INFO VOOR KANDIDAAT
NIEUWE LEERLINGEN
VOLWASSENEN
Volwassenen vanaf 18 jaar (geboortejaar 2002) moeten kiezen uit een langlopende studierichting van
de zogenaamde 4de graad: Schilderkunst, Tekenkunst, Grafiekkunst, Keramiek, Projectatelier mixedmedia, Architecturaal Ontwerp of Beeldhouwen & Ruimtelijke kunst. Je hebt hiervoor geen
vooropleiding nodig. Al deze opleidingen vinden plaats in de hoofdvestigingsplaats te Arendonk.
Alle volwassenen, ongeacht hun leeftijd, starten in het 1ste leerjaar. Elke opleiding duurt 5 leerjaren,
dan volg je 8 lesuren per week (één hele dag of twee halve dagen) en dit gedurende 40 weken per
schooljaar.
NIEUW: Bij de studierichtingen Grafiekkunst en Keramiek kan je er ook voor kiezen om slechts 4
lesuren per week de lessen bij te wonen: enkel ’s avonds of op zaterdagvoormiddag. Je gehele
opleiding zal dan echter 10 leerjaren duren en het inschrijvingsgeld is niet minder.
Als jij jouw opleiding succesvol afrondt ontvang je een officieel bewijs van de beroepskwalificatie. Het
ministerie bepaalt daarom dat je elke aparte opleiding maar 1 keer mag volgen in Vlaanderen.
Na selectie kan jij je later eventueel nog 2 jaar extra verdiepen in de ‘specialisatie’.
Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021 kan online via de website tot uiterlijk zondag 27 september
2020 maar de datum van inschrijven kan bepalend zijn voor de toewijzing van jouw lesmomenten én
op dinsdag 1 september beginnen de lessen al. Het is belangrijk dat je deelneemt aan de lessen vanaf
het begin van het schooljaar.
Tijdens de maand augustus ontvang je een e-mail van ons met alle informatie over de start van het
nieuwe schooljaar en een opsomming van het materiaal dat jij nodig hebt tijdens de eerste les.
Je betaalt het inschrijvingsgeld voor 20 september 2020 op het secretariaat per bankkaart (pin-pas) of
cash, pas dan is de inschrijving officieel.

Inschrijvingsgeld volwassenen
Het inschrijvingsgeld wordt elk jaar bepaald door de Vlaamse overheid. De tarieven voor het schooljaar
2020-2021 zijn :
- leerlingen van 18 jaar tot 24 jaar (jongvolwassenen):
o € 151 indien zij in Vlaanderen wonen
o € 268 indien zij niet in Vlaanderen wonen
- volwassenen vanaf 25 jaar:
o € 335 indien zij in Vlaanderen wonen
o € 452 indien zij niet in Vlaanderen wonen

Materiaalkosten volwassenen
Deze zijn afhankelijk van de studierichting die jij volgt maar bedragen niet meer dan ongeveer € 300
per schooljaar.

pag. 1 van 2

vrijdag 14 februari 2020

INFO VOOR KANDIDAAT
NIEUWE LEERLINGEN
KINDEREN EN JONGEREN
Kinderen vanaf 6 jaar (geboortejaar 2014) kunnen elk schooljaar zonder ervaring instromen in het
Beeldatelier. Zij volgen 2 lesuren per week in de zogenaamde 1ste + 2de graad.
Jongeren vanaf 12 jaar (geboortejaar 2008) hebben ook geen ervaring nodig en zijn elk schooljaar
welkom om te starten. Zij volgen 4 lesuren per week in de 3de graad.
Zowel kinderen als jongeren kunnen kiezen uit 2 vestigingsplaatsen: Arendonk of Kasterlee. De ouders
kunnen hen online inschrijven via de website tot uiterlijk zondag 27 september 2020 en betalen per
overschrijving.
Kinderen en jongeren tot -18j betalen:
- € 68 indien zij in Vlaanderen wonen
- € 122 euro indien zij niet in Vlaanderen wonen

! BELANGRIJK voor álle leerlingen: kinderen, jongeren én volwassenen !
Geen enkele leerling mag zich in hetzelfde schooljaar, in het domein Beeldende en Audiovisuele
Kunsten, in meer dan 1 academie in Vlaanderen inschrijven.
Als jij je na 30 september 2020 wenst uit te schrijven, kan je niets van je inschrijvingsgeld recupereren.

NOG MEER INFORMATIE
Op www.academiearendonk.be vind je alle informatie over onze academie en over de mogelijke
opleidingen.
U kan ons steeds contacteren
- via e-mail: secretariaat@academiearendonk.be
- of telefonisch +32 (0) 14 44 20 61 tijdens de kantooruren. De Academie is gesloten op
maandag.

Met vriendelijke groeten,
directeur Stijn Schauwers
en administratie Academie Arendonk
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