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SCHOOL OF ARTS GENT
Sinds september 2011 vormen 
het Koninklijk Conservatorium 
en de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten van de Hoge-
school Gent samen één School 
of Arts. De administratie en het 
bestuur van deze School of Arts 
zijn gelokaliseerd op de Bijloke-
campus. Daar kan je terecht voor 
informatie, inschrijvingen, enz. 
Het artistiek praktijkonderricht en 
de theorielessen vinden plaats in 
ateliers, oefenlokalen en auditoria 
op diverse locaties in de stad, 
vooral geconcentreerd rond de 
campussen Bijloke en Hoogpoort.

De School of Arts wil getalenteer-
de en gemotiveerde studenten in 
contact brengen met excellente 
pedagogen, actieve kunstenaars, 
vormgevers en theoretici van 
kunst en vormgeving. We willen 
een vrijplaats bieden waar jonge 
kunstenaars en ontwerpers zich-
zelf op een ernstige, gestruc-
tureerde en grondige manier 
kunnen bekwamen in de gekozen 
artistieke discipline. Kennis van 
de traditie is daarbij van groot 
belang, gepaard aan een actieve 
aandacht voor actuele ontwik-
kelingen in de kunsten en in de 
maatschappij als geheel.
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Het postgraduaat tentoonstelling & beheer van  
actuele kunst is een initiatief van Hogeschool Gent, 
S.M.A.K. en de Universiteit Gent. Op een jaar tijd 
word je ingewijd in actuele tentoonstellingspraktijken, 
museale problematieken, conservatie, collectievor-
ming en collectiemanagement. De opleiding spitst zich 
zowel toe op het beheer van private als publieke col-
lecties en bereidt je voor op functies in het galeriewe-
zen of als kunstenaarsassistent. 
Centraal staat het tonen en beheren van actuele 
kunst, zowel uit kunsttheoretisch als materiaaltech-
nisch oogpunt. We maken een kritische analyse van 
curatoriële besluitvorming en toetsen die op haar 
culturele relevantie. Hedendaagse kunst stelt de be-
heerder immers voor grote uitdagingen. De traditio-
nele conserveringspraktijk, die vooral het behoud van 
fysieke objecten en natuurwetenschappelijk onder-
zoek benadrukt, komt daar niet langer aan tegemoet. 
Elk werk is een casusstudie. Ethische, sociaal-econo-
mische, deontologische, beleidsmatige, wettelijke en 
technologische overwegingen spelen evenzeer een rol. 
De opleiding biedt een erg gevarieerd program-
ma: klassieke hoorcolleges, discussieseminaries, 
workshops en excursies voor praktijkervaring.  
Met S.M.A.K. als partner krijg je een zicht op de 
nieuwste ontwikkelingen. Stages en ontmoetingen  
met buitenlandse experten plaatsen die dan in een 
internationaal perspectief.

TENTOONSTELLING &  
BEHEER VAN ACTUELE KUNST
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Algemene info

VOOR WIE?
Het postgraduaat tentoonstelling 
& beheer van actuele kunst richt 
zich tot afgestudeerden van 
kunsthogescholen en universitei-
ten. Verschillende vooropleidin-
gen kunnen relevant zijn, of het 
nu academisch kunstonderwijs 
dan wel positieve of humane 
wetenschappen betreft. Jouw 
specifieke achtergrond kan een 
bijdrage betekenen voor het vak 
en zorgt bovendien voor een 
persoonlijk toets.

NA HET AFSTUDEREN
Met je diploma op zak opent zich 
een brede waaier aan professi-
onele mogelijkheden. Ruim drie 
kwart van onze alumni komt in 
de brede sociaal-artistieke sector 
terecht. Heel concrete invullin-
gen daarvan zijn bijvoorbeeld: 
curator, beheerder van verzame-
lingen in openbare instellingen 
of privé-collecties, assistent van 
galerijhouders of kunstenaars, 
tentoonstellingsproducent, 
-bouwer of -vormgever, kunst-
criticus of onderzoeker binnen 
het hoger onderwijs of binnen 
het fundamenteel en toegepast 
wetenschappelijk onderzoek aan 
de universiteiten.

STUDEREN IN GENT
Gent combineert een rijk ver-
leden met een bruisend heden. 
Zowel op economisch, sociaal 
als cultureel vlak heeft de stad in 
Vlaanderen een voorbeeldfunc-
tie. De lijst van culturele actoren 
is even lang als divers: biosco-
pen, bibliotheken, concertzalen, 
musea... De laatste jaren mag 

Gent zich dan ook op een groei-
ende internationale uitstraling 
beroemen. Daarnaast is het voor-
al een stad op mensenmaat, niet 
te groot maar vooral ook niet te 
klein. Het bus- en tramnetwerk is 
goed uitgebouwd en ook met de 
fiets is de stad makkelijk te door-
kruisen. Betaalbare woningen en 
de vele stadsdiensten, ten slotte, 
maken van de Arteveldestad een 
uitermate aangename leefom-
geving.  

Belangrijk voor de opleiding 
is natuurlijk de aanwezigheid 
van het Stedelijk Museum voor 
Actuele Kunst (S.M.A.K.), dat 
mee het postgraduaat orga-
niseert, en het Museum voor 
Schone Kunsten (MSK). Op een 
boogscheut daarvan is het Hoger 
Instituut voor Schone Kunsten 
(HISK) gevestigd dat als enige 
in Vlaanderen postacademisch 
onderwijs inricht op het gebied 
van beeldende en audiovisuele 
kunsten. Op de bijlokesite zelf 
vind je expositieruimtes als het 
gerenommeerde KIOSK en, iets 
bescheidener, Het Paviljoen. Ver-
der huisvest Gent organisaties 
als NUCLEO, die rond atelierbe-
heer en –beleid werken, en het 
instituut voor beeldende audiovi-
suele en mediakunst (BAM).
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Curriculum
(totaal: 48 studiepunten)

CLUSTER I.  
INLEIDING TOT DE  
KUNSTACTUALITEIT
(totaal: 10 studiepunten)

1.1   Inleiding tot de  
kunst actualiteit:  
Moderne en hedendaagse 
beeldende kunst  
titularis: Steven Jacobs 
– 5 studiepunten

       (mogelijkheid tot EVK-pro-
cedure studenten KW UGent 
ea. na onderzoek)

1.2  Inleiding tot de  
kunstactualiteit:  

      Veranderingsprocessen  
in de kunstwereld   

       titularis: Jan Debbaut 
– 5 studiepunten   

CLUSTER II. 
BEHOUD & BEHEER
(totaal: 12 studiepunten)

2.1  Behoud en beheer:   
Materiële aspecten  
van behoud & beheer  
titularis: Peter Vandenabeele 
– 6 studiepunten

2.2  Behoud en beheer:   
Collectiemanagement   

       titularis:   
Anne van Grevenstein-Kruse 
& Lydia Beerkens 
– 6 studiepunten   

CLUSTER III. 
BELEID
(totaal: 18 studiepunten)

3.1  Beleid: Collectie  
titularis: Frank Maes 
– 6 studiepunten

3.2  Beleid: Tentoonstellen  
& culturele productie   

       titularis: Pieternel  
Vermoortel 
– 6 studiepunten

3.2  Beleid: Publiekswerking   
       titularis: Marijke Van  

Eeckhaut 
– 6 studiepunten

CLUSTER IV. 
STAGE, PORTFOLIO  
EN ONDERZOEK
(totaal: 8 studiepunten)

 titularis: Bram Vandeveire 
– 8 studiepunten
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Appendix 18, foto ©  Kim Segers, Eva Henneman
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EERSTE 
INSCHRIJVING?
Ben je nog nooit eerder 

ingeschreven aan de Hogent? 
Registreer je dan online via htt-
ps://webreg.hogent.be. Dankzij 
de onlineregistratie versnel je 
de inschrijvingsprocedure. Je 
moet je daarna nog persoonlijk 
aanmelden op het studentense-
cretariaat van de faculteit waar je 
de opleiding wenst te volgen.

DOCUMENTEN
Breng het volgende mee om 

je in te schrijven:
—  jouw identiteitskaart of 

verblijfsdocument
—  jouw originele diploma van 

het hoger secundair onder-
wijs (wij maken de kopieën)

—  een bankrekeningnummer 
voor eventuele terugbetaling 
van studiegeld

Als je een buitenlands diplo-
ma hebt, kan je op de website 
of het studentensecretariaat 
informeren naar de juiste toela-
tingsprocedure.

START ACADEMIEJAAR
De lessen van het academie-

jaar 2015 / 2016 beginnen half 
oktober 2015.

JE SCHRIJFT JE IN OP HET 
SECRETARIAAT VAN
Hogent
School of Arts / KASK 
en Koninklijk Conservatorium 
Campus Bijloke, 
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
T 09 266 08 00 
schoolofarts@hogent.be 
www.hogent.be/arts

DATA EN OPENINGSUREN 
SECRETARIAAT
Inschrijven op het secreariaat 

kan op de volgende momenten:
—  Op de infonamiddag van  

zaterdag 27 juni en  
zaterdag 5 september 2015 
van 14u00 tot 17u00.

—  Vanaf maandag 29 juni  
t.e.m. vrijdag 10 juli 2015  
en terug vanaf maandag  
10 augustus 2015. 
Op maandag van 9u tot 13u  
Op dinsdag van 9u tot 13u  
Op woensdag van 9u tot 12u 
en van 13u tot 16u. 
Op donderdag en vrijdag  
van 9u tot 12u en van 13u  
tot 16u 

—  Het studentensecretariaat  
is gesloten van maandag  
13 juli tot maandag  
10 augustus 2015 en op de 
wettelijke feestdagen 11 juli  
en 15 augustus 2015.

KOSTPRIJS
Het inschrijvingsgeld be-

draagt 2000 euro. De bijkomende 
kosten tijdens het academiejaar 
(voor excursies bv.) worden 
geraamd op 750 euro per jaar.

TOELATINGSVOOR-
WAARDEN

Kandidaten dienen in het 
bezit te zijn van een masterdi-
ploma of gelijkwaardig (geen 
professionele bachelors). 
Bijkomend is er een oriënterend 
motivatiegesprek. Raadpleeg 
de opleidingscoördinator voor 
bijkomende inlichtingen:

Bram Vandeveire,  
T 0486 56 16 28  
of 09 266 08 84  
bram.vandeveire@hogent.be

Inschrijven
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Het postgraduaat tentoonstelling en beheer van actuele kunst  
is een initiatief van HoGent en Universiteit Gent in samenwerking  

met S.M.A.K.


