
Welkom in het huis van creativiteit

Creativiteit in huis

NIEUW!

Toegepaste 
beeldende 

kunst 



De studierichting Toegepaste beeldende kunst richt zich 
op de beeldende kunst in het algemeen en op de 
toegepaste kunstvormen in het bijzonder. 
Creatieve oplossingen zoeken voor externe opdrachten 
staan centraal. Wie wil afstuderen in het kunstsecundair 
onderwijs (KSO), vindt nu nog meer zijn of haar gading 
in COLOMAplus! 
 Architectuur. 

We breiden ons kunstonderwijs verder 
uit met een nieuwe richting in de derde 
graad Toegepaste beeldende kunst. 

Jouw vooropleiding 

 Dit is een logische keuze na de 2de graad kso Beeldende en architecturale kunsten. 
 Als je geslaagd bent in een andere tweede graad aso, kso of tso en voldoende 

 gemotiveerd bent, kan je starten in deze studierichting. 
  
 
Je talenten: 

 Je hebt interesse voor kunst en cultuur (geschiedenis, kunst, wetenschappen).
 Je bent zelf een creatieveling en wil dit verder ontwikkelen. 
 Je hebt een passie voor tekenen.
 Je hebt oog voor beeldcultuur, fotografie en (grafische) vormgeving
 Je bent inventief en hebt zin voor experiment. 

 

Je uitdagingen:

 Je bestudeert het aanbod van beeldende middelen, materialen en technieken 
 waarmee men vorm geeft en je past dit toe in eigen creaties.

 Je diept beeldende technieken en tekenvaardigheden verder uit om 
 2- en 3-dimensionale opdrachten tot een goed einde te brengen. 

 Je leert de waarde en werking kennen van kleuren en deze toepassen in je eigen 
 realisaties.

 Je ontwikkelt je visueel en ruimtelijk bewustzijn en vermogen.
 Je tekent met de vrije hand, met traditionele en met digitale tekeninstrumenten. 

 We leren je uitdiepend werken met o.a. de Adobepakketten.
 Je maakt kennis met fotografie en grafische druktechnieken. 
 Je leert te ontwerpen volgens een creatief en conceptueel denkproces.
 Je leert ‘in opdracht’ werken en zoekt dus naar artistieke, creatieve en originele 

 oplossingen. Dialoog met de opdrachtgever staat daarbij centraal.



Vakken 5e jaar 6e jaar

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 1 1

Nederlands 3 3

Wiskunde 2 2

Kunstgeschiedenis 2 2

Ondernemend project 1 1

Beeldende vorming, Kunstinitiatie en 

Waarnemingstekenen
9 9

Toegepaste beeldende vorming

  Fotografie

  Grafiek (= druktechnieken)

  Grafische vorming (= Grafische communicatie)

3 

4

3 

4

Totaal 35 35

Je toekomst: 

Dit is een doorstroomrichting, die voorbereidt op het hoger onderwijs. 
Je kan zowel voor een artistieke als voor een niet-artistieke studie kiezen:  
Productontwikkeling, Grafische vormgeving, Reclamevormgeving,  
Game- of Webdesign, Video- en animatiefilm, Communicatie & multimediadesign, 
Illustrator, Lerarenopleiding (kleuter, lager en secundair) zijn de ‘logische’ 
studiekeuzes die volgen op TBK.  

Je lessentabel:



Vragen? 

Stel ze gerust aan de coördinator van de opleiding: kristel.michiels@colomaplus.be

COLOMAplus
Tervuursesteenweg 2 
2800 Mechelen
+ 32 15 42 27 03
www.colomaplus.be

www.facebook.com/COLOMAplusMechelen  
www.facebook.com/COLOMAplusHuisvanCreativiteit


