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WAAROM KIES JE VOOR DEZE STUDIERICHTING?

• Je bent een theoretische denker of een praktische denker.

• Je bent artistiek en creatief aangelegd.

• Je hebt interesse in het maken van kunst, fotografie en film.

• Je vindt het fijn je te verdiepen in de kunst en cultuur uit het 

heden en het verleden.

• Je bent creatief.

WAT LEER JE?

• Je leert effectieve handelingen te stellen om artistieke 

uitdagingen aan te pakken.

• Je leert basistechnieken om je artistiek-creatief uit te drukken 

via verschillende beeldende waarden: fotografie, video, geluid, 

montage, tekenen, schilderen, printen en vormgeven in het 

platte vlak en in de ruimte.

SPECIFIEKE ASPECTEN VAN HET VAK BEELDENDE EN 
AUDIOVISULE KUNSTEN

• Audiovisuele kunsten 

• Beeldende kunsten

• Kunstbeschouwing

• Waarnemingstekenen

HOE ZIET DE TOEKOMST ERUIT?

Na de tweede graad Beeldende en audiovisuele kunsten kan je in 

WICO verder naar Beeldende kunsten. 

Beeldende en audiovisuele kunsten is een studierichting met 

een dubbele finaliteit. Je kan na het zesde jaar aan de slag op 

de arbeidsmarkt als assistent van een beeldend kunstenaar.                   

Je bent ook voorbereid op een professionele bacheloropleiding 

(PBA) zoals:

• PBA Beeldende vormgeving

• PBA Digital design en development

• PBA Onderwijs

• …

Vanuit deze studierichting kan je ook een beperkt aantal 

academische bacheloropleidingen volgen in de kunstsector zoals: 

• ABA Conservatie-restauratie

• ABA Audiovisuele en beeldende kunst 

• …

BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN
2de GRAAD DUBBELE FINALITEIT

WAAR?

Campus Overpelt

Beeldende en audiovisuele kunsten 3de jaar 4de jaar

Basisvorming

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 -

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 2 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Richtingspecifieke vorming

Beeldende en audiovisuele kunst

Audiovisuele kunst 4 4

Beeldende kunst 4 5

Kunstbeschouwing 1 2

Waarnemingstekenen 2 2

Aanvullende vorming 1 1

Totaal lesuren 32 32
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