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1. WKD?

A. Vertolkend acteur
○ optie speltheater
○ kinderen-jongeren-volwassenen

B. Creërend acteur
○ optie spreken en vertellen
○ volwassenen (18+)

C. Creërend acteur
○ optie theater maken
○ volwassenen (18+)

D. Kortlopende studierichting schrijver
○ volwassenen (18+)



                  

3. Structuur WKD

Graad 4: jongeren
15-17 jaar
OF
Graad 4: volwassenen 
+18 jaar

dramalab* +
theater **

Graad 3: jongeren
12-14 jaar
OF
Graad 3: volwassenen 
+18 jaar

dramastudio * +
speltheater **

Graad 2: kinderen
8-11 jaar

woordatelier*

a. vertolkend acteur (optie speltheater)

* groepsvakken
** individuele vakken

Vanaf graad 3: keuzevak bovenop andere vakken mogelijk, nl. crosslab



            

3. Structuur WKD

Graad 4: volwassenen 
+18 jaar

dramalab* + 
storytelling **

Graad 3: volwassenen 
+18 jaar

woordstudio * +
spreken & vertellen **

b. creërend acteur (optie spreken en vertellen)

* groepsvakken
** individuele vakken

Vanaf graad 3: keuzevak bovenop andere vakken mogelijk, nl. crosslab



                  

3. Structuur WKD

Graad 4: volwassenen 
+18 jaar

dramalab* +
theater maken **

minimum 
vooropleiding 3de 
graad WKD

c. creërend acteur (optie theater maken)

* groepsvakken
** individuele vakken

specialisatie: 
volwassenen 
+21 jaar

dramaturgie* +
theater maken **



3. Structuur WKD

volwassenen 
+18 jaar

literaire facetten* +
schrijven **

d. kortlopende studierichting Schrijver

* groepsvakken
** individuele vakken

      



4. Structuur graad 4:

CREËREND ACTEUR 
(spreken & vertellen) (2u)

CREËREND ACTEUR 
(theater maken) (2u*)

SCHRIJVER

Langlopend traject
3-jarig traject
2u / week

Kortlopend traject
2-jarig traject
2u / week 

VERTOLKEND ACTEUR 
(speltheater) (2u) * Opgelet:

● lessen semester 1: oktober 
t.e.m. december

● lessen semester 2: 
februari t.e.m. april

na  graad 4 vertolkend acteur 
kan een leerling 2 
specialisatiejaren volgen mits 
toestemming van de directie

na  graad 4 vertolkend acteur 
kan een leerling een nieuw 
traject aanvatten, nl. creërend 
acteur of schrijver



7. APP / LEERPLAN?

A. Artistiek Pedagogisch Plan
a. = visie van de kunstacademie
b. https://www.kunstacademievlaamseardennen.be/artistiek-pedagogisch-project

B. Leerplan
a. Ministerie van Onderwijs
b. Proces versus product
c. Leerdoelen
d. Ontwikkeling a.d.h.v. 5 rollen van leerling-kunstenaar

■ Kunstenaar
■ Onderzoeker
■ Performer
■ Samenspeler
■ Vakman

https://www.kunstacademievlaamseardennen.be/artistiek-pedagogisch-project


8. Enkele uitgangspunten:

● Leerling staat centraal
● Geleidelijke groei over hele traject naar artistieke zelfstandigheid
● Verwondering en ontdekkingstocht
● Goed ‘product’ is gevolg van doordacht artistiek proces



9. Starten?

● Op leeftijd (alle volwassenen samen)
● Geen voorkennis nodig
● Schooljaar: 1 september - 30 juni

● Inschrijven t.e.m. 30 september
● https://www.kunstacademievlaamseardennen.be/inschrijvingen

https://www.kunstacademievlaamseardennen.be/inschrijvingen

