
ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNST GENT - VRIJE GRAFIEK 
 
CROSS-OVER 2021-2022, de voortgezette opleiding  
Kruisbestuiving tussen twee richtingen 
 
> Voor wie? 
 

Cross-over is een voortgezette opleiding die de mogelijkheid  biedt om 2 opleidingen te combineren in 
functie van een project dat je (al een tijdje) graag wil uitvoeren.  
 
Ook cross-over wordt vanaf september 2021 een 5-jarig traject. Zit je in je 2de, 3de of 4de jaar Cross-Over 
dan is overstappen naar het 5-jarig traject helaas niet mogelijk. 
 
Om deze opleiding te kunnen volgen, moet je evenwel een goed project kunnen voorleggen waaruit de 
noodzakelijkheid blijkt van de combinatie van de 2 beoogde opleidingen.  
 
Het is ten zeerste aan te raden om eerst al minstens twee jaar één van de opleidingen te hebben gevolgd 
die je wenst te combineren, of reeds een opleiding grafiek in de vierde graad of specialisatiegraad te 
hebben beëindigd. 

 
> Hoe gaan we te werk volgend schooljaar? 
 

Aan de hand van het inschrijvingsformulier en een portfolio overleg je de noodzaak van een kruisbestuiving 
voor jouw project met de leerkrachten van de twee ateliers waarvoor je kiest. Tijdens dit gesprek leg je een 
in grote lijnen uitgewerkt project voor. De leerkrachten in de ateliers helpen je met het praktisch en 
inhoudelijk concretiseren van je project. 
 
Workshops zijn er om je te helpen bij je project. Na bespreken van je project met een van de leerkrachten 
wordt bepaald welke workshops voor jou nodig zijn.  
 
Je kan komen op de volgende dagen en uren (zie tabel). Behalve op donderdagochtend (voorzien voor de 
Early Birds) en sommige maandagavonden, die zijn er voor de workshops van de groep Initiatie. Hou 
hiervoor je agenda goed in het oog. 

	
 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG 

Voormiddag 
9u - 12u30 

 Marnix of 
Vladimir 

OPEN ATELIER 

 / 

Namiddag 
13u30 - 
17u00 

 Liesbeth 
OPEN ATELIER 

 Vladimir 
OPEN ATELIER 

Liesbeth en Marnix 
OPEN ATELIER 

Avond 
18u00 - 
21u30 

Marnix of 
Vladimir 

OPEN ATELIER 

Liesbeth, 
Vladimir, Marnix 
OPEN ATELIER 

Vladimir en 
Marnix 

OPEN ATELIER 

Liesbeth en Marnix 
OPEN ATELIER 

	
>  Welke activiteiten vinden er nog plaats naast het gewone programma? 
 

Naast een leer- en werkplek is ons atelier ook een ontmoetingsplek waar je in contact komt met boeiende 
gastdocenten en studenten uit het binnen- en buitenland. Wie er in het schooljaar 2021-2022 langskomt ligt 
nog niet vast wegens de Coronacrisis. 
We houden je op de hoogte van interessante grafiektentoonstellingen en alles wat verder met grafiek te 
maken heeft. Om je te helpen in het ontdekken van je beeldtaal organiseren we bezoeken aan 
grafiektentoonstellingen en eventueel buitenschoolse tentoonstellingsprojecten waaraan je kan deelnemen. 

 



>  Hoeveel kost de opleiding?  
 

Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van leeftijd en of je in aanmerking komt voor het verminderd tarief. Je kan 
alle info vinden op volgende pagina >  https://www.academiegent.be/inschrijven 
De meeste gebruiksmaterialen zoals inkt, zeven, etc. worden door het atelier gratis ter beschikking gesteld. 
Papier; koper, hout en fotopolymeerfilm worden voor een veel goedkopere prijs  aangeboden via de 
schoolwinkel. Het persoonlijke materiaal zoals etsnaalden, handschoenen, tekenmateriaal, enz. moet je wel 
zelf aankopen en bedraagt gemiddeld rond de 200 € (ruim berekend). 

 
>  Wat gebeurt er bij een nieuwe Corona-crisis? 
 

Covid-19 zorgde in het schooljaar 2020-2021 voor veel onzekerheid en de daarbij horende frustratie. Toen 
hadden we verschillende noodscenario's klaar om toch zo goed als mogelijk de opleiding te kunnen verder 
zetten. Deze scenario’s hebben we moeten toepassen en zo te zien hebben ze gewerkt. 
 
Mocht er toch nog een code oranje of rood komen, dan hebben we een alternatief uurrooster klaarliggen dat 
garandeert dat iedereen minstens 4 uur in het atelier kan komen werken. Dit combineren we dan met 
deeltijdse begeleiding en workshops op afstand via internet. 
 
Als er opnieuw een lock-down zou worden ingevoerd, hebben we een reeks workshops en materiaalkoffers 
klaarliggen die jullie de mogelijkheid geven om thuis een klein ateliertje op te zetten en van thuis uit verder 
aan de slag te gaan. Op die manier kan je ook met je kinderen en  partner grafiek ontdekken. Via internet 
zorgen we voor persoonlijke ondersteuning en begeleiding. 

 

	


