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Wat moet ik me inbeelden bij de specifieke textiel vakken?
Een overzicht van de opbouw van de Bachelor opleiding vind je terug in het overzicht

Moet ik veel handwerk verwachten? Of wordt er eerder met machines gewerkt?
Tijdens de opleiding maak je zowel kennis met eeuwenoude ambachten als met hedendaagse
industriële en digitale processen. De opleiding beoogd om zowel de traditionele- als de industriële
methodes in een actuele context te plaatsen en te vertalen naar een hedendaagse praktijk.
Om de verschillende textiel technieken te kunnen doorgronden en technische knowhow uit
te bouwen vertrekken we vanuit de handmatige basisbeginselen en specialiseren deze staps
gewijs naar industriële apparatuur.
Hoe verhouden de theorievakken zich t.o.v. de praktijk?
De opleiding textielontwerp is, net als alle afstudeerrichtingen uit de beeldende kunsten,
voorzien van een uitgebreid theoretisch lespakket waarbij kunst en vormgeving worden
benaderd vanuit uiteenlopende invalshoeken: Kunstfilosofie, kunstgeschiedenis, literatuur
(kunstenaarsteksten & schrijven), psychologie van de waarneming, antropologie, semiotiek…
Daarnaast worden de praktijkateliers ook ondersteund door enkele textiel-specifieke theorie
vakken zoals: textieltechnologie, kunst & design, textielgeschiedenis.
Deze theoretische bagage stelt jou in staat om je eigen werk te situeren in de huidige
culturele context en je persoonlijke artistieke visie ook vanuit een theoretisch kader te
onderbouwen.
Waarin verschilt de bachelor van de master? Wat is de meerwaarde van de masteropleiding?
De master bouwt verder op de verworven competenties van de bacheloropleiding, en geeft je
de mogelijkheid om binnen de context van de academie je identiteit als ontwerper uit te bouwen.
Meer informatie over het masterprogramma vind je terug in het overzicht.
Hoe ziet het atelier eruit?
Het textielatelier bevindt zich op de campus Bijloke en bestaat uit 2 verdiepingen die zijn
onderverdeeld in verschillende zones:
•
algemeen atelier
•
borduuratelier
•
zeefdrukatelier
•
verfatelier
•
breiatelier
•
weefatelier
•
masteratelier
•
computer/print/scan-zone
Is het atelier steeds toegankelijk? Of wordt er veel thuis gewerkt?
We streven naar een open en toegankelijk atelier dat de studenten ondersteunt in
het experimenteren rond technieken en het tot stand brengen van hun ontwerpen.
De ateliers zijn ook toegankelijk buiten de lesuren zodat het gespecialiseerde
materiaal steeds ter beschikking staat.
Is het een vrije opleiding of een toegepaste opleiding?
De afdeling textielontwerp situeert zich binnen de afstudeerrichting beeldende kunsten en
de vakgroep vormgeving. Ondanks we in eerste instantie een ontwerp opleiding zijn balanceert
ze op de grens tussen kunst en vormgeving. We bekijken textiel als een toepasbaar medium,
waarbij sterke technische vaardigheden essentieel zijn maar moedigen een vrije en autonome
werkmethodiek aan.
Cross-overs en samenwerkingen met andere ontwerp- of kunstdisciplines (binnen of buiten
de school) worden aangemoedigd en zijn geïntegreerd in ons curriculum.
Wat is het verschil met mode?
Textielontwerp focust zich op de ontwikkeling van materialen en het proces waarin ze tot stand
komen. De materialen kunnen ingezet worden in een breed toepassingsgebied. Rond het lichaam,
in de ruimte, architectuur, interieur, meubels, scenografie, installatie…
Modeontwerp gebruikt textiel, naast andere materialen, voor het ontwikkelen van silhouetten
door middel van drapage , moulage en patroontekenen. Het toepassingsgebied focust zich zo
op het lichaam.
Wat is het verschil met textieltechnologie?
Beide richtingen beogen het ontwikkelen van textiel. Verschil ligt in de aanpak van dit ontwik
kelingsproces. Waar textieltechnologie eerder nadruk legt op het ontwikkelen en optimaliseren
van textiel binnen de technische mogelijkheden van de huidige industrie, legt textielontwerp
de focus op het ontwikkelen van een persoonlijke en autonome ontwerpmethodiek, gebaseerd
op experiment en vernieuwing. Hiervoor zoeken we zowel de grenzen op van de industriële
productiemethodes als van de handvaardige technieken.
Is er een toelatingsproef? Wat wordt er daarrond verwacht?
Om te kunnen starten aan de opleiding moet je eerst slagen voor een toelatingsproef.
De toelatingsproef is een moment waarop je kennis maakt met de richting en jouw verwacht
ingen kan toetsen aan het leerpakket dat de opleiding aanbiedt.
De proef heeft als bedoeling om samen met jou te zoeken naar wat voor jou een juiste
studiekeuze is en of onze opleiding voor jou inderdaad een goede en boeiende plek is om je
als vormgever te ontplooien.
Tijdens deze proef wordt gepeild naar interessepunten, algemene en culturele kennis,
denkvermogen, creatieve attitudes en inzicht in de beeldvorming. Belangrijke eigenschappen
hierbij zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en vormgeving,
doorzettingsvermogen, zelfdiscipline en zin voor humor. De proef bestaat uit een voorbereidend
dossier, artistieke proef, theoretische test, en een motivatiegesprek.
Alle informatie i.v.m. Inschrijvingen, data en verloop van de proef vind je via onderstaande link.
schoolofartsgent.be/nl/onderwijs/toelatingsproeven
Moet je al een achtergrond hebben in een kunstrichting?
Een achtergrond in een artistieke studierichting is een voordeel maar zeker niet noodzakelijk.
Aan de hand van je portfolio en de opdrachten van de proef kan je aantonen waar jouw interesses
liggen en welke ervaring je al hebt opgedaan.
Wat zijn de professionele mogelijkheden na de richting?
Recente ontwikkelingen, zowel op vlak van technologie als materie, verbreden en vernieuwen
het werkveld van de textielontwerper voortdurend. Alumni vinden hun weg als printontwerper,
ontwerper van textiel in de industriële en culturele sector, breigoed ontwerper in de modesector,
trend forecasting zowel op zelfstandige basis als in dienstverband.
Is er een grote job-zekerheid?
Mits de juiste instelling, werkattitude, motivatie en toewijding komt het merendeel van
de afgestudeerden in een goede werkomgeving terecht.

