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Artistieke toelatingsproef 2020 
Schilderkunst 

Praktische informatie over de artistieke toelatingsproef voor toelating tot inschrijving 

voor de opleiding Bachelor in de Beeldende Kunsten, afstudeerrichting Vrije Kunsten, 

optie Schilderkunst, in het academiejaar 2020-2021 

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, thuisopdrachten en je 
portfolio worden besproken. 

1 Datum 

De artistieke toelatingsproef wordt in 2020 twee keer georganiseerd en dit op de 
volgende data: 

 donderdag 2 en vrijdag 3 juli 2020 

>> Registratie is mogelijk t.e.m. 15 juni 2020 ! 

>> Uploaden documenten (cv, portfolio en motivatiebrief) en thuisopdrachten 
mogelijk t.e.m. 15 juni 2020 ! 

 donderdag 3 en vrijdag 4 september 2020 

>> Registratie is mogelijk t.e.m. 22 augustus 2020 ! 

>> Uploaden documenten (cv, portfolio en motivatiebrief) en thuisopdrachten 
mogelijk t.e.m. 22 augustus 2020 ! 

 

De toelatingsproeven van juli en september zijn toegankelijk voor kandidaat-studenten 
van binnen de EER en buiten de Europese Economische Ruimte (EER)*. 
*EER = EU + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein 

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. 



Koninklijke Academie voor schone Kunsten Antwerpen – Artistieke toelatingsproef 2020 – Schilderkunst Pagina 2 van 4 

1.1 BELANRIJK BERICHT VOOR KANDIDATEN BUITEN DE EER 

Kandidaten kunnen deelnemen aan de artistieke toelatingsproef van juli en september. 
Kandidaten van buiten de EER raden we sterk aan om deel te nemen aan de 
artistieke toelatingsproef van juli en niet aan deze van september. Deze kandidaten 
moeten namelijk een studentenvisum bekomen en de aanvraagprocedure hiervoor 
kan tot drie maanden of langer duren. 
Indien ze deelnemen aan de toelatingsproef in juli en hun aanvraag voor een 
studentenvisum indienen meteen na geslaagd te zijn voor de toelatingsproef, kunnen 
de kandidaten hun visum tijdig verkrijgen. 
Zo kunnen ze de lessen vanaf het begin van het academiejaar volgen en tijdig ook de 
nodige toegang krijgen tot de gebouwen en faciliteiten van de Academie. 

2 Registratie en betaling 

 

Inschrijven voor een artistieke toelatingsproef doe je online, op. 

https://inschrijven.ap.be 

Om deel te nemen aan een toelatingsproef, betaal je 25 euro per toelatingsproef. 

Betalen kan tijdens de online registratie. Dit bedrag wordt in geen geval terugbetaald. 

We ontvangen je betaling graag ten laatste drie dagen voor de proef. 

3 Praktische informatie 

3.1 Vooraf indienen 

1 C.V. met vermelding van de uitgevoerde studies. 

2 Motivatiebrief met een zeer duidelijke indicatie waarom u voor deze richting kiest. 

3 Portfolio 

De details van de opbouw worden nader toegelicht in de beschrijving  (zie hieronder) 

Voeg uw C.V. , motivatiebrief en portfolio samen in één bestand (PDF, JPG of MP4) 

Bestandsnaam: gebruik uw persoonlijke naam, zodat we weten aan wie het 

toebehoort. (naam_familienaam_portfolio.pdf) 

 
 De link waar u uw bestanden kan uploaden + een beschrijving hoe Dag 1 zal 

verlopen wordt u per e-mail bezorgd. 

 Indienen mogelijk t.e.m. 15 juni 2020 (voor toelatingsproef 2 en 3 juli 2020) 

 Indienen mogelijk t.e.m. 22 augustus (voor toelatingsproef 3 en 4 september 

2020)  

3.2 Inhoud en verloop 

De toelatingsproef en de interviews vinden digitaal plaats. 

Hieronder vindt u een beschrijving van wat er verwacht wordt. 

https://inschrijven.ap.be/?Academiejaar=2020-21&SoortOpleiding=2&Taal=2
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Dag 1  interview: 
 

- Donderdag 2 juli 2020 of donderdag 3 September 2020 
- Via  Microsoft Teams, Skype,.. 
- Een afspraak hiervoor wordt nog doorgeven. 

Dag 2  interview:    

  
- Vrijdag 3 juli 2020 of vrijdag 4 September 2020 
- Via  Microsoft Teams, Skype,.. 
- Een afspraak hiervoor wordt nog doorgeven. 

4 Beschrijving: Portfolio, Thuisopdracht en Interview 

 

- Portfolio 

(met door jou gerealiseerd werk)  

 

Ten minste 10 (max 20) duidelijke afbeeldingen van werken die door jou zijn 

gerealiseerd (de selectie bevat ten minste 5 schilderijen, als toevoeging kunnen 

ook tekeningen, sculpturen of andere in het portfolio worden opgenomen). 

De werken zijn niet ouder dan  3 jaar. 

Er is een duidelijke vermelding van: gebruikte materialen (vb. olieverf, acryl, 

klei,….), afmetingen van het werk, eventuele titels. 

5 afbeelden van kunstwerken / kunstenaars die je inspireren, waarvan minimum 

3 schilders (noteer naam van de kunstenaar erbij) 

 

- Thuisopdracht 

Voorbereiden 

 

1) Ten minste 2 schetsen naar waarneming (niet naar foto) van objecten die je 

in je dichte omgeving vindt (mogelijke tekenmaterialen: houtskool, pen, inkt, 

potlood) 

 

2) Ten minste 2 tekeningen van een portret naar waarneming (niet naar foto). 

Dit kan een zelfportret zijn a.d.h.v. een spiegel, of een portret van iemand uit je 

omgeving. (mogelijke tekenmaterialen: houtskool, pen, inkt, potlood) 

 

3) Ten minste 1 schilderwerk van een object of stilleven naar waarneming (niet 

naar foto), (mogelijke materialen: olieverf of acrylverf op een drager naar keuze) 

 

4)  Een autonoom werk met een zelfgekozen thema en vrije keuze van 

materiaal.  

 

Er is telkens een duidelijke vermelding van: gebruikte materialen (vb. olieverf, 

acryl, klei,….), afmetingen van het werk, eventuele titels. Op de werken zijn 

linksonder de initialen van de kandidaat zichtbaar.  
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- Interview 

Bespreking en bevraging van de persoonlijke wereld en visie aan de hand van 

het ingezonden materiaal.  

 

Voor eventuele vragen betreffende de toelatingsproef: quinten.ingelaere@ap.be 

 

5 Geslaagd voor de toelatingsproef 

Als je geslaagd bent voor de toelatingsproef kan je je inschrijven voor je gekozen 

afstudeerrichting binnen de opleiding Bachelor in de Beeldende Kunsten voor het 

academiejaar 2020-2021 of het academiejaar 2021-2022. 

Om in te schrijven moet je ook aan de diploma- en taalvoorwaarden voldoen en dit 

tegen het begin van het academiejaar: 

•21 september 2020 voor academiejaar 2020-2021 

•20 september 2021 voor academiejaar 2021-2022. 

Zo kan je de lessen vanaf het begin van het academiejaar volgen en tijdig ook de 

nodige toegang krijgen tot de gebouwen en faciliteiten van de Academie. 

 

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/quinten.ingelaere@ap.be

