Diplomavoorwaarden inzake inschrijving in een initiële bachelor- of
masteropleiding (English translation below)

De algemene, bijzondere en afwijkende toelatingsvoorwaarden alsook de taalvoorwaarden die in
volgende artikelen worden bepaald, gelden zowel voor de inschrijving voor een opleiding als voor een
opleidingsonderdeel of meerdere opleidingsonderdelen, ongeacht het contract. Als er wordt
vastgesteld dat men niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden is de inschrijving nietig. Het correct
doorlopen van de aanmeldingsprocedure is een bijkomende toelatingsvoorwaarde. De inschrijving van
kandidaat-studenten die de aanmeldingsprocedure (zoals beschreven op de website) niet correct
doorlopen, kan geweigerd worden.

Diplomavoorwaarden voor inschrijving in een initiële bacheloropleiding
Algemene inschrijvingsvoorwaarden
Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde het bezit
van één van de volgende diploma’s:
1. een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap;
2. een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
3. een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het
Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid;
4. een HBO5 diploma;
5. een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een
internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt
erkend. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan de hogeschool kandidaat-studenten
welke in een land van binnen of buiten de Europese Unie een diploma of getuigschrift hebben
behaald dat toelating verleent tot het universitair onderwijs in dat land, toelaten tot de
inschrijving voor een bacheloropleiding.
Volgende studiebewijzen vallen onder punt 5 hierboven:
Belgische studiebewijzen:
1. een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door de Franstalige of Duitstalige
Gemeenschap;
2. een brevet van het aanvullend secundair beroepsonderwijs;
3. een diploma van eerste prijs, uitgereikt door een muziekconservatorium of het
Lemmensinstituut, met uitzondering van een diploma eerste prijs notenleer;
4. een diploma van technisch ingenieur;

5. een diploma van het hoger muziekonderwijs van de eerste graad met volledig leerplan,
uitgereikt door een conservatorium;
6. een diploma van de hogere technische school van de derde graad;
7. een getuigschrift waaruit blijkt dat men geslaagd is in ten minste twee studiejaren met volledig
leerplan van een opleiding die leidt tot het diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig
leerplan van de tweede graad, diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig leerplan
van de derde graad, diploma van de hogere technische school van de derde graad of diploma
van binnenhuisarchitect;
8. een getuigschrift waaruit blijkt dat men geslaagd is in ten minste twee studiejaren in eenzelfde
studierichting van het hoger onderwijs van sociale promotie of hoger beroepsonderwijs niveau
5 of een getuigschrift/getuigschriften/deelcertificaten van modules uit eenzelfde
studierichting van het hoger beroepsonderwijs niveau 5 waarvoor de kandidaat geslaagd is
met een totaal aantal contacturen van ten minste 2/3 van het totaal;
9. een bachelordiploma of gelijkwaardig;
10. een masterdiploma of gelijkwaardig;
11. een kandidaatsdiploma of gelijkwaardig.
Buitenlandse studiebewijzen
1. een Europees “Baccalaureaatsdiploma”, uitgereikt door de Europese scholen in België of het
buitenland;
2. een “Diplôme du baccalauréat international (BI)”, uitgereikt door het “L’Organisation du
Baccalauréat International” te Genève (IBO);
3. een Luxemburgs «diplôme de Fin d’Etudes secondaires» of «diplôme de Fin d’Etudes
secondaires techniques»;
4. een Nederlands diploma “Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs” (VWO);
5. een Nederlands “Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propaedeutisch examen”;
6. een Nederlands diploma “Middelbaar beroepsonderwijs” (MBO) van ten minste 3-4 jaar met
kwalificatieniveau 4 (enkel toelating tot professioneel gerichte bachelor);
7. een Frans diploma «Baccalauréat» (minimum score 10/20);
8. een Duits diploma “Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abiturprüfung)”;
9. een “High school diploma” (USA) met een ‘record of transcript’ (puntenlijst), dat ten minstens
4 AP’s (Advanced Placements) vermeldt;
10. een diploma uitgereikt door de SHAPE-school (NAVO);
11. een bachelordiploma of gelijkwaardig;
12. een masterdiploma of gelijkwaardig.

Kandidaat-studenten die in het bezit zijn van één van de vermelde diploma’s dienen steeds een correct
gewaarmerkte kopie van het diploma neer te leggen bij de Dienst Studentenaangelegenheden van
School of Arts voor inschrijving.

Afwijkende inschrijvingsvoorwaarden inzake diploma: toelatingsonderzoek
Kandidaat-studenten die niet voldoen aan de hierboven vermelde inschrijvingsvoorwaarden inzake
diploma kunnen toelating krijgen om zich in te schrijven voor een initiële bacheloropleiding indien ze
slagen voor een toelatingsonderzoek. De kandidaat meldt zich aan bij de HoGent begeleider
toelatingsonderzoek van de directie Onderwijs (toelatingsonderzoek@hogent.be) om de voorwaarden
van deelname aan het toelatingsonderzoek en procedure van het toelatingsonderzoek te bespreken
(zie ook: http://www.augent.be). Vervolgens dient de kandidaat een portfolio in bij de Validerende
Instantie van de Associatie Universiteit Gent. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het
samenstellen en de inhoud van zijn dossier. De beslissing van de Validerende Instantie, gebaseerd op
het resultaat van het toelatingsonderzoek, wordt schriftelijk meegedeeld aan de kandidaat. Indien de
procedure succesvol wordt doorlopen, ontvangt de kandidaat-student een persoonlijk Bewijs van
Toelating. Om zich te kunnen inschrijven, moet de kandidaat ook voldoen aan de taal- en eventuele
bijkomende toelatingsvoorwaarden voor de opleiding waarvoor de kandidaat zich wenst in te
schrijven.

Diplomavoorwaarden voor inschrijving in een initiële masteropleiding (English
translation below)
De algemene, bijzondere en afwijkende toelatingsvoorwaarden alsook de taalvoorwaarden die in
volgende artikelen worden bepaald, gelden zowel voor de inschrijving voor een opleiding als voor een
opleidingsonderdeel of meerdere opleidingsonderdelen, ongeacht het contract. Als er wordt
vastgesteld dat men niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden is de inschrijving nietig. Het correct
doorlopen van de aanmeldingsprocedure is een bijkomende toelatingsvoorwaarde. De inschrijving van
kandidaat-studenten die de aanmeldingsprocedure (zoals beschreven op de website) niet correct
doorlopen, kan geweigerd worden.
Algemene inschrijvingsvoorwaarden
Voor de toegang voor een masteropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde het bezit van één
van de volgende diploma’s
Belgische studiebewijzen
1. rechtstreekse toegang tot de master: afgestudeerden van academisch gerichte bacheloropleidingen
in de kunsten met specifieke opleidingskenmerken dewelke aansluiten bij de masteropleiding
waarvoor men kandideert;
2. een voorbereidingsprogramma: afgestudeerden van academisch gerichte bacheloropleidingen in de
kunsten met specifieke opleidingskenmerken dewelke niet aansluiten bij de masteropleiding waarvoor
men kandideert;
3. een schakelprogramma: afgestudeerden in een professioneel gerichte bachelor
 ten aanzien van de opleiding Beeldende Kunsten: bachelor Interieurvormgeving, bachelor
Beeldende Vormgeving, bachelor Audiovisuele Kunsten, bachelor Audiovisuele Technieken,
bachelor Modetechnologie, bachelor Textieltechnologie, bachelor Landschaps-en
Tuinarchitectuur, bachelor Grafische-en Digitale Media.
 ten aanzien van de opleiding Audiovisuele Kunsten: bachelor Audiovisuele Kunsten, bachelor
Audiovisuele Technieken, bachelor Beeldende Vormgeving.

 ten aanzien van de opleiding Drama: bachelor in de Dans.
 ten aanzien van de opleiding Muziek: bachelor in de Pop-en Rockmuziek, bachelor in de Musical.
Belgische kandidaat-studenten die in een masteropleiding aan de School of Arts wensen in te stromen,
maar niet rechtstreeks naar die masteropleiding doorstromen vanuit de voorafgaande academische
bacheloropleiding van de School of Arts, moeten een aanvraagdossier indienen bij de Dienst
Studentenaangelegenheden van de School of Arts en aan de voorwaarden van de toelatingsprocedure
voor masterstudenten, zoals beschreven op de website, voldoen.
Buitenlandse studiebewijzen
Kandidaat-studenten die in een masteropleiding aan de School of Arts wensen in te stromen op basis
van een buitenlands diploma,
moeten een aanvraagdossier indienen bij de Dienst
Studentenaangelegenheden van de School of Arts en aan de voorwaarden van de toelatingsprocedure
voor masterstudenten, zoals beschreven op de website, voldoen. Zij dienen te beschikken over een
buitenlands niveaugelijkwaardig bachelordiploma waarbij de School of Arts op basis van het diploma
en de diplomasupplementen bepaalt of de toegang tot een master rechtstreeks verloopt of via een
voorbereidings- of schakelprogramma.
De volgende buitenlandse diploma’s verlenen rechtstreeks toegang tot masteropleidingen van de
School of Arts indien de specifieke opleidingskenmerken van het diploma aansluiten bij de
masteropleiding waarvoor men kandideert:








Duitsland: een bachelor aan een wissenschaftliche Hochschule
Duitsland: de diploma’s Magister, Diplom, Staatsprüfung of Lizentiat behaald aan een
wissenschafliche Hochschule
Duitsland: het diploma van Master behaald aan een Fachhochshule
Duitsland: de diploma’s Magister of Diplom behaald aan een Gesamthochschule
Frankrijk: het diploma ‘Licence’ indien behaald aan een universiteit
Frankrijk: de diploma’s ‘Master de Recherche’, ‘Master Professionel’ en ‘Diplôme de Grande
Ecole’
Italië: de diploma’s: ‘Vecchio Ordinamento’, ‘Laurea’, ‘Diploma Accademico di Primo Livello’;
‘Diploma Accademico di Secondo Livello’, ‘Diploma di Perfezionamento o Master’, ‘Diploma
Accademico di Specializzazione ‘, ‘Laurea Specialistica/Magistrale’

Procedure toelating op basis van buitenlandse studiebewijzen

§ 1. Een kandidaat-student die wenst te studeren op grond van een buitenlands diploma of
getuigschrift moet een aanvraagdossier indienen.
§ 2. De kandidaat-student meldt zich met zijn aanvraagdossier online aan bij de dienst
Studentenaangelegenheden van de School of Arts rekening houdend met de procedures en deadlines
zoals vermeld op de website (zie http://www.schoolofartsgent.be).
§ 3. Een volledig aanvraagdossier dient te omvatten:
1. Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
2. Een geldig verblijfsdocument voor België of documenten die het verblijfsstatuut of de
verblijfsprocedure van de student aantonen, of bij ontstentenis hiervan een internationaal
paspoort. In het laatste geval krijgt de kandidaat-student bij goedkeuring van zijn
aanvraagdossier een document waarmee hij via de Belgische ambassade of een Belgisch
consulaat het studentenvisum voor België aanvraagt.
3. Een kopie van de behaalde diploma’s, getuigschriften of studiebewijzen en addenda
(diplomasupplement, vakinhoud voor aanvraag vrijstellingen). Deze kopieën dienen
gelegaliseerd te zijn of voor eensluidend verklaard, al naargelang het land van herkomst.
 Bij aanvraag op grond van een buitenlands diploma secundair onderwijs waarvan de
gelijkwaardigheid niet is erkend in Vlaanderen dient er een originele verklaring aan het dossier
te worden toegevoegd, opgemaakt door het Ministerie van Onderwijs in het land van
herkomst waaruit blijkt dat het diploma van secundair onderwijs toegang verleent tot
universitaire studies in het land waar het werd uitgereikt;
 Bij aanvraag op grond van een diploma hoger onderwijs moet het dossier een verklaring
bevatten die de aard, de studieomvang en de studieduur van dat buitenlands einddiploma
hoger onderwijs vermeldt.
4.

Een overzicht van alle niet beëindigde studies in het Hoger Onderwijs in binnen- en buitenland
met de examenresultaten.

5. Een APS–certificaat (Akademische Prüfstelle) conform de bepalingen van de Vlaamse
Gemeenschap voor kandidaat-studenten uit de Volksrepubliek China. De Chinese kandidaatstudenten bekomen het certificaat na het succesvol doorlopen van een screening met
betrekking tot het academisch niveau van de student (nazicht documenten, interview en
testen) via het academisch evaluatiecentrum gelinkt aan de Duitse ambassade in Beijing
(China). Het APS-certificaat is ook een vereiste voor het krijgen van een studentenvisum.
6. Een attest waaruit blijkt dat men voldoet aan de opleidingsspecifieke taalvoorwaarden.
§ 4. Vertalingen, door een beëdigd vertaler via de Rechtbank van Eerste Aanleg in België of via de
Belgische ambassade of het consulaat in het land van herkomst van de documenten, zijn noodzakelijk
indien de documenten van het dossier niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands zijn opgemaakt.

§ 5. Naast de goedkeuring van het dossier moet de kandidaat, om zich te kunnen inschrijven, ook
voldoen aan de eventuele bijkomende toelatingsvoorwaarden voor de opleiding waarvoor de
kandidaat zich wenst in te schrijven

