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kandidaat alsnog verdere vragen hebt 
vooraleer je je wenst in te schrijven. 
Ook indien je geïnteresseerd bent om 
een artistieke toelatingsproef te doen 
voor het academiejaar 2017-2018 of 
indien je alsnog wilt weten welke 
eventuele instapmogelijkheden er zijn 
voor het academiejaar 2016-2017, 
willen we je graag verder helpen.

! Voor de professionele bachelor opleidingen 
interieurvormgeving & landschaps- en 
tuinarchitectuur is er geen toelatingsproef.

INSCHRIJVINGEN
Ook op de infonamiddag kan je je reeds 

inschrijven. Indien je alle nodige 
documenten bijhebt (identiteitskaart, 
diploma secundair onderwijs, 
bewijs beursgerechtigde student…), 
kan je hiervoor terecht op het 
studentensecretariaat. Let wel: indien 
je wenst in te schrijven voor een 
opleiding met een toelatingsproef dien 
je uiteraard reeds geslaagd te zijn voor 
de toelatingsproef.   

KASKCAFÉ
Op de verschillende campussen zijn er 

restauratiemogelijkheden voor studenten. 
Op de campus Bijloke is er naast een 
studentenrestaurant ook het KASKcafé. 
Studenten kunnen er elke middag 
terecht voor een gezonde maaltijd of een 
moment van verpozing. ’s Avonds zijn er 
regelmatig jam-sessies en optredens van 
studenten en oud-studenten muziek.  We 
nodigen je deze namiddag graag uit om er 
met een drankje even de sfeer te proeven.

KASKcafé: doorlopend open. Vlakbij inkom 
Cloquet-gebouw.

Alle informatie omtrent opleidingen, 
inschrijvingen, info- & opendeurdagen  
en nog veel meer kan je terugvinden op 
onze website: www.schoolofartsgent.be

INFODAG

ZA 03.09.16 
14:00—17:00

CAMPUS BIJLOKE 
INKOM

PASTEURLAAN 2  
9000 GENT



INFO PER OPLEIDING
AFSTUDEERRICHTING
Docenten per opleiding / afstudeerrichting 

staan je vandaag te woord. Je kan bij hen 
terecht met specifieke vragen over de 
opleiding van jouw keuze. Je vindt deze 
infopunten op de volgende locaties:

• ZWARTE ZAAL
– Beeldende Kunsten:

– Vrije Kunsten 
(Schilderkunst, Tekenkunst, 
Beeldhouwkunst, Mediakunst  
& Installatiekunst) 

– Fotografie
– Autonome Vormgeving
– Textielontwerp
– Mode
– Grafisch Ontwerp 

(Grafiek, Grafische Vormgeving,  
Nieuwe Media & Illustratie)

– Muziek: 
– Uitvoerende Muziek 

(Klassiek & Jazz/Pop)
– Scheppende Muziek 

(Compositie & Muziekproductie)
– Muziektheorie / schriftuur
– Instrumentenbouw
– Hedendaagse Muziek

– Audiovisuele Kunsten: 
– Film
– Animatiefilm

– Drama

• ATELIER LANDSCHAPS- 
EN TUINARCHITECTUUR

– Landschaps- en Tuinarchitectuur
– Landschapsontwikkeling

• ATELIER INTERIEUR- 
VORMGEVING 2:

– Interieurvormgeving
Voor de opleiding interieurvormgeving 

wordt in Atelier Interieurvormgeving 2 
om 14:30, 15:30 en 16:30 telkens een 
uitgebreide infosessie voorzien voor 
kandidaat-studenten. 

Kandidaten die meer info 
wensen over het volgen van de 
opleiding interieurvormgeving in 
afstandsonderwijs kunnen in atelier 
interieurvormgeving 2 terecht bij 
de coördinator afstandsonderwijs 
Mieke Van De Woestyne.

• GROENE RUIMTE  
Specifieke Lerarenopleiding in de Kunsten

• LOKAAL TEBEAC 
Curatorial Studies

• SEMINARIELOKAAL 2:
 Digital Storytelling

SPECIFIEKE VRAGEN
STUDENTENADMINISTRATIE
TRAJECTBEGELEIDING
Indien je specifieke vragen hebt op vlak 

van administratie of trajectbegeleiding 
kan je terecht in de Zwarte Zaal 
bij de medewerkers van de Dienst 
Studentenaangelegenheden. 
We denken hierbij aan vragen over 
toelatingsvoorwaarden, deeltijds 
studeren, studeren met een functie-
beperking, vrijstellingen, … enz.

CURSUSMATERIAAL
Je kan vandaag het cursusmateriaal  

van al onze opleidingen inkijken.  
Dit kan op volgende locaties:

• ZWARTE ZAAL
– Beeldende Kunsten
– Muziek
– Audiovisuele Kunsten
– Drama

• ATELIER LANDSCHAPS- 
EN TUINARCHITECTUUR

– Landschaps- en Tuinarchitectuur
– Landschapsontwikkeling

• ATELIER INTERIEURVORMGEVING 
– Interieurvormgeving

ARTISTIEKE TOELATINGSPROEVEN
Zoals je wellicht weet hebben al 

onze academische opleidingen een 
artistieke toelatingsproef. Een uitge-
breide informatiebundel over de 
toelatingsproeven 2016-2017 vind je 
op onze website (www.schoolofarts.be). 
Let wel: de artistieke toelatingsproeven 
zijn intussen afgerond.  Je kan bij de 
collega’s terecht indien je als geslaagde 

Welkom op de infonamiddag 
van KASK en Conservatorium / 
School of Arts. Ongetwijfeld zit 
je als kandidaat-student met heel 
wat vragen waarop je vandaag een 
antwoord hoopt te vinden. 

Doorheen de namiddag kan je 
kennismaken met, of je verder 
informeren over de verschillende 
opleidingen en voorzieningen 
binnen onze School of Arts. 
Vandaag zijn onze docenten en 
medewerkers speciaal aanwezig 
om je hierin zo goed mogelijk bij 
te staan. 

We wensen je alvast een leerrijke 
namiddag. Aarzel niet om onze 
medewerkers aan te spreken 
en neem zeker even de verdere 
praktische info door.


