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Hoofdzetel:  BEELDACADEMIE LIER
Koepoortstraat 1, 2500 Lier  
03 488 14 27
info@beeldacademielier.be
www.beeldacademielier.be

VESTIGINGSPLAATSEN: Boechout, Broechem, Emblem, 
Koningshooikt, Oostmalle, Pulle (Zandhoven) Vremde, 
Westmalle, 

PRAKTISCHE INFORMATIE
 
TARIEVEN
Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt:
343 euro voor volwassenen (>25 jaar)
145 euro voor volwassenen van 18 t.e.m 24 jaar en volwassenen die 
recht hebben op een verminderd tarief 
(voorwaarden zie website)
74 euro voor jongeren (<18 jaar)
49 euro voor jongeren die recht hebben op een verminderd tarief 
(voorwaarden zie website)
Uitpas Lier met kansentarief en Vrijetijdspas Malle geven recht op 
extra korting.

MATERIAALBIJDRAGE 
Aan studenten van sommige opleidingen wordt een extra materiaal-
bijdrage (van max. 50 euro) gevraagd. 
Meer info: www.beeldacademielier.be
 
INSCHRIJVINGEN 
Van 1 juni tot en met 30 september 2022 via het secretariaat of  
online: https://mijnacademie.be/beeldacademielier.

       Volg ons via:

BEELDACADEMIELIER      BEELDACADEMIELIER             BEELDACADEMIELIER
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Wees welkom!

Dag (kandidaat) beeldend kunstenaar, 

   Directeurs  
Geert Hendrix en Liesbet Van Huysse

Omdat kunst zich niet laat kisten, bereiden we volgend schooljaar 
voor alsof we het virus eigenhandig met verf en waskrijt kunnen 
verstikken. 

Natuurlijk is er bij het ter perse gaan van deze brochure nog geen 
bevestiging dat de start van 2022-2023 coronavrij zal zijn, en uiteraard 
blijven we alle nodige maatregelen volgen en aanpassing na aan-
passing vlotjes verteren. Toch heeft een mens het uitzicht op armslag 
nodig. U begrijpt als (kandidaat) kunstenaar zeker wat wij bedoelen.
We kunnen niet wachten om onze energie opnieuw te laten vloeien 

naar wat belangrijk is: een gezellig onthaal, een uitdagende atelier-
werking, een goede trajectbegeleiding en een heerlijk academiele-
ven. Onze deur staat open voor elke leerling die samen en individueel 
op zoek wil gaan naar technische en artistieke vakkennis en die daar 
graag via tal van projecten mee naar buiten komt.
 
Het academieteam staat voor jullie klaar. Na de lancering van onze 
nieuwe naam en het frisse logo presenteren we nu ook de kersverse 
jas die we voor onze site hebben ontworpen. Uniek in onze Academie 
is het atelier Tentoonstellingsbeheer waarin je theoretisch, praktisch 
en via lezingen leert denken rond exposeren.  
Ook AMI - Art, Music & Investigation, een experimentele samenwerking 
tussen muziek en beeld voor jongeren, is verfrissend.
Gaat je interesse uit naar een theoretische opleiding kunstgeschiedenis? 
We breiden uit met NIEUWE lessen in Boechout, Broechem en Malle. 
Nog NIEUW: onze jongste telg is Game Design, een atelier waarin je 
tekenpassie combineert met technische uitdaging. Je creëert er 
personages, decors en geluid.  
We willen dank u zeggen aan jullie - van de jongsten tot de oudsten - die 
samen met ons de veranderlijke omstandigheden van afgelopen school-
jaren hebben meegemaakt en niet hebben opgegeven.
Lieve diehards en nieuwelingen, ga met ons mee een weg vol kunst en 
cultuurparticipatie. Laat schooljaar 2022-2023 maar komen!
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2 uur per week Boechout, Broechem, Koningshooikt, Lier, Oostmalle, Pulle (Zandhoven)
Vremde, Westmalle 
Uurrooster: zie website www.beeldacademielier.be
 

BEELDATELIER  
(geboortejaar 2016 - 2011)

1ste-2de Graad 

JEUGDATELIERS  
 6 - 11 jaar

Geef de kriebels in je vingers alle ruimte.  
Je mag experimenteren met potloden en verf, je 
werkt op papier of met onverwachte materialen. 
Je speelt, maar tast ondertussen de rijke mogelijk-
heden van de beeldende kunsten af. 

Breng je eigen potloden,  
gom en slijper mee.  
Een materialenlijst 
volgt de eerste lessen 
of via de inschrijving 
online.
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KUNSTKAMPEN (in samenwerking met SPORT IT)
(vanaf 6 tot met 12 jaar)

5 dagen lang, tekenen en schilderen, bouwen en knutselen, 
kleien en kleuren, creëren, spelen en genieten.

NIEUW! 
ARTWORK (Kunstige 3-daagse)
(vanaf 12 tot met 18 jaar)
 
Meerdaagse verkenning en verruiming van specifie-
ke ateliers zoals bv. Animatiefilm of Beeldhouwen & 
Ruimtelijke kunst, Grafiekkunst of Textiele kunst. 
Het programma kan je binnenkort op onze site lezen.
Inschrijven kan eveneens via
www.beeldacademielier.be 

Lier:  
24-26 augustus 2022 
 

Lier:  
4-8 juli 2022:
https://sportit.be/kampen/
kunstkamp-lier-zomer-w1/
 

Malle:  
22–26  
augustus 2022:  
https://sportit.be/kampen/
kunstkamp-malle-zomer-w8/ 
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3de Graad  

JONGERENATELIERS  
12-17 jaar (geboortejaar 2010 - 2005)  

ANIMATIEFILM  
12-17 jaar 
4 uur per week in Lier 
Uurrooster: zie website 
www.beeldacademielier.be 
 
Je creëert een artistieke animatiefilm van  
a tot z. Je bedenkt het verhaal, ontwerpt  
personages en decors, en leert ze te  
animeren. Op de computer monteer je geluid 
op het beeld. Handig zijn met  
computer is geen vereiste, 
maar wel een pluspunt.    
 

DIGITAAL 
BEELDATELIER 
16-17 jaar 
4 uur per week in Lier 
Uurrooster: zie website 
www.beeldacademielier.be 
 
Hier ontdek je digitale technieken maar 
ga je ook nog steeds aan de slag met 
potlood en verf. Je geeft vorm aan je 
eigen project.

BEELDATELIER 
12-17 jaar 
4 uur per week in Lier 
Uurrooster: zie website 
www.beeldacademielier.be 
 
Hier ontdek je een brede waaier van 
beeldende technieken, maar natuur-
lijk zoek je op deze leeftijd ook naar 
creatieve lotgenoten. Laat je vanuit 
die gezellige groep vakkundig bege-
leiden naar je expressief project.
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A=Art, M=Music & I=Investigation.

AMI is de nieuwe gezamenlijke opleiding van onze beide Lierse 
Academies. Je gaat zowel beeldend als muzikaal aan de slag en 
werkt telkens rond concrete projecten. Het resultaat is een 
multidisciplinaire samenwerking waarbij erg veel grenzen verlegd 
worden. 
Centraal staat het experiment en het samenspel. Het beeld wordt 
soms vertaald in muziek maar ook kan de muziek de aanzet tot 
beeldend werk zijn. 

BEELDATELIER  AMI: 12-17 jaar
4 uur per week in Beeldacademie Lier en Podiumacademie Lier
Uurrooster: zie website www.beeldacademielier.be 

      

NIEUW! 
GAME DESIGN: (15-17 jaar)
 
4 uur per week in Beeldacademie Lier of Podiumacademie Lier
Uurrooster: zie website www.beeldacademielier.be 

Wie ervan droomt een 3D-wereld te creëren, leert hier de basis-
aspecten van game design. Je schept personages, tekent grafische 
achtergronden en verzint er geluiden bij. Je combineert je tekenpas-
sie met technische en vormelijke uitdagingen. Je durft de lat hoog te 
leggen. We beogen een doorstroom naar het hoger onderwijs. Wie 
genoeg gebeten is om een extra stap te maken, kan een intensief 
traject volgen. Neem hierover contact met ons op.
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INITIATIE TEKENEN
2 uur per week: Lier 
Uurrooster: zie website www.beeldacademielier.be

Kortlopende opleidingen 

      3-jarige opleiding 
Vanaf 18 jaar. 
Vanaf 16 jaar na een gesprek met leerkrachten en directie.

In deze opleiding maak je kennis met de technische aspecten  
van tekenen en verschillende papiersoorten.  
Je leert waarnemen en je ontwikkelt oog voor verhoudingen,  
compositie en perspectief.
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KUNSTGESCHIEDENIS 
2 uur per week: Lier 
Uurrooster: zie website www.beeldacademielier.be

Je krijgt inzicht in de verschillende kunststromingen en ontdekt de belangrijke 
kunstenaars. Gaandeweg leer je nadenken over hun werk.
Je bekijkt ook muziek, dans, architectuur, literatuur en film. Laat je confronteren 
met de tentoonstellingsactualiteit. Neem deel aan studiereizen naar belangrijke 
musea of exposities in binnen- en buitenland. 

Nieuw! - Extra aanbod in 
Boechout - Broechem - Lier - Malle
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4de Graad  

    5-jarige opleidingen 
Vanaf 18 jaar. 

Vanaf 16 jaar enkel na een gesprek met leerkrachten en directie.

4.2-3:  8 uur per week atelier + 1 uur per week Kunst & Cultuur
4.1-4:  8 uur per week atelier + 1 uur Ontwerpschetsen 
4.5:     8 uur per week atelier + inhoudelijke begeleiding 
 afstudeerproject {WeerWerk}

Specialisatie  

    2-jarige opleidingen 
Vanaf 18 jaar  
Enkel toegankelijk na bevestiging van de jury of een intakegesprek. 
Vereiste voorkennis: een opleiding 4de graad in hetzelfde atelier. 

S1-2: 8 uur per week hoofdatelier + 40 uur keuzeatelier en 
 vakoverschrijdende inhoudelijke begeleiding.

BEELDHOUWEN & RUIMTELIJKE KUNST   TEKENKUNST   

SCHILDERKUNST   KERAMIEK   FOTOKUNST  

GRAFIEKKUNST   CROSS-OVERATELIER

Aanbod in 4de Graad: 5-jarige opleiding & Specialisatie:

4de Graad - aanvullende verplichte vakken:

KUNST & CULTUUR – 1 uur per week: Broechem, Boechout, Lier, Westmalle  
Tijdens deze lessen maak je een ontdekkingstocht doorheen de ontwikkeling 
van de beeldende kunst. Alle belangrijke kunststromingen komen aan bod.  
Tentoonstellingen zijn een aanleiding om dieper in te gaan op een bepaalde  
kunstenaar of kunstrichting.

ONTWERPSCHETSEN – Blok van 4 uur per maand  -  Lier 
Deze lessen verschaffen je een belangrijke basis via elementaire tekenop-
drachten, de ontleding van composities en het bestuderen van voorbeelden.
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WEERWERK 
    
WeerWerk is sinds 2020 een vaste waarde binnen onze academie. Het is 
de kans voor leerlingen van de hogere graad en de specialisatiegraad om 
tussentijdse feedback te krijgen van een gevarieerd team van leerkrachten. 
Leerlingen die afstuderen, kunnen tweejaarlijks hun werk (ontwerpen, idee-
en, afgewerkte stukken, ...) intern voorleggen en daarover een kort gesprek 
aangaan. 
Deze leerkrachten zijn uiteraard niet thuis in de technieken van alle disciplines. 
Hun focus ligt vooral op het beeld: vorm, inhoud en coherentie van het werk. 
Zij geven les op de academie, maar zijn niet de atelierleerkrachten van de leer-
lingen. Hierdoor kunnen zij afstandelijker en ongeremder hun mening uiten. 

Dit ‘WeerWerk’ dient als een open en frisse blik op een tussentijdse creatie-
fase en staat los van eender welke beoordeling. Het kan een welkome aanzet 
zijn voor het vervolg van het werk, een sprong naar de eindejaarspresentatie. 

De feedback wordt genoteerd zodat deze samen met de atelierleerkracht 
achteraf nog bekeken kan worden. Het is een onderbouwd gezichtspunt 
maar zeker geen absolute waarheid.

Ben je afgestudeerd?  
Bespreek met jouw leerkracht een 
traject op maat, wij hebben nog 
verschillende mogelijkheden.

Volg je graag een  
tweede optie?  
Bekijk onze website, daar vind je 
alle mogelijkheden of neem contact 
op met ons secretariaat.
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TEKENKUNST 
4de graad & specialisatie in Broechem, Lier 
Uurrooster: zie website www.beeldacademielier.be

Leer waarnemen via de fascinerende wereld van lijnen, vormen, 
verhoudingen, contrasten, composities en ritme. 
Zoek naar inspiratie bij oude meesters en grote kunstenaars. 
Verschillende soorten papier en tekenmateriaal komen aan bod. 
Een technisch leerproces leidt je stap voor stap naar je eigen 
beeldtaal. 

In het beeldhouwatelier werken we zowel figuratief en abstract, 
als vormelijk en conceptueel. 
Het traject is zowel technisch als artistiek. Je zoekt diepgaand 
naar hoe vorm en techniek zeggen wat in woorden niet te vatten 
is.

Je werkt met steen, hout, klei, gips, cement, terrcotta, lassen, 
moulagetechnieken, wassen modellen en we kijken ook naar 
onconventionele materialen. 
 

BEELDHOUWEN & RUIMTELIJKE KUNST
4de graad & specialisatie in Lier 
Uurrooster: zie website www.beeldacademielier.be
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SCHILDERKUNST 
4de graad & specialisatie in Emblem, Lier  
Uurrooster: zie website www.beeldacademielier.be

KERAMIEK 
4de graad & specialisatie in Lier 
Uurrooster: zie website 
www.beeldacademielier.be

Ontdek de artistieke en technische 
mogelijkheden van klei en aanver-
wante materialen. Bestudeer zowel 
de sculpturale als de functionele as-
pecten van keramiek en toets dit aan 
de wereld van de beeldende kunsten.  
Vanuit onderzoek en experiment groei je 
naar een eigen artistieke beeldtaal.
Tijdens de opleiding komen diverse
technieken en kleurtoepassingen aan 
bod.

De ateliers schilderkunst zijn een plek 
waar je kan onderzoeken, experimen-
teren, ontmoeten en aftasten om jouw 
persoonlijke taal en inhoud te vinden.
Het is een opleiding op maat: via indivi-
duele begeleiding en open opdrachten 
ontwikkel je op eigen tempo - samen met 
gelijkgestemden - techniek, inzichten en 
inhoud met als doel tot een authentieke 
invulling te komen van het medium in al 
zijn facetten en mogelijkheden.
Onze verschillende ateliers met hun 
docent kunstenaars bieden telkens een 
unieke insteek.
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FOTOKUNST 
4de graad & specialisatie in Lier 
Uurrooster: zie website  
www.beeldacademielier.be
 
In deze opleiding ligt de nadruk 
op het ontwikkelen en uitdrukken 
van jouw persoonlijke invalshoek. 
Je leert analoge en digitale tech-
nieken rond opname, verwerking 
en afdrukken.  
Gaandeweg kom je tot je eigen 
fotografisch project. 
Externe lezingen, expo’s en eigen 
groepstentoonstellingen voeden 
en vormen je.  

Vanaf het 2de jaar werk je met 
kunstlicht in de fotostudio. Wie 
aan deze opleiding begint, kan 
vlot met een computer overweg.

GRAFIEKKUNST 
4de graad & specialisatie in Lier 
Uurrooster: zie website www.beeldacademielier.be 

Je ontwikkelt een eigen grafische beeldtaal en drukt je werk in oplage. 
Je maakt kennis met houtgravure, ets, lithografie en zeefdruk.  
De mogelijkheden van de nieuwe, milieuvriendelijke etsmethoden, 
zoals de polymeerfilmtechniek en de acryletsgrond, komen aan bod.
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CROSS-OVERATELIER 
4de graad & specialisatie in Boechout, Broechem, Emblem, Lier, 
Pulle, Westmalle 
Uurrooster: zie website www.beeldacademielier.be

*Intakegesprek noodzakelijk alvorens in te schrijven.

Een cross-over zoekt naar een kruisbestuiving. Door twee ateliers te 
combineren kijk je over de muur, vind je inspiratie in minder bekende 
uitdrukkingsvormen en bevrucht je je werk met onverwachte inzichten.
Je hebt al een optie in de vierde graad afgelegd en kan zelfstandig 
werken. Je volgt les in twee disciplines, telkens vier uur. Je sprak je 
intentie uit tijdens een intakegesprek.
Een specifieke vakleerkracht begeleidt je werk op inhoudelijk vlak. 
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BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNST   GAME DESIGN   
PROJECTATELIER TENTOONSTELLINGSBEHEER   DIGITALE BEELDENDE 
KUNST   PROJECTATELIER   LEVEND MODEL   KUNSTAMBACHT PAPIER 
PRODUCTONTWERP KERAMIEK   KANTWERK TEXTIELE KUNSTEN   
SCHILDERKUNST*   BEELDHOUWEN & RUIMTELIJKE KUNST** 
*zie folder p. 13 - **zie folder p. 12 

Deze opleiding zoekt naar je talent in teken- 
en schilderkunst, 3D-werk en grafiek. 
Je vindt je weg in de hoeveelheid van 
disciplines en ontdekt je eigen beeldtaal.

Ook wie reeds beeldende ervaring heeft, 
is welkom om in deze richting zijn beeldtaal 
binnen een ruim kader te verbreden.

Aanbod in 4de Graad: 10-jarige opleiding met extra vakken:

4.2-3:  4 uur per week atelier + 1 uur per week Kunst & Cultuur* in Lier (zie p.10) 
 of 1 trimester Kunstgeschiedenis in vestigingsplaatsen Boechout,  
 Broechem, Malle 
4.1-4:  4 uur per week atelier + 1 blok van 4 u /maand ontwerpschetsen in Lier 
4.5-10:  4 uur per week atelier 

4de Graad  

    10-jarige opleidingen
 
Vanaf 18 jaar 
Vanaf 16 jaar toegankelijk na een gesprek met leerkrachten en directie

BEELDENDE & AUDIOVISUELE KUNST (BAK) 
Ontwerpschetsen maakt deel uit van het lessenrooster 
4de graad: Boechout, Broechem, Lier, 
Pulle, Westmalle 
Uurrooster: zie website www.beeldacademielier.be
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Wie ervan droomt een 3D-wereld te creëren, leert hier de basisaspecten van 
game design. Je schept personages, tekent grafische achtergronden en 
verzint er geluiden bij. 
Je combineert je tekenpassie met technische en vormelijke uitdagingen. 
Je durft de lat hoog te leggen. 

We beogen een doorstroom naar het hoger onderwijs. Wie genoeg gebeten 
is om een extra stap te maken, kan een intensief traject volgen. Neem hier-
over contact met ons op. 

GAME DESIGN (tussen 18 en 24 jaar)
4de graad: Lier 
Uurrooster: zie website www.beeldacademielier.be
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DIGITALE BEELDENDE KUNST  
4de graad:  Lier 
Uurrooster: zie website www.beeldacademielier.be 
 
Je experimenteert met digitale beelden en mixed media. Je verkent de basis-
mogelijkheden van Photoshop vanaf een beginnersniveau. Je maakt ook 
kennis met het werk van bekende illustratoren en experimentele kunstenaars. 
Een basiskennis informatica versnelt het leerproces.

          PROJECTATELIER 
TENTOONSTELLINGSBEHEER 
   4de graad: Lier 
   Uurrooster: zie website  
   www.beeldacademielier.be
   Je leert reflecteren over je werk. 

We denken breed, analyseren 
onconventioneel, gaan op zoek 
naar grenzen van je medium. 
Kijken naar hedendaagse per-
formances, installaties en video-
kunst helpt ons daarbij. 
We zoeken ook naar jouw om-
gang met het publiek. Je leert je 
werk opstellen in een ruimte, met 
licht en tijd, in een groepsexpo 
of solotentoonstelling. Met deze 
theoretische vraagstukken en 
praktische oefeningen kan je in je 
eigen atelier verder experimente-
ren.
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LEVEND MODEL
4de graad: Lier 
Uurrooster: zie website www.beeldacademielier.be

*Intakegesprek noodzakelijk alvorens in te schrijven.

Je ontdekt het menselijk lichaam als een complex en dus interessant studie-
onderwerp. Het levend model kan als middel aangewend worden, maar ook 
als doel. Alle technieken kunnen aan bod komen. Het atelier is experimenteel 
gericht.

PROJECTATELIER 
4de graad: Lier 
Uurrooster: zie website www.beeldacademielier.be

*Intakegesprek noodzakelijk alvorens in te schrijven.

Ongeacht je ervaring of medium ga je hier op zoek naar je eigen signatuur 
als hedendaags kunstenaar. Via groepslessen en individuele contactmomen-
ten moedigt de docent-kunstenaar je aan je eigen project uit te stippelen.  
Alles is mogelijk: installatiekunst, schilderkunst, performance, video, sculptu-
rale toepassingen, …  Je neemt deel aan tentoonstellingen binnen en buiten 
de academie. Een minimum aan ervaring is vereist.
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PRODUCTONTWERP KERAMIEK 
4de graad: Lier 
Uurrooster: zie website  
www.beeldacademielier.be

KUNSTAMBACHT PAPIER
4de graad: Broechem 
Uurrooster: zie website  
www.beeldacademielier.be

Het papierambacht omvat vele 
facetten: scheppen en bewerken 
van papier, papier-maché, boekjes 
of decors maken, … 
In dit atelier leer je verschillende 
technieken en vaardigheden. 
Je bezoekt relevante expo’s. 

Zo verwerf je kennis over de on-
eindige mogelijkheden van papier 
en stel je uiteindelijk je eigen pro-
ject voor.

*Intakegesprek noodzakelijk alvorens 
in te schrijven.

Basiskennis keramiek is vereist. 

Via opdrachten leer je vormen ont-
werpen met een eigen concept 
en design. In deze opleiding ont-
dek je op een niet voor de hand 
liggende manier gips/klei-draaien, 
prototypes maken, combi’s met 
andere materialen, kleuronderzoek 
en presentatie.
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Je gaat op zoek naar de tactie-
le kwaliteit van hedendaags tex-
tiel. Je experimenteert met oude 
technieken als vilten, borduren, 
weven, haken en drukken en je 
gebruikt hiervoor zowel plant-
aardige als synthetische vezels. 

Je leert ook hedendaagse tech-
nieken toe te passen. We zoeken 
naar een actuele context en dagen 
je uit tot ruimtelijke werkstukken.

Leer deze klassieke technieken en waag je aan een hedendaagse twist.  
Je ontwerpt patronen en gebruikt diverse materialen voor toepassingen 
in mode en interieur.

TEXTIELE KUNST 
4de graad: Lier 
Uurrooster: zie website  
www.beeldacademielier.be

KANTWERK 
4de graad & specialisatie in Lier 
Uurrooster: zie website   
www.beeldacademielier.be
      
Deze opleiding is uniek in het 
Vlaamse kunstonderwijs.  
Lierse tulekant, goudborduur-
sels en parel- en pailletten-
werk maakten Lier wereldbe-
roemd.  
 


