
Master Beeldende en 
audiovisuele kunsten 



Alle actuele info omtrent de master steeds te vinden via: 

http://docs.schoolofarts.be/documenten/Master/

http://docs.schoolofarts.be/documenten/Master/


Studieprogramma master

Master Beeldende en Audiovisuele Kunsten

Benaming opleidingsonderdeel A B C D E Sem
Masterproef deel I 12 120 232 8 1+2
Masterproef deel II 36 180 626 21 1+2
Scriptie 48 250 9 1+2

Theoretische seminaries te kiezen voor 12 studiepunten 96 300 12 1+2

Te kiezen voor 10 studiepunten:
• Kunst in het werkveld (4/6/10 SP)
• Vakken naar keuze binnen AUGent (4/6/10SP)
• Masterclass(4 SP) (enkel voor studenten vrije kunsten/ autonome 

vormgeving)
270 10 1+2

96 96 300 1678 60 1+2

A=hoorcolleges / B=werkcollege of atelier /C=begeleid zelfstandig leren D=totale studietijd / E=studiepunten



Masterproef

• Autonoom werken aan eigen artistieke afstudeerproject

• Onder begeleiding van 2 mentoren

• Afsluiten met realisatie van beeld, design, voorstelling of film



Masterproef: start

Mastervoorstel schrijven:

• 1 a 2 pagina’s
• werktitel
• Startpunt artistiek onderzoek
• Persoonlijke motivatie
• Ev. Bijlagen 
• Indienen: ten laatste oktober (via TEAMS: straks meer info!)
• Overeenkomst mentor(en)



Masterproef: begeleiding

Mentoren

- gekozen docenten bij Masterproef en scriptie

- theoriementor- én praktijkmentor

- regelmatig overleg op initiatief van student!

- Signaleer problemen tijdig, we vinden altijd een oplossing



Masterproef deel 1 vs Deel 2

• Masterproef deel 1: Proces, gequoteerd door mentor

• Masterproef deel 2: artistieke output, gequoteerd door een externe 
jury- graduation



Scriptie

• Onderzoek dat resulteert in een kunstenaarstekst die verschillende vormen 
kan aannemen

• Vrij te bepalen onderwerp, al dan niet gerelateerd aan eigen artistieke 
praktijk

• Geen reflectie over eigen werk 

• Begeleid door beide mentoren

• >10.000 woorden



Theoretische seminaries 



Theoretische seminaries



Theoretische seminaries

• 3 seminaries te kiezen (1 seminarie = 4 SP)
• Engels- of Nederlandstalig
• Probleem- en onderzoeksgerichte thema’s 
• Variatie in lesvormen en samenstelling groepen
• Verplichte aanwezigheid
• Keuze maken vanaf 17 september via link (zie brochure)
• Infobundel seminaries 



Te kiezen voor 10 Studiepunten

• Masterclass vrije kunsten/ autonome vormgeving (4 sp)

• Kunst in het werkveld: 4-6-10 SP

• Opleidingsonderdelen te kiezen binnen associatie UGENT, buiten 
KASK  (4-6-10 sp)

• Combinatie van bovenstaande opties



Te kiezen voor 10 SP: Kunst in het werkveld
• 1 SP= +/-30 uur

• Buiten de muren van de school 

• Assistent van een kunstenaar, filmmaker of vormgever, werken - in een gallerij, 
museum, culturele organisatie, festival… 

• Meer dan louter uitvoerend werk

• Nationaal of internationaal (Els Moens!) 



Praktisch

- Stagecontract in 3-voud: student, stageplek, school : via coördinator kunst 
in het werkveld 

• Student houdt kalender bij met gepresteerde uren  

• Punten in juni of september

• Mogelijk om tijdens de zomer stage te lopen : resultaten in 2e zittijd 

• Mogen ook verschillende stages zijn



Coördinatoren Kunst in het werkveld

• Grafisch Ontwerp: Filip De Baudringhien: Filip.Debaudringhien@hogent.be
• Vrije Kunsten: Anna Stoppa: Anna.Stoppa@hogent.be
• Textiel: Joanna Reuse :  Joanna.Reuse@hogent.be.
• Fotografie: Willem Vermoere: Willem.Vermoere@hogent.be
• Mode: Ronny Martin: Ronny.Martin@hogent.be
• Autonome Vormgeving: Danny Venlet: Danny.Venlet@hogent.be

• Animatiefilm: Raf Schoenmaekers: raf.schoenmaekers@hogent.be 
• Film: Bert Lesaffer: bert.lesaffer@hogent.be 

mailto:ilip.Debaudringhien@hogent.be
mailto:Laura.Herman@hogent.be
mailto:esther.vanschuylenbergh@hogent.be
mailto:willem.Vermoere@hogent.be
mailto:onny.Martin@hogent.be
mailto:Danny.Venlet@hogent.be


Te kiezen voor 10 SP : 
Opleidingsonderdelenbinnen associatie UGENT

• Ugent.be
• Hogent.be (buiten School of Arts)
• Howest.be
• Arteveldehogeschool.be

• Studium generale: studiumGent.be 
• Geen vrijstellingen voor ‘te kiezen voor 10 SP’ op basis van andere 

opleiding
• Neem contact met studie-en trajectbegeleider



Masterclass

• Enkel voor studenten Vrije kunsten en Autonome vormgeving

• Korte intense periode van samenwerking/project met gastdocent

• 4 studiepunten 

• Alle info via mastercoördinator VK en AV 



Voltijds vs. Deeltijds studeren

• Master = 60 SP = 1 jaar studeren = voltijdse studie

• Master= 2x 30 SP= 2 jaar studeren = deeltijdse studie



Deeltijds studeren

Deel 1 Deel 2
Seminaries te kiezen voor 12 SP Masterproef deel 1
Te kiezen voor 10 SP (of 6 SP en 
Masterclass)

Masterproef deel 2

Scriptie
Totaal: 31 SP Totaal: 29 SP

Deel 1 Deel 2
Masterproef deel 1 Masterproef deel 2
Seminaries te kiezen voor 12 SP Scriptie
Te kiezen voor 10 SP (of 6 SP en 
Masterclass)
Totaal: 30 SP Totaal: 30 SP



Deeltijds studeren ook impact op mentoren!

Deel 1 Deel 2
Seminaries te kiezen voor 12 SP Masterproef deel 1
Te kiezen voor 10 SP(of 6 SP en 
Masterclass)

Masterproef deel 2

Scriptie
Totaal: 31 SP Totaal: 29 SP

Deel 1 Deel 2
Masterproef deel 1 Masterproef deel 2
Seminaries te kiezen voor 12 SP Scriptie
Te kiezen voor 10 SP (of 6 SP en 
Masterclass)
Totaal: 30 SP Totaal: 30 SP

Deel 1: enkel 
theoriementor 

Deel 2: praktijkmentor 
en theoriementor 

Deel 1: enkel 
praktijkmentor

Deel 2: praktijk- én 
theoriementor



Kostprijs voltijds vs. deeltijds studeren

• vast gedeelte: €253,60
• variabel gedeelte per studiepunt: €12,10

• Totaal van 60 SP: €979,60 + bijzondere studiekosten
• Totaal van 30 SP: €616,60 + bijzondere studiekosten 

*Bijzondere studiekosten: website! 



Kan ik naar de master? 

• Bachelordiploma gehaald, geen probleem

• Bijna bachelordiploma gehaald? < 27 SP én vlotte studievoortgang: 
geen probleem

• Bijna bachelordiploma gehaald? > 27 SP: niet mogelijk 

• 1 X combinatie bachelor/master mogelijk! 



Praktisch! Herinschrijven

https://Ibamaflex.hogent.be

Voltijds?  Inschrijven volgens modeltraject

Deeltijds? Doorbreken van de trajectschijven

Bij twijfel: conversatievenster bericht naar trajectbegeleider

https://ibamaflex.hogent.be/


Mastervoorstel + mentoren

• Iedereen ingeschreven voor
• Masterproef deel 1 en/of 
• Masterproef deel 2  en/of
• Scriptie 

• TEAMS-pagina : Welkom bij Masterproef & scriptie / Master's project & thesis 
(62386CB8B9EA9)

• Automatisch toegevoegd na inschrijven 
• Inzage mentorenlijst
• Mentorfomulier: keuze mentor(en) + mastervoorstel uploaden 







Mastercoördinatoren

• Grafisch Ontwerp: Thomas Desmet: thomas.desmet@hogent.be
• Vrije Kunsten: Laura.Herman@hogent.be ( september t.e.m. december 

isabel.vanbos@hogent.be) 
• Textiel: Joanna Reuse: Joanna.reuse@hogent.be
• Fotografie: Anne-Francoise Lesuisse: annefrancoise.lesuisse@hogent.be
• Mode: Bram Jespers: bram.jespers@hogent.be
• Autonome Vormgeving: Peter Westenberg: Peter.Westenberg@hogent.be

• Animatiefilm: Robbe Vervaecke: robbe.vervaecke@hogent.be 
• Film: Hilde D’Haeyere: hilde.dhaeyere@hogent.be 

mailto:thomas.desmet@hogent.be
mailto:Laura.Herman@hogent.be
mailto:isabel.vanbos@hogent.be
mailto:Joanna.reuse@hogent.be
mailto:annefrancoise.lesuisse@hogent.be
mailto:bram.jespers@hogent.be
mailto:Peter.Westenberg@hogent.be


Educatieve master in de beeldende & 
audiovisuele kunsten 

- Geen SLO meer sinds  september 2019

- Initiële traject van 120 studiepunten: 2 jaar

- Verkorte traject van 60 studiepunten: 1 jaar of gespreid over 
meerdere jaren



Educatieve master in de beeldende & 
audiovisuele kunsten 

• Intake alvorens je kan starten
• Inès Beert: Inès.beert@hogent.be
• Willem Breynaert: Willem.Breynaert@hogent.be

mailto:In%C3%A8s.beert@hogent.be
mailto:Willem.Breynaert@hogent.be


Vragen? 

BK: Annelies.Vlaeminck@hogent.be
AK: Sylvie.Moerman@hogent.be

mailto:Annelies.Vlaeminck@hogent.be
mailto:Sylvie.Moerman@hogent.be
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