
 
 

Gemeentelijke academie voor beeldende kunsten 
Selectieprocedure met het oog op het vastleggen 

van een wervingsreserve  
voor het schooljaar 2021-2022 

      Leerkracht Schilderkunst (volwassenen) 
 
 

Profiel 
De leerkracht schilderkunst helpt de leerlingen met de verschillende schildertechnieken zoals olieverf, 
acryl, aquarel, pastelkrijt om zich artistiek uit te drukken. 
Het schilderen naar stilleven, landschap en model vormt de basis voor je verdere persoonlijke artistieke 
ontwikkeling. De leerkracht geeft in het begin klassikale opdrachten die later evolueren naar 
persoonlijke opdrachten. Zo komt de leerling tot een eigen beeldtaal. 
De leerkracht heeft een grondige kennis van volgende items: 
• Techniek: materialenkennis, omgang met verf en penselen, ondergrondschildering, vlak en pasteus 

schilderen, doorschijnend en dekkend schilderen, nat in nat, de verftoets, enz. 
• Kleur: het basispalet, toonwaarden, kleurgradaties, coloriet, onderzoek naar het gebruik van de 

kleurcontrasten, gericht kleur mengen, kleur en materie, expressief kleurgebruik, symbolisch 
kleurgebruik, kleur en sfeer. 

• Compositie: basisschema, formaatkeuze en richting, begrippen als statisch en dynamisch, echo’s in 
de compositie. 

• Vormleer: vormonderzoek, ruimtelijke weergave, perspectief, kennismaking met begrippen als 
stileren, vormanalyse en vormvariatie. 

 
 
Wie komt in aanmerking 
Iedereen met een volgend bekwaamheidsbewijs: 

• diploma hoger kunstonderwijs van de derde graad monumentaal schilderen  
• diploma hoger kunstonderwijs van de derde graad schilderen 
• diploma hoger kunstonderwijs van de derde graad schilderkunst  
• diploma hoger kunstonderwijs van de tweede graad monumentaal schilderen  
• diploma hoger kunstonderwijs van de tweede graad monumentale schilderkunst 
• diploma hoger kunstonderwijs van de tweede graad schilderen 
• diploma hoger kunstonderwijs van de tweede graad schilderkunst  
• diploma van meester in beeldende kunst vrije kunsten schilderen 
• diploma van meester in beeldende kunst vrije kunsten schilderkunst  
• het diploma van educatieve master specifieke vakdidactiek vrije kunsten, specialisatie 

schilderkunst  
• diploma hoger kunstonderwijs van de derde graad (inclusief gelijkgesteld diploma van master 

en diploma van meester) 
 
 
De academie biedt u 

• Een voltijdse functie als lesgever in het artistiek atelier schilderkunst gesubsidieerd via het 
onderwijs; 

• Fietsvergoeding en/of terugbetaling abonnement openbaar vervoer. 
• Gunstige hospitalisatieovereenkomst voor onderwijzend personeel. 

 
 
Hoe Solliciteren 
Je solliciteert ten laatste op 5 juli 2021 via: 

- e-mail aan liliane.mechelmans@heusden-zolder.be 
- brief 

Gemeentebestuur  
Dienst personeel 
t.a.v. dienst personeel & HR 
Annick Opdenacker 
Heldenplein 1 
3550 Heusden-Zolder 

- persoonlijke afgifte op hetzelfde adres 
 



 
 
 
Onvolledige en late sollicitaties worden niet aanvaard. De datum van de  
e-mail, de poststempel van de brief of de datum van afgifte is bepalend. 
 
Je solliciteert met brief, CV en kopijen van je diploma’s. 
Zonder deze documenten wordt de sollicitatie niet aanvaard. 
 

 
Examenprogramma 

Schriftelijk examen   (minimum te behalen 36/60) 
a) Beoordeling portfolio door de jury   (minimum te behalen 6/12) 
b) Pedagogische proef     (minimum te behalen 6/12) 
c) Kunsthistorische proef    (minimum te behalen 6/12) 
d) Gevalstudie      (minimum te behalen 6/12) 
 
Mondeling examen -    (minimum te behalen 24/40) 
a) Pedagogische proef (toelichting) 
b) Toelichting bij CV en kandidatuur 
c) Gesprek onderwijskundig thema 
d) Toelichting portfolio 

 
Wanneer 
De selecties gaan door op vrijdag 16 juli 2021. 
In de voormiddag de beoordeling van het portfolio en het schriftelijk examen. 
In de namiddag het mondeling examen voor de geslaagden van de voormiddag. 


