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1BEZOEK ONSBEZOEK ONS WELKOMWELKOMBinnen KASK & Conser vatorium 

herken je ons door ons auto-
nome atti tude. We zijn een groep met eigenzinni-
ge karakters, die geen specifieke voorkeur heb-
ben voor een medium, tools en (kunst)vorm. We 
trekken kunstenaars/ontwerpers, hackers, activ-
isten met een fluïde identiteit.

Je vindt het spannend een eigen vocabu-
larium te ontwikkelen, exploreert graag nieuwe 
contexten en experimenteert met verschillende 
denk-en maakmethodes, ... Je werkt graag met 

mensen, objecten, relaties, open systemen, (inter)
acties en bevraagt materialen, ontwerpmatige pro-
cessen, situaties, problematieken, auteurschap en 
collectiviteit. Je durft ervaring en intuïtie mee te ne-
men in je denken en doen... Je positioneert jezelf kri-
tisch in relatie tot de maatschappij... Zet dit je aan 
het denken en voel je het kriebelen?

Welkom!

Infomomenten

Op drie infomomenten stellen we je onze 
opleidingen en afstudeerrichtingen voor. 
Je kan een kijkje nemen op de campus, de 
cursussen inkijken en vragen stellen aan stu
denten en docenten. De leslokalen en ateliers 
zijn op deze dagen echter niet te bezoeken.

De infomomenten vinden plaats op
• wo 19.02.2020 / 14:00-17:00
• za 27.06.2020 / 09:30-12:30
• za 05.09.2020 / 09:30-12:30

In aanloop naar het infomoment verschijnt 
het volledige, gedetailleerde programma op 
de website. 

KASK Live!

Kandidaten voor de opleidingen interieur
vorm geving en landschapsen tuinarchitectuur 
kun nen doorheen het jaar deelnemen aan de 
LIVE momenten. Op die dagen kan je les 
volgen en zelf live ondervinden hoe het er 
écht aan toegaat als je bij ons studeert. Een 
aanrader voor iedereen die overweegt om voor 
een professioneel gerichte ontwerpopleiding 
te kiezen.

KASK LIVE vindt plaats op 19.02.2020 
en op 05.09.2020. Op beide data zijn er ook 
infomomenten. Je kan de twee combineren 
indien je dat wenst. Deelname aan KASK 

Live is gratis. Inschrijven is verplicht 
en kan via kasklive@hogent.be.

Graduation

Afstuderen in de kunsten is een 
feest. Tijdens het afstudeerfestival 
Graduation in juni presenteren laat
stejaarsstudenten op diverse locaties in 
Gent hun werk. Het programma vind je 
vanaf de lente op schoolofartsgent.be.

VOLG ONS!

facebook.com/autonomousdesign
instagram.com/kask_autonomousdesign
autonomousdesign.be

http://schoolofartsgent.be
http://facebook.com/autonomousdesign
http://instagram.com/kask_autonomousdesign
http://autonomousdesign.be
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1WAT IS AUTONOME WAT IS AUTONOME 

VORMGEVING?VORMGEVING?
Op welke manier kunnen we met onze artistieke 
praktijk bijdragen aan de samenleving?

Vanuit die kritische vraagstelling ontwikke
len we binnen Autonome Vormgeving een 
eigen traject. We vertrekken vanuit de auto
nome positie van de student als kunstenaar 
en ontwerper.

Heel concreet starten we in het atelier, 
dat gezien wordt als een microsamenleving 
en van waaruit we actuele vraagstukken en 
probleemstellingen kunnen verkennen en defi
niëren. Dit vormt de eerste aanzet voor eigen 
mogelijkheden en interesses die omgezet 
wordt in designprocessen. Daarna reiken we 
op regelmatige basis ook tot ver buiten het 
atelier en wordt de hedendaagse maatschappij 
het werkterrein van Autonome Vormgeving.
Vandaag worden kunstenaars en ontwerpers 
voortdurend uitgedaagd om hun rol en positie 
aan te scherpen. Als autonome vormgever ga 
je op een kritische manier om met bestaande 
materialen, structuren en/of met opdrachtge
vers. Autonoom werken in opdracht of in een 
context betekent in de eerste plaats nadenken 
over welke urgentie er schuilgaat in de vraag 
die zich aanbiedt.

Binnen Autonome Vormgeving schen
ken we aandacht aan materialiteit, 
ruimtelijkheid, technologie en de 
mensen die worden ingezet: wat zijn 
de ethische aspecten, wat is duurzaam, 
wie zijn de auteurs en eigenaars van 
het werk, hoe kan je mensen verbin
den? We hebben daarnaast oog voor de 
integratie van het werk in haar omge
ving en wat het op langere termijn 
kan betekenen.

AMOK, ‘The Autonomous Ministry of Culture’, protestactie tweede bachelor 
Autonome Vormgeving © May Abnet

Bij ons kan je werken aan objecten, 
(inter)acties, situaties, relaties,
werkplekken, environments, politieke 
praktijken, organisatiemodellen, open
systemen... Het ene nooit zonder het 
andere: een object plaatsen we in een
situatie, een model leidt tot een actie. 
We werken met mensen, materialen,
concepten en de omgeving, en dikwijls 
met al deze aspecten tegelijkertijd.
Met onze veelzijdige praktijk zetten 
we dingen in beweging. We brengen
onze kritische zelfreflectie steeds in 
relatie met de ander (een buur(t), een
collega, een nieuwkomer, een deelne
mer, een klasgenoot...) We vertrouwen
in ons eigen kunnen en in onze verbeel
ding, in dialoog en verbinding met de
andere. De sociale en relationele 

dimensie behoren tot de kern van ons engage
ment. Niet wat het is, maar wat het doet. Niet 
het product, maar het proces!

Productieve Paradoxen

We werken met de spanning die ontstaat 
tussen autonomie en opdracht, tussen kunst 
en vormgeving, tussen het individuele en het 
collectieve, tussen het private en de commons, 
tussen de studio en de samenleving, tussen 
spel en sérieux. Hier zijn tegenstellingen pro
ductieve paradoxen, die dynamiek, spanning 
en alertheid genereren.

Bij Autonome Vormgeving laten we 
zeer diverse praktijken met elkaar in 
dialoog gaan. Daarom staan we open 
voor studenten van alle achtergron
den en interesses: denkers en doeners, 
idealisten, activisten en (post)huma
nisten, poëten, reizigers en nomaden, 
feministen… The fast and the furious, 
the beauty and the beast.

ANTIDISCIPLINAIR DNAANTIDISCIPLINAIR DNA
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Social Design is core van de opleiding, 
Daarom dagen we studenten uit naar
buiten te reiken en zich te verhouden 
tot hun omgeving. De rol en de zin van
vormgeving en kunst in de maat
schappij wordt hierbij bevraagd. De 
studenten stappen buiten de veilige 
omgeving van de school en interageren
met de maatschappij. Binnen de oplei
ding is er oog voor maatschappelijke
problematieken en mensen die 
daarmee te maken hebben. Studen
ten leren vanuit het dagelijks contact 
om te gaan met diversiteit en inclusie. 
Daarom nodigen we bijzondere projec
ten, ideeën en engagementen uit in ons 
atelier. Enkele voorbeelden van sociaal 
artistieke praktijken, opgestart door
studenten en alumni:

Toestand vzw

Autonome Vormgeving en oprichter Niels 
Coppens “We wilden een plek creëren waar 
een dakloze maar ook de rijkste man uit 
Brussel in gesprek konden gaan”
www.toestand.be

Open Design Course

In Autonome Vormgeving deelden we de afge
lopen jaren onze werkplek met de studenten 
en medewerkers van Open Design Course 
voor vluchtelingen en asielzoekers. 
www.opendesigncourse.be

KANON 

KANON is een gratis kunstenfestival voor 
iedereen. KANON brengt een diverse groep 
van studenten, kunstenaars en mensen uit 
de cultuursector samen als reactie op de sub
sidiebesparingen van de Vlaamse regering. 
Samen plannen ze een explosie aan cultuur die 
loslaten op de Gentse straten. www.kanon.be

BETWEEN US

Een gecureerd huwelijksproject ontstaat 
tussen kunstenaars Kim Snauwaert en 
Anyuta Wiazemsky waarvan één het land 
moet verlaten. Het huwelijk wordt gesticht 
door een ‘duurzame levensgemeenschap’ dat 
volgens het wetboek een vereiste is voor een 
legitiem huwelijk. Samen onderzoeken 
ze het concept ‘duurzame levensge
meenschap’, een vorm en definitie 
zonder romantisch affaire.

VERBEELDEN OM TE VERBEELDEN OM TE 
VERANDERENVERANDEREN

ONDERZOEKENDE ATTITUDEONDERZOEKENDE ATTITUDE

Binnen Autonome Vormgeving moedigen 
we het transversaal denken en werken aan 
tussen andere design ateliers, zoals mode, 
textiel en grafische vormgeving. Daarnaast 
werken we nauw samen met de laboratoria 
en onderzoekers binnen en buiten KASK & 
Conservatorium. Enkele voorbeelden:

Bio Lab

Bio Lab is een experimenteel lab dat focust 
op de interactie tussen kunst, design en
wetenschap en met een expertise in ‘kleur’. 
www.laboratorium.bio

OpenStructures (OS)

Open Structures is een open ontwerpmetho
dologie voor modulair en collaboratief 
bouwen. Het faciliteert circulaire 
materiaalstromen en vergemakke
lijkt het herstel en het hergebruik van 
componenten. www.openstructures.net

Future Footwear Foundation

Future Footwear Foundation is een 
antidisciplinair onderzoekscentrum 
dat fungeert op het snijvlak van antro
pologie, biomechanica en design. FFF 
bestudeert o.a. hoe een terugkeer naar 
blootvoets stappen kan leiden tot alter
natieve schoenontwerpen en hoe 3D 
printen kan leiden tot nieuwe manieren 
van produceren. 
www.futurefootwearfoundation.com

FormLab

Is een onderzoeksproject en werk
plaats, die inzet op het veld tussen het 
digitale, het fysieke en nieuwe techno
logieën zoals robotarmen, 3D scan en 
print. www.formlab.schoolofarts.be

De Kunstenbibliotheek

brengt de collecties van KASK, S.M.A.K., 
Design Museum, STAM, HISK en de Gentse 
Gidsen samen onder één dak. 
www.kunstenbibliotheek.be

MVSC

Jaarlijks nodigt de Maarten Van Severen 
Chair een prominent internationaal vorm
gever uit, om gedurende een week samen te 
werken met studenten van het KASK, DAE, 
RCA, l’Ecal en andere designscholen. Dit 
jaar werd MVSC geleid door modeontwer
per Glenn Martens, voor hem waren Erwan 
Bouroullec, Francesca Torzo. www.mvsc.be

Biolab KASK, © Design Museum Gent, labo set-up algenpigmenten © Filip Dujardin

Tentoonstelling Open Design Course, KIOSK 2018 © Leontien Allemeersch

Open atelier, KANON festival © MayAbnet

Kim Snauwaert, master Autonome Vormgeving © Kim Snauwaert

http://www.toestand.be
http://www.opendesigncourse.be
http://www.kanon.be
http://www.laboratorium.bio 
http://www.openstructures.net 
http://www.futurefootwearfoundation.com
http://www.formlab.schoolofarts.be
http://www.kunstenbibliotheek.be
http://www.mvsc.be
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1AUTONOME PRAKTIJK:AUTONOME PRAKTIJK:

GEWOON DOEN!GEWOON DOEN!
In Autonome Vormgeving vormt ‘doen’ het 
hart van het atelier. Iedere student creëert 
een eigen plek om te werken, thuis te komen 
en uit te wisselen met medestudenten. In het 
atelier is er een basisuitrusting van werk
gereedschap. Essentieel is het netwerk van 
medestudenten dat leidt tot geëngageerde cre
atieve kruisbestuivingen over de jaren heen. 
‘Gewoon doen’ betekent: maken, organise
ren, debatteren, verbinden en verbeelden. Dit 
gaat gepaard met vallen en opstaan; door het 
durven falen en kritisch bevragen groeit het 
atelier tot een authentieke plek waar iedere 
autonome vormgever zich kan ontwikkelen.

Atelieroefening ‘Sorting things out‘, tweede bachelor Autonome Vormgeving ©Peter Westenberg

Brainstorm in het atelier, eerste bachelor Autonome Vormgeving
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1THEORETISCHE CONTEXTTHEORETISCHE CONTEXT

Hoe en waar ontmoet autonome kunst zijn 
toegepaste wederhelft, die het alledaagse 
vormgeeft? Hoe kan het autonome ver
smelten in een vorm, die vertrekt vanuit 
maatschappelijke urgentie, noodzaak en 
verantwoordelijkheid? Welke strategieën 
kunnen zin geven aan een sociaal artistieke 
praktijk en/of social design? Hoe verschillen 
of verbinden de traditionele netwerken van
hedendaagse kunst en vormgeving zich met 
die nieuwe netwerken van de makermovement 
en social design.

Mindmap uit paper Theorie van de Autonome Vormgeving, tweede bachelor ©Jaco Sette

> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Social Design I 12 J

Object en techniek 12 J

Waarneming, verhaal en voorstelling I 12 J

Participatieve praktijken 6 J

Context en vormgeving 1 3 J

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Overzicht van de kunst 
van avant garde tot heden 3 J

Kunstenaarsteksten 1  3 J

Inleiding tot het onderzoek 
in de kunsten 3 1

Psychologie van de waarneming 
& beeldanalyse 3 1

 Psychologie van de waarneming 2 1

 Beeldanalyse 1 1

  60

> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Social Design I 18 J

Waarneming, verhaal en voorstelling II 12 J

Context en vormgeving 2 3 J

Kunstfilosofie 1 3 J

Overzicht van de kunsten:  
renaissance tot avant-garde 3 J

Kunstenaarsteksten 2 3 J

 Lectuur teksten vanuit 
 historisch perspectief 2 

 Schrijven 1 1 

Studie van literaire teksten 1 3 J

Antropologie van de kunsten 3 1

Minor Keuzevakken 12 1+2

  60

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Social Design III 16 J

Externe projecten  8 J

Waarneming, verhaal en voorstelling III  6 J

Kunstfilosofie 2 3 J

Studie van literiare teksten 2 3 J

Kunstenaarsteksten 3 3 J

Semiotiek 3 2

Te kiezen voor 3 studiepunten 3 1

 Initiatie Werkveld: 
 Vormgeving & Design 3 1

 Initiatie Werkveld: Beeldende Kunst 3 1

 Initiatie Werkveld: Audiovisuele Kunst 3 1

 Initiatie Werkveld: Drama 3 1

Minor Keuzevakken 12 1+2

Dossier 3 2

  60

 >MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef deel 1 9 J

Masterproef deel 2 21 J

Scriptie 9 J

Theoretische seminaries 12 J

 Keuze 1 seminarie 4 J

 Keuze 2 seminaries 8 J

 Keuze 3 seminaries 12 J

Te kiezen voor 9 studiepunten 9 J

 Kunst in het werkveld I  9 J

 Kunst in het werkveld II  6 J

 Kunst in het werkveld III  3 J

 Keuzevak binnen associatie Gent 3/6/9 

 Masterclass Autonome vormgeving 3 J

  60

> ENGLISH MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master’s Project 1 9 Y

Master’s Project 2 21 Y

Thesis 9 Y

Elective Seminars 12 Y

Arts in Practice  9 Y

 Arts in Practice I  9 Y

 Arts in Practice II 6 Y

 Arts in practice III 3 Y

 Elective courses within Ghent 
 university Association  3/6/9 Y

 Masterclass Autonomous Design 3 Y

  60
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1 IMPRESSIESIMPRESSIESIMPRESSIESIMPRESSIES

In absence of Infrastructure, Social Design, eerste bachelor Autonome Vormgeving 
© Lars Hollemeersch

Master Autonome Vormgeving © Sybren Janssens

Mapping overheadprojector, Waarneming, verhaal & voorsteling, 
eerste bachelor Autonome Vormgeving

Sensory dinner, Social Design, eerste bachelor Autonome Vormgeving 
© design: Laura Eva Meuris & Milan George
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1 STUDENTENVOORZIENINGENSTUDENTENVOORZIENINGENIMPRESSIESIMPRESSIES

Kato Van Reusel, derde bachelor Autonome Vormgeving © Kato Van Reusel

Project ‘Object Stories’, derde bachelor Autonome Vormgeving i.s.m. Design Museum Gent © Kristof Van Gestel

• ADOBE INBEGREPEN

Als student die met beeldende 
digitale program  ma’s werkt, beschik 
je aan KASK & Conser vatorium 
steeds over de meest actuele 
Adobe-licentie (Photoshop, Illustrator, 
Creative Suite, Acrobat, …) nodig 
voor jouw opleiding. Zowel op alle 
school computers, als op je eigen 
mobiele of vaste toestel, staat een 
volledig legale en laatste nieuwe 
versie van een Adobe-pakket. De kost-
prijs voor legale Adobe-software 
op je eigen computer zit vervat in het 
jaarlijkse ateliergeld/studiogeld.

• BETAALBAAR

Om je studie betaalbaar te houden, voor-
ziet KASK & Conservatorium in een uitleen 
voor gespecialiseerde technische appa-
ratuur: camera’s, beamers, fototoestellen, 
specifiekemuziekinstrumenten,enz.Erzijn
oefenlokalen met piano ter beschikking. 
Via gezamenlijke aankopen worden in heel 
wat ateliers verbruiks goederen tegen lage 
kostprijs ter beschikking gesteld (papier, 
inkt, verf, software enz.) en je kan tegen 
kostprijs printen. Het studentenrestaurant 
op campus Bijloke hanteert erg sociale 
prijzen. Als de kosten van bepaalde projec-
ten toch op lopen, kan je steeds terecht bij 
de sociale dienst voor studenten, STUVO, 
diediversevormenvanfinanciëleonder
steuning voorziet. KASK & Conservatorium 
geeft aan de eigen studenten ook de kans 
om bij te verdienen als jobstudent in het 
kader van de artistieke werking.

• INTERNATIONAAL

Studeren aan KASK & Conservatorium 
gebeurt in een internationale context. 
Jaarlijks stromen er heel wat studenten 
uit het buitenland bij ons in de bachelor- 
en masteropleidingen in. De contacten 
metdezestudentenenhunspecifieke
(artistieke) achtergrond geven jouw 
opleiding een bijzondere dimensie. 

Per opleiding is er een anker persoon 
waar je bij terecht kan voor je in houdelijke 
vragen rond internationalisering. Iemand 
die de uitwisselings mogelijkheden kent, 
en jouw aanspreekpunt is voor uitgaande 
en in komende studenten / docenten. Je 
kan ook zelfeen deel van je opleiding in 
het buiten land volgen. KASK & Conser-
vatorium heeft samenwerkings akkoorden 
met een tachtigtal onderwijsinstellingen, 
in o.a. Zürich, Berlijn, Weimar, Parijs, Buda-
pest, Amsterdam, Rotterdam, Lissabon, 
Krakau, Stockholm, Reykjavik, Bogotá, 
Windhoek, Montréal Bournemouth, Gua-
yaquil,Colombia,Namibië,Kanazawa…
Uiteraard komen er geregeld buitenlandse 
kunstenaars en docenten als gastprofessor 
op bezoek. Gezamenlijke internationale 
kunstprojecten, bijvoorbeeld met de aca-
demies in Münster, Düsseldorf en Bielefeld 
of met het conservatorium van Palermo, 
leiden tot interessante kruisbestuivingen. 

• PROJECTWEEK STAGES STUDIEREIZEN

In een academiejaar worden twee project-
weken voorzien. Het courante lessenrooster 
wordt dan onderbroken, en studenten 
werken in wisselende combinatie samen 
aan diverse grotere artistieke projecten. 
Vermogen tot samenwerking en organi-
satietalent worden daarbij gestimuleerd. 
De opleidingen organiseren studie-
reizen naar gespecialiseerde 
eve ne menten in binnen- en buiten-
land:filmfestivalsvanAvignon,
Aubagne,Rotterdam…,deBiën-
nalesvanBerlijn,Venetië,Istanbul,
Documenta Kassel, de Parijse 
modeweek, internationale beurzen 
voor landschaps- en tuinarchitec-
tuur zoals de Bundesgartenschau, 
design beurzen, muziekfestivals, 
enzovoort. In de professionele 
bacheloropleiding en de master-
programma’s zijn actieve deelnames 
aan het werkveld voorzien onder 
de vorm van stages of kunst-in-het-
werkveld. Buitenlandse stages 
worden in onze opleidingen  
gestimuleerd.
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1 INSCHRIJVENINSCHRIJVENSTUDENTENVOORZIENINGENSTUDENTENVOORZIENINGEN Eerste inschrijving?

Registreer je online! Ben 
je nog nooit eerder inge-
schreven aan de HOGENT? 
Registreer je dan online via 
webreg.hogent.be. Dankzij de 
online registratie versnel 
je de inschrijvingsproce-
dure. Je moet je daarna nog 
persoonlijk aanmelden op het 
studentensecretariaat van 
KASK & Conservatorium.

Documenten

Breng het volgende mee om je 
in te schrijven:

• jouw identiteitskaart of 
verblijfsdocument

• jouw origineel diploma van 
het hoger secundair onderwijs

• een bankrekeningnummer voor eventuele 
terugbetaling van het studiegeld

Als je al een diploma hoger 
onderwijs hebt, breng je ook dat 
origineel diploma mee. Als je 
hoger onderwijs volgde maar de 
studie niet afwerkte, breng je 
de inschrijvingsattesten en even-
tuele creditbewijzen mee van elk 
jaar. Als er perioden zijn waarin 
je geen onderwijs volgde, breng 
je ook een werkgevers- of rva-at-
test mee. Als je een buitenlands 
diploma hebt, kan je op de website 
of het studenten secretariaat 
informeren naar de juiste 
toelatingsprocedure.

Geen diploma secundair?

Heb je geen diploma van het 
secundair onderwijs, dan 
kun je toch toegelaten worden 
tot de HoGent, op voor-
waarde dat je al drie jaar 
het secun dair hebt verla-
ten. Je moet wel eerst een 
toelatingsonder zoekondergaan. 

Raadpleeg www.hogent.be voor 
meer informatie omtrent deze 
procedure of contacteer 
toelatingsonderzoek@hogent.be.

Kostprijs

Hoeveel het inschrijvingsgeld 
exact bedraagt, hangt af van 
het aantal studie punten dat je 
opneemt en het feit of je al dan 
niet beursstudent bent. Schrijf 
je je in voor een modeltraject 
van 60 studiepunten (een volledig 
studiejaar), dan is het inschrij-
vingsgeld voor 2020-2021:

• niet  beursstudent: € 947,80
• beursstudent: € 111,90
• bijna  beursstudent: € 503,20

Naast je inschrijvingsgeld betaal 
je, naargelang de opleiding, ook 
atelier geld / studiogeld. Op onze 
website www.schoolofartsgent.be 
vind je hierover meer informatie. 
Je hoeft geen cash geld mee te 
brengen, want je krijgt na 
inschrijving een factuur 
toegestuurd.

Beurzen en studieleningen

Informatie over beurzen en 
studieleningen vind je bij 
onze dienst studentenvoor-
zieningen, www.hogent.be/
studentenvoorzieningen. 
Voor kandidaten van buiten de 
Europese Economische Ruimte 
heeft KASK & Conserva torium 
een eigen beurzensysteem. 
Voor meer info kan je terecht 
op het studentensecretariaat.

Start academiejaar 2020 / 2021

Het onthaal van de studenten is 
gepland van 14 tot 18 september 
2020. Het academiejaar 2020-2021 
start op 21 september 2020.

• INSPRAAK

De participatieraad van KASK & 
Conser vatorium is de vergadering 
van studenten vertegenwoordigers. 
Zij brengen advies uit ten aanzien 
van de Raad van de school of arts die 
KASK & Conser vatorium bestuurt over 
kwesties die de studenten aanbelangen. 
Ook in die faculteitsraad en in de oplei-
dingscommissies hebben de studenten 
een vertegenwoordiging. 

• TIJD & RUIMTE VOOR JOUW PROCES

Het is voor ons een streefdoel om jouw 
artistiek proces inhoudelijk te ondersteunen 
en ervoor te zorgen dat je er ook voldoende 
tijd en ruimte voor krijgt. Om dit mogelijk 
te maken volg je je praktijkvakken vaak op 
jaarbasis. Zo krijg je op een continue basis 
feedback en heb je duidelijk zicht op waar 
je staat. Het geeft je ook de ruimte en de tijd 
om te experimenteren, doordat je niet na één 
semester beoordeeld wordt. KASK & Conser-
vatorium voorziet professionele infrastructuur 
die ook buiten de reguliere lesuren voor je 
open staat. Ateliers en praktijklokalen staan 
van 8 uur ‘s morgens tot 22 uur ‘s avonds ter 
beschikking van de studenten. Studenten 
muziek kunnen steeds uitgeruste oefen-
lokalen reserveren, doorgaans ook in het 

weekend.Hebjespecifiekenoden?
Dan bekijken we hoe we daaraan 
tegemoet kunnen komen.

• STARTCOMPETENTIES

KASK & Conservatorium wil voor elke 
student een sterke start en helpt begin-
nende studenten met het verwerven 
van een aantal sleutelvaardig heden 
voor het hoger kunstonderwijs. Wie 
heldere teksten kan schrijven, vlot kan 
presenteren, correct naar bronnen 
kan verwijzen en grote hoeveelheden 
informatie kritisch en persoonlijk kan 
verwerken, heeft al heel wat in huis om 
opdrachten uit theoretische onder-
delen degelijk uit te voeren. Ook een 
efficiëntestudiemethodeenplanning

verhogen je kans op slagen. Met 
digitale zelfstudiepakketten, brochures, 
workshops en individuele begeleiding 
helpen we je alvast op weg. Voor meer 
informatie kan je steeds terecht bij de 
studiebegeleider van je opleiding.

• BEGELEIDING OP MAAT

Voor elk van onze opleidingen is er 
een studie-en trajectbegeleider. Die 
bekijkt samen met jou hoe jouw ideale 
studieparcours er uitziet. We houden 
hierbij rekening met je interesses en 
met je studie voortgang binnen de 
opleiding. Desgevallend voorzien 
we maatregelen om tegemoet te 
komenaaneenspecifiekesituatie
buiten je studie. Stu denten met een 
functiebeperking of medische problemen, 
student-ondernemers, topsporters, stu-
denten die een mandaat bekleden in het 
onderwijs of in de politiek, etc hoeven hun 
slaagkansen niet gehypothekeerd te zien. 
Indien je meer info wenst over de vele onder-
steunings-en begeleidings initiatieven aan 
onze school, kan je steeds de studietraject-
begeleider contacteren.

• ONDERZOEKSOMGEVING

De school of arts heeft momenteel een 50-tal 
onderzoekers in dienst, waarvan een groot 
aantal full time. Zowat in alle disciplines 
wordt er onderzoek verricht, gaande van 
compositie tot beeldhouwkunst, van foto-
grafie,installatieenlandschapsgeschiedenis
totschoenontwerpofkunstfilosofieenfilm…
Onze onderzoekers worden actief betrokken 
in het onderwijs, zodat de studenten recht-
streeks met het onder zoeks proces en met 
de resultaten ervan in contact komen.

mailto:toelatingsonderzoek@hogent.be
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1 ARTISTIEKE ARTISTIEKE 

TOELATINGSPROEFTOELATINGSPROEF
INSCHRIJVENINSCHRIJVEN

Je schrijft je in op het secretariaat van

KASK en Koninklijk Conservatorium
Campus Bijloke,
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
T 09 243 36 10
schoolofarts@hogent.be
www.hogent.be/arts

Data en openingsuren Secretariaat

Inschrijven op het secretariaat 
kan op de volgende momenten:

• Op de infovoormiddag van
za 27.06.2020 / 09:30-12:30
za 05.09.2020 / 09:30-12:30

• Vanaf ma 29.06.2020 t.e.m. 
vr 10.07.2020 en terug vanaf 
ma 10.08.2020

ma 09:00-13:00
di 09:00-13:00
wo-vr 09:00-12:00 / 13:00-16:00

• Het studentensecretariaat 
is gesloten van za 11.07.2020 
tot en met zo 09.08.2020. 

Vooraleer je kan inschrijven 
voor een academische 
bacheloropleiding aan KASK 
of Conservatorium, moet je 
slagen voor de artistieke 
toelatingsproef. Opgelet: dit 
geldt niet voor de profes-
sionele bacheloropleidingen 
interieurvormgeving, land-
schaps-en tuinarchitectuur 
en landschapsontwikkeling. 

Voor elke opleiding/afstu-
deerrichting worden minstens 
op twee momenten van het 
academiejaar artistieke toe-
latingsproeven ingericht. 
Je kan per opleiding / afstu-
deerrichting jaarlijks echter 

slechts éénmaal deelnemen. Kruis 
de data tijdig aan in je agenda 
zodat je ze zeker niet uit het 
oog verliest! Inschrijven voor de 
toelatingsproeven gebeurt online 
via webreg. hogent.be. Een proef 
duurt, naargelang de afstudeer-
richting en het aantal deelnemers, 
2 à 3 dagen. Bij deelname aan 
de artistieke toelatingsproeven 
betaal je een eenmalige inschrij-
vingssom van € 10. KASK & 
Conservatorium maakt er een punt 
van om bij alle proeven niet 
alleen docenten maar ook externe 
juryleden te betrekken. Zo waar-
borgen we maximale objectiviteit 
bij de beoordeling en garanderen 
we dat alle kandidaten optimaal op 
advies en feedback kunnen rekenen. 

Data artistieke toelatingsproeven 
voor toelating tot de bachelor: 

(1) 01 — 03.07.2020
(2) 26 — 28.08.2020

Meer info: klik hier. 

VU  LARS KWAKKENBOS  PASTEURLAAN 2  9000 GENT

http://docs.schoolofarts.be/documenten/INFO%20EN%20HANDLEIDINGEN/Toelatingsproeven/DOC_Toelatingsproeven_BEELDENDE.pdf



