Artistieke toelatingsproef 2021
Mode
Praktische informatie over de artistieke toelatingsproef voor toelating tot
inschrijving voor de opleiding Bachelor in de Beeldende Kunsten,
afstudeerrichting Mode, in het academiejaar 2021-2022
De bachelor in de Beeldende Kunsten is enkel toegankelijk mits geslaagd voor de
artistieke toelatingsproef.
De artistieke toelatingsproef is een tweedaagse proef die naar je artistiek inzicht,
culturele kennis, creativiteit, vaardigheden en motivatie peilt. Dit gebeurt aan de hand
van opdrachten en een interview waar ook je curriculum vitae en je portfolio worden
besproken.
1 Datum

Sessie 1: maandag 5 en dinsdag 6 juli 2021
->> Registratie mogelijk t.e.m. 15 juni
->> Uploaden documenten (cv , portfolio en motivatiebrief + eventuele opdrachten
vooraf in te dienen) mogelijk t.e.m. 18 juni

Sessie 2: donderdag 2 en vrijdag 3 september 2021
->> Registratie mogelijk t.e.m. 23 augustus
->> Uploaden documenten (cv , portfolio en motivatiebrief + eventuele opdrachten
vooraf in te dienen) mogelijk t.e.m. 26 augustus

Je kan per academiejaar slechts één keer deelnemen aan de artistieke toelatingsproef
voor een bepaalde afstudeerrichting en keuzetraject binnen de opleiding Beeldende
Kunsten. Deelnemen aan de toelatingsproef voor verschillende afstudeerrichtingen en
keuzetrajecten is wel mogelijk.
1.1 BELANRIJK BERICHT VOOR KANDIDATEN BUITEN DE EER
Aan kandidaat-studenten van buiten de EER wordt ten stelligste aangeraden om deel
te nemen aan de artistieke toelatingsproef van juli. Kandidaat-studenten van buiten de
EER moeten immers zo snel mogelijk na geslaagd te zijn voor de artistieke
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toelatingsproef hun aanvraag voor een studentenvisum indienen. Enkel dan kunnen zij
tijdig over het visum beschikken dat noodzakelijk is om de lessen van bij de start van
het academiejaar te kunnen volgen en de nodige toegang te verkrijgen tot de
gebouwen en de faciliteiten van de Academie.
2 Registratie en betaling
Registreren voor een artistieke toelatingsproef doe je online, op.
https://inschrijven.ap.be
Om deel te nemen aan de artistieke toelatingsproef, betaal je 25 euro per deelname.
Betalen kan tijdens de online registratie. Dit bedrag wordt in geen geval
terugbetaald.

We ontvangen je betaling graag ten laatste op:
Sessie 1: woensdag 16 juni
Sessie 2: dinsdag 24 augustus
➔ Let erop dat je betaling enkele dagen onderweg kan zijn

3 Praktische informatie: sessie 1 & sessie 2
De artistieke toelatingsproef zal digitaal plaats vinden.
De artistieke toelatingsproef voor een bachelor Mode verloopt in 2 delen.
Deel 1: indienen van documenten (cv, portfolio en motivatiebrief)
Ben je geslaagd voor deel 1?
->Deel 2: artistieke toelatingsproef en interview
De link waar u uw bestanden (cv, portfolio, motivatiebrief en eventuele opdrachten
vooraf in te dienen) en de link waar de opdracht voor de praktische proef wordt
vrijgegeven, word je per e-mail bezorgd.

3.1 Vooraf indienen
1 CV met vermelding van de uitgevoerde studies.
2 Motivatiebrief met een zeer duidelijke indicatie waarom je voor deze richting kiest.
3 Portfolio
De details van de opbouw worden nader toegelicht in de beschrijving (zie hieronder)
Voeg je CV , motivatiebrief en portfolio samen in één bestand (PDF)
Bestandsnaam: gebruik uw persoonlijke naam, zodat we weten aan wie het
toebehoort. (naam_familienaam_portfolio.pdf)
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➔ De link waar je jouw bestanden kan uploaden wordt je per e-mail bezorgd.
➔ Indienen mogelijk t.e.m. 18 juni (Sessie 1)
➔ Indienen mogelijk t.e.m. 26 augustus (Sessie 2)
3.2 Resultaten portfolio
Sessie 1: maandag 5 en dinsdag 6 juli
Donderdag 24 juni 2021: je krijgt bericht als je geslaagd bent voor je portfolio en
ontvangt informatie omtrent de opdrachten voor de toelatingsproef en het interview.
Sessie 2: donderdag 2 en vrijdag 3 september
Maandag 30 augustus 2021: je krijgt bericht als je geslaagd bent voor je portfolio en
ontvangt informatie omtrent de opdrachten voor de toelatingsproef en het interview.

3.3 Inhoud en verloop
Dag 1 opdracht:
-

Artistieke opdracht
Maandag 5 juli 2021 of donderdag 2 September 2021

Dag 2 interview:
-

Via Skype,..
Een medewerken van de studentenadministratie bezorgt jou een afspraak
hiervoor.
Dinsdag 6 juli 2021 of vrijdag 3 September 2021

4 Beschrijving: Portfolio, Opdracht en Interview

-

Portfolio
Een pdf van maximum 5MB die waarnemingstekeningen bevat maar ook foto's
van schetsboeken, persoonlijke ontwerpen, creatief grafisch werk en alle
gerealiseerd creatief werk.

-

Opdracht
De inhoud van de opdracht wordt doorgemaild om 8u 's morgens vrijgegeven
via de link die je per e-mail wordt bezorgd. De tekenopdracht bestaat uit
zwart/wit technieken en kleur technieken.
Materiaal nodig: schets- teken en schildermateriaal : potloden, stiften, aquarel,
penselen, oliekrijt , oost-indische inkt en tekenpapier.
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-

Interview
Bespreking van uw visie en kennis op mode. Beschrijving van enkele
hedendaagse ontwerpers + inzicht in de modegeschiedenis.
Basiskennis verwacht op artistieke kunststromingen en cultureel gebeuren.
Naast het vak modeontwerpen worden ook nog andere praktijkvakken en
theorievakken gegeven. Het vakken pakket (ECTS-fiches) vindt je HIER terug.
Tijdens het interview kan gevraagd worden of je het volledige programma van
de Bachelor jaren kent.

5 Resultaten artistieke toelatingsproef:
Sessie 1: donderdag 8 juli krijg je een bericht of je wel of niet geslaagd bent voor de
artistieke toelatingsproef en ontvang je verdere informatie hieromtrent.
Sessie 2: dinsdag 7 september krijg je een bericht of je wel of niet geslaagd bent voor
de artistieke toelatingsproef en ontvang je verdere informatie hieromtrent.
6 Geslaagd voor de artistieke toelatingsproef
Als je geslaagd bent voor de artistieke toelatingsproef kan je je inschrijven voor je
gekozen afstudeerrichting binnen de opleiding Bachelor in de Beeldende Kunsten voor
het academiejaar 2021-2022 of het academiejaar 2022-2023.
Om in te schrijven moet je ook aan de diploma- en taalvoorwaarden voldoen en dit
tegen het begin van het academiejaar:
•

20 september 2021 voor academiejaar 2021-2022

•

21 september 2022 voor academiejaar 2022-2023

Na het slagen voor de artistieke toelatingsproef ontvangt je van ons een e-mail met
alle informatie die nodig is om je in te schrijven.
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