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Instapvoorwaarden: 
• Je kan zelfstandig werken. 
• Je bent afgestudeerd in een volwassenatelier of je hebt een gelijkwaardig beheersingsniveau van een 

discipline. 
 

 Intakegesprek: 
• Je stelt je project of ideeën voor en vertelt ook waarom je een bepaalde cross-over tussen 2 ateliers 

wilt maken. Je laat enkele werken zien samen met een portfolio. 
• Het intakegesprek wordt afgenomen door de cross-over-coördinator en de directeur. 
• Het resultaat bepaalt of je al dan niet kan inschrijven voor dit atelier. 
 

Inschrijving: 
• Je schrijft in voor een 8u opleiding opgedeeld in 4u atelier A en 4u atelier B. 
• Dit is een opleiding van 5 jaar. Er is de mogelijkheid onder voorbehoud om nadien nog 2 jaar te 
 specialiseren.  
• Bij inschrijving is er de mogelijkheid om per schooljaar een andere combinatie te maken van 
 atelier A en B, steeds in overleg met de coördinator. 
 

Opleiding: 
• Voor een cross-over met een nieuw atelier dat veel nieuwe technische bagage vereist kan er het 

advies volgen om eerst een jaar enkel dit atelier te volgen en pas vanaf een volgend schooljaar over 
te stappen naar cross-over. 

• Het “project” kan steeds in samenspraak met de coördinator bijgestuurd of aangepast worden. Het is 
geen vooraf bepaald traject. Het traject groeit met je mee. 

• Elk jaar neem je verplicht deel aan 2 uitstappen, georganiseerd vanuit het cross-over-atelier. 
• Je neemt verplicht deel aan de lezingen georganiseerd door de academie . De gastdocent gaat ook 

individueel in gesprek met de cross-over-student. Dit om frisse feedback te krijgen over je werk. 
• Vanaf het derde jaar organiseer je zelf een solo- of groepstentoonstelling om zo ook je werk te 
 leren exposeren.  

 
Evaluatie:  

• Er zijn 2 evaluatiemomenten, een eerste tussentijdse evaluatie in december en een tweede in juni. 
• De tussentijdse evaluatie is een gesprek met de coördinator en de betrokken atelier-leerkrachten. 
• Op het evaluatiemoment in juni wordt naast je evaluatie van dat schooljaar ook bekeken of je de 

opleiding kan verderzetten. 2 externe juryleden zijn hierop aanwezig. 
 
Intakemomenten 

• Maandag 14 juni namiddag en avond en in optie indien teveel kandidaten dinsdag 15 juni avond 
Aanmelden hiervoor uiterlijk 10 juni per email aan merel.verschaeren@academienijlen.be met 
vermelding namiddag of avond. De juiste timing wordt op 12 juni per email meegedeeld 

 
• Maandag 13 september avond. 

Aanmelden hiervoor uiterlijk 10 september per email aan merel.verschaeren@academienijlen.be. De 
juiste timing wordt op zaterdag 11 september per e-mail meegedeeld 

 

mailto:merel.verschaeren@academienijlen.be
mailto:merel.verschaeren@academienijlen.be

