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tweede graad KSO

BEELDENDE EN ARCHITECTURALE KUNSTEN
De tweede graad KSO beeldende en architecturale kunsten is een theoretisch artistiek-creatieve
studierichting.
In deze studierichting



krijg je een uitgebreide kennismaking met de verschillende beeldende en architecturale kunsten;



krijg je de ruimte te experimenteren in ruime en goed uitgebouwde ateliers tijdens de vakken
waarneming en voorstelling, kleur en vormgeving;



staat persoonlijkheidsontwikkeling centraal waarbij uitdaging, artistieke discipline, passie en
experiment sleutelwoorden zijn;



werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands, het Frans en het
Engels;



krijg je een brede algemene vorming.

ONZE ACCENTEN



Alle lessen gaan door in goed uitgeruste kunstateliers en vaklokalen.



We werken projectmatig met actueel cursusmateriaal.



ICT is geïntegreerd in alle algemene en kunstvakken.



We hebben veel aandacht voor attitudes en persoonlijke ontwikkeling.



Zorg voor mens, milieu, veiligheid en preventie staan steeds voorop.



We zetten in op een sterke begeleiding van het leerproces met o.a. regelmatige zelfevaluatie en
feedback en een transparant evaluatiesysteem.

TOEKOMST
Na de tweede graad KSO beeldende en architecturale kunsten kan je



doorstromen naar de derde graad KSO vrije beeldende kunst of de derde graad KSO
architecturale en binnenhuiskunst;



mits voldoende wiskundig inzicht en interesse in technische processen overstappen naar de
derde graad KSO industriële kunst.

Kunst en Creatie wordt Design & Art School Kortrijk
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* leerlingen kunnen het attest basiskennis van het bedrijfsbeheer behalen door vrijwillig
twee uur extra te volgen in het vijfde jaar en twee uur extra in het 6de jaar.

Deze studierichting wordt georganiseerd op de locatie Kortrijk.
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derde graad KSO

VRIJE BEELDENDE KUNST
De derde graad KSO vrije beeldende kunst is een theoretisch artistiek-creatieve studierichting.
In deze studierichting



krijg je een ruim pakket kunstvakken opgedeeld in vier ateliervakken: waarnemingstekenen,
atelier beeldhouwkunst, atelier schilderkunst en atelier tekenkunst en grafiek;



bestudeer je en verdiep je je in de verschillende kunstvormen en kunststromingen tijdens
kunstgeschiedenis en kunstinitiatie;



wordt het accent in het vijfde jaar gelegd op mens & ruimte, en dit zowel op vormelijk als op
inhoudelijk vlak;



wordt de blik ruim gehouden: groepswerk via projectmatig werken, oog voor atelier gerelateerde
tentoonstellingen en dito studiereizen;



beschikt elke laatstejaarsleerling over een eigen atelier, dit om de eigen visie (van proces tot
product) in optimale omstandigheden te laten ontplooien;



werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands het Frans en het
Engels;

ONZE ACCENTEN



Alle lessen gaan door in goed uitgeruste kunstateliers en vaklokalen.



We werken projectmatig met actueel cursusmateriaal.



ICT is geïntegreerd in alle algemene en kunstvakken.



We hebben veel aandacht voor attitudes en persoonlijke ontwikkeling



We zetten in op een sterke begeleiding van het leerproces met o.a. regelmatige zelfevaluatie en
feedback en een transparant evaluatiesysteem.



Er is een sterke tendens buiten de eigen grenzen te kijken waardoor een nauwe samenwerking is
met verscheidene spelers binnen de artistieke en culturele wereld.

TOEKOMST
Na de derde graad vrije beeldende kunst kan je doorstromen naar een professionele bachelor of
academische bachelor en master in het hoger (kunst)onderwijs.

Kunst en Creatie wordt Design & Art School Kortrijk
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Deze studierichting wordt georganiseerd op de locatie Kortrijk.
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www.kunstencreatie.com
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ARCHITECTURALE EN BINNENHUISKUNST
De derde graad architecturale en binnenhuiskunst - STEM is een theoretisch artistiek-creatieve
studierichting.
In deze studierichting



leer je de vaardigheden om jouw ideeën vorm te geven via specifieke manuele en digitale media;



manifesteert creativiteit zich in het denkproces bij het ontwikkelen van architecturale vormgeving,
interieur-en meubelontwerp, design algemeen;



wordt persoonlijke expressie sterk aangemoedigd;



wordt de atelieractiviteit opgebouwd rondom de opdrachtproblematiek vanuit de ruimtelijke
perceptie, de compositie en vormtaal, realiseer-technische noden, de hedendaagse wooncultuur
en maatschappelijke tendensen;



krijg je een pakket wiskunde waar de klemtoon sterk ligt op de toepassingen van de wiskunde in
de architecturale vakken;



werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands, het Frans en het
Engels;

ONZE ACCENTEN



Alle lessen gaan door in goed uitgeruste vaklokalen.



We werken projectmatig met actueel cursusmateriaal.



ICT is geïntegreerd in alle algemene en architecturale vakken.



We hebben veel aandacht voor attitudes en persoonlijke ontwikkeling.



We zetten in op een sterke begeleiding van het leerproces met o.a. regelmatige zelfevaluatie en
feedback en een transparant evaluatiesysteem.



Er is een intense samenwerking met verscheidene regionale en nationale spelers binnen de
architecturale en artistieke wereld.

TOEKOMST
Na de derde graad architecturale en binnenhuiskunst – STEM kan je doorstromen naar een
professionele bachelor of academische bachelor en master in het hoger (kunst)onderwijs.
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Deze studierichting wordt georganiseerd op de locatie Kortrijk.
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derde graad KSO

INDUSTRIËLE KUNST
De derde graad KSO industriële kunst - STEM is een theoretische creatief- wetenschappelijke
studierichting.
In deze studierichting



is er een voortdurende aandacht voor vorm, functie, materiaal en kleur om tot de ontwikkeling te
komen van unieke en verrassende producten;



wordt de interesse van jongeren voor productvormgeving en design, kunst en technologie
vormgegeven via het aanleren van creatieve denkprocessen, teamgericht werken, zelfreflectie en
kritisch denken;



leer je de vaardigheden om jouw ideeën vorm te geven via specifieke manuele en digitale media,
waaronder een ruim pakket 3D-technieken;



krijg je een ruim pakket wiskunde en een pakket wetenschappen bedoeld om een ruime basis te
vormen voor latere studies;



werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands, het Frans en het
Engels;



krijg je een brede algemene vorming.

ONZE ACCENTEN










Alle lessen gaan door in goed uitgeruste ateliers.
We werken projectmatig met actueel cursusmateriaal.
ICT is geïntegreerd in alle algemene en ontwerpvakken.
We hebben veel aandacht voor attitudes en persoonlijke ontwikkeling.
Zorg voor mens, milieu, veiligheid en preventie staan steeds voorop.
We zetten in op een sterke begeleiding van het leerproces met o.a. regelmatige zelfevaluatie en
feedback en een transparant evaluatiesysteem.
Er is een sterke samenwerking met andere actoren binnen de wereld van productontwikkeling en
de maakindustrie en de hedendaagse en toekomstige evoluties binnen productontwikkeling
worden nauw opgevolgd.
Door de inbedding in een technische school beschikt de richting over ruime mogelijkheden
producten op grote schaal te ontwerpen en af te werken waardoor de leerlingen concrete
ontwerpen kunnen realiseren.

TOEKOMST
Na de derde graad KSO industriële kunst - STEM kan je doorstromen naar een academische bachelor
en master in het hoger onderwijs.
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Deze studierichting wordt georganiseerd op de locatie Kortrijk.

Kunst en Creatie wordt Design & Art School Kortrijk

