gieten, houtkappen,…)

Sint-Pieters-Woluwe 12 
Kleine Kerkstraat 12, 1150 Sint-Pieters-Woluwe – 1ste verdieping

Toelatingsvoorwaarden
De student is minstens 18 jaar oud.

Type onderwijs
Het onderwijs in onze academie behoort tot 
het deeltijds kunstonderwijs. Het DKO, als 
niet-leerplichtige vorm van onderwijs in de  
kunsten, richt zich tot een bijzonder brede 
waaier van belangstellenden: verschillende 
achtergronden en interesses, verschillende 
private doel stellingen, grote verscheidenheid  
in leeftijd en (artistieke) rijpheid en dit alles  
in een context van gedreven vrijwilligheid.  
De wens om zich persoonlijk en artistiek te 
ontplooien en zichzelf te ontdekken binnen 
een formeel leer proces is het punt van over-
eenkomst tussen alle leerlingen en ontvang  
je een studentenkaart.

Tarieven
Inschrijvingen academiejaar 2021-2022

- Normaal tarief tot 30 juni: € 365
daarna: € 375 

- Met mindering: € 175

Mindering inschrijvingsgeld is enkel mogelijk 
mits het voorleggen van de hiervoor 
noodzakelijke attesten vóór 15 oktober. 

Elke student van RHoK Academie kan een 
Adobe-licentie bekomen - met een geldigheid 
van 1 jaar - voor een zeer schappelijke prijs.
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Edouard de Thibaultlaan 2, 1040 Etterbeek 
T 02 733 45 51   |   F 02 735 88 09   
info@

rhokacadem
ie.be

Afdelingen: Beeldende en audiovisuele kunsten,  
Grafiekkunst, Projectatelier, Schilderkunst,  
Tekenkunst, Beeldatelier jongeren (12-17 j.)

Openingsuren secretariaat
m

a  10-13 & 14-18 u.
w

o  10-13 & 14-18 u.
do  10-13 & 14-18 u.  

Trein: Centraal Station en M
etro, Station M

erode, 
Station Schum

an

M
etro: M

erode of Thieffry 
Tram

: 81 - 82 - 44 - 39 - 23 - 90 
Bus: 61 - 20 - EO - H

M
 - W

A - E

W
agen: Als je m

et de w
agen kom

t, m
oet je  

er rekening m
ee houden dat de academ

ie  
over een beperkt aantal gratis parkeerplaatsen 
beschikt. M

et een inschrijvingsbew
ijs kan je  

tegen betaling een parkeerkaart krijgen bij de 
gem

eente Etterbeek.
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Edouard de Thibaultlaan 43, 1040 Etterbeek 
Afdelingen: Beeldatelier kinderen (6-11 j.),  
Anim

atiefilm
, Fotokunst, Grafisch ontw

erp  
en illustratie
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Generaal Tom
beurstraat 57, 1040 Etterbeek 

 Afdelingen: Ruim
telijke kunst, Juw

eelontw
erp/

edelm
etaal, Projectatelier
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Kleine Kerkstraat 12, 1150 Sint-Pieters-W
oluw

e 
T 02 770 06 24   |   F 02 771 60 62  
secretariaat.w

oluw
e@

rhokacadem
ie.be

Afdelingen: Beeldende en ruim
telijke kunst,  

Grafiekkunst, Schilderkunst, Tekenkunst,  
Beeldatelier kinderen (6-11 j.), Beeldatelier  
jongeren (12-17 j.)

Openingsuren secretariaat
m

a  9-19 u.
di     8-13 u.
w

o  10-18 u.

Tram
: 39 - 44 (vanuit M

ontgom
ery) 

W
agen: Er is geen parkeerplaats op  

het dom
ein van de academ

ie.
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schrijven
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21 - 20
22

www.rhokacademie.be

Inschrijven kan van 1 juni tot 30 septem
ber. 

Zie w
ebsite: w

w
w.rhokacadem

ie.be
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Edm

ond M
esenslaan 2, 1040 Etterbeek 

Afdelingen: Beeldatelier kinderen (6-11 
jaar) 
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Tw
ee H

uizenstraat 43, 1140 Evere 
 Afdelingen: Beeldatelier kinderen (6-11 
jaar)
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s
de Jam

blinne de M
euxplein 8-9, 1030 

Schaarbeek 
 Afdelingen: Beeldatelier kinderen (6-11 
jaar)


