
DOMEIN WOORDKUNST-DRAMA 

GRAAD 1: WOORDKUNST-DRAMA INITIATIE 

De eerste graad is toegankelijk vanaf 6 jaar. Deze loopt over een periode van 2 jaar, met 1 
wekelijkse lestijd van 60 minuten 

 

GRAAD 2: WOORDKUNST-DRAMA 

De tweede graad is toegankelijk vanaf 8 jaar. Deze loopt over een periode van 4 jaar, met  
een wekelijkse lestijd van telkens 1 uur. 

WKD: GRAAD 1

jaar 1 WKD-INITIATIE 1, 1u per week

jaar 2 WKD-INITIATIE 2, 1u per week

           WKD:GRAAD 2: WOORDLAB

jaar 1 LAB SPREKEN EN SPELEN 1 (1u per week)

jaar 2 LAB SPREKEN EN SPELEN 2 (1u per week)

jaar 3 LAB SPREKEN EN SPELEN 3 (1u per week)

jaar 4 LAB SPREKEN EN SPELEN 4 (1u per week)



GRAAD 3: WOORDKUNST-DRAMA 
De derde graad is toegankelijk na het behalen van de competenties nodig om te slagen 
voor de eindproef van de tweede graad. De derde graad loopt over een periode van 3 jaar 
en kent 2 wekelijkse lestijden van telkens 60 minuten. 

Volwassenen starten in de derde graad en doorlopen vanaf dan het reguliere 
traject. 

Vanaf de derde graad kan er in het domein woordkunst en drama gekozen worden tussen  
de opties speltheater en de optie spreken en vertellen . 

WOORDKUNST-DRAMA OPTIE SPELTHEATER

jaar 1 -dramastudio (60min)


-speltheater(60 min)

jaar 2 -dramastudio (60min)


-speltheater(60 min)

jaar 3 -dramastudio (60min)


-speltheater(60 min)

WOORDKUNST-DRAMA: OPTIE SPREKEN EN VERTELLEN

jaar 1 -Spreken en vertellen(60 min)


-woordstudio(60 min)

jaar 2 -Spreken en vertellen(60 min)


-woordstudio(60 min)

jaar 3 -Spreken en vertellen(60 min)


-woordstudio(60 min)



GRAAD 4: WOORDKUNST-DRAMA 

De vierde graad is toegankelijk na het behalen van de competenties nodig om te slagen voor de 
eindproef van de derde graad. De vierde graad loopt over een periode van 3 jaar en kent 2 
wekelijkse lestijden van telkens 60 minuten.


In de 4e graad woordkunst en drama kan er een keuze gemaakt worden tussen de 
studierichtingen vertolkend acteur , met daarin de opties speltheater of verteltheater ,en 
creërend acteur, met daarin de opties spreken en vertellen of theatermaker.


studierichting vertolkend acteur 

 VERTOLKEND ACTEUR VERTELTHEATER

jaar 1 -kunst en cultuurlab, 1u


-verteltheater/stemregie,1u

jaar 2 -kunst en cultuurlab, 1u


-verteltheater/stemregie,1u

jaar 3 -kunst en cultuurlab, 1u


-verteltheater/stemregie,1u

 VERTOLKEND ACTEUR SPELTHEATER

jaar 1 -kunst en cultuurlab 1u


-toneel,1u

jaar 2 -kunst en cultuurlab 1u


-toneel,1u

jaar 3 -kunst en cultuurlab 1u


-toneel,1u



studierichting creërend acteur 

Optioneel:kortlopende studierichting specialisatie 
WKD 

parallel met  de 4e graad kan geopteerd worden voor een kortlopende studierichting specialisatie.


Deze loopt over een periode van 2 jaar met 2 wekelijkse lestijden van telkens 60 minuten


CREEREND ACTEUR SPREEK-VERTELTHEATER 

jaar 1 -kunst en cultuurlab, 1u


-spreken en presenteren

jaar 2 -kunst en cultuurlab, 1u


-spreken en presenteren

jaar 3 -kunst en cultuurlab, 1u


-spreken en presenteren

CREEREND ACTEUR THEATERMAKER

jaar 1 -kunst en cultuurlab, 1u


-theater maken

jaar 2 -kunst en cultuurlab, 1u


-theater maken

jaar 3 -kunst en cultuurlab, 1u


-theater maken



Elk vak van de 2e tot de 4e graad kan als keuzevak worden genomen@ 

Kortlopende studierichtingen WKD (nieuw!) 
los van het reguliere traject kunnen cursisten vanaf dit schooljaar opteren om een 
kortlopende studierichting te volgen. Deze studierichtingen lopen over een periode van 3 
jaar, met telkens 2 lestijden van 60 minuten (3 lestijden bij schrijver) Deze kortlopende 
studierichtingen kunnen buiten het reguliere traject worden gevolgd. De cursist heeft geen 
voorkennis nodig om deze opleiding te starten. 

Kortlopende studierichting: Specialisatie WKD

jaar 1 -keuzevak 1 (60 min)


-keuzevak 2 (60min)

jaar 2 -keuzevak 1 (60min)


-keuzevak 2 (60 min)

Kortlopende studierichting: schrijver

jaar 1 -schrijven (120min)


-literaire facetten(60 min)

jaar 2 -schrijven (120min)


-literaire facetten(60 min)

jaar 3 -schrijven (120min)


-literaire facetten(60 min)



Elk vak van de 2e tot de 4e graad kan als keuzevak worden genomen 

Kortlopende studierichting: Specialisatie WKD

jaar 1 -keuzevak 1 (60 min)


-keuzevak 2 (60min)

jaar 2 -keuzevak 1 (60min)


-keuzevak 2 (60 min)


