
Welkom in domein 

KUNST & 

CREATIE 



2A – Artistieke Vorming 

1ste graad, 2de leerjaar 



Artistieke Vorming in de A-stroom 

Je krijgt een inleiding in diverse artistieke en creatieve 
expressievormen. Bepaalde technieken worden verder 
uitgediept. 

 

Je leert basistechnieken zoals schilderen, 
kleurtechnieken, ... en leert allerlei materialen te 
gebruiken. 

 

Je leert creatief nadenken en creëren. 

 

Je leert experimenteren met materialen, met licht, met 
techniek, … 

 

Je leert je vlot uit te drukken in verschillende 
expressievormen (woord, klank, beweging, kleur, 
volume, ...) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profiel van de leerling 

De leerling is … 
 

… gedreven om creatief te werken en creativiteit te ontwikkelen.  

 

… bereid tot een reflectie over de eigen aanleg en inzichten.  

 

… bereid om stapsgewijs en onder begeleiding verantwoordelijkheid op te bouwen voor het 

eigen vorderingsproces. Daarom is de ontplooiing van zelfstandigheid, flexibiliteit en zelfdiscipline 

belangrijk.  

 

… bereid zijn/haar artistieke en technische vaardigheden te ontwikkelen.  

 

… in staat en bereid om zowel individueel als in groep te werken en de eigen realisaties te 

vergelijken met die van anderen.  

 

… in staat om constructief om te gaan met kritiek.  

 

… bereid de geboden groeikansen te benutten.  



LESSENTABEL 



De opleiding 

De basisoptie in de A-stroom voor kunst & creatie 

bestaat uit drie ateliers: 

 

1. Expressie 

2. Beeldende Vorming 

3. 3D tekenen 



Expressie 

In dit lesonderdeel zal gewerkt worden 

rond spreken, luisteren, bewegen en 

dramatiseren. Tijdens het uitvoeren van 

verschillende opdrachten en 

groepswerken zullen leerlingen leren om 

boodschappen zowel verbaal als non-

verbaal over te brengen. 



Beeldende Vorming 

In dit atelier onderzoeken de leerlingen 

verscheidene kunsttalen en leren ze zelf een 

aantal van deze kunsttalen toepassen. Er 

worden enerzijds basistechnieken aangeleerd. 

Anderzijds worden via opdrachten en 

experiment bepaalde beeldende technieken 

verder onderzocht en ontdekt. Daarbij leren ze 

gebruik te maken van de correcte 

vakterminologie en een breed assortiment van 

kunstelementen. 

 



3D Tekenen 

In dit atelier leren de leerlingen de basis van het 

tekenen in drie dimensies.  

Je gaat aan de slag met de verschillende 

methoden om 3D-objecten weer te geven op een 

2D-vlak (Isometrie, waarnemingsperspectief, …). 

Naast manuele techniek komen in dit vak ook 

digitale technieken en 3D-software aan bod. 

 



Wat na het 2de jaar: doorstromen op de wijnpers 

 
    Na het succesvol doorlopen van het tweede jaar A-stroom 

kan je in de tweede graad o.a. doorstromen naar de 
richting Architecturale en Beeldende Kunsten (dubbele 
finaliteit) of Decor & etalage* (finaliteit arbeidsmarkt). 

 

    Na het succesvol doorlopen van de tweede graad 

 Architecturale en Beeldende Kunsten kan je in de derde 
graad o.a. doorstromen naar de richting Beeldende Kunst 
(dubbele finaliteit) of Decor, etalage & publiciteit 
(finaliteit arbeidsmarkt). 

 

 
* onder voorbehoud van goedkeuring programmatie  
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