
GRAFISCH ONTWERP en ILLUSTRATIE  
 + 18 jaar / 4 uur per week / 10-jarige opleiding / 4de graad 
 
Je leert binnen én buiten de lijntjes kleuren 
 
Wil je weten hoe je aan een grafisch ontwerp begint? Schuilt er een typograaf 
(letterontwerper) of illustrator (beeldontwerper) in jou? Wil je ontdekken hoe je het 
best beelden met een boodschap ontwerpt? Zegt het je wel iets om op een 
verrassende lay-out of een flitsend logo te broeden? Dan is deze nagelnieuwe 
opleiding echt iets voor jou! 
 
Doel: 
In deze opleiding onderzoeken we wat het is om een functioneel beeld te 
ontwerpen: beelden die op een creatieve wijze een boodschap brengen. 
Je leert je gaandeweg artistiek uit te drukken in functie van een creatief 
communicatiekanaal. Deze opleiding verweeft dus het artistieke met het 
doelgerichte. 
 
Inhoud van de lessen: 
Tijdens de eerste leerjaren ligt de nadruk op het verwerven de basisprincipes van 
beeldende kunsten zoals compositie, kleurgebruik, lijnenspel, stramien, textuur, 
contrast…, specifieke tools en technieken, aangevuld met theoretische achtergrond. 
Je ontdekt de wondere wereld van grafisch ontwerp en illustratie. 
De daaropvolgende jaren kan je je verdiepen en word je aangemoedigd om steeds 
meer eigen artistieke keuzes leren maken. Je leert binnen én buiten de lijntjes 
kleuren. Zo groei je uiteindelijk toe naar artistieke zelfstandigheid. 
 
Ontwerpen kan zowel analoog als digitaal, of waarom niet: gecombineerd. We doen 
het old-school (bv. druktechnieken, pen, potlood, papier, collage, frottage, 
tekenlessen) en digitaal (o.a. Photoshop, Illustrator, Indesign). 
 
Tevens onderdeel van de lessen zijn vakgerichte of kunstgerelateerde excursies 
maken, eigen onderzoek doen en expertise opbouwen en in het laatste jaar een 
afstudeerproject maken en te exposeren. Samen houden we je artistieke 
ontwikkelingen bij en bieden we je een actieve, brede blik op de kunstwereld. 
 
Voorkennis: 
Basiskennis pc of mac (bv. document openen en opslaan, verkenner gebruiken, 
mappen aanmaken). 


