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BEELDENDE EN ARCHITECTURALE KUNSTEN
kunstsecundair onderwijs - 3de + 4de leerjaar

Inhoud

Ben je artistiek aangelegd? Hou je van kunst en steek je zelf graag de handen uit de 
mouwen? Wil je je creativiteit verder ontwikkelen? 

De tweede graad Beeldende en Architecturale Kunsten biedt je een brede algemene 
opleiding via de algemene vakken en de kunstvakken waarbij een persoonlijke aan-
pak en ontplooiing voorop staan.

In de kunstvakken word je binnengeleid in de wereld van de vrije, toegepaste en  
architecturale kunsten. Zo leer je hoe je een woonkamer in schaal moet tekenen, hoe 
je ze kan inkleden en hoe je er uiteindelijk een maquette van kan maken.

Op basis van je ervaringen en je talenten kan je in de derde graad je verder verdie-
pen in de architecturale kunst, de vrije beeldende kunst of in de toegepaste beelden-
de kunst, de richting die onze school aanbiedt.

Toelatingsvoorwaarden

Instappen in het 3de (4de) leerjaar is mogelijk als je een 2de leerjaar van de 1ste 
graad (1ste leerjaar van de 2de graad) met vrucht beëindigde en je niet geclausu-
leerd bent voor deze studierichting. Een overstap vanuit het bso of buso is in sommi-
ge gevallen mogelijk. Heb je interesse, vraag dan meer info over de mogelijkheden.



Lessenrooster
 
     3de 4de
__________________________________________________
godsdienst    2 2
aardrijkskunde    1 1
geschiedenis    1 1
lichamelijke opvoeding   2 2
Engels     2 2
Frans     3 3
Nederlands    4 4
natuurwetenschappen   1 1
wiskunde    3 3
kleur, vormgeving, 
waarneming en voorstelling  12 12
kunstgeschiedenis   2 2
__________________________________________________
TOTAAL     33 33

Toekomstmogelijkheden

Als je geslaagd bent in het 4de leerjaar behaal je het getuigschrift van de 2de graad. 
Dit laat je toe je studies verder te zetten in de 3de graad.
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