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Leerkrachten

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.

Sinds meer dan 40 jaar biedt RHoK Academie kwaliteitsvolle lessen schilderkunst. Technieken uit de 
eeuwenloude traditie van de schilderkunst worden er tegen het daglicht van een actuele schilderpraktijk 
gehouden. 

Binnen een communicatieve en open groepssfeer worden bekende genres als model, stilleven en 
landschap gebruikt als onderwerpen voor tekeningen en schilderijen. Er is aandacht voor de technische 
aspecten van schildertechniek en materialen. Daarnaast hebben studenten voldoende gelegenheid om 
te experimenteren en andere media te onderzoeken.

Je start een 4-jarig traject waarin we je uitdagen om een   persoonlijke visie op het tweedimensionale 
vlak te ontwikkelen, een schilderkunstige vertaling van je kijk op de realiteit. We nodigen je uit om je 
eigen beelden te realiseren, maar beginnen met veel aandacht voor het rijke raamwerk waarbinnen het 
schilderen zich tot nu toe heeft ontwikkeld.

2 ruime en dynamische ateliers in Etterbeek en Sint-Pieters-Woluwe bieden de studenten een ideale 
basis waarbij het geschilderde beeld centraal staat in de breedst mogelijke zin.

Etterbeek 2 Edouard de Thibaultlaan 2, 1040 Etterbeek – 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 overeenkomst tussen alle leerlingen en 
ontvang je een studentenkaart.

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

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.

“In the end 
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Oxana Tarane

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.

Sinds meer dan 40 jaar biedt RHoK Academie kwaliteitsvolle lessen schilderkunst. Technieken uit de 
eeuwenloude traditie van de schilderkunst worden er tegen het daglicht van een actuele schilderpraktijk 
gehouden. 

Binnen een communicatieve en open groepssfeer worden bekende genres als model, stilleven en 
landschap gebruikt als onderwerpen voor tekeningen en schilderijen. Er is aandacht voor de technische 
aspecten van schildertechniek en materialen. Daarnaast hebben studenten voldoende gelegenheid om 
te experimenteren en andere media te onderzoeken.

Je start een 4-jarig traject waarin we je uitdagen om een   persoonlijke visie op het tweedimensionale 
vlak te ontwikkelen, een schilderkunstige vertaling van je kijk op de realiteit. We nodigen je uit om je 
eigen beelden te realiseren, maar beginnen met veel aandacht voor het rijke raamwerk waarbinnen het 
schilderen zich tot nu toe heeft ontwikkeld.

2 ruime en dynamische ateliers in Etterbeek en Sint-Pieters-Woluwe bieden de studenten een ideale 
basis waarbij het geschilderde beeld centraal staat in de breedst mogelijke zin.

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.

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

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
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W
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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
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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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22

www.rhokacademie.be

Inschrijven kan van 1 juni tot 30 septem
ber. 
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Afdelingen: Beeldatelier kinderen (6-11 
jaar) 
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uizenstraat 43, 1140 Evere 
 Afdelingen: Beeldatelier kinderen (6-11 
jaar)
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euxplein 8-9, 1030 

Schaarbeek 
 Afdelingen: Beeldatelier kinderen (6-11 
jaar)


