
In Beeldende en Audiovisuele Vorming (BAV) 
maak je kennis met de basis van Fotografie en 
Audio/video. Het maken van een stilstaand 
en bewegend beeld vergt een technische 
vaardigheid, maar bovenal een eigen, origi-
nele en kritische verwerking en een goede 
organisatie.  In Project Toegepaste beeldende 
vorming werk je op een creatieve manier 
rond maatschappelijke en wetenschappelijke 
thema’s. 

De theorievakken zorgen in de basis en in 
het specifieke gedeelte van deze opleiding 
voor een goede voorbereiding voor Audiovi-
suele Vorming in de 3de graad. Er gaat extra 
aandacht naar Wiskunde en Wetenschappen 
en naar de vreemde talen, Engels en Frans. 
Er wordt vaak vakoverschrijdend gewerkt 
met toepassingen uit de kunstvakken. Via 
projectwerk en een geïntegreerde werkweek 
worden de banden tussen theorie en kunst-
praktijk op creatieve wijze versterkt. 

Na het behalen van je diploma KSO stroom 
je door naar Hoger Onderwijs, bij uitstek 
naar het hoger kunstonderwijs. Andere 
interessevelden waarop de richting aansluit, 
zijn kunstwetenschappen, archeologie, 
mulitimedia en communicatietechnologie, 
communicatiewetenschappen, onderwijs en 
journalistiek.  

Verdere info: www.academiebk-aalst.be
Meer info over aansluiting in het secundair en hoger onderwijs: 
www.onderwijskiezer.be 

In Beeldende en Audiovisuele Kunsten (BAK) 
maak je kennis met de basis van Fotografie 
en Video/film enerzijds en met de technieken 
en materialen uit de digitale beeldende 
kunsten anderzijds. 

In de audiovisuele vakken ligt de nadruk 
op het bewust leren omgaan met beelden: 
bestaande en zelfgemaakte, stilstaande en 
bewegende. Er zijn 3 pijlers voor de creatie 
van je eigen werk: technische vaardigheid, 
eigen/eigenzinnige creativiteit én een goede 
organisatie van je opnames, beeldbewerking 
en presentatie.  

Naast de kunstvakken wordt de brede basis 
van de opleiding gegarandeerd door het 
pakket Algemene Vakken. Vanzelfsprekend 
is een goede basiskennis vereist van bij de 
start. Via projectwerk en een geïntegreerde 
werkweek worden de banden tussen theorie 
en kunstpraktijk op creatieve wijze versterkt. 
De algemene, theoretische vakken zijn voorts 
van essentieel belang voor het doorstromen 
in het secundair en voortgezet onderwijs. 
Door projectwerk word je in de 2de graad 
voorbereid op latere professionele uitda-
gingen en integratie van maatschappelijke 
themata in verschillende kunstvormen. 

Na de 2de graad kan je een gemotiveerde 
keuze maken voor een audiovisuele of beel-
dende of andere richting in de 3de graad.
Na het behalen van je diploma KSO stroom 
je ofwel door naar Hoger Onderwijs of stap 
je in de arbeidsmarkt, vb als Vakfotograaf of 
Assistent beeldend kunstenaar.  

Verdere info: www.academiebk-aalst.be
Meer info over aansluiting in het secundair en hoger onderwijs: 
www.onderwijskiezer.be 

Doorstroom en Arbeidsmarkt 

1ste leerjaar 2de graad Fotografie

Beeldende en Audiovisuele Kunsten

Doorstroom

1ste leerjaar 2de graad

Beeldende en Audiovisuele Vorming

BASIS (24 uur)

Levensbeschouwing 2  uur

Lich. opvoeding 2 uur

Wiskunde  5  uur

Natuurwetenschappen 3  uur 

Aardrijkskunde 1  uur 

Geschiedenis  1  uur 

Nederlands 4  uur 

Frans 3  uur 

Engels 3  uur 
 

SPECIEFIEK GEDEELTE (10 uur)

Audio / video 2  uur 

Fotografie 4  uur 

Project Toegepaste Beeldende/ 2  uur 
Artistieke Vorming (STEAM) 

Kunstbeschouwing 2  uur 

BASIS (19 uur)

Levensbeschouwing 2  uur

Lich. opvoeding 2 uur

Wiskunde 3  uur 
 

Natuurwetenschappen      2 uur 

Aardrijkskunde 1  uur 

Geschiedenis  1  uur 

Nederlands 4  uur 

Frans 2  uur 

Engels 2  uur 
 

SPECIEFIEK GEDEELTE (15 uur)

Audio / video 2  uur 

Fotografie 6  uur

Project Toegepaste Beeldende/ 4  uur
Artistieke Vorming
Beroepskwalificaties
 

Toegepaste Kunstbeschouwing 2  uur 



BASIS (24 uur)

Levensbeschouwing 2  uur

Lich. opvoeding 2 uur

Wiskunde  5  uur

Natuurwetenschappen 3   uur

Aardrijkskunde 1  uur 

Geschiedenis  1  uur 

Nederlands 4  uur 

Frans 3  uur 

Engels 3  uur 
 

SPECIEFIEK GEDEELTE (10 uur)

Architecturale Vorming 2  uur 

Beeldende Vorming 2D/3D 2  uur 

Waarnemingstekenen 2  uur 

Project Toegepaste Beeldende/ 2  uur 
Artistieke Vorming (STEAM) 

Kunstbeschouwing 2  uur 

In Architecturale en Beeldende Vorming 
(ABV) maak je kennis met de basis van 
architectuurtekenen enerzijds en basis van 
beeldende kunst en waarnemingstekenen 
anderzijds. Het waarnemen en weergeven 
van de werkelijkheid vergen een techni-
sche vaardigheid, maar bovenal een eigen, 
originele en kritische verwerking. In Project 
Toegepaste beeldende vorming werk je rond 
maatschappelijke en wetenschappelijke 
thema’s op een creatieve manier.

De theorievakken zorgen in de basis en in het 
specifieke gedeelte voor deze opleiding voor 
een goede voorbereiding voor de vormings-
richtingen van de 3de graad. Er gaat extra 
aandacht naar Wiskunde en Wetenschappen 
en naar de vreemde talen, Engels en Frans. 
Er wordt vaak vakoverschrijdend gewerkt 
met toepassingen uit de kunstvakken. Via 
projectwerk en een geïntegreerde werkweek 
worden de banden tussen theorie en kunst-
praktijk op creatieve wijze versterkt. 

Na de 2de graad kan je een gemotiveerde 
keuze maken voor een beeldende of archi-
tecturale vormingsrichting in de 3de graad.
Na het behalen van je diploma KSO stroom 
je door naar Hoger Onderwijs, bij uitstek 
naar het hoger kunstonderwijs. Andere 
interessevelden waarop de richting aansluit, 
zijn kunstwetenschappen, archeologie, 
communicatiewetenschappen, onderwijs en 
journalistiek.  

Verdere info: www.academiebk-aalst.be
Meer info over aansluiting in het secundair en hoger onderwijs: 
www.onderwijskiezer.be

In Architecturale en Beeldende Kunsten 
(ABK) maak je kennis met de basis van 
architectuurtekenen enerzijds en met de 
technieken en materialen uit de beeldende 
kunsten anderzijds. In de beeldende vakken 
ligt de nadruk op het leren kijken naar en het 
weergeven van de werkelijkheid, specifiek 
in Waarnemingstekenen. Technieken en 
materialen worden aangeleerd in Beeldende 
Vorming, met aparte nadruk op het tweedi-
mensioneel en het driedimensioneel werken. 

Naast de kunstvakken wordt de brede basis 
van de opleiding gegarandeerd door het 
pakket Algemene Vakken. Vanzelfsprekend 
is een goede basiskennis vereist van bij de 
start. Via projectwerk en een geïntegreerde 
werkweek worden de banden tussen theorie 
en kunstpraktijk op creatieve wijze versterkt. 
De algemene, theoretische vakken zijn voorts 
van essentieel belang voor het doorstromen 
in het secundair en voortgezet onderwijs. 
Door projectwerk word je in de 2de graad 
voorbereid op latere professionele uitda-
gingen en integratie van maatschappelijke 
themata in verschillende kunstvormen. 

Na de 2de graad kan je een gemotiveerde 
keuze maken voor een beeldende (toegepast 
of vrij), architecturale of andere richting in de 
3de graad.
Na het behalen van je diploma KSO stroom je 
ofwel door naar Hoger Onderwijs of stap je 
in de arbeidsmarkt, vb als Assistent beeldend 
kunstenaar of Assistent architecturaal vorm-
gever. 

Verdere info: www.academiebk-aalst.be
Meer info over aansluiting in het secundair en hoger onderwijs: 
www.onderwijskiezer.be

Doorstroom en Arbeidsmarkt 

1ste leerjaar 2de graad

Architecturale en Beeldende Kunsten

Doorstroom

1ste leerjaar 2de graad

Architecturale en Beeldende Vorming

BASIS (19 uur)

Levensbeschouwing 2  uur

Lich. opvoeding 2 uur

Wiskunde  3  uur

Natuurwetenschappen    2  uur 

Aardrijkskunde 1  uur 

Geschiedenis  1  uur 

Nederlands 4  uur 

Frans 2  uur 

Engels 2  uur 
 

SPECIEFIEK GEDEELTE (15 uur)

Architecturale Vorming 4  uur 

Beeldende Vorming 2D/3D 3  uur 

Waarnemingstekenen 4  uur 

Project Toegepaste Beeldende/ 2  uur
Artistieke Vorming
Beroepskwalificaties
 

Toegepaste Kunstbeschouwing 2  uur 


