
Inschrijven voor de toelatingsproef

Wens je deel te nemen 
aan de toelatingsproef, 
dan vul je een regis
tratie formulier in via 
webreg.hogent.be. Je kan 
pas deelnemen aan de 
proeven na bevestiging 
van inschrijving en 
na betaling van €10. 
Via schoolofartsgent.be/
nl/onderwijs/toelatingsproeven 
kan je alle inhoudelijke 
info over de toelatings
proef vinden. 

Geslaagd voor de toelatingsproef? 
Schrijf je daarna in aan 1 
van de instellingen: 

• KASK & Conservatorium
Campus Bijloke 
J.Kluyskensstraat 2
9000 Gent
T 09243 36 10
schoolofarts@hogent.be
www.schoolofartsgent.be

(OF) 
• Universiteit Gent
Campus Ufo, Ufo
SintPietersnieuwstraat 33
9000 Gent
www.ugent.be/inschrijven

Contact studietrajectbegeleiding

• KASK & Conservatorium
Karen Van Petegem
09 243 36 17
Karen.vanpetegem@hogent.be

(OF) 
• UGent
Aan de Universiteit Gent 
heeft elke faculteit/
opleiding een traject
begeleider die samen 
met jou een traject op 
maat zal samenstellen. 
Je vindt de contact
gegevens van de traject
begeleiders op www.ugent.be/ 
monitoraat > ga naar de 
faculteit van je keuze.

KASK & CONSERVATORIUM IS DE SCHOOL OF ARTS VAN HOGENT EN HOWEST. 

MUSICEER, STUDEER, COMBINEER!

 COMBINEER 
JE STUDIES AAN 

UGENT MET 
EEN OPLEIDING 

KLASSIEKE 
MUZIEK 

AAN KASK & 
CONSERVATORIUM



MUSICEER, STUDEER, COMBINEER!
Voluit voor muziek gaan en 
‘wachten’ met je uni ver sitaire 
studies? Of toch maar eerst 
studeren aan de universiteit 
voor je je als klassieke muzikant 
vervolmaakt? Een moeilijke 
keuze die je vanaf nu niet meer 
hoeft te maken. KASK & Conser
vatorium en UGent engageren 
zich samen om de combinatie 
van een studie klassieke muziek 
én een universi taire opleiding 
voor jou mogelijk te maken.

 
Zo kan jij je verdiepen in het 
beste van beide academische 
werelden. En meer dan waar
schijnlijk overlappen het acade
mische en het artistieke vaker 
dan je zelf vermoedde. Je toe
komst perspectieven krijgen een 
dubbele portie inspiratie tussen 
kunst en weten schappen, praktijk 
en theorie. Een boeiende wissel
werking aan ont moetingen en 
ervaringen waarmee jij je toekomst 
zelf bedenkt én vorm geeft.

Nadat je geslaagd bent voor 
de toelatings proef klassieke 
muziek studeer je tegelijker tijd 
aan KASK & Conservatorium 
en aan de UGent en kan je beroep 
doen op ‘het bij zonder statuut 
op basis van kunst beoefening’.

  
Je stippelt samen met jouw 
studietraject begeleider(s) 
uit hoeveel studiepunten je 
elk academiejaar opneemt. 
Je plant samen een individueel 
studietraject waarbinnen 
rekening wordt gehouden 
met orkestdagen, concerten, 
examen momenten, vrijstellingen 
voor bepaalde opleidings
onderdelen… Zo kan je op 
een onder steunde en haalbare 
manier alle mogelijke hinder

nissen aan en verzeker je jezelf 
van een boeiende artistieke en 
theore tische opleiding met des 
te meer perspectieven daarna.

 
  

Je betaalt slechts eenmaal 
het vast gedeelte van het studie
geld, aan de instelling waar 
je je eerst inschrijft, KASK 
& Conservatorium of UGent.

Op deze manier bieden UGent 
en KASK & Conservatorium 
jou als klassiek musicus en 
univer siteits  student(e) het juiste 
enen verhaal. Keuzestress 
verdwijnt en jij kan op een goed 
begeleide manier beide ambities 
realiseren met een hoogstaand 
artistiek resul taat in een vol
waardig academisch parcours.
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