
P
rojectatelier Leerkrachten

Lieve Van Thienen
Rik De Boe
Mathias Goyvaerts

Lessenrooster
wo 13.30 – 17.10 u.   Lieve
do 15.30 – 17.10 u.   Rik
 17.20 – 19.00 u.   Rik
za 09.00 – 12.30 u.   Lieve
 09.00 – 12.30 u.   Mathias
 13.00 – 16.30 u.   Lieve
 13.30 – 15.10 u.   Mathias

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.

In het projectatelier werkt de student disciplineoverschrijdend. Deze afdeling slaat m.a.w. een brug t 
ussen de verschillende meer ‘traditionele’ afdelingen. Studenten werken hier concepten uit die ze in  
het atelier, of in samenwerking met andere afdelingen uitvoeren (mits toestemming van de betreffende  
afdeling). Projectgericht werken is een individueel traject van keuzes maken en van verdieping. Het 
proces treedt meer op de voorgrond en de productgerichtheid wordt eerder uitgesteld. De context van 
een ruimte speelt soms een rol bij het ontwikkelen van een project. Het vormt een uitdaging voor de 
student om een ingreep te doen in een specifieke ruimte, waardoor werk en ruimte samensmelten tot 
een geheel. 

De student start vaak met voorstudies. De tekening blijft het instrument bij uitstek om beeldend inzicht 
te verwerven. De student houdt een tekenboek/procesboek bij en verzamelt daarin documentatie over 
het gekozen onderwerp. De student ontwikkelt dus vooral een eigen methodiek en wordt individueel of 
in groep begeleid bij het realiseren van het project. 3 leerkrachten ondersteunen en volgen het proces 
op, elk vanuit hun eigen artistieke discipline. De wekelijkse dialoog met de leerkracht en de gesprekken 
tussen de studenten onderling, dragen bij tot de structuur van het parcours. Het projectatelier wil de 
studenten tevens leren denken en spreken over wat ze maken en het wil ze dichter en actiever bij de 
kunstactualiteit betrekken. Het is een denktank waar reflectie, groepsgebeuren en individueel experi-
ment centraal staan.

Etterbeek 2 
Edouard de Thibaultlaan 2, 1040 Etterbeek – 1ste verdieping &
Generaal Tombeurstraat 57, 1040 Etterbeek 

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 
  vanaf september: € 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.


