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Voorwoord 

 

 

 

Dit zelfevaluatierapport werd geschreven als voorbereiding op het visitatiebezoek van 
de bachelor- en masteropleidingen in de Beeldende Kunsten van het departement 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) binnen de Hogeschool Gent. Het 
rapport heeft betrekking op de afstudeerrichtingen Fotografie, Textielontwerpen, 
Mode, Grafisch Ontwerp, Multimediale Vormgeving en Vrije Kunsten. 

Het opleiden van beeldende kunsten heeft een zeer lange voorgeschiedenis in de 
Gentse Academie, waar reeds meer dan 250 jaar de teken-, schilder- en 
beeldhouwkunst wordt onderwezen. De geschiedenis van de opleiding was ook soms 
woelig en turbulent, niet enkel op artistiek maar ook op sociaal vlak. Zo bijvoorbeeld bij 
het al vroeg openstellen van de opleiding voor vrouwen én mannen (weliswaar in 
aparte klassen), waardoor de school een tijdlang aangekeken werd als een plek van 
losbandigheid.  

De opleiding was in diverse periodes zeer performant in het artistieke veld, getuige haar 
alumni die in de voorbije 250 jaar toonaangevend waren in de kunsten. Ook vandaag 
fungeren Wim Delvoye, Jan Decock, Thierry Decordier, Carl Dekeyzer, Dirk 
Braeckman… als onze internationale ambassadeurs. 

In de loop der jaren kregen ook de zgn. ‘toegepaste sierkunsten’ een plaats in het 
opleidingsaanbod. Vandaag functioneren zij onder de noemer van de vormgeving. 
Onze opleiding Beeldende Kunsten is op die manier uitgegroeid tot een zeer complexe 
waaier aan opleidingstrajecten in zowel kunst als vormgeving. Zij kreeg een vernieuwde 
vorm met de invoering van bachelor en master. Het is onder deze vorm dat de 
opleiding zich aanbiedt in dit zelfevaluatierapport. 

De ‘papieren’ realiteit van dergelijk rapport houdt een zekere vervreemding in ten 
aanzien van de doorleefde alledaagse praktijk. Tegelijk was het tot stand komen ervan 
een bijzonder leerrijk proces. Het stimuleerde alle betrokkenen actief te reflecteren over 
de identiteit van de opleiding, en haar sterktes en zwaktes tegenover elkaar af te 
wegen. Vertrekkend van een heldere stand van zaken, konden de keuzes voor de 
toekomst verder vorm krijgen. 

Hoewel uit de studentenbevraging van 2007 bleek dat een grote meerderheid van de 
studenten globaal tevreden is (gemiddeld 75% van de studenten Beeldende Kunsten), 
blijft het van fundamenteel belang permanent te streven naar kwaliteitsverbetering. Het 
schrijven van dit rapport was voor al wie betrokken is bij de opleiding Beeldende 
Kunsten van de Hogeschool Gent een belangrijke stap om nog bewuster dan 
voorheen de opleiding uit te bouwen, zowel op vlak van onderwijs, onderzoek als 
dienstverlening. 

 

 

Wim De Temmerman 

Departementshoofd 
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0 . 1  BE S C HR I JV I NG V A N DE  W I JZE  W A A R O P HE T  
ZE L F E V A L UA T I E R A PPO R T  TO T  S TA ND 
GE K O ME N I S  
Het zelfevaluatierapport van de academisch gerichte bacheloropleiding en van de 
masteropleiding in de Beeldende Kunsten kwam tot stand binnen een werkgroep 
van collega’s lesgevers in de opleiding en collega’s met beleidvoerende taken. De 
werkgroep bestond uit docenten van de ateliergebonden opleidingsonderdelen, de 
voorzitter van de opleidingscommissie Beeldende Kunsten, de voorzitter van de 
vakgroep Theoretische Omkadering van de Kunsten, de coördinatoren van de 
afstudeerrichtingen, de departementale kwaliteitszorgcoördinator, de 
trajectbegeleider, de departementssecretaris en het departementshoofd. 
Voorafgaand gaven per atelier (onderdeel van een afstudeerrichting) de betrokken 
docenten een aanzet tot alle facetten en onderwerpen die geïntegreerd werden in 
het globale zelfevaluatierapport. 

Op bijeenkomsten varieerde de samenstelling van deze werkgroep naargelang de 
betrokkenheid of expertise van de leden m.b.t. bepaalde agendapunten. 

Per onderwerp werden er leesgroepen gevormd die kanttekeningen maakten bij de 
werkteksten. Daarin speelden naast OP-leden (onderwijzend personeel) en 
departementale beleidvoerders, ook verantwoordelijken van de 
studentenadministratie, de bibliotheek, communicatie/pr, studiebegeleiding en 
internationalisering hun rol. 

De verzameling van de relevante informatie, die in bijlage verstrekt wordt, gebeurde 
in nauwe samenwerking met de Centrale Administratie en het Departementaal 
Secretariaat.  

Het TRIS-instrument (TRansnationale Institutionele Samenwerking) voor het 
academisch hoger onderwijs vormde de leidraad voor de vergaderingen van de 
werkgroep. De inhoud van het rapport volgt de indeling zoals vooropgesteld door 
de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en de Vlaamse 
Hogescholenraad (VLHORA). 

De aandachtspunten van het TRIS-model werden in de vergaderingen van de 
werkgroep besproken. TRIS is afgeleid van het EFQM-model (‘European 
Foundation for Quality Management’), maar specifiek gericht op hoger onderwijs. 
De werkgroepleden konden actief bijdragen aan de formulering van sterkte-, 
zwakte- en verbeterpunten.  

Dit zelfevaluatierapport beschrijft, analyseert en evalueert de actuele opleiding, 
georganiseerd volgens een bachelor- en masterschema. Zij is kersvers: de overgang 
van de oude structuur (kandidaturen en meestergraden) naar de nieuwe structuur 
werd pas volledig afgerond in september 2007 met het opstarten van de 
masteropleiding, die voor het eerst loopt op het moment dat dit rapport wordt 
opgemaakt. Terugkijken op een voltooid masterjaar is bijgevolg nog niet mogelijk. 
Aangezien het rapport, gefinaliseerd in juni 2008, geschreven werd in volle 
overgang van de klassieke, oude structuur naar de huidige 
bachelor/masterstructuur, en hoewel oude en nieuwe structuur fundamenteel van 
elkaar verschillen, baseert het rapport zich nog gedeeltelijk op gegevens en 
resultaten van het onderwijs volgens de klassieke structuur, vooral wat betreft het 
resultaatniveau. 

0 INLEIDING 
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0 . 2  O R GA NI S A TO R I S C HE  C O NTE X T  V A N DE  
O PL E I D I NG  
De besproken opleiding Beeldende Kunsten wordt georganiseerd binnen het 
departement Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK), één van de dertien 
departementen van de Hogeschool Gent, die op haar beurt werkt in een 
Associatieverband met de Universiteit Gent. 

0.2.1 Hogeschoolniveau 

Dertien kleine en middelgrote hogescholen verenigden zich in 1994, ten gevolge 
van het Hogescholendecreet van 13 juli 1994. Samen richtten ze de Hogeschool 
Gent op. Vijf oprichtende leden behoorden tot het onderwijsnet van de Stad Gent, 
acht tot het Gemeenschapsonderwijs. In 2001 ging ook de Provinciale Hogeschool 
Mercator op in de Hogeschool Gent. Sedert het academiejaar 2001–2002 telt de 
Hogeschool Gent dertien departementen, waaronder het departement Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten (kortweg KASK). 

De Hogeschool Gent is de grootste Vlaamse autonome hogeschool (VAH) en na de 
Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en de Universiteit Gent (UGent) de derde 
grootste instelling voor hoger onderwijs in Vlaanderen. Anno 2007 telt de 
Hogeschool Gent 13.488 studenten, 2.257 medewerkers en beschikt zij over een 
werkingsbudget van 96,8 miljoen euro waarvan 79,3 miljoen euro 
werkingsuitkeringen van de overheid. 

Het departement KASK wordt binnen de Hogeschool Gent geflankeerd door zijn 
zusterdepartement Conservatorium, dat onderwijs verstrekt in muziek en drama. 
Binnen het departement Lerarenopleiding Ledeganck komt de kunstpedagogiek 
aan bod, gericht op lager en middelbaar onderwijs. Het departement Handels- en 
Bestuurskunde ten slotte biedt, in samenwerking met KASK, een 
postgraduaatsopleiding aan in Kunst- en Cultuurmanagement. De brede waaier van 
departementen leidt tot occasionele samenwerkingsverbanden. Zo werkte 
bijvoorbeeld de afstudeerrichting Textielontwerpen samen met het departement 
Technologie, werkte de afstudeerrichting Fotografie een project uit met het 
Conservatorium en met BIOT (Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur) 
‘Typologie van het landschap in de Vlaamse Ardennen’. 

Binnen de hogeschool zijn er een aantal centrale, ondersteunende, uitvoerende of 
beleidsvoorbereidende diensten actief op diverse vlakken zoals communicatie, 
personeel, onderzoek, juridisch advies, infrastructuur, informatisering, interne 
audit1...  

Het bestuur van de Hogeschool Gent wordt waargenomen door de Raad van 
Bestuur, het Bestuurscollege en de Algemeen Directeur. 

0.2.1.1 Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur staat in voor het globale beleid en functioneert tegelijkertijd als 
inrichtende macht. De raad is als volgt samengesteld: negen vertegenwoordigers 
van de vroegere inrichtende machten (Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen en het 
Gemeenschapsonderwijs), drie vertegenwoordigers aangeduid door de Sociaal 
Economische Raad van Vlaanderen (SERV), acht verkozen personeelsleden en drie 
verkozen studenten. Sinds 1998 zetelt het departementshoofd van KASK 
onafgebroken in de Raad van Bestuur. Uit hoofde van hun functie zetelen ook de 
Algemeen Directeur, de Commissaris van de Vlaamse Regering en de secretaris van 
de algemene directie in de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur 
is sinds de start dhr. Frans Verheeke. 

0.2.1.2 Bestuurscollege 

Het Bestuurscollege staat in voor het dagelijks bestuur van de hogeschool en 
bereidt de dossiers voor de Raad van Bestuur voor. Het bestaat uit vijf leden: de 
Algemeen Directeur, de voorzitter van de Raad van Bestuur en drie leden aangeduid 
door de Raad van Bestuur. De Algemeen Secretaris treedt op als verslaggever. De 

                                                        
1 B0-1 ORGANIGRAM HOGENT 
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Algemeen Directeur is eveneens verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. De 
beslissingen van de Raad van Bestuur, het Bestuurscollege en het Hogeschool 
Onderhandelingscomité (HOC, overlegt met de vakorganisaties) zijn consulteerbaar 
voor alle betrokkenen na publicatie op het intranet van Hogeschool Gent 
(http://hnet.hogent.be >beleid>bestuursdocumenten of archie.hogent.be). Na elke 
vergadering van het Bestuurscollege wordt een snelinfo verstuurd over de genomen 
beslissingen. 

0.2.1.3 Algemeen Directeur 

De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en wordt hierin 
bijgestaan door de centrale administratie die bestaat uit de diensten toegevoegd aan 
de directeur (communicatie en cultuur, veiligheid, milieu en kwaliteit, juridische 
aangelegenheden en interne audit) en uit vijf sectoren (onderwijs, personeel, 
infrastructuur, financiën en informatisering) geleid door een sectorhoofd. De centrale 
administratie en de vijf sectoren leveren ook direct ondersteunend werk aan de 
verschillende departementen. 

De Algemeen Directeur vergadert regelmatig met de staf van zijn centrale 
administratie (diensthoofden, sectorhoofden) en met de departementshoofden. 
Daarbij worden beslissingen van de Raad van Bestuur of van het Bestuurscollege 
toegelicht en besproken of ter voorbereiding van beslissingen in overleg gebracht. 
De departementen kunnen mededelingen doen of vragen van algemeen belang 
voorleggen. Van deze vergaderingen worden verslagen opgesteld en verspreid 
onder de sectoren, diensten en departementen. 

Het sectorhoofd onderwijs, onderzoek en dienstverlening vergadert maandelijks met 
de departementssecretarissen. 

Van bij de oprichting van de Hogeschool Gent tot mei 2004 werd het ambt van 
Algemeen Directeur waargenomen door dhr. Guy Aelterman. De huidige Algemeen 
Directeur is dhr. Bert Hoogewijs (sinds augustus 2004). 

0.2.2 Departementaal niveau 

De opleiding Beeldende Kunsten is ingebed in het departement KASK, departement 
van de hogeschool. In de opstartperiode van de hogeschool luidde de naam ervan 
een tijdlang ‘Departement Architectuur, Audiovisuele en Beeldende Kunsten’. Sinds 
2006 draagt het op uitdrukkelijke vraag vanuit het departement opnieuw zijn 
oorspronkelijke naam, die teruggaat tot de 18de eeuw: Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten (KASK). 

0.2.2.1 (Zuster)opleidingen, vakgroepen en opleidingscommissies 

Het onderwijsaanbod van het departement KASK2 bestaat uit vier opleidingen: de 
Professioneel gerichte Bacheloropleiding Interieurvormgeving; de twee Academische 
Bachelor- en Masteropleidingen: Beeldende Kunsten en Audiovisuele Kunsten; de 
Specifieke Lerarenopleiding (SLO). 

Daarnaast is er het post-graduaat ‘Tentoonstelling en Beheer van Actuele Kunst’ 
(i.s.m. Universiteit Gent en Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) en de 
navorming ‘Cultuur en Kunstmanagement’ (i.s.m. departementen Conservatorium 
en Handels- en Bestuurskunde). 

Overeenkomstig met de opleidingen zijn er vier opleidingscommissies3 
• opleidingscommissie Audiovisuele Kunsten 
• opleidingscommissie Beeldende Kunsten 
• opleidingscommissie Interieurvormgeving 
• opleidingscommissie Specifieke Lerarenopleiding 

De opleidingen Interieurvormgeving en Specifieke Lerarenopleiding kennen geen 
afzonderlijke afstudeerrichtingen. Binnen de opleiding Audiovisuele Kunsten zijn er 
twee afstudeerrichtingen: Film en Animatiefilm. 

                                                        
2 B0-2 organigram KASK 

3 B0-3 B/RvB/2002/AB/0060 opleidingscommissies en vakgroepen 
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Binnen de opleiding Beeldende Kunsten fungeren er 6 afzonderlijke 
afstudeerrichtingen (met namen die conform zijn aan de door VLHORA vastgelegde 
lijst). Binnen de afstudeerrichtingen Vrije Kunsten en Grafisch Ontwerp -vanaf de 2de 
bachelor- worden nog eens gespecialiseerde ateliers/studietrajecten onderscheiden: 

• Vrije Kunsten 
 Tekenen 
 Schilderkunst 
 Beeldhouwkunst 
 Beeld & Installatie 
 Mediakunst 

• Fotografie 
• Grafisch Ontwerp 

 Grafiek 
 Grafische Vormgeving 
 Illustratie 
 Web- & Interactief Design 

• Multimediale Vormgeving 
• Textielontwerpen 
• Mode 

De lesgevers maken per vakgebied deel uit van één van de zeven vakgroepen4: 
• vakgroep Autonome Kunsten 
• vakgroep Audiovisuele Kunsten 
• vakgroep Fotografie 
• vakgroep Vormgeving 
• vakgroep Architectuur 
• vakgroep Theoretische Omkadering van de Kunsten 
• vakgroep Kunstpedagogiek 

0.2.2.2 Departementsraad 

Het departement KASK wordt geleid door de Departementsraad. 
De Departementsraad heeft de eindverantwoordelijkheid over de 
onderwijsverstrekking, het projectmatig wetenschappelijk onderzoek en de 
maatschappelijke dienstverlening; coördineert de bestuurstaken op het niveau van 
het departement conform de richtlijnen van de Raad van Bestuur en het 
Bestuurscollege van de hogeschool en heeft volgende bevoegdheden: 

• het onderwijzend personeel aanstellen; 
• personeelsleden voor benoeming voorstellen; 
• onderwijs- en examenprogramma’s vastleggen; 
• een jaarverslag opmaken; 
• onderzoeksprogramma’s vaststellen; 
• de interne organisatie van het departement; 
• het gebruik van de toegewezen middelen voor het personeel en materiële middelen; 
• de budgetvoorstellen jaarlijks opstellen; 
• voorstellen doen in verband met personeelsformatie; 
• de taakomschrijvingen van het personeel bepalen; 
• de bevoegdheden van het departementshoofd bepalen. 

De raad bestaat uit zes verkozen personeelsleden (voor een termijn van 4 jaar), drie 
verkozen studenten (voor een termijn van 2 jaar) en drie vertegenwoordigers van de 
sociale, economische en culturele milieus die bij het departement aansluiten 
(aangesteld voor een termijn van 4 jaar). Het departementshoofd zit de 
Departementsraad voor. Een secretaris maakt verslag op van de vergaderingen. Na 
verkiezingen onder personeel en studenten in 2007, werd 16 oktober 2007 een 
nieuwe Departementsraad geïnstalleerd. De leden zijn Helena Depreester (doctor-
assistent filosofie), Henk Vandekerkhove (docent Film), Martien Van Beeck (docent 
Fotografie), Erwin Wittevrongel (praktijkassistent Grafisch Ontwerp), Jan De Pauw 
(lector Interieurvormgeving), Roger Roelens (hoofd van het studentensecretariaat), 
Joachim Naudts (student), Kristian Van der Heyden (student), Stefan De Decker 
(student), Adinda Van Geystelen (architecte, kabinetsmedewerker Minister Anciaux, 
raadgeefster kunsten), Annie Van Hoorick (zakelijk leider galerie Netwerk Aalst) en 
Dirk Snauwaert (artistiek leider van het kunstencentrum Wiels, Brussel). 

                                                        
4 Zie B0-3 
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De verslagen van de Departementsraad liggen ter inzage in het docentenlokaal van 
het departement. 

0.2.2.3 Departementshoofd 

Het departementshoofd zit de Departementsraad voor en heeft de dagelijkse leiding 
over het departement. Hij ziet erop toe dat de beslissingen van de 
Departementsraad, de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege correct 
geïmplementeerd worden. Daarin wordt hij bijgestaan door de 
departementssecretaris. Om het dagelijks bestuur van het departement te faciliteren, 
heeft de Departementsraad een groot aantal van haar bevoegdheden gedelegeerd5 
aan het departementshoofd. 

Tot het in voege treden van het Participatiedecreet van 19 maart 2004 (art. 2062, 
ten 9de) werd het departementshoofd door de Departementsraad verkozen uit de 
personeelsleden voor een hernieuwbare termijn van vier academiejaren. Het 
Participatiedecreet legt de bevoegdheid voor het aanstellen van 
departementshoofden volledig bij de Raad van Bestuur van de hogeschool. De 
Departementsraad en het Bestuurscollege formuleren een advies i.v.m. de 
kandidaten, waarna de Raad van Bestuur de uiteindelijke beslissing neemt. Deze 
laatste procedure werd gevolgd voor de aanstelling van het nieuwe 
departementshoofd in 2005. 

Vanaf de oprichting van de Hogeschool Gent in 1994 tot 1 oktober 2005 hebben 
vier departementshoofden achtereenvolgens KASK geleid: Chantal De Smet 
(docente kunstgeschiedenis) van de startdatum tot oktober 1996, Hugo De Belder 
(lector Interieurvormgeving) van oktober 1996 tot juni 1999, Johan Bosschem 
(artistiek docent Grafisch Ontwerp) van juni 1999 tot oktober 1999, Eric Ubben 
(assistent en vervolgens docent Animatiefilm) van oktober 1999 tot oktober 2005. 
Zij zijn de opvolgers van een lange reeks van directeurs die sinds de 18de eeuw 
onafgebroken KASK in goede banen trachtten te leiden. 

Het huidige departementshoofd Wim De Temmerman (assistent filosofie) werd 
aangesteld op 1 oktober 2005. 

0.2.2.4 Opleidingscommissie 

Conform de beslissing van de Raad van Bestuur heeft elk departement per 
opleiding één opleidingscommissie. Het Departement KASK telt er vier 
overeenkomstig de vier basisopleidingen. Een opleidingscommissie is een 
adviesorgaan van de Departementsraad en is samengesteld uit OP-leden met 
volgende taken: 

• omschrijving van het opleidingsprofiel; 
• bepaling van de einddoelen en de –competenties van de opleiding; 
• bepaling van de opbouw van de verschillende opleidingsonderdelen; 
• bepaling van inhouden en studielast, uitgedrukt in studietijd en studiepunten, het 

evaluatiesysteem en de ondervragingsvormen; 
• participatie aan de uitvoering van de interne kwaliteitszorg en aan de begeleiding 

van de externe kwaliteitszorg; 
• formulering van voorstellen i.v.m. door de vakgroepen in te vullen 

onderwijsopdrachten. 

De opleidingscommissie wordt voorgezeten door een voorzitter, aangeduid door de 
Departementsraad voor een hernieuwbare periode van vier jaar, op collegiale 
voordracht door de effectieve leden van de opleidingscommissie. 

De voorzitter kan verkozen worden van buiten of binnen de commissie. Hij heeft 
zitting met stemrecht. 

De huidige commissievoorzitter Willem Vermoere (artistiek assistent Fotografie) werd 
aangesteld op 1 oktober 2005 en in februari 2008 herverkozen6. 
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0.2.2.5 Vakgroepen 

Het Departement KASK heeft per vakgebied of samenhangend geheel van 
opleidingsonderdelen een aantal vakgroepen opgericht. Elk lid van het OP behoort 
tot één vakgroep. Een vakgroep staat in voor de verstrekking van het onderwijs, de 
participatie aan het wetenschappelijk onderzoek, de uitvoering van het toegepast 
wetenschappelijk onderzoek, voor maatschappelijke en wetenschappelijke 
dienstverlening en voor de beoefening en ontwikkeling van de kunsten. De 
vakgroep is een adviesorgaan aan de Departementsraad m.b.t.: 

• de invulling van de personeelsformatie; 
• de bepaling van de vacatures; 
• de voorstelling/voordracht van de titularissen van de opleidingsonderdelen; 
• de voorstelling/voordracht van de afgevaardigden in de opleidingscommissies of de 

andere organen waarin een vertegenwoordiging van de vakgroep wordt gevraagd; 
• de formulering van beleidsopties naar de Departementsraad; 
• de bespreking van de praktische organisatie van het onderwijs (bv. organisatie van 

oefeningen en practica), van het onderzoek en de dienstverlening; 
• de beslissing over de grote lijnen voor het gebruik van de materiële middelen uit de 

werkingsmiddelen, de lokalen en de infrastructuur voorbehouden voor de 
betreffende vakgroep door het departement. 

De vakgroep wordt daarom betrokken bij de selectie- en aanstellingsprocedure voor 
de invulling van de titularissen (of hun vervangers) van de onderwijsambten 
toegewezen aan de betreffende vakgroep. 
Elke vakgroep wordt voorgezeten door een voorzitter. Dit is een OP-lid aangeduid 
door de Departementsraad, voor een hernieuwbare periode van vier jaar, op 
collegiale voordracht door de stemgerechtigde leden van de vakgroep. 

De huidige voorzitter van de vakgroep Autonome Kunsten is Erwin Wittevrongel; 
van de vakgroep Fotografie Pat Alliet, van de vakgroep Vormgeving Dirk Van Gogh 
en van de vakgroep Theoretische Omkadering van de Kunsten Ria De Boodt. 

0.2.2.6 Basisoverleg 

Het basisoverleg is een ad hoc overlegorgaan waarin de vakgroepvoorzitters, 
voorzitters van de opleidingscommissies, de departementssecretaris en de 
departementale kwaliteitszorgcoördinator elkaar ontmoeten, onder voorzitterschap 
van het departementshoofd. Het basisoverleg heeft geen formeel adviserende 
bevoegdheden t.a.v. de opleidingscommissies, de Departementsraad of het 
departementshoofd. Toch is het zeer essentieel, omdat dit het enige forum is waar 
collega’s uit het middenkader (vakgroepen, opleidingscommissies) systematisch met 
elkaar kunnen overleggen over kwesties van algemeen belang voor KASK. 
Ervaringen worden uitgewisseld en diverse beleidsbeslissingen worden aftoetsend 
voorbereid, zowel op het vlak van infrastructuur, internationalisering, uitstraling en 
pr, financiën, als op het vlak van algemeen beleid inzake onderwijs en onderzoek. 
Het basisoverleg wordt samengeroepen telkens als de noodzaak zich voordoet en er 
agendapunten zijn die om overleg vragen. Gemiddeld vergadert het basisoverleg 
maandelijks. Van de vergaderingen wordt een verslag opgemaakt dat onder de 
personeelsleden wordt verspreid7. 

0.2.3 Associatie Universiteit Gent 

De Hogeschool Gent met haar dertien departementen maakt sinds 2003 deel uit 
van de Associatie Universiteit Gent (AUGent), die op het vlak van onderwijs, 
onderzoek, dienstverlening en infrastructuur de krachten van vier partnerinstellingen 
(Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Hogeschool West-Vlaanderen en 
Arteveldehogeschool) in Oost- en West-Vlaanderen bundelt. 

Het algemene en dagelijkse bestuur van de Associatie Universiteit Gent wordt 
waargenomen door de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, het 
Directiecomité en de Associatiewerkgroepen8. 

De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de associatie en 
bestaat uit 51 vertegenwoordigers (waarvan 10 van de Hogeschool Gent) van de 4 
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partnerinstellingen. Het departementshoofd KASK maakt sinds november 2007 
hiervan deel uit. 

De Raad van Bestuur bepaalt het algemene beleid van de associatie, houdt toezicht 
op de uitvoering ervan en controleert de inkomsten en uitgaven. Dit orgaan wordt 
gevormd door 27 personen (waarvan 5 van de Hogeschool Gent) uit de algemene 
vergadering. 

Het dagelijks bestuur (directiecomité) van de associatie bestaat uit 10 personen 
waarvan 2 van de Hogeschool Gent. 

De associatiewerkgroepen zijn advies- en overlegorganen: de (12) technische 
expertencommissies, de (10) domeinwerkgroepen, de advieswerkgroep sociale 
voorzieningen en de stuurgroep elektronische leeromgeving. Een Onderzoeksraad 
op niveau van de Associatie functioneert sinds 2008. Het departementshoofd van 
KASK maakt deel uit van deze onderzoeksraad als expert inzake onderzoek in de 
kunsten. 

Binnen het associatieverband is voor het departement KASK vooral de 
samenwerking met UGent intens en essentieel. Deze samenwerking is sterk 
geformaliseerd op vlak van onderzoek. Dit komt tegemoet aan de decretale eis dat 
de academisering van de hogeschoolopleidingen, waarvan de implementering van 
onderzoek de hoeksteen vormt, mee gestuurd wordt vanuit universitaire expertise 
(zie verder 0.4 en facet 2.2). 

0.2.4 Inspraak 

Het personeel en de studenten worden zowel structureel betrokken bij het beleid 
van de Hogeschool Gent9 als bij het beleid van het departement KASK. Het Decreet 
van 13 juli 1994 regelt dit medebeheer door studenten, personeel en externen. 

In de Raad van Bestuur Hogeschool Gent maken de acht verkozen personeelsleden 
bijna één derde uit van het totale aantal leden. Sinds 1997 worden zij voor een 
periode van vier jaar verkozen volgens een strikte indeling in categorieën: één voor 
het administratief en technisch personeel, één voor de lectoren/praktijklectoren, één 
voor de assistenten/werkleiders, één voor de hoogleraren/docenten en tenslotte vier 
in een ‘open categorie’. In de ‘open categorie’ kan elk personeelslid zijn 
kandidatuur stellen en bijgevolg ook door iedereen worden verkozen. Voor de 
overige vier categorieën geldt dat de kandidaat enkel kan worden verkozen door 
collega’s uit zijn categorie. Op hogeschoolniveau fungeert ook het Hogeschool 
Onderhandelingscomité (HOC) als overlegorgaan tussen vakbonden en beleid. Op 
die manier heeft het personeel inspraak in het beleid. 

In de Associatie Universiteit Gent is het personeel vertegenwoordigd door één 
verkozen personeelslid in de Raad van Bestuur en twee verkozen personeelsleden in 
de algemene vergadering. Drie personeelsleden van KASK zijn lid van de 
domeinwerkgroep kunsten die de academisering stuurt. 

In de Departementsraad KASK zetelen zes personeelsleden. 
Het globale beleid inzake personeel wordt op departementaal vlak ook overlegd 
binnen het Departementale Onderhandelingscomité (DOC) samengesteld uit externe 
vertegenwoordigers van de vakbonden, personeelsleden van KASK die de vakbond 
vertegenwoordigen én twee verkozen personeelsleden uit de Departementsraad, 
onder voorzitterschap van het departementshoofd. Binnen deze vergadering 
werden in de periode 2002-2007 twintig protocollen van akkoord afgesloten en 
één protocol van niet-akkoord begin 2004. Mede dank zij dit overleg heerst er een 
relatieve sociale vrede binnen het departement. 

In de Opleidingscommissie Beeldende Kunsten zetelen 13 vertegenwoordigers uit 
de verschillende ateliers, 1 personeelslid uit de Theoretische omkadering van de 
kunsten, de trajectbegeleider en de kwaliteitscoördinator. 

Studentenvertegenwoordigers zetelen in tal van centrale officiële bestuursorganen 
van de Hogeschool Gent: 

• 3 studenten in de Raad van Bestuur; 
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• 6 studenten in de Raad van Bestuur van de vzw Sociale Voorzieningen Regio Gent 
(Sovoreg); 

• 13 studenten in de Algemene Vergadering van Sovoreg; 
• 1 student in de Raad van Bestuur van de Associatie Universiteit Gent; 
• 2 studenten in de Algemene Vergadering van de Associatie Universiteit Gent; 
• 2 studenten in de Gentse Associatie StudentenRaad sinds 2005-2006; 

De Hogeschool Gent Studentenraad (HGSR) is dé motor van de 
studentenvertegenwoordiging. De raad bestaat uit 16 studenten, (twee studenten 
per departement, één effectief lid en één opvolger) de 
studentenvertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur, de student-ondervoorzitter 
van Sovoreg vzw en de algemeen directeur. De Studentenraad adviseert de Raad 
van Bestuur van de Hogeschool Gent over het onderwijsreglement, de 
inschrijvingsgelden en over hoe de Hogeschool Gent een studentvriendelijker beleid 
kan voeren. 

De studenten van het departement KASK werden in de voorbije 2 jaar in de HGSR 
vertegenwoordigd door Rob De Schutter (Beeldende kunsten, 3D-multimedia). De 
hoofdredactie van BOX, het studentenblad uitgegeven door de HGSR was tijdens 
de academiejaren 2005-2006 en 2006-2007 ook in diens handen. 

Een studentenraad op niveau van het departement KASK10 werd regelmatig 
opgestart, maar kwam nooit makkelijk van de grond. Begin dit academiejaar 
ondernam een nieuw samengestelde groep een nieuwe start. De studentenraad 
overlegt met het departementshoofd en met de departementssecretaris en wordt 
geconsulteerd bij de voorbereiding van direct studentgerelateerde beslissingen in de 
Departementsraad (bv. vastleggen en besteding van de ateliergelden – zie verder 
facet 4.1). De studentenraad is samengesteld uit 8 leden.  

Studenten hebben hoe dan ook beslissingsrecht in alle bestuursmateries van het 
departement, via hun drie verkozen vertegenwoordigers in de Departementsraad 
(zie eerder punt 0.2.2.2) en 2 vertegenwoordigers in de opleidingscommissie 
Beeldende Kunsten. 

0 . 3  HI S TO R I S C HE  C O NTE X T  V A N DE  O PL E I D I NG 

 OP R I C H T I N G  

KASK is een van de oudste onderwijsinstellingen in Gent, bijna een eeuw ouder 
dan de Universiteit en meer dan 2 eeuwen ouder dan de Hogeschool Gent, 
waarvan zij nu deel uitmaakt. De Academie was bij haar oprichting een typisch 
product van de 18de eeuw en van de toenmalige Verlichting. Zij ontstond, zoals ook 
de academies in andere Europese steden, uit de vrijmaking van de 
kunstenaarsopleiding uit het gildensysteem. De academie bood een alternatieve, 
moderne opleiding. Het emancipatorisch perspectief van de Verlichting is steeds in 
de school aanwezig gebleven, zij het in een telkens nieuwe, eigentijdse vorm. 

In 1748 keerde de Gentse schilder Philippe-Carel Marissal enthousiast terug van 
Parijs. Hij begon in zijn eigen woning in Gent, naar Frans model, met een ‘vrije 
particuliere tekenschool’. Men zegt tot vandaag, ‘als het regent in Parijs, druppelt 
het in Gent’. Alvast in de 18de, 19de én in de eerste helft van de 20ste eeuw (zolang 
Parijs als Europees en mondiaal artistiek centrum fungeerde) was dit de realiteit. Aan 
de school van Marissal kon je dagelijks lessen volgen. Het begin was erg 
bescheiden: er waren een tiental leerlingen. 1751 wordt als officieel beginjaar van 
de Gentse Academie beschouwd. De tekenschool werd overgebracht naar een zaal 
in het Gentse stadhuis, wat een duidelijke blijk van officiële erkenning inhield en 
bescherming door het stadsbestuur. Het onderwijs werd verzorgd door een 
beperkte en steeds wisselende ploeg idealisten. 

Vanaf 1770 werd voor het eerst lesgegeven door loontrekkende professoren en 
werd een nieuwe bestuursstructuur gecreëerd. Op verzoek van Karel van 
Lotharingen, landvoogd van de Nederlanden, gaf keizerin Maria Theresia haar 
bescherming aan de instelling die vanaf 14 september 1771 de titel ‘koninklijk’ 
mocht dragen: Koninklijke Academie van Teeken-, Schilder-, Beeldhouw- en 
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Bouwkunst. De financiering van de Academie gebeurde toen vooral door een 
ruime, gefortuneerde vriendenkring. 

 U I T B OU W  I N  1 9 D E  E N  2 0 S T E  E E U W  

In de meer dan 250 jaar die volgden, was KASK een belangrijke actor in het Gentse, 
Vlaamse en Belgische culturele leven. Toonzettende kunstenaars, vormgevers en 
architecten (Victor Horta, Constant Permeke, Frans Masereel…) studeerden en 
doceerden er. De school balanceerde tussen momenten van provincialisme en 
middelmaat enerzijds en momenten van internationalistische openheid en artistieke 
excellentie anderzijds, afhankelijk van de initiatieven van de directie en van de 
aanwezigheid van bepaalde docenten. 

Na omzwervingen op diverse locaties, werd de academie in 1804 ondergebracht in 
het voormalig Augustijnerklooster in de huidige Academiestraat. Onder directeur 
Jean Delvin werd de academie zeer grondig gemoderniseerd. Het gebouw kreeg via 
uitbreiding zijn huidige neoclassicistische vorm. 

Mede als gevolg van een zeer succesrijke uitbouw van de textielindustrie, en het 
ontstaan van een welvarende, op de Franse cultuur gerichte burgerij, was Gent aan 
het einde van de 19de eeuw en in het interbellum welvarend en internationaal 
gericht, ook op artistiek vlak. De docenten van KASK speelden een essentiële rol in 
de organisatie van de Gentse Wereldtentoonstelling in 1913. Het symbolisme in 
België, evenals de impressionistisch en nadien expressionistisch geprofileerde 
Latemse schildersschool vonden onder andere hun oorsprong in de Gentse 
Academie. 

In 1943 werden aan de Academie vrije cursussen tekenfilm ingevoerd, een nogal 
origineel initiatief in het Belgische en Europese kunstonderwijs. In 1945 startte 
Raoul Servais samen met enkele van zijn medestudenten de realisatie van een 
tekenfilm binnen de toenmalige afdeling Sierkunsten. Onder impuls van Servais ging 
Directeur Geo Bontinck in 1966 over tot de oprichting van een afdeling 
Animatiefilm, de eerste in België en één van de eerste in Europa. 

 D I R E C T E U R S C H A P  P I E R R E  V L E R I C K  

In 1968 werd schilder en graficus Pierre Vlerick door het Stadsbestuur van Gent 
benoemd als directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Onder 
zijn impuls zou de academie uitgroeien tot één van de meest toonaangevende in 
Vlaanderen. Vlericks vurigste wens was de academie om te vormen tot een 
smeltkroes van avant-garde stromingen, tot een ontmoetingsruimte waarbinnen 
eigenzinnige, jonge kunstenaars niet alleen konden kennismaken met de nieuwste 
aspecten in de beeldende kunst, maar ook met experimenteel theater, muziek en 
performance. Lessen fotografie en film ondersteunden het atelier schilderen en 
beeldhouwen. 

Ook de afdeling Vrije Grafiek kende toen haar ontstaan. Initieel werden cursussen 
hoog- en diepdruk (etsen) ingericht voor de studenten Sierkunst en Schilderen 
(1969). Het ontstaan van een volwaardige afdeling die zich toelegde op de 
grafische kunsten is er vooral gekomen onder impuls van de oprichting van vzw 
PROKA door Vlerick. Deze vzw organiseerde theater, dans, film, concerten, 
tentoonstellingen en verzorgde uitgaven. Deze evenementen brachten met zich dat 
een machinepark werd uitgebouwd (zeefdruk, machinale offsetpers, ...) voor de 
productie van affiches, kranten en boeken. Hiermee werd zowel technische, 
organisatorische als intellectuele expertise ontwikkeld waarin de relatie tot de 
beeldende kunsten en de podiumkunsten de basis vormde voor het ontplooien en 
problematiseren van een beeldende grafische praktijk aangaande de kunsten. Met 
de hervorming van het kunstonderwijs konden de cursussen diep- en hoogdruk én 
de PROKA-gerelateerde praktijk verankeren in een studierichting Graveerkunsten. 
Zeefdruk, lithografie en offset deden hun intrede. 

In 1970 besloot Vlerick de ‘fotocursus voor beeldende kunstenaars’ aan te vullen 
met een nieuwe studierichting: een vier jaar durende opleiding ‘Kunstfilm en -
fotografie’. Na een overgangsfase (met een gemeenschappelijk 1ste jaar) beslisten in 
1989 de directie en de lesgevers om de dubbele opleiding ‘Film en Fotografie’ te 
splitsen en resoluut te kiezen voor 2 autonome afstudeerrichtingen. 
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 ON T S T A A N  V A N  A F S T U D E E R R I C H T I N G E N  I N  T OE G E P A S T E  
K U N S T  

In 1990-91 werd onder leiding van Vlericks opvolgster, Chantal De Smet de 
afdeling Toegepaste Kunsten opgesplitst in drie onderdelen: Grafische- en 
Reclamevormgeving (nu Grafisch Ontwerp), Mode-, Textiel- en 
Toneelkostuumontwerpen (nu apart Mode en Textielontwerpen) en 3D Multimedia 
(nu Multimediale Vormgeving).  

In de Grafische en Reclamevormgeving laf het accent van bij de aanvang meer op 
visuele communicatie en illustratie, minder op reclameontwerp. 

De opleiding Mode-, Textiel en Toneelkostuumontwerpen was zo geconcipieerd 
dat de studenten de eerste twee jaar een opleiding in mode én textielontwerp 
zouden krijgen en daarnaast nog een klein stukje toneelkostuumontwerp. Na twee 
gemeenschappelijke jaren kozen de studenten voor mode òf textiel als specialisatie. 

In de richting 3D Multimedia werd het volledige ruimtelijke pakket opgenomen, 
gaande van decor, standenbouw, tentoonstellingsbouw, performance, theater tot 
en met installaties en vrije vormgeving. De multimediale aanpak, het onderzoek en 
de jarenlange ervaring hebben anno 2008 in de afstudeerrichting Multimediale 
Vormgeving geleid tot een profilering in 3 ateliers: de Geactiveerde Ruimte, de 
Openbare Ruimte en Vrije Vormgeving. 

In 1995 werd KASK een departement van de Hogeschool Gent. In die context 
kregen sedert 2002 zowel de vakgroepen als de opleidingscommissie Beeldende 
Kunsten vorm. De afstudeerrichtingen Fotografie, Textielontwerpen, Mode, 
Multimediale Vormgeving, Grafisch Ontwerp en Vrije Kunsten worden van daaruit 
gestuurd. 

 I MP L E ME N T A T I E  B A C H E L OR  /  MA S T E R  

Onder invloed van de Bologna-verklaring (1999) werd het Vlaamse hoger 
onderwijs omgevormd naar een Bachelor- en Masterstructuur. De Hogeschool Gent 
opteerde ervoor om deze omvorming te laten samenvallen met het opstarten van 
competentiegericht onderwijs. 

Dit resulteerde in grondige programmawijzigingen in de opleiding Beeldende 
Kunsten gedurende de academiejaren 2003-2004 t.e.m. 2007-2008. De opleiding 
‘Meester in de Beeldende Kunsten’ werd omgevormd tot ‘Academisch gerichte 
Bacheloropleiding in de Beeldende Kunsten’, gevolgd door een ‘Masteropleiding in 
de Beeldende Kunsten’, met de afstudeerrichtingen (in bachelor en master) 
Fotografie, Textielontwerpen, Mode, Grafisch Ontwerp, Multimediale Vormgeving 
en Vrije Kunsten. Parallel hiermee werd het oude studieprogramma afgebouwd. 

De omvorming van de opleidingsstructuur liep parallel met de implementatie van 
onderzoek én met de integratie van de Hogeschool Gent in de Associatie Universiteit 
Gent. 

Van deze omvorming maakte KASK gebruik om de opleiding beeldende kunsten 
zowel in haar globaliteit als in bepaalde afstudeerrichtingen, inhoudelijk te 
herprofileren. 

De globale herprofilering gebeurde ten eerste door de introductie van een 
grondiger, gespecialiseerder en onderzoeks-gebaseerd consistent pakket aan 
theoretische opleidingsonderdelen; ten tweede door het zoeken van een nieuw 
evenwicht tussen gespecialiseerde, disciplinegebonden ateliers enerzijds en 
interdisciplinaire openheid binnen de pedagogische praktijk anderzijds. 

In de lijn van de 19de eeuwse academiepedagogiek, werd de student in KASK van 
oudsher grondig opgeleid in één bepaald medium, meestal binnen de beslotenheid 
van één atelier (schilderkunst, beeldhouwkunst, later ook fotografie, enz….), door 
een duidelijk en vast team van docenten. Toen in de tweede helft van de 20ste 
eeuw, en vooral in de 80- en 90-er jaren, de kunstpraktijk evolueerde naar een 
multi-disciplinair gebeuren, en er naast de klassieke media ook zgn. ‘nieuwe media’ 
hun intrede deden, ontstonden buiten deze klassieke ateliers zgn. vrije, 
experimentele ‘mixed media’-ateliers. Daarin ging (logisch gezien de dubbele 
oorsprong) een multidisciplinaire, conceptuele pedagogiek (‘je kiest een medium in 
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functie van beeld en concept dat je wil realiseren’) samen met een grote interesse in 
video en computer. ‘Multimediaal’ werd even synoniem van ‘digitaal’. 

Binnen KASK gebeurde dit door de oprichting van de afstudeertraject Mixed Media 
binnen Vrije Kunsten. Maar ook de afstudeerrichtingen 3D/Multimedia én het atelier 
Beeldhouwkunst (binnen Vrije Kunsten) evolueerden naar een soort 
multidisciplinaire pedagogiek, zij het minder gericht op nieuwe media. 

Dit systeem zorgde een tijdlang voor vernieuwing binnen de opleiding, doch bij de 
introductie van bachelor en master werd het verlaten. Even nog werden de zgn. 
‘experimentele opleidingstrajecten’ Mixed Media, 3D/Multimedia én de 
‘experimentele’ beeldhouwklas bijeengebracht in één afstudeerrichting 
‘Gecombineerde Media’. Deze afstudeerrichting bleek echter niet levensvatbaar en 
werd na 2 jaar opgeheven. Er waren intussen grondige argumenten tegen het apart 
plaatsen van het interdisciplinaire in één bepaald afstudeertraject. De opdeling 
tussen ‘klassieke’ en ‘experimentele’ ateliers had haar historische verdienste (vooral 
in het openbreken van het klassieke perspectief), maar had tegelijk ook minstens 
twee fundamentele nadelen. 

Vooreerst boden de zgn.‘vrije’ ateliers de andere afstudeerrichtingen (bijv. 
schilderkunst, fotografie, grafische vormgeving…) een vrijbrief om hun traditionele 
geslotenheid te bewaren en de studenten vooral aan één discipline te binden. Wie 
buiten de eigen discipline wou treden, werd doorverwezen naar de zgn. 
experimentele ateliers. Aldus vormden de ‘experimentele’ ateliers ook een rem op de 
vernieuwing in andere ateliers. Maar tegelijk stelde men, ten tweede, vast dat de 
conceptuele, multimediale pedagogiek soms ook uitmondde in vrijblijvendheid, bij 
gebrek aan technisch-artistieke opleiding van de student. 

Vanuit deze evaluaties werd binnen de Opleidingscommissie en de 
Departementsraad besloten om de voordelen van beide benaderingen te trachten 
verenigen in één nieuw concept voor de opleiding, met vermijden van de nadelen 
van elk van beide. Zo ontstond een studieprogramma dat enerzijds bestaat uit een 
grondige introductie (binnen één bepaald atelier) in een bepaalde discipline van de 
kunst en vormgeving..., gekoppeld anderzijds aan de structurele mogelijkheid om 
andere disciplines te verkennen. 

Binnen dgl. concept is een apart ‘experimenteel’ d.w.z. interdisciplinair atelier 
overbodig, omdat de opleiding als geheel als interdisciplinair is opgevat: studenten 
kunnen in 2e en 3e bachelor ‘reizen’ tussen de ateliers. Tegelijk werden de diverse 
ateliers sterker geprofileerd vanuit een bepaalde discipline. De afstudeerrichting 
Mixed Media werd omgevormd tot Vrije Kunsten/Mediakunst. In de 
afstudeerrichting Vrije Kunsten/Beeldhouwkunst werd opnieuw gefocust op de 
autonome sculptuur, naast een atelier met focus op Beeld & Installatie. Ook 
3D/Multimedia werd, onder de naam Multimediale Vormgeving duidelijker 
geprofileerd met als werkdomeinen ‘vrije vormgeving’, ‘scenografie en 
performance’, ‘openbare ruimte’. 

Parallel hiermee voltrok zich een herschikking/koppeling van Grafiek en Grafische- 
en Reclamevormgeving. De afstudeerrichting Grafisch Ontwerp kreeg vorm, met vier 
ateliers/studietrajecten: Grafiek, Grafische Vormgeving, Illustratie, Web- en Interactief 
Design. 

De afstudeerrichting Grafische- en Reclamevormgeving was in hoofdzaak 
georiënteerd op het vormgeven zelf, en dit in al zijn facetten. Deze afstudeerrichting 
kende ook steeds een zeer sterke aandacht voor het illustratieve. De toenemende 
informatisering van onze samenleving betekende voor de grafische sector een ware 
revolutie die een grote impact had op de praktijk en het werkveld van de 
vormgever. Uiteraard zetten deze ontwikkelingen zich ook door in het programma. 
Door het ontstaan van nieuwe digitale communicatiekanalen zoals de cd-rom en de 
dvd en de exponentieel groeiende commercialisering van het internet, won het 
vormgeven van deze nieuwe media- en communicatiekanalen steeds meer aan 
belang in de optie. Vandaar dat het bijna een logische stap was deze tendensen te 
bestendigen in afzonderlijke trajecten die het mogelijk maken alle facetten van deze 
verschillende disciplines verder te ontwikkelen en meer gespecialiseerd te 
onderwijzen. Immers, ook de werkvelden en de daaraan gekoppelde nichemarkten 
differentieerden zich volgens duidelijk onderscheiden profielen: er ontwikkelde zich 
de laatste decennia een ware markt van illustratoren-boeken (vooral gericht op 
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kinderen), webdesign is echt een afzonderlijke sector geworden en de vormgever 
houdt zich in hoofdzaak met het woord en het boek bezig. 

Ook Vrije Grafiek maakte met deze ontwikkelingen een vergelijkbare verschuiving 
mee. De nieuwe digitale beeld(re)productietechnieken gaven een nieuw elan aan de 
in de grafische praktijk van de kunstenaar klassiek aangewende 
beeld(re)productiemedia. Het klassieke drieledige spectrum van intaglio-
drukprocedés, de lino- en houtsnede en de zeefdruk werd aangevuld met talloze 
digitale technieken die op zichzelf de plastisch/conceptuele mogelijkheden van de 
kunstenaar vergrootten, maar die ook de bestaande procedés nieuwe wegen lieten 
zien. Dit betekende dat de gekende verhouding tussen het grafische werk van de 
kunstenaar en de rest van zijn oeuvre, waarbij het grafische oeuvre veelal bestond 
uit oplagen en multipels, stilaan begon te verdwijnen. Het met (digitale) grafische 
procedés ge(re)produceerde werk werd stilaan weer deel van het oeuvre, en vormde 
niet langer een louter parallelle en secundaire praktijk. De vele nieuwe digitale 
grafische media traden toe tot de kunst en gaven aanleiding tot beeldstrategieën die 
aangeven dat vandaag de dag grafiek een kunstenaarspraktijk vertegenwoordigt 
die de beeld(re)productiemedia problematiseert. De kunsten buigen zich volop over 
de vele beeld- en mediafenomenen die zich voorheen eerder in de periferie 
bevonden. Vrije Grafiek was zich in haar programma al een tijd gaan enten op deze 
verschuivingen. De Bachelor-master-omvorming werd aangegrepen om het 
programma verder te ontwikkelen in deze zin.  

Vanuit een in diverse afstudeerrichtingen en ateliers aangevoelde behoefte bij nogal 
wat studenten om zich artistiek te ontwikkelen via het medium tekenen, werd 
binnen Vrije Kunsten een atelier/opleidingstraject tekenen ingericht. Aanvankelijk 
konden studenten instromen vanaf de 2e bachelor, sinds 2006 kan men instromen 
vanaf de 1ste bachelor.  

Op vraag van de overheid legde VLHORA in het najaar 2005 een lijst vast met 
namen van afstudeerrichtingen. Ten gevolge hiervan moest de gecombineerde 
afstudeerrichting ‘Mode en textielontwerp’ opgeheven worden, en ontstond vanaf 
het academiejaar 2006-2007 een autonome afstudeerrichting Mode en een 
autonome afstudeerrichting Textielontwerpen, met een volledig nieuw programma 
en met een vernieuwd docententeam. 

Door de Bachelor- en Masterhervorming zijn er dus een 13-tal relatief 
gespecialiseerde ateliers ontstaan met elk een inhoudelijke focus; gebonden aan een 
bepaalde artistieke discipline of cluster van disciplines; met een eigen atmosfeer en 
locatie, en met een docententeam met specifieke competenties en pedagogische stijl. 
Deze ateliers vormen de ruggengraat van afstudeerrichtingen of van 
afstudeertrajecten binnen een afstudeerrichting (in Vrije Kunsten en in Grafisch 
Ontwerp). Samen constitueren zij een interessant veld waarbinnen interdisciplinaire 
uitwisselingen en kruisbestuivingen mogelijk worden voor de studenten in de 
opleiding. 

 

0 . 4  V I S I E  O P  A C A DE MI S E R I NG,  V E R W E V E NHE I D 
V A N O NDE R W I JS  E N O NDE R ZO E K  
Academisering omschrijven we als het inbedden van het onderwijs in een 
gespecialiseerde onderzoekscultuur. Deze doelstelling, die in het departement KASK 
sinds 2004 actief wordt vooropgesteld voor de opleiding Beeldende Kunsten, heeft 
uiteraard impact op de doelstellingen en het programma van de opleiding (zie 
onderwerp 1 en 2), én op het personeelsbeleid (zie onderwerp 3). In de nu 
volgende paragraaf zetten we onze algemene visie op academisering uiteen en 
wordt onze eigensoortige implementering ervan geschetst. Ook de sterkte- en 
zwaktepunten evenals het toekomstperspectief komen hierbij aan bod. 

Waarom zouden academieopleidingen moeten academiseren? De vraag werd in de 
voorbije jaren regelmatig gesteld, ironisch meestal, maar vaak met een ondertoon 
van ernst en soms van ergernis. Academisering is een beladen term onder 
kunstenaars en roept associaties op met academisme. De redeneerfout die daarbij 
dikwijls wordt gemaakt, is dat men ervan uitgaat dat ‘de kunst’ zou worden 
geacademiseerd, terwijl het academiseringsproces de opleiding betreft. De scepsis 
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ten aanzien van de implementatie van onderzoek, is ook gebaseerd op de foute 
veronderstelling dat onderzoek i.v.m. kunst bedoeld zou zijn om de kunst te 
verklaren. Uiteraard is het een noodzakelijke voorwaarde voor de 
operationaliseerbaarheid van welk goed kunstwerk dan ook, dat het elke 
verklaringspoging steeds overstijgt, en dat het ons keer op keer ontglipt. Onderzoek 
kan het kunstwerk verhelderen, artistiek of technisch, contextueel of psychologisch, 
maar kan nooit ambiëren het te verklaren. 

Academisering doet zich voor in een grensgebied van de kunst, nl. in het hoger 
kunstonderwijs. Zij is erop gericht de kunstpraktijk, waarin studenten worden 
geïnitieerd, te verhelderen en te vernieuwen. Uiteraard zal dit op termijn, zij het 
indirect, gevolgen hebben voor de kunstpraktijk buiten de onderwijscontext. In die 
zin is de soms bezorgde betrokkenheid van actoren uit het ruime veld van de 
kunsten terecht. Het versterken van de onderzoekscomponent in de opleiding biedt 
echter heel wat kansen. Het is essentieel om deze kansen maximaal te benutten. We 
willen dit realiseren door van een eigen én weloverwogen visie op academisering te 
ontwikkelen. 

0.4.1 Visie op academisering van de kunstopleiding 

Kunstbeoefening en –ontwikkeling veronderstelt onderzoek (al is kunstcreatie niet 
tot onderzoek te reduceren). De kunstenaar zoekt en onderzoekt, evenals de 
vormgever, de wetenschapper, de filosoof of de theoloog. Goede kunstpedagogiek 
initieert de student dus in het zoeken en onderzoeken als onmisbaar moment in de 
artistieke creatie. Dit gebeurt door kunstpedagogen, die vanuit de eigen opleiding, 
expertise en ervaring deze competentie overdragen op de studenten. De 
academiseringsopdracht schrijft voor dat het onderwijs van deze pedagogen zich 
zou inbedden in een gespecialiseerde onderzoekscultuur. 

De term onderzoek in het hoger kunstonderwijs heeft vandaag de dag iets 
modieus. Toch kon men ook in het verleden heel wat lesgevers als onderzoekers 
betitelen. Hun onderzoek speelde zich af op verschillende niveaus. Op theoretisch 
vlak vond het zijn weg via lessen en publicaties. Op het vlak van de 
kunstpedagogiek vond het zijn neerslag in de pedagogische praktijk en in 
publicaties over het kunstonderwijs. Tenslotte en niet in het minst kreeg het ook 
vorm binnen het eigen oeuvre van de lesgevers, zoals te zien op tentoonstellingen 
enz. In KASK herinnert men zich nog levendig de periode dat docenten 
schilderkunst hun atelier betrokken in het departement, naast de ateliers van de 
studenten. De studenten konden zo ter plekke observeren hoe het zoeken en 
onderzoeken zich binnen het zich ontplooiend oeuvre van de ‘meester’ voltrekt. Ze 
konden zich eraan spiegelen. 

In het omvormingsdossier worden ‘beoefening en ontwikkeling van de kunsten 
door atelierdocenten’ genoemd als de voornaamste ‘academische basis’ van de 
opleidingen hoger kunstonderwijs: “Onderwijsprocessen in het hoger 
kunstonderwijs lange type zijn tot dusver steeds gebaseerd op een actieve 
beoefening en ontwikkeling van de kunsten door een professioneel 
personeelskader. Dit laat zich bijvoorbeeld aflezen uit de profielomschrijvingen bij 
aanwerving en aanstelling van onderwijzend personeel, en uit zich in een actieve 
participatie van docenten aan het kunstenveld. Hierop stoelt de geloofwaardigheid 
van de opleidingen”11. Naast de beschikbaarheid van gespecialiseerde 
kunstpedagogen is de aanwezigheid essentieel van lesgevers die tegelijk ook 
kunstenaar zijn, die aan hun oeuvre werken en hun bijhorende vaardigheden en 
competenties doorgeven aan de studenten. In het verleden werd dit ook impliciet 
door de subsidiërende overheid erkend. Zo werd voor docenten in het Hoger 
kunstonderwijs een uitzondering gemaakt op de cumulregeling zodat zij zich, naast 
hun lesopdracht, onbeperkt konden wijden aan de uitbouw van het eigen artistiek 
oeuvre. Tegelijk was de overheid ietwat dubbelzinnig in haar waardering van deze 
‘beoefening en ontwikkeling van de kunsten’ door docenten: de lesgevers in 
kwestie ‘betaalden’ deze gunstige cumulregeling met een ongunstiger verloning in 
vergelijking met hun collega’s buiten het kunstonderwijs. 

Ook al verrichtten de lesgevers in het verleden onderzoek, toch bleef dit onderzoek 
vrij ongestructureerd. Het bleef dikwijls ongeëxpliciteerd en werd ook niet altijd actief 

                                                        
11 B0-8 Omvormingsdossier 37 opleiding 53, 54 p. 22 
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ondersteund. Academisering houdt dan ook in dat de lat op dat punt anders én 
hoger wordt gelegd. We kunnen de academisering omschrijven als een productieve 
stijlbreuk met de te exclusief onderwijsgebonden inschakeling van het personeel in 
het verleden (typisch voor het buitenuniversitair hoger onderwijs in het algemeen). 
Zij remedieert, aldus het omvormingsdossier, een fundamentele zwakheid van het 
oude systeem op het vlak van onderzoek: “Het artistiek onderzoek en het eraan 
gelieerd theoretisch onderzoek dienden wel als basis voor een vruchtbare 
pedagogiek, maar werden omgekeerd vanuit de pedagogische structuur weinig 
actief gestimuleerd, laat staan georganiseerd. Zij waren eerder een kwestie van 
individueel initiatief en ad hoc opportuniteiten”12. Academisering expliciteert en 
stimuleert de reeds impliciet aanwezige onderzoeksprocessen én de rapportering 
erover. “Door ze structureel te verankeren en in mindere of meerdere mate te 
formaliseren, komen zij vanonder de schaduw van het pedagogische uit”13, aldus 
het omvormingsdossier. Academisering houdt ook in dat nieuwe 
onderzoeksprocessen actief worden opgestart, en dat de nodige initiatieven worden 
genomen om toekomstig onderzoek aan te trekken en te promoten. 

In het omvormingsdossier werd erop gewezen dat de academisering niet enkel (en 
vooral) het onderzoek in de kunsten behelst, maar ook “onderzoek over de 
kunsten, dat theoretisch is en in de pedagogische context nauw gelieerd aan de 
kunstbeoefening; maar (…) dat tegelijk (…) als onderzoek met eigen 
methodologieën zijn autonomie heeft t.a.v. de praktijk”14. Academisering van de 
opleiding hoger kunstonderwijs vereist dus ook het “stimuleren van processen van 
theoretisch onderzoek die voldoen aan wetenschappelijke standaarden, en (…) het 
stimuleren van processen van integratie tussen beide types onderzoek (onderzoek in 
de kunsten en onderzoek over de kunsten)”15. 

De Bachelor- en Masteropleiding Beeldende Kunsten omvat twee in elkaar 
geïntegreerde delen, theoretisch en artistiek. Beide zijn voorwerp van academisering. 
In het theoretisch luik van de opleiding uit zich dat door onderzoeksactiviteiten bij 
het korps van theorielesgevers te stimuleren, door nieuwe docenten met 
onderzoekspraktijk en onderzoeks-CV aan te trekken (zie onderwerp 3: personeel), 
en door het studieprogramma aan te passen (zie vooral onderwerp 2: programma). 
In het praktisch luik van de opleiding komt de academisering erop neer onderzoek 
in de kunsten binnen het personeelskorps te implementeren (zie verder hier en zie 
deel 3: personeel) en de studenten onderzoeksattitudes aan te leren (zie vooral 
onderwerp 2: programma). 

Onze voorkeur gaat uit naar de term ‘onderzoek in de kunsten’ boven ‘artistiek 
onderzoek’, aangezien de term ‘artistiek onderzoek’ te veel een oppositie en 
dualiteit suggereert t.o.v. wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek in de kunsten 
(cfr. het onderzoek in de chemie, in de geneeskunde enz.) heeft enerzijds zijn eigen 
methodes en finaliteiten, maar anderzijds spelen ook wetenschappelijke 
onderzoekmethodes hier een essentiële rol in. 

Wat is onderzoek in de kunsten? De voorbije jaren werd hierover in Vlaanderen, 
onder andere in de gespecialiseerde kunstpers, een debat gevoerd. Dat debat was 
productief, in de mate dat het ertoe bijdroeg de mogelijkheden en gevaren van 
dergelijk onderzoek te formuleren en te verhelderen. Tegelijk weten we dat een 
fixatie op dit debat nadelig kan uitpakken en interessante initiatieven kan afremmen. 
Wetenschappers wachtten ook niet de sluitende definitie van wetenschappelijk 
onderzoek af om aan de slag te gaan. In negatieve zin kan men stellen16: onderzoek 
in de kunsten is geen theoretisch onderzoek, het is ook geen toegepast theoretisch 
onderzoek, en het valt evenmin gelijk te stellen met de praktijk van de 
kunstbeoefening zelf. Het discursieve gehalte én het actief gestructureerde van het 
proces, zoals ook bij andere vormen van onderzoek, zijn een essentieel 
onderscheidend aspect tussen beoefening van de kunsten tout court en onderzoek 
in de kunsten. De specificiteit van dergelijk onderzoek, in vergelijking met onderzoek 
in andere disciplines, ligt in het feit dat de artistieke praktijk van de onderzoeker zelf 
een van de bronnen van eigensoortige kennis is. De artistieke praktijk zélf genereert 

                                                        
12 ibidem 
13 ibidem 
14 ibidem 
15 B0-8 Omvormingsdossier p. 23 
16 B0-9 Voordracht op de eerste Dag van het Onderzoek van de AUGent (15/10/2003) door Wim De Temmerman, 
toen voorzitter van de vakgroep Theoretische Omkadering van de Kunsten, momenteel departementshoofd KASK 
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vraagstellingen en fungeert als toetsingsveld voor de behandeling ervan. Essentieel 
voor het onderzoek in de kunsten is dat het onderzoek verricht wordt door een 
kunstenaar die daarvoor een beroep doet op specifieke competenties. 

Het is een internationaal gegeven dat onderzoek in de kunsten stilaan een eigen 
plaats verwerft, meestal in het kader van academische instellingen voor hoger 
kunstonderwijs. Onze academisering is een specifieke variant daarvan.  

Wat is dan zinvolle academisering? Die gebeurt, decretaal voorgeschreven, onder 
supervisie van een universiteit. De kunsten nemen daarbij een speciale plaats in, 
aangezien het hier een expertise betreft die de universiteit op zich niet heeft. In zijn 
openingsrede op de ELIA-conferentie aan de Hogeschool Gent (25 oktober 2006), 
stelde Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke het als volgt: 
“Universities, which are supposed to give a helping hand to the university colleges 
during the process of academisation, have little or no experience with and in 
performing arts. Artistic research is an underdeveloped, if not undeveloped, domain 
in science (i.e. at least in Flanders). In this case, the helping hand can be little more 
than a small little finger”. De universiteit kan slechts tot op zeer beperkte hoogte 
ondersteuning bieden bij de implementatie van onderzoek in een 
kunstdepartement, bijvoorbeeld voor het theoretisch luik van de opleiding en voor 
het aanreiken van geijkte structuren waarbinnen het onderzoek georganiseerd kan 
worden. Verder moet en mag het departement grotendeels zelf, vanuit eigen 
expertise en door zich te spiegelen aan modellen van good practice in het 
buitenland, een zinvolle academisering tot stand brengen. De internationale ELIA-
conferentie die in 2006 door de kunstdepartementen van de Hogeschool Gent, 
i.s.m. andere kunstdepartementen in Vlaanderen, werd georganiseerd te Gent, 
bood daartoe gelegenheid, o.m. in de workshops over onderzoek. Eveneens 
droegen studiebezoeken en het overleg van het departementshoofd met 
instellingen in het buitenland (Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam, University 
of Brighton, Royal College en Central Saint Martins College of Art and Design in 
London) hiertoe bij. In maart 2008 organiseerde KASK in samenwerking met 
Conservatorium en UGent een reflexie- en discussiedag over het doctoraat in de 
kunsten met referaten van o.a. professor Bruce Brown (University of Brighton). 

Als criteria voor zinvolle academisering van de opleidingen binnen KASK werden in 
het omvormingsdossier de volgende vier punten aangehaald17: 

1. Onderzoek is innoverend. Het creëert m.a.w. een meerwaarde binnen het veld 
waarin het project kadert. 

2. Interdisciplinariteit, tussen praktijk van de kunstbeoefening en theorie, tussen 
technisch onderzoek en artistieke beeldvorming, tussen artistieke disciplines biedt 
een essentiële meerwaarde. 

3. Het onderzoek legt een link met het externe veld. Hoewel grondig onderzoek 
een langdurig volgehouden geïsoleerde werkzaamheid kan vereisen, biedt het een 
meerwaarde indien een project, hetzij via het product of via het proces, leidt tot spin 
off buiten de eigen onderzoekscontext en buiten het hoger kunstonderwijs. 

4. Projecten zijn ingebed in een theoretische context, en mobiliseren die theorie die 
voor een professionele realisatie van de gestelde finaliteiten is vereist. 

Deze criteria dateren uit 2003. Ervaring in de voorbije jaren heeft ertoe geleid dat 
volgende, aanvullende criteria naar voor geschoven worden. Samen met 
voorgaande 4 punten vormen zij een samenvatting van de basisopties inzake 
academisering van de opleiding Beeldende Kunsten van het departement KASK: 

5. Zonder het louter theoretisch onderzoek uit te sluiten, dient toch op de praktijk 
gebaseerd onderzoek in de kunsten prioriteit te krijgen op het onderzoek over de 
kunsten, dat meer tot het expertisedomein en de opdracht van de universiteiten 
behoort. 

6. Onderzoeksprojecten groeien best spontaan uit wat reeds leeft binnen 
onderzoeksprocessen bij collega’s en in de pedagogiek. 

                                                        
17 B0-8 Omvormingsdossier p. 26 
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7. Actieve en expliciete doorstroming van onderzoeksresultaten en –processen 
gebeurt bij uitstek in de masteropleiding, opleiding van studenten op vlak van 
onderzoeksattitudes en –competenties in de bacheloropleiding. 

8. Een zekere stroomlijning van de onderzoeksprocessen gelinkt aan de opleiding is 
nodig, door onderzoeklijnen uit te zetten die flexibel gehanteerd worden. 

9. Interactie tussen onderzoekers uit diverse disciplines dient via overlegmomenten 
gestimuleerd te worden. 

10. De gelijkwaardigheid tussen onderzoek in de kunsten en onderzoek in andere 
disciplines drukt zich uit in de noodzakelijke integratie van het onderzoek in de 
kunsten in bestaande structuren, zowel qua financieringsstromen bijvoorbeeld door 
de overheid, qua kwaliteitsstandaarden en qua mogelijkheden tot invulling van het 
3de cyclusonderwijs. Voor de formalisering van dit onderzoek in de 3de cyclus is het 
doctoraat een geijkte vorm. Uiteraard zijn, naast doctoraal onderzoek, ook andere 
onderzoeksprojecten wenselijk en noodzakelijk, zoals dat ook in de wetenschappen 
het geval is. 

11. De eigenheid van de kunstpraktijk moet haar vrije gang kunnen gaan binnen 
het formele kader van het onderzoek in de kunsten én binnen de omkaderende 
structuren daarvan (zie 10), zoals ook de vrijheid van onderzoek gegarandeerd is in 
fundamentele en toegepaste wetenschappelijke disciplines, en diverse niet-artistieke 
onderzoeksdisciplines vanuit hun eigenheid functioneren en daarin erkend worden 
(geneeskunde zowel als filosofie, recht zowel als scheikunde…). Zonder deze 
artistieke vrijheid belandt men in academisme, daalt de kwaliteit van het artistiek 
werk en van het onderzoek en is het hele gebeuren zo goed als zonder nut. 

12. Binnen het docentenkorps van academische instituten die kunstenaars opleiden, 
dient een essentiële plaats voorbehouden te blijven voor de zgn. ‘actieve 
kunstenaars’ die gewoonweg bouwen aan een oeuvre los van elk project van 
onderzoek in de kunsten. 

0.4.2 Onderzoekslijnen relevant voor de opleiding Beeldende Kunsten 

In de vergadering van 13 september 2006 legde de Departementsraad, op vraag 
van de Onderzoeksraad Hogeschool Gent en op advies van de vakgroepen, enkele 
prioritaire inhoudelijke velden vast inzake het lopend onderzoek, onder de noemer 
‘onderzoekslijnen’18. In de vergadering van 14 november 2007 werden deze 
onderzoekslijnen geactualiseerd19. Omwille van de beginfase van onderzoek in 
KASK, worden de onderzoekslijnen bewust relatief open en ruim geformuleerd, om 
de spontane groei van onderzoeksprocessen mogelijk te maken. Als de 
onderzoeklijnen te sterk op voorhand gestuurd worden kan dit leiden tot een 
academistische onderzoekscultuur. 

Onder elk van deze onderzoekslijnen ressorteren één of meer projecten, waarin één 
of meerdere docenten betrokken zijn, hetzij via een onderzoeksproject, eventueel 
ook via doctoraal of postdoctoraal onderzoek, hetzij via de ontwikkeling van het 
eigen artistieke of theoretische oeuvre. 

1. Vormen en grenzen van de narratie: 
- Spy Movie. Een onderzoek binnen het audiovisuele veld naar het verborgen 
potentieel van nieuwe media en animatie in zowel narratieve als non-narratieve 
structuren (drs. Silvia Defrance – Animatiefilm) 

2. Audiovisuele compositie: 
- Film als audiovisuele compositie? (drs. Martine Huvenne) 

3. Theorie/actualiteit van de Animatiefilm: 
- De levende lijn - Animatie, beeldende kunst en performativiteit, een media-
archeologisch onderzoek (drs. Edwin Carels) 

4. Mediakunst: 
- Evolutie en leren in een neurale architectuur ter ondersteuning van spontane 
muzikale interactie (drs. Peter Beyls) 

                                                        
18 B0-10 Een onderzoekslijn is een beleidsmatig instrument om op thematische basis specifieke 
onderzoeksprocessen gericht te beheren vanuit een middellange termijnplanning ACAD/DR/2006/B/0ND/0028 
19 B0-11 KASK/DR/2007/B/OND/0037 recente onderzoekslijnen 
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- Poëtische machine - Een onderzoek in het poëtiseren van elektronica (drs. Jerry 
Galle) 
- Kan kunst de mens van de technologie redden? Een kunstfilosofische analyse van 
mediakunst (post-doctoraal onderzoeker Robrecht Vanderbeeken) 

5. Relatie beeld/tekst 
- Karikaturen & karakters – Het principe van de getekende karikatuur en de 
beschrijving van het personage in de romanliteratuur (drs. Seth Vandamme) 
- ‘Als ik geen rood meer heb’ – Een interartistiek comparatief onderzoek naar de 
poëzie en de beeldende kunst van Paul Snoek (1933-1981) (drs. Paul Demets) 
- Leesbaarheid en typografie in de nieuwe media (onderzoeksproject Danny 
Dobbelaere) 

6. Pedagogiek van het beeld, beeld als pedagogisch instrument: 
- Artistiek-pedagogisch ICT-instrument Take5 in Animatiefilm (onderzoeksproject 
Geert Vergauwe) 
- The blue Dog: Dog-bite prevention-animation for children (onderzoeker Willy Van 
Driel) 

7. Creatie en verbeelding: fenomenologie en creatieproces: 
- Verbeelding – Tussen rede en passies, tussen lichaam en geest (post-doctoraal 
onderzoeker Helena De Preester) 
- Piëta. Naar een fenomenologie van het creatieproces (drs. Ludwig Vandevelde- 
sculptuur) 
- Villanadine: een artistiek onderzoek naar een beeldende transpositie van stilte en 
herhaling (drs. Philippe Huyghe) 

8. Artistieke praktijk, theorie en kritiek van de moderniteit: 
- Het kritische gewicht van de psychoanalyse – Een balans van een halve eeuw 
psychoanalytisch geïnspireerde kritiek op de burgerlijke cultuur (drs. Frank 
Vandeveire) 
- Het ‘neopittoreske’ landschapsbeeld (drs. Jan Kempenaers - fotografie) 
- Ironie en Ruimte (drs. Kristof Van Gestel - sculptuur) 
- Stopping the show: fotografie en de stille slapstick-film (onderzoekers Steven 
Jacobs, Hilde D’Haeyere, Sophie Nys) 

9. Fotografie en film in sociaal-maatschappelijk kader:  
- Re-documentaire – Migranten, 25 jaar later (onderzoeker Lieve Colruyt) 
- De fotograaf in de stad. Fotohistorisch en fotografisch onderzoek naar de 
beeldvorming van de stad, vanuit het oeuvre en de praktijk van stadsfotograaf 
Edmond Sacré (1851-1921) (promotor Dr. Peter De Smet) 
- You Turn Me. Similarities and Differences in Art and Anthropological Practices 
(post-doctoraal onderzoeker Ann Van Dienderen) 

10. Actuele kunst en context: 
- Het inzetten van de perceptiebeïnvloedende omgeving (context) als creatief 
principe toegepast op de oeuvres van Marcel Broodthaers en Joëlle Tuerlinckx (drs. 
Piet Vanrobaeys) 

11. Tentoonstelling en beheer actuele kunst: 
- Musea van hedendaagse kunst en collectievorming. Een onderzoek naar diverse 
collectieprofielen en mogelijke implicaties ervan aan de hand van een vergelijkende 
analyse van het S.M.A.K. te Gent en het Van Abbemuseum te Eindhoven (drs. 
Ignace Bernolet) 
- Naar een kritische discoursanalyse van een tentoonstelling. Tentoonstellingsgenre, 
tentoonstellingstechnologie en subjectproductie (drs. Guy Bovyn) 
- Presentatie en conservatie van kunstwerken met organische componenten. Een 
onderzoek gestuurd door kunsttheoretische, praktische en deontologische 
vraagstellingen m.b.t. conservatie van bederfelijke materialen (drs. Julie Gilman) 

12. Nieuwe materialen en polyvalente systemen in design en vormgeving: 
- Materialen – Toegepast in Design en Interieur (onderzoeksproject dr. Dirk Van 
Gogh, Christophe Sonck, Viola Van Rossem) 
- Polyvalente vormgevingssystemen (onderzoeksproject Hendrik Hendrickx) 
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Onder de onderzoekslijnen 4 tot 11 ressorteren projecten specifiek in het domein 
van de Beeldende Kunsten20. 

0.4.3 Verwevenheid met onderwijs 

De verwevenheid van onderzoek en onderwijs is tweeërlei. 

Vooreerst hebben alle collega’s die verloond worden voor onderzoeksactiviteiten, 
hetzij doctoraal, hetzij postdoctoraal, hetzij binnen een onderzoeksproject, ook een 
volume lesopdracht in hun takenpakket (voor fulltime assistenten en doctor-
assistenten is de verhouding 70% onderzoek en 30% onderwijs). In de bachelor 
worden de theorielessen gedoceerd door docenten met onderzoekspraktijk, hetzij 
binnen KASK, hetzij daarbuiten (bv. aan een universiteit). In bachelorateliers zijn de 
workshops en opdrachten veelal gerelateerd aan de onderzoeksthema’s van de 
lesgevers. 

De grote diversiteit van onderzoeksprojecten vindt een rechtstreekse terugkoppeling 
naar het onderwijs via masterseminaries. De seminaries zijn zo opgevat dat de 
docent vanuit zijn onderzoekservaring met een kleine groep studenten werkt. De 
studenten kunnen vrij kiezen uit het ruim aanbod van seminaries, waarin de 
volledige diversiteit die uit de oplijsting van de onderzoekslijnen naar voor kwam, 
weerspiegeld is. 

Ten tweede is het zo dat de student in zowel de bachelor als de master 
onderzoeksprincipes wordt bijgebracht. Hij leert inhouden analyseren, ideeën 
formuleren en ontwikkelen tot projecten. De masterstudent hanteert uiteindelijk deze 
onderzoeksattitudes bij het tot stand brengen van zijn beeldend werk. 
Kunstopleidingen leiden niet op tot een specifiek, welomschreven beroep. De 
student leert technieken en aspecten van een ambacht, leert attitudes en 
vaardigheden, maar hij wordt geen ambachtsman. Dit verschil in finaliteit 
onderscheidt bijvoorbeeld de huisschilder of schilder van reclamepanelen van de 
student schilderkunst. Door hun inbedding in een kunstschool, dragen ook de 
afstudeerrichtingen Fotografie, Textielontwerpen, Mode, Multimediale Vormgeving 
en Grafisch Ontwerp binnen KASK sterk deze stempel. Onderzoek is daarbij een 
essentieel differentiërend aspect van onze opleiding in vergelijking met 
beroepsgerichte professionele opleidingen. 

Naar aanleiding van de uitbouw van de bachelor- en masterstructuur, werd de 
onderzoekscomponent binnen de opleiding versterkt en de doorstroming van 
onderzoeksactiviteiten en –resultaten naar het onderwijs actief georganiseerd. De 
concrete verwevenheid van onderzoek en onderwijs is fundamenteel anders in de 
bachelor- dan in de masteropleiding. We bespreken dit uitvoerig in onderwerp 2 
(programma). 

0.4.4 Structurele omkadering van onderzoek vanuit Hogeschool Gent, vanuit het 
departement KASK en vanuit de Associatie Universiteit Gent 

Academisering veronderstelt dat aanwezige onderzoeksprocessen min of meer 
werden geformaliseerd, dat nieuwe onderzoeksprocessen actief werden opgestart, 
en dat de nodige initiatieven werden genomen om toekomstig onderzoek aan te 
trekken en te promoten. Daartoe hebben de Hogeschool Gent, het departement 
KASK en de Associatie Universiteit Gent in de voorbije jaren specifieke structuren 
opgezet21. 

0.4.4.1 Op niveau van de hogeschool 

Het beleid inzake academisering binnen het departement en de opleiding wordt in 
grote mate bepaald door het algemene beleid inzake onderzoek en dienstverlening 
van de hogeschool. Omdat de Hogeschool Gent er resoluut voor koos om een 
centrale rol te spelen in het academiseringsproces van haar opleidingen. 
De dienst onderzoek en dienstverlening van de hogeschool verricht 
beleidsvoorbereidend en –ondersteunend werk inzake onderzoek en 
dienstverlening. De dienst telt 10 personeelsleden. Hij faciliteert het ontstaan van 

                                                        
20 zie B2.2-1 Overzicht onderzoek en doctoraten BK KASK. Een overzicht en inhoudelijke toelichting van alle 
projecten is ook terug te vinden op http://www.kask.be/index.php?/onderzoek/onderzoeksprojecten 
21 B0-12 Overzicht ondersteunende diensten 
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een onderzoekscultuur, door omkaderende werkinstrumenten te creëren, zoals 
databanken, expertisenetwerken enz. Zo lanceerde de dienst een 
competentiebeheerplatform (CB-Platform), dat tot doel heeft de onderzoekexpertise 
van de Hogeschool Gent op een gestructureerde wijze in een centrale kennisbank te 
ontsluiten. 

In 2005 werd het Onderzoeksfonds Hogeschool Gent gecreëerd22. Dat is een 
verzameling gelden die worden beheerd door de Onderzoeksraad. Dit krachtig 
financieringsinstrument voor onderzoeksinitiatieven, dat onafhankelijk is van externe 
financieringskanalen, maakt het mogelijk een centraal gestuurd onderzoeksbeleid te 
voeren. Initieel werd centraal slechts 25% van de door de overheid toegekende 
academiseringsmiddelen beheerd, de overige 75% werd aan de betrokken 
departementen toegewezen. Het hogeschoolbestuur besliste vanaf 2005 alle 
academiseringsmiddelen in het Onderzoeksfonds onder te brengen, wat de 
slagkracht van dit instrument vergroot. Ook de defiscaliseringsmiddelen voor 
onderzoekers werden daaraan toegevoegd. 

Deze middelen worden besteed volgens het ‘Reglement voor de besteding van het 
Onderzoeksfonds Hogeschool Gent’23 en verdeeld aan de hand van open 
oproepen (ook voor externen) tot het indienen van projectvoorstellen. Dit reglement 
bevat de verschillende onderzoeksinitiatieven die het Onderzoeksfonds kan 
financieren en legt de procedures vast voor oproepen, evaluatie, toekenning en 
verslaggeving voor de verschillende financieringsmogelijkheden. 

Het actieve beheer en de verdeling van de middelen van het Onderzoeksfonds 
gebeurt door de Onderzoeksraad Hogeschool Gent24, opgericht in 2005 ter 
vervanging van de vroegere ‘Raad van Onderzoek en Dienstverlening’ uit 1998. De 
Onderzoeksraad is het adviserende en beslissingsvoorbereidende orgaan dat toeziet 
op de optimale invulling van de decretale opdrachten inzake onderzoek aan de 
hogeschool. Zij is samengesteld uit vertegenwoordigers van de departementen, van 
het centrale bestuur en van de Onderzoeksraad UGent25. 

De Onderzoeksraad functioneert als overlegplatform en denktank met o.a. aandacht 
voor: 

• de opvolging van het academiseringsproces 
• de transfer en valorisatie van resultaten 
• de verwevenheid van het onderzoek met het onderwijs 
• het kader van de associatie 
• de internationale dimensie 

 ON D E R Z OE K S MA N D A T E N  

De Onderzoeksraad heeft een adviserende functie in het gebruik van 
onderzoeksmiddelen waarvan de besteding onder de bevoegdheid van het 
hogeschoolbestuur valt. De raad regelt vooral de instroom (vacatures) en 
doorstroom (evaluatie) van onderzoekers.  

Volgende types van onderzoeksmandaten kwamen sinds de oprichting van de 
Onderzoeksraad in aanmerking voor financiering door het Onderzoeksfonds: 
onderzoeksassistent (assistenten en doctorassistenten), onderzoeksprojecten met een 
looptijd van twee tot vier jaar en andere onderzoeksinitiatieven (doctoreren van 
Onderwijzend Personeel van de hogeschool, vervanging/uitbreiding van de 
uitrusting...). 

Eind 2005 nam de Onderzoeksraad de beleidsoptie om vooral het doctoraal en 
post-doctoraal onderzoek binnen de hogeschool te stimuleren via vacantverklaring -
in open oproep- van fulltime mandaten van assistenten en doctorassistenten, en dit 
voor de 6 departementen met academiserende opleidingen. In 2006 werd één 
oproep gelanceerd, in 2007 waren er twee oproepen. In februari 2008 werden 
andermaal, hogeschoolbreed 12 mandaten assistent en 8 mandaten doctor-
assistent vacant verklaard. Tegelijk werd een oproep gelanceerd voor twee tot 
vierjarige onderzoeksprojecten. Binnen KASK werden als gevolg van deze oproepen 

                                                        
22 B0-13 Onderzoeksfonds Hogeschool Gent B/BC/2005/B/OND/0130 
23 B0-14 Reglement voor de besteding van het Onderzoeksfonds HoGent B/BC/2006/OND/0003 en 0003-1 
24 B0-15 Oprichting Onderzoeksraad B/BC/2005/OND/0131 
25 B0-16 Samenstelling Onderzoeksraad B/BC/2005/B/OND/0266 en 0266-1, B/BC/2005/B/OND/0210 en 
B/AD/2005/OND/5064 
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15,5 fulltime onderzoekers aangeworven. Om een grondige onderzoeksactiviteit 
mogelijk te maken en om de doorstroming van onderzoeksresultaten naar het 
onderwijs te verzekeren, werd geopteerd voor een taakverdeling 70% onderzoek, 
30% onderwijstaken. De vacatures zorgden voor instroom van nieuwe collega’s met 
artistieke en theoretische expertise. Voor de lesgevers uit het korps werd een aparte 
procedure voorzien. Zij konden na kandidaatstelling en goedkeuring van het 
dossier door de onderzoeksraad, 50% vrijstelling van lesopdracht krijgen met het 
oog op doctoraal onderzoek. In de academiejaren 2005-2006 en 2006-2007 
genoten 7 collega’s een dergelijke vrijstelling.  

Het departement speelt een rol in de selectie van de voorgestelde projecten: er moet 
vooreerst een departementale promotor zijn (voor doctorale projecten: naast een 
universitair promotor), en het project moet binnen de onderzoekslijnen passen (de 
Departementsraad beslist hierover). 

Bij de evaluatie van alle ingediende dossiers doet de Onderzoeksraad een beroep 
op de kennis en expertise van vier werkgroepen. De werkgroepen (Kunsten, Sociale 
Wetenschappen, Taal & Bedrijf en Technologische Wetenschappen) werden door 
de Onderzoeksraad opgericht. In de werkgroepen zetelen zowel leden van de 
Onderzoeksraad als externe leden uit relevante vak- en onderzoeksgebieden. 

De Werkgroep Kunsten is samengesteld uit vertegenwoordigers van de UGent 
(prof. dr. Rik Pinxten, Vergelijkende Cultuurwetenschappen; prof. dr. Christel 
Stalpaert, Theaterwetenschappen; prof. dr. Francis Maes, Musicologie; dr. Patrick 
Van Rossem, Kunstwetenschappen), artistieke specialisten (Hans Op de Beeck, 
beeldend kunstenaar; Peter Vermeersch, musicus) en vertegenwoordigers van de 
kunstdepartementen (Wim De Temmerman, departementshoofd KASK; Geert 
Dhondt, steunpunt onderzoek Conservatorium). Secretaris is Dirk Vervenne (dienst 
onderzoek hogeschool), voorzitter Wim De Temmerman. 

0.4.4.2 Op niveau van het departement KASK 

Binnen het departement fungeert er zowel een beleidsinstrument inzake onderzoek 
(Raad voor Onderzoek) als een inhoudelijk overlegforum tussen onderzoekers 
(KunstenOnderzoeksForum). 

 R A A D  V OOR  ON D E R Z OE K  D E P A R T E ME N T  K A S K  

De departementale Raad voor Onderzoek26 bestaat uit het departementshoofd 
(voorzitter), de vakgroepvoorzitters, de departementssecretaris, de verantwoordelijke 
van het Steunpunt Onderzoek en een vertegenwoordiger van de dienst onderzoek 
Hogeschool Gent. 

Deze Raad voor Onderzoek heeft volgende opdrachten en bevoegdheden: 
• de evolutie van de onderzoekslijnen binnen het departement opvolgen; 
• uitstippelen van een algemene politiek inzake onderzoek; 
• advies formuleren voor de Departementsraad over kandidaturen voor mandaten van 

onderzoeksassistent; 
• advies formuleren voor de Departementsraad over aanvragen van doctoraat in de 

kunsten; 
• toezicht op het beheer van onderzoeksgelden; 
• creëren van de juridische en organisatorische kaders die de groei van een 

onderzoekscultuur in het departement bevorderen; 
• stimuleren van de verspreiding van onderzoeksresultaten. 

 K U N S T E N ON D E R Z OE K S F OR U M (K OF )  

Vanuit het departement KASK is, in samenwerking met het departement 
Conservatorium en met actieve ondersteuning vanuit de dienst Onderzoek 
Hogeschool Gent het KunstenOnderzoeksForum opgericht. Het forum biedt 
gelegenheid aan de onderzoekers van de twee kunstdepartementen om elkaar te 
ontmoeten en ervaringen en inzichten uit te wisselen. Daarbij worden de 
vorderingen en (tussentijdse) resultaten van onderzoek gecommuniceerd en 
bediscussieerd. Sinds het academiejaar 2007-2008 worden 3-wekelijkse seminaries 

                                                        
26 B0-17 KASK/DR/2007/B/OND/0030 
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met de onderzoekers georganiseerd. Zowel projectmatig onderzoek als doctoraal 
onderzoek komen hierbij aan bod. In het forum kan elke onderzoeker die een 
presentatie doet zelf bepalen hoe hij het onderzoek voorstelt. 

0.4.4.3 Op niveau van de Associatie Universiteit Gent (AUGent) 

Naast het departement en de hogeschool speelt de AUGent sinds haar oprichting in 
2003 eveneens een rol in de uitbouw van een onderzoekscultuur binnen het 
departement. In haar ‘positionpaper 2005-07’27 herbevestigde de AUGent haar 
verantwoordelijkheid in het academiseringsproces. Zij faciliteert het proces onder 
meer door een kader te scheppen voor de academisering, dat voldoende ruimte 
biedt voor eigen invulling en behoud van eigenheid van de opleiding, dat 
samenwerking tussen de hogescholen en de universiteit bevordert, en dat synergie 
realiseert en tegelijk de coherentie in het proces bewaakt. 

De AUGent ontwikkelde een algemeen Onderzoeks- en Samenwerkingsreglement28. 
Tweejaarlijks organiseert de AUGent een Dag van het Onderzoek, waarop ook het 
onderzoek in de kunsten wordt gepresenteerd. In 2003 werd hieraan een ‘position 
paper’ gewijd, en ook op de Dag van het Onderzoek 2007 was er een korte 
algemene lezing over onderzoek in de kunsten, met focus op doctoraten. 

Op 2 mei 2006 maakte de Raad van Bestuur van de Associatie een duidelijke 
beleidskeuze. In een goedgekeurd beleidsdocument werd gesteld dat een versterkte 
netwerkvorming tussen de partners van de AUGent nodig was voor het welslagen 
van het academiseringsproces. Deze nauwere samenwerking wordt gerealiseerd 
door de overdracht van een aantal bevoegdheden van de universiteit en de 
hogescholen naar de AUGent, mede op het vlak van onderzoek29. O.m. volgende 
punten werden in het vooruitzicht gesteld: 

• het opstellen van een meerjarenplan voor het onderzoek en de maatschappelijke en 
wetenschappelijk dienstverlening, aansluitend bij een gezamenlijk opgezet systeem 
van kwaliteitszorg voor het onderzoek; 

• de begeleiding en de voltooiing van het academiseringstraject, de indicatieve 
voortgangstoets inbegrepen;  

• het uittekenen van een personeelsbeleid in het kader van de academisering (voor 
wat het onderzoek betreft); 

• de begeleiding van het uittekenen van het doctoreren in de studiegebieden 
architectuur, audiovisuele en beeldende kunsten, muziek, podiumkunsten, 
toegepaste taalkunde, industriële wetenschappen, handelswetenschappen, ...; 

• de analyse van de onderzoeksgebondenheid van de academisch gerichte 
bacheloropleidingen en van de masteropleidingen aangeboden in de hogescholen 
van de AUGent in het kader van het meerjarenplan voor onderzoek; 

• de begeleiding van de oprichting van associatieonderzoeksgroepen (AOG’s) en een 
associatiebrede Onderzoeksraad. 

Vanaf 2008 functioneert er naast de Onderzoeksraad Hogeschool Gent ook een 
onderzoeksraad op het niveau van de AUGent. Deze reguleert o.m. de aanvragen 
voor grote infrastructurele onderzoeksmiddelen. Bij beslissing van het 
Bestuurscollege Hogeschool Gent van 19/11/2007 wordt het departementshoofd 
van KASK, Wim De Temmerman, als expert inzake projecten op vlak van de 
kunsten, afgevaardigd in deze Onderzoeksraad. 

Aan de basis fungeren er binnen de associatie momenteel twee instrumenten met 
het oog op de omkadering, opvolging en stimulering van onderzoekers. Enerzijds 
een beleidsinstrument (domeinwerkgroep), anderzijds een werkinstrument dat de 
dagelijkse ontmoeting tussen onderzoekers van Universiteit en Hogeschool binnen 
een aanverwant inhoudelijk veld faciliteert (associatieonderzoeksgroep). 

 D OME I N W E R K G R OE P  K U N S T E N  

In oktober 2004 werd in de schoot van de AUGent de Domeinwerkgroep Kunsten 
opgericht. Domeinwerkgroepen zijn overlegorganen tussen aanverwante 
opleidingen binnen de diverse instellingen van de associatie en hebben als 
voornaamste taak het academiseringsproces op te volgen en schakelprogramma’s en 

                                                        
27 B0-18 AUG/B/AV/2005/AB/014 en 014-1 
28 B0-19 B/BC/2005/OND/0213 en 0213-1 en AUG/B/AD/2005/0ND/5059-1 
29 B0-20 B/RvB/2006/AB/0020, 0020-1,2,3 
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doorstroommogelijkheden voor studenten van de vier partnerinstellingen uit te 
werken. Zo oordeelt bijvoorbeeld elke domeinwerkgroep over de inrichting van 
gezamenlijke opleidingen binnen dezelfde domeinen en over aanvraag- en 
voortgangsdossiers inzake associatieonderzoeksgroepen (zie verder). 

De domeinwerkgroep Kunsten is samengesteld uit studenten en leden van het 
onderwijzend personeel van de departementen Conservatorium en KASK van de 
Hogeschool Gent en uit de vakgroep Kunstwetenschappen, Theater en 
Podiumkunsten van de Universiteit Gent. Haar doel is een pad uit te tekenen en te 
realiseren voor de academiseringscriteria, de ontwikkeling en de begeleiding van de 
onderzoeksprojecten in de instellingen en de exploratie van de mogelijkheden van 
samenwerking binnen de Associatie. In tweede instantie werd een tijdspad 
afgesproken om deze doelstellingen te realiseren. 

 A S S OC I A T I E ON D E R Z OE K S G R OE P E N  

In een beslissing van 2 mei 2006 engageerde de Raad van Bestuur van de 
Associatie Universiteit Gent zich voor de oprichting van associatieonderzoeksgroepen 
(AOG’s). Een associatieonderzoeksgroep30 wil het onderzoekspotentieel binnen de 
AUGent verkennen via workshops en discussiefora, waarbij leden van de UGent en 
van de Hogeschool Gent hun onderzoek aan elkaar toelichten en kenbaar maken. 
Het doel is ook om gezamenlijke onderzoeksinitiatieven op te zetten, door 
samenwerking te coördineren en onderzoeksinitiatieven te ontwikkelen. 

Een associatieonderzoeksgroep bestaat uit minstens één universitaire 
onderzoeksgroep en minstens één onderzoeker uit een hogeschool binnen de 
AUGent. Meerdere onderzoeksgroepen van de UGent en/of meerdere 
hogeschoolonderzoekers kunnen er deel van uitmaken. Aan het hoofd van een 
associatieonderzoeksgroep staat in principe een lid van het Zelfstandig Academisch 
Personeel UGent. Vanuit de participerende hogescholen treedt indien mogelijk ook 
minimum een onderzoeker, die beschikt over een doctoraat, toe tot de 
associatieonderzoeksgroep. Voor alle participerende onderzoekers is een 
aantoonbare onderzoeksactiviteit of onderzoekspotentieel vereist. Voor de 
participerende doctorandi is bovendien vereist dat zij ingeschreven zijn op de rol als 
doctoraatsstudent. 

Intussen fungeren er drie associatieonderzoeksgroepen kunsten. 
• Creatie, Bemiddeling en Context in de Beeldende Kunsten (o.l.v. prof. dr. Claire 

Vandamme)31, 
• Postdramatische esthetiek: woord – klank – beeld (o.l.v. prof. dr. Christel 

Stalpaert)32, 
• Muziek (o.l.v. prof. dr. Marc Leman)33, 
• Een associatieonderzoeksgroep Audiovisuele Kunsten o.l.v. prof. dr. Daniël Biltereyst 

(filmtheorie, faculteit politieke en sociale wetenschappen) wordt momenteel 
voorbereid, en zal eind 2008 van start gaan.  

Wat de beeldende kunsten betreft zijn momenteel vooral de eerste en de tweede 
relevante gespreksfora. 

Binnen elke associatieonderzoeksgroep komen meerdere onderzoeklijnen aan bod. 
Relevant voor de opleiding Beeldende Kunsten zijn vooral de onderzoekslijnen 
binnen de Associatieonderzoeksgroep ‘Creatie, Bemiddeling en Context in de 
Beeldende Kunsten’. Deze associatieonderzoeksgroep is een cluster van drie 
onderzoekstrajecten –binnen één onderzoeksveld– die zich expliciet richten op de 
studie van de artistieke creatie en het beeldend kunstwerk. De 
associatieonderzoeksgroep werd opgericht vanuit de observatie dat er zowel aan de 
Universiteit Gent als aan de Hogeschool Gent, KASK) een aantal (post-)doctorale 
onderzoeksprojecten lopende zijn die zich concentreren rond drie intrinsiek 
gerelateerde onderzoekslijnen. Het betreft hier zowel doctoraten over als in de 
beeldende kunsten. 
De onderzoekssamenwerking beoogt niet alleen een productieve dialoog tussen de 

                                                        
30 B0-21 AOG, bijlage oprichting 
31 B0-22 Aanvraagformulier AOG Creatie, bemiddeling en context van de beeldende kunsten 
32 B0-23 Aanvraagformulier AOG Postdramatische esthetiek: woord – klank - beeld 
33 B0-24 M. Leman (2007) Embodied Music Cognition and Mediation Technology. Cambridge, MA: The MIT-Press 
(320 pp.) Zie: http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=11261 
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onderzoekers verbonden aan een specifiek onderzoekstraject, maar streeft eveneens 
naar een interactie en onderzoeksstimulerende terugkoppeling van 
onderzoeksresultaten en theoretische en artistieke vraagstellingen tussen deze 
trajecten. De onderzoeksgroep opteert voor een groeimodel. Het stimuleren en 
omkaderen van het lopende onderzoek krijgt een voorname rol. 
Onderzoekspresentaties worden ontwikkeld op onderzoeksseminaries, er wordt een 
jaarlijks onderzoekssymposium gepland waar de onderzoekers de kans krijgen hun 
onderzoeksvraagstelling, -traject en -resultaten te presenteren binnen een reflectieve 
ruimte. 
Het onderzoek in en over de beeldende kunsten differentieert zich op vlak van 
onderzoeksmethodiek en onderzoekstraject. Deze methodologisch en inhoudelijk 
verschillende perspectieven vormen een meerwaarde binnen de (verdere) uitbouw 
van een onderzoekscultuur. 
De vakgroep Kunstwetenschappen, vakgebied Moderne en Actuele Kunst kende 
reeds in het verleden een concreet samenwerkingsverband met KASK in de 
organisatie van een rondetafelgesprek en omkaderende lezingen over Hedendaagse 
Kunst en Kunstonderzoek op het symposium Itinera – Onderzoekstrajecten voor de 
studie van Hedendaagse Kunst (18-20 december 2002) georganiseerd door de 
leerstoel Karel Geirlandt. In de toekomst wil de associatieonderzoeksgroep een 
aantal initiatieven plannen in samenwerking met onderzoeksinstituten die een 
vergelijkbare onderzoekscultuur hebben en beschikken over geaccumuleerde 
ervaring op het vlak van onderzoek in de kunsten. Er zijn contacten lopende met 
kunstenaar en research professor Pavel Büchler van de Manchester Metropolitan 
University, het Goldsmiths’ College van de University of London, University of 
Brighton en het Royal College of Art in Londen die een lange traditie hebben op 
het vlak van practice based onderzoek in de kunsten. 
Vanuit de associatiewerkgroep wordt ook gewerkt aan een publicatie-attitude. 

0.4.5 Het doctoraat in de kunsten binnen de Associatie Universiteit Gent 

Aangezien het doctoraat in academische middens een aloude, geijkte vorm is om 
zowel onderzoek te verrichten als om onderzoekscompetenties te evalueren, leek het 
onvermijdelijk en wenselijk dat deze vorm zich ook zou doorzetten in de 
geformaliseerde uitbouw van het onderzoek in de kunsten. Decretaal komt het de 
universiteit toe doctoraten uit te reiken. De graad van ‘Doctor in de Kunsten’ is 
nieuw. Hij kan door een universiteit worden uitgereikt in een 
samenwerkingsverband met een kunstendepartement, en wel binnen de artistieke 
domeinen waarover dat departement onderwijsbevoegdheid heeft. 

Een technische commissie, onder voorzitterschap van prof. dr. Luc François, directeur 
AUGent, en met als leden prof. dr. Linda Van Sandvoort (voorzitter van de 
opleidingscommissie kunstwetenschappen), prof. dr. Marc Leman (voorzitter van de 
vakgroep kunstwetenschappen), Jan Rispens (departementshoofd van het 
Conservatorium), Wim De Temmerman (departementshoofd van KASK) en (in latere 
fase) prof. dr. Dominique Willems (voorzitter doctoral school Humanities and Law), 
onderhandelde de contouren van dit doctoraat. Departementsraden en de 
faculteitsraad van de betrokken instellingen keurden een overeenkomst goed. Dit 
leidde tot de goedkeuring door de bestuursorganen van de UGent van de 
organisatie door de UGent, conform haar bevoegdheid en in samenwerking met de 
Hogeschool Gent, van vier verschillende graden van Doctor in de Kunsten, met de 
volgende titels:34 

• Doctor in de kunsten: beeldende kunsten 
• Doctor in de kunsten: muziek 
• Doctor in de kunsten: audiovisuele kunsten 
• Doctor in de kunsten: drama 

Volgende aspecten zijn essentieel voor dit type doctoraat: 
1. Een universitaire promotor en een promotor uit het kunstendepartement 
begeleiden op gelijkwaardige basis het onderzoek. In de begeleiding wordt 
algemeen naar gelijkwaardigheid gestreefd tussen UGent en Hogeschool 

                                                        
34 De Engelstalige titulatuur is als volgt:  
Doctor of Arts: visual arts 
Doctor of Arts: music 
Doctor of Arts: audiovisual arts 
Doctor of Arts: drama 
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Gent/departement KASK. 
2. De promotor uit het kunstendepartement is een eminent kunstenaar, wiens 
oeuvre als ‘verworven’ wordt beschouwd binnen zijn discipline. 
3. Om te kunnen starten, dienen kandidaten zich formeel aan te melden bij de 
faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent. Voor ‘doctoraten in de kunsten: 
Beeldende Kunsten’ is daarbij een voorafgaandelijk advies omtrent het project 
vereist verstrekt door het departement KASK. 
4. Het doctoraat heeft een dubbel karakter: het is zowel praktisch als discursief. Het 
praktische luik kan bestaan uit de verdere ontwikkeling van het eigen artistieke 
oeuvre. (met wisselende nadruk afhankelijk van het project op het beeldende of 
vormgevende, op het technische of op het conceptuele…). In het discursieve luik 
worden reflecties die vanuit de artistieke praktijk oplichten én die de praktijk kunnen 
verhelderen en desgevallend sturen of inspireren, onderzocht. Het discursieve luik 
veronderstelt een vraagstelling. Het project als geheel vereist een gekozen 
onderzoeksparcours en methodiek. Het proces dat zo op gang komt dient een 
eindpunt voorop te stellen, een (misschien open) moment van concluderen. De 
conclusie zal meestal een artistiek product zijn, een resultaat van praktisch zoeken en 
handelen, dat moeilijk omschreven kan worden als ‘antwoord’ op een vraagstelling, 
maar eerder als resultaat van een proces. De conclusie zal tegelijk ook haar neerslag 
vinden in rapporterende teksten. De doctoraatsverdediging is zowel een 
toonmoment als een moment van mondelinge presentatie van een tekst. 

Op 20 maart 2008 organiseerde de Associatie Universiteit Gent (departement KASK 
en departement Conservatorium Hogeschool Gent en de Faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte Universiteit Gent) een presentatie- en reflectiedag over het doctoraat in 
de kunsten35. Naar aanleiding daarvan werd een boek met het overzicht van de 
onderzoeksprojecten in/over de kunsten AUGent gepubliceerd36. 

0.4.6 Historiek van de uitbouw van het onderzoek binnen het departement en 
binnen de opleiding Beeldende Kunsten in het bijzonder, in drie fasen 

0.4.6.1 Fase 1: het begin 

In een eerste fase van implementering van onderzoek werd vooral geïnvesteerd in 
theoretische doctoraten om de lesgevers van theoriecursussen de mogelijkheid te 
bieden onderzoek te verrichten (I. Bernolet, P. Vanrobaeys, A. Lefevre, W. De 
Temmerman). Parallel hiermee werd bij aanwerving van nieuwe theoriedocenten 
doctoraal onderzoek (hetzij voltooid, hetzij in proces) als eis gesteld (P. Desmet, L. 
Kusters, H. De Preester, A. Veirman, H. De Block, S. Jacobs, D. Hoens). 

Tegelijk startten binnen de praktijk onderzoeksprojecten op, gefinancierd met 
middelen voorzien door de overheid. In 2002 startte Lieve Colruyt een onderzoek 
naar Re-documentaire – Migranten, 25 jaar later. Binnen de hogeschool werd 
COBEK (Centrum voor Ontwikkeling en Beoefening der Kunsten) in het leven 
geroepen, om het onderzoek op vlak van de kunsten te sturen. Het centrum bood 
een overleg- en organisatiestructuur voor projectmatig onderzoek in en over de 
kunsten. In het centrum participeerden drie partners: het departement 
Conservatorium, het departement KASK, én de centrale diensten van de 
Hogeschool Gent. COBEK ontwikkelde vormen van samenwerking met andere 
departementen, de Dienst Cultuur Hogeschool Gent, de kunstensector, het 
bedrijfsleven. COBEK ondersteunde het onderzoek van Lieve Colruyt financieel. 

Onderzoekers binnen de praktijk waren in deze periode relatief individueel bezig. 
Het onderzoek was weinig geïnstitutionaliseerd, interacties met de universiteit bleven 
relatief informeel (begeleidingscommissie project Colruyt). 

                                                        
35 Reflexie- en discussiedag doctoraat in de kunsten, Gent. Volgende lezingen werden geprogrammeerd: Wim De 
Temmerman (departementshoofd KASK): "Naar een Gents model van onderzoek in de kunsten?"; Henk Borgdorff 
(lector kunsttheorie, Hogeschool voor de kunsten Amsterdam): "Artistiek onderzoek in het geheel van de 
wetenschappen."; Anne Nigten (managing director international Lab for the Unstable Media, Rotterdam): 
"Onderzoek en ontwikkelingen in het artistieke veld."; Bruce Brown (Faculty of Arts & Architecture, Brighton 
University, Director Research Development): "The assessment of research in the arts and humanities across the UK." 
36 B0-25 Overzicht onderzoeksprojecten in/over de kunsten AUGent 2008 
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0.4.6.2 Fase 2: structurering 

In een tweede fase werden de theoretische doctoraatsprojecten verder gezet, en 
werden er enkele nieuwe opgestart (F. Vande Veire, P. Demets). Tegelijk raakte de 
aparte positie van de kunsten doorbroken door COBEK op te heffen en de 
Onderzoeksraad Hogeschool Gent op te richten. Zo geraakte het onderzoeksbeleid 
in verband met de kunsten geïntegreerd in het algemeen onderzoeksbeleid, 
onderhevig aan dezelfde procedures en criteria. Via de Onderzoeksraad gaf men 
binnen de Hogeschool vorm aan een gestructureerd beheer van de 
academiseringsmiddelen. Ook binnen het departement gebeurde dit, door creatie 
van een steunpunt onderzoek (waargenomen door doctor-assistenten, 
ondersteund door collega Dirk Vervenne van de dienst Onderzoek). Dit droeg bij 
tot een betere inhoudelijke sturing en begeleiding. Onderzoekslijnen werden 
gedefinieerd, de personeelsstatuten van onderzoekers op elkaar afgestemd 
(assistenten, doctor-assistenten, doctorerende docenten). Binnen het departement 
KASK werd gestart met de publicatie van de tweetalige KASK-cahiers (Nl-Eng)37, 
waarin gerapporteerd wordt over onderzoeksprojecten; en werd een Raad voor 
Onderzoek opgericht, die o.m. de onderzoeksgelden beheert. 

Tegelijk werd het onderzoek binnen de artistieke praktijk geïnstitutionaliseerd, door 
onderhandeling over en oprichting van het doctoraat in de kunsten, i.s.m. de 
UGent. Beleidsmatig opteerde de Onderzoeksraad ervoor om prioritair te investeren 
in doctoraatsmandaten, ook op vlak van het onderzoek in de kunsten. Dit leidde tot 
de start van doctoraal onderzoek in de beeldende kunsten. 

De creatie van het Kunstenoverlegforum (KOF) binnen de Hogeschool Gent (i.s.m. 
opleiding Audiovisuele Kunsten en met de opleidingen van het departement 
Conservatorium) en van Associatieonderzoeksgroepen binnen de AUGent staat 
garant voor een dialogische onderzoekscultuur. 

0.4.6.3 Fase 3: huidige prioriteiten en tendensen 

De benodigde structuren zijn voorhanden, om te voorzien in een organisatorische 
inbedding van het onderzoek in bestaande structuren (UGent, Hogeschool Gent, 
departement KASK), om onderzoek financieel mogelijk te maken (werkingsmiddelen) 
en om op inhoudelijk vlak interacties tussen onderzoekers tot stand te brengen. Een 
specifieke associatieonderzoeksgroep Audiovisuele Kunsten, o.l.v. prof. dr. Biltereyst 
wordt momenteel opgericht. In deze derde fase dient het onderzoek in de kunsten 
de overhand te krijgen op het onderzoek over de kunsten. Onderzoekers verwerven 
een identificeerbare ruimte binnen het departement (via herbestemming lokalen 
centrale administratie op de Bijlokecampus). Mediatheek en een 
onderzoeksbibliotheek worden (verder) uitgebouwd. Professionalisering van de 
coördinatie onderzoek: uitschrijven van vacature kwaliteitszorgcoördinator 
onderzoek in de loop van 2008. Algemene evaluatiecriteria worden ontwikkeld met 
het oog op de kwaliteitszorg. Onderzoekers verbinden zich aan inhoudelijk 
verwante initiatieven in het buitenland. Een instrument dat rapporteert over 
onderzoek in de kunsten krijgt vorm (internationaal tijdschrift) in samenwerking met 
buitenlandse academische instellingen. KASK gaat daarvoor een structurele 
samenwerking aan met A Prior-magazine, dat zijn redactielokalen op de campus 
heeft en waarvan de hoofdredacteur wordt verloond. Een valorisatie-instrument, dat 
onderzoekers ondersteunt bij het openbaar maken van onderzoeksresultaten op de 
economische markt, staat in de steigers. 

0.4.7 Sterktes/zwaktes/kansen/bedreigingen van onderzoek 

De implementatie van gestructureerde onderzoeksactiviteiten in de context van de 
opleiding Beeldende Kunsten, leidt tot een verfrissing en versterking van de 
onderwijsprocessen. Tegelijk valt er nog heel wat te verbeteren. Er zijn uiteraard ook 
risico’s aan verbonden. We zetten, op de bekende wijze, de sterktes, zwaktes, 
kansen en bedreigingen op een rijtje. 

                                                        
37 B0-26 Overzicht KASK-Cahiers 
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0.4.7.1 Sterktes 
• het onderzoeksbeleid is goed gestructureerd, zowel via het Onderzoeksfonds en de 

Onderzoeksraad van de hogeschool (vooral op vlak van aanwerving en tussentijdse 
kwaliteitstoetsen). Op departementaal niveau krijgt dit opvolging via de Raad voor 
Onderzoek en het Steunpunt Onderzoek. De onderzoekscoördinatie wordt 
geprofessionaliseerd; 

• het onderzoek is inhoudelijk én structureel ingebed in de structuren van de UGent, 
via promotorschappen door docenten UGent van doctoraats- en 
onderzoeksprojecten die lopen aan KASK en via de Associatieonderzoeksgroepen; 

• theoretisch en op de praktijk gebaseerd onderzoek ontmoeten mekaar, disciplines 
ontmoeten mekaar, zowel binnen het dialogerend kunstenonderzoeksforum (KOF) 
in de hogeschool, als binnen de Associatieonderzoeksgroepen; 

• de doorstroming naar het onderwijs gebeurt relatief direct, via masterseminaries die 
vanuit onderzoek worden opgebouwd. Er zijn nogal wat seminaries met thema’s op 
het vlak van de beeldende kunsten. Eigen onderzoekers verzorgen seminaries, maar 
ook externe expertise van onderzoekers wordt binnengehaald; 

• de onderzoekslijnen sluiten aan bij de pedagogiek van de ateliers; 
• de onderzoekslijnen zijn relatief open en tegelijk tamelijk gefocust en helder omlijnd; 
• er is succesvolle werving van externe financiering (Herculesfonds). 

0.4.7.2 Zwaktes 
• onderzoek over de kunsten domineert nog kwantitatief op het onderzoek in de 

kunsten; 
• de samenwerking met de promotoren van UGent, bij doctoraten, verloopt niet altijd 

even vlot. De ondersteuning en opvolging door UGent-docenten is niet steeds 
optimaal. De promotoren worden ook te dikwijls uit de beperkte groep van de 
vakgroep kunstwetenschappen gekozen; 

• de onderzoekers hebben onvoldoende geschikte ruimtes om in te werken; 
• het onderzoek genereert zelf weinig financiële middelen; 
• er is kwaliteitscontrole, maar er is geen classificatiesysteem om onderzoeksresultaten 

te toetsen. Men beperkt zich tot peer review (o.m. via de adviescommissie kunsten 
van de Onderzoeksraad) maar zonder duidelijk geëxpliciteerde toetsingscriteria; 

• bij de selectieprocedure worden de criteria ‘bruikbaarheid in het werkveld’ en 
‘maatschappelijk draagvlak binnen het werkveld’ onvoldoende gehanteerd. 

0.4.7.3 Kansen 
• onderzoek laat toe de theorie te expliciteren die tot dusver impliciet werd gehanteerd 

in de praktijk (praktijktheorie). De praktijk en theorie worden via onderzoek beter op 
mekaar betrokken, zowel binnen het atelier zelf, als tussen atelier en theoretische 
reflectie en onderzoek buiten het atelier (hetzij binnen KASK, hetzij op het niveau 
van de hogeschool als binnen de UGent); 

• onderzoek verheldert het creatief proces en de rol van contextuele factoren. In het 
kader van onderzoek ontstaat nieuw artistiek werk; 

• theoretisch onderzoek zorgt voor een grotere expertise bij theoriedocenten; 
• de implementatie van onderzoek leidt tot inhoudelijke vernieuwing van het 

onderwijs; 
• de implementering van onderzoek leidt tot vernieuwing en uitbreiding van het 

personeelskader, een toename van de diversiteit aan invalshoeken, die pedagogisch 
nuttig is; 

• door onderzoeksinitiatieven wordt samenwerking met andere actoren in het 
kunstenveld gestimuleerd, in eerste instantie met het departement Conservatorium 
binnen de Hogeschool Gent, wat bijvoorbeeld ook leidt tot planning van 
gezamenlijke onderwijsinitiatieven (onderzoekslab voor mediakunst in samenwerking 
met Conservatorium afstudeerrichting Drama ); 

• er kan een eigen instrument gecreëerd worden voor rapportering over onderzoek in 
de kunsten (KASK-cahiers, vervolgens A Prior Magazine); 

• het openbaar maken van onderzoeksresultaten wordt mogelijk via projecten van 
dienstverlening. 

0.4.7.4 Bedreigingen 
• de middelen zijn niet toereikend om op termijn alle expertise die werd opgebouwd 

met door academiseringsmiddelen gefinancierd onderzoek ook binnen het 
departement te houden, bijvoorbeeld in statuten van doctorassistent of docent; 
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• het onderwijs en de onderwijsvernieuwing worden afhankelijk van 
onderzoeksfinanciering. Assistenten en doctor-assistenten met lesmandaat worden 
verloond uit onderzoeksmiddelen. Indien deze verdwijnen, verdwijnt een stuk 
financiering van de pedagogiek; 

• het hanteren van A1, A2 enz. publicatielijsten als criterium voor kwaliteitszorg in 
verband met onderzoekers en docenten leidt in bepaalde takken van de 
menswetenschappen tot grote problemen en wordt meer en meer ter discussie 
gesteld. Ook een systeem van toetstingscriteria inzake kwaliteit van onderzoek in de 
kunsten kan, indien onvoldoende doordacht en te formeel, formalisme in de hand 
werken en leiden tot louter formele toetsing i.p.v. bij te dragen tot een inhoudelijke 
kwaliteitsevaluatie; 

• kunst ontsnapt aan sluitende formules en laat zich nooit in één theoretisch model 
vatten. Verkeerd begrepen theoretische reflectie in het kader van onderzoek, die het 
creatief proces te dwingend wil sturen, en te dwingende formele structuren inzake 
onderzoek, kunnen de noodzakelijke artistieke openheid beperken. Kunst moet 
haar eigenheid bewaren, d.w.z. haar autonome positie, om zich nergens door te 
laten vastzetten, ook niet door resultaten van onderzoek, of door formele condities 
die aan onderzoeksprojecten worden gesteld. 

0.4.8 ‘Eindstation’ van de academisering 

Verder redenerend op de fasering in 0.4.6, kan men een eindpunt vooropstellen 
van het academiseringproces in 2012, het zgn. finaliseringsmoment van de 
academiseringsbeweging. Uiteraard zal dit een tussentijds moment zijn in een 
continu verder evoluerend proces. Daarom omschrijven we het misschien best als 
‘fase 4’ van het academiseringsproces, volgend op fase 1-3 zoals geschetst in 0.4.6. 

Wellicht is er reeds een fase 5 denkbaar, waarbij universiteit en hogeschool in één 
structuur zijn opgegaan. Maar de concrete contouren daarvan zijn momenteel nog 
te onduidelijk. 

Volgende doelstellingen lijken ons voor fase 4 essentieel38: 
• theoriedocenten beschikken over een doctoraat en fungeren in het mandaat van 

doctor-assistent of docent met onderzoeksmandaat. Onderzoeksassistenten voor 
theoretische projecten die relatief autonoom staan t.a.v. de praktijk, worden bij 
uitzondering aangeworven, aangezien de uitbouw en financiering van onderzoek 
over de kunsten eerder tot de taken van de universiteit behoort; 

• het doctoraat in de kunsten vindt, doorheen de lopende praktijk van het 
onderzoek, zijn eigenheid. Daarin staat de artistieke praktijk centraal, bemiddeld 
door theorie; 

• onderzoek in de kunsten fungeert als hoofdfocus van het onderzoeksgebeuren 
binnen KASK. Dit zowel in assistentmandaten en mandaten van doctor-assistent, als 
bij docenten met onderzoeksmandaat; 

• binnen de onderzoekslijnen zijn er lopende onderzoeksprojecten die inhoudelijk op 
elkaar betrokken zijn. Nieuwe onderzoekslijnen kunnen ontstaan; 

• het onderzoeksvolume schommelt in 2012 tussen 30% en 40% van de populatie 
aan academisch personeel in de opleiding Beeldende Kunsten; 

• onderzoekers hebben op de Bijlokecampus een eigen, herkenbare locatie binnen 
het departement, liefst i.s.m. het departement Conservatorium. Er is infrastructuur 
die een onderzoekscultuur mogelijk maakt: een vernieuwde kunstenbibliotheek met 
filmotheek, ateliers, kantoren en seminarielokalen voor onderzoekers; 

• tussen onderzoekers in de universiteit en in het departement bestaat een grote mate 
van integratie en samenwerking, via gezamenlijke projecten en dialogerende 
overlegforums zoals de associatieonderzoeksgroepen; 

• het onderzoeksbeleid van het departement is institutioneel geïntegreerd in het 
onderzoeksbeleid in de Associatie Universiteit Gent; 

• het onderzoek relateert zich aan en interageert met onderzoek in de kunsten binnen 
de internationale context; 

• door peers als algemeen hanteerbaar beschouwde criteria vormen een instrument 
om een vergelijkende kwaliteitstoets inzake onderzoek in de kunsten mogelijk te 
maken; 

                                                        
38 B0-27 Actuele versie van het academiseringsplan 
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• het departement beschikt, in samenwerking met internationale partners, over een 
volwaardig instrument van rapportering van onderzoek in de kunsten, een 
internationaal tijdschrift waarvan we mede-uitgever zijn; 

• ontwikkelde methodologieën kunnen ingezet worden in de kenniseconomie en in 
het onderwijs. 
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Kritische analyse van academisering 

Sterke punten op het vlak van academisering 
 
• er is een inspirerende veelheid aan onderzoeksactiviteiten binnen het departement; 

theoretisch en op de praktijk gebaseerd onderzoek ontmoeten mekaar 
disciplineoverschrijdend; 

• directe doorstroming naar het onderwijs via masterseminaries; 
• externe expertise van onderzoekers wordt binnengehaald; 
• het onderzoeksbeleid is goed gestructureerd zowel op het niveau van de 

hogeschool als op departementaal niveau; 
• objectivering van selectie van doctoraatsvoorstellen via commissie externe experten; 
• de onderzoekslijnen sluiten aan bij de atelierwerking; 
• het onderzoek is inhoudelijk én structureel ingebed in de structuren van de UGent; 

er is een verankering in de associatieonderzoeksgroepen van de associatie AUGent; 
• het doctoraat in de kunsten slaat aan, er zijn veel applicanten. De doctorandi zijn 

van hoog niveau; 
• externe werving van onderzoeksgeld. 
 

Verbeterpunten op het vlak van academisering 
 
• de balans tussen onderzoek over de kunsten en onderzoek in de kunsten moet 

kantelen in het voordeel van het tweede; 
• sterkere beleidsmatige sturing van onderzoeksaanwervingen door het departement 

ten aanzien van de sturing door de onderzoeksraad van de Hogeschool Gent; 
• uitbouwen van een hanteerbaar systeem van evaluatiecriteria voor resultaten van 

onderzoek in de kunsten; 
• uitbouwen van structurele contacten met buitenlandse onderzoekseenheden in 

hetzelfde veld; 
• betere doorstroming van onderzoeksresultaten en –praktijk in het atelier van de 

bachelorstudenten; 
• voorzien van geschikte atelier- en werkruimtes voor onderzoekers. 
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1 . 1  NI V E A U E N O R I Ë NTA T I E  ( F A C E T  1 . 1 )  

1.1.1 Missie Hogeschool Gent 

In de loop van 2007 formuleerde een ad hoc werkgroep Werkgroep Strategische 
Planning 2007-2012 een geactualiseerd voorstel van missietekst voor de Hogeschool 
Gent. Het departementshoofd van KASK maakte deel uit van deze werkgroep. Op haar 
vergadering van 25 september 2007 onderschreef de Raad van Bestuur van de 
Hogeschool Gent volgende missietekst: 

“De Hogeschool Gent wil excelleren in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en 
beoefening van de kunsten. Via de competentie van haar medewerkers en 
afgestudeerden en de valorisatie van haar onderzoek wil de Hogeschool Gent een 
kritische, creatieve en open maatschappij bevorderen”. 

Deze missietekst vervangt een eerdere, meer uitgebreide tekst die sinds 19971 werd 
gehanteerd. Alle departementen, ook KASK, onderschrijven het project zoals in de 
missie verwoord. Hierbij ligt de klemtoon op het nastreven en handhaven van 
excellentie, op competentie én op de bevordering van een kritische, creatieve en open 
maatschappij. Onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten 
worden gezien als vier essentiële activiteitsvelden voor de Hogeschool Gent in het 
algemeen en voor het departement KASK in het bijzonder. 

1.1.2 Genese actuele visie en doelstellingen van de opleiding 

De visie en doelstellingen van de opleiding Beeldende Kunsten binnen het 
departement KASK zijn historisch gegroeid, en lange tijd impliciet gebleven. Zij staan 
niet los van de algemene visie en doelstellingen op de kunstopleiding die KASK 
voorstaat. Naar aanleiding van de integratie van het departement in de Hogeschool 
Gent in 1997 werden deze algemene visie en doelstellingen geëxpliciteerd door een 
werkgroep waarin docenten uit diverse disciplines zetelden: Karel Dierickx 
(Schilderkunst), Julien Vandevelde (Film & Fotografie), Stefan Hertmans (Literatuur), 
Danny Matthijs (Mixed Media), Paul de Vylder (Semiotiek), Wouter Coolens (Tekenen) 
en Hugo De Belder (departementshoofd). De teksten die deze werkgroep produceerde 
informeren ons over de eigenheid van KASK, de uiteindelijke visietekst is algemener 
gesteld. In de teksten, uit februari 1997, worden volgende algemene klemtonen 
gelegd: 

• het departement werkt binnen de contouren van het decreet inzake hoger onderwijs 
en van de regelgeving in de Hogeschool Gent; 

• het departement hanteert, op open wijze, een eigen visie op het kunstenaarsschap: 
nadruk op artistieke vernieuwing en avant-garde, moreel en artistiek non-conformisme, 
vorming van autonome persoonlijkheden; 

• het departement verschaft studenten een zeer ruime intellectuele bagage, kritische geest 
en creatieve flexibiliteit die hen toelaat een productieve rol te spelen in de 
cultuureconomie en in de maatschappij als geheel; 

• het departement legt pedagogisch nadruk op artistieke techniciteit, m.a.w. stimuleert de 
interactie tussen concept en vaardigheden, tussen autonomie en assimilatie. 

Binnen deze filosofie werden ook de meestergraden in de Beeldende Kunsten in de 
Hogeschool Gent uitgebouwd. 

Doelstellingen en programma van de opleiding krijgen vorm in de opleidingscommissie 
Beeldende Kunsten. Zij tekent het pedagogisch concept uit, formuleert het 
studieprogramma en legt de inhoud van opleidingsonderdelen vast in studiefiches. 
De Departementsraad bekrachtigt de adviezen van de opleidingscommissie, na overleg 
en eventueel na amendering. De opleidingscommissie Beeldende Kunsten telt 12 
stemgerechtigde leden. Sinds 2005 zit Willem Vermoere, artistiek asistent Fotografie, de 
opleidingscommissie voor. Om elk atelier binnen de opleiding te vertegenwoordigen 

                                                        
1 B1.1-1 Missie HoGent 

1 DOELSTELLINGEN VAN DE OPLEIDING 
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telt de vergadering meer leden dan de 12 stemgerechtigde. Leden sinds 2007-2008 
zijn: Kristien Buyse (Fotografie), Paul Casaer (Schilderkunst), Carll Cneut (Illustratie), 
Noël De Buck (Beeld & Installatie), Pieter Coene (Mode), Peter De Roy (Grafische 
Vormgeving), Jerry Galle (Mediakunst), Els Huygelen (Textielontwerpen), Carlo Mistiaen 
(Tekenen), Marc Popelier (Web- & Interactief Design), Frank Vande Veire (Theoretische 
Omkadering van de Kunsten), Ludwig Vandevelde (Beeldhouwkunst), Bob Van de 
Voorde (Multimediale Vormgeving), Erwin Wittevrongel (Grafiek). Clara Verkerschaver 
en Gerard Herman maken als studentenvertegenwoordigers deel uit van de 
opleidingscommissie. 

In 2002 boog de opleidingscommissie onder voorzitterschap van Daniel Libens zich 
over de formulering van de visie en doelstellingen van de huidige bachelor- en 
Masteropleiding. Vanuit de visie van de opleiding en vanuit de competenties in artikel 
58 van het decreet formuleerde de OC-voorzitter Beeldende Kunsten voorstellen voor 
opleidingsdoelstellingen. 
Deze doelstellingen werden besproken in werkgroepen per afstudeerrichting door 
leden van de opleidingscommissie (docenten en studenten). De teksten kwamen ter 
tafel in de opleidingscommissie en de commissieleden omschreven de invulling van de 
doelstellingen voor de opleiding aan de hand van gedragsindicatoren per studiejaar2. 

Verder werkte de opleidingscommissie het omvormingsdossier uit met 
competentieomschrijvingen en visie op de opleiding, een beschrijving van het 
curriculum voor de student met de verschillende opleidingsonderdelen en de studielast 
uitgedrukt in studiepunten. Dit dossier werd voorgelegd aan een resonantiecommissie 
(externe adviserende werkveldcommissie), die een advies3 formuleerde. Op een 
bijzondere vergadering van de Departementsraad (met de opleidingscoördinatoren) 
werden de voorstellen tot implementatie van de geformuleerde opmerkingen van de 
resonantiecommissie besproken en de planning en timing ervan vastgelegd. 
De opleidingscommissie en deelwerkgroepen bespraken deze conclusies en wekten ze 
verder uit. In december 2004 startten de voorbereidingen tot implementatie van 2de 
bachelor. Dezelfde werkgroep bracht wijzigingen aan het curriculum aan, onderzocht 
studiefiches in relatie tot het programma én paste de doelstellingen van de opleiding en 
van de afstudeerrichtingen aan. 

Het nieuwe concept lag enerzijds in de lijn van visie en doelstellingen van de ‘oude’ 
meestergraden en legde anderzijds fundamenteel nieuwe accenten: 

• competentiegericht onderwijs; 
• hogere specialisatiegraad van de opleidingsonderdelen theoretische omkadering; 
• openheid naar andere media en artistieke disciplines; 
• expliciete aandacht voor onderzoekscompetenties in het studieprogramma; 
• uitbouw van onderzoekslijnen en integratie ervan binnen de pedagogiek, vooral van 

de master. 

In het voorjaar van 2005 werd een evaluatie van het omvormingsdossier uitgevoerd in 
de opleidingscommissie en gestart met de opmaak van een kruistabel tussen alle 
opleidingsonderdelen en competenties om tekorten op te sporen en aan te vullen. 

In het najaar van 2005 legde VLHORA de namen vast van mogelijke 
afstudeerrichtingen in het hoger onderwijs om de verwarringen te bestrijden die waren 
ontstaan na evaluatie van de verschillende omvormingsdossiers. Dit resulteerde binnen 
KASK in een herschikking die leidde tot volgende afstudeerrichtingen: Fotografie, 
Textielontwerpen, Mode, Multimediale Vormgeving, Grafisch Ontwerp en Vrije 
Kunsten. KASK opteerde voor een profilering van haar Beeldende Kunsten in 13 
gespecialiseerde ateliers: Fotografie, Textielontwerpen, Mode, Multimediale 
Vormgeving, Grafische Vormgeving, Grafiek, Illustratie, Web & Interactief Design, 
Schilderkunst, Beeldhouwkunst, Beeld & Installatie, Mediakunst en Tekenen. De ateliers 
kunnen heel specifiek binnen een bepaalde discipline werken omdat studenten in de 
aanverwante vakken (1/4 de van de studiepunten in 2de en 3de bachelor) andere media 
kunnen verkennen. Op die manier wordt er ook interdisciplinair gewerkt. 

In het najaar van 2006 werd het studieprogramma van de masteropleiding 
gefinaliseerd en ingevuld om voor het eerst van start te gaan in academiejaar 2007-
2008. 

                                                        
2 B0-8 Omvormingsdossier 37 opleiding 53, 54 
3 B1.1-2 Verslag resonantiecommissie 27022004 - ACAD/DR/2004/BBC/OND/0011-02 
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Uiteraard waren er in de loop van dit proces continue bijsturingen aan het 
studieprogramma en aan de studiefiches, telkens besproken in de opleidingscommissie 
en geformaliseerd via goedkeuring in de Departementsraad (zie onderwerp 2). 

 

We bespreken eerst de visie (1.1.3) en daarna de doelstellingen (1.1.4) van de 
opleiding Beeldende Kunsten. 

1.1.3 Visie van de opleiding Beeldende Kunsten: 
de beeldend kunstenaar als onafhankelijke auteur 

Of het nu gaat om een schilderij, een tekening, een foto, een installatie, een 
beeldhouwwerk, een performance, een film, een autonoom of toegepast grafisch-, 
mode- of textielontwerp..., steeds probeert de student een hoogstpersoonlijke 
benadering van een onderwerp te realiseren. Dit geldt zowel voor het ontwikkelen van 
een idee, een structuur, een concept, als voor het ontwikkelen van een beeldtaal die 
eigen is aan de specifieke inhoud van het project waarvoor men zich engageert.  

In de bacheloropleiding betekent dit dat de student, via confrontatie met een waaier 
aan technieken en uitdrukkingsvormen, weliswaar de beeldtaal leert te hanteren, maar 
dat hij vooral zijn eigen, persoonlijke beeldtaal leert te ontwikkelen. 

In de masteropleiding wordt van de student de aanzet verwacht tot een persoonlijk 
oeuvre. De masteropleiding gaat ervan uit dat de beeldende kunstenaars en 
ontwerpers via een doorgedreven artistiek onderzoek de makers zijn van vernieuwende 
projecten en collecties. Het onderzoek dat ze daarbij voeren beperkt zich niet tot het 
project of medium zélf. Gedurende dit project leren ze ook zichzelf kennen en 
onderzoeken ze hun eigen grenzen. 

Wij willen onze studenten de basis meegeven om onafhankelijke kunstenaars en 
ontwerpers te worden. ‘Onafhankelijk’ impliceert dat zij zich in de artistieke en 
designwereld en in de wereld tout court, kunnen situeren en handhaven. Dat ze vanuit 
hun positie met inzicht en kennis kunnen reageren en van daaruit handelen en 
ondernemen. Dat zij de wereld en zichzelf blijvend ter discussie durven stellen. 

De opleiding berust op drie pijlers: 
• De eigenheid van de ateliers, die gestalte krijgt door focus op een bepaald artistiek 

medium, door een team van docenten en door een aan het atelier eigen pedagogische 
visie. 

• De openheid tussen artistieke disciplines en domeinen van kunst en vormgeving. 
Via het major/minor systeem (aanverwant keuzepakket, zie onderwerp 2 programma) 
krijgen ze de kans zich te laten inspireren vanuit de beoefening van andere disciplines, 
zonder dat dit contact dwingend is. Door de inbedding in het geheel van de academie 
en de mogelijkheid voor de studenten om aanverwanten te volgen, kunnen zij de 
grenzen van hun medium aftasten en zijn multi- en crossmediale projecten niet alleen 
mogelijk, ze worden ook uitvoerig begeleid. 

• Op basis van theoretisch vorming en reflectie leren studenten hun eigen project te 
situeren en te kaderen binnen de bredere context van de maatschappelijke realiteit, 
wetenschap, (kunst)geschiedenis, literatuurgeschiedenis, filosofie… Daarom vormen 
algemene intellectuele ontwikkeling én persoonlijkheidsontwikkeling een essentieel 
onderdeel van de opleiding. 

Deze visie dicteert een eigen pedagogische stijl en didactische keuzes in de opleiding. 
Deze pedagogische eigenheid wordt grondig besproken in onderwerp 2: programma. 

Met de geschetste visie als uitgangspunt, leggen de afstudeerrichtingen (en de ateliers 
binnen de afstudeerrichtingen) aanvullend bewust gekozen klemtonen. We bespreken 
ze achtereenvolgens. 

1.1.3.1 FOTOGRAFIE 

Het wezenskenmerk van de fotografie, de wisselwerking tussen registratie en 
verbeelding, komt in het programma van de afstudeerrichting Fotografie aan bod in 
twee hoofdateliers: ‘documentaire fotografie’ en ‘fotografie en concept’. Tegelijk 
vormen die twee ateliers, samen met het atelier ‘functionele fotografie’, de afspiegeling 
van reële werkvelden buiten KASK. De historische relevantie van fotografie én het 
hedendaags discours en de praxis rond fotografie en beeldende kunst vormen het 
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referentiekader in deze afstudeerrichting. 
De student leert in deze context autonoom werken. Het pedagogisch profiel bevestigt 
dit: een postmediale doelstelling in functie van het artistiek resultaat gekoppeld aan een 
opleiding die specifiek gebruik maakt van het medium fotografie. De student wordt een 
auteur die met de middelen van de fotografie werkt. Het streven naar inhoudelijke 
verdieping en de persoonlijke zoektocht naar een fotografische beeldtaal liggen aan de 
basis van het pedagogisch kader.  
De afstudeerrichting Fotografie is een opleiding binnen het complexe landschap van de 
Beeldende Kunsten. Dat betekent dat het bijbrengen van technische kennis, in functie 
staat van een intellectuele en artistieke beeldvorming. De studenten moeten een 
persoonlijke beeldvisie ontwikkelen, en thema’s op een eigenzinnige manier leren 
benaderen. De bijbehorende werkmethode veronderstelt een gestructureerde 
basisopleiding zowel op het vlak van de technische kennis en van de 
vormgevingsaspecten als op het vlak van de inhoudelijke inzichten. 
Aangezien de bachelor/masteropleiding Fotografie tot doel heeft studenten te laten 
afstuderen die ‘auteurs in de fotografie’ zijn, komt het erop aan een juiste balans te 
vinden tussen ‘opdrachten’ en ‘autonoom werk’. Op die manier wordt een opleiding 
in het medium gekoppeld aan beeldend onderzoek, met als finaliteit de ontwikkeling 
van een persoonlijk artistiek standpunt. De opleiding wil ontsnappen aan de 
beperkingen van vakopleidingen waar de nadruk meestal ligt op een technische 
scholing en niet op het ontwikkelen van een auteurschap. Tegelijkertijd trapt ze ook 
niet in de val van ‘vrijheid voor alles’ waarbij de student geen opleiding meer krijgt en 
artistiek werk maakt dat beperkt is in visie, riskeert oppervlakkig te zijn, technische 
mankementen vertoont, open deuren intrapt of vervalt in egotripperij.  
De koppeling theorie/praktijk kreeg eveneens een belangrijke plaats. De 
onderzoekscomponent is aanwezig als actieve methode in de ateliers fotografie. Er 
wordt gestreefd naar een evenwicht tussen de componenten onderwijs, onderzoek en 
dienstverlening o.a. door deze drie samen te laten werken. 
De digitalisering van de fotografie fungeerde de laatste jaren als een hefboom voor 
innovatie. 

1.1.3.2 TEXTIELONTWERPEN 

In de opleiding tot textielontwerper kunnen studenten zich op een heel persoonlijke 
wijze ontplooien, zowel zeer vrij en experimenteel, als meer toepassingsgericht. De 
meeste studenten positioneren zich als vormgevers, designers en productontwikkelaars. 
Experiment, onderzoek en vernieuwing staan centraal in de ateliers met bijzondere 
aandacht voor de link met de professionele wereld. De pedagogiek is gericht op de 
uitbouw van een eigen beeldtaal en van een onderzoekende methodiek. 
Textielontwerpen binnen KASK profiteert van het stimulerende klimaat van de kunsten. 
Via frequente samenwerkingsprojecten met de industrie en bedrijfsbezoeken slaat men 
bruggen met de economische realiteit: stoffen & tapijten worden industrieel 
uitgeweven, waarbij de studenten betrokken worden bij het productieproces. Niet 
alleen de grote industrie krijgt aandacht, maar ook de meer kleinschalige ateliers of 
zelfstandige ontwerpers komen aan bod. Linken leggen met de economische realiteit 
gebeurt zonder naadloos aan te sluiten op de markt. Integendeel, door hun kritische 
en onderzoekende attitude worden de studenten van nu de grensverleggers en 
trendsetters van morgen. 

In haar visie op textielontwerpen ziet de afstudeerrichting twee noodzakelijke 
klemtonen: toegepast en autonoom ontwerpen. Zowel voor ‘toegepast’ als 
‘autonoom ontwerp’ vertrekt elke student vanuit een autonoom denken en 
opbouwen van het eigen werk. Ontwerpen binnen een bedrijf, het onafhankelijk 
design en de technologische/industriële wereld zijn twee polen waartussen een 
boeiend gebied ligt die elkaar beïnvloeden en verrijken. Daarom worden alle studenten 
aan de basis zowel autonoom als toegepast opgeleid. Pas in de 3de bachelor kiezen ze 
voor autonoom of toegepast/industrieel en natuurlijk ook bij het masterproject. Dit 
heeft als groot bijkomend voordeel dat studenten de opleiding zelf gebruiken om 
uiteindelijk te kiezen en te evolueren volgens hun eigen verlangens en vermogens.  

TOEGEPAST/INDUSTRIEEL ONTWERPEN 
De studenten leren vanuit het medium waarnemen. Ze maken industrie- en 
consumentgerichte concepten, beelden en collecties, en creëren hierbij een juiste en 
open houding, met veel zin voor vernieuwing, zonder de markt uit het oog te 
verliezen. Deze houding is essentieel in de industriegerichte ontwikkeling. Het leren 
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bedenken van een totaalconcept, de marketing ervan, de complexiteit van de productie 
leren inschatten. 
Daarnaast leren de studenten specifiek werken naar een toepassing (vraag) en 
deadline.  

AUTONOOM ONTWERPEN 
Evengoed wordt textiel als autonoom medium gebruikt in de kunsten. Studenten 
kunnen zich tijdens hun studie via welbewuste en doordachte keuzes ook ontwikkelen 
tot en profileren als vrij kunstenaar. Het medium textiel (in zijn breedste vorm) ligt dan 
aan de basis van plastisch werk. Doel is designers/kunstenaars op te leiden die 
trendsetters/vernieuwers zijn. Men voedt zich met wat in andere disciplines gebeurt, de 
student staat hiermee actief in contact via het major/minor systeem en de inbedding in 
het geheel van de Academie. Een toekomstig beeldend kunstenaar moet m.a.w. zijn 
weg kunnen vinden binnen onze opleiding: hij zou werk leren maken binnen de 
textielopleiding, maar ook binnen de totaliteit van de Academie de mogelijkheid krijgen 
om professioneel begeleid te worden vanuit crossmediale hoek. In die zin staat de 
afstudeerrichting niet los van het atelier Mediakunst binnen de afstudeerrichting Vrije 
Kunsten of andere disciplines binnen de Beeldende Kunsten. 
We willen deze invalshoek -en inzichten hierover- stimuleren bij de studenten. De 
onderzoekslijn in Textielontwerpen, met theoretisch insteek van collega’s zoals Max 
Borka, focust op vragen als: wat betekent design en waar liggen de grenzen van het 
textielontwerp. 

1.1.3.3 MODE 

Einddoel van de afstudeerrichting Mode is de studenten te laten afstuderen als 
zelfstandig vormgever. De afstudeerrichting wil de student opleiden in de vormgeving 
op/rond het menselijk lichaam en zijn omhulsels. Nadruk ligt op een individuele 
artistieke beleving en expressie, in combinatie met autodisciplinair handelen en werken. 
Zelfonderzoek geldt als een manier van werken. Centraal staat het ontwikkelen van een 
eigen beeldtaal, het reflecteren op en relativeren van het fenomeen ‘mode’, waarover 
een kritische vraagstelling wordt gestimuleerd. 

De vraagstelling die het onderzoek rond mode initieert gaat uit van deconditioneren en 
fragmenteren. Het beeld van mode als een onderdeel van de luxe-industrie of de 
knellende mal van de confectie wordt ontleed en bevraagd. De banden met de 
industrie en de economie worden geduid. Daarnaast stimuleert de opleiding de student 
ertoe afstand te nemen van stereotiepe beeldvorming inzake modeontwerp. In tweede 
instantie wordt van de student gevraagd om zich te oriënteren, om zijn zoektocht 
richting te geven, te experimenteren en te onderzoeken. Dit mondt uit in specialisatie 
waarbij de student zijn eigen identiteit bevestigt in een ‘collectie’ (een verzameling 
stukken die het lichaam omhullen/versieren/beschermen/bedekken, enz.). 

Essentieel zijn: 
• kennis van de link tussen mode, textiel en materie; 
• creatieve en technische processen als sturende input in de atelierwerking. 

Het eindproduct van een masterstudent is het resultaat van een multidisciplinaire visie 
op de kunsttak. Het onderzoek om tot dat product te komen is essentieel. Bij de 
ontwikkeling van zijn collectie betrekt de student verschillende werkvelden. De 
afstudeerrichting Mode werkt met ruimere doelstellingen die niet uitsluitend op het 
beroep ’modeontwerper’ gericht zijn. 

1.1.3.4 MULTIMEDIALE VORMGEVING 

In de ateliers van de afstudeerrichting Multimediale Vormgeving, gegroeid uit de 18 
jaar lange ervaring van de vroegere optie ‘3D-Multimediale vormgeving’, is de 
autonomie van de kunst niet langer de hoofddoelstelling. De opleiding maakt de 
studenten vooral bewust van de mogelijkheden van dialoog met de buitenwereld, van 
te werken binnen een bepaalde context en haar vorm te geven (scenografisch, 
architecturaal, sociaal-artistiek,...). Daarbij moeten ze zelf hun toekomst kunnen 
ontdekken en die niet opgelegd krijgen. 
Het initiëren van gelegenheden, plekken en momenten waar studenten/kunstenaars/ 
publiek elkaar kunnen ontmoeten is bijgevolg bijna even essentieel en belangrijk als het 
produceren van eigen werk. 
Ideeën en inzichten kun je alleen verspreiden en overbrengen met heldere dienstbare 
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beelden. Binnen de afstudeerrichting worden vormgevers opgeleid die voldoende zijn 
toegerust om te kunnen excelleren binnen een dynamische en brede praktijk, zonder 
kritiekloze leveranciers te worden van de vrijetijdsindustrie. Net zoals Michelangelo 
Pistoletto streeft het atelier ernaar kunstenaars te vormen die hun creatieve 
betrokkenheid aanwenden om de maatschappij te veranderen. 
Binnen de afstudeerrichting Multimediale Vormgeving zijn persoonlijkheid, vertrouwen, 
zelfkennis, organisatie, imago en stellingname, politieke en maatschappelijke 
betrokkenheid, sociale beweging, verzet en engagement basisbegrippen. De docenten 
willen de studenten het besef bijbrengen dat aandacht voor de context van je werk 
betekent dat je ook het publiek erbij betrekt. Daarom gaat men allianties en 
confrontaties aan met bestaande instituten (musea, galerieën, clubs en podia, 
productiehuizen en media) en verlaat men regelmatig de veilige muren van de studio 
en het atelier, om een publiek en een kritisch gehoor te vinden. 

1.1.3.5 GRAFISCH ONTWERP 

De keuze om in een afstudeerrichting Grafisch Ontwerp de vier ateliers Grafische 
vormgeving, Grafiek, Illustratie en Web- & Interactief Design samen te brengen is 
enerzijds bepaald door de historische verwantschap van deze vier disciplines. Ze 
kennen een historisch verloop dat de oude techniek van de eerste houtsnedes verbindt 
met de boekdrukkunst, met de massa(re)productie van het beeld en met de nieuwste 
digitale (grafische) technieken. Anderzijds biedt deze koppeling de mogelijkheid om een 
programma/pedagogie uit te werken voor de verschillende ateliers die op het niveau 
van de afstudeerrichting uitgaat van een disciplineoverschrijdende dynamiek. Zowel de 
interdisciplinariteit als de opsplitsing in vier ateliers stemmen overeen met de evoluties in 
het werkveld. De differentiatie van de werkvelden en de ontplooiing van nichemarkten 
zorgen voor een toenemende specialisering binnen de grafische disciplines, wat apart 
onderricht noodzakelijk maakt. Tegelijk zijn deze niches actief op elkaar betrokken. 
Het integreren van het traditioneel eerder op de Vrije Kunsten georiënteerde atelier 
Grafiek is ingegeven door de evolutie die de kunst zelf ondergaat onder invloed van 
een beeldcultuur die gedetermineerd is door het massaal verspreide beeld.  
De Grafiek verbindt, conventioneel gesteld, de (Vrije) Kunsten met de Toegepaste 
Kunsten. Daarom is het zinvol dat een afstudeerrichting Grafisch Ontwerp alle facetten 
van deze dynamiek verzamelt, onderzoekt en verder ontwikkelt. 
De afstudeerrichting streeft er dan ook naar op termijn nog meer dan nu studenten op 
te leiden die vanuit een disciplineoverschrijdend denken/besef werk ontwikkelen dat 
voortbouwt op dit historisch bewustzijn (dat zowel theoretisch als praktisch wordt 
gevoed), en getuigt van voeling met de gemeenschappelijke traditie van de vier ateliers. 
Dat moet garanderen dat studenten, zij het illustratoren, vormgevers, webdesigners of 
(grafische) kunstenaars, steeds vanuit een breder perspectief hun werk ontwikkelen. Ze 
moeten inzien dat de productiemogelijkheden en -principes van elk werkveld nooit 
afzonderlijk aan de orde zijn, maar in hun onderlinge beïnvloeding het werkveld keer 
op keer herbepalen. 
Deze doelstelling geeft op een essentieel niveau richting aan de vak-disciplinespecifieke 
vaardigheden en competenties die de student in zijn bachelortraject leert ontplooien. 
Het werkveld evolueert immers zo snel (op alle niveaus) dat vooral flexibel denken en 
creatief handelen is vereist. De student moet de specifieke vaardigheden kunnen 
transponeren, kennis en inzichten uit de eigen discipline kunnen toepassen op andere 
terreinen.  

Daarom is 1ste bachelor gericht op een interdisciplinaire basis, die het historisch besef 
van de gemeenschappelijke gronden van waaruit de verschillende disciplines zich 
ontwikkel(d)en moet versterken. Alle studenten Grafisch Ontwerp worden daartoe in 
dit eerste jaar in de ateliers van de vier ateliers geïntroduceerd in de belangrijkste 
elementen die de vier ateliers determineren.  

1.1.3.6 GRAFISCH ONTWERP – Atelier Grafische Vormgeving  

Vorm geven 
Grafische vormgeving gaat over communicatie, het overbrengen van ideeën. Een 
gedachte ontstaat pas in taal. Een boodschap kan niet zonder tekst, beeld of klank. 
Zonder vorm blijft ze fictie. Vormgeven is dus niet mooier maken van wat al bestaat, 
maar realiseren wat nodig is in zijn meest adequate vorm. Studenten worden 
gestimuleerd om vanuit de ontwerpvraag of het gestelde probleem tot een 
vormoplossing te komen, eerder dan vanuit hun esthetische voorkeur. Een eigen stijl of 
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vormtaal manifesteert zich dan uiteindelijk vanzelf als een soort patine van de 
ontwerppraktijk. 

Tolk 
In tegenstelling tot een autonoom kunstenaar staat een grafisch vormgever tussen een 
opdrachtgever en zijn publiek. Hij vertolkt dus andermans boodschap en moet met wat 
hij communiceert een specifiek effect veroorzaken. De grafisch vormgever is een cruciale 
spil in het visuele landschap. Hij moet een brede waaier aan informatie (sociale, 
culturele, politieke, commerciële boodschappen) vormgeven op een toegankelijke, 
directe en artistieke wijze. De maatschappelijke relevantie van grafische vormgeving is 
bijgevolg niet te onderschatten. Iedereen wordt immers dagelijks overstelpt en 
geconfronteerd met informatie: kranten, tijdschriften, reclame, programmabrochures,... 
Een vormgever staat met al zijn zintuigen in de wereld, open voor alle cultuurvormen 
rond zich, zich bewust van traditie, heersende normen en waarden, zelfs clichés, maar 
ook alert voor onderstromen, verschuivende gevoeligheden en nieuwe trends in een 
rusteloos veranderende maatschappij. In typografie en beeldtaal herkent en beheerst hij 
connotatie, toon en timbre.  

Kunstenaar 
Een vormgever is op zijn best ook een kunstenaar. Hij openbaart inhoud in een unieke 
vorm. Binnen de afstudeerrichting Grafisch Ontwerp lopen de verschillende ateliers 
initieel samen waardoor aankomende vormgevers pootjebaden in de ‘vrije’ grafiek, wat 
hun beeldend vermogen en persoonlijke benadering kan verruimen. Ook na de keuze 
voor het atelier Grafische Vormgeving blijven de persoonlijke artistieke ontwikkeling en 
conceptuele ontwerpvaardigheden de belangrijkste ingrediënten van de opleiding. 

Veelzijdig vakman 
Een grafisch vormgever werkt niet alleen. In de beroepspraktijk is hij een sleutelfiguur in 
een lang productieproces. Hij overlegt met opdrachtgever, copywriter, redacteur, 
uitgever, illustrator, fotograaf, reprograaf, dtp-er, drukker, afwerker… Vaak vervult de 
vormgever zelf één of meer van voornoemde taken, maar in elk geval kent hij de 
inhoud, het vakjargon en de basisprincipes van de andere schakels in de ketting. In het 
beste geval stuurt hij het proces van idee tot eindproduct. 

1.1.3.7 GRAFISCH ONTWERP – Atelier Grafiek 

De vier kernbegrippen kunst, reproductie, publicatie en discours zijn de pijlers waarop 
de atelierwerking Grafiek steunt. Ze definiëren ook ruwweg het veld waarin de 
grafische kunstenaar zich vandaag beweegt met zijn werk. Ze vormen de context van 
waaruit de student Grafiek een kunstpraktijk ontplooit die vooral gericht is op het 
ontwikkelen van autonoom werk. 

Kunst en reproductie 
Aan grafiek doen betekent in de eerste plaats de kunsten benaderen, bekijken en 
beleven met een blik die scherpstelt op de problematiek van het ontstaan en de 
ontwikkeling van de technische reproductie en haar media. Van de studenten Grafiek 
wordt daarom verwacht dat ze een praktijk ontplooien die zich inschrijft in de traditie, 
die de druktechnieken verbindt met hedendaagse digitale publicatie- en 
reproductietechnieken. De veranderingen die deze media van de virtualiteit teweeg 
brengen in de manier waarop we samenleven, getuigen van de impact van de 
reproductie/massaproductietechnieken. Ze droegen bij tot de mechanisering van onze 
maatschappij en spelen nog steeds een cruciale rol in de ontwikkeling van de 
beeldcultuur.  

Publicatie 
Daarnaast hebben de vrije grafische kunsten zich ook steeds ingelaten met het boek, 
de tekst en met massaal verspreide gedrukte media zoals het magazine of de krant. De 
graficus toont nu eenmaal zijn werk meestal via andere kanalen dan de klassieke 
tentoonstelling. De publicatie en de wisselwerking met de tekst zijn altijd al ruimtes 
geweest waarin hij zich bewoog. Publiceren als context en middel tot het ontwikkelen 
van werk, evenals publiceren als kunst en naar aanleiding van de kunst, vormt dan ook 
een vast en onvermijdelijk onderdeel van de opleiding Grafiek. In dit kader kunnen de 
studenten ook werken in totaal nieuwe contexten: met motion graphics en met de vele 
digitale publicatiekanalen en –vormen. 

Discours 
Het atelier Grafiek legt expliciet nadruk op de integratie van kritische bevraging en 
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theoretische reflectie in het werkontwikkelingsproces. Het spreekt voor zich dat in een 
kunstopleiding de vele discursieve velden aangaande de kunst aan de orde moeten 
zijn. Maar ook de traditionele link met het woord en de publicatie mag niet ontbreken. 
De publicatie en de relatie tot de tekst boden en bieden de grafische kunstenaar nog 
steeds de ruimte om te creëren. 

Primaire gerichtheid op de kunsten en secundair op de sectoren van de beeldindustrie 
De drie hierboven omschreven elementen vormen de motor van de atelierwerking en 
bieden de studenten een kader waarbinnen ze zichzelf en hun werk kunnen 
ontwikkelen. Het uitgebreide palet aan media waarvan de kunstenaar zich vandaag de 
dag kan bedienen voor de productie van grafisch werk, is de ideale voedingsbodem 
voor een gediversifieerd kunstenaarsschap. 
De studenten leren met deze diversiteit aan media om te gaan door de technische 
voorwaarden van het medium dat ze gebruiken te problematiseren en de 
consequenties van dit gebruik in te brengen in het conceptie- en creatieproces.  
Concreet betekent dit dat deze particuliere blik op de kunsten, de student Grafiek veelal 
doet focussen op randfenomenen van de beeldcultuur. Of dat net het spel met de 
conventies en standaarden van de vele niches uit de beeldindustrie de strategieën van 
zijn werk gaan determineren. Dat heeft de meest uiteenlopende ‘oeuvres’ tot gevolg. 
Sommige zijn zeer sterk gericht op de tendensen in de hedendaagse kunst. Andere 
uitermate betrokken op de hypes uit de lifestyle-cultuur en doorspekt met 
reclamestrategieën. Nog andere zijn verankerd in sociale projecten.  

1.1.3.8 GRAFISCH ONTWERP – Atelier Illustratie 

Illustreren behelst een praktijk die meer inhoudt dan louter illustraties maken. De 
praktijk van de illustrator is zeer complex. Enerzijds bepalen de (artistieke) mogelijkheden 
van de diverse technische beeldproductiemedia in grote mate de plastische/inhoudelijke 
ontplooiing van het werk. Dat moet immers beantwoorden aan de specifieke 
voorwaarden die inherent zijn aan de publicatiekanalen eigen aan deze media. 
Anderzijds staat de illustrator met zijn praktijk steeds in relatie tot alle andere actoren uit 
de verschillende geledingen van het (illustratieve) uitgeversbedrijf: de uitgever, de 
vormgever, de schrijver. Bovendien moeten deze actoren bij elke uitgave ook rekening 
houden met het referentiekader van de doelgroep en met de aard van de uit te geven 
publicatie (een wetenschappelijk werk, een kinderboek, ...). Dit betekent dat ook de 
illustrator zijn praktijk keer op keer moet weten af te stemmen op de beeldmedia 
waarvan hij zich per publicatie bedient. De consequenties hiervan en de vereisten van 
de specifieke publicatiekanalen en hun media moet hij weten op te vangen en om te 
buigen tot artistieke strategieën die de eigenheid van zijn werkmethode en benadering 
van het illustratieve veruiterlijken.  
In dit perspectief mogen we het illustreren een artistieke praktijk noemen die geworteld 
is in de traditie van de beeldende kunsten en dus deel uitmaakt van een complexe 
beeldcommunicatie waarbij de condities van de markt het artistieke proces sterk 
beïnvloeden. De snelle evoluties die de markt ondergaat, verschuiven voortdurend de 
verwachtingen van de cultuurconsument. Bijgevolg is ook het statuut van de illustratie 
onderhevig aan een steeds wisselende perceptie. Anders geformuleerd: het 
werk(proces) van de illustrator dient een hoog artistiek niveau te halen wil het de tekst 
waartoe het in relatie staat en de publicatie waarin het is opgenomen, verrijken en 
voorzien van een sprekend beeldend discours bovenop het discours van de tekst. Men 
noemt het werk geslaagd als het zo goed mogelijk de specifieke ‘commerciële’ condities 
van de markt weet te bespelen.  
Binnen het atelier Illustratie worden de studenten op dit breed beroepenveld 
voorbereid en op de complexe samenwerkingsprocessen die er deel van uitmaken. De 
dynamiek van waaruit ze een geheel eigen illustratieve praktijk kunnen genereren, komt 
tot stand dankzij de relatie tussen alle facetten van het beroepenveld en de 
beeldtradities, en actuele tendensen van de beeldende kunsten.  
Het atelier Illustratie wil illustratoren opleiden die perfect thuis zijn in het spel van 
onderzoeken, afstemmen en afwijken, en die per publicatie de voorwaarden die van tel 
zijn ook artistiek weten te beantwoorden. Daarbij wordt uitgegaan van het feit dat de 
studenten het illustratieve aspect steeds moeten leren invullen met de ingesteldheid van 
een onderzoekende auteur, die in zijn illustraties het geheel verrijkt vanuit een uiterst 
creatieve betrokkenheid op alle andere facetten van de publicatie (de tekst, de 
vormgeving, de contexten van het verhaal/de uiteenzetting/de aangebrachte informatie 
...). Illustreren is immers communiceren, een illustrator moet een verhaal, een 
boodschap, een statement naar voren kunnen brengen. Hij moet het evenwicht zien te 
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vinden tussen zijn persoonlijke visie en creativiteit, de eisen van de opdrachtgever, de 
mogelijkheden en het referentiekader van het doelpubliek. 
Om te kunnen opereren binnen een sterk verbrokkeld werkveld, komen in de 
opleiding minstens de dominante niches aan bod: van boekillustratie tot editoriale 
illustratie. 
Het werkproces van de student wordt ook ondersteund door theoretische en 
kunsthistorische duidingen en door veldspecifieke analyses/besprekingen van het werk. 
Zowel het illustratieve uitgeversbedrijf komt hierbij aan bod als de historische en actuele 
tendensen in de vrije kunsten die worden geproblematiseerd als beeldtradities. 
Essentieel is ook het leren analyseren en situeren van het eigen werkproces in functie 
van de verdere ontplooiing ervan. De studenten leren hun besprekingen/kritische 
analyses eigen aan de werkdynamiek van het atelier te expliciteren in reflectieve teksten. 
Het atelier Illustratie besteedt veel aandacht aan de ontplooiing van de communicatieve 
vermogens. De student leert zijn werkproces beheersen inzake besluitvaardigheid, hij 
krijgt zelfvertrouwen, leert zijn eigen intenties verdedigen en verwoorden. Immers, sterk 
(illustratief) werk kan zich alleen veruiterlijken als ook aan deze 
persoonlijkheidskenmerken wordt gewerkt. Na de herkenning moet de erkenning 
volgen van het eigen kunnen. 

1.1.3.9 GRAFISCH ONTWERP – Atelier Web- & Interactief Design 

Daar waar in de ateliers Grafische Vormgeving, Illustratie en Grafiek de digitale middelen 
veeleer (maar niet uitsluitend) als tool worden ingezet, fungeren zij binnen het atelier 
Web- & Interactief Design als centraal onderzoeksobject. Dit veronderstelt een ander 
uitgangspunt. Er wordt gefocust op de digital born media (m.a.w. media die volledig 
binnen het digitale werkveld ontwikkeld zijn). Die specifieke technische en conceptuele 
onderbouw werd in een apart atelier ondergebracht met focus op: 

• het ontwerpen gericht op het scherm, 
• de integratie van het aspect 'tijd' in het ontwerp, enz. 
• de mogelijkheden op het gebied van gebruikersinteractie 

Om de student hierin te initiëren veronderstelt het atelier een breder perspectief, 
namelijk dat van de digitale cultuur zelf. Inzichten op het vlak van e-cultuur, zoals de 
intrede van nieuwe communicatiemodellen, businessmodellen en verwante artistieke en 
filosofische benaderingen betrekken op de opleiding, waarborgt een meer integrale 
benadering. 
Met deze houding wil het atelier zowel langs de weg van de technische als van de 
conceptuele ondersteuning, bijdragen tot de ontwikkeling van web- of interaction-
designers die in staat zijn een heel eigen benaderingswijze t.o.v. hun medium te 
ontwikkelen. Het atelier engageert zich hiermee uitdrukkelijk voor de doelstellingen 
eigen aan een opleiding Beeldende Kunsten. 

Innoveren 
Webdesign is een jong en snel evoluerend gegeven. De literatuur levert nog steeds 
geen sluitende definities voor digitale media, nieuwe media, multi-media... Net die 
openheid vormt het centrale uitgangspunt van het atelier. Het dynamische en 
onstabiele karakter van het centrale onderzoeksobject wordt opgevat als één van de 
interessante kenmerken ervan. 
Om een volwaardige en onderzoekende houding mogelijk te maken ten opzichte van 
een jong en snel veranderend medium, is het atelier er vooral op gericht vaardigheden 
en attitudes te ontwikkelen die adequaat handelen ondersteunen. Web- & Interactief 
Design staat, als praktijk met een voorgeschiedenis van amper 15 jaar, voor een 
onontgonnen gebied. Dit potentieel aanboren vergt innovativiteit. Samen met 
inventiviteit en creativiteit worden attitudes zoals een open ingesteldheid, een sterk 
aanpassingsvermogen en de wil om te vernieuwen dan ook als voorwaarden 
vooropgesteld. 

Kaderen 
Innovatie staat echter nooit op zich. De digitale publicatiemedia komen niet uit de lucht 
vallen. Om niet in de val van 'de mythe van het nieuwe' te lopen reikt het atelier ook 
een historisch en maatschappelijk kader aan, o.m. door te focussen op theoretische 
reflectie. Op praktisch vlak draagt vooral ook de structurele verbindingen met de ateliers 
Grafiek en Grafische Vormgeving hiertoe bij. 
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De symbiose van deze twee aandachtspunten, 'innoveren' en 'kaderen', mondt uit in 
een remediërende context waarin heden en verleden elkaar continu uitdagen, 
ondersteunen en verrijken. 

1.1.3.10 VRIJE KUNSTEN – Atelier Schilderkunst 

In het schildersatelier staat het individuele schilderkunstige traject van de student 
centraal. De opdrachten hebben tot doel de vaardigheden aan te leren en de inzichten 
te laten verwerven die zullen toelaten zelfstandig verder te evolueren. Onderzoek, 
studie, reflectie en dialoog staan alle in functie van het artistiek bewustwordingsproces. 
Bijgestaan door een uitgebreid team van docenten leert de student doorheen zijn 
studiejaren stilstaan bij de verschillende lagen van het werk en de verschillende etappes 
van het ontstaansproces. Hij krijgt een aantal technieken en methodes aangeboden en 
leert die in te zetten in functie van een doordachte artistieke ontwikkeling en een eigen 
beeldtaal. 
Kleurenleer verschaft dan weer inzicht in de processen die plaatsvinden binnen de 
verflaag. Zo leert de student van mengen een gecontroleerd denkproces te maken. 
Bovendien verwerft hij inzicht in de wijze waarop naast elkaar geplaatste kleurvlakken 
elkaar beïnvloeden volgens de wetmatigheden van onze kleurenperceptie. Zo leert de 
student hoe hij zich het best gevoelsmatig kan uitdrukken in een visuele kleurentaal. 
Technologie zorgt voor een theoretisch inzicht in het gebruik van de verschillende 
materialen en technieken in het atelier schilderkunst. Dat verschaft bijkomend inzicht in 
de veiligheids- en gezondheidsaspecten van de verschillende gebruikte materialen. 
Dankzij een goede kennis van alle gebruikte materialen en toegepaste technieken 
wordt een platform gecreëerd van ‘ambachtelijk’ kunnen, waarop artistiek 
voortgebouwd kan worden. 
Terwijl aanvankelijk de waarneming centraal staat, komt de nadruk al snel te liggen op 
de inhoud van het werk. Thematische opdrachten zetten studenten ertoe aan zich te 
documenteren over en te informeren naar de zoektocht van voorgangers. Naarmate er 
een grotere zelfstandigheid verwacht wordt en elke student zijn eigen denkpiste begint 
te volgen, krijgt de diversiteit binnen het atelier ook duidelijker vorm. Tijdens de vele 
groepsgesprekken leren de studenten hun visie verscherpen, een kritische afstand 
nemen en tijdens de toonmomenten en confrontaties met professionele kunstenaars 
hun voeling vergroten met de kunstwereld. 
Uiteindelijk bouwt de student zijn eigen artistieke leefwereld op en ontwikkelt hij zijn 
eigen beeldtaal. Dat levert schilderkundig interessante beelden op, die het gevolg zijn 
van een genuanceerde problematisering van het medium, haar wetmatigheden en 
geschiedenis, betrokken op een specifieke, persoonlijk geformuleerde inhoud en vorm. 
Zijn artistieke bagage en intellectuele weerbaarheid zullen de student stimuleren om zijn 
eigen weg te gaan binnen de context van de hedendaagse schilderkunst. 

1.1.3.11 VRIJE KUNSTEN – Atelier Beeldhouwkunst 

Het atelier Beeldhouwkunst positioneert zich door het centraal stellen van de 
hedendaagse autonome sculptuur. 
Autonomie wordt hier gebruikt in de zin van ‘zichzelf genererend’, binnen de grenzen 
van de fysieke toestand van de sculptuur nl. lichamelijkheid. 
In de werking van dit atelier wordt volgehouden onderzoek verricht naar de plaats van 
de beeldhouwkunst binnen het geheel van de hedendaagse kunsten. Daarvoor is het 
nodig de eigenheid van deze discipline als artistiek uitdrukkingsmiddel te ontwikkelen. 
Het onderzoek naar deze eigenheid berust op intensieve studie, creatie, reflectie, en 
presentatie. In die zoektocht wordt via begrippen als schoonheid en waarachtigheid 
gepeild naar het hedendaagse t.a.v de traditie, naar de aard van de artistieke 
persoonlijkheid, naar betekenissen en ervaringen. 
De resultaten van dit onderzoek laten zich aflezen in de ontwikkeling van thema’s en 
motieven, in de mate van beheersing van de plastische vormtaal en materialen m.a.w. 
haar eindresultaten. 
In tegenstelling tot de snelle hedendaagse media verlopen de ontwikkelingen van de 
beeldhouwkunst aan ‘menselijke’ snelheid. De sculptuur wordt gekenmerkt door 
‘traagheid’. Bijgevolg wordt de zoektocht van de student beeldhouwkunst gevoerd op 
het ritme van mens en medium.  
De student moet positie kiezen binnen de kunstgeschiedenis. Hij moet aandachtig leren 
zijn voor denken en voelen ‘in het nu’, wat alleen door langdurige oefening bekomen 
kan worden. Hij moet hierop reageren met daadkracht in de vormgeving. De materialen 
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zijn weerbarstig. De noodzakelijke beheersing van de methodes en technieken om ze 
vorm te kunnen geven kunnen slechts na gestage oefening verkregen worden. Ten 
slotte worden de verschillende draden van het artistieke creatieproces tot één uniek 
vlechtwerk samengevlochten. 
Daarom wordt de opleiding gezien als één langgerekt studie- en ontwikkelingsproces 
dat alleen in zijn totaliteit de aanzet kan zijn voor een sculpturaal artistiek oeuvre. Een 
artistiek oeuvre dat alleen dan kwalitatief kan zijn als het geworteld is in liefde voor de 
kunst. 

1.1.3.12 VRIJE KUNSTEN – Atelier Beeld & Installatie 

De visie van het atelier Beeld & Installatie is gebaseerd op de definiëring die de 
installatiekunst kenmerkt als die kunstvorm waarbij verschillende, afzonderlijke 
elementen of voorwerpen zo worden gepresenteerd of geïnstalleerd dat ze gezamenlijk, 
meestal tijdelijk, een kunstwerk vormen dat zich op een heel bewuste wijze inschrijft in 
de ruimtecontext waar her geplaatst is. 
Dit betekent dat een atelier Beeld & Installatie enerzijds de productie van die 
verschillende elementen die de installatie uitmaken moet begeleiden, en zich anderzijds 
vooral moet toespitsen op het hoe en waarom van de onderlinge relatie tussen deze 
elementen en van hun relatie tot de ruimte. Wat de installatiekunst in de eerste plaats 
markeert zijn deze laatste twee facetten. Het is immers de tentoonstellingsconfiguratie 
zèlf, waarin verschillende (beeldende) elementen zich in een precieuze relatie tot elkaar 
verhouden, die het ‘installatieve’ van het kunstwerk uitmaakt. Anders gesteld: in de 
installatiekunst wordt de tentoonstelling / het tentoonstellen zelf ingelijfd in het 
kunstwerk. Dat veruiterlijkt zich in het feit dat de installatie in de eerste plaats een 
presentatie is. Dit betekent dat de aandacht voor de configuratie van de constitutieve 
delen van de installatie en voor hun plaatsing in een ruimte voor de 
installatiekunstenaar steeds het uitgangspunt vormt. Een atelier Beeld & Installatie is dus 
vooral gericht op het aanleren van de ‘gevoeligheden’ bij het creëren van dergelijke 
precieuze verhouding tussen de geïnstalleerde elementen onderling en binnen de 
particuliere ruimtelijke context. 
De student kan bijgevolg in een opleiding installatiekunst de meest uiteenlopende 
beeldende mogelijkheden aanwenden ter creatie/productie van de verschillende 
onderdelen van de installatie. In mediatermen vertaald, elk mogelijk medium kan hier 
aan de orde zijn: schilderkunst, fotografie, video, sculptuur, ..., naald-en-draad, 
drukkunst, .... Uiteraard zijn kennis, ervaring en inzicht in de specificiteiten van deze 
media belangrijk. De vraag die zich hier onvermijdelijk opwerpt is in welke mate het 
atelier moet of kan voorzien in deelopleidingen aangaande alle beeldende media. 
Aangezien het gebruik van deze verschillende media sterk varieert van werk tot werk en 
van student tot student, is een sterk geïndividualiseerde aanpak absoluut noodzakelijk.  
De verdere uitdieping van de mogelijkheden en consequenties van verschillende 
beeldende media is geheel en al afhankelijk van het specifieke perspectief dat de 
student ontwikkelt aangaande de problematiek en de praktijk van het installeren zelf. 
Omdat het atelier Beeld & Installatie focust op de hedendaagse installatiekunst, biedt 
de opleiding enerzijds initiatie in de media die momenteel dominant zijn (o.a. video en 
fotografie) voor de beeldende kunsten en algemener voor de beeldcultuur. Anderzijds 
initieert ze ook in alle media die niet direct te reduceren zijn tot de vele subdisciplines die 
de praktijk van de klassieke sculptuur uitmaken. 

1.1.3.13 VRIJE KUNSTEN – Atelier Mediakunst 

De technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen van de laatste decennia 
hebben op revolutionaire en onomkeerbare wijze ook hun stempel gedrukt op de 
kunsten. 
Het atelier Mediakunst initieert de student in de hedendaagse beeldende kunst die 
gebruik maakt van audiovisuele en elektronische media. In dit atelier wordt nagedacht 
over de betekenis en de grammatica van die recente media. Binnen een artistiek proces 
worden de karakteristieken van deze media geëxploreerd en de grenzen ervan verlegd. 
De student leert de verschillende hedendaagse technieken aan te wenden ter 
ondersteuning van een persoonlijk parcours, waarbij de focus duidelijk ligt op het 
inhoudelijke en op het creatieve. 
De student stippelt voor zichzelf een theoretisch veld en een denkkader uit en gaat van 
daaruit op zoek naar de gepaste media voor de uitwerking van het inhoudelijke 
verhaal. Het accent op ‘nieuwe’ media impliceert dus niét een louter technologische 
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benadering van de werkelijkheid. Er is plaats voor de mens en zijn emoties; meer nog: 
in het atelier wordt precies de relatie van de mens tot de technologie onderzocht. Waar 
ligt de grens tussen mens en machine? Welke beslissingen neemt de computer, welke 
rol speelt de kunstenaar als auteur? Hoe verhouden traditionele media zich tot de 
mediakunst (wat is de betekenis van tekenen, schilderen en beeldhouwen in een 
digitale/virtuele omgeving)? Wat is de relatie tussen het traditionele, lineaire verhaal, en 
het non-lineaire interactieve verhaal? Hoe verhoudt een chronologische en 
hiërarchische ordening van de werkelijkheid zich tot een niet-hiërarchische ordening die 
gebruik maakt van neutrale databases? Wat is de invloed van de populaire 
mediakanalen (internet, TV) op de beeldende kunsten, en hoe kunnen we er gebruik 
van maken? Wat is de relatie tussen het individu in de realiteit en de virtualiteit (second 
life, avatar’s)? Wat is de sociale rol van de huidige technologieën in de maatschappij en 
in ons persoonlijk leven (internetcommunities, weblogs…)? 

Het mag duidelijk zijn: het atelier Mediakunst vraagt, naast de beeldende en 
technologische vaardigheden van de student, vooral een groot vermogen tot kritische 
reflectie. Het is geen plek waar traditionele games of videoclips worden ontwikkeld, 
maar een laboratorium waar op een vernieuwende, verrassende en soms ontroerende 
wijze de grenzen verlegd worden van de hedendaagse audiovisuele en elektronische 
media, als instrument voor artistieke creatie. 

1.1.3.14 VRIJE KUNSTEN – Atelier Tekenen 

Tekenen is al eeuwenlang een onontbeerlijk instrument voor ontwerpers, 
wetenschappers en kunstenaars. Niet alleen voor de studie en de voorstelling van de 
waarneming, maar ook als een visuele neerslag van de verbeelding in beweging als 
een reflectie van een mentaal proces. Tot ver in de 20ste eeuw vervulde de tekening 
eerder een dienende rol binnen de westerse kunst. Schilder- en beeldhouwkunst 
bleven de belangrijkste expressievormen. Vandaag beschouwen steeds meer 
kunstenaars tekenen als een autonome expressievorm, waarbinnen o.a. een groeiende 
verstrengeling merkbaar wordt van high en low art en waarbinnen de terugkeer opvalt 
van ’het verhaal’, al dan niet gekoppeld aan een maatschappijkritisch uitgangspunt.  
Het atelier tekenen werkt met thema’s: het monumentale/ruimtelijke, het 
documentaire/beschrijvende en het verhalende/illustratieve/karikaturale. De relatie 
inhoud-materiaalgebruik-drager wordt onderzocht via het waarnemingstekenen in (en 
buiten) het atelier. Aanvankelijk ligt de nadruk op het verkennend beeldonderzoek 
waardoor de student basisinzicht verwerft in de tekentaal. Het wezenlijk belang van de 
interactie tussen materiaal en drager wordt hierbij erkend. 
Doorheen de 3 bachelorjaren wordt van de student een toenemende zelfstandigheid 
verwacht vertrekkend van opdrachten evoluerend naar zelfgekozen thema’s. 
Inhoudelijk verschuift de focus van waarnemingstekenen naar verbeelding. Het 
onderzoek van het zelfgekozen thema werkt hierbij richtinggevend. Tekenen als 
reflectie van een mentaal proces is het einddoel. 
De student wordt geleerd zijn beeldend werk in een overtuigende en doelmatige 
tentoonstellingscontext te plaatsen, waarin hij blijk moet geven van positionering en 
inschatting van tendensen en potentiële mogelijkheden binnen het hedendaagse 
kunstenlandschap. 

1.1.4 Opleidingsdoelstellingen 

De visie van de opleiding werd vertaald in doelstellingen en in een studieprogramma. 
De uitbouw van de bachelor- en masteropleidingen is bewust geënt op 
competentiegericht leren, dat ook goed aansluit bij de pedagogische stijl die 
samenhangt met de basisvisie van de opleiding. We bespreken achtereenvolgens het 
competentiegericht leren en schetsen de doelstellingen van de opleiding. 

Evolutieve competenties vormen een rode draad door de 3 bachelorjaren Beeldende 
Kunsten heen en in het masterjaar. Zij bepalen de doelstellingen die de opleiding zich 
stelt, rekening houdend met de bovengestelde visie. 

In 1ste bachelor ligt de nadruk op oriëntatie en initiatie of exploratie en basiskennis/ 
vaardigheden. In een eerste stadium wordt een uitgebreide introductie aangeboden 
waarin de diverse facetten van de het medium worden verkend door technieken aan te 
leren, vaardigheden te ontwikkelen, materialen te onderzoeken en opdrachten uit te 
voeren. De student doet vanaf het eerste jaar artistieke uitspraken via zijn werk, 
weliswaar op initiatieniveau. 
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In 2de bachelor wordt de klemtoon verlegd naar de procesmatige ontwikkeling van 
ideeën of naar het niveau van ontdekken en toepassen. De diverse facetten van het 
medium worden verder onderzocht. De individuele artistieke ontwikkeling komt centraal 
te staan. 

3de bachelor is gericht op de finaliteit of consolidatie in een eindproduct. Hier wordt van 
de student verwacht dat hij een persoonlijk en volwaardig beeldend of vormgevend 
werk kan realiseren waaruit blijkt dat hij meerdere facetten van het medium beheerst. 

De Masteropleiding Beeldende Kunsten is een ideeënlaboratorium en een werkplaats, 
waar studenten met diverse artistieke achtergronden, via een open dialoog hun eigen 
traject en hun persoonlijke artistieke visie kunnen ontwikkelen en concretiseren. 

In de masteropleiding is het vooral de bedoeling te vertrekken van de wil, de 
gedrevenheid, de droom van een student om één groot project te realiseren met 
voldoende kwaliteit om een externe (nationale en internationale) beoordeling te 
kunnen doorstaan. De gedrevenheid van de student is noodzakelijk om grenzen te 
verleggen. Dit is bij uitstek projectgebonden onderwijs. Via een beeldend en 
inhoudelijk onderzoek over zijn project zal hij een eigen stijl en thema(’s) kunnen 
ontdekken en ontwikkelen. Project en onderzoek vormen één geheel in het 
masterproject. 

De (evolutieve) competenties die binnen de opleiding worden beoogd, zijn 
gegroepeerd in 8 clusters:  

• Creërend vermogen 
• Kritische reflectie en zelfkennis 
• Communicatief vermogen 
• Organiserend vermogen 
• Vermogen tot samenwerken 
• Vermogen tot groei en vernieuwing 
• Beroepsgerichte competenties 
• Algemene vorming 

Elke competentiecluster werd vertaald in doelstellingen per jaar waarin de evolutieve 
samenhang duidelijk zichtbaar is (zie de kruistabel met de competentieclusters achteraan 
dit onderwerp). 

Voor de verdere definiëring van deze doelstellingen per competentie per jaar verwijzen 
we naar de excel-bijlage ‘competentieclusters Beeldende Kunsten’4 en naar onderwerp 
2 Programma. 

Rekening houdend met deze competenties, werden eindkwalificaties gedefinieerd voor 
de bacheloropleiding en voor de masteropleiding. 

De eindkwalificaties van de bacheloropleiding zijn de volgende: 
De opleiding beoogt personen te vormen tot kunstbeoefenaars die een persoonlijke 
beeldtaal hanteren en een eigen artistieke visie ontwikkelen: 

• een eigen concept uitwerken m.b.t. vormgeving, ontwerp en beeldvorming; bezitten 
en hanteren van een persoonlijke vorm- en beeldtaal; 

• de technische hulpmiddelen kunnen gebruiken die eigen zijn aan de beeldende 
expressievormen; beschikken over de nodige materiaalkennis; 

• beschikken over een visie m.b.t. beeldende kunst in relatie tot maatschappelijke en 
culturele ontwikkelingen; 

• op zoek kunnen gaan naar impulsen en methodes kunnen hanteren die inspiratie 
voeden; 

• de confrontatie aankunnen in een kritisch gesprek over het eigen beeldend werk; de 
ambitie hebben om te excelleren; 

• een budget kunnen beheren; 
• kunnen deelnemen aan een overleg met respect voor planning en timing; 
• gevoelig zijn voor ontmoetingen met andere kunstdisciplines; 
• oog hebben voor de relatie tussen beeldend werk en de ruimte waarin het zich 

bevindt; de unieke dramatiek van bepaalde ruimtes aanvoelen; 
• eigen beeldend werk kunnen archiveren en presenteren als portfolio. 

De eindkwalificaties van de masteropleiding zijn de volgende: 
De opleiding bouwt verder op de bacheloropleiding en beoogt de vorming tot 

                                                        
4 B1.1-3 Competentieclusters Beeldende Kunsten 
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beeldende kunstbeoefenaars die hun eigen visie/ideeën kunnen coördineren, 
structureren en concretiseren: 

• authentiek beeldend werk maken op basis van een eigen artistieke visie; 
• het eigen beeldend werk en dat van anderen kunnen beschouwen, analyseren, 

duiden en beoordelen en een eigen positie in het werkveld kunnen bepalen; 
• eigen beeldend werk kunnen presenteren en toelichten; 
• een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf kunnen opzetten en in stand 

houden; 
• een actieve bijdrage kunnen leveren in samenwerkingsverband met respect voor de rol 

en participatie van alle betrokkenen; leiding kunnen geven aan een overleg; 
• blijk geven van ideeënontwikkeling en van het vermogen om filosofische en 

wetenschappelijke bronnen te hanteren om eigen ideeën te vormen; 
• over voldoende gedrevenheid beschikken om zich te ontplooien in het eigen 

vakdomein: als beeldend kunstenaar, grafisch vormgever, textielontwerper, 
modeontwerper of fotograaf. 

Recent, en meer bepaald in aanloop tot het schrijven van dit zelfevaluatierapport, 
hebben de Vlaamse kunsthogescholen met opleiding Beeldende Kunsten een model 
uitgewerkt waarbinnen die competenties gegroepeerd werden door middel van vijf 
posities die de bachelor en masterstudent tijdens zijn opleiding inneemt (zie verder 1.2 
domeinspecifieke eisen). Dit model werd nog niet geïmplementeerd binnen KASK. 

1.1.5 Afstemming van de doelstellingen op de competenties uit het decreet 

Bijgaande kruistabel geeft de afstemming weer van de in clusters gegroepeerde 
doelstellingen van de opleiding op de doelstellingen van artikel 58 van het decreet. Die 
afstemming is ook terug te vinden in de studiefiches (zie onderwerp 2 Programma). 
De kruistabel met de competentieclusters vindt U achteraan dit onderwerp. 

1.1.6 Integratie van de academisering in de doelstellingen 

Onderzoekscompetenties werden niet afzonderlijk vermeld bij de formulering van de 
doelstellingen, omdat zij geen aparte competenties zijn naast de andere, maar in de 
meeste andere geïntegreerd zitten. Kritische reflectie en zelfkennis veronderstellen 
onderzoekende attitudes. Maar onderzoekscompetenties zijn evengoed essentieel voor 
het creërend vermogen, het vermogen tot groei en vernieuwing, de algemene 
vorming, het vermogen tot samenwerken, enz. 

Implementatie van onderzoekscompetenties bij studenten is dus een geïntegreerde 
doelstelling, die de overige doelstellingen doorkruist en verbindt. Dit komt aan het licht 
op het niveau van de concretisering van de doelstellingen en eindkwalificaties in het 
studieprogramma en in studiefiches. 

Naast het afgeleverde product wordt doorheen de opleiding en met stijgende 
intensiteit, het ontstaansproces onderzocht en de verschillende vraagstellingen die 
daarbij te pas kwamen. Er wordt deels geobjectiveerd en gecontextualiseerd, gezocht 
naar het duidbare binnen het werk en haar ontstaansgeschiedenis. De afwegingen van 
en de argumentatie over vorm en middelen in verhouding tot inhoud en doel worden 
nagegaan. Studenten worden gestimuleerd om een schriftelijke neerslag te maken van 
gesprekken in het atelier en om hun ideeën en overwegingen in papers en scripties 
neer te schrijven. Samen met de docent of in groep worden deze teksten dan 
besproken. 

Naarmate de academisering vordert, en de onderzoekspraktijk van docenten en 
studenten belangrijker wordt, is het nuttig en mogelijk om de wijze waarop de 
onderzoekscompetenties in de realisatie van de doelstellingen zijn geïntegreerd, verder 
te expliciteren en te evalueren. 

1.1.7 Wijze van bekendmaking en bekendheid van de doelstellingen 

Naar aanleiding van het nieuwe programma werd met de opleidingscommissie heel 
intensief overlegd over de doelstellingen van de opleiding en van elk 
opleidingsonderdeel. Het eindresultaat hiervan was het competentieprofiel. 
Dit competentieprofiel vormde de leidraad voor de opmaak van alle studiefiches 
(conform het European Credit Transfer System ECTS) voor het nieuwe programma. 
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De visie, doelstellingen en programma’s zijn vlot consulteerbaar voor iedereen via de 
website van KASK en op de website van de Hogeschool Gent vindt men een 
rechtstreekse link naar de opleiding. De docenten, het administratief personeel en de 
studenten van KASK kunnen die ook consulteren via Dokeos (de elektronische 
leeromgeving). 

Op de infodagen en toelatingsproef lichten de docenten en de trajectbegeleider de 
visie systematisch en nauw toe. Zij wordt blijvend scherpgesteld tijdens de lessen en 
permanente evaluatiemomenten in de ateliers. 

Bij de inschrijving of op de eerste dag van het academiejaar kregen alle studenten (tot 
2006) een cd-rom ‘studax – toetredingsovereenkomst’ waarop alle studiefiches 
gebundeld waren. Vanaf academiejaar 2007-2008 wordt er geen cd-rom meer ter 
beschikking gesteld maar blijven alle studiefiches op Dokeos raadpleegbaar en kunnen 
zij van daaruit geprint worden. 

1.1.8 Financiële en juridische randvoorwaarden 

De doelstellingen worden gerealiseerd dankzij de inzet en beschikbaarheid van de 
docenten die creatief weten om te gaan met de voorhanden middelen. De beperktheid 
van die middelen (apparatuur en personeel), en het ontbreken van private 
onderzoeksfinanciering dreigen de verdere ontwikkeling van de academisering op 
langere termijn te hinderen. 

De Hogeschool Gent is als Vlaamse Autonome Hogeschool een juridisch zeer geschikt 
en goed hanteerbaar instrument voor de uitbouw van onderwijs en onderzoek. De 
centrale administratie van de hogeschool biedt juridische ondersteuning aan de 
departementen. KASK ervaart op dit punt specifieke ondersteuning inzake de 
problematiek van bescherming van de auteurs- en eigendomsrechten m.b.t. het werk 
van studenten, verzekering van kunstwerken bij tentoonstellingen, de opmaak van 
typecontracten voor het opleidingsonderdeel ‘Kunst in het werkveld’ voor de 
masterstudenten, de opmaak van overeenkomsten met partners uit het culturele veld. 

Soms is de (hoge-)schoolstructuur minder geschikt om bijvoorbeeld externe financiële 
middelen te werven voor artistieke projecten. Met het oog daarop werd in mei 2007 de 
vzw KunstenSite (KuS) opgericht, die ook projecten op vlak van de beeldende kunsten 
mee ondersteunt en die een voortzetting beoogt van de werking van vzw Droom en 
Daad, vereffend in 2007. 

 

1 . 2  DO ME I NS PE C I F I E K E  E I S E N (F A C E T  1 . 2 )  
Vanuit de officiële bronnen én de huidige praxis in het hoger kunstonderwijs kwamen 
begin 2008 –in een vergadering van alle departementen voor Hoger kunstonderwijs in 
Vlaanderen– de verantwoordelijken kwaliteitszorg en zelfevaluatierapport tot de 
bepaling van ‘rollen’ of ‘posities’ die een student invult tijdens zijn studie. 

Officiële bronnen met betrekking tot de formulering van de opleidingsdoelen die 
gebruikt zijn: 

• Tuning fine art (2006)- the Tuning template for Fine Art Higher Education in Europe 
 http://tuning.unideusto.org/tuningedu 
 http://paradox.wimbledon.ac.uk/files/tuningfineart.doc 

• Decreet betreffende de herstructurering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen, 
04/04/2003 

• Dublin-descriptoren 
• Het beroepsprofiel van de VLOR5 

Het meest onderscheidende element voor het Hoger kunstonderwijs ten opzichte van 
andere types onderwijs is de aspiratie om de studenten actieve ondersteuning te 
bieden met als doel nieuw beeldend werk te creëren dat kritische toetsing doorstaat. 
De student leert dus in wezen attitudes die hem in staat stellen om vanuit zijn persoon 
werk te maken dat voordien nog niet bestond. 

                                                        
5 B1.2-1 Beroepsprofiel Beeldend Kunstenaar VLOR-studie 73 - 1998 
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Om dat doel te realiseren heeft de beeldende kunstenaar tijdens zijn opleiding 
specifieke competenties verworven die gekoppeld kunnen worden aan de volgende 
posities in relatie tot het werkveld: 

• de onderzoeker: hij is in staat om een eigen artistieke onderzoeksmethode te 
ontwikkelen; 

• de creator: hij is in staat om een eigen spoor/indruk na te laten. De nadruk ligt op het 
authentieke in combinatie met het creatieve werkproces; 

• de realisator: hij kent de techniciteit van het medium (de media) waarmee hij werkt 
(technische vaardigheden, materialenkennis etc.); 

• de communicator: hij kan zijn eigen artistieke werk documenteren, en visueel en verbaal 
presenteren, tov verschillende doelpublieken; 

• de organisator: hij kan zijn artistieke proces organiseren binnen een bepaalde ruimte en 
tijd. Hij is in staat om zinvolle samenwerkingsverbanden aan te gaan. 

Het academisch bachelorniveau initieert deze posities. Naarmate het bachelorniveau 
vordert kan men spreken van verdieping van competenties m.b.t. deze posities. 
Het masterniveau vervolmaakt deze competentieniveaus. De student verwerft een meer 
autonome positie en werkmethode. 

Het specifieke van het hoger kunstonderwijs wordt misschien nog het best verwoord in 
volgend citaat dat tevens een aanmaning is van Ralph Waldo Emerson:  
“Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a 
trail….”. De student trekt een eigen spoor in plaats van een gebaand pad te 
bewandelen. 

1.2.1 Beschrijving van de eindkwalificaties 

De eindkwalificaties6 van de bacheloropleiding zijn de volgende: 
De opleiding beoogt personen te vormen tot kunstbeoefenaars die een persoonlijke 
beeldtaal hanteren en een eigen artistieke visie ontwikkelen: 

• een eigen concept uitwerken m.b.t. vormgeving, ontwerp en beeldvorming; bezitten 
en hanteren van een persoonlijke vorm- en beeldtaal; 

• de technische hulpmiddelen kunnen gebruiken die eigen zijn aan de beeldende 
expressievormen; beschikken over de nodige materiaalkennis; 

• beschikken over een visie m.b.t. beeldende kunst in relatie tot maatschappelijke en 
culturele ontwikkelingen; 

• op zoek kunnen gaan naar impulsen en methodes kunnen hanteren die inspiratie 
voeden; 

• de confrontatie aankunnen in een kritisch gesprek over het eigen beeldend werk; de 
ambitie hebben om te excelleren; 

• een budget kunnen beheren; 
• kunnen deelnemen aan een overleg met respect voor planning en timing; 
• gevoelig zijn voor ontmoetingen met andere kunstdisciplines; 
• oog hebben voor de relatie tussen beeldend werk en de ruimte waarin het zich 

bevindt; de unieke dramatiek van bepaalde ruimtes aanvoelen; 
• eigen beeldend werk kunnen archiveren en presenteren als portfolio. 

De eindkwalificaties van de masteropleiding zijn de volgende: 
De opleiding bouwt verder op de bacheloropleiding en beoogt de vorming tot 
beeldende kunstbeoefenaars die hun eigen visie/ideeën kunnen coördineren, 
structureren en concretiseren: 

• authentiek beeldend werk maken op basis van een eigen artistieke visie; 
• het eigen beeldend werk en dat van anderen kunnen beschouwen, analyseren, 

duiden en beoordelen en een eigen positie in het werkveld kunnen bepalen; 
• eigen beeldend werk kunnen presenteren en toelichten; 
• een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf kunnen opzetten en in stand 

houden; 
• een actieve bijdrage kunnen leveren in samenwerkingsverband met respect voor de rol 

en participatie van alle betrokkenen; leiding kunnen geven aan een overleg; 
• blijk geven van ideeënontwikkeling en van het vermogen om filosofische en 

wetenschappelijke bronnen te hanteren om eigen ideeën te vormen; 

                                                        
6 B1.2-2 Bijlage bij B/AD/2003/OND/5050 eindtermen p. 20-21 
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• over voldoende gedrevenheid beschikken om zich te ontplooien in het eigen 
vakdomein: als beeldend kunstenaar, grafisch vormgever, textielontwerper, 
modeontwerper of fotograaf. 

1.2.2 Afstemming van de doelstellingen op de wensen en behoeften van het 
beoogde beroepenveld en (buitenlandse) vakgenoten 

Het werkveld waarin afgestudeerden terechtkomen na hun studie is een beïnvloedende 
factor bij de definiëring van afstudeerrichtingen en ateliers. De hieronder opgesomde 
punten kwamen tot stand door contacten in het werkveld (kunsten, industriële 
vormgeving, culturele sector, ...) en in onderwijs. 

 D E  K R I T I S C H E  F A C T OR E N  
 

• beeldende kunst is versnipperd over heel veel disciplines en media; 
• de positionering en waarde van kunstwerken en vormgeving zijn variabel en 

onvoorspelbaar in de tijd. Een kunstopleiding heeft daar weinig vat op; 
• het werkveld stelt de eis tot specialisatie; 
• tegelijk (en op andere plaatsen) eist het werkveld multidisciplinaire mensen; 
• hoger kunstonderwijs leidt niet op voor zeer specifieke beroepen; 
• er bestaan aanzienlijke verschillen tussen 'vormgeving' en 'autonome kunst' die elk een 

eigen logica hanteren. In gemeenschappelijke learning outcomes komen die te weinig 
tot hun recht. Hoe generieker de formulering, hoe minder geloofwaardigheid en 
toepasbaar formuleringen worden; 

• de nadruk op ‘voorspelbare’ eindcompetenties veronderstelt een onderschatting van 
de deels onstuurbare aspecten van het artistiek creatieproces; 

• wijzigingen in de levende economie en in technologie kunnen de formulering van 
opleidingsdoelen irrelevant maken. 

Rekening houdend met bovenstaande overwegingen is het opmaken van 
beroepsprofielen voor beeldend kunstenaars en vormgevers relatief moeilijk. 

 E E N  D U B B E L E  F I N A L I T E I T  

Er kan voor de opleiding niet één duidelijk beroepenveld omschreven worden (i.t.t. 
bijvoorbeeld een opleiding tot verpleger of tot advocaat). De opleiding focust niet op 
één specifiek beroep, noch in de master, noch in de bachelor. Door haar academisch 
karakter gekoppeld aan de specificiteit van de kunstopleiding zelf, leidt zij studenten op 
met tegelijk zeer specifieke, gespecialiseerde, alsook zeer algemene, generieke 
competenties. 

Deze dubbele finaliteit laat zich als volgt samenvatten: 
• gericht op kunstpraktijk en werk als autonome vormgever; 
• gericht op algemenere competenties die in het culturele veld inzetbaar. 

De dubbele finaliteit is een grote troef die de mogelijkheden op tewerkstelling van de 
afgestudeerden aanzienlijk vergroot. Deze openheid werd in het omvormingsdossier 
aangemerkt als een pluspunt met het oog op de arbeidsmarkt. 
"Een instelling, waar studenten worden getraind in het stellen en oplossen van 
creatieve problemen die met algemene, menselijke expressie te maken hebben, levert 
inderdaad ook zeer concrete arbeidskrachten af voor een economisch snel groeiende 
markt die de laatste decennia een grote vlucht heeft genomen: de cultuursector",  
aldus docent Stefan Hertmans in een tekst die deel uitmaakt van het 
omvormingsdossier7. 
Onze afgestudeerden zijn zowel artistiek, technisch als theoretisch dermate gevormd, 
dat zij zowel in een breed cultureel, maar tegelijk in een soms zeer gespecialiseerd 
beroepenveld met succes terecht kunnen.  

De generieke attitudes en competenties van het masterniveau met betrekking tot 
creativiteit en innovatie vormen ook een gegeerd goed bij diverse bedrijven. In een 
geglobaliseerde wereld kan dat een economische meerwaarde geven aan een regio als 
Vlaanderen. Het werkveld beeldende kunst, autonoom en vormgevend, maakt een 
deel van het BNP van een land of regio uit. De zogenaamde creative industries vormen 

                                                        
7 B0-8 Omvormingsdossier p. 4-5 
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in de UK 8% van het BNP. Dat is in Vlaanderen met zijn drukke culturele kalender en 
opkomende creatieve economie niet anders. 

In tweede orde stimuleert vernieuwing in de kunst en in design de culturele en 
toeristische sector in het algemeen, waar ook sommige afgestudeerden terecht komen. 

 H E T  B E R OE P E N V E L D  A L S  T OE T S S T E E N  

Ondanks deze open gerichtheid van de competenties en doelstellingen binnen een 
academische kunstopleiding, worden beroepenvelden als toetssteen betrokken in de 
uitbouw en het functioneren van de opleiding. Dat komt tot uiting in de formulering 
van de doelstellingen. Dit gebeurt beleidsmatig, via het profiel van het personeel en via 
pedagogische keuzes. Het mondt uit in een zekere variatie aan opleidingsdoelen per 
afstudeerrichting, ateliers en zelfs per opleidingsonderdeel.  

BELEIDSMATIG 
• vertegenwoordigers uit het werkveld (Johan Faber, Kaat Vandevelde, Willem Elias en 

Filip Tacq), werden in 2004 uitgenodigd om de doelstellingen en het programma te 
bespreken (resonantiecommissie over omvormingsdossier); 

• het beroepenveld wordt betrokken in de realisatie van doelstellingen en programma, 
waardoor een reële dynamiek van toetsing aan het beroepenveld is gegarandeerd; 

• experten uit het werkveld maken deel uit van commissies inzake personeelsbeleid 
(aanwervingen en bevorderingen) en van de Departementsraad; 

PERSONEELSMATIG 
• aantrekken van gastprofessoren uit het beroepenveld; 
• een groot percentage van het vast onderwijzend personeel werkt als actief beeldend 

kunstenaar of ontwerper; 
• een groot aantal theoriedocenten heeft een actieve verbondenheid met de actuele 

kunstpraktijk (als kunstcriticus, curator, publicist, ...); 
• jaarlijkse evaluaties door (externe) juryleden bieden stof om de onderwijsdoelstellingen 

bij te sturen. 

PEDAGOGISCH 
• toets ook aan het beroepenveld door het van werk van studenten systematisch te 

presenteren, (zie onderwerp 6 Resultaten) aangestuurd vanuit het departement KASK; 
• toets aan het beroepenveld via projecten van dienstverlening, waar externe partners in 

het werkveld ‘commerciële’ afnemers zijn van producten gemaakt door docenten en 
studenten; 

• KASK-lezingenreeks en ‘studium generale’ vormen een onderdeel van het aanverwante 
studiepakket8.  

• externen (kunstenaars en vormgevers) worden betrokken in het tentoonstellingsbeleid9; 
• integratie van de uitgave van een internationaal georiënteerd tijdschrift binnen de 

werking (A Prior Magazine) gericht op het werkveld beeldende kunsten; 
• daarnaast werd in de master het opleidingsonderdeel ‘kunst in het werkveld’ ingevoerd 

om de link met het werkveld te verhogen en de opleiding te toetsen aan het 
beroepenveld (zie verder facet 2.1). 

 P OS I T I ON E R I N G  T E N  OP Z I C H T E  V A N  H E T  W E R K V E L D  

Eigen aan een academische opleiding is dat men zich in zekere mate autonoom opstelt 
t.o.v. het werkveld. Het profiel van de afgestudeerde sluit niet naadloos aan bij de 
vraag van de arbeidsmarkt. Via haar opleiding, haar onderzoek en haar alumni geeft 
het departement zelf mee vorm aan het werkveld. 
Een kunstacademie is immers ook een culturele actor. KASK genereert dus zelf aspecten 
van het referentiekader, zeker in Vlaanderen. Een kunstacademie fungeert als een 
kenniscentrum, een laboratorium voor ontwikkeling van kunst en design. (Dat wordt 
trouwens geëxpliciteerd in de dienstverlening). In dat opzicht vormt KASK, Hogeschool 
Gent zelf een onderdeel van het domeinspecifiek referentiekader. 

1.2.3 Beschrijving van de professionele component 

Via toetsing aan het werkveld trachten we de eisen vanuit de (internationale) 
beoefening van beeldende kunst en vanuit bepaalde creatieve industrieën te integreren 

                                                        
8 Zie B2.1-10 
9 B1.2-3 Lijst tentoonstellingsprogramma Kiosk en de Zaal 
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in de opleiding. Op professioneel en technisch vlak is het logisch dat de eisen van de 
artistieke discipline in de praktijk als toets en oriëntering fungeren voor de opleiding tot 
autonome kunstenaars en vormgevers. De student leert alle momenten van het 
professioneel creatieproces kennen en aansturen. Het realiteitsgehalte van de opleiding 
is een voortdurend aandachtpunt.  

De beroepsgerichte competenties (1 van de 8 clusters) zijn specifiek per jaar en per 
afstudeerrichting omschreven. In het omvormingsdossier vinden we de omschrijving 
terug van die beroepsgerichte competenties, opgedeeld per afstudeerrichting 2D-3D-
4D. Ondertussen is deze opdeling achterhaald door de installatie van de nu bestaande 
afstudeerrichtingen en ateliers. De competenties zijn nog steeds valabel. 

• 1ste bachelor Beeldende Kunsten: de student heeft kennis en inzicht in het 
beroepsmatig functioneren als beeldend kunstenaar/ontwerper: 

o de student heeft het terrein van het instroomgebied, waarvoor hij 
initieel heeft gekozen, verkend. 

• 2de bachelor Beeldende Kunsten: de student verdiept zich in het beroepsmatig 
functioneren als beeldend kunstenaar/ontwerper: 

o hij heeft het terrein van het instroomgebied, waarvoor hij initieel heeft 
gekozen, verkend; 

o hij heeft kennis genomen van de eisen van het artistiek/vormgevend 
veld. 

• 3de bachelor Beeldende Kunsten: de student kan functioneren als beeldend 
kunstenaar/ontwerper: 

o is in staat zijn grotendeels zelfstandig (alleen) binnen één of meerdere 
expressievormen of technieken, kwaliteitsvolle beelden te creëren; 

o het medium goed tot uitstekend te beheersen, op het virtuoze af; 
o de ontwikkelde schriftuur dient, om waardering af te dwingen 

origineel en authentiek zijn, verrassend en vernieuwend; 
o het vermogen zich ruimtelijk te kunnen uitdrukken; 
o zin hebben voor proporties binnen een ruimtelijke context, oog 

hebben voor volume, materialiteit, ruimtelijke spanning. In vele 
gevallen staat het werk in relatie tot de ruimte waarin het zich bevind: 
een museale context, een galerie, bestaande architectuur, de openbare 
ruimte, ...; 

o in staat zijn een toeschouwer langere tijd te boeien. Tentoongesteld of 
gepubliceerd dient een beeld immers te fascineren en een dialoog aan 
te gaan met de kijker die van enkele ogenblikken tot enkele uren kan 
duren; 

o is in staat een heel gerichte dialoog aan te gaan met de toeschouwer, 
maar die hierin vrij laten om verder te kijken, na te denken, 
commentaar te leveren; 

o gevoel voor detail en betekenissen. Niet zelden biedt kunst een grote 
autonomie aan de maker. Deze unieke positie vereist een goed 
inschattingsvermogen, gevoel voor detail en betekenis omdat het 
unieke beeld (of beeldenreeks) hierop wordt afgerekend; 

o functioneel (toegepast) of autonoom (vrij) kunnen werken en 
gaandeweg zelf een eigen positie gaan bepalen. De toegepaste 
kunstenaar werkt doorgaans meer in functie van opdrachtgevers en 
moet zich daar ook op afstellen; 

o bereid zijn compromissen te sluiten, rekening te houden mét 
economische factoren enz. Het competentieprofiel van de toegepaste 
kunstenaar vindt plaats op vlak van communicatie; 

o zich pro actief opstellen en een eigen vraagstuk creëren. De 
verantwoordelijkheid die op de student rust is daardoor groter en van 
enige houvast is bijna geen sprake. De tedere (of harde) anarchist is 
evenwel een mythe... ook de autonome kunstenaar moet zijn PR te 
verzorgen, rekening te houden met veiligheid, budget, timing. 

• master Beeldende Kunsten: de student beheerst algemene en specifieke 
beroepsgerichte competenties om zich als zelfstandig kunstenaar/ontwerper te 
bewijzen: 

o hij kan een eigen origineel idee bedenken en realiseren voor een 
artistiek project; 

o hij kan een eigen project in samenwerking met anderen ontwikkelen 
en sturen. 
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1.2.4 Profilering van de opleiding 

In relatie tot de Universiteit Gent, binnen de AUGent, profileert KASK zich actief door 
deel te nemen aan overlegfora inzake academisering, om de specificiteit van het 
opleiden in de beeldende kunstpraktijk te verduidelijken en de eigenheid ervan te 
vrijwaren en te versterken in de integratiebeweging van hogeschool en universiteit (cfr. 
technische werkgroep doctoraat in de kunsten, onder 0.4.5). 

De opleidingen Beeldende Kunsten in Vlaanderen staan onderling in contact met 
elkaar, zowel op het veld (collega’s doceren soms in twee hogescholen tegelijk) als op 
vlak van het beleid. Er is een Vlaams periodiek overleg van de departementshoofden 
kunsten, dat samenkomt in het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK), waaraan 
het departementshoofd van KASK actief deelneemt. Daar worden aspecten als 
instroom, doorstroom, uitstroom, profilering, accreditatie, academisering en HRM 
besproken. Het departementshoofd van KASK nam ook actief deel aan de commissie 
(2003 tot 2005) die in opdracht van de minister van onderwijs tot taak had een visie te 
ontwikkelen op de academisering van het hoger kunstonderwijs. 

Het huidige departementshoofd is lid van de expertengroep inzake rationalisering van 
het Hoger kunstonderwijs van de Vlaamse overheid (commissie Soete). 

1.2.4.1 Algemene profilering 

De Beeldende Kunsten binnen de Hogeschool Gent karakteriseren zich door een 
combinatie van een sterke opleiding in een bepaalde discipline, met een 
interdisciplinaire openheid naar andere disciplines toe. Dit vereist enerzijds duidelijk 
geprofileerde ateliers/afstudeerrichtingen, en anderzijds een globale structuur 
waarbinnen de student de grenzen van het basisatelier kan overschrijden in functie van 
de eigen artistieke ontwikkeling. De afstudeerrichtingen kunnen heel specifiek en 
gespecialiseerd werken binnen de ateliers, omdat studenten in de aanverwante 
opleidingsonderdelen andere media kunnen verkennen. (Op die manier wordt het 
dilettantisme dat aanwezig zou kunnen zijn in experimentele ‘cross-over-ateliers’ 
vermeden). 
Ook de component theoretische omkadering is zeer essentieel. 

De opleiding berust dus op drie pijlers: 
• een grondige opleiding in een bepaalde artistiek medium of domein van de 

vormgeving, 
• openheid naar andere media toe die vorm krijgt binnen eigen accenten die de student 

legt in het studieprogramma, 
• een gedegen theoretische vorming, zowel door het verwerven van theoretische 

referentiekaders als door het bijbrengen van een (zelf)kritische en bevragende praxis. 

De samenwerking van deze drie finaliteiten maakt de eigenheid uit van de opleiding 
Beeldende Kunsten KASK, en positioneert de opleiding op eigen wijze in het Vlaamse 
hoger kunstonderwijs. 

De stad Gent speelt een rol in de profilering van de opleiding. Gent is een stad met een 
drukke culturele kalender waarbij de actualiteit en het experiment in beeldende kunst, 
film en theater centraal staan. Dit trekt studenten aan uit heel Vlaanderen. De 
universiteit en de hogescholen zorgen voor een dynamisch intellectueel klimaat, 
waarvan ook de opleiding mee geniet.  

1.2.4.2 Profilering van de afstudeerrichtingen 

Verder positioneert elke afstudeerrichting zich binnen het veld van het Hoger 
kunstonderwijs op een eigen manier. 

 F OT OG R A F I E  

Tot in het begin van de jaren negentig hadden de afstudeerrichtingen een duidelijk 
herkenbaar en specifiek profiel. Gent ging voor pers- en documentaire fotografie. Dit 
accent is nog steeds aanwezig. Tegelijk kwam ook het belang van onderzoek en 
reflectie over de autonome expressie meer en meer op de voorgrond.  

Momenteel is er een nieuw sterk uitgebouwd pedagogisch profiel: een postmediale 
doelstelling in verband met het artistiek resultaat gekoppeld aan een grondige 
opleiding in het medium fotografie. Het streven naar inhoudelijke verdieping en de 
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persoonlijke zoektocht naar een fotografische beeldtaal vormt de basis van het 
pedagogisch kader. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen de componenten 
onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De pedagogische meerwaarde is een criterium 
voor zowel het onderzoek als de dienstverlening. 

 T E X T I E L ON T W E R P E N  

Er bestaan twee opleidingen Textielontwerpen op academisch niveau in Vlaanderen nl. 
aan Sint-Lucas Gent en in KASK. Ze staan in beperkt contact met elkaar. Eén van de 
docenten in Sint-Lucas is een oud studente van KASK. Daarnaast is er ook een 
textielopleiding La Cambre (Franstalig) in Brussel. 

De opleiding Textielontwerpen van KASK heeft als eigenheid de combinatie tussen een 
grote aandacht voor de technische aspecten van het vak met een niet klassieke 
experimentele artistieke gerichtheid. Op het vlak van tekenen en ontwerpen op 
computer is KASK uniek in België. 
Ook door de steeds nauwere samenwerking met collega’s van de professionele 
bachelor (Hogent, departement Technologie) en met het onderzoekscentrum CTO 
(centrum voor technologisch onderzoek van de Hogeschool Gent) is de 
afstudeerrichting uniek in België en zelfs daarbuiten. 

 MOD E  

De profilering van Mode aan KASK Gent is deels geënt op een sociologisch-
geografische realiteit. De afstudeerrichting heeft als instroom vooral generatiestudenten 
en studenten die geen vooropleiding heeft in mode. Er is instroom vanuit het 
buitenland, maar het merendeel van de studenten is afkomstig uit Vlaanderen en 
onmiddellijke omgeving. De voertaal van het onderwijs is het Nederlands. 
Inhoudelijke accenten in de profilering: 

• de afstudeerrichting focust niet op het profiel van de klassieke mode-ontwerper 
volgens patronen van de mode-industrie, maar wil eerder het gegeven ‘mode’ 
bevragen, teneinde de student op te leiden tot een autonoom vormgever; 

• de link/synergie met de ateliers Vrije Kunsten, Fotografie, Grafisch Ontwerp en 
Multimediale Vormgeving, waarbinnen de studenten opleidingsonderdelen kunnen 
opnemen, is voor de afstudeerrichting een belangrijk accent en essentieel voor de 
opleiding tot autonome vormgevers; 

• de link met de afstudeerrichting textielontwerp binnen dezelfde opleiding is duidelijk 
aanwezig en kleurt de  afstudeerrichting mode. 

 MU L T I ME D I A L E  V OR MG E V I N G  

Men kan de doelstellingen en de werkwijze van Multimediale Vormgeving Gent nog 
het best vergelijken met de richting VAV van de Gerrit Rietveld Academie te 
Amsterdam. Ook daar bestaat er een onderzoekende mix van autonoom en 
vormgeving en is het op het publiek gerichte als attitude sterk aanwezig evenals het 
werken met de stad als podium en alle actoren die er actief zijn; galeries 
kunstenaarsinitiatieven, dancings, etc. Aan de AKI te Enschede bestaat sinds de jaren 
70 de multidisciplinaire afdeling van Maria Van Elk. Deze afdeling is echter minder 
gelieerd aan de cultuur van de stad. 
In Vlaanderen zijn er zo goed als geen vergelijkbare afstudeerrichtingen die 
multimediaal werken op vlak van vormgeving, vertrekkend vanuit de student, in 
duidelijke verbondenheid met vrije kunsten en ingebed in een specifiek sociale context. 
Het laatste jaar dringt de afstudeerrichting Multimediale Vormgeving steeds meer 
binnen in het sociaal weefsel van de stad (De Site, vzw Rosca, KringloopCentrum De 
Brugse Poort, De Centrale). Het is ook hier dat de ateliers die de afstudeerrichting 
schragen (Vrije Vormgeving, Openbare Ruimte, Geactiveerde Ruimte) samenwerken en 
vruchtbare nieuwe samenwerkingsverbanden smeden met kunstenaars en met de 
Gentse bevolking. 

 G R A F I S C H  ON T W E R P  

In geen enkele andere kunsthogescholen herbergt het Grafisch Ontwerp dezelfde 
constellatie aan ateliers als KASK Gent. De doelstellingen liggen er dan ook anders. 
Het clusteren van de ateliers Illustratie, Grafische Vormgeving, Grafiek en Web- & 
Interactief Design onder het Grafisch Ontwerp, is typisch voor KASK Gent. De 
afstudeerrichting Grafisch Ontwerp in KASK herbergt een atelier dat vooral gericht is op 
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de (vrije) kunsten (de Grafiek). Ook in het werkveld werken de ‘toegepaste kunsten’ in 
onze hedendaagse beeldcultuur constant in op de ‘vrije kunsten’ en omgekeerd, zodat 
de scheidingslijn tussen beide steeds moeilijker valt te trekken. In 
disciplineoverschrijdend perspectief laat het gemeenschappelijke programma van de 1ste 
bachelor interactie toe tussen beide. 

 G R A F I S C H  ON T W E R P  –  A T E L I E R  G R A F I S C H E  V OR MG E V I N G  

De klemtoon in KASK ligt op conceptvorming en beeldend vermogen, in het bijzonder 
gericht op publicatie en gedrukte media en dus gedragen door een solide kennis van 
typografie. Tekenen als trigger voor het denken en als middel tot het neerzetten van 
een idee is van bij het begin zeer belangrijk.  
Gezien de omvang van het werkveld wordt niet elk facet even grondig behandeld. 
Keuzes dienen gemaakt. Het atelier richt zich niet op reclamevormgeving, maar focust 
eerder op boek en publicatie en op visuele communicatie. De opdrachten evolueren 
van poster, folder of cd-hoes naar kalender, brochure, tijdschrift en het boek. Heel 
gespecialiseerde deelgebieden worden geïntroduceerd via een workshop of rush-
opdracht.  

 G R A F I S C H  ON T W E R P  –  A T E L I E R  G R A F I E K  

Eigen van het atelier Grafiek binnen KASK is de tussenpositie tussen vrije kunsten en 
toegepaste grafische disciplines. Uitgangspunt is een problematisering van de kunsten 
en van de beeldcultuur op vlak van en aan de hand van beeld(re)productiemedia. Deze 
particuliere blik op de kunsten leidt tot een multidisciplinaire praktijk die zich bedient 
van deze (re)productiemedia en van beeldconceptiestrategieën. Het atelier beperkt zich 
niet tot de klassieke mechanische drukprocedés (etsen in al zijn facetten, hoogdruk en 
diepdruk) maar maakt de student vooral ook vertrouwd met digitale grafische 
technieken. Daarbij ligt in dit atelier de nadruk zeer sterk op het integreren van 
theoretische reflectie en kritische bevraging in de ontwikkeling van de beeldende 
praktijk. De student moet evengoed in staat zijn publicaties (gedrukt of digitaal) 
aangaande zijn werk of als werk te verzorgen en wordt in de eerste plaats opgeleid tot 
grafische kunstenaar. 

 G R A F I S C H  ON T W E R P  –  A T E L I E R  I L L U S T R A T I E  

Tot de illustratieve kunsten rekent het atelier alle vormen waarin het illustratieve zich 
veruiterlijkt binnen de vele niches in het werkveld: van boekillustraties tot editoriale 
illustraties. Het atelier is erop gericht de student inzichten te verschaffen in de vele 
aspecten van de geledingen die het illustratieve uitgeversbedrijf uitmaken. 
Het atelier streeft daarmee dus een tweeledige beweging na. Enerzijds het leren 
ontwikkelen van een eigen praktijk die kan beantwoorden aan de eisen van de 
belangrijkste, dominante subgenres. Anderzijds een praktijk die binnen de eigen 
voorkeur voor één van de subgenres, de gangbare benaderingen weet te overstijgen. 
In dit verband wordt een grote klemtoon gelegd op de ontwikkeling van een eigen 
illustratieve (beeld)taal die een persoonlijke relatie en interpretatie tot het geïllustreerde 
(tekst)materiaal moet weten te veruiterlijken. Veel aandacht gaat ook naar alle aspecten 
van het publiceren en de publicatie. Daarbij staat het concretiseren van publicaties 
centraal. Het atelier legt zich ook toe op grafische vormgeving en typografie. Door de 
standaarden, principes, evoluties en werkmethoden van het vormgeven en van de 
typografie nader uit te diepen, wordt heel specifiek de relatie tekst/illustratie/publicatie 
onderzocht. 

 G R A F I S C H  ON T W E R P  –  A T E L I E R  W E B -  &  I N T E R A C T I E F  D E S I G N  

Als specifiek atelier binnen Grafisch Ontwerp is Web & Interactief Design relatief uniek 
in Vlaanderen, in het bijzonder omdat het atelier zich uitdrukkelijk engageert voor de 
doelstellingen eigen aan een opleiding Beeldende Kunsten en daarmee kiest voor een 
artistieke benadering. Het atelier Web & Interactief Design leidt designers op die zo 
grondig mogelijk vertrouwd zijn met de protocollen, standaarden en technieken van 
het schermgericht vormgeven. Men wil een brede basis aan technische vakkennis 
aanbrengen. Ook de principes op het vlak van interface design, gebruiksvriendelijkheid 
en typografie krijgen de studenten aangereikt. 
Van fundamenteel belang is dat binnen deze concrete toepassingen de onderliggende 
principes van de taal van de nieuwe media worden geduid en dat de student de 
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implicaties van deze taal voor het ontwerpen van internetprojecten, leert ombuigen tot 
gerichte en performante (beeld)strategieën en ontwerpconcepten.  
Het atelier richt zich op een integrale aanpak waarbij niet alleen de 
productiemogelijkheden en -principes van het digitale werkveld in rekening worden 
gebracht maar ook en vooral de digitale cultuur zelf aan bod komt, waar de 
student/designer steeds deel van uitmaakt, door beïnvloed is en toe bijdraagt. 

 V R I JE  K U N S T E N  

De algemene kenmerken van de opleiding Beeldende Kunsten aan KASK drukken ook 
hun stempel op de afstudeerrichting Vrije Kunsten: grondige opleiding in een bepaald 
medium wordt gekoppeld aan artistiek experiment en openheid. Dit alles in een context 
van reflectie over het medium zelf. Paradoxaal genoeg is het onderwijs in Vrije Kunsten 
binnen KASK Gent enerzijds geworteld in een zeer lange traditie (meer dan 250 jaar), 
en vertoont het anderzijds een zeer uitgesproken gerichtheid op experiment en 
aansluiting bij nieuwe tendensen in de kunstpraktijk. Dit gebeurt vanuit reflectie en 
onderzoek, met de nodige afstand t.o.v. het modieuze. De avant-gardistische sfeer die 
eigen was aan de experimentele werking binnen de Zwarte Zaal van KASK (1969-
1990) heeft zijn stempel gericht op de afstudeerrichting. 

 V R I JE  K U N S T E N  –  A T E L I E R  S C H I L D E R K U N S T  

Het atelier Schilderkunst is klassiek in aanzet (bv. vertrekkend vanuit waarneming) maar 
heeft als eindfinaliteit het onderzoek naar de specificiteit van het medium schilderen 
binnen de hedendaagse beeldwereld. Studie en onderzoek leiden tot een 
genuanceerde problematisering van de schilderkunst als medium en tot een volwassen 
en weerbaar kunstenaarschap. Deze opleiding wil zich niet profileren als een 
productiehuis voor kunstenaars, noch als een plek waar traditie en metier een doel op 
zich zijn. Via een gedegen onderzoek van de schilderkunst als medium en haar 
geschiedenis alsook van de verschillende schilderkundige technieken, modellen en 
methodes, wordt de student begeleid in zijn zoektocht naar een individuele beeldtaal 
en kunstenaarschap. 

 V R I JE  K U N S T E N  –  A T E L I E R  B E E L D H OU W K U N S T  

In KASK Gent werd gekozen om een gespecialiseerd atelier in te richten, dat 
vernieuwend tewerkgaat met een ‘oude’ techniek, en dat tegelijk de kwalitatieve 
standaarden binnen de hedendaagse kunst kan halen, op het vlak van autonome 
sculptuur, onderzoeksingesteldheid en (zelf)kritiek. Daarin verschilt het atelier van 
andere Belgische en Europese scholen, waar vaak gekozen wordt voor een sterk op het 
verleden georiënteerde opleiding of voor een sculptuurvorm die zich richt op installaties 
en elektronische beelddragers. 

 V R I JE  K U N S T E N  –  A T E L I E R  B E E L D  &  I N S T A L L A T I E  

Op het eerste zicht toont het atelier veel (oppervlakkige) gelijkenissen met experimentele 
ateliers in andere kunstdepartementen. Typisch voor deze experimentele ateliers is de 
combinatie van een conceptueel vertrekpunt met een algehele openheid naar alle 
media toe. In het atelier Beeld & Installatie wordt veel specifieker tewerk gegaan. 
Uiteraard speelt het conceptuele (zoals in alle andere ateliers van Beeldende Kunsten) 
een grote rol, maar het wordt gekanaliseerd naar één medium toe: de installatie (die 
een zeer complex geheel is van componenten). Typisch voor deze benadering is een 
grote aandacht voor de presentatie van de artistieke uitspraak van de student. Het 
tentoonstellen/tonen/opstellen vormt een intrinsiek onderdeel van de pedagogiek. 
Daarnaast zijn ook documentatie, conservatie en archivering belangrijke aspecten in het 
atelier. 

 V R I JE  K U N S T E N  –  A T E L I E R  ME D I A K U N S T  

Sinds de jaren 80 spreekt men in de kunsten van new media, in het Duits Mediakunst. 
In Vlaanderen zijn er intussen talloze initiatieven op dit vlak actief (Cargo, Cimatics, 
Dorkbot, De Filmfabriek, Foton, interactive Media Art Laboratory/iMAL), meestal vzw’s. 
In tegenstelling daarmee is het atelier Mediakunst van KASK opgericht binnen een 
academische onderzoeks- en onderwijsomgeving. Het atelier werd opgericht onder de 
naam Nieuwe Media (vooral Angelsaksisch geïnspireerd), maar nadien herdoop tot 
Mediakunst. Deze naamsverandering beklemtoont de bedoeling om de nieuwe media 
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te onderzoeken en aan te wenden binnen een artistieke logica. Het atelier houdt zich 
niet bezig met de strikt toegepaste en marktgerichte varianten daarvan. 

 V R I JE  K U N S T E N  –  A T E L I E R  T E K E N E N  

Binnen het hoger kunstonderwijs heeft KASK Gent als enige academie in Vlaanderen 
een atelier ontwikkeld waarin het tekenen als autonome discipline onderwezen wordt 
in een vierjarige opleiding. In België heeft ook Doornik een gelijkwaardige opleiding. 
Waar in andere opleidingen het tekenen vooral een ondersteunende, voorbereidende 
functie heeft, beoogt het tekenatelier in KASK het hanteren van de tekening als 
autonoom zelfstandig uitdrukkingsmiddel. 



BEELDENDE KUNSTEN KASK

COMPETENTIES 1ste bac 2de Bac 3de Bac COMPETENTIES Master

Creërend vermogen de student kan een eigen idee vormgeven 
en in beperkte mate realiseren

de student geeft blijk van een persoonlijke 
artistieke visie en kan die realiseren

de student maakt beeldend werk dat 
voortkomt uit het volgen van een eigen 
artistieke visie en bijdraagt aan een 
persoonlijke ambitie als kunstenaar

Creatief / creërend 
vermogen, vermogen tot 
vernieuwing / innovatie

de student is in staat vanuit een persoonlijke 
artistieke visie een authentiek artistiek concept 
te ontwikkelen en in een concrete artistieke 
realisatie om te zetten met behulp van de 
daartoe geëigende media/middelen

Kritische reflectie
de student leert het eigen werk en dat van 
anderen te beschouwen, analyseren, 
duiden en evalueren

de student verdiept zich in het beschouwen, 
analyseren, duiden en beoordelen van het 
eigen werk en dat van anderen

de student kan het eigen werk en dat van 
anderen beschouwen, analyseren, duiden 
en beoordelen en een eigen positie in het 
werkveld bepalen

Analytische vermogens, 
vermogen tot kritische 
reflectie

de student kan het eigen werk en dat van 
anderen analyseren, duiden en beoordelen. 
De student kan het eigen werk en dat van 
anderen in een ruime historische en 
eigentijdse maatschappelijk en artistieke 
context situeren en duiden

Communicatief vermogen de student kan zijn werk presenteren en 
toelichten

de student kan zijn werk presenteren en 
toelichten

de student kan verbaal en visueel zijn werk 
presenteren en toelichten

Communicatief vermogen, 
(extern gerichte) 
omgevingsgerichtheid

de student kan zijn visie en realisaties op een 
persoonlijke en geëigende manier toelichten 
en presenteren. De student kan in voorkomend 
geval opdrachten verwerven, verwerken en 
presenteren

Organiserend vermogen de student geeft een aanzet tot het plannen 
en organiseren van eigen werk

de student kan een inspirerende en 
functionele werksituatie voor zichzelf 
opzetten en in stand houden

de student kan vanuit een inspirerende en 
functionele werksituatie zijn eigen werk 
plannen, organiseren en heeft de discipline 
om een specifiek afstudeerproject te 
presenteren

Organiserend vermogen

de student kan een inspirerende en functionele 
werksituatie voor zichzelf opzetten en in stand 
houden. De student kan een eigen effectieve 
methode voor artistiek onderzoek en productie 
kiezen, toepassen en/of ontwikkelen

Vermogen tot samenwerken

de student kan in een 
samenwerkingsverband een actieve 
bijdrage leveren met respect voor de rol en 
verantwoordelijkheid van alle betrokkenen

de student zal in een 
samenwerkingsverband een actieve 
bijdrage leveren met respect voor de rol en 
verantwoordelijkheid van alle betrokkenen

de student levert een actieve bijdrage in een 
samenwerking en neemt een professionele 
en artistieke verantwoordelijkheid

Vermogen tot samenwerken

de student kan naast een individueel proces 
een artistieke bijdrage leveren aan een 
groepsproces of aan een multidisciplinaire 
samenwerking. De student kan een efficiënte 
schakel vormen in een multifunctioneel team

Vermogen tot groei en 
vernieuwing

de student beschikt over voldoende 
gedrevenheid om zich maximaal te 
ontplooien in de eigen artistieke discipline

de student toont voldoende gedrevenheid 
om zich maximaal te ontplooien in het eigen 
vakdomein

de student beschikt over voldoende 
gedrevenheid om zich maximaal te 
ontplooien in het artistieke werkveld

Lerend vermogen, 
vermogen tot groei en 
ontwikkeling

de student kan zijn eigen professionaliteit of 
kunstenaarsschap steeds verder ontwikkelen 
en verdiepen

Beroepsgerichte 
competenties

de student heeft kennis en inzicht in het 
beroepsmatig functioneren als beeldend 
kunstenaar, grafisch vormgever, 
textielontwerper, modeontwerper, fotograaf, 
...

de student verdiept zich in het beroepsmatig 
functioneren als beeldend kunstenaar, 
grafisch vormgever, textielontwerper, 
modeontwerper, fotograaf, ...

de student kan functioneren als beeldend 
kunstenaar

Beroepsgerichte 
competenties

de studente beheerst algemene en specifieke 
beroepsgerichte competenties om zich als 
zelfstandig kunstenaar te bewijzen 

Algemene vorming

de student geeft blijk zich te oriënteren in de 
theoretische referentiekaders die zijn inzicht 
in de kunst en in de maatschappelijke 
realiteit verdiepen

de student geeft blijk van eigen 
ideeënontwikkeling en van vermogen 
filosofische en wetenschappelijke 
referentiekaders te hanteren om eigen 
ideeën te vormen en te verwoorden

de student geeft blijk de theoretische 
referentiekaders die zijn inzicht in de kunst 
en in de maatschappelijke realiteit 
verdiepen van, samen met de eigen 
ideeënontwikkeling te kunnen integreren in 
een persoonlijk artistiek project

Algemene vorming

de student heeft begrip van en inzicht in 
gevorderde (wetenschappelijke) disciplinaire 
kennis, eigen aan een bepaald domein in de 
kunsten



Creërend 
vermogen

Kritische 
reflectie en 
zelfkennis

Communicatief 
vermogen

Organiserend 
vermogen

Vermogen tot 
samenwerken

Vermogen tot 
groei en 

vernieuwing

Beroepsgerichte 
competenties

Algemene 
vorming

COMPETENTIES BACHELOR decreet artikel 58

denk- en redeneervaardigheid
x x

het verwerven en verwerken van informatie
x x

het vermogen tot kritische reflectie
x x x

creativiteit
x x

het kunnen uitvoeren van eenvoudige managementtaken
x x x

het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen 
en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

x x x

een ingesteldheid tot levenslang leren
x x

onderzoekende houding
x x x

kennis hebben van onderzoeksmethoden en –technieken en deze 
adequaat kunnen toepassen 

x

het vermogen om de relevante data te verzamelen die een 
oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en 
ethische vraagstukken kunnen sturen

x

een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen 
van de kennis

x x x

de vaardigheid tot het probleemgestuurd initiëren van onderzoek
x x

een systematische kennis van de kernelementen van een discipline 
met inbegrip van het verwerven van coherente en gedetailleerde 
kennis deels geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de 
discipline 

x

een begrip van de structuur van het vakgebied en de samenhang 
met andere vakgebieden

x x x

teamgericht kunnen werken
x x

COMPETENTIES MASTER decreet artikel 58

het vermogen om op een wetenschappelijke wijze te denken en te 
handelen

x x

het om kunnen gaan met complexe problemen
x x

het kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het 
kunnen vertalen van die reflectie naar de ontwikkeling van meer 
adequate oplossingen

x x

het vermogen tot het communiceren van het eigen onderzoek en 
probleemoplossingen met vakgenoten en leken

x

het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
x x

het kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
x x

het kunnen ontwerpen van onderzoek
x x

het kunnen toepassen van paradigma’s in het domein van de 
wetenschappen of kunsten en het kunnen aanduiden van de grenzen 
van paradigma’s

x x

het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het 
continu uitbreiden van de kennis en inzichten

x x x

het samen kunnen werken in een multidisciplinaire omgeving
x x x

inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen 
ervan

x x

in staat zijn om de wijze waarop de theorievorming beweegt te 
volgen en te interpreteren

x x

in staat zijn om in een of enkele delen van het vakgebied een 
originele bijdrage aan de kennis te leveren

x

het bezitten van specifieke bij het vakgebied horende vaardigheden 
als ontwerpen, onderzoeken, analyseren en diagnosticeren

x x

hetzij het beheersen van de competenties nodig voor het zelfstandig 
kunnen verrichten van wetenschappelijk onderzoek of de 
zelfstandige beoefening van de kunsten op het niveau van een 
beginnend onderzoeker of kunstenaar

x x

hetzij het beheersen van de algemene en specifieke beroepsgerichte 
competenties nodig voor de zelfstandige aanwending van 
wetenschappelijke of artistieke kennis op het niveau van een 
beginnend beroepsbeoefenaar

x x

COMPETENTIECLUSTERS BEELDENDE KUNSTEN
kruistabel competenties decreet artikel 58 en 

competentieclusters beeldende kunsten
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Kritische analyse van de doelstellingen 

Sterke punten op het vlak van de doelstellingen 
 
• door de studenten op te leiden tot onafhankelijk beeldende kunstenaars / 

ontwerpers verwerven zij een heel ruim spectrum aan competenties; 
• de student kan zich ontwikkelen als een autonoom individu eerder dan als 

een uitvoerende kracht; 
• er is een grote variatie aan ateliers met uitgesproken profielen (ook in 

vergelijking met andere kunstdepartementen; 
• de eindkwalificaties zijn ontleend aan de eisen vanuit de artistieke discipline; 
• de doelstellingen kwamen tot stand via een intense procedure van overleg 

in opleidingcommissie, Departementsraad, consultatie van personeel in 
vakgroep; 

• de algemene opleidingsdoelstellingen kregen vorm na raadpleging van 
verscheidene externe bronnen: vertegenwoordigers van het beroepenveld, 
beroeps- en opleidingsprofielen, buitenlandse programma’s, vakliteratuur; 

• er is een continue toetsing van de opleidingsdoelstellingen aan het 
beroepenveld; 

• er vindt overleg plaats tussen de Vlaamse kunsthogescholen op het vlak 
van domeinspecifieke eisen. 

 

Verbeterpunten op het vlak van de doelstellingen 
 
• de opleidingsdoelstellingen en –visie moeten ruimer kenbaarheid gemaakt 

worden naar alle betrokkenen; 
• verdere toetsing van de doelstellingen op internationaal niveau door 

contact met andere opleidingsinstellingen; 
• consequenter toepassen van het didactisch concept in alle ateliers; 
• de studenten en docenten moeten gemotiveerd worden om actiever te 

zoeken naar contacten met de industrie en de professionele wereld. 
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2 . 1  R E L A T I E  TUS S E N DO E L S TE L L I NGE N E N I NHO UD 
(F A C E T  2 . 1 )  

2.1.1 Pedagogisch concept 

Hoger onderwijs in Beeldende Kunsten kent een traditie van ‘leren door te doen’. Trial 
and error lag aan de basis van uiteenlopende werkmethodes. Een geslaagd werk 
ontstond soms per toeval, het leren ontstond soms vanuit een mislukking. Vandaag 
biedt KASK Gent een studentgeoriënteerde leeromgeving aan waarin de nadruk ligt op 
het ontwikkelen van artistiek werk door het opdoen van specifieke ervaringen. Deze 
leeromgeving is probleem-gebaseerd (een vraagstelling bepaalt de focus van het 
pedagogisch proces); actie-gebaseerd (het leren gebeurt doorheen praktische 
realisaties); onderzoek-gebaseerd (zelfonderzoek en onderzoek van externe bronnen is 
primordiaal). 
De nadruk op het autonome onderzoek reduceert de kans op intellectueel gesloten en 
onwrikbaar autoritaire situaties, zoals die in het verleden soms ontstonden in ateliers 
(met docent-georiënteerd onderwijs). Het resultaat is het ‘leren doorheen beeldende 
kunst’ in plaats van het ‘leren over beeldende kunst’. Gezien de contingentie van 
vormgeving en kunst als activiteit én als product is het zinloos om een universele kennis 
te claimen binnen een kunstenacademie. Een geactiveerd atelier inspireert de studenten 
en de docenten in een geest van ontdekking, waardoor ze hun eigen kennis 
ontwikkelen, interpreteren en toepassen. 

2.1.2 Didactisch concept 

De doelstellingen van de opleiding leiden naar een pedagogisch concept, dat op zijn 
beurt mee de inhoud van het programma bepaalt. Op pedagogisch vlak steunt de 
opleiding Beeldende Kunsten op zes fundamentele keuzes: 

• De student staat als kunstenaar/ontwerper én als individu centraal; 
• Project- en procesgericht onderwijs; 
• Technische opleiding geïntegreerd in het artistiek proces; 
• Intense persoonlijke begeleiding in een microsysteem; 
• Reflectie; 
• Theoretische omkadering. 

2.1.2.1 De student staat als kunstenaar/ontwerper én als individu centraal 

De eigenheid van de opleiding is het klimaat waarin de student zijn eigen artistieke 
ontwikkeling kan doormaken. Dit vereist een vertrouwensrelatie en de mogelijkheid om 
in open confrontaties en met een intense persoonlijke begeleiding tot een individuele 
artistieke expressie te komen, zowel op inhoudelijk als op vormelijk vlak. Uiteraard is dit 
verbonden met een algemene persoonlijke ontwikkeling, zowel rationeel, emotioneel 
als praktisch en relationeel, waarvoor de opleiding ruimte geeft. De studenten worden 
aangemoedigd hun motivatie aan te scherpen om zich als beeldend 
kunstenaar/ontwerper te profileren. De student moet leren zijn eigen zingever te zijn, 
ook op artistiek vlak. Daarmee bedoelen we dat hij de innerlijke noodzaak moet 
verkennen om kunst te maken, haar te voeden en te versterken. Het is die kracht die 
wij zo veel mogelijk proberen te stimuleren. 

2.1.2.2 Project- en procesgericht onderwijs 

In de opleiding staat het individuele traject van de student centraal. De opdrachten of 
projecten hebben tot doel de student de vaardigheden aan te leren en de inzichten te 
laten verwerven die hem zullen toelaten zelfstandig verder te evolueren. 
Onderzoek, studie, reflectie en dialoog staan alle in functie van het 
bewustwordingsproces. Bijgestaan door een uitgebreid en zeer divers team van 
docenten zal de student doorheen zijn studiejaren de verschillende stadia van het 

2 PROGRAMMA 
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ontstaansproces van het werk leren kennen. Hij zal er een aantal technieken 
aangeboden krijgen en deze leren toepassen in functie van zijn doel. 
De docent kruipt hierbij niet in de huid van de ‘wijze’ die zijn kennis of overtuiging 
overdraagt maar functioneert als een meer ervaren gids, die de student tijdens zijn 
parcours ‘alert’ maakt, hem doet stilstaan bij de verschillende stadia van zijn werk. 
Hierbij wordt allerminst naar eensgezindheid gestreefd. Door de confrontatie met de 
visie van de andere zal de student gedwongen worden zijn eigen visie duidelijker te 
stellen, zijn standpunt te nuanceren. 
Uiteindelijk zal de student zijn eigen artistieke leefwereld opbouwen en komen tot 
persoonlijke, autonome en genuanceerde beelden. Zijn artistieke bagage en 
intellectuele weerbaarheid zullen hem ertoe stimuleren zijn eigen weg te gaan binnen 
de context van de hedendaagse kunst. 

Het belangrijkste in de opleiding als geheel, is een inzicht te verwerven in het artistieke 
proces. Dat bestaat uit vele stappen en bij elke stap kan men de controle over het 
project min of meer verliezen, zodat het voor een deel stuurloos wordt. De begeleiding 
van dit artistieke proces helpt de student om dit proces te begrijpen en te leren sturen. 
Deze manier van onderwijs wordt meestal projectonderwijs genoemd, maar valt net zo 
goed ‘procesonderwijs’ te noemen. 

2.1.2.3 Technische opleiding geïntegreerd in het artistiek proces 

Techniek staat in functie van het overbrengen van de inhoud. De student krijgt de 
technische bagage mee die hem als beeldend kunstenaar/ontwerper in staat stelt een 
autonoom product af te leveren. 

De opleiding bevat, zeker in de bachelor maar ook voortgezet in de master, een 
belangrijke technische component. Deze techniek krijgt een plaats geïntegreerd in de 
projecten. Techniek wordt aangeleerd in functie van de moeilijkheidsgraad van de 
verschillende projecten. 

2.1.2.4 Intense persoonlijke begeleiding in een microsysteem 

Verantwoordelijkheid nemen, durf, organisatievermogen, communicatievermogen, 
doorzettingsvermogen, de bereidheid tot zelfonderzoek, de eigen mogelijkheden leren 
kennen, eigen grenzen durven verleggen: het zijn slechts enkele essentiële 
eigenschappen van een beeldend kunstenaar/ontwerper. De opleiding biedt een 
ondersteunende omgeving aan waarbinnen de student zich tot een creatieve 
persoonlijkheid kan ontplooien. Met andere woorden, de opleiding is ingebed in een 
microsysteem waar veel informatie op informele basis met de docenten wordt 
uitgewisseld. Dit systeem impliceert ook werken in kleine groepen en via één-op-één 
gesprekken. De student wordt intensief begeleid zowel in het inhoudelijke als het 
technische proces. Docenten zijn bereikbaar en beschikbaar tijdens de begeleiding van 
de opdracht. De atelierwerking is open: binnen zijn eigen proces kan de student een 
beroep doen op diverse docenten. De begeleiding vindt niet alleen plaats tijdens de 
strikt voorziene lesuren. Binnen de gestelde tijdslimieten van een oefening krijgt de 
student de vrijheid om begeleiding te vragen op de momenten dat hij die nodig heeft. 
Het docentencorps is daarbij complementair samengesteld, zodat de studenten diverse 
expertises kunnen inroepen, maar ook leren omgaan met tegenstrijdige meningen en 
een synthese opbouwen. Uiteraard heeft dit organisatorische consequenties, en 
consequenties voor de instroom. De intensiteit van de begeleiding noopt tot de 
beheersing van het aantal studenten (zie instroom tabel III 1). 

2.1.2.5 Reflectie 

Er wordt veel aandacht besteed aan de vraag: ‘wat wil ik tonen, wat wil ik vertellen?’ 
Theoretische analyses geven geen algemeen geldend en op ieders maat gesneden 
model voor de ontwikkeling van ideeën tijdens het maken van een beeldend 
werk/ontwerp. Daarom wordt de ideeënontwikkeling in onze opleiding gestimuleerd 
via persoonlijke begeleiding en dynamische groepsgesprekken. Leren omgaan met 
feedback van verschillende personen is hierbij van groot belang.  

Zonder een eigen, persoonlijke benadering kan deze ontwikkeling natuurlijk nooit 
plaatsvinden. Daarom moet de student op zoek gaan naar een eigen taal, zowel in 
vorm als in inhoud: dit is het praktijkonderzoek in de kunst. Een sterk, autonoom en 
oorspronkelijk beeld ontstaat nu eenmaal niet zonder een voorafgaand onderzoek. De 
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reflectie komt voort uit de praktijk, wordt getoetst in die praktijk, en verheldert de 
praktijk. In de opleiding bieden we verschillende onderzoeksterreinen aan waar de 
studenten al dan niet intensiever op in kunnen gaan. 

2.1.2.6 Theoretische omkadering 

Dat reflectie, ook omtrent de eigen artistieke ontwikkeling of beeldende kunst in het 
algemeen, zich niet in een vacuüm afspeelt, is evident. Die speelt zich af binnen 
specifieke maatschappelijke contexten, is gebonden aan psychologische 
randvoorwaarden, en bedient zich al dan niet van wetenschappelijke of filosofische 
terminologieën en theorieën. Het is dan ook belangrijk dat de student hierover grondig 
geïnformeerd is, en de denkkaders en terminologie beheerst die hem toelaten helder en 
zelfbewust te reflecteren. Daarom bestaat een belangrijk deel van de opleiding uit 
theoretisch-omkaderende opleidingsonderdelen: zowel inleidingen in en grondige 
studie van hulpwetenschappen zoals (kunst)filosofie, kunstgeschiedenis, semiotiek, 
sociologie, waarnemingspychologie, kunstpsychologie en literatuurstudie; als meer 
specifiek op het medium betrokken theoretische disciplines zoals kleurenleer, 
technologie, geschiedenis van de mode, van de fotografie, van textiel en design, van 
de sculptuur, theorie en actualiteit van de nieuwe media, theorie van de illustratie, 
typografie, digitale beeldvorming, ... Het is niet de bedoeling dat de student wordt 
opgeleid tot specialistische theoreticus. Hoewel de theoretische omkadering autonoom 
functioneert, staat zij indirect steeds in functie van het artistiek proces. De student krijgt 
professionele theoretische denkkaders aangereikt waarmee hij zijn reflectie over 
beeldend werk en ontwerp, maar ook ruimer over de mens, de maatschappij en de 
realiteit als dusdanig, evengoed als over het eigen onderzoek, kan stofferen en 
uitbouwen. Via de reflectie als intrinsiek onderdeel van de atelierwerking (zie eerder), 
sijpelt de theoretische kennis de atelierpraktijk binnen. 

In de bachelor zijn de theoretische cursussen inleidend en verdiepend. In de master 
nemen ze de vorm aan van thematische en onderzoeksgerichte discussieseminaries. 

De theoretische component wordt ook gevaloriseerd in de samenwerking tussen 
theorie- en praktijkdocenten tijdens evaluatiemomenten, via het opleidingsonderdeel 
dossier in 3de bachelor, het keuzevak ‘theorie/praktijk’ en door gezamenlijke 
mentorschappen in de master. 

2.1.3 Vertaling van de doelstellingen in het programma 

2.1.3.1 Gevolgde procedures 

In overleg met de leden van de opleidingscommissie werden de algemene 
doelstellingen van de opleiding vertaald in concrete doelstellingen per jaar en per 
opleidingsonderdeel1. Hierbij is rekening gehouden met de vooropgestelde normen 
voor het aantal opleidingsonderdelen (maximaal 12, volgens toenmalige regelgeving 
van de Hogeschool Gent), de verdeling van studiepunten (60 per eenheid van 1 jaar in 
modeltraject) en de mogelijkheid tot deeltijds studeren. De sector Onderwijs van de 
hogeschool maakte een leidraad2 op voor de opmaak van studiefiches. Deze werd 
voorgesteld aan de leden van het Basisoverleg en aan de lesgevers. Elke titularis 
ontwierp vervolgens, in overleg met zijn directe collega’s, de studiefiche van zijn 
opleidingsonderdeel op basis van deze leidraad. Deze ontwerpen werden besproken in 
de opleidingscommissie, waar ook studenten actief konden participeren. Via een 
oproep en een enquête bij de studenten in de eerste meestergraad (derdejaars) werd 
medewerking en instemming gevraagd van de studenten bij de opbouw van de 
studieprogramma’s3. De inbreng van oud-studenten gebeurde op een niet 
gestructureerde manier. Vervolgens formuleerde een resonantiecommissie (externe 
adviserende werkveldcommissie) adviezen over het curriculum4. In december 2004 werd 
de 2de fase van de hervorming opgestart met de voorbereiding tot implementatie van 
2de bachelor en brachten dezelfde werkgroepen wijzigingen aan aan het curriculum, 
pasten ze de studiefiches aan en onderzochten die in relatie tot het programma en de 
doelstellingen van de verschillende opleidingen en afstudeerrichtingen. In het voorjaar 

                                                        
1 B2.1-1 Alle opleidingsonderdelen vormen samen de studiegids. Deze studiegids vervangt Tabel I.1: opbouw van het 
programma in opleidingsonderdelen van het modeltraject en Tabel I.2: beschrijving opleidingsonderdelen 
2 B2.1-2 PROC/AD/OND/005 en 006 en 006-1 
3 B2.1-3 Oproep en enquête 12/11/2000 
4 B1.1-2 Verslag resonantiecommissie 26/02/2004 zie facet 1.1 
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van 2005 werd een evaluatie van het Omvormingsdossier uitgevoerd in de 
opleidingscommissie en gestart met de opmaak van een kruistabel5 tussen alle 
opleidingsonderdelen en competenties, om tekorten op te sporen en aan te vullen. In 
maart 2007 werd deze oefening herbekeken en aangevuld door de 
onderwijsinnovator en de kwaliteitszorgcoördinator6. 

2.1.3.2 Vertaling van de doelstellingen in een gefaseerd bachelorprogramma en in een 
masterprogramma 

Het omvormingsdossier bevat de vertaling van de algemene doelstellingen naar 
concretere doelstellingen per jaar. De algemene filosofie die daarbij werd gevolgd stelde 
een duidelijke opbouw over de drie bachelorjaren voorop, én een duidelijk 
onderscheid tussen bachelor en master. 

 B A C H E L OR  B E E L D E N D E  K U N S T E N  

In de bachelor is het aspect opleiding essentieel. De student volgt een duidelijk 
uitgestippeld studieprogramma. Op theoretisch vlak houdt dit introducties in en 
grondige studies van diverse omkaderende wetenschappen. In het atelier maakt de 
student begeleide oefeningen. De artistieke vraagstelling wordt er omgezet in beeldend 
werk. 

De student wordt begeleid in het scheppen van helderheid binnen zijn artistiek 
parcours. Hij leert de klassieke theoretische referentiekaders kennen, en leert omgaan 
met een aantal klassieke werkvormen. De traditionele media zijn niet dwingend binnen 
de opleiding: het doel is niet om te leren hoe je een beeldend werk of ontwerp maakt, 
maar hoe je je eigen beeldend werk of een ontwerp maakt. De student weet zijn werk 
inhoudelijk te profileren binnen een ruim maatschappelijk kader: een artistieke vorm kan 
niet losstaan van een maatschappelijk bewustzijn en engagement. De begeleider gaat 
een open en inhoudelijke confrontatie aan met de student, een genereuze dialoog op 
inhoudelijk, artistiek en technisch gebied. 

De observatie is een belangrijk startpunt: kunnen kijken, persoonlijk kunnen 
waarnemen, kunnen interpreteren en vertalen binnen een beeldende compositie. In de 
bacheloropleiding wordt elk werkstuk beschouwd als een autonoom artistiek project 
waarbij vanaf het begin ook rekening zal moeten worden gehouden met de 
conservatie en de presentatie. Toonmomenten maken deel uit van de atelierwerking. 
Ze bieden de studenten de kans samenwerkingsverbanden aan te gaan waarbij ze hun 
communicatieve en analytische vaardigheden zullen kunnen aanwenden en vergroten.  

 MA S T E R  B E E L D E N D E  K U N S T E N  

Door zijn ervaringen in de bacheloropleiding zal de student al vertrouwd zijn met de 
specifieke eigenschappen en vraagstellingen eigen aan het gekozen medium. De 
bacheloropleiding is voor de student een periode waarin hij zijn vocabularium opbouwt 
en inzicht krijgt in de specifieke grammatica van zijn medium. 
In de master daarentegen zal hij deze verworvenheden moeten opentrekken en 
grenzen verleggen. De bedoeling is dat hij zijn vocabularium nu gebruikt om 
beeldende uitspraken te doen. 
Atelier en theorie sluiten zeer sterk aan bij de eigen dynamiek van de student, die een 
persoonlijk traject volgt, en daarin wordt omkaderd door de lesgevers. 

Elke student kiest minstens 2 tot 3 mentoren die hem zullen begeleiden: één of twee 
mentoren uit de ateliers of uit de professionele wereld en één uit de groep van 
theoriedocenten. De begeleiding personaliseren vormt de eerste stap naar een eigen 
traject. De mentoren zijn een klankbord voor de student om van gedachten te wisselen. 
De mentoren bieden daarnaast mogelijkheid tot theoretische reflectie over de scriptie in 
verband met o.a. het eigen werk/onderzoek, de situering in het hedendaagse 
kunstlandschap en interdisciplinaire vergelijkingen. 

De mentoren werken niet los van elkaar, maar komen op geregelde tijdstippen samen 
om de ontwikkeling van de student op te volgen en verder te stimuleren. De 
begeleiding wordt afgestemd op het project en op de student zelf. De student stuurt in 
samenspraak met een coördinator de begeleiding al naargelang de behoefte. In de 

                                                        
5 Zie kruistabel na Onderwerp 1 
6 B2.1-4 Kruistabellen opleidingsonderdelen – competenties artikel 58 
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master is het de bedoeling dat elke student een persoonlijke werkwijze durft te 
hanteren. Een individueel traject leidt tot een grotere eigenheid van het uiteindelijke 
oeuvre. In het didactisch concept wordt vooral meer feedback gegeven vanuit 
gespecialiseerde gastdocenten per student en per masterproject. De masteropleiding is 
meer naar buiten gericht, en bezorgt de studenten een eerste netwerk. 

2.1.4 Inhoud van het programma 

In de studiefiches lichten de titularissen (in overleg met hun eventuele mededocenten) 
de concrete doelstellingen nader toe, ze omschrijven de leerinhoud en de begin- en 
eindcompetenties. De studiefiches bevatten ook een overzicht van de leermaterialen, de 
studiekosten, de studiebegeleiding, de onderwijsvorm en de evaluatievorm. 

De opleiding Beeldende Kunsten omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. 

2.1.4.1 Bachelor 

 H E T  T H E OR E T I S C H  G E D E E L T E  

Het aandeel van theorie is aanzienlijk. Voor de hedendaagse kunstenaar is het 
noodzakelijk dat hij geïntroduceerd wordt in de artistieke en intellectuele cultuur van 
vroeger en nu. Wie het verleden niet kent is immers gedoemd om het te herhalen. Het 
werk van een kunstenaar/ontwerper kan slechts enig gewicht krijgen in zoverre hij 
creatief omgaat met de kunstgeschiedenis en het brede veld van de actuele kunst en 
design, maar ook met de wijze waarop er in verschillende wetenschappen over mens, 
kunst en maatschappij is nagedacht. De kennismaking met kunstgeschiedenis, 
literatuur, filosofie, antropologie en psychologie biedt een ruim referentiekader en moet 
bij de student de reflectie voeden over zijn positie als kunstenaar/ontwerper en zijn 
praktijk verdiepen. Binnen elke afstudeerrichting en elk traject zijn ook nog 
praktijkspecifieke opleidingsonderdelen theorie voorzien. 

Het theoretisch gedeelte kan in drie pakketten worden opgesplitst: 
• theoretische opleidingsonderdelen (15 studiepunten per bachelorjaar, idem voor elke 

afstudeerrichting, zgn. algemene theorie) die bijdragen tot een algemene vorming en 
een zo ruim mogelijk inzicht bieden in het actuele en historisch cultureel gebeuren: 
kunstgeschiedenis, introductie tot de kunstactualiteit, filosofie en kunstfilosofie, 
literatuur en narratologie, waarnemingspsychologie en kunstpsychologie, antropologie 
en sociologie, semiotiek en beeldanalyse, dossier. Deze leerinhouden zijn geclusterd in 
grotere opleidingsonderdelen. 

• de opleidingsonderdelen die een theoretische ondersteuning van de praktijk omvatten 
(zgn. specifieke theorie): voor Fotografie: geschiedenis van de fotografie, onderzoek 
persoonlijk artistiek dossier, actuele fotogeschiedenis; voor Textielontwerpen: digitale 
beeldvorming, textieltechnologie, tekenen, kunst en design, styling, archieftekenen, 
geschiedenis van textiel en design; voor Mode: materieonderzoek, styling, tekenen 
naar levend model, modetekenen, kostuumgeschiedenis, sociologie van de mode, 
modetechnologie, illustratie en lay-out, styling en portfolio; voor Grafisch Ontwerp - 
Grafische Vormgeving: artistiek en theoretische omkadering, tekenen; voor Grafisch 
Ontwerp - Grafiek: tekenen; voor Grafisch Ontwerp - Illustratie: theorie van de 
illustratie, grafische vormgeving en typografie, tekenen, publicatie; voor Grafisch 
Ontwerp - Web- & Interactief Design: communicatie en media; voor Vrije Kunsten - 
Schilderkunst: technologie, tekenen, kleurenstudie; voor Vrije Kunsten - 
Beeldhouwkunst: tekenen in atelier, tekenen, geschiedenis van de sculptuur; voor 
Vrije Kunsten - Beeld & Installatie: initiatie foto, initiatie video, tekenen; voor Vrije 
Kunsten - Mediakunst: tekenen en narratieve technieken, theorie en actualiteit van de 
nieuwe media. 

• theoretische opleidingsonderdelen die geïntegreerd zijn in het atelier (zgn. technische 
theorie): voor Fotografie: materiaalkennis en beeldtechniek, voor Textielontwerpen en 
Mode: materiaalkennis ; voor Multimediale Vormgeving: aspecten van scenografie, 
productontwikkeling, ergonomie, ontwerpmethodologie; voor Grafisch Ontwerp - 
Grafische Vormgeving: publicatie en boekontwerp, typografie; voor Grafisch Ontwerp - 
Grafiek: beeld en taalonderzoek, media en technieken, kleurenleer, fotografie en 
reproductie, kritiek van de grafische praktijk, publicatie; voor Grafisch Ontwerp - 
Illustratie: publicatie en boekontwerp ; voor Grafisch Ontwerp - Web- & Interactief 
Design: digitale beeldvormgeving, grafische vormgeving; voor Vrije Kunsten - 
Schilderkunst: studie en analyse van kunstwerken; voor Vrije Kunsten - 
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Beeldhouwkunst: technologie; voor Vrije Kunsten - Beeld & Installatie: 
videomontage; voor Vrije Kunsten - Mediakunst: theorie van het digitale beeld, de 
theorie van het vectoriële beeld, de theorie en beknopt de geschiedenis van het 
internet en World Wide Web, de theorie van het programmeren voor artistieke 
toepassingen en interactieve audiovisuele systemen; voor Vrije Kunsten - Tekenen: 
materiaalkennis. 

 H E T  P R A K T I S C H E  G E D E E L T E  

Een groot aantal studiepunten wordt ingevuld door de praktijk. Deze 
opleidingsonderdelen worden sinds het academiejaar 2007-2008 opnieuw op 
jaarbasis georganiseerd (en niet semestrieel, zoals de andere opleidingsonderdelen). 

FOTOGRAFIE 
Tot voor enkele jaren werd de opleiding Fotografie gestructureerd vanuit het 
onderwerp (mens, ruimte, object). Deze structuur werd herdacht omdat een indeling 
naar onderwerp of genre niet langer tegemoet komt aan het complexe veld van de 
fotografie in de 21ste eeuw.  
Deze nieuwe structuur sluit aan bij de grote strekkingen van fotografie zoals die 
voorkomen in de beeldende kunsten en de media nl. de fotografie die de bestaande 
wereld als auteur benadert zonder gebruik van al te veel stilistische middelen of 
manipulatie (documentaire richting) en de fotografie die vertrekt vanuit een auteur 
(fotografie en concept). 
Naast deze twee strekkingen komt in 3de bachelor een derde reëel werkveld aan bod, 
nl. de functionele fotografie. Hierbij geldt de opvatting dat ook een functioneel werk 
aan bepaalde artistieke criteria moet beantwoorden. In 3de bachelor worden de 
ateliervakken opnieuw semestrieel aangeboden om voor de student de mogelijkheid te 
creëren een gepersonaliseerd curriculum samen te stellen. Die kan in de twee semesters 
twee verschillende ateliers volgen of tweemaal hetzelfde atelier kiezen. Vermits het team 
van leraars wisselt per semester komt de student met voldoende nieuwe visies en 
meningen, vertaald in opdrachten, in contact.  
Met ateliers bedoelen we ‘thematische ruimtes’. De letterlijke ruimtes waarbinnen de 
fotografie tot stand komt worden aangewend naargelang van de noodwendigheid. 
Zo staat de studio vooral in dienst van de ateliers fotografie en concept, studie van de 
fotografische beeldtaal en fotografie in functionele context. De digitale labo’s en 
printklas worden door alle jaren en opleidingsonderdelen gebruikt. De analoge labo’s 
(en de analoge component van de opleiding) worden vooral in 2de bachelor 
aangewend omdat de student daar leert werken met de grotere opnameformaten. De 
straat, het landschap, de werkelijkheid vormen voor een fotograaf, via de captatie en 
de behandeling van licht en compositie, het atelier bij uitstek. 
Binnen de opleidingsonderdelen die betrekking hebben op atelier zijn er drie soorten 
specifieke opdrachten: korte opdrachten met een specifieke omkadering; breder 
geformuleerde opdrachten waarbij een ‘genre’ of een specifieke fotografische vorm 
wordt onderzocht met een omkadering waarbinnen plaats is voor vrijheid en 
persoonlijke invulling; daarnaast is er plaats voor autonoom werk waarin het 
onderzoeksproces even belangrijk is als het resultaat.  
Aanvankelijk werkt de student vooral met open opdrachten die de beeldvorming én de 
ideevorming moeten helpen ontwikkelen. Naarmate de opleiding vordert fotografeert 
hij meer vanuit een eigen procesmatig denken gevoed door kritische zin en met 
regelmatige feedback van een lerarenteam. De theoretische vorming die wordt 
aangeboden binnen theorievakken helpt de student een eigen artistiek denkkader te 
ontwikkelen. 
De balans tussen fotografische actie en een reflexieve component met betrekking tot 
het beeldend werk zit er steeds in vervat.  

TEXTIELONTWERPEN 
In de afstudeerrichting Textielontwerpen komt zowel autonoom als toegepast werken 
aan bod: uit deze twee aanpakken distilleert de student wat waardevol is voor eigen 
werk. 
In 1ste bachelor wordt een uitgebreide introductie aangeboden waarin de diverse 
facetten van de textiel worden verkend via opdrachten binnen de verschillende 
opleidingsonderdelen. Dit eerste jaar biedt een basis in ontwerpmethodiek, 
kleursystemen en analyse, textieltechnieken en bewerkingen en styling met het accent 
op onderzoek. In 2de bachelor staat de studie rond een historisch thema centraal. Alle 
opdrachten sluiten hierbij aan. Het 2de semester is opgebouwd rond de interpretatie 
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van dit thema op een individuele, eigentijdse en vernieuwende manier. In 3de bachelor 
dient de student een keuze te maken in samenspraak met de docenten tussen 
toegepast/industrieel ontwerpen en autonoom ontwerpen. De student werkt rond een 
vrij jaarthema.  
Alle aspecten van textielontwerp krijgen ruim aandacht, zowel technische als artistieke. 
Vanaf de ontwerpfase tot de uiteindelijke ontwerpen moet de student kennis maken 
met de mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen van het medium. 
De docenten geven persoonlijk, stapsgewijs onderwijs met bewaking van het 
ontwikkelingsspoor. Vanuit de grote diversiteit aan werkwijzen komen ideeën tot 
stand, die de student leert ontwikkelen zonder zich te verliezen in details. Techniek 
wordt hierbij als hulp en creatief middel gebruikt en geanalyseerd, en is geen doel op 
zich. Trendanalyse en sociologisch onderzoek van onze leefwereld, styling, ontwerpen 
op computer van motieven (uniek t.o.v. de andere opleidingen), het leren werken met 
tekenprogramma’s, het vrij tekenen en schilderen, computergestuurd borduren, 
zeefdruk en digitaal drukken, lasertechniek, weven, verven en veredelen, enz. maken 
een belangrijk deel uit van de opleiding. 
Het doel van de afstudeerrichting is studenten tot textielontwerpers op te leiden, 
waarbij de vrijheid geboden wordt om zich te verdiepen en specialiseren in een of 
meerdere facetten, bv. interieur, vrije kunsten, mode, design, ... 
Binnen de opleiding Beeldende Kunsten neemt de afstudeerrichting Textielontwerpen 
een bijzondere plaats in, aangezien er een beroep gedaan wordt op zowel technische 
als grafische middelen om het geheel in een symbiose te laten uitmonden: een artistiek 
en creatief maar ook technisch verantwoord ontwerp. 

MODE 
De programmaonderdelen atelier werden op jaarbasis ingericht. De drie jaren zijn aan 
elkaar gelinkt in een coherent, evoluerend en verdiepend studieprogramma. Elk 
bachelorjaar legt eigen klemtonen. 
1ste bachelor: initiëren 

• deconditioneren en fragmenteren 
• verwerven van basiskennis, het metier. Specifiek gaat het over het ontdekken van 

materie, volume, kleur, lichaam; het experimenteren met vorm en ruimte rond het 
lichaam; techniek gebruiken in ontwerp. Patronen leren maken, de basisstiktechnieken 
verwerven, inspiratiebronnen leren aanboren. De opleiding start met basisvaardigheden 
waarbij onder meer tekenen, materiaalkennis en technische know-how zeer belangrijk 
zijn. De ateliers mode in de 1ste bachelor focussen op praktijkervaring door middel van 
opdrachten. 

2de bachelor: oriënteren 
• zoektocht richting geven, experimenteren, onderzoeken wat kan 
• het experiment, de artistieke keuzes en de zelforiëntatie komen aan bod. De student 

leert keuzes maken, zichzelf bevragen en zich oriënteren als ontwerper en 
modevormgever. Er wordt verder gebouwd aan creativiteit, innovatie, inventiviteit en 
persoonlijke ontwikkeling. Waar in het eerste jaar voornamelijk gewerkt wordt rond 
specifieke afgelijnde opdrachten, staat het atelier in 2de bachelor in het teken van één 
collectie, geïnspireerd op een historische periode of een historisch kostuum. 
Patroonontwikkeling, afwerking en materiebewerking en schoenontwerp vormen de 
professionele component. 

3de bachelor: specialiseren 
• Zich de zoektocht eigen maken 
• Tijdens 3de bachelor werkt de student vanuit een meer autonome positie: de zoektocht, 

het experiment en de vraagstelling vertrekken vanuit de student zelf. In het atelier in 3de 

bachelor wordt rond een collectie gewerkt, geïnspireerd door een etnische cultuur. 

Tijdens de drie jaar van de bacheloropleiding wordt een boog gemaakt tussen 
verleden, heden en toekomst. Door analyse en onderzoek verwerft de student inzicht 
in wat geweest is en wat is, om zo een persoonlijke visie te ontwikkelen op wat zal zijn.  
Mode beslaat een breed spectrum van kennis van geschiedenis en folklore, ethiek en 
etniciteit, voeling met de actualiteit, het beheersen van vakkennis en materiaalkennis, 
aangevuld met de individualiteit van diegene die mode maakt. 
Belangrijke termen hierbij zijn expressie, creativiteit, tijdloosheid,... in combinatie met 
multidisciplinair werken.  
Individuele trajecten worden gestimuleerd met aandacht voor de juiste balans tussen 
materie en beeldend onderzoek. Het ambachtelijke vormt hier de meerwaarde voor de 
creativiteit. Naast het leren ontwerpen, wordt ook aandacht besteed aan de 
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communicatie van de artistieke visie via de uitwisseling van artistieke ervaring tussen de 
studenten onderling en met ontwerpers van buitenaf. 
De student maakt kennis met alle onderdelen van het beroep. Naarmate de bachelor 
vordert is de student daarbij zelf meer verantwoordelijk voor het plannen, het 
ontwerpen, het realiseren en het presenteren van zijn collectie. 

MULTIMEDIALE VORMGEVING 
Multimediale Vormgeving is een afstudeerrichting die ontstaan is vanuit de confrontatie 
met het snel veranderde kunstenlandschap. De wisselwerking tussen kunst en 
vormgeving, de confrontatie met een publiek en de werking vanuit interdisciplinariteit 
vormen de onderscheidende componenten van deze afstudeerrichting. Naast video, 
fotografie of installaties behoren evengoed geluid, decor- en tentoonstellingsbouw, 
kunst in de openbare ruimte, theater, performance, of schrijven tot deze richting. Deze 
aanpak mondt vaak uit in een synergie van verschillende media. De drie ateliers bieden 
de ruimte waarin talenten zich kritisch en met steeds groeiende zelfstandigheid kunnen 
ontwikkelen en gaandeweg een publiek vinden. 
De praktijk wordt gevormd door drie ateliers, die de studenten (aanvankelijk collectief, 
maar gaandeweg meer individueel) stimuleren om meerdere expressievormen te 
onderzoeken, te combineren en op elkaar te laten inwerken.  
In de 1ste bachelor volgt de student elk van deze drie, nadien legt hij stilaan eigen 
klemtonen, wat leidt tot een afstudeerproject (3de bachelor) en tot een masterproject. 
Multimediale Vormgeving wil vooral een complete artistieke opleiding zijn, die voor alles 
met diverse media experimenteert en de resultaten toetst in het werkveld. 
In Geactiveerde Ruimte (scenografie, performance, levende installatie en body-art) 
bestuderen, onderzoeken en bevragen studenten via eigen artistiek werk de vele 
vormen van levende aanwezigheid en van directe en indirecte fysieke tussenkomst van 
de kunstenaar/vormgever in zijn werk. In de Geactiveerde Ruimte worden studenten 
aangemoedigd om eigen projecten en ideeën te realiseren. Vaak wordt het vormen van 
een tijdelijk gezelschap gesuggereerd. Performancecollectieven opereren als team, in 
groep, gedurende korte of langere tijd. Ze leren van elkaar omgangsvormen en 
creatietechnieken. De confrontatie met en participatie van het publiek vormen voor de 
student een werkvorm. Het werkproces staat hierbij centraal. Daarom worden ook 
samenwerkingsverbanden aangegaan met externe partners, instanties, 
productiehuizen, theaters, ... Daartoe moeten agenda's op elkaar worden afgestemd 
en is een realistisch tijdsbeheer noodzakelijk. Aspecten van de studie van dramaturgie 
en de theaterwetenschappen ondersteunen de atelierwerking. Daarbij worden 
toneelbeelden ontworpen, begrotingen en documentatie opgemaakt. 
Het belangrijkste bindmiddel is echter het bewustzijn van lichaam en motoriek in hun 
relatie tot taal. Het onderzoek omvat -naast de verkenning van de ruimte en de 
dramatiek van het geheugen- een dieptekijk in begrippen als ‘ego’ en ‘personae’. 
Tenslotte blijft de afstudeerrichting de mogelijkheden van nieuwe technieken bij 
presentaties, projecten of producties volgen en toepassen. Actief verkennen van 
manieren van documenteren, archiveren en representeren, behoort tot het onderzoek. 
Openbare Ruimte is een atelier waar de kunst in haar meest brede multimediale vorm 
deelneemt aan het ontwerp- en ontwikkelingsproces. Het ‘mens-product 
interactiemodel’ schept steeds ruimte waar men nieuwe creaties tot stand kan brengen. 
Studenten analyseren, onderzoeken en bedenken vernieuwde structuren, modellen, 
gebruikselementen en producten die op een interdisciplinaire creatiewijze ontstaan én 
die nadien in een concrete werkelijkheid tot stand komen. Het uitdenken, visualiseren, 
vormgeven en realiseren behoren bijgevolg tot de activiteiten van dit atelier. De 
organisatie van een vernieuwde vormgeving in een concrete openbare context, alsook 
de presentatie van dit atelierwerk aan derden en aan publiekprivate instanties komen 
hier aan bod. 
Het atelier Vrije Vormgeving tracht het begrip vormgeving te verbreden en te 
differentiëren, en verkent het spanningsveld tussen kunst en functionaliteit. De 
verhouding tussen kunst en vormgeving is steeds moeilijker te definiëren. Het zijn twee 
gebieden die onvaste categorieën geworden zijn. Daarom staat in dit atelier weinig van 
tevoren vast. Aan de basis ligt geen pasklare methode maar de student/docent start 
telkens vanuit een zelf georganiseerde situatie. Elk artistiek probleem of elke opdracht 
vraagt een eigen oplossing. Creatie, niet recreatie staat centraal. Productie niet 
reproductie. 
De student houdt zich in het ‘atelier’ bezig met onderzoek, waarbij ieder werk een 
poneren van een ‘idee’ betekent. Het gebruik van diverse media heeft minder te maken 
met onderzoek naar materialen, dan wel met de mogelijkheid om via nieuwe 
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beelddragers nieuwe contexten mogelijk te maken waarin vormgeving als kunst kan 
worden ervaren en vice versa.  
De afstudeerrichting Multimediale Vormgeving is gebaseerd op vertrouwen in eigen 
kunnen en verbeeldingskracht. Of zoals de Nederlandse kunstenaar Ad De Jong het 
formuleert, de opleiding wil modellen maken waarmee men opnieuw kan leren zien en 
waarmee herinnerd wordt aan een primordiaal en steeds weer vergeten doel van het 
kunstwerk: het vormgeven van energie. 

GRAFISCH ONTWERP 
Zoals blijkt uit de visieteksten (facet 1.1) is deze cluster van disciplines onder de noemer 
Grafisch Ontwerp gebaseerd op historische verwantschap. Dit maakt het mogelijk een 
programma samen te stellen waarbij in de 1ste bachelor wordt uitgegaan van een 
disciplineoverschrijdend basisonderricht. Alle studenten krijgen gedurende dit eerste jaar 
een introductie en initiatie in de basismogelijkheden, -problematieken, -elementen en 
contexten van alle vier disciplines. Dit genereert een dynamiek in de werkontwikkeling 
van de student en vergroot de diepgang van het werk. Ook worden op deze manier 
de kennis, inzichten, referenties, perspectieven en contexten waarop de student zich 
baseert voor de ontplooiing van zijn praktijk en van zijn reflectieve capaciteiten bij deze 
praktijk, van meetaf aan verbreed, uitgediept en disciplineoverschrijdend georiënteerd. 
Voor een academische opleiding is dergelijke gedifferentieerde kennis absoluut 
noodzakelijk. Zo worden allerhande kwesties vanuit verschillende perspectieven 
geproblematiseerd, gehanteerd of ontwikkeld. Het publiceren en de publicatie 
bijvoorbeeld komen in elk van de vier trajecten aan de orde, zij het nergens op 
eenzelfde manier, omdat de publicatiemedia en -kanalen verschillen, de inhoud van de 
gemaakte publicaties dermate verschilt of verschillend wordt benaderd, en de publicatie 
als informatie- en communicatiedrager vanuit de verschillende disciplines andere 
mogelijkheden biedt of een fundamenteel ander statuut vertoont. Verregaande, 
gedifferentieerde en vooral genuanceerde inzichten in deze materie zijn uiterst belangrijk 
voor het uitbouwen van relevante onderzoeksprojecten.  

GRAFISCH ONTWERP – Atelier Grafische Vormgeving 
Het atelier Grafische Vormgeving wil studenten opleiden tot beeldend kunstenaars die 
professioneel inzetbaar zijn, maar hun vakgebied ook kritisch benaderen en 
onderzoeken.  
Ook na de keuze voor het atelier Grafische Vormgeving blijft de persoonlijke artistieke 
ontplooiing de belangrijkste component. Daarnaast is het professionele aspect 
permanent aanwezig. 
Doorheen de hoofdateliers van de bachelorjaren is een duidelijke opbouw merkbaar. 
Initieel wordt er vooral gewerkt rond het beeldend en verbeeldend vermogen. 
Naarmate de student deze vaardigheden beter beheerst worden de opdrachten 
complexer: de omvang van de vorm te geven informatie groeit, de conceptuele eisen 
worden specifieker, de vorm van het eindproduct groter en het ontwerp wordt steeds 
meer aan professionele kwaliteitsnormen en technische haalbaarheid getoetst.  
Terwijl de student gaandeweg zijn eigen leefwereld verlaat om zich als tolk in te zetten 
in de vele werelden van wisselende opdrachtgevers wordt zijn belangrijkste talent net 
de eigen individuele taal of ‘visuele tongval’ die hij vanaf het begin ontwikkelt.  
De studenten moeten na hun opleiding in staat zijn een sleutelpositie in het grafische 
bedrijf in te nemen. Ze worden opgeleid tot vormgevers die autonoom of in team een 
efficiënt antwoord kunnen geven op een ontwerpvraag. Precies daarin onderscheidt de 
opleiding zich van een professionele bachelor waarin studenten worden klaargestoomd 
voor de markt. Dit veronderstelt vanzelfsprekend kennis van het metier. Typografie, 
beeldbewerking, driedimensionale vormgeving, presentatietechnieken, kleurenleer, 
kennis van materialen en grafische productiesystemen en het beheersen van de 
belangrijkste grafische softwarepakketten behoren tot het programma. Deze nieuwe 
technieken en vaardigheden worden in een opdracht bij voorkeur gekoppeld aan 
nieuwe inhoudelijke en artistieke uitdagingen. Zo krijgen techniek en theorie van bij 
aanvang een motiverend doel.  
In 1ste bachelor blijven de opdrachten dicht bij de persoonlijke leefwereld van de 
student. Er wordt gewerkt rond de verhouding tussen tekst en beeld, perceptie en het 
visualiseren van een idee. Praktisch blijven de opdrachten beperkt tot poster, kaart, 
cover, drieluik, folder of cd-hoes. In een persoonlijk schetsboekproject worden 
narratieve structuur en visuele continuïteit onderzocht. Tekenen is een heel belangrijk 
en individueel middel om een concept te visualiseren. Bovendien houdt het de 
verbeelding niet gevangen binnen de grenzen van de gangbare media. Als studenten 
reeds in de conceptfase met de computer aan de slag gaan, worden beeldinhoud en 
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stijl al te vaak beperkt tot wat voor handen is: de inhoud van een beeldbank of een 
google-sessie, de look and feel van een opmaakprogramma, letters die toevallig op de 
harddisk staan. Naast het stimuleren van een persoonlijke beeldtaal krijgen de 
studenten ook de gerichte techniek van het roughen – schetsen als presentatie van een 
grafisch concept – aangeleerd. Handletteren is van bij de eerste opdrachten een eye-
opener om studenten bewust te maken van het verschil tussen schrijven, lettering en 
typografie.  
In 2de bachelor groeien de opdrachten uit tot een tijdschrift waarin deelopdrachten 
(logo, fotografie en beeldbewerking, advertentie, redactie) in één visueel geheel 
worden vervat, en een campagne waarin een visueel concept over verschillende dragers 
wordt doorgetrokken. Aspecten van publicatievormgeving als scenario, planning en 
deadlines en drukwerkvoorbereiding dringen zich op. Typografisch vertaalt dit zich in 
het leren omgaan met verschillende lettertypes en het gebruik van stramienen, 
tekststructuur en -hiërarchie. 
In 3de bachelor leert de student professioneel en zelfstandig een groot grafisch concept 
uitwerken aan de hand van een opgegeven jaarthema. Studenten documenteren zich 
inhoudelijk en visueel rond een cultureel en maatschappelijk onderwerp. Via selectie 
van het materiaal en vanuit een persoonlijke invalshoek maken ze een professioneel 
vormgegeven boek. Na het uitbouwen van een concept worden visuele identiteit en 
structuur en projectbeheer de belangrijkste facetten.  
Verschillende deelopdrachten beantwoorden aan andere doelgroepen, andere 
vormeisen en maken gebruik van verschillende dragers: reclamecampagne, 
verpakkingsontwerp, tentoonstellingsvormgeving, … De student stelt zichzelf en zijn 
werk ook voor in een portfolio. 

GRAFISCH ONTWERP – Atelier Grafiek 
De studenten Grafiek bouwen een multidisciplinaire praktijk uit (van de klassieke 
beeldconceptie- en beeldreproductieprocedés zoals etsen, houtsnijden, zeefdrukken, 
fotografie(k) tot de meest uiteenlopende digitale print- en publicatietechnieken) waarin 
het uitdiepen en kritisch bevragen van de reproductieproblematiek wordt gekoppeld 
aan de inhoud van het eigen werk. 
Bij aanvang groeit de praktijk vooral met het aftasten van en het reflecteren over de 
specifieke problematieken die te maken hebben met het inzetten van 
reproductietechnieken voor de ontwikkeling van kunst. Deze zeer particuliere blik op de 
kunsten verruimt snel tot een perspectief dat de kunst bevraagt en kadert in een 
bredere context van hedendaagse beeldcultuur en massamedia.  
De atelierwerking en het programma zijn zo samengesteld dat de studenten, na kennis 
gemaakt te hebben met de basisprincipes en conceptuele consequenties van de 
mechanische en digitale beeld(re)productiemedia, zich kunnen verdiepen in een zo 
divers mogelijk aanbod aan grafische technieken. Daarbij moeten studenten vooral 
principes en mogelijkheden leren transponeren van de ene op de andere techniek. 
Uiteraard heeft dit een introductie in tal van standaarden tot gevolg. En even 
vanzelfsprekend is het dat de student ook de contexten waarin deze technieken 
opduiken moet leren situeren. Daartoe wordt vooral in de 1ste en 2de bachelor in het 
atelier zeer veel aandacht besteed aan veldspecifieke en kunsthistorische duidingen, 
onder de vorm van hoorcolleges en groepsbesprekingen waarin deze kwesties worden 
gekaderd, geïllustreerd en geanalyseerd.  

GRAFISCH ONTWERP – Atelier Illustratie 
Van de student Illustratie wordt verwacht dat hij een tekst, idee, concept of gegeven 
(eigen keuze of opgelegd) kan ver- en uitbeelden in een persoonlijke, unieke, visueel 
communicatieve en expressieve stijl.  
Dit parcours is tweeledig en focust enerzijds op de studie van inhoudelijke en 
communicatieve aspecten en anderzijds op het onderzoek van de verscheidene 
beeldende mogelijkheden en artistieke uitdrukkingsvormen. 
Het hoofdatelier wordt ondersteund door de opleidingsonderdelen grafische 
vormgeving en typografie, theorie van de illustratie, publicatie. De student krijgt 
bijkomende keuzemogelijkheden aangeboden om specifieke noden en individuele 
wensen in verband met illustratie in te vullen. 

In het hoofdatelier in 2de bachelor leert de student door onderzoek inzicht te verwerven 
in de diverse aspecten die invloed kunnen hebben bij het tot stand komen van een 
beeld. Hij leert een taal ontwikkelen om over die beeldende middelen te kunnen 
communiceren. Hij leert de manieren onderscheiden waarop verschillende fotografische 
technieken resulteren in emotie, communicatie, sfeer, informatieassociatie.  
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Zo onderzoekt hij het gebruik en de expressie van kleur, de kracht van de compositie 
evenals de verschillende mogelijkheden (tekenen, schilderen, collage, grafiek, …) en 
bruikbare expressiematerialen (verf, inkt, potlood, digitale foto, softwareprogramma's, 
…). Hij bouwt het eigen beeldend vocabularium verder uit en onderzoekt hoe de 
illustrator een verhaal binnen een toegepast kader vertelt (formaat, medium, doelgroep, 
drager, …). 
In 2de bachelor krijgt de student ook initiatie in het gebruik en het herkennen van 
fotografische beeldende middelen, initiatie van de basistechnieken van de digitale 
fotografie en verwerking van digitale beelden op computer via diverse 
computerprogramma's. De student realiseert zelfstandig en in teamverband 
fotografische opdrachten. 
Drukprocedés zoals etsen, houtsnijden, zeefdruk en steendruk worden aangeleerd om 
via grafische technieken een nieuwe beeldtaal te ontdekken en zelf te ontwikkelen. 
Hierbij wordt inzicht verworven in de specifieke beeldende mogelijkheden van elke 
techniek. De kritische bevraging over integratie van grafische technieken in illustratie 
vormt hier een belangrijk onderdeel. 

In 3de bachelor wordt van de student verwacht dat hij een illustratieve opdracht 
zelfstandig kan uitvoeren in een eigen beeldtaal waarin de verworven plastische 
uitdrukkingsvormen terug te vinden zijn in combinatie met een inhoudelijk onderzoek. 
De student verwoordt schriftelijk een kritische reflectie, zowel inhoudelijk als vormelijk 
over zijn eindproject en legt een dossier aan i.v.m. zijn eindproject. 
In Digitale Beeldvormgeving in 3de bachelor leert de student het beeld in al zijn facetten 
naar inhoud, structuur, functie en doel uitdiepen. 
Hier worden diverse fotografische aspecten zoals compositie, studioverlichting, daglicht, 
scherpte en onscherpte bijgebracht. Aan de hand van diverse opgelegde opdrachten 
toetst hij de opgedane kennis aan zijn eigen werk. Door onderzoek verwerft de student 
inzicht in de gelaagdheid en transparantie van beelden, hoe het beeld zich verhoudt 
ten opzichte van zijn omgeving en hoe beeld en tekst, vorm en inhoud zich verhouden 
t.o.v. elkaar, zodat het visuele en het inhoudelijke van eigen werk een sterk persoonlijk 
geheel gaat vormen. 

GRAFISCH ONTWERP – Atelier Web- & Interactief Design 
Binnen het atelier Web- & Interactief Design wordt een gericht pakket aan 
opleidingsonderdelen aangeboden waarmee een student zich specialiseert op het vlak 
van de digitale publicatiemedia. Het gaat zowel om persoonlijke als toepassingsgerichte 
projecten die te situeren vallen binnen het veld van de visuele communicatie, maar dan 
gericht op het Web (website, mailing, ...) en andere dragers van digitale media (dvd-
rom, mobiele toepassingen, etc). De student wordt hierbij uitgedaagd een zeer eigen 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de prille taal van de nieuwe media. 
Dergelijke opdrachten en projecten zijn te ontleden in drie aspecten: de vormelijke, de 
technische en inhoudelijke of conceptuele onderbouw. Deze aspecten zijn telkens zeer 
nauw met elkaar verbonden, krijgen een gelijkwaardige aandacht en worden als 
uitgangspunt gebruikt voor de gestructureerde graduele opbouw. 
Door specifieke computerprogramma's en scripting- en programmeertalen aan te leren 
biedt de opleiding een brede basis aan technische vakkennis. Het academisch karakter 
van de opleiding impliceert voldoende duiding binnen deze concrete toepassingen van 
de onderliggende principes van de taal van de nieuwe media (schaalbaarheid, 
modulariteit,...). Dit wordt aangevuld door principes op het vlak van interface design, 
gebruiksvriendelijkheid, typografie aan te reiken. Dit intensief pakket is noodzakelijk en 
creëert de vrijheid om al onderzoekend een eigen vorm- en beeldtaal te ontwikkelen. 
In de praktisch opgevatte leereenheid ‘Experimenteel Interactief Design’ wordt plaats 
gemaakt voor kleinschalige artistieke experimenten als praktijkgebaseerde reflecties op 
aangereikte (inhoudelijke) concepten en basisprincipes uit Webactualiteit en in relatie tot 
het eigen werk in het hoofdatelier. 

VRIJE KUNSTEN – Atelier Schilderkunst 
Gezien de hechte verstrengeling van de verschillende aspecten van de schilderkunst 
komen al deze facetten samen aan bod in de atelierwerking. Men kan geen verf 
aanbrengen zonder na te denken over de drager. Men kan geen model in beeld 
brengen zonder stil te staan bij de bladspiegel. Er bestaat een directe link tussen materie 
of schriftuur en expressie. 
Daarom worden de inhoudelijk-artistieke en de vormelijk-technische factoren telkens 
samen behandeld. Op bepaalde tijdstippen kan het nodig zijn een specifiek facet te 
isoleren om er alle mogelijkheden van te onderzoeken. Dit onderzoek zal echter pas zin 
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krijgen zodra het resultaat weer in een ruimere context geplaatst wordt. 
De student wordt gaandeweg geconfronteerd met alle benaderingen van het 
tweedimensionale beeld, wat steeds leidt tot dezelfde vraag: ‘Wat is de essentie van het 
maken van een teken- of schilderkunstig beeld’. Dit voert de studie terug naar de 
oorsprong van de originele verwondering tegenover de beeldcultuur en de 
hedendaagse toepassing van zijn creatieve en functionele mogelijkheden. 

VRIJE KUNSTEN – Atelier Beeldhouwkunst 
De hele basisopleiding wordt in de bachelorjaren gegeven. Zwaartepunt van de 
opleiding is de ontwikkeling van ‘vrij artistiek werk’. In de begeleiding van dit vrije 
artistieke werk zit een bevraging naar motieven en artistieke persoonlijkheid van waaruit 
de student werkt. Het vrije artistieke werk wordt ondersteund door vormstudie en 
studie van de technieken. De vormstudie evolueert van algemeen in 1ste bachelor naar 
specifiek en toegepast op het individuele traject van de student in 3de bachelor. 
Begeleiding bij alle basistechnieken is steeds voor alle studenten beschikbaar vanaf 1ste 
bachelor, maar doorheen de opleiding worden opdrachten geformuleerd zodat elke 
student op zijn minst één keer verplicht een basistechniek zal aanleren (proeven, 
kennismaken, initiëren). 
Er is overleg met de docenten ‘waarnemingstekenen’ om voor de drie bachelorjaren 
een tekenprogramma uit te werken, dat nauw aansluit bij de behoeften van het 
basisatelier ‘beeldhouwkunst’. 
De ontwikkeling van het vrije artistieke werk loopt over alle jaren heen. Streefdoel is om 
ongeveer 50% van de tijd (en begeleiding) aan het vrije artistieke werk te besteden. 
De vormstudie concentreert zich in 1ste bachelor op kleistudies, studie van de schedel, 
het portret en het zelfportret en het snelschetsen in klei van het model. De vormstudie 
in 2de bachelor evolueert via de studie van de ledematen en de romp tot de studie van 
de volledige figuur met mogelijkheid tot het volgen van ‘snelschetslessen’. 
In de 3de bachelor kunnen de studenten nogmaals deelnemen aan de studie van de 
volledige figuur, maar hier wordt elke student apart gevolgd en worden hem ‘op maat’ 
vormstudieoefeningen opgedragen, die zijn vrije werk moeten versterken. 
Er wordt van de student verwacht dat hij ook tekent ‘naar’ en ‘ter voorbereiding’ van 
zijn vrije artistieke werk. In 1ste bachelor gebeurt dit onder begeleiding, vanaf 2de 
bachelor wordt dat als een verworven vaardigheid en methode beschouwd. 
Streefdoel is om ongeveer 30% van de tijd (en begeleiding) aan de vormstudie te 
besteden. 
Het aanleren van de technieken (steeds vertrekkend vanuit het vrije artistieke werk en 
ondersteund door technologie) begint in 1ste bachelor met armatuurlassen en moulage. 
In het 2de semester komt daar steenkappen bij, en gespecialiseerde moulagetechnieken. 
In 2de bachelor komt naast steenkappen ook werken met hout- en kunststof aan bod. 
In 3de bachelor wordt als enige basistechniek een opdracht ‘brons’ gegeven, in 
samenwerking met een professionele kunstgieterij. 

VRIJE KUNSTEN – Atelier Beeld & Installatie 
Het beeldend onderzoek binnen het atelier Beeld & Installatie wordt gestimuleerd door 
een wisselwerking tussen twee ateliers. De bedoeling is een creatieproces in continue 
wisselwerking met een procesevaluatie te garanderen. Daarbij staat de herkenning, 
onderscheiding, appreciatie en nuancering van het hedendaagse beeld centraal. 
De studenten krijgen in 1ste bachelor een introductie in de verschillende media die 
binnen het atelier worden toegepast. Er worden kleine, gestuurde en gerichte 
‘opdrachten’ gegeven. Deze initiatie vormt een stimulans om deze media te gaan 
gebruiken in het persoonlijke artistieke creatieproces. Stilaan worden de opdrachten 
minder gestuurd en wordt persoonlijk initiatief uitgelokt om eigen thema’s en 
onderzoek te ontwikkelen. Dit werk kan een langere tijdsduur hebben en uitvoerige 
projecten omvatten.  
Gerichte ondersteuning en begeleiding maken mogelijk dat de student de inhoudelijke 
en artistieke verantwoordelijkheid leert dragen, zowel op het vlak van de uitwerking, 
timing en time management, deadlinebeheersing, als op het vlak van de uiteindelijke 
presentatie. Motivatie, zelfdiscipline en eigen initiatief worden ondersteund vanuit de 
atelierwerking en vanuit de theoretische begeleiding. Opzoekingswerk in bibliotheken 
en internet maakt hier deel van uit. 
De student ontwikkelt via realisatie, selectie, installatie en presentatie, inzicht en 
vertrouwen. De student wordt aangezet tot een kritische houding binnen de complexe 
veelheid van de hedendaagse beeldcultuur (leereenheid beeldrealisatie en installatie). 
Via veelzijdigheid in benadering van onderwerp, op inhoudelijk, materieel, technisch en 
formeel vlak, kan de student geschikte, persoonsgebonden media toepassen 
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(leereenheid beeldontwikkeling). Het atelier werkt voorbereidend en initiërend op een 
toekomstige ontplooiing van een artistieke en persoonlijke beeldtaal. Het is ook de 
bedoeling dat de activiteiten binnen dit atelier aanleiding geven tot een dieper inzicht in 
en respect voor de artistieke uitspraak.  
Het atelier concentreert zich ook op de benadering en de representatie van de 
gerealiseerde werken. Dit is van groot belang voor de installatiekunstenaar wegens het 
mogelijks tijdelijk en plaatselijk karakter van de installatie. Werken worden er op diverse 
manieren herbekeken, onderzocht, gerepresenteerd en gearchiveerd. De kunstwerken 
worden a.h.w. afgetast, op zoek naar hun kwaliteiten en potentieel. Dit onderzoek 
vormt een aanzet om met vernieuwde blik verder te creëren. In latere stadia van de 
opleiding (2de en 3de bachelor) zullen de resultaten van de benaderingen binnen dit 
atelier kunnen verwerkt worden tot een archief, portfolio of persoonlijke website. Naast 
de opgelegde evaluatiemomenten draagt het zelfstandig opzoeken van feedback bij 
docenten bij tot het gericht contact met docenten en externen. Daardoor verkrijgt de 
student binnen zijn specifiek werkterrein die sturing en informatie die zijn project voedt, 
ondersteunt en kritisch benadert. Dit moet uitmonden in het zelfstandig kiezen van de 
geschikte mentoren na het einde van het 3de bachelorjaar in functie van de begeleiding 
van hun masterproject. 

VRIJE KUNSTEN – Atelier Mediakunst 
Het atelier interactieve media voor 1ste bachelor wordt opgedeeld in twee aparte delen 
met elk een verschillende focus. Enerzijds zijn er de initiaties in bepaalde technieken 
(soft- en hardware) die instaan voor ongeveer 50% van de atelierwerking en anderzijds 
is er het individueel uitwerken van thematische opdrachten onder begeleiding. 
De initiaties hanteren een activerend en ervaringsgericht leren met het oog op productie 
en creatieve processen. 
De reeks initiaties bestaan uit het digitale beeld of digitale beeldverwerking, het 
vectoriële beeld of grafische vormgeving, webtechnieken en visueel programmeren 
voor (interactieve) audiovisuele en eventueel generatieve systemen. De klemtoon ligt op 
het verwerven van kennis en vaardigheden die aangewend kunnen worden in een 
creatief proces. Maar deze initiaties zijn steeds gekaderd in een ruimere context van 
onder meer de geschiedenis van de kunstpraktijk en technologieën. Aanvullend op 
deze initiaties worden er kortlopende opdrachten gegeven die eventueel buiten de 
atelieruren worden uitgewerkt en enerzijds moeten bewijzen dat de student de techniek 
eigen is en anderzijds ook een uiting zijn van een creatief denkvermogen. 
De thematische opdrachten vormen een soort raamwerk waarbinnen de student vrij op 
zoek kan gaan naar de onderwerpen en vraagstukken die hem bezighouden. Deze 
opdrachten bestaan vooral uit groepsgesprekken en individuele begeleiding. 
Studenten leren immers ook van elkaar door discussie en samenwerking en dus niet 
alleen via het een eenrichtingsverkeer van de docent. De opdrachten worden steeds 
gekaderd met werk van andere (bekende en minder bekende) kunstenaars.  
In 2de bachelor vinden vier tussentijdse evaluatiemomenten plaats. Iedere periode van 
zes weken start met een film die de studenten en docenten samen bekijken. De films 
bieden een goede aanleiding om over bepaalde thema's te spreken, maar zijn ook 
open genoeg zodat de student er zelf een invulling aan kan geven. Er wordt een 
opdracht gegeven rond het thema van de film. De resultaten van deze opdracht 
worden op een presentatiemoment gezamenlijk besproken. 
Naast deze kleinere opdrachten is er een vrij werk als jaaropdracht. Het vrij werk wordt 
ingezet van bij het begin van het academiejaar. 
Op het niveau van techniek gaat de aandacht naar het verder uitdiepen van het 
gebruik van de videocamera, het omgaan met licht, het opnemen en monteren van 
geluid, het aanmaken van een dvd, het werken met het programma Motio en een 
initiatie houtbewerking.  
In 3de bachelor Mediakunst staat de individuele creatieve ontwikkeling voorop. Via 
individuele en groepsdiscussies wordt de evolutie van de student besproken. 
De docent geeft aan hoe men een idee kan ontwikkelen en tot een vorm kan komen. 
Hierbij staat de manier waarop de student de wereld ervaart centraal. Bij sommige 
studenten werkt het beter om die ervaring conceptueel te ondervragen en te 
analyseren. Anderen worden gestimuleerd om meer vanuit het materiaal of een beeld 
te werken. De kunstgeschiedenis, literatuur of theorie verschaffen hiervoor het vereiste 
kader. Werk van andere kunstenaars bestuderen helpt om eigen ideeën vorm te geven 
en het eigen werk in een bredere context te plaatsen. 
De studenten verwerven op die manier ook kennis van de kunstactualiteit. 
Ze worden gestimuleerd om tentoonstellingen te bezoeken. Er worden mensen uit het 
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veld uitgenodigd, zoals kunstenaars, curatoren maar ook uit aanverwante velden zoals 
reclame of film. Via deze externe contacten leren de studenten hun eigen werk en 
werkproces analyseren en verwoorden. 
Zo ontstaat een beter overzicht van de verschillende praktijken in de kunst. 
De vraagstelling en de mogelijkheden uit de beroepspraktijk worden zo mee 
opgenomen in de pedagogische praxis. 

VRIJE KUNSTEN – Atelier Tekenen 
T H E MA ’ S  
Het atelier in 1ste bachelor bestaat uit twee op elkaar aansluitende modules, waarin de 
probleemstelling inhoud/vorm/materiaalkeuze het overkoepelende uitgangspunt is. 
Er worden daarvoor drie thema's aangereikt die de student bewuster moet leren 
omgaan met beeldvorming en de keuze ervan in relatie tot de inhoud. 
Deze thema's (het monumentale/ruimtelijke, het documentaire/beschrijvende en het 
verhalende/illustratieve/karikaturale) vormen in de eerste module de ruggengraat van 
alle atelierwerk. Ze moeten door de student worden gedocumenteerd. 
Dit opzoekingswerk laat de student kennis maken met de geschiedenis en de actualiteit 
van de tekentaal. 
De relatie inhoud-materiaalgebruik-drager wordt via het waarnemingstekenen in (en 
buiten) het atelier onderzocht. De student maakt gebruik van de basismaterialen 
(potloden, houtskool, inkten, penselen en pennen) en tekent op zoveel mogelijk 
verschillende dragers. Dit waarnemingstekenen wordt via kleine opdrachten 
uitgebouwd. 
In de 2de module staat een overkoepelende opdracht centraal waarbinnen de student 
de verworven vaardigheden en inzichten uit de 1ste module op een persoonlijk manier 
moet trachten toe te passen. Waarnemingstekenen blijft de kern van het werkproces 
uitmaken. 
In inhoud/materiaalkennis/tekentaal ligt de nadruk vooral op het verkennend 
beeldonderzoek waardoor de student basisinzicht verwerft in de tekentaal. 
Het wezenlijk belang van de interactie tussen materiaal en drager wordt hierbij erkend. 
In 2de bachelor wordt van de student een toenemende zelfstandigheid binnen de 
atelierwerking verwacht. De relaties vorm/inhoud, tekenmateriaal/drager en de 
mogelijkheden tot beeldvorming die in de 1ste bachelor via kleine opdrachten werden 
onderzocht moet de student in 2de bachelor op een individuelere manier aanpakken. Er 
wordt gewerkt op basis van een aangereikt thema, dat algemeen genoeg is om de 
student toe te laten er zich een eigen intellectuele en beeldende weg door te banen 
(bv.: Darwin, melancholie, de herinnering, de verleiding, de ziel, …). 
Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met theoriedocenten die bereid zijn op 
regelmatige basis het thema binnen het atelier te duiden en te verhelderen en de 
evolutie van de dossiers te volgen (zie verder). Dit werken op basis van een thema is 
een voorbereiding op 3de bachelor waar de student beeldend werk maakt op basis van 
een zelfgekozen thema, dat hij reeds op het einde van 2de bachelor voorstelt en 
motiveert. 
 2de bachelor bestaat uit twee modules. In module 1 graaft de student zich een weg 
doorheen het thema en documenteert hij zich daarbij zo uitgebreid en verscheiden 
mogelijk. Dit graafwerk moet een visualisering vinden in een dossier, waarin ook al de 
eerste aanzetten tot 'verbeelding' van het thema zichtbaar zijn. In module 2 tekent de 
student zijn visie op het thema en probeert daarbij te vermijden dat hij het illustreert 
i.p.v. verbeeldt. De student wordt hierbij gestimuleerd om bewuster, functioneler en 
gerichter om te gaan met de tekentaal (keuze van dragers, formaten van dragers, 
tekenmaterialen in functie van inhoud = het thema).  
Ook in 3de bachelor wordt het jaar rond twee modules georganiseerd. In ‘thema & 
verbeelding’ ligt het accent op het onderzoek en de verbeelding van een zelfgekozen 
thema. 

P R E S E N T A T I E  
Op het einde van 1ste bachelor is de presentatie van het tekenwerk in de eerste plaats 
een werkvorm. De student botst daar- meestal voor het eerst- op de complexe 
problematiek van het 'tentoonstellen' en moet hierin een basisinzicht tonen via een 
presentatie van enkele geselecteerde tekeningen. Als voorbereiding op 2de bachelor, 
waar een basisinzicht in 'tentoonstellen' deel uitmaakt van de eindcompetenties, wordt 
van de student een doordachte presentatie van het tekenwerk verwacht 
In 2de bachelor maakt de student vanuit een inhoudelijke benadering een bescheiden 
tentoonstelling met zijn werk. In ‘dossier en verbeelding 1’ ligt de nadruk vooral op het 
dossier en op de manier waarop men informatie verzamelt, selecteert en verwerkt. 
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Het thema, gekozen binnen het opleidingsonderdeel 'tekenen, dossier en verbeelding 
2' vormt de basis voor onderzoek dat moet leiden tot autonoom tekenwerk. 
In 3de bachelor werkt de student aan een dossier waarin hij zijn onderzoeksresultaten 
i.v.m. het zelfgekozen thema documenteert en verbeeldt.  
Hij begint een portfolio aan te aanleggen op basis van zijn plastisch werk (ook werk 
van 1ste en 2de bachelor kan hiervoor in aanmerking komen). 
Deze portfolio vormt een onderdeel van het opleidingsonderdeel 'dossier'. 
Op het einde van het opleidingsonderdeel 'tekenen, dossier en verbeelding 2' wordt 
er van de student verlangd dat hij zijn tekenwerk in een eenvoudige 
tentoonstellingsvorm kan gieten. 
In module 2 van 3de bachelor ligt de lat hoger met het oog op een eventuele 
masterstudie. De student moet hier immers zijn beeldend werk (op basis van een 
zelfgekozen thema) in een overtuigende en doelmatige tentoonstellingscontext kunnen 
plaatsen, waarin hij blijk moet geven van positionering en potentiële mogelijkheden 
binnen het hedendaagse kunstenlandschap.  

 A A N V E R W A N T  K E U Z E P A K K E T  

Volgens het basisconcept van waaruit de bacheloropleidingen Beeldende en 
Audiovisuele Kunsten aan KASK georganiseerd zijn, krijgt de student een grondige 
opleiding in een bepaald medium gekoppeld aan een grondige introductie in 
theoretische referentiekaders die het artistiek proces verhelderen en stimuleren. 

Vanaf 2de bachelor voorziet het programma daarnaast een derde component, de 
zogenaamde ‘aanverwante opleidingsonderdelen’. 

De aanverwante opleidingsonderdelen7 worden gekozen door de student. Zij bieden 
de student de mogelijkheid een persoonlijk accent te leggen in de opleiding, door 
bepaalde leemtes in de eigen competenties bij te werken (initiaties), door op 
verkenning te gaan in andere ateliers en in andere media dan die van het hoofdatelier 
(opleidingsonderdelen atelier), of door reflectie te stimuleren (lezingen, theoretische en 
projectmatige opleidingsonderdelen). 

Deze vakken heten aanverwante opleidingsonderdelen om er de nadruk op te leggen 
dat de student ze kiest in relatie tot en in functie van zijn artistieke ontwikkeling binnen 
het hoofdatelier. De basisinspiratie van de aanverwanten impliceert tegelijk dat de 
student buiten zijn medium treedt, buiten zijn hoofdatelier, om zich praktisch, artistiek 
of theoretisch open te stellen voor andere technieken, indrukken en inhouden. 

Aanverwante opleidingsonderdelen hebben een gewicht van 3 of 6 studiepunten en 
worden georganiseerd in het eerste of tweede semester, soms in beide. Sommige 
opleidingsonderdelen zijn ‘volgtijdelijk’, d.w.z. dat de student eerst het ene dient af te 
leggen alvorens hij zich kan inschrijven voor het andere. 
Zowel in de 2de als in de 3de bachelor kiezen de studenten Beeldende Kunsten8 in het 
eerste semester voor 6 studiepunten, in het tweede semester voor 9 studiepunten 
aanverwante keuzevakken. Omwille van de kwaliteit van de pedagogiek, wordt de 
instroom van studenten in bepaalde opleidingsonderdelen numeriek beperkt of 
afhankelijk gemaakt van een motivatiegesprek. 

Uit de studentenbevraging over de opleiding van 2007 blijkt dat gemiddeld 75% van 
de studenten Beeldende Kunsten het goed vindt dat ze de mogelijkheid hebben om 
andere studiegebieden te verkennen in het ‘aanverwant keuzepakket’ die niet 
onmiddellijk in de lijn liggen van de afstudeerrichting waarvoor ze gekozen hebben. 

2.1.4.2 Master 

De masteropleiding bestaat uit de masterproef (30 stp.), de scriptie (9 stp.), theoretische 
seminaries9 (12 stp.) en 9 stp. vrije invulling. 

Elke student kiest 4 theoretische seminaries10 uit een groter aanbod. Veel seminaries 
ontstaan uit de terugkoppeling van onderzoek naar het onderwijs. Ze zijn veel meer als 
discussieplatform en interactieve gebeurtenis bedoeld, dan louter ex cathedra lessen. De 

                                                        
7 B2.1-5 Lijst aanverwante keuze opleidingsonderdelen en studiefiches 2007-2008 
8 B2.1-6 Lijst gekozen aanverwante opleidingsonderdelen door de studenten Beeldende Kunsten 2de en 3de bachelor in 
academiejaar 2007-2008 
9 B2.1-7 Lijst masterseminaries 2007-2008 
10 B2.1-8 Lijst gekozen masterseminaries door de studenten master Beeldende Kunsten in academiejaar 2007-2008 
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student kan op die manier zijn theoretisch traject volledig personaliseren en enten op 
het eigen onderzoek. 

Elke student beschikt bovendien over 9 vrij te bepalen studiepunten. Deze kunnen 
zowel met theorie- als praktijkvakken ingevuld worden. Ofwel kiest de student voor 
‘groepskritische bijeenkomsten’ (3 stp.), dat is een discussieplatform over eigen werk en 
dat van medestudenten. Ofwel kiest de student voor 3, 6 of 9 stp. 
opleidingsonderdelen binnen de Associatie Universiteit Gent. Ofwel kiest de student 
voor een meer praktijkgerichte invulling via ‘kunst in het werkveld’ (6 of 9 stp.). Dit 
laatste mag zeker niet louter als ‘stage’ gezien worden, dus als zuiver uitvoerende taak, 
maar wel als een artistieke bezigheid binnen een instelling, bedrijf of ad hoc initiatief. 
De confrontatie met een publiek is een bijkomende vereiste. 

De masteropleiding Beeldende Kunsten bestaat uit vier opleidingsonderdelen. Alle 
opleidingsonderdelen lopen op jaarbasis. 

 MA S T E R P R OE F  (3 0  S T U D I E P U N T E N )  

De masterproef vertrekt vanuit het mastervoorstel dat de student bij inschrijving heeft 
ingediend. Het verder uitwerken en formuleren van een inhoudelijke vraagstelling 
vanuit het mastervoorstel gebeurt in het eerste deel van het academiejaar (masterproef 
1) door middel van een voorbereidend onderzoek en het opstarten van de realisatie 
van beeldend werk of ontwerp. Gedurende het academiejaar zet de student dit proces 
verder (masterproef 2) door op een persoonlijke en kritische manier een eigen 
kunstwerk, ontwerp, styling, collectie of installatie te verwezenlijken. Dit werk moet 
getuigen van een creatieve en kritische ingesteldheid t.o.v. het medium. De verworven 
competenties zullen de student in staat stellen een werk te realiseren dat voldoende 
kwaliteit bevat om een confrontatie met de buitenwereld te doorstaan en dat getuigt 
van een zelfstandig beoefenen van de kunsten op het niveau van een beginnend, 
onderzoekend kunstenaar/vormgever. 

Binnen het masterproject start de student vanuit het atelier een zoektocht naar een 
eigen werk- en denkproces. Alles kan opnieuw ter discussie gesteld worden. Past de 
methodiek, de geselecteerde manier van werken binnen de thematiek? Door op elk 
moment in het ontstaansproces na te denken over een eigen systeem groeit het geloof 
in een positief eindresultaat. Die zelfreflectie moet er bovendien toe leiden dat de 
kunstenaar genuanceerder en persoonlijker werk zal maken. Deze onderzoekende 
manier kan ook aansluiten bij het schrijven van de scriptie. 

 S C R I P T I E  (9  S T U D I E P U N T E N )  

In het opleidingsonderdeel scriptie voert de student een talig, discursief onderzoek dat 
resulteert in een scriptie. Zo geeft hij aan dat hij zelfstandig een discursief onderzoek 
kan voeren en hierover kan rapporteren. 

Met de scriptie bewijst de student dat hij coherent en communicatief kan nadenken 
naar aanleiding van het eigen artistiek onderzoek. 

De scriptie telt minimaal 5000 woorden. De vraagstelling, de ontwikkeling van het 
thema en het besluit moeten helder geformuleerd zijn. De student dient zijn mentoren 
ervan te overtuigen dat het onderwerp, dat hij algeheel vrij kan bepalen, gerelateerd is 
aan zijn masterproef of aan zijn artistiek onderzoek in het algemeen. De student kan 
ervoor kiezen deels of volledig over het eigen werk te schrijven of over een vrij thema. 

 T H E OR E T I S C H E  S E MI N A R I E S  (1 2  S T U D I E P U N T E N )  

De student schrijft zich bij de start van het academiejaar in voor vier seminaries naar 
keuze, uit de 30 die aangeboden worden. Een theoretisch seminarie wordt steeds op 
semesterbasis aangeboden à rato van ongeveer 2u per week. Een seminarie is 
probleem- en onderzoeksgericht. Het is thematisch van opzet en niet overzichtsgericht. 
Inhoudelijk staan de theoretische seminaries in de master open voor allerhande 
onderwerpen en thema’s gelinkt aan de studiegebieden van de beeldende en 
audiovisuele kunsten. De specifieke focus van een seminarie vertrekt vanuit het 
onderzoek van een docent. Grenzen van artistieke disciplines kunnen daarbij 
overschreden worden. 

 T E  K I E Z E N  OP L E I D I N G S ON D E R D E L E N  (9  S T U D I E P U N T E N )  
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De studenten kunnen in dit programmadeel 9 studiepunten naar keuze opnemen en 
daarbij kiezen voor één van de onderstaande opleidingsonderdelen, maar ze kunnen 
ook verschillende onderdelen combineren. 

a) Kunst in het werkveld (6 of 9 studiepunten) 
Binnen dit opleidingsonderdeel kiest de student een externe partner, waarmee hij 
projectmatig samenwerkt. Hedendaagse beeldende kunst en design zijn verbonden 
met een breder veld van culturele en sociale praktijk. Dit programmaonderdeel verbindt 
artistieke productie met het publiek domein van discussie, beeldend onderzoek, 
productontwikkeling, audiovisuele realisaties en vertoningspraktijk. In een breder kader 
gaat de invulling van dit programmaonderdeel over ‘omgaan met externe context in 
kunstbeoefening’. De opleiding stimuleert dit en bouwt zo langzaamaan een netwerk 
uit worden waarvan de student gebruik kan maken. De studenten engageren zich in 
creatieve en creërende taken binnen een specifieke werkveldsituatie. Louter uitvoerende 
taken worden niet als ‘kunst in het werkveld’ in aanmerking genomen. Confrontatie 
met een publiek is een voorwaarde. 

b) Reflectie-en discussieplatform (3 studiepunten) 
In dit opleidingsonderdeel krijgen masterstudenten de mogelijkheid om over de 
afstudeerrichtingen heen de eigen masterprojecten aan elkaar voor te stellen. Studenten 
leren, onder begeleiding van een docent, het eigen werk helder en analytisch te 
formuleren en hierover met anderen in discussie te treden. Er werden platforms 
ingericht onder de titel: Kunsten, Vormgeving en Audiovisueel. Studenten kiezen in 
welke groep zij inschuiven. 

c) Opleidingsonderdelen binnen AUGent (3/6/9 studiepunten) 
Binnen het aanverwant keuzepakket kan de student opleidingsonderdelen volgen die 
elders binnen de associatie worden georganiseerd. Het gaat hier om 
opleidingsonderdelen aan Hogeschool Gent, Universiteit Gent, Arteveldehogeschool of 
Hogeschool West-Vlaanderen. 

2.1.5 Toets of alle opleidingsdoelen aan bod komen op het gepaste ogenblik 

Tegen het begin van elk academiejaar worden de studiefiches in de 
opleidingscommissie herbekeken en eventueel aangevuld of herschreven. Daarbij wordt 
ook nagegaan of alle opleidingsonderdelen op het juiste ogenblik aan bod komen, en 
wordt bijgestuurd. Ook programmawijzigingen11 komen in deze vergaderingen aan 
bod. In maart 2007 heeft de onderwijsinnovator van KASK in samenwerking met een 
stafmedewerker van de sector onderwijs van de hogeschool de studiefiches opnieuw 
onder de loep genomen en verder verfijnd. 

2.1.6 Disciplineoverstijgende leeractiviteiten rond competenties 

De opleiding gaat uit van een concept dat interdisciplinaire kruisbestuiving tussen de 
verschillende ateliers stimuleert. Zo gaan niet alleen theorie en praktijk de dialoog aan 
met elkaar, maar autonome en toegepaste kunsten interageren eveneens. 
Sommige projecten worden in onderlinge samenwerking met studenten uit 
verschillende afstudeerrichtingen (of ateliers) uitgewerkt: bv. in 3de bachelor werken 
studenten Mode en Fotografie samen rond de collecties van de studenten Mode (bv. 
in 2008 ‘stof-e-ring’).  

Openheid betekent in de eerste plaats een intellectuele openheid in het artistiek 
onderzoek. Die onderzoekende instelling brengt ieder werk in contact met en in de 
context van andere disciplines. Men kan bijvoorbeeld geen ‘Wijkonderzoek’ 
(Fotografie) doen zonder in contact te komen met beginselen van sociologie of het 
onderzoek naar het sociale weefsel of de geschiedenis van een gebied. Ieder 
autonoom artistiek onderzoek is tegelijk ook een zoektocht naar de bronnen van het 
beeld en de context ervan.  

Het opleidingsonderdeel ‘aanverwante keuzepakketten’ biedt de student de 
mogelijkheid om andere studiegebieden te verkennen die niet onmiddellijk in de lijn 
liggen van de afstudeerrichting waarvoor hij gekozen heeft. Via het aanverwant 
keuzepakket kunnen studenten opleidingsonderdelen opnemen in alle andere ateliers 
van KASK. Het voordeel van dit systeem is dat een student zelf zijn studiepakket kan 

                                                        
11 B2.1-9 PROC/AD/OND/003 
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samenstellen in lijn met zijn interessevelden en noden. De aanverwante vakken in 2de 
en 3de bachelor vormen één vierde van de studiepunten. 

De afstudeerrichting Multimediale Vormgeving en het atelier Beeld & Installatie kunnen 
op zich beschouwd worden als kruispuntateliers waar verschillende disciplines steeds 
met elkaar in contact gebracht worden. 

De algemene theoriecursussen uit de bachelor worden gevolgd samen met studenten 
van andere afstudeerrichtingen. Ook in KASK-lezingen en in Studium Generale is dit 
het geval. De sprekers in KASK-lezingen (ongeveer 2-wekelijks- zijn zowel beeldende 
kunstenaars, vormgevers, regisseurs, theoretici). Studium Generale is een keuze-
opleidingsonderdeel dat ontstond aan de Hogeschool Gent en dat openstaat voor alle 
studenten van alle departementen. Het is opgevat als een dubbele reeks lezingen rond 
een eigentijds thema, met als rode draad ‘kritiek van het actuele’. Wetenschappers, 
kunstenaars, politici, bedrijfsleiders enz. voerden er in de voorbije jaren het woord12. 

In de masterseminaries en op de discussieplatforms ontmoeten studenten uit diverse 
disciplines elkaar in kleine, dialogerende groepen. 

De opleiding Beeldende Kunsten maakt deel uit van een groter geheel waar er een 
nauw contact is met disciplines binnen de audiovisuele kunsten en theorie. In de 
vakgroepen zijn docenten van andere disciplines actief aanwezig. 

2.1.7 Vergelijking van de inhoud van de opleidingsonderdelen met binnen- en 
buitenlandse opleidingen 

Bij het opstarten van de nieuwe ateliers werd het programma van soortgelijke 
opleidingen in binnen- en buitenland geconsulteerd via websites en via persoonlijke 
contacten. Voor de opstart van het atelier Beeldhouwkunst bijvoorbeeld werden 
vergelijkbare onderwijsinstellingen in Duitsland en Nederland en privé-instellingen in 
Firenze13 geconsulteerd. 
Voor de verdere ontwikkeling van de programmaopbouw hebben docenten Web- & 
Interactief Design een werkbezoek georganiseerd naar het Britse University College 
Falmouth waar de opbouw van de M.A. Interactive Art & Design inspiratie opleverde 
voor Web- en Interactief Design. Zowel voor de algemene benaderingswijze van 
academisch onderwijs op het vlak van digitale interactieve media alsook voor meer 
specifieke aspecten zoals de integratie van onderzoeksgerichte componenten binnen 
een hybride omgeving van toegepast design en vrije kunsten. Het is de bedoeling dit 
contact te bestendigen in een docentenuitwisseling. 

Bij het opstarten van de Master werd het programma vergeleken met de werking van 
diverse buitenlandse instellingen o.a. The Metropolitan University, Faculty of Art & 
Design (Manchester), Piet Zwart Institute (Rotterdam), Malmö art Academy Lund 
University, Website interartes, University of Brighton (waar de voorzitter van de 
Opleidingscommissie aanwezig was op de Elia-teacher conferentie in 2007). 

Ook de opleidingsonderdelen en studiefiches van onze associatiepartner UGent werden 
op vlak van theoretische opleidingsonderdelen geanalyseerd en vergeleken met de 
eigen programma’s. 

2.1.8 Internationale dimensie in programma 

Het programma, de opleidingsonderdelen en competenties zijn internationaal 
georiënteerd. De opdrachten en studiefiches in bachelor en master verwijzen naar - en 
gebruiken de internationale context als uitgangspunt. Ook de literatuurlijst is 
internationaal. 

In het kader van het Socrates institutioneel contract van de Hogeschool Gent nam het 
departement deel aan het Socrates/Erasmus programma, waarvoor met 35 instituten 
een bilateraal akkoord werd afgesloten. Hierdoor krijgen studenten de mogelijkheid om 
in het buitenland lessen te volgen en is ook docentenmobiliteit een optie.  
Er wordt ook uitgekeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden met instituten in het 
buitenland. Via de vakgroepen krijgen docenten de kans bezoeken te brengen aan 
instituten die daarvoor eventueel in aanmerking komen. Omdat scholen veranderen en 
samenwerkingsverbanden snel kunnen verouderen moeten deze contacten 

                                                        
12 B2.1-10 Programma KASK-lezingen en Studium Generale 
13 www.angelartschool.com 
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voortdurend bijgestuurd worden. 
Vaak wordt hiervoor gebruik gemaakt van het persoonlijke netwerk van docenten. 
Deze komen via hun galerie, groepstentoonstellingen of tentoonstellingen en 
gastcolleges in het buitenland in contact met docenten van andere instituten. 

Naast de gewone Erasmus-uitwisselingen wordt zoveel mogelijk ingegaan op 
mogelijkheden voor kortlopende projecten met studenten (voor een overzicht van de 
internationale projecten verwijzen we naar facet 6.1).  

Op de jaarprogrammatie staat een reis- en projectweek ingepland. Voorbeeld: Zo 
organiseren de docenten en studenten Fotografie jaarlijks een studiereis en bezoeken 
ze specifieke tentoonstellingen; gaan de studenten Textielontwerpen beurzen en 
bedrijven bezoeken: Heimtextiel (Frankfurt), Première Vision (Parijs), Maison & Objet 
(Parijs), Tissu Premier (Lille); gaan de docenten en studenten Schilderkunst naar 
Istanbul, Schafhausen, Wenen, München en Baden-Baden of naar Keulen, München 
en Frankfurt. De studenten van de 1ste bachelor maakten de laatste jaren tijdens de 
projectweek telkens een meerdaagse landschapstage in de omgeving van Cap Gris Nez 
in Noord-Frankrijk.  

Studenten kunnen ook kiezen voor een afstudeerproject of extra projecten in het 
buitenland (Fotografie). 

 

Internationale gastdocenten: 

FOTOGRAFIE 
2002-03 

• Louis Zaal, NL, Hollandse Hoogte, persagentschap 
• Leonard Freed USA, fotoagentschap Magnum 
• Teun Voeten, NL, oorlogsfotograaf 
• 2003-04 
• David Evans, Arts Institute of Bournemouth. Department of photography, kwam een 

lezing geven met als titel One on One. Deze lezing stond open voor alle studenten van 
het departement Academie. Het contact met David Evans was ook interessant in 
verband met BaMa en studentenuitwisselingen in Bournemouth 

• Teun Voeten, NL, Hollandse Hoogte kwam spreken over zijn ervaringen als 
oorlogsfotograaf 

• Marc Trivier kwam spreken over zijn werk 

2004-05 
• Louis Zaal, NL, Hollandse Hoogte kwam 1 dag spreken over Fotoagentschappen. 
• Carl De Keyzer kwam spreken over zijn werk als documentair fotograaf in Rusland 
• Nick Hannes kwam spreken over zijn werk als documentair fotograaf in Irak 
• Christoph Ruys kwam een voordracht houden over fotografie en het museum in het 

kader van de voordrachtenreeks van de Academie Gent. 
• Okwi Enwezor, curator Kassel 

2006-2007 
• Carl de Keyzer, magnum fotograaf over documentaire projecten 

2007-2008 
• Armand Mevis (grafisch ontwerper van het bureau Mevis & Van Deursen) 
• Aglaïa Konrad (Oostenrijkse kunstenares verblijvend in Brussel) 
• Moritz Küng (Zwitserse tentoonstellingsmaker verblijvend in Brussel) 
• Hans van der Meer - Frank van der Salm (onder voorbehoud) beide Nederlandse 

fotografen 
Verder kiezen de studenten uit onderstaande fotografen voor een door hen 
samengestelde lezing: 
Wolfgang Tillmans, Jeff Wall, Nobuyoshi Araki, Nan Goldin, Hiroshi Sugimoto, Thomas 
Ruff , Bernd en Hilla Becher, Thomas Struth, Candida Höfer, Andreas Gursky, Philip-
Lorca diCorcia, Helmut Newton, Cindy Sherman, Jean-Marc Bustamante, Gabriele 
Basilico, Thomas Demand, William Eggleston, Lee Friedlander, Robert Mapplethorpe, 
Martin Parr, Richard Billingham, Rineke Dijkstra, Stephen Shore, Robert Adams. WV 
Joan Fontcuberta, William Klein. 
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TEXTIELONTWERPEN 
• Maud van de Veire, kunstenaar 
• Saskia Westerduin, ontwerper/designconsultant 
• Jo Goossens, oud-student, designmanager Bekaert-Depla 
• Eugène Van Veldhoven (NL), textielontwerper 
• Marie Mees, textielontwerper 
• Freek Wambacq, kunstenaar 
• Michael Lin (Taiwan), kunstenaar 
• Christoph Hefti (CH), textielontwerper bij Dries Van Noten 
• Moniek Bucquoie, design expert 
• Miet Crabbé, Lena Lena 
• Anne-Marie Vanderplaetsen, Solbiati 

MODE 
• Romy Smits 
• Veerle Windels 
• Marnik Baert 
• Valentine Kempynck 
• Iris Claessens 
• Valentijn Byvanck 
• Karina Leijnse 
• Weyers en Borms 

MULTIMEDIALE VORMGEVING 
3D Multimedia heeft jaren lang intens, in tientallen projecten samen gewerkt met 
Voorheen Audio Visueel, De Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut in 
Amsterdam. O.a. Het schone van het wiegen in de RietwoodStudio, Het Nieuwe 
Eetpaleis in de Brakke Grond, Wisselstukken in Theater Binnenpret Amsterdam, Vanop 
de Werkvloer in Kunst-Zicht, Winter in New York in het Balkon in Gent. 

Uitwisseling van docenten en studenten binnen Erasmus en eigen middelen. 
Workshops te Amsterdam, Mertola Portugal, Hermitage Pilsen Tsjechië en in het Balkon 
op de Muide te Gent.  
Verder hebben de docenten goede contacten en uitwisselingen met de Academie van 
Duinkerken in Frankrijk; l’Academy Regionale de Dunkerque. O.a A votre Service in 
Duinkerken en Dienst Kunst-Zicht in Gent. Studentenuitwisseling via Erasmus. 
Ook met De Janacek Academy in Brno Tsjechië heeft Multimediale in een driejarig 
Tempusproject meermaals studenten en docenten uitgewisseld en theaterprojecten 
opgezet oa in het Marthatheater Brno en het Lam Gods in Port Actif te Gent. 
Verder projecten met onder meer Sint Joost, Breda (Nl), Akademie Düsseldorf (D), 
Hogeschool voor de Kunsten Arnhem (Nl), University Nottingham (GB). 
Sinds 2007 richt de afstudeerrichting zich op samenwerking met drie partners. In 
Duitsland met het Bauhaus te Weimar, in Polen, Krakow, Academy of Fine Arts, 
Akademia Sztuk Rieknych Krakowen en in Slowakije, Bratislava de Vysola Skola 
Meirickyck Umeni, Academy of Performing Arts. 

Gastprofessoren in Multimediale Vormgeving: 
Kristof Patry / Openbare Ruimte 2006 -2007, Ilse Roman / Geactiveerde Ruimte 2005 
– 2006, sinds 2005 Hans Bryssinck / Geactiveerde Ruimte, sinds 2006 Bob Van de 
Putte / Vrije Vormgeving, sinds 2007 Wouter Decorte / Openbare Ruimte, sinds 2006 
Jan Vercruysse, Hans Op de Beeck en Michael Borremans (korte interventies en 
individuele gesprekken). 
Onderstaande gastdocenten waren te gast in 3D Multimediale Vormgeving sinds 1990 
voor lezingen, workshops en demonstraties. Eén of meerdere dagen, naar aanleiding 
van tentoonstellingen of voorstellingen te Gent, of/en ondermeer in het kader van 
uitwisselingsprojecten van Tempus (1991-1994) of Erasmus: 
Alexandra Alexander (USA), Arno Arts (Nl), Pascal Baes (Fr/B), Sam Bogaert (B), Hans 
Bryssinck (B), Cel Crabeels (B), Mimi Debruyn (B), Danny Devos (B), Dianna Frid (USA), 
Paul Gallis (Nl), Ria Geenen (B), Johan Grymonprez (B,USA), Peter Halash 
(Tsjechie,USA), Harry Heyink (Nl), Thomas Hirschhorn (Zw/F), Jos Houweling (Nl), Aki 
Kawakami (Japan), Jan Konechy (Tsjechie, Erik Lagrain (B, Za), Georg Manak (Nl), 
Renzo Martens (Nl, B), David Moss (USA), Titus Muizelaar (Nl), Holger Nickisch (D), 
Jürgen O. Olbrich (D), Mustafa Pelivneli (Tr), Jana Prekova (Tsjechie), Dirk Pültau (B), 
Bogdan Renzynski (Polen), Gerard-Jan Reynders (Nl), Ilse Roman (B), Claire Bertin 
Rodenko (Fr), Joe Scanlan (USA), Jacob Schokking Nl, Denemarken), Lubo Stacho 
(Slovakije), Jean Pierre Stockmans (B), Javier Swedsky (Argentinie), Ousmane Tal 



P R O G R A M M A  

 8 0 / 2 0 4    Z E R  B E E L D E N D E  K U N S T E N  |  K A S K  -  H O G E S C H O O L  G E N T  

(Senegal), Lucas Vandervost (B), Wannes Vande Velde (B), Hans van Heirseele (B), 
Johan van Geluwe (B), Miet Warlop (B) 2007, Roger De Wilde (B), Johan De Wit (B), 
Justine Wojtyniak (Polen) 2008. 

Workshops 
De Bloedgroep / Vooruit, De Houtzee / Campo Nieuwpoort, Het Lam Gods / Port 
Actif, De Theaterfabriek / Vooruit, De Site / Vzw Rosca, De Samenscholing / Campo / 
Rits / Gent / Brussel, Mertola / Portugal / Warner van Wely / Dogtroop, Kunst van het 
wiegen / Moniek Toebosch / Amsterdam, De Ooievaarsloop / Ulay / Hermitage / Pilsen 
/ Tsjechie, European Exchange Academy / Berlijn / Brandenburg (D), Het lichaam als 
sculptuur / Port Actif. Tadeusz Kantor/De Houtzee / Tram Zwart 

GRAFISCH ONTWERP – Grafische Vormgeving 
• Lynwood Kreneck, professor of art at Texas Tech University Lubbock Texas USA. 
• Müjde Ayan, Marmara universiteit Istanbul, was 1 maand assistent in het atelier 

grafische vormgeving 
• Prof. Fikret Ucar van de Anadolu Universiteit (TR), Lezing + workshop ‘communicatie’ 

GRAFISCH ONTWERP – Grafiek 
Studenten van het atelier Grafiek namen al driemaal deel aan de ‘International Student 
Triennial’ in Istanbul, Turkije. Deze door de Marmara Universiteit (Faculty Fine Arts) 
ingerichte triënnale is een unieke gelegenheid voor de studenten om hun werk te 
meten met dat van studenten over de hele wereld. 

• Kasper Andreasen, (grafisch) beeldend kunstenaar 
• Marc De Kesel, filosoof 
• Jan Vercruysse, kunstenaar 

GRAFISCH ONTWERP – Illustratie 
• Tom Schamp, illustrator  
• Martin Salisbury, professor universiteit Cambridge 

GRAFISCH ONTWERP – Web- & Interactief Design 
Organisatie van een symposium rond hedendaagse digitale cultuur met ondermeer dr. 
prof. Geert Lovink van de Universiteit Amsterdam en Mark Amerika van University of 
Colorado. 

VRIJE KUNSTEN – Beeldhouwkunst 
• professor Shimokawa (Japanse Academie in Kanazawa) 2004 

VRIJE KUNSTEN – Mediakunst 
• Marie Loge (organisatie August Orts, Brussel) 
• Nick Ervinck (workshop 3D programma’s, 2 dagen) 
• Kristof van Gestel (oud-student Mixed Media) 
• Dirk De Wit (Bam, Gent) 
• Eva de Groote (Vooruit, Gent) 
• Reinaart Vanhoe (Academie, Rotterdam) 
• Marjolijn Dijkman (Van Eyck Academie, Maastricht) 
• Jan Vercruysse (kunstenaar) 

Tijdens de HISK - KASK workshops werden nationale en internationale gastdocenten 
ontvangen. Deze reeks workshops worden georganiseerd vanuit het atelier Mediakunst 
in samenwerking met het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) met als doel de 
educatie van technieken, methoden en artistiek inhoudelijke aspecten van de digitale 
media. Elke workshop behandelt een afzonderlijk en actueel thema die een eigen 
expertise veronderstellen van deskundigen uit het artistieke veld. Deze workshops 
dienen als ondersteuning van het artistieke werk van HISK kandidaat-laureaten en 
KASK studenten.  

Lijst van workshops georganiseerd in academiejaar 07-08 
Workshop "Blender, 3D modeling & animation"  
Deze workshop is in samenwerking met de Blender Conference. De gastsprekers 
worden door Ton Roosendaal, oprichter van NaN (Not a Number) die 
Blender ontwikkelde, i.s.m de organisatoren geselecteerd uit de deelnemers aan de 
conferentie. Vorig jaar (2007) waren dat Claudio Andaur en Jason van Gumster. 
Claudio Andaur is medeoprichter en hoofd animator van Plumiferos, de eerste Zuid-
Amerikaanse 3D animatiefilm. http://www.plumiferos.com/. Jason van Gumster is een 
Blender gebruiker van het eerste uur. Hij staat aan het hoofd van het bescheiden 
grafisch en animatiebedrijf Hand Turkey Studios. http://www.handturkeystudios.com/. 
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Workshop "Web 2.0 Design, Development & Context" 
Gastspreker: Marthe Van Dessel en Bert Balcaen 
Marthe Van Dessel is een personage dat al jarenlang actief lokale en 
internationale gezelschappen opzoekt. Samen met bolwerK, hackt, knipt en plakt ze; 
deelt, engageert, transformeert en nestelt ze zich in de stedelijke en private hardware. 
Open source is voor deze cyberfeminist, een filosofie of gewoon een pragmatische 
methodologie om elkaar in het (digitale) labyrint te ontmoeten.  
Bert Balcaen is een Gentse webdeveloper. Onder de naam Rekall Design 
(http://www.rekalldesign.com) realiseert hij sites en webapplicaties voor de 
socioculturele sector. Hij werkt ondermeer voor BAM, de Jan van Eyck AcademiContour
 en Extra City. Bij Rekall Design is hij voornamelijk bezig met het schrijven van code, 
databanken en informatie architectuur. Daarnaast heeft hij ook een interesse voor 
informatie visualisatie en interface ontwerp. 

Workshop "Sound Art & design" 
Gastspreker: Christoph De Boeck & Boris Debackere.  
Christoph De Boeck studeerde literatuur en theater aan de Universiteit Antwerpen waar 
hij een doctoraatsstudie maakte over Bertolt Brecht, theatraliteit en hedendaagse 
politieke dramaturgie. Binnen Deep Blue werkt hij als geluidsontwerper en componist. 
Daarnaast staat hij ook bekend als Audiostore, waarmee hij occasioneel als 
laptopmuzikant optreedt. http://www.audiostore.org/ 
http://www.deepblue.be/index.php?type=bio&txt_id=13&lng=eng 
Boris Debackere (Antwerpen) is kunstenaar en doceert sound design in het 
filmdepartement van Sint-Lukas Hogeschool Brussel. Hij studeerde beeld en klank aan 
het Conservatorium en de Academie van Den Haag. 
http://www.transmedia.be/peoplelabsem.html 

Workshop Physical Computing  
Gastspreker: Kurt Van Houtte  
Kurt Van Houtte is mediakunstenaar en ontwerper (interaction design). Bovendien is 
hij een van de oprichters van Dorkbot Gent. Dorkbot Gent is onderdeel van een 
globaal netwerk organisaties die events organiseren waar kunstenaars, wetenschappers 
en geïnteresseerden informeel samenkomen onder het motto ‘people doing funny 
things with electricity’.  

 

In de master slaan externen uit het werkveld via feedback op de masterprojecten 
bruggen naar de buitenwereld en naar andere disciplines. Het opleidingsonderdeel 
‘kunst in het werkveld’ biedt ook de mogelijkheid één of meerdere kleine projecten te 
realiseren, bestemd voor derden buiten de opleiding. De mogelijkheid bestaat om dit te 
realiseren in een buitenlandse organisatie. Vanuit de opleiding zal dit gestimuleerd 
worden en zal er een netwerk uitgebouwd worden waarvan de student gebruik kan 
maken. 

Het lidmaatschap van ELIA (European League of the Institutes of the Art) maakt 
deelname aan symposia en internationale kunstprojecten mogelijk. 

Binnen het opleidingsonderdeel Studium Generale worden ook buitenlandse sprekers 
uitgenodigd. 

2.1.9 Procedure voor curriculumherziening en -innovatie 

2.1.9.1 Procedure 

De opleidingscommissie fungeert als beleidsvoorbereidend orgaan bij wijzigingen in het 
curriculum, die de Departementsraad moet goedkeuren. Deze wijzigingen kunnen 
gevolg zijn van studentenbevragingen. OP-leden kunnen op basis van hun 
persoonlijke ervaringen met het curriculum en het werkveld voorstellen tot wijzigingen 
indienen. Het geheel van aanpassingen aan het curriculum verloopt via 
programmawijzigingen en via bijsturingen van de studiefiches van de 
opleidingsonderdelen. 

Die aanpassing gebeurt volgens een vaste administratieve procedure14. Een voorlopig 
dossier wordt door de opleidingscommissie overgemaakt aan de Departementsraad met 

                                                        
14 B2.1-9 PROC/AD/OND/003 
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omschrijving van de voorgestelde wijziging, motivatie, personeels-, financiële en 
infrastructuurgevolgen. Per gewijzigd opleidingonderdeel wordt een nieuwe studiefiche 
bijgevoegd. De voorzitter van de Departementsraad bezorgt het Sectorhoofd Onderwijs 
het formulier ‘Aanvraag tot wijziging studieprogramma’. De door het Sectorhoofd 
Onderwijs administratief goedgekeurde documenten worden voorgelegd aan de 
Departementsraad. Na goedkeuring wordt het volledige dossier overgemaakt aan de 
Algemene Directeur die in samenspraak met het Sectorhoofd Onderwijs het dossier 
voorlegt aan het Bestuurscollege. Tot 2005 legde het Bestuurscollege dit voor aan de 
Raad van Bestuur die uiteindelijk een definitieve beslissing nam. Sinds 2006 beslist het 
Bestuurscollege autonoom over programmawijzigingen. 

2.1.10 Aanpassing van het curriculum met bijzondere aandacht voor het 
academiseringsproces 

Bij de uitbouw van de bachelor- en masterprogramma’s werd actief aandacht gegeven 
aan het academiseringsproces. Dit drukte op vier verschillende manieren een stempel op 
het studieprogramma: 

1. Studenten worden op professionele en specialistische wijze geïntroduceerd in 
wetenschappelijke denkkaders inzake kunst. ¼ van het bachelorprogramma bestaat uit 
algemeen theoretische introducties en verdiepende opleidingsonderdelen (per 
bachelorjaar 15 studiepunten, 9 in het eerste semester, 6 in het tweede. Deze spreiding 
maakt het tweede semester ietwat theorievrijer, zodat er meer aandacht naar het 
praktijkwerk kan gaan). 

2. Meer dan voorheen besteden ateliers aandacht aan onderzoekende attitudes en 
competenties. De opleiding heeft er al vroeg voor gekozen kunstenaars niet alleen op 
een praktisch-artistieke manier op te leiden maar ze eveneens te stimuleren een kritische 
houding te ontwikkelen tegenover hun werk, ideeën en de uitvoering ervan. Dit zowel 
op vlak van techniek en praktische probleemoplossingen, maar ook en vooral door 
reflectie binnen het atelier. In de ateliers van bachelor en master werd dit aspect verder 
uitgebouwd. 

3. De student wordt ook in de theoretische omkadering van de opleiding geïnitieerd in 
onderzoekscompetenties op discursief vlak. Dit gebeurt in alle theoretische 
opleidingsonderdelen, maar komt expliciet naar voor in de leerinhoud 
‘onderzoeksmethodiek’ in 1ste bachelor, in het aanverwant opleidingsonderdeel 
‘schrijfmethodiek’, en in het opleidingsonderdeel ‘dossier’ in 3de bachelor. In dat laatste 
maakt de student een stand van zaken op van het eigen werk, na 3 jaar studie, zowel 
beeldend (portfolio, dvd) als talig/discursief. Het dossier bestaat dus uit een 
zelfreflexieve tekst én uit een ‘beeldbank’ of uitgeselecteerd archief. Het 
opleidingsonderdeel wordt begeleid door een docent theorie en een docent atelier. 
Eigen aan de academisering is nl. ook de grotere en betere integratie van beide. 
In het programma van bepaalde afstudeerrichtingen worden de studenten via een 
apart opleidingsonderdeel in de eerste bachelorjaren voorbereid op dit 
opleidingsonderdeel ‘dossier’: o.a. Fotografie ‘onderzoek persoonlijk artistiek dossier’; 
Beeld & Installatie ‘tekst, reflectie en discours’ en ‘portfolio en dossier’. 

Een belangrijke curriculumwijziging was de opwaardering van het opleidingsonderdeel 
scriptie in de master. In het oude programma vormde de scriptie een onderdeel van het 
artistieke afstudeerproject. In de master werd zij verzelfstandigd (9 stp.). De scriptie is 
het resultaat van een klein onderzoek dat de student voert, naar een thematiek die 
gelinkt is aan de masterproef. 

4. Tenslotte is er de instroom van onderzoeksresultaten van lesgevers, in de opleiding. 
Dit gebeurt in de bachelor door aanwerving van lesgevers met onderzoeks-cv. In 
functie daarvan werden de leerinhouden in het programma specialistisch geformuleerd 
(bv. de opdeling van de kunstgeschiedenis per specifieke periode), zodat specialisten 
kunnen worden aangesteld. In de master staan de seminaries geprogrammeerd. Via 
deze opleidingsonderdelen vinden de resultaten van onderzoek binnen KASK (en deels 
ook daarbuiten) hun weg naar de pedagogiek. Op die manier blijven studenten 
voeling houden met de nieuwste tendensen binnen het vakgebied. 
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2 . 2  E I S E N A C A DE MI S C HE  GE R I C HTHE I D (F A C E T  2 . 2 )   

2.2.1 De plaats van onderzoek binnen een opleiding in de Beeldende Kunsten 

Binnen de opleiding Beeldende Kunsten ligt het accent op het creëren van het 
autonoom beeldend werk. Hierbij is het ontwikkelen van een eigen beeldtaal door de 
student van bijzonder groot belang. Dat vereist echter een zeker meesterschap zowel 
aangaande artistieke visie als theoretische reflectie, techniek en technologie. Het is deze 
vereiste in het bijzonder die een stevige verankering van het onderwijs in onderzoek 
noodzakelijk maakt. 
Die verankering vindt plaats in de ateliergebonden opleidingsonderdelen en de 
theorielessen. Door de aanwezigheid van docenten die zelf actief betrokken zijn bij 
onderzoek, stromen relevante onderzoeksresultaten niet alleen door naar de student, 
maar wordt de student ook aangespoord en begeleid om zelf persoonlijk onderzoek te 
verrichten. In het kunstonderwijs behoort de ‘ontvoogding’ van de student om te 
komen tot een autonome en onderbouwde artistieke visie tot de streefdoelen. Het 
formuleren van een eigen vraagstelling en het in staat zijn om deze vraagstelling 
autonoom (maar begeleid) te ontwikkelen en te realiseren in een artistiek werk, wordt 
gestimuleerd door een context waarin onderwijs en onderzoek zijn verstrengeld en 
elkaar voeden. Meer concreet vormt het contact met onderzoek en onderzoekers een 
stimulans voor de student om hetgeen hij intuïtief ontwikkeld heeft uit te werken 
binnen een omgeving die artistiek, theoretisch en maatschappelijk geïnformeerd en 
competent is. 

2.2.2 Aandacht in het programma voor kennisontwikkeling en ontwikkeling van 
competenties 

Zowel in de bachelor als in de master gaat veel aandacht naar kennisontwikkeling en 
de ontwikkeling van competenties eigen aan de opleiding. 

De groepering van de competenties in clusters maakt duidelijk dat competentielijnen 
doorheen de verschillende jaren verder uitgediept worden. 

Kennisontwikkeling bij studenten vindt plaats via vakliteratuur en in de interactie tussen 
het onderwijs en het onderzoek in de kunsten. De studenten leren op verschillende 
wijzen informatie te verwerven en te verwerken, zowel in het kader van de ateliers als in 
de theoretische opleidingsonderdelen (algemene vorming). Zo worden ze er reeds 
vanaf het eerste jaar toe aangezet vakliteratuur te consulteren, wat uiteindelijk zeer 
belangrijk is voor het uitwerken van hun dossier en scriptie in de 3de bachelor en het 
masterjaar. Dit wordt gestimuleerd door actuele vakliteratuur te voorzien in de 
bibliotheek en hen ertoe te motiveren elektronische informatiebronnen correct te 
gebruiken. 

De inhoud van het programma en de aangeboden werkvormen waarborgen de 
ontwikkeling van vaardigheden op gebied van de beoefening van de kunsten. 
Vaardigheden worden gradueel aangeleerd. Dit komt onder andere tot uiting in de 
opbouw van het programma. Opleidingsonderdelen bouwen voort op eerder 
verworven competenties. 

2.2.3 Aandacht in het programma voor vaardigheden die het maatschappelijk en 
beroepsmatig functioneren ondersteunen 

Kritische reflectie en zelfkennis, denk- en redeneervermogen en 
verantwoordelijkheidszin zijn belangrijke voorbeelden van algemene competenties die 
over de verschillende jaren van de opleiding ontwikkeld worden binnen verschillende 
opleidingsonderdelen. 
Rond creërend en communicatief vermogen en het vermogen om samen te werken zijn 
competentielijnen doorheen alle jaren uitgewerkt. 
Ook beroepsgerichte competenties komen in alle jaren uitgebreid aan bod. 
Vaardigheden en attitudes worden geoefend in projecten, oefeningensessies, bij het 
uitwerken van opdrachten en de masterproef (zie ook 2.5.1 werkvormen). De 
opdrachten binnen het pedagogisch kader simuleren reële opdrachten. 
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Al vanaf de 1ste bachelor presenteren de studenten hun werk, in een interne 
presentatie/tentoonstellingsruimte in het atelier. Alle presentaties gebeuren ten 
overstaan van de medestudenten. In 2de bachelor worden, aanvullend op de manier 
van werken van de 1ste bachelor, in- en externe confrontatie en 
tentoonstellingsmomenten opgezet of wordt ingespeeld op externe aanbiedingen, 
projecten of manifestaties. In de 2de en de 3de bachelor worden studenten ook 
gestimuleerd om op eigen initiatief mee te doen aan externe tentoonstellingen, 
manifestaties en wedstrijden. In de 2de bachelor bouwen de studenten een 
eindpresentatie op, in de 3de bachelor is dat een publieke eindpresentatie, toegankelijk 
voor een breed publiek op een locatie intern of extern aan de onderwijsinstelling. De 
masterstudenten presenteren als afronding van hun masterproject een volwaardige 
tentoonstelling en weten een (schriftelijk) discours op te bouwen ter ondersteuning van 
hun artistieke realisaties. 

Iedere presentatie en beoordeling gaat gepaard met een oefening in mondelinge 
‘inhoudelijke plaatsing’ en ‘toelichting’ door de student. Docenten sturen een gerichte 
bevraging die aanzet tot zelfbevraging en kritische reflectie. Dit gebeurt om de 
studenten aan te moedigen inzicht te verwerven in hun artistieke evolutie. Deze 
inzichten voeden en ondersteunen hun verdere ontplooiing. 
Gelijktijdig worden de studenten aangemoedigd om in functie van de mondelinge 
‘toelichting’ een schriftelijke voorbereiding te maken, en dit regelmatig te doen 
onafhankelijk van evaluaties, en op zelfstandige basis. 

Deze schriftelijke reflexieve terugkoppeling leert hen een groter overzicht en inzicht van 
hun eigen evolutie te onderkennen en te begrijpen, en de onderlinge samenhang van 
hun afzonderlijke werken te plaatsen in een groter geheel. 
Doorheen de verdere bachelorjaren komen deze vaardigheden op een hoger niveau, 
wat hen toelaat een goed onderbouwd dossier af te leveren bij het afsluiten van hun 
bacheloropleiding en ter voorbereiding van hun scriptie in hun masterjaar.  

2.2.4 Aandacht in het programma voor werkveldervaring 

De dialoog met de professionele realiteit vindt voortdurend plaats: via (internationale) 
gastdocenten, masterclasses en via de mogelijkheid om in het atelier met professioneel 
materiaal te werken. Studenten participeren via studiereizen, workshops enz. aan 
activiteiten in het werkveld. Zij stellen ook zelf tentoon buiten de school15. 
Doordat veel docenten actief in het beroep staan16 hebben de studenten ook via deze 
weg contact met het werkveld. 
Tijdens de opleiding worden vanaf de bachelorjaren gradueel competenties 
opgebouwd, die de studenten in staat moeten stellen zichzelf staande te houden in het 
artistieke veld na hun opleiding. Die competenties omvatten: bezoeken aan actuele 
kunsttentoonstellingen, deelname aan kunstmanifestaties en -wedstrijden, eigen 
initiatieven in het werkveld, regelmatige toetsing aan de kunstscène, toonmomenten 
en, ter afsluiting van zowel de bachelor- als masteropleiding, de eindbeoordelingen 
door een buitenschoolse jury uit het reguliere kunstcircuit, de kunstkritiek, en curatoren. 

In de master krijgen de studenten de mogelijkheid om werkveldervaring op te doen (6 
of 9 studiepunten). Het programmaonderdeel ‘kunst in het werkveld’ verbindt de 
artistieke productie met het publieke domein van discussie, beeldend onderzoek, 
productontwikkeling en tentoonstellingspraktijk (discours en display). In een breder 
kader gaat de invulling van dit programmaonderdeel over ‘omgaan met context in 
kunstbeoefening’. Deze context vormt samen met het openbaar karakter van en de 
confrontatie met een publiek de kern van dit opleidingsonderdeel. Studenten gaan aan 
de slag in een reële praktijkcontext en leren onderhandelen, akkoorden afsluiten, 
samenwerking opzoeken en uitbouwen. Ze worden verplicht artistieke standpunten in 
te nemen en te formuleren die gedragen worden door een groep of tot stand komen 
in overleg en die een gemeenschappelijk eindresultaat beogen met het behoud van 
hoge standaards en criteria. De maatschappelijke relevantie van hun werk en hun 
artistieke geloofwaardigheid worden op de proef gesteld en getoetst door in het 
artistieke discours en werkveld te stappen op basis van gelijkwaardigheid als partner in 
het onderzoek en de beoefening van de kunsten. 

Voorbeelden:  

                                                        
15 B2.2-1 Lijst studiebezoeken en tentoonstellingen 
16 B3.1-10 zie CV’s in bijlage 
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• professioneel engagement binnen de culturele gemeenschap. Opzetten van en 
meewerken aan een kunstenproject. 

• opdrachten en/of projecten uitgaand van een partner buiten KASK. 
• stage in een bedrijf of een culturele instelling met een wel omschreven taak als 

ontwerper of tentoonstellingsbouwer. 
• participatie in projecten in de samenleving waar masterstudenten een artistieke invulling 

aan kunnen geven. 

In al deze gevallen moet er een goedkeuring van het voorstel komen van de 
coördinator master van de afstudeerrichting of de titularis van dit opleidingsonderdeel. 
Samen met deze goedkeuring wordt op basis van de verwachte studielast 6 of 9 
studiepunten toegekend aan het voorstel. Er moeten dus aan een aantal criteria 
voldaan zijn om in aanmerking te komen voor een aantal studiepunten. Dit is 
afhankelijk van het werkveld waar de student in functioneert. 

Fotografie 
In het academiejaar 2007-2008 hebben alle studenten van de afstudeerrichting 
Fotografie gekozen voor het opleidingsonderdeel 'kunst in het werkveld’: 

• 5 studenten werken/fotograferen in een scholenproject voor de Vlaamse Bouwmeester. 
‘Studio open school’ is een interdisciplinair meerjarig project van de Vlaamse 
Bouwmeester naar aanleiding van de inhaaloperatie scholenbouw in Vlaanderen. De 
afstudeerrichtingen fotografie van Sint-Lukas Brussel en KASK Gent werken gedurende 
verschillende jaren aan een documentair project met verschillende thematische 
invalshoeken. In oktober 2007 startten 7 studenten 3de bachelor en 5 masterstudenten 
het fotografisch luik van het project ‘Studio Open School’ onder begeleiding van Jan 
Kempenaers en Willem Vermoere; 

• 2 studenten werken in het FotoMuseum Antwerpen. Ze hebben er een symposium 
voorbereid en eveneens een portfoliokijkdag; 

• 1 studente werkt in het FotoMuseum Antwerpen. Ze onderzoekt publiek, inhoud en 
vorm van het tijdschrift van het FotoMuseum Antwerpen met als doel 
verbetervoorstellen aan te reiken; 

• 1 student werkt voor OXFAM België rond drie thema's; 
• 1 student werkt voor Moving Ecuador in Ecuador aan opdrachten voor een tijdschrift; 
• 1 student werkt aan een assistentschap van een kunstenaar (David Claerbout); 
• 1 student werkt binnen CC Vooruit aan een project waarbij hij de werking van Vooruit 

eigenzinnig documenteert; 
• 1 student werkt als fotograaf op de redactie van Vooruit. 

Textielontwerpen 
In het academiejaar 2007-2008 hebben alle studenten van de afstudeerrichting 
Textielontwerpen gekozen voor het opleidingsonderdeel 'kunst in het werkveld’: 

• 1 studente werkt voor Masureel International, Hulste (Textieldrukkerij); 
• 1 studente werkt voor Peter Buggenhout, Gent (beeldend kunstenaar); 
• 1 studente werkt voor Christian Wijnants, Antwerpen (modeontwerper); 
• 1 studente werkt voor Bas Kosters, Amsterdam (modeontwerper). 

Mode 
Bijna alle masterstudenten (behalve 1) van de afstudeerrichting Mode kozen in het 
academiejaar 2007-2008 voor het opleidingsonderdeel ‘kunst in het werkveld’. Ze zijn 
werkzaam in projecten in de volgende instellingen: 

• Eandis, distributie elektriciteit en aardgas: ontwerp van nieuwe bedrijfskledij; 
• FVE Europe: ontwerpen van moodboards voor de accessoirecollectie zomer 2009; 
• Ambiorix Schoenen: in samenwerking met Ambiorix worden twee paar schoenen 

ontworpen en uitgevoerd. De schoenen worden getoond op een modeshow; 
• Creating Skateboard: ontwerpen van sketches en van veelkleurige tekeningen voor 

skateboards; 
• MuHKA (Museum Hedendaagse Kunst Antwerpen): begeleiden van workshop voor 

jongeren van het 6de middelbaar, maken van een virtuele tentoonstelling met de 
collectiestukken; 

• Christian Wijnants: assisteren bij het ontwerpen en maken van patronen voor een 
vrouwencollectie; 

• Vzw With: ontwerpen van een ‘sprookjesbos’ in samenwerking met twee verstandelijk 
gehandicapte kunstenaars. 

Multimediale Vormgeving 
3 van de 4 masterstudenten van 2007-2008 van de afstudeerrichting Multimediale 
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Vormgeving hebben gekozen voor het opleidingsonderdeel 'kunst in het werkveld’: 
Zij zijn werkzaam in projecten voor Victoria Deluxe (scenografie), vzw Rosca (o.a. De 
Site en Exposée Roulee) en tentoonstellingprojecten in Culturele Centra, Campo, CIRQ, 
Campo Nieuwpoort, Croxhapox. 

Grafisch Ontwerp 
Elke masterstudent van de afstudeerrichting Grafisch Ontwerp heeft in het academiejaar 
2007-2008 gekozen voor het opleidingsonderdeel 'kunst in het werkveld’. Ze zijn 
werkzaam in projecten in de volgende instellingen: 

• MIAT: ontwikkeling educatief museumspel voor kleuters; 
• Vzw Posküder: Socio-cultureel artistiek project waarbij de student de doelstellingen van 

de vzw vertaalt en veruiterlijkt in video’s via zelf opgezette projecten waarin de Turkse 
vrouwen en meisjes participeren; 

• Onze Lieve Vrouw Scouts Lede: tentoonstelling en film van een onderzoek naar de 
mogelijkheden die studenten met het syndroom van Gilles de la Tourette kunnen 
ontplooien bij het begeleiden en opleiden van jonge kinderen; 

• Fotostudio en modellenmanagementbureau Tomas Vandecasteeele Photgraphy: 
deelname aan casten van modellen, fotoshoots en administratieve taken; 

• Vzw Existentie (X=10c, platform en ontmoetingsplaats voor jonge professionele 
kunstenaars, kunstcritici, curatoren en tentoonstellingsbouwers): meewerken aan het 
opzetten en cureren van tentoonstellingen; 

• Vzw Cimatics Brussel (brengt kunstenaars samen waarbij wordt gefocust op de relatie 
tussen klank en beeld): ontwikkelen van een audiovisueel project; 

• Vzw Cimatics Brussel: realisatie van diverse websites; 
• Vzw De Werf (organiseert concerten (Jazz), produceert theatervoorstellingen, verzorgt 

publicaties en zet tentoonstellingen op): videomontage van een eigen visie op de 
trajecten van de theatermakers; 

• Uitgever De Eenhoorn + Stichting Lezen: illustraties + organisatie van voorlees 
evenementen voor kinderen; 

• Stichting Lezen + vzw De Dagen: illustraties + organisatie van leesdagen; 
• Cultuur cel Waasland: illustraties en uitgave boek; 
• Stichting Lezen: illustraties en organisatie van voorlees evenementen voor kinderen; 
• Bibliotheek van de stad Blankenberge: realisatie van leeshoek in de bibliotheek; 
• Boekenkaravaan Antwerpen: illustraties en organisatie van leesevenementen voor 

kinderen; 
• Uitgeverij Davidsfonds Leuven: illustraties en uitgave boek; 
• Masureel International Hulste: realisatie website en publiciteit; 
• Silverware web design Lokeren + Roeland VZW: opdrachten voor klanten in verband 

met websites en publiciteit; 
• Hogeschool Gent Digitaal leren: Vernieuwen en aanvullen bestaande website Doeos 

(Hogeschool Gent); 
• Stedelijk museum van de stad Sint-Niklaas: tentoonstelling ‘Diyalog’ deelname aan de 

organisatie van de tentoonstelling, opbouw, publiciteit, ontwerp en uitvoering van de 
cataloog; 

• Studio voor interactie en dialoog Gent + Immobiliamaatschappij Danneels Brugge: 
publicitaire opdrachten; 

• Comm’sa bvba Gent communicatie bureau: publicitaire opdrachten voor klanten 
• Bailleul ontwerpbureau bvba Gent: uitvoeren van publicitaire opdrachten voor klanten; 
• Vzw Brugge plus, organisatie van culturele activiteiten: uitwerken van een campagne 

voor het evenement ‘Cirque Plus’; 
• Maister ontwerpbureau Roeselare: publicitaire opdrachten voor klanten, theorie 

omzetten in praktijkervaring; 
• Arf & Yes internationaal consulting en designbureau Gent: opdrachten voor televisie, 

realisatie van grafische aspecten en vormgeven decorstukken voor een nieuw 
programma voor de zender VTM; 

• M21 De VormNatie, Gent full service communicatiebureau: publicitaire opdrachten, 
theorie omzetten in praktijkervaring; 

• I.S.M.E Inter, Society for Music Education Vlaanderen: huisstijl, logo en diverse 
toepassingen. 

Vrije Kunsten 
Elke masterstudent van de afstudeerrichting Vrije Kunsten heeft gekozen voor het 
opleidingsonderdeel 'kunst in het werkveld’. 
Sectoren: culturele sector, actuele kunst, onderzoek 
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• zeer specifieke samenwerking in het veld met kunstenaars, tentoonstellingsvormgevers, 
projectontwikkelaars; 

• deelnames aan wedstrijden en projecten via indienen van dossiers; 
• producties verzamelen voor publieke vertoningen; 
• extra opleidingen volgen gekoppeld aan praktijksituaties en evenementen; 
• actieve medewerking in het uitbouwen van artistieke evenementen; 
• actieve medewerking in het uitbouwen van artistiek-pedagogische evenementen; 
• kijkstages en stages in onderwijsinstellingen; 
• eigen initiatieven tentoonstellingsprojecten met een onderzoeksmeerwaarde (o.a. 

afgestudeerden); 
• bijdragen in publicaties. 

Overzicht van de tot nu toe geleverde prestaties of prestaties: 
• Tokyo Wonder Site Aoyama: volledig aanmeldingsdossier en uitgewerkt projectvoorstel 

‘creator-in-residence research residence program’; 
• In Transition Russia: (call for submissions) IMCA: uitgewerkt voorstel en gerealiseerd 

werk in voorselectie; 
• Cage project in Croxhapox, Gent op uitnodiging van Jonas Scheys, afstudeerproject 

conservatorium, Gent; 
• Canvascollectie, deelname en voorstelling werk; 
• Opstelling Fabre-tentoonstelling in het Louvre, Parijs 
• Magazine ‘Uit, in Regio Kortrijk’, op uitnodiging van Kris Vanhee: fotoreportage rond 

thema ‘modern wonen’ voor speciale uitgave monumentendag; 
• ‘Com & Recht Multimedia’ Kortrijk, vier video-kortfilms voor led wall selecteren van 

jonge kunstenaars voor led wall op Grote markt; 
• Selectie voor Mons: project In-Flux, ‘Machine à Eau’, luik van project Brugge-Mons 

2008; 
• Courtisane vzw: opname in het team dat instaat voor het creëren van de identiteit van 

het festival ‘Courtisane’: assistentie bij opname en montage van de festivaltrailer; sound 
design voor de trailer; sound design voor Lars P. Ejlkon; permanentie tijdens festival 

• Cinematics live a/v, Brussel: volgen van masterclass LiveA/V en uitwerken project; 
opleiding in Brussel, opnames in Egypte;  

• ‘at first sight’, L’endroit de Nicolas, tentoonstellingproject in IMAL, Brussel: mee 
concipiëren en verder ontwikkelen, opbouwen en uitwerken gegevensbestanden 
galerie; ontwerpen affiche, uitnodiging, technische opvolging en verspreiding; mail 
opvolgen, relatie deelnemende kunstenaars, klantenbestand, enz.; archivering van 
tentoongestelde kunstwerken, kunstenaars, bezoekers, cliënteel, ...; planning en 
coördinatie tentoonstelling, opbouw, permanentie, assistentie ...; planning en 
concepten voor volgende edities; 

• Alcos consulting ‘Streetart Factory’, (Alec Camu), Aalst: (graffiti): aanleren en inoefenen 
van basistechnieken, prospectie en bezoeken evenementen, programma’s voor grafisch 
ontwerp en webdesign aanleren en aanwenden; 

• Ithaka, Leuven: selectie voor tentoonstellingsproject: voorbereidend dossier, locatie 
bezoek, persoonlijke verdediging van project voor selectiecommissie, uitvoering ter 
plaatse, in situ werk, aanleveren materiaal voor catalogus, aanwezigheid tijdens de 
tentoonstelling en toelichting; 

• tentoonstellingsproject Campo, Victoria: Confrontation/Interaction: tentoonstelling 
concipiëren en ontwikkelen in eigen beheer en onderzoek naar afgestudeerden uit de 
schildersklas, maatschappelijke studie en interviews over de overstap naar de 
naschoolse situatie; 

• in situ project in Croxhapox, Gent; 
• kijkstage in ‘Westhoekacademie’, Koksijde; 
• tentoonstelling 'the great escape' expositie + educatief project - Eindhoven, en scholen 

over het land verspreid;  
• tentoonstellingsvormgeving onder leiding van Erwin Demuer op verschillende locaties, 

o.a. Wiels: Mike Kelly; museum Dhondt-Dhaenens, Deurle: Anouk Declerq, ... 

2.2.5 Onderzoeksgebondenheid van het onderwijs 

De onderzoeksinbedding van het programma wordt verzekerd door: 
• de doelstellingen van de opleiding (conform de bepalingen uit artikel 58 van het 

structuurdecreet); 
• het programma (eisen aangaande academische gerichtheid, zoals interactie tussen 

onderwijs en onderzoek, aansluiting bij wetenschappelijke ontwikkelingen en actuele 
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wetenschappelijke theorieën, waarborgen van vaardigheden op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek en de masterproef); 

• de inzet van personeel (het onderwijs wordt voor een deel verzorgd door onderzoekers 
die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun vakgebied). 

Er zijn drie types terugkoppeling van onderzoek naar onderwijs: 
1. onderzoek dat binnen KASK wordt gevoerd en verloond binnen geformaliseerde 
projecten, en waarvan de resultaten via begeleiding en theoretische lessen naar 
studenten doorstroomt: J. Kempenaers (Fotografie), D. Dobbelaere (Grafisch Ontwerp), 
P. Beyls (Mediakunst), J. Galle (Mediakunst), K. Van Gestel (Mediakunst), L. 
Vandevelde (Beeldhouwkunst), S. Hertmans, H. Depreester, D. Hoens, F. Vande Veire, 
I. Bernolet, P. Vanrobaeys, P. Demets, R. Vanderbeeken,… 

2. onderzoek dat wordt gevoerd door lesgevers KASK met artistieke loonschaal, binnen 
hun artistieke praktijk, zonder dat er van een expliciet onderzoeks- of doctoraatsproject 
sprake is, en waarvan de resultaten via begeleiding naar de studenten doorstromen: L. 
Colruyt (Fotografie), V. Govaert (Fotografie) , ,… 

3. onderzoek dat wordt gevoerd door lesgevers die elders in dienst zijn als 
onderzoeker, en hun resultaten communiceren in onze opleiding (S. Jacobs, E. Carels, 
R. Vande Winkel, H. D’Haeyere…). 

De terugkoppeling gebeurt zowel in de theoretische opleidingsonderdelen van de 
bachelor, in de theoretische seminaries van de master, als via de atelierwerking, waarbij 
theorie en praktijk geïntegreerd voorkomen. 

2.2.5.1 Academisch onderzoek 

Doctorandi besteden een groot deel van hun opdracht aan onderzoek17 maar worden 
ook ingeschakeld in het lesgebeuren (30% of 50%). Zo wordt de terugkoppeling van 
hun onderzoek naar de studenten mogelijk gemaakt. Zowel in de bachelor als in de 
master is er zo een grote verbondenheid, verwevenheid en dialoog tussen onderwijs 
en onderzoek. 

De theoretische masterseminaries zijn rechtstreeks gelinkt aan het onderzoek. In de 
master worden de studenten in de seminaries geconfronteerd met de verschillende 
onderzoeken die lopen in KASK. Elk seminarie diept een onderwerp uit, zodat de 
studenten actief participeren in het onderzoek. In een seminarie wordt er niet meer 
louter ex cathedra gedoceerd, maar is er ruimte om in dialoog en discussie te gaan om 
de student ertoe aan te sporen te reflecteren over de theoretische thematieken en 
problematieken die worden besproken. 

KASK biedt niet alleen seminaries aan van eigen onderzoekers, ook doctores van de 
UGent én onderzoekers van buiten de associatie worden binnengehaald en geven hun 
onderzoekservaring door. 

2.2.5.2 Onderzoek in de ateliers 

Door de algemene onderzoekspolitiek van de Hogeschool Gent (het onderzoeksgeld 
vooral besteden aan de doctoraten) werken de studenten op dit moment niet actief 
mee in een onderzoeksproject. Toch worden ze gestimuleerd tot een onderzoekende 
attitude die kadert in het onderzoek van een docent of de onderzoekslijn van de 
opleiding en binnen de door hen behandelde inhouden, technieken en media. 

Deze onderzoeken zijn noodzakelijk of wenselijk om een atelier goed te laten 
functioneren, ze ontstaan in samenspraak met de studenten en hebben als doel het 
beeldend werk van de studenten op alle niveaus te verbeteren. Ateliers vertrekken 
vanuit een gerichte vraagstelling. Tijdens het curriculum krijgen de studenten aan de 
hand van een aantal atelieropdrachten de mogelijkheid om deze onderzoekende 
attitude alsook enkele onderzoeksmethoden uit te diepen. 

 

FOTOGRAFIE 
De verschillende werkvelden zijn vertaald in het programma en van daaruit werden de 

                                                        
17 Een overzicht van de lopende doctoraatsprojecten werd besproken in 0.4 / B2.2-2 Overzicht onderzoek en doctoraat 
Beeldende Kunsten 
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2 onderzoekslijnen binnen Fotografie naar voor gebracht: Artistieke praktijk, theorie en 
kritiek van de moderniteit en fotografie in sociaal-maatschappelijk kader. 

Het project Re-documentaire. Migranten, 25 jaar later, is een artistiek én theoretisch 
onderzoek in de Beeldende Kunsten (Fotografie). Het doel is te peilen naar de evolutie 
van de heersende artistieke consensus binnen de documentaire fotografie over een 
periode van 25 jaar. Het beeldmateriaal voor het vergelijkend onderzoek vindt 
aansluiting bij het fotografisch project Immigranten. Een poging tot benadering uit 
1980, een documentaire studie over de toenmalige Gentse migrantengemeenschap. Dit 
onderwerp werd anno 2005-2007 opnieuw gefotografeerd, zowel door de huidige 
generatie studenten fotografie als door toenmalige deelnemers. Dit levert voor het 
onderzoek een actueel beeld op van een deel van de migrantengemeenschap in 
Vlaanderen. 
Aan dit onderzoek werken de studenten fotografie mee op vrijwillige basis, d.w.z. 
binnen hun aanverwante keuzevakken. Het is de bedoeling dat zij een fotografisch 
beeld van een deel van de allochtone gemeenschappen in Vlaanderen schetsen. 
Het project loopt in samenwerking met AMSAB, het Masereelfonds, het FotoMuseum 
Antwerpen, Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. 
Het onderzoek zal in 2008 afgerond worden met een tentoonstelling en de publicatie 
van een boek. 

‘Wunderkammer’ is de naam van een interdisciplinair artistiek/pedagogisch project dat 
in het derde jaar fotografie ingericht werd (2001 tot 2006) met de pedagogische 
praktijk in het hoger kunstonderwijs als onderwerp. De interactie tussen tekenen, 
fotografie en het digitale beeld werden als een pedagogisch onderzoeksmodel 
uitgeprobeerd. De resultaten van dit (informeel) onderzoek verschenen onder de vorm 
van rapportage en een discursieve beschouwing in een KASK-cahier geschreven door 
Wouter Coolens en Willem Vermoere. Dit project werd als ‘good educational practice’ 
geselecteerd door ELIA en als een ‘showcase presentation’ op de ELIA Teacher 
conference in Brighton voorgesteld in de zomer van 2007. 

Een belangrijk element is ook het persoonlijk artistiek onderzoek van de docenten. In 
sommige gevallen is daar ook een expliciet uitgeschreven reflexieve component aan 
verbonden bv. In Limbo door Martien Van Beeck. In Limbo is een boek met 70 
fotografische afbeeldingen in kleur van medische en anatomische preparaten uit 
Belgische wetenschappelijke collecties (uitgeverij Merz, 2003).  

TEXTIELONTWERPEN 
Er zijn contacten gelegd tussen docenten van verschillende disciplines om samen nieuw 
onderzoek op te starten. Vorig academiejaar werd daartoe de eerste aanzet gegeven 
o.a. door een ontmoeting van de praktijkleerkrachten met het departement 
Technologie van de hogeschool. De samenwerking moet nog verder ontwikkeld 
worden. Wat onderzoeksprogramma’s en onderzoeksgroepen betreft zit de opleiding 
nog in de eerste fase van het spontaan samenwerken van docenten in kleine, 
eventueel tijdelijke onderzoeksgroepen. De terugkoppeling naar het onderwijs gebeurt 
op individuele basis naar aanleiding van eigen onderzoek en opgedane kennis. Via 
opdrachten aan de studenten worden de gepaste onderzoekscompetenties bijgebracht. 

MODE 
Een opsomming van de onderzoeksdomeinen: historische kostuums/context; etnische 
kostuums/cultuur; kleuren, kleurcombinaties, kleurcomposities; grafische 
voorstelling/communicatie; hedendaagse kunststromingen; individuele collectie; 
materiaal, textiel, textieltechnieken, bewerkingen; afwerkingen, technieken, verscheiden 
items van kleding (kraag, mouw,...). 

MULTIMEDIALE VORMGEVING 
In de afstudeerrichting Multimediale Vormgeving bestaan de verschillende sporen uit 
drie concrete praktijkateliers, een reeks van publieke presentatiemomenten en een 
uitgebreid reflexief en historisch luik. Elk projectonderdeel zal een specifieke vorm van 
artistieke en/of theoretische output genereren die op het einde van de rit op een 
geïntegreerde manier gepresenteerd zullen worden. Jaarlijks zijn er een 20 tal projecten 
in het werkveld. Zie jaarverslagen KASK 1990 tot 2007. 

Sinds eind jaren ’90 zoekt het theater zijn band met ‘de werkelijkheid’ opnieuw te 
articuleren. Dit resulteert in allerlei theatervormen gaande van sociaalartistieke en 
interculturele creaties tot urbanistische interventies in de lijn van het situasionisme. Twee 
lijnen zijn hierin te onderscheiden: enerzijds een antropologisch geïnspireerde 
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kunstpraktijk, en anderzijds performancegerichte kunst. Dit grootschalig, interdisciplinair 
en vakgroepoverschrijdend onderzoek wil de verhouding tussen deze twee lijnen 
actualiseren. Via vijf met elkaar gerelateerde artistieke en historische deelonderzoeken 
willen de onderzoekers op zoek gaan naar nieuwe vormen van theatraliteit. 

Actueel onderzoek ‘The document as performance, The performance as document’ 
KASK Multimediale Vormgeving, RITS Podiumkunsten en CAMPO. 

‘The document as performance’ is een grootschalig vakoverschrijdend project dat over 
een periode van twee jaar loopt, waarin zowel externe als interne onderzoekers 
betrokken worden, over de grenzen van de afdelingen heen, en waar ook studenten 
via concrete opleidingsonderdelen nauw bij betrokken worden. Het project bestaat 
zoals aangegeven uit vijf concrete onderzoekslijnen, elk met hun eigen 
onderzoeksploeg en duidelijk afgebakend in tijd en ruimte. Niettemin delen die vijf 
lijnen een duidelijke gemeenschappelijke onderzoeksvraag, namelijk de zoektocht naar 
de ontwikkeling van een andersoortige theatraliteit op de grens van documentaire, 
geschiedenis, theater, performance en beeldende kunst. Of concreter: hoe kan de 
werkelijkheid opnieuw in de kunst geïnjecteerd worden? Die vragen worden 
onderzocht via en doorheen doorgedreven praktijkonderzoek waarbij steeds veel 
aandacht besteed wordt aan reflexieve terugkoppeling en theoretische 
conceptualisering. De vijf onderzoekslijnen mogen dan wel duidelijk aparte en te 
onderscheiden onderzoekslijnen zijn, hun wederzijdse bevraging en kruisbestuiving 
staat niettemin radicaal ten dienste van de gemeenschappelijke onderzoeksvraag:  
kan de interdisciplinaire kracht van KASK en RITS door het gebundelde werk van 
documentairemakers (Radio en Film), beeldende kunstenaars (MMV/3D) en 
theatermakers (Podiumkunsten) nieuwe voorstellen ontwikkelen voor een 
andersoortige theatraliteit?  
Het onderzoeksproject ‘De Houtzee 0’ bevindt zich momenteel in de repetitiefase 
binnen de Geactiveerde Ruimte MMV, met ondersteuning van de ateliers Vrije 
Vormgeving en Openbare Ruimte: De Houtzee 0. 
In het najaar start het vervolg met De Houtzee 1, 2, 3 en 4, een onderzoek van MMV, 
Rits en Campo 2008-2010. De eerste resultaten waren te zien op MAYDAY MAYDAY. 
De Samenscholing presenteerde experimenten in Campo Victoria en Campo 
Nieuwpoort op 29, 30 en 31 mei 2008. 

GRAFISCH ONTWERP – Atelier Grafische Vormgeving 
In de 3de bachelor Grafische Vormgeving wordt nagedacht over ‘the tomorrow book’. 
Dat wil zeggen: wat is een boek anno 2008 eigenlijk; en hoe zal het boek er in de 
toekomst uitzien? Is een boek analoog of digitaal? Door middel van een workshop 
worden ‘artefacten’ gemaakt die deze problematiek materialiseren (of juist niet ...). 

In de master geeft Danny Dobbelaere, praktijkassistent typografie, een seminarie over 
‘Typografie en taal: leesbaarheid en toegankelijkheid’, waarin de studenten worden 
aangemoedigd om na te denken over de problematiek van de functionaliteit en de 
toekomst van het boek, de centrale onderzoekslijn van de opleiding. 

GRAFISCH ONTWERP – Atelier Grafiek 
Onderzoek integreert zich in het atelier Grafiek op twee verschillende manieren. De 
student ontwikkelt daarbij een onderzoekende attitude die hem in staat stelt onderzoek 
ook daadwerkelijk te activeren.  
Enerzijds legt het programma al vanaf de 1ste bachelor heel zwaar de nadruk op het 
integreren van een discursief/beschouwende component in het 
werkontwikkelingsproces. De student leert gradueel kritiek op en analyse van de eigen 
praktijk ontplooien en formuleren. Dit gebeurt expliciet in het programma van de 
ateliers onder de leereenheid ‘Kritiek van de grafische praktijk’, waar de student 
teksten/essays leert schrijven over het eigen werk. De beschouwende dynamiek wordt 
steeds ingebed in het werkproces. Dit stimuleert de beschouwende/reflectieve 
vermogens van belang in onderzoekscontext. 
Anderzijds wordt vanuit het atelier naar de 3de bachelor toe een toenemend aantal 
projecten opgezet met het werkveld. Hierbij ligt de nadruk op het organiseren van 
tentoonstellingen of participeren in culturele manifestaties, op het niveau van 
deelname, organisatie, het verzorgen van publiciteit, enz. Dit moet de student zijn 
beschouwende competenties doen terugkoppelen naar de veldspecifieke contexten 
waarin onderzoeksprojecten vorm krijgen, steeds expliciet gelinkt aan het eigen werk. 
Voorbeelden hiervan in 2007-2008 zijn: 



P R O G R A M M A  

 9 1 / 2 0 4    Z E R  B E E L D E N D E  K U N S T E N  |  K A S K  -  H O G E S C H O O L  G E N T  

• Deelname aan literair festival ‘Lezen in de Lente’: opzetten, invullen en realiseren door 
studenten van het beeldende luik van deze manifestatie 

• Opzetten van tentoonstellingen in het IPS 

Het atelier participeert eveneens in samenwerkingsverbanden waarvan de know-how 
en resultaten ook terugvloeien naar de student. Zo raakt hij vertrouwd met de manier 
waarop de specifieke competenties die eigen zijn aan het atelier worden omgebogen in 
onderzoek gericht op welbepaalde doelstellingen binnen samenwerkingsverbanden of 
realisaties.  
Voorbeelden hiervan zijn: 

• Kritiek van het hedendaagse (1997) ,een initiatief van Erwin Wittevrongel en Stefan 
Hertmans, redactie Stefan Hertmans: colloquia over filosofie i.s.m. Droom en Daad, en 
ILAN (initiële lerarenopleiding), Kritiek van het hedendaagse 12 maart 1997, 64 pp., 
De Stad en de pedagogie,1998, 96 pp., Norm & ervaring, 2000, 96 pp., Agora & 
symbool 2001, 104 pp. 

• 1999-2007: het uitwerken, doen evolueren, analyseren en verder ontwikkelen van de 
website over de werking van Galerie Kunst-Zicht, UGent Hogeschool Gent 
(www.kunst-zicht) 

• 2001: Musea & Onderwijs, Website, boek (112 pp.) en tentoonstelling i.s.m. Sint 
Lucas Gent, ILAN, Koning Boudewijnstichting, Canon Cultuurcel en Provincie Oost-
Vlaanderen 

• 2003 (sch)e(r)tsen, Interactieve cd gemaakt in Director i.s.m. ILAN, Sint-Lucas en De 
Verfplek. Gehandicapten werken in het atelier Grafiek met grafiek en video  

• 2005: Van dichtbij gezien/ Close up, tentoonstelling en boek, 120 pp., 2 talen, 
geschilderde huidletsels of epidermale schilderijen, een diagnostige blik op de kunst 
van de Vlaamse Primitieven, Ugent, Hogeschool Gent, met steun van de Vlaamse 
regering 

• 2000-2006 Hymnes, grafiekuitgaven van Hogeschool Gent met werk van Enk 
Decramer, Annemie Van Kerckhoven, Raoel Servais, Karel Diericxk, en Dirk Zoete 

GRAFISCH ONTWERP – Atelier Illustratie 
Onderzoek in het atelier illustratie is een meerledig proces dat de student voert naar een 
bewustzijn van de eigen stijl, techniek en plaats in het werkveld. De opdrachten 
worden gekozen in functie van dit proces. Elke opdracht daagt de student uit tot een 
onderzoek naar de best mogelijke technieken en motieven om die vanuit de 
persoonlijke visie te vertalen naar een eigen stijl. Elke opdracht vraagt om een specifiek 
onderzoeksproces waarbij de docent via vragen en constructieve kritische opmerkingen 
de student laat reflecteren over de verschillende stappen om tot een organisch en uniek 
eindresultaat te komen. De eindresultaten van de verschillende opdrachten worden 
naast elkaar gezet en door de student in samenspraak met de docenten beoordeeld in 
functie van een authentiek proces. Daarbij dringen ook vergelijkingen met de andere 
studenten -toekomstige collega's- zich op. De individuele benadering wordt zo binnen 
een collectief geplaatst waarvan de student al dan niet deel wil/kan uitmaken. Om deze 
vergelijking te versterken worden actuele en historische voorbeelden uit het 
professionele werkveld geanalyseerd en dit zowel binnen de context van de klasgroep 
als binnen de context van het werkveld. Doelstellingen, ambities en eindresultaten 
worden vergeleken. Zo wordt illustreren voortdurend benaderd als een creatief, 
intuïtief, emotioneel en intellectueel werkproces. Op het einde van hun studie zijn de 
studenten in staat om hun werk kritisch te beoordelen en zichzelf in de loop van het 
werkproces op een energieke en interessante manier bij te sturen. 

GRAFISCH ONTWERP – Atelier Web- & Interactief Design 
‘Snailcard’ is een vakoverschrijdend project i.s.m. UGent en 3plus (klant). Een kleine 
groep (4 ontwikkelaars en 1 webdesigner), brengt een softwareproject online tot een 
volwaardig functioneel niveau. Belangrijke elementen in het project zijn de 
communicatie tussen de ontwikkelaars en webdesigner, het is een team dat afspraken 
moet maken, overleg plegen met klanten, mogelijkheden aftasten voor een innovatieve 
site, en timesheets bezorgen voor de prijsberekening. Vooral de feedback van externe 
partners/experten op het ontwerp staat centraal. 

‘Wikiphonia: online community’ is een onderzoek naar het uitwerken van grafische 
skins voor een online partiturengenerator. Deze samenwerking resulteerde o.a. in het 
ontwerp van de vormgeving van covers voor songbooks. De ‘community’ is volop in 
ontwikkeling en de contacten blijven bestendigd om te zien wanneer wij er weer 
kunnen instappen. 
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‘Dokeos 2.0’ onderzoekt de uitwerking van een nieuwe interface voor het online 
leerplatform. Samenwerking tussen de hogent-werkgroep ‘digitaal leren’, ‘project 
dokeos voor studenten’ en Alexander Popelier (master student), focust op ‘usability’ en 
imago. 

VRIJE KUNSTEN – Atelier Schilderkunst 
In de 1ste bachelor ligt in het atelier de nadruk op de onderzoekende attitude van de 
student. De student onderzoekt de basiscomponenten van de schilderkunst vooral aan 
de hand van door hem zelf samengestelde stillevens. Een bijkomende opdracht vraagt 
om het stilleven als genre maar ook als thema en als onderwerp te onderzoeken. Dit 
resulteert in een documentatiemap waarin beeld en tekst het stilleven, in de meest 
ruime zin van het woord, illustreren en uitdiepen. Dit persoonlijk onderzoek moet een 
aanzet geven tot picturaal denken en dient de visuele intelligentie aan te scherpen. 
In de 2de bachelor krijgen de studenten een thema van hun docenten. Dit thema heeft 
geen dwingend karakter. Het is eerder een aanmoediging om onderzoek te starten. 
In de 3de bachelor wordt, binnen een geïndividualiseerd beeldend parcours, het 
technische, het artistieke en het theoretische aan elkaar gekoppeld. De artistieke keuze 
om een idee uit te werken, het medium te bevragen, de conceptvorming en de 
technische consequenties ervan worden begeleid en geëvalueerd. 

VRIJE KUNSTEN – Atelier Beeldhouwkunst 
Naast het zelfonderzoek, het onderzoek naar de plastische taal en middelen die elke 
student in het kader van zijn opleiding voert, zijn ook de docenten aan een onderzoek 
bezig. Dat resulteert in hun artistieke werk. 
Eén van de docenten (Ludwig Vandevelde) is sinds november 2006 ook geëngageerd 
in een formeel doctoraatsproject in de kunsten. 

VRIJE KUNSTEN – Atelier Beeld & Installatie 
Beeld & Installatie is een atelier waar het voeren van onderzoek op ruimtelijk en 
beeldend vlak een evidentie is. Zo werd in het academiejaar 2007-2008 een 
onderzoek gevoerd naar de identiteit en de conservatieproblematiek van de installatie, 
naar aanleiding van een extern project (CERA holding) rond de restauratie en 
conservatie van het werk van de kunstenaar en docent Gert Robijns. 

VRIJE KUNSTEN – Atelier Mediakunst 
Het onderzoek gebeurt door 3 docenten: Peter Beyls, Kristof van Gestel en Jerry Galle. 
Peter Beyls realiseert autonome tekensystemen, interactieve audiovisuele installaties en 
ontwierp computergebaseerde muziekinstrumenten. Hij koppelt artistieke intuïtie aan 
wetenschappelijk onderzoek en benut principes uit het domein van de artificiële 
intelligentie voor het realiseren van geluid, beeld en hybride kunstwerken. Samen met 
Jerry Galle leidt Peter Beyls het ‘Interaction Lab’. De interesse van het ‘Interaction Lab’ 
gaat uit naar interactie, artistieke autonomie in machines, generatieve systemen in het 
algemeen en de historische evolutie van de relatie kunst/wetenschap sinds het begin 
van de 20ste eeuw. In het opleidingsonderdeel 'Theorie van de nieuwe media' 
(verbonden aan het atelier) koppelt Peter Beyls zijn kennis en onderzoek terug naar de 
studenten. Studenten uit de masters doen beroep op het ‘Interaction Lab’ voor input 
en expertise betreffende interactiesystemen en generatieve systemen. De software die in 
het ‘Interaction Lab’ wordt ontwikkeld staat ter beschikking van de masterstudenten en 
de studenten van de 3de bachelor. 

Kristof van Gestel zet in zijn werk lichamen in de ruimte. Vanaf 2002 heeft hij zijn 
positie van performer ingeruild voor het maken van sculpturen. De beelden laten heel 
wat mogelijkheden open: ze nemen tussenposities in, ze houden het midden tussen 
sculptuur/sokkel, mal/sculptuur, meubel/kunst, schilderij/sculptuur, object/sculptuur. De 
werken worden uiteindelijk werkwoorden: ze staan, hangen, liggen, ... Er blijft een 
band met het lichaam en de performance. Er is een link met architectuur, maar vooral 
met leegte. In een wereld waar we proberen op zoveel mogelijk dingen vat te krijgen, 
waar alles vol is van tekens en betekenis, maakt hij ruimte die hieraan probeert te 
ontsnappen, die speelt met betekenis. Hier zet hij ironie in als middel. Het idee van 
contingentie is belangrijk. Volgens Kristof Van Gestel heeft kunst te maken met het 
opzoeken van een zekere vrijheid voor jezelf. Met zijn werk wil hij op een organische, 
plastische, niet-narratieve manier vragen aan de orde stellen over de plaats en de 
autonomie van kunst, van het individu en van de kunstenaar, over de betekenis van 
sculptuur en de plaats ervan, over massa, materiaal, vorm, kleur, techniek en textuur.  
Parallel aan het maken en bedenken van modellen en beelden loopt een fotografisch 
onderzoek. De foto’s functioneren voor hem als tekeningen, als houvast bij het 
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ontwikkelen van een vocabularium. In de fotoreeksen gaat hij al spelend op zoek naar 
hoe zijn beelden zich gedragen in allerlei omgevingen en hoe ze zich ten opzichte van 
elkaar gedragen. 
Via zijn onderzoek en masterseminarie confronteert Kristof Van Gestel de ruimtelijkheid 
met de meestal tweedimensionale wereld van de computer en videokunst. 

Het uitgangspunt van het onderzoek van Jerry Galle is vooral de vraag of het mogelijk 
is om met de computer -en dus ook zijn strenge logische wetten- kunst te maken. Aan 
de masterstudenten en de studenten van de 3de bachelor geeft Jerry Galle vooral aan 
hoe men een computergestuurd beeld of programma weer terug in de wereld kan 
zetten. Het nadenken over hoe een computer werkt (zijn strenge logica) en hoe deze 
beperking omzeild kan worden door middel van verschillende systemen en/of 
interventies te hanteren, neemt hierin een centrale plaats. 

VRIJE KUNSTEN – Atelier Tekenen 
In het atelier Tekenen staat het individueel beeldend onderzoek centraal: het 
zelfgekozen thema; het verhalende illustratieve van het thema waarbij het persoonlijk 
standpunt t.o.v. dit thema steeds belangrijker wordt (relatie vorm/inhoud); het 
onderzoek naar tekenmateriaal en dragers; het documentaire beschrijvende (via een 
documentatiedossier); het karikaturale; het monumentale; het ruimtelijke; de 
tentoonstellingsproblematiek (relatie vorm/inhoud). 

 

 MA S T E R  B E E L D E N D E  K U N S T E N  

In 2.7 (masterproef) wordt expliciet en gedetailleerd het onderzoek in het masteratelier 
omschreven. 

2.2.6 Aandacht in het programma voor de ontwikkeling van 
onderzoeksvaardigheden 

Onderzoek is inherent aan het maken van een beeldend werk of ontwerp. In het 
proces om van idee tot resultaat te komen zijn verschillende soorten onderzoek vervat: 

• technisch: welk instrumentarium moet aangesproken worden, welke media of 
technieken moeten er gebruikt worden? 

• artistiek: om tot een eigen taal en een eigen beeld te komen moet elke student een 
uitgebreid onderzoek verrichten in twee richtingen. Enerzijds moet hij op zoek gaan 
naar inspiratie, ‘gelijkgezinden’, een persoonlijke traditie om zich te plaatsen in de 
kunstwereld en haar geschiedenis; anderzijds moet hij een onderzoek voeren dat heel 
persoonlijk is en telkens dieper graaft in de ontwikkeling van de eigen creatieve 
vermogens 

• theoretisch: door zich te concentreren op en het uitdiepen van deelaspecten die in het 
eigen leerproces als sleutels binnen het creatieproces aan bod komen, kan de student 
zijn creatief proces plaatsen binnen een bredere maatschappelijke en artistieke context. 

De onderzoeksvaardigheden worden onder meer aangebracht door het 
opleidingsonderdeel ‘onderzoeksmethodiek’ (Dr. Peter De Smet). Tijdens de 
theorielessen worden aan de hand van kleine opdrachten onderzoeksvaardigheden 
meegegeven. Bepaalde afstudeerrichtingen brengen deze vaardigheden ook over hetzij 
via een opleidingsonderdeel, hetzij via de leerinhoud bv.: het opleidingsonderdeel 
‘Onderzoek persoonlijk artistiek dossier’ in 1ste en 2de bachelor van de afstudeerrichting 
Fotografie en het opleidingsonderdeel atelier ‘Beeld & Taalonderzoek’ in Grafiek. In de 
leereenheid ‘Reflectie en discours’ en ‘Tekst’ (onderdeel van het atelier) van het atelier 
Beeld & Installatie leert de student vraagstellingen tekstueel te ontwikkelen en te 
hanteren als onderzoeksmateriaal. 

Binnen de aanverwante keuze-opleidingsonderdelen theorie/praktijk worden 
onderzoeksprojecten uitgewerkt met de studenten of wordt meer academische 
omkadering gegeven aan de praktijk18. 

Het opleidingsonderdeel ‘dossier’ is een onderdeel van het afstudeerproject bachelor. 
Het bestaat uit een reflexieve tekst omtrent het werk of de evolutie van de student 
gedurende deze drie bachelorjaren. 
Concreet:  

                                                        
18 zie B2.1-5 Lijst aanverwante keuze opleidingsonderdelen en studiefiches 2007-2008 
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• het is een mogelijke voorbereiding op het maken van een projectdossier voor de 
master; 

• studenten raken vertrouwd met elementaire vormen van rapportering; 
• studenten leren een korte tekst schrijven over hun eigen werkproces doorheen de drie 

bachelorjaren of over het specifieke afstudeerproject; 
• studenten leren communiceren over hun werk via tekst en beeld; 
• studenten reflecteren kritisch op dit afstudeerproject. 

Binnen de theoretische omkadering worden de studenten begeleid in het ontdekken 
en exploreren van referenties en theorieën die op hun werk toepasbaar zijn. 

Nieuwe onderwijsvormen zijn: groepsdiscussies en seminaries, voordrachten, 
projectonderwijs waarin een specifiek onderzoek wordt geïnitieerd. 

2.2.7 Evolutie studiepunten door onderzoekers 

Het belang van de onderzoekscomponent is in de opleiding sterk toegenomen. Ook bij 
aanwerving is die onderzoekscomponent een belangrijk criterium geworden (zie facet 
3.1). Met de door de overheid toegekende academiseringsmiddelen werden in het 
departement extra onderzoeksassistenten aangeworven. De opleiding wordt voor een 
steeds groter wordend deel verzorgd door onderzoekers die actief betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van hun vakgebied. 

Voor het academiejaar 2007-2008 worden voor de bacheloropleiding Beeldende 
Kunsten 263 studiepunten verzorgd door actieve onderzoekers. In het academiejaar 
2004-2005 werden slechts 24 studiepunten verzorgd door actieve onderzoekers 

In de masteropleiding worden de meeste masterseminaries (12 studiepunten) verzorgd 
door actieve onderzoekers. Zij begeleiden ook de scripties (9 studiepunten) en de 
masterproeven (30 studiepunten) samen met de atelierdocenten. 

Voor details verwijzen we naar facet 3.3. 
Tabel II.119 geeft o.a. het overzicht van de aantoonbare actieve onderzoekers die mee 
instaan voor de verwezenlijking van het curriculum. 

2.2.8 Interactie tussen de opleiding en maatschappelijke dienstverlening 

Bepaalde afstudeerrichtingen bieden tegen vergoeding een aantal diensten aan. 

FOTOGRAFIE 
De afstudeerrichting Fotografie engageert zich tegenover de maatschappij door 
deelname aan verschillende projecten in samenwerking met derden. De eerste 
bedoeling is altijd pedagogisch maar in tweede orde kan men vier doelen 
onderscheiden:  

• de sociale en maatschappelijke roeping van fotografie waarmaken in het veld met échte 
projecten en échte opdrachtgevers.  

• de kritische beschouwing en inbreng van buitenaf toelaten in het pedagogisch project.  
• de professionele praxis betrekken bij uitvoering en presentatie van opdrachten.  
• de visie en positie van de afstudeerrichting fotografie aan KASK naar buiten brengen 

via de studenten. 
Sedert het jaar 2000 gaat het hier concreet over20: 

• 6 meerjarige samenwerkingsverbanden en projecten 
• 11 student gebaseerde opdrachten en projecten 
• 7 publicaties in verband met opdrachten, projecten en tentoonstellingen (waarvan 2 in 

voorbereiding tijdens het schrijven van dit rapport) 
• 1 project met alumni fotografie: ‘Eigen Volk’ 

GRAFISCH ONTWERP 
De Grafische vormgeving van KASK heeft een jarenlange traditie van dienstverlening 
binnen en buiten de Hogeschool Gent.  
Voor de Hogeschool en KASK werden talloze uitnodigingen, affiches, catalogi en 
publicaties ontworpen en uitgevoerd. Vooral 2de en 3de bachelorstudenten maken elk 
jaar naast de atelieropdrachten ontwerpen voor bedrijven en organisaties, vaak in de 
vorm van wedstrijden of in opdracht. In het verleden werden zo o.a. huisstijlen, logo’s, 
publicaties, affiches en verpakkingsontwerpen gerealiseerd. Studenten worden waar 

                                                        
19 zie B3.2-1 Tabel II.1 Bachelor en B3.2-2 Tabel II.1 Master 
20 B2.2-3 Lijst projecten dienstverlening en externe samenwerkingen Fotografie 
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mogelijk gebrieft door de externe klant. Uit de lange lijst van opdrachten voor derden21 
lichten we een huisstijl voor de Stad Menen, affiches rond veiligheid voor AIB-Vinçotte, 
de publicaties en jaarbrochure voor concertzaal de Bijloke 2003 tot 2005, het 
ontwerpen van grafische iconen voor het project Nefrologie ism het UZ Gent, een 
display voor kunstencentrum Zebrastraat en een spelbord voor 
wijkgezondheidscentrum De Sleep. 
Dit jaar werkte elke student 2de bachelor samen met een team van studenten 3de 
bachelor van het departement Bedrijfsmanagement Mercator dat een onderzoek 
uitvoerde voor verschillende bedrijven en waarvoor een folder werd ontworpen. 
Sinds kort werken ook de eerstejaars aan een jaarlijkse ontwerpopdracht voor een 
cultureel doel geïnitieerd en gesponsord door Red Bull. Zo werden in 2006-2007 een 
reeks stickers geproduceerd en in 2007-2008 een cd-hoesje voor de debuutsingle van 
Bogus. 

TEXTIELONTWERPEN 
Studenten uit de afstudeerrichting Textielontwerpen maken textielontwerpen voor 
bedrijven in ruil voor geprinte of geweven stof of materiaal (garens, stoffen, ....) vb. 
Escolys, Deltracon, Clarysse, B&T Textilia, Hartex, Santens  

 

2 . 3  S A ME NHA NG PR O GR A MMA  (F A C E T  2 . 3 )  

2.3.1 Sequentiële opbouw en coherentie van het programma 

Het modeltraject van het bachelorprogramma is verdeeld over drie studiejaren. De 
hoofdateliers werken meestal met jaarprogramma’s. De omkaderende theorie hanteert 
een semestriële opbouw. Het programma kenmerkt zich door de progressieve overgang 
van initiatie, over verdieping naar finaliteit. De competentieclusters zorgen voor een 
grote samenhang, opbouw en coherentie. 

Het werken met een langere tijdseenheid werkt de inhoudelijke verdieping in de hand. 
De holistische aanpak, het overbrengen van het complex geheel van kennis en inzicht, 
het zoeken naar materiaal en vorm van een werk, de inhoudelijke verdieping 
gekoppeld aan het bronnenonderzoek, vraagt zijn tijd. Dit wordt versterkt door de 
academisering van een studie in de kunstenpraktijk. De holistische aanpak die eigen 
was aan een kunstenstudie in KASK verloopt nu meer methodisch. De samenhang 
tussen theorie en praktijk zit verwerkt in ateliers, programma’s en werkmethodes. Het 
installeren van een onderzoeksattitude in theoretische en praktijkgerichte 
opleidingsonderdelen vraagt om een jaarsysteem.  

De beroepspraktijk van een beeldend kunstenaar of vormgever is gericht op projecten 
met een eerder langdurig karakter. We simuleren deze realiteit in de opleiding. 

In 1ste bachelor ligt de nadruk op oriëntatie en initiatie: exploratie en basis. In een eerste 
stadium wordt via oefeningen een uitgebreide introductie aangeboden waarin de 
diverse facetten van het medium aan bod komen. 

In 2de bachelor wordt de klemtoon verlegd naar de procesmatige ontwikkeling van 
ideeën: ontdekken en toepassen. De diverse facetten van het medium worden verder 
onderzocht, waarbij de klemtoon komt te liggen op de individuele artistieke 
ontwikkeling. 

3de bachelor is gericht op de finaliteit of consolidatie in een eindproduct. Hier wordt van 
de student verwacht dat hij een persoonlijk en volwaardig beeldend werk of ontwerp 
kan realiseren. 

De master bouwt voort op de verworvenheden van de bachelor. Het is een 
ideeënlaboratorium en een werkplaats, waar studenten met diverse artistieke 
achtergronden, via een open dialoog hun eigen traject en hun persoonlijke artistieke 
visie kunnen ontwikkelen en concretiseren (zie 2.7 masterproef). 

In het curriculum zijn zowel voor sommige opleidingsonderdelen theorie als voor 
praktijk studievolgtijdelijkheidstabellen opgemaakt22. Door de volgtijdelijkheid wordt 

                                                        
21 B2.2-4 Lijst projecten dienstverlening Grafische Vormgeving 
22 B2.3-1 zie tabel in DOER, artikel 14 
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formeel vastgelegd welke opleidingsonderdelen een student al moet gevolgd hebben 
voor hij een bepaald opleidingsonderdeel in zijn programma kan opnemen. 

2.3.2 Verhouding en afstemming verplicht programma – 
keuzeopleidingsonderdelen 

Vanaf 2de bachelor heeft de student voor 15 studiepunten keuzemogelijkheden. Het 
opleidingsonderdeel ‘aanverwante keuzepakketten’ biedt de student de mogelijkheid 
om andere studiegebieden (zowel theoretisch als praktijkgericht) te verkennen die niet 
onmiddellijk in de lijn liggen van de afstudeerrichting waarvoor hij gekozen heeft. 

In de master heeft de student voor 21 studiepunten keuzemogelijkheden. De student 
kiest 4 theoretische seminaries van elk 3 studiepunten uit een aanbod van meer dan 30 
verschillende seminaries. Hij kan ook nog een keuze maken voor 9 studiepunten uit 3 
mogelijkheden: 
1) ‘kunst in het werkveld’ voor 6 of 9 studiepunten 
2) ‘reflexie – en discussieplatform’ voor 3 studiepunten 
3) opleidingsonderdelen te volgen binnen de associatie. 

2.3.3 Afstemming van het programma bij samenwerking met andere 
instellingen/opleidingen 

FOTOGRAFIE 
Bij samenwerking met andere instellingen of organisaties wordt er gezocht naar een 
geschikte werkvorm. Dat kan een uitwisseling zijn, een projectweek, een individueel 
engagement van een student, een workshop, een project op vrijwillige basis, een 
‘Kunst in het werkveld’ engagement, een overeenkomst terugbetaling kosten of een 
echt contract ‘dienstverlening voor derden’. De studenten zijn de focus en de 
uitvoerders bij dit alles. Het pedagogisch project draait ook hier rond hen. Projecten 
komen in aanmerking mits de volgende criteria, minstens gedeeltelijk ingevuld worden:  

• pedagogische meerwaarde tov het regulier programma; 
• atelieroverschrijdend: verschillende opleidingsonderdelen of jaren werken samen; 
• disciplineoverschrijdend sterkt tot aanbeveling; 
• uitstraling voor Fotografie, KASK; 
• student moet de kost niet betalen, er is sprake van een werkingsbudget of een kleine 

winst; 
• de externe partner werkt actief mee, onder meer als kritisch gebruiker van de fotografie. 

Een lijst23 projecten van de afstudeerrichting Fotografie met externe partners (van de 
laatste 7 jaar) is te vinden in bijlage en bevat bv. samenwerkingen met de Vlaamse 
Bouwmeester (Studio open school), FotoMuseum Antwerpen, World Press Photo, 
Provincie Oost-Vlaanderen (Locus Fabrica). 

TEXTIELONTWERPEN 
Er moet een goede balans zijn tussen het creatieve, innoverende, onderzoekende en 
het technische aspect. Voor de studenten die nood hebben aan extra technische 
ondersteuning en aan zeer industriegerichte extra oefeningen, bestaat er sinds 2005 de 
postgraduaatopleiding ‘i- Design’. De afstudeerrichting Textielontwerpen is nauw 
betrokken bij de opbouw van de leerstof en de organisatie van deze opleiding Partners 
hierin zijn:  

• COBOT (vormingscentrum voor de textielnijverheid)  
• Fedustria (Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie) 
• Hogeschool Gent 
• KASK - Textielontwerpen 
• bachelor Textieltechnologie 
• Toegepaste Ingenieurswetenschappen 
• Sint-Lucas Gent – Textielontwerpen 

Studenten werken ook mee aan nationale en internationale design- en kunstprojecten 
die ze integreren in hun atelierwerk bv. ‘Damastenproject & laserproject’ met het 
departement Technologie Hogeschool Gent; het sluisproject studenten24. 

MULTIMEDIALE VORMGEVING 
De afstudeerrichting Multimediale Vormgeving onderhoudt langlopende wederzijds 

                                                        
23 Zie B2.2-3 Lijst projecten dienstverlening en externe samenwerking van de afstudeerrichting Fotografie 
24 B2.3-2 Lijst projecten met externe partners van de afstudeerrichting Textielontwerpen 
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interessante samenwerkingsverbanden met RITS Brussel, Croxhapox, Campo, LOD, 
Netwerk Aalst, Timefestival, vzwKamp, vzwRosca en IPS in Gent en het Studiecentrum 
Tadeusz Kantor, de Cricoteka te Krakow, Polen. 

VRIJE KUNSTEN 
Toonmomenten maken deel uit van de atelierwerking. Ze bieden de studenten de kans 
samenwerkingsverbanden aan te gaan waarbij ze hun communicatieve en analytische 
vaardigheden zullen kunnen aanwenden en vergroten. Presentaties van het atelierwerk 
in Croxhapox Gent en Voorkamer Lier. 
Samenwerking met Steim, Amsterdam i.v.m. evaluatie van prototypes van interface 
hardware, met Cimatics, Brussel en HISK, Gent voor organisatie en presentatie van 
workshops. 

De studenten hebben in het opleidingsonderdeel ‘aanverwant keuzepakket’ en via het 
keuzepakket in de master de mogelijkheid om in een andere instelling een 
opleidingsonderdeel te volgen binnen de AUGent. 

2.3.4 Relatie tussen het programma en flexibele leerwegen 

De student kan, zoals verwerkt in het OER25 van de Hogeschool Gent, kiezen tussen 
verschillende studietrajecten. Hij heeft volgende mogelijkheden: het voltijds 
modeltraject, een deeltijds modeltraject en een geïndividualiseerd traject. 

Voor het deeltijdse model werden horizontale en verticale trajecten opgesteld. Hierdoor 
is een flexibele spreiding van de studies mogelijk. Bij het samenstellen van deze 
deeltrajecten werd steeds rekening gehouden met een logische opbouw van het 
studietraject. De logica van de volgtijdelijkheid is behouden. 

Het geïndividualiseerd traject wordt uitgestippeld op basis van EVK (eerder verworven 
kwalificaties) en/of EVC (eerder verworven competenties) waarvoor procedures in het 
OER voorzien zijn. 

Dit item wordt verder besproken onder facet 2.9. 

2 . 4  S TUDE E R BA A R HE I D (F A C E T  2 . 4 )   

2.4.1 Studieomvang 

De totale studietijd (D-uren) per opleidingsonderdeel is het totale aantal uren dat de 
student aan zijn onderwijsactiviteiten spendeert. Die totale studietijd omvat de 
hoorcolleges (A-uren), de begeleide praktische oefeningen (B-uren), de uren 
werkveldgebonden activiteiten en begeleid zelfstandig leren (C-uren) en de zelfstudie 
(Z-uren). 

De studietijd wordt bepaald uitgaande van het gewicht van het opleidingsonderdeel 
binnen het programma. Dit gewicht wordt uitgedrukt in studiepunten. Een 
opleidingsonderdeel heeft steeds een gewicht van 3 of meer studiepunten. De 
academische bacheloropleiding omvat in totaal 180 studiepunten, verdeeld over 60 
studiepunten per bachelorjaar (zie studiegids). 

De academische masteropleiding omvat 60 studiepunten. 

Er is een evenredige spreiding van aantal studiepunten over de semesters, waardoor 
een evenredige verdeling van de studietijd wordt beoogd. 

Een studiepunt staat voor een totale belasting van minimum 25 uren en maximum 30 
uren. 

2.4.2 Studietijd 

2.4.2.1 Studietijdmetingen 

De studenten hebben een nauwe, persoonlijke band met de praktijkbegeleiders. 
Het dagelijks samenwerken en begeleiden biedt de docenten de mogelijkheid om de 
studenten zeer nauw op te volgen. Informeel peilen ze blijvend naar de tijdsinvestering 
van de studenten om hun werk en oefeningen te realiseren. 

                                                        
25 B2.3-3 OER Onderwijs- en Examenreglement 
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Er wordt een grote inspanning gevraagd van de studenten om gedurende het hele jaar 
met regelmaat te werken. Daarover worden de potentiële studenten nog voor ze aan 
de opleiding beginnen (tijdens info en toelatingsproef) duidelijk ingelicht. De docenten 
zijn in sterke mate beschikbaar en de ateliers staan, indien nodig, ook tijdens de 
avonduren en vakanties ter beschikking van de studenten. 

Vanaf het academiejaar 2007-2008 werkte de Hogeschool Gent een nieuw systeem en 
tool uit voor studietijdmetingen. Er wordt nu gebruik gemaakt van regelmatig 
retrospectieve tijdschatting. De metingen vinden maandelijks on-line plaats i.p.v 
halfjaarlijks. Voor dit academiejaar meten we als test de studietijd van alle 
opleidingsonderdelen in 3de bachelor in de opleiding Audiovisuele Kunsten. Na 
evaluatie van het nieuwe systeem plannen we volgend academiejaar studietijdmetingen 
van alle opleidingsonderdelen in de opleiding Beeldende Kunsten in 1de bachelor; voor 
academiejaar 2009-2010 plannen we studietijdmetingen van alle opleidingsonderdelen 
in 2de bachelor26. 
Alle studenten zullen ook halfjaarlijks bevraagd worden in resonantiegesprekken waar 
studietijd en studielast ter sprake zullen komen. De verwerking van deze gegevens 
gebeurt anoniem. 

In de studentenbevraging over de opleiding komen ook aspecten over de 
studiebelasting aan bod. In juni van het academiejaar 2006-2007 werden alle 
studenten van de bachelorjaren bevraagd. Over de verschillende ateliers heen vinden 
de studenten de studiebelasting gelijkmatig gespreid over het huidig academiejaar en 
ook over de verschillende academiejaren. De score ‘ontevreden studenten’ ligt voor 
slechts 1 atelier boven de maximumgrens van 30% (voor resultaten verwijzen we naar 
facet 5.1). 

In de studentenbevraging over de opleidingsonderdelen komen ook aspecten over de 
studiebelasting aan bod. In juni van het academiejaar 2007-2008 werden alle 
studenten van de bachelorjaren bevraagd over hun opleidingsonderdelen ‘atelier’. De 
resultaten worden nu verwerkt.  

2.4.2.2 Studiebevorderende factoren 

 W E E K P L A N N I N G  

Er wordt gewerkt met weekroosters die zo studentvriendelijk mogelijk opgesteld 
worden. Contacturen sluiten zoveel mogelijk op elkaar aan; tussenuren (‘springuren’) 
worden vermeden in de mate van het mogelijke, om de studietijd voor de studenten zo 
weinig mogelijk te fragmenteren. 

 ON D E R S T E U N I N G  E N  S T U D I E B E G E L E I D I N G  

De studenten kunnen steeds terecht bij hun docenten voor extra ondersteuning en 
studieadvies. Binnen de Hogeschool Gent en binnen het departement is er 
studiebegeleiding. Studenten kunnen er terecht voor opvang en eventuele 
doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten in geval van problemen met 
studiemethode, time management, motivatie, concentratie, persoonlijk en sociaal 
functioneren. De departementale studiebegeleider verzorgt een aantal sessies rond 
studiemethode en planning (zie verder facet 4.2).  

 F L E X I B E L E  L E E R W E G E N 

Een aantal flexibele leerwegen moeten bevorderen dat studenten het programma vlot 
kunnen doorlopen (zie verder onder 2.8.3). 

 E X A ME N F A C I L I T E I T E N  

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) voorziet dat studenten in uitzonderlijke 
individuele omstandigheden examenfaciliteiten kunnen aanvragen. Men kan de 
aanvragen indelen in twee grote groepen: 

• aanvragen omwille van ernstige psychosociale en medische redenen (zie facet 4.2); 

                                                        
26 B2.4-1 Meerjarenplanning bevragingen en studietijdmetingen 
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• aanvragen omwille van uitzonderlijke individuele omstandigheden zoals erkende 
topsport, kunstbeoefening, sociaal-economische redenen, bekleden van een politiek 
mandaat (zie ook facet 4.2). 

Mogelijke faciliteiten kunnen zijn: examens verplaatsen, langere werktijd tijdens 
examens, examens afleggen buiten de examenperiode, enz. 

 D I G I T A L E  L E E R OMG E V I N G  

Contact tussen docenten en studenten vergemakkelijkt door gebruik te maken van de 
digitale leeromgeving (mededelingen, discussieforums,...). De digitale leeromgeving 
verschaft de OP-leden een middel om studiebevorderende pakketten aan de studenten 
aan te reiken. 

 

2 . 5  A F S TE MMI NG TUS S E N V O R MGE V I NG E N I NHO UD 
(F A C E T  2 . 5 )   

In het didactische concept (zie 2.1) staat in grote lijnen beschreven hoe de opleiding 
het leren van de studenten wil vormgeven en ondersteunen en hoe de 
opleidingsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd. 

Ter voorbereiding van het nieuwe programma werd in de opleidingscommissie 
besproken welke onderwijsvormen, in functie van het opgestelde competentieprofiel, 
het best aansluiten bij de verschillende opleidingsonderdelen. In samenspraak met de 
betrokken docent(en), werden vervolgens de onderwijsvormen vastgelegd per 
opleidingsonderdeel. 

Dit didactische concept is geconcretiseerd in de studiefiches. Per opleidingsonderdeel 
worden ook de inhouden en de werkvormen geëxpliciteerd in de studiefiches. 
Verschillende werkvormen zijn in groep uitgewerkt en komen aan bod in de vier jaren. 

Jaarlijks worden deze fiches door de titularissen van de opleidingsonderdelen herzien 
en indien nodig aangepast aan de nieuwe onderwijsrealiteit. De vakgroep en de 
opleidingscommissie buigen zich dan opnieuw over de studiefiches. Vragen en/of 
wijzigingen worden teruggekoppeld naar de titularis van het respectieve 
opleidingsonderdeel. 

Om de doelstelling van de opleiding te bereiken, namelijk kunstenaars op te leiden die 
voldoende theoretisch, technisch en artistiek gevormd zijn om een volwaardig en 
autonoom kunstwerk te maken, ligt de nadruk op de toenemende zelfstandigheid van 
de student gedurende het leertraject. 

Dit weerspiegelt zich enerzijds in de gebruikte werkvormen, anderzijds in de manier 
waarop het onderwijzend personeel wordt ingezet ten opzichte van het persoonlijk 
werk van de student. In de opleiding staat het werk van de student centraal. In de 
praktijk kunnen we duidelijk spreken van een projectgericht onderwijs, dat door 
algemene en vakgerichte theoretische lessen wordt gevoed. Het overbrengen van 
technische vaardigheden is geïntegreerd in de atelieropdrachten zodat techniek nooit 
los komt te staan van inhoudelijke en artistieke keuzes. 
Dit onderscheidt meteen dit artistiek onderwijs van technisch onderwijs. 

In de master wordt aan de student eveneens gevraagd een scriptie te schrijven waarin 
hij zijn artistiek en theoretisch traject in een kritische en persoonlijke reflectie 
terugkoppelt. De nadruk bij het afstuderen ligt evenwel op het beeldend werk of 
ontwerp dat de student als masterproject voorstelt. 

 

Voor we een overzicht geven van de onderwijsvormen en beschrijven hoe de input 
van de docenten zich verhoudt tot het zelfstandig werk van de student, willen we 
vermelden dat het onderwijzend personeel als een team functioneert ten opzichte van 
de student. 

In de samenstelling van dit team wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 
aanvullende vaardigheden en invalshoeken, nuttig voor de totaliteit van de opleiding. 
Een masterstudent kan op deze vaardigheden een beroep doen wanneer dit nodig is. 
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2.5.1 Werkvormen 

Afhankelijk van de na te streven competenties en de begrote tijd kiest de opleiding per 
opleidingsonderdeel voor verschillende werkvormen en combinaties van werkvormen. 
De keuze van de werkvorm wordt in overleg met collega-docenten bepaald. 

Er is halfjaarlijks overleg met de totale ploeg van de docenten om de pedagogische 
doelstellingen te plaatsen in de totaliteit van de opleiding. 

Doorlopend vindt er ook overleg plaats tussen de collega’s praktijkdocenten die bij 
dezelfde opdrachten betrokken zijn, al is dat overleg niet altijd formeel. 

De werkvormen die aan bod komen zijn: 
• hoorcolleges waarin discussie en dialoog uiteraard mogelijk zijn (vooral in de 

theoretische opleidingsonderdelen); 
• interactieve groepsdiscussies, al dan niet verbonden met hoorcolleges in kleinere 

groepen; 
• practica, gegeven vanuit theorie waar studenten leren omgaan met opzoekingswerk, 

raadplegen van databanken, verwerking van gegevens in een paper; 
• bijwonen van sessies met gastsprekers en gastdocenten; 
• begeleide tentoonstellings- of museabezoeken; 
• groepskritische bijeenkomsten, verbonden aan het atelierwerk van de studenten; 
• samenwerkgroepen: sommige opdrachten in het atelier benadrukken het 

samenwerkingsaspect zodat studenten met en van elkaar leren; 
• projectweek 
• individuele begeleiding binnen het ateliergebonden werk van de student. Door het feit 

dat de opleiding bewust kiest voor projectgericht onderwijs en het opleiden tot 
beeldende kunstenaars met een eigen beeldtaal, is de individuele begeleiding bijzonder 
belangrijk in het atelier; 

• individuele begeleiding voor het maken van papers, het dossier in de 3de bachelor en 
de scriptie in de master; 

• zelfstudie (Z-uren) is een belangrijk deel van het werkproces bij het maken van 
beeldend werk en is de belangrijkste werkvorm in de opleiding (hogere jaren). Een deel 
van deze zelfstudie gebeurt in het atelier met begeleiding, maar een belangrijk deel 
gebeurt thuis; 

• gemengde werkvormen zijn uiteraard mogelijk en ontstaan meestal in de verbinding 
van theorie en praktijk. 

De project- of reisweek wordt ieder jaar door KASK centraal op de kalender geplaatst. 
In die week vervalt het normale uurrooster. Er worden geen theorielessen gegeven. Het 
doel van de projectweek is om projecten op te zetten met één of meerdere van de 
volgende karakteristieken: 

• het project duurt een hele week; 
• er kan gewerkt worden met grotere groepen waardoor grote opdrachten uitgevoerd 

kunnen worden; 
• de groepsdynamiek kan aangewend worden, de groepscohesie versterkt. Vb. in de 

afstudeerrichting Fotografie: Ronde van Vlaanderen met 80 studenten (2005); 
• er kan interdisciplinair gewerkt worden eventueel i.s.m. een externe partner. Vb. in de 

afstudeerrichting Fotografie: Track project i.s.m. het SMAK (2007); 
• projecten worden veelal bewust ‘informeel’ gehouden. De druk om te scoren met het 

kompas op opleidingsdoelen valt deels weg; 
• de studentenparticipatie kan heel verregaand zijn. Bv in de afstudeerrichting Fotografie: 

‘learning to love you more’ (2008) werd door de studenten geconcipieerd, 
georganiseerd en uitgevoerd. De docenten waren deelnemers; 

• projecten kunnen uitmonden in een tentoonstelling of een publicatie; 
• projectweken kunnen extern gefinancierd worden wat de studiekost verlaagt; 
• de projectweek wordt ook gebruikt als reisweek. Daarvoor gelden de criteria voor 

meerdaagse buitenlandse studiereizen27, die de pedagogische zingeving van reizen 
moeten waarborgen. 

In de opleiding is er een gevoelige verschuiving van werkvormen merkbaar waarin 
hoorcolleges, theoretische uiteenzettingen binnen het atelier en gemeenschappelijke 
leermomenten (= A-uren) een belangrijk overwicht hebben in de eerste twee 
bachelorjaren om gaandeweg de student steeds individueler te begeleiden en een 

                                                        
27 B2.4-2 Criteria meerdaagse studiereizen 
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grotere participatie in het werkveld mogelijk te maken. 
In de bachelor is vooral de ontwikkeling van de kennis en de vaardigheden van 
belang, de input, zowel van de theorie als van de praktijk. 
De werkvormen in de master vertrekken steeds vanuit een actieve, individuele 
participatie van de student. Zijn masterproject staat centraal, maar hij kan zowel 
theoretisch als praktisch een voedingsbodem creëren die hem in staat stelt om tijdens 
zijn studies op zoek te gaan naar de juiste confrontaties op theoretisch en op 
artistiek/technisch gebied. 

In het curriculum krijgt de student eveneens steeds meer de keuze om zelf op zoek te 
gaan naar opleidingsonderdelen die zijn eigen traject kunnen voeden. Dit uit zich in het 
aanbod van het aanverwant keuzepakket dat voorziet in theoretische of praktijkgerichte 
opleidingsonderdelen of projecten die de verbinding maken tussen theorie en praktijk. 
De keuze voor een aanverwant opleidingsonderdeel impliceert ook een keuze voor een 
werkvorm. 

In de master kan de student kiezen tussen verschillende masterseminaries. Bovendien 
kan hij opteren voor ‘kunst in het werkveld’ en deelnemen aan bepaalde 
groepsmomenten in het atelier die hem de kans bieden zijn individueel werk met de 
professionele wereld te confronteren. 

2.5.2 Onderwijsmiddelen 

De onderwijsmiddelen worden ingezet in functie van de lesdoelen en opdrachten. Ook 
hier werken we naar een ‘begeleiding naar zelfstandigheid’. 
Voor elk theoretisch opleidingsonderdeel en voor een aantal praktische 
opleidingsonderdelen is er een syllabus of een handleiding voorzien. Voor sommige 
opleidingsonderdelen is er een bijkomend handboek. De PDF-versie van de syllabus is 
ook beschikbaar voor docenten en studenten via Dokeos. 

De syllabi worden gratis aangeboden28. Voor de boekenverkoop werden afspraken (en 
kortingen) gemaakt met een boekhandel. De docenten regelen zelf de distributie. 

Naast de syllabus wordt in de opleidingsonderdelen ‘filosofie’ ook gebruik gemaakt 
van relevante tekstfragmenten (transparanten via overhead) die tijdens de lessen 
geanalyseerd en besproken worden, zodat de filosofische theorie niet louter secundair 
wordt aangebracht. 

In de opleidingsonderdelen ‘kunstgeschiedenis en –actualiteit’ wordt gebruik gemaakt 
van beeldmateriaal ter illustratie van de verschillende kunststromingen en kunstenaars. 
Een aantal lokalen werden uitgerust met een vaste LCD-projector waardoor de docent 
op een attractieve en leerrijke manier zijn hoorcolleges kan presenteren met 
geprojecteerde beelden/illustraties/video’s. Diverse docenten maken frequent gebruik 
van deze lokalen of maken gebruik van de beamer van de opleiding. 

Ook hier kan de student terugvallen op een grondig uitgewerkte syllabus die de 
examenstof bevat. De hoorcolleges zijn echter noodzakelijk om de stof te leren 
hanteren, en de theoretische wendingen adequaat te kunnen inschatten. De 
didactische hulpmiddelen staan precies ten dienste daarvan. 

Via Dokeos kunnen de studenten ook zelf de aangereikte informatie consulteren en 
eventueel verwerken en worden ze ertoe gestimuleerd zelf bijkomend opzoekingswerk 
te verrichten. 

Voor sommige opleidingsonderdelen (atelier) wordt actief gebruik gemaakt van een 
door de docent zelf opgezette en onderhouden website die zowel als syllabus fungeert 
(met eventueel uit te printen PDF-files) als meer algemene informatie bevat die relevant 
is voor de opleiding. 

In de ateliers wordt gebruik gemaakt van  
• nota’s, handboeken en website voor kennisoverdracht; 
• handleidingen en website voor informatie over de werking en mogelijkheden van zijn 

persoonlijk materiaal en werkstation; 
• beeldende en audiovisuele middelen en websites voor bespreking en inhoudelijke 

ondersteuning; 
• powerpoint-presentaties; 

                                                        
28 Ze worden betaald met ateliergeld (zie facet 4.1) 
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• dokeos voor planning en communicatie; 
• software; 
• productieplatform voor de uitvoering van de projecten en software voor digitale 

verwerking. 
• specifiek materiaal nodig om het beeld te maken zoals bv. bij het atelier Schilderkunst 

karton, papier, schilderslinnen, hout, hardboard, primer voor gronding, olieverf, 
acrylverf, penselen, kwasten, white spirit, terpentijn, gebleekte lijnolie,...; software voor 
de afstudeerrichtingen Fotografie en Grafisch Ontwerp en voor het atelier Mediakunst. 

Vanaf het eerste jaar worden de studenten ertoe aangespoord hun eigen, persoonlijke 
artistiek dossier bij te het houden. Hierbij fungeren notitie- en schetsboekjes maar ook 
opnamemateriaal als hulpmiddel. 

Opdrachten voor de student worden tijdens de lessen meegedeeld en/of staan vermeld 
in de syllabus of op Dokeos. 

Sedert enkele jaren wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de elektronische 
leeromgeving (ELO). Om de drempel t.o.v. dit medium zo laag mogelijk te maken werd 
een centraal ankerpersoon (ELO-coördinator) aangesteld. Deze ankerpersoon heeft 
informatiesessies georganiseerd in groepen. 
Hij komt regelmatig samen met ELO-coördinatoren van andere departementen om in te 
spelen op suggesties/ideeën. 

In de introductieweek krijgen alle nieuwe studenten een uiteenzetting over het digitaal 
leerplatform (Dokeos) en het gebruik van hun hogent-mail. De hogeschool verstrekt 
elke ingeschreven student een login-code, een e-mailadres en een persoonlijke 
webruimte. 
De studentenadministratie verzorgt deze introductiesessie. 
Uit de bevraging van de opleiding blijkt dat de elektronische leeromgeving positief 
ervaren wordt door de studenten en intensief gebruikt. 

 

2 . 6  BE O O R DE L I NG E N TO E TS I NG (F A C E T  2 . 6 )   

Evaluatie vormt een belangrijk onderdeel van het leerproces en moet zicht geven op de 
mate, waarin de vooropgestelde opleidingsdoelstellingen bereikt werden. 

De studenten worden via de studiefiche op de hoogte gebracht van de leerdoelen en 
de wijze van evaluatie. Per opleidingsonderdeel werd een competentieprofiel 
vastgelegd. Elke beoogde competentie wordt getoetst via permanente evaluatie, jury 
en schriftelijke en/of mondelinge semesterexamens. De evaluatievorm is aangepast aan 
de didactische werkvorm. 

Elke student die zich onrecht voelt aangedaan, kan terecht bij zijn ombudsman. De 
ombudsman treedt op als bemiddelaar voor de studenten bij geschillen, die zowel 
verband kunnen houden met overtredingen van het examenreglement of de 
onderwijsregeling, als met ‘onbillijk’ en ‘onredelijk’ ervaren gedragingen, toestanden 
en beoordelingen. De ombudsman ontvangt, onderzoekt en behandelt de klachten en 
tracht een oplossing te bereiken in het belang van alle partijen. 

2.6.1 Keuze van evaluatievorm 

De verschillende evaluatievormen zijn per opleidingsonderdeel beschreven in de 
studiefiche. Elk lid van het onderwijzend personeel kiest de vorm van examineren en 
legt op voorhand de wijze vast. 

De verhouding qua puntenverdeling tussen de permanente evaluatie en de evaluatie 
op jury’s/examens wordt onderling door de docenten per opleidingsonderdeel 
vastgelegd in een opleidingscommissie en beschreven in de studiefiche. Een veel 
voorkomende verhouding is 1/3 van de punten voor de permanente evaluatie 
tegenover 2/3 evaluatie tijdens de jury. Ook andere verhoudingen zijn mogelijk. 
Bij project- en procesgericht onderwijs hoort ook een project- en procesgerichte 
evaluatie. Een evaluatiesysteem waarbij een student definitieve cijfers krijgt na één 
semester werkt conformisme én beeldend formalisme in de hand. We moedigen de 
student aan om risico's te nemen. De evolutie van een student kunsten verloopt niet 
altijd lineair van een ‘minder goed’ werk naar een ‘beter’ werk. Het verwerven van 
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inzichten en de toepassing ervan in een beeldend werk gaat met vallen en opstaan. 
Langlopende opleidingsonderdelen ondersteunen deze zoektocht. Een student moet 
zijn werk kunnen remediëren in de tweede helft van het jaar. Op die manier kan hij 
naar een finaliteit streven op basis van een pedagogische- en werkdynamiek van een 
schooljaar. 

Bij de opleidingsonderdelen atelier verloopt de evaluatie als volgt: 
• Een permanente evaluatie: wekelijks (of toch op heel regelmatige tijdstippen) is er een 

opvolging met becommentariëring van de vooruitgang. Tijdens de begeleiding van zijn 
werk wordt de student duidelijk gemaakt waar de sterke en de zwakke kanten van zijn 
werk(methode) liggen. De begeleider refereert naar ander werk van de student, van 
collega-studenten of voorbeelden uit de kunstgeschiedenis of kunstactualiteit. 
Aan het einde van het 1ste semester is er een feedback-/evaluatiemoment. De 
(eventuele) quotering is een onderdeel van de permanente evaluatie.  
Bij de permanente evaluatie wordt er veel gebruik gemaakt van een ‘toonmoment’. Die 
toonmomenten zijn informeler dan de jury’s. Docenten uit de vakgroep theoretische 
omkadering van de kunsten of uit andere ateliers worden er dikwijls bij betrokken. 
De problematiek van het presenteren wordt getoetst omdat die bij de toonmomenten 
sterker naar voor komt dan bij een ‘klassikale’ evaluatie. Studenten leren ook van elkaar 
doordat het werk ‘in een duidende context’ getoond worden. 
Ook voor de docenten zijn jury’s en toonmomenten een gelegenheid tot toetsing. Ze 
moeten zich tegenover een groep collega’s en studenten uitspreken. De relatie 
atelierwerking/ werk/ doelstellingen van de opleiding worden mee geëvalueerd. 

• Jurering atelierwerk op het einde van het academiejaar: de evaluatievorm voor het 
artistieke werk bestaat uit een jury. De werkmethode van de jury is steeds een 
intersubjectieve beoordeling van de werken. Verschillende docenten of externe experts 
toetsen in onderling overleg het werk aan artistieke criteria én aan de professionele 
eisen (zoals geëxpliciteerd in de studiefiche). Tijdens de jury krijgt de student de kans 
zijn werk toe te lichten, te verklaren of te verdedigen. Bij deze momenten wordt ook 
veel aandacht besteed aan de presentatie. De juryleden stellen vragen en proberen de 
waarde van het werk op zijn eigen merites te beoordelen én/of tegen het licht van de 
gestelde opdrachten. Het gaat hier dus niet louter over een waardering van het beeld 
als visueel fenomeen maar ook over de zoektocht naar het beeld, het streven naar 
inhoudelijke verdieping en de inschatting van de doorgemaakte evolutie van een 
student.  
Er wordt ook getoetst of de technische opleiding in voldoende mate geïntegreerd werd 
in het artistiek proces. Het pedagogische aspect van het jurymoment is zeker even 
belangrijk als de quotering. 
De jury bestaat uit docenten van het betreffende jaar of uit verschillende jaren die 
samen overleggen om te komen tot een gezamenlijk oordeel over het werk van elke 
student. De jury wordt in de 3de bachelor aangevuld met één externe uit het werkveld. 
De jury van productevaluatie van de masterproef II bestaat uitsluitend uit externen uit 
het werkveld. 

Evaluatie van de theoretische opleidingsonderdelen: door de grote groepen in de 
opleidingsonderdelen theorie gebeurt de evaluatie meestal schriftelijk. Bij kleinere 
aantallen bestaat ook de keuzemogelijkheid voor een mondeling examen. 

Er is overleg met andere docenten binnen hetzelfde domein over de aard van de 
examenvragen, en sommige docenten stellen zich op de hoogte van examens uit 
voorgaande jaren, zodat de vragen adequaat zijn ten aanzien van vorige examens of 
examens uit andere leereenheden van hetzelfde opleidingsonderdeel. 

Voor bepaalde theoretische opleidingsonderdelen wordt gevraagd een paper te 
schrijven over een onderwerp of tentoonstelling, te kiezen uit een lijst, eventueel 
aangevuld met een mondelinge bespreking. 

2.6.2 Objectiviteit van de beoordeling en deliberaties 

Algemeen wordt de kwaliteit van toetsing gestuurd door het examenreglement 
waaraan iedere (praktijk)docent zich dient te houden. Voor elke examenperiode 
worden de (praktijk)docenten op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen. 
De titularis van het opleidingsonderdeel geeft toelichting tijdens het examen. Iedere 
student en iedere examinator heeft het recht bij een examen de aanwezigheid van een 
tweede lid van het onderwijzend personeel als waarnemer te vragen. 
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De jurering van het atelierwerk is gebaseerd op de intersubjectieve beoordeling van 
verschillende atelierdocenten. In 3de bachelor wordt er veelal een ‘extern’ jurylid 
toegevoegd aan de jury. De Masterproef II (productevaluatie) wordt uitsluitend door 
een ‘externe’ jury beoordeeld. Een jury gaat in wezen na of het werk drager is van de 
competentieverwerving vooropgesteld in de studiefiches atelier. Naast de 
productevaluatie blijft de procesevaluatie ook hier erg belangrijk. 
Een student die niet slaagt voor een opleidingsonderdeel ‘atelier’ kan een juryverslag 
opvragen. 

De perceptie van de kwaliteit van de examens zal specifiek nagegaan worden in de 
bevraging van de opleidingsonderdelen (zie onderwerp 5). De opleidingscommissie zal 
aan de hand van de resultaten van deze bevraging voorstellen formuleren om de jury’s 
en de examens beter in te richten en om de aansluiting tussen didactisch concept en 
evaluatiemethodes te bewaken. 

Bij de deliberatie wordt de commissie voorgezeten door het departementshoofd en 
worden de voorgeschreven procedures29 gevolgd. De commissieleden tekenen voor 
aanwezigheid en verbinden zich ertoe dat de besproken items strikt vertrouwelijk zijn. 
Bij twijfel aan de resultaten kan de student zich richten tot de ombudspersoon van de 
opleiding. Materiële vergissingen worden binnen de 10 kalenderdagen na de dag 
waarop de examenbeslissing genomen is, kenbaar gemaakt aan de voorzitter van de 
examencommissie. Indien de materiële vergissing van die aard is dat zij de beslissing 
over het globale examenresultaat zou kunnen beïnvloed hebben, wordt de 
examencommissie opnieuw samengeroepen in buitengewone zitting. Mogelijke 
klachten worden veelal opgevangen tijdens de feedback na de examens (zie verder 
2.6.5). 

2.6.3 Criteria en wijze van beoordeling door de evaluatoren en de 
examencommissie 

Tot en met het academiejaar 2005-2006 werd er gedelibereerd per modeltraject. 
Een student werd dan al of niet geslaagd verklaard voor een modeltraject. 
Een uitvoerige beschrijving van de criteria en wijze van beoordeling kan men 
terugvinden in het OER, onder de titel ‘Organisatie van examens’. Wat de algemene 
regels betreft, volgt hieronder een korte samenvatting. 

Een student kan voor een modeltraject van een opleiding slechts slagen als hij alle 
examens van het modeltraject van de opleiding, rekening houdende met de verleende 
vrijstellingen, heeft afgelegd. Hij is de jure geslaagd voor het modeltraject of de 
opleiding wanneer hij voor elk opleidingsonderdeel een examencijfer behaalt van 
minstens 10 op 20. Een student verwerft een diploma wanneer hij voor het geheel van 
de opleiding geslaagd verklaard wordt. 

De algemene principes die de examencommissie hanteert bij het bepalen van de graad 
van verdienste zijn: 

• geslaagd met de grootste onderscheiding (85% of meer); 
• geslaagd met grote onderscheiding (80% of meer); 
• geslaagd met onderscheiding (70% of meer); 
• geslaagd op voldoende wijze (50% of meer). 

Vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt per student gedelibereerd over het effectief 
gevolgde jaarprogramma. Er zijn twee soorten examenbeslissingen, namelijk een 
examenbeslissing voor een jaarprogramma en een examenbeslissing voor het 
toekennen van een diploma. Bij een examenbeslissing voor een jaarprogramma kan 
een student die voor alle opleidingsonderdelen van zijn jaarprogramma minstens 10/20 
heeft behaald de aangevatte studies verder zetten. Voor elk opleidingsonderdeel 
waarvoor de student geen 10/20 heeft behaald, beslist de examencommissie of het 
betreffende opleidingsonderdeel hernomen dient te worden of niet. 

Bij een examenbeslissing voor het toekennen van een diploma verwerft een student 
het diploma van zijn opleiding indien hij voldoet aan de vereiste toelatingsvoorwaarden 
én indien hij voor alle examens die behoren tot het opleidingsprogramma een 
creditbewijs heeft behaald of gedelibereerd is of vrijstellingen bekomen heeft op basis 
van EVC en EVK. De examencommissie bepaalt eveneens de graad van verdienste voor 
een diploma. 

                                                        
29 Zie B2.3-3 OER 



P R O G R A M M A  

 1 0 5 / 2 0 4    Z E R  B E E L D E N D E  K U N S T E N  |  K A S K  -  H O G E S C H O O L  G E N T  

2.6.4 Planning van de toetsing 

Op het eind van het laatste leskwartaal van het academiejaar wordt op een traject- en 
vakgroepvergadering de concrete organisatie van het volgende academiejaar 
besproken waarbij men zich baseert op de algemene kalender van de Hogeschool 
Gent. De academische kalender van het departement vermeldt de les-, blok- en 
examenweken alsook nuttige informatie voor een student om zijn studies te plannen. 
Deze kalender kan vanaf de aanvang van het academiejaar geraadpleegd worden via 
Dokeos (cursus ‘Mededelingen studenten’) maar wordt ook aan alle OP-leden en 
studenten overhandigd. 

Er is een jaarlijkse infovergadering (in mei) over de examenregeling waarop de 
studenten en onderwijzend personeel verplicht aanwezig zijn. 

De examens vinden plaats binnen voorziene periodes met een duidelijke begin- en 
einddatum. Voor de examenperiode januari-februari zijn de examenroosters ter 
beschikking van de studenten ten laatste op 1 december, voor de examenperiode in 
juni, ten laatste één week vóór de paasvakantie en voor de examenperiode in 
september, bij de proclamatie van de 1ste zittijd. De studenten en personeelsleden 
krijgen de mogelijkheid om suggesties te formuleren voor aanpassingen op het 
ontwerp van het examenrooster. 

2.6.5 Bekendmaking van de resultaten en feedback 

Voor de examenperiode in januari-februari worden de punten kenbaar gemaakt via 
Dokeos en ontvangen de studenten een puntenbriefje. Voor de examenperiode van 
juni en de 2de zittijd krijgen de studenten uitsluitend een puntenbriefje na de 
proclamatie. Na elke examenperiode is er een uitgebreide feedback voorzien waarop de 
studenten de gelegenheid krijgen de examens in te kijken en vragen te stellen aan de 
docenten. Een student die niet slaagt voor een opleidingsonderdeel ‘atelier’ kan een 
juryverslag opvragen. 
De feedback in februari gaat door ten laatste twee lesweken na het einde van de 
examenperiode, in juni onmiddellijk na de proclamatie. 

2.6.6 Bekendheid van de eisen en procedures verbonden aan de evaluatie bij 
studenten en docenten 

Het onderwijs- en examenreglement (OER) en de departementale aanvullingen (DOER) 
hanteren specifieke richtlijnen in verband met de evaluatie van de verschillende 
opleidingsonderdelen. Elk OP-lid krijgt bij de aanvang van het academiejaar of bij 
indiensttreding een cd waarop het OER, DOER en de studiefiches terug te vinden zijn. 
Elk academiejaar worden op een personeelsvergadering de verschillen in reglementering 
ten opzichte van het vorige academiejaar toegelicht. Het is de taak van elk OP-lid deze 
reglementering door te nemen en ermee rekening te houden bij het verstrekken van 
zijn onderwijs. Kort voor de examenperiode worden de OP-leden nog eens extra op 
de hoogte gebracht van de belangrijkste items met betrekking tot het opstellen en 
afnemen van examens. Elk examen bestaat uit minstens drie examenvragen. Bij 
mondelinge examens trekt de student een reeks vragen, oefeningen, opdrachten uit de 
verzameling van vragen voor het betrokken opleidingsonderdeel. Sommige docenten 
geven bij een mondeling examen de studenten tijd voor een schriftelijke voorbereiding. 

De criteria en verwachtingen verbonden aan de evaluatie worden in de meeste 
opleidingsonderdelen al vanaf de eerste les aan de studenten meegedeeld en tijdens 
het jaar herhaald. 

In de ateliers worden in het begin van het academiejaar aan de studenten een overzicht 
gegeven van alle opdrachten en ook van de criteria vermeld in de studiefiches die 
gebruikt zullen worden bij het beoordelen van hun plastisch werk. 

Tijdens de begeleiding van hun werk wordt hen duidelijk gemaakt waar de sterke en 
de zwakke kanten van hun werk(methode) liggen. Er wordt ook gerefereerd naar 
ander werk van henzelf, van collega’s, of mogelijke voorbeelden uit de 
kunstgeschiedenis of kunstactualiteit. 

Ook bij de theoretische opleidingsonderdelen worden de criteria vanaf de eerste les 
aangekondigd en impliciet wordt in de loop van het jaar regelmatig naar deze criteria 
verwezen. De eerstejaars krijgen bij bepaalde opleidingsonderdelen voorbeelden van 
wat hoofdvragen en bijvragen kunnen zijn. 
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Ook wordt via de elektronische leeromgeving aangekondigd wat op het examen wordt 
verwacht. 
De opdrachten voor de papers worden vanaf de eerste les overhandigd en die 
examenopdracht wordt ook op Dokeos geplaatst en is dus constant consulteerbaar. 

 

2 . 7  MA S TE R PR O E F  (F A C E T  2 . 7 )  

2.7.1 Voorbereiding op de masterproef 

Het algemeen didactisch concept van de opleiding Beeldende Kunsten waarin een 
student leert autonoom werken en denken is een voorbereiding voor de verregaande 
autonomie die de basis vormt van de studie van de masterstudent. De 
eindcompetenties van de 3de bachelor Beeldende Kunsten zijn opgemaakt als een 
aanloop naar de masterproef. Zelf keuzes maken qua inhoud en uitwerking van een 
project, weliswaar in het kader van de opleiding, zijn daarin prominent aanwezig. 
De studenten moeten vanaf de 1ste bachelor op zoek gaan naar een eigen artistiek 
verhaal. Dat gebeurt parallel met de uitbouw van de eigen artistieke persoonlijkheid. Ze 
worden aangespoord om een systematische zoektocht te houden en verslag bij te 
houden van hun artistieke ontwikkeling. 
Het ontwikkelen van de kunsten gebeurt vanuit de optiek van en doorheen participatie 
in de praktijk in activerende leersituaties, met de betrachting om een zeer grote 
openheid te creëren. Daarin zit ruimte vervat voor de ontplooiing van een authentieke 
benadering, een eigen beeldtaal, en een eigen perspectief, met de bedoeling een 
authentieke bijdrage te kunnen leveren tot de kunstontwikkeling. De levende 
kunstpraktijk kent regels en methodieken. Die worden in de ateliers gedeeltelijk 
doorgegeven. Maar we vragen ook aan de student om de gekende regels en 
methodieken in vraag te stellen, te overstijgen of te transformeren. Aandacht zowel 
voor het proces als voor het product is hier een sterk pluspunt. De atelierwerking 
valoriseert zowel projecten met open doelstellingen naast productgerichte projecten. 

De afsluitende bachelorproef is meteen een evaluatiemoment voor heel hun artistieke 
ontwikkeling tot dusver. Deze (zelf)evaluatie omvat zowel een stand van zaken (in het 
nu) als een terugblik op de afgelegde weg, als een voorbereiding op het masterproject.  

De voorbereiding op de masterproef bestaat uit het maken van een schriftelijk 
projectdossier en de mondelinge voorstelling daarvan aan potentiële mentoren. Op het 
einde van de 3de bachelor slagen de meeste studenten erin om een zinvol masterproject 
te formuleren. 

Het mastervoorstel bestaat uit een tekst van minimaal één, maximaal twee pagina’s. De 
tekst bevat een werktitel, een concrete omschrijving van het uit te voeren project, een 
persoonlijke motivering vanuit de eigen historiek als student en eventueel bijlagen 
(script van een film, plannen, schetsen,... enz.). Naast de tekst heeft de student ook 
een portfolio. Ook dit kan het mastervoorstel onderbouwen, bijvoorbeeld op vlak van 
beeldtaal, thema’s, thematische verwantschap, technische productionele en artistieke 
competenties, motivaties ...  

De programma’s bachelor beeldende kunsten voorzien in projectwerking in symbiose 
met het werkveld, een item dat terugkomt in ‘Kunst in het werkveld’ in de master. Het 
opleidingsonderdeel ‘Dossier’ én de algemene theoretische opleidingsonderdelen 
bereiden dan weer voor op de scriptie en de formulering van het masterproject, 
noodzakelijk voor het vinden van mentoren. 

2.7.2 Het masterproject 

De masterproef30 heeft een omvang van 30 studiepunten, de helft van het totale aantal 
studiepunten. 

De masterproef is een artistiek afstudeerproject dat twee direct op elkaar betrokken 
componenten omvat:  

1) de ontwikkeling van beeldend werk, een proces dat zich uitkristalliseert en 
bestendigt in beeldend werk getoond in de vorm van een tentoonstelling of een 

                                                        
30 B2.7-1 Lijst van recente eindwerken 
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presentatie met publiek karakter. De basis van dat proces is atelierwerk gesteund door 
een inhoudelijke vraagstelling die geformuleerd en onderzocht wordt. 
De student realiseert autonoom een beeldend werk. Het werkproces steunt op: 

• reflectie op het eigen werk en via deze reflecties het werk bijsturen; 
• oordelen en besluiten nemen in een onzekere context; 
• onderzoek gericht op het uitbreiden van kennis en inzichten door originaliteit en 

creativiteit in de beeldende kunst te stimuleren; 
• artistiek / professioneel werken in een multidisciplinaire omgeving.  

2) de student maakt over de twee opleidingsonderdelen van de masterproef één 
werkdossier. 
Met een werkdossier wordt een permanente rapportage bedoeld. Het is het verslag van 
het werken in mastercontext. Het behelst een overzichtelijk gedocumenteerd en zo 
helder mogelijk omschreven geheel van alle relevante elementen uit het 
ontwikkelingsproces waarin het beeldend werk zich heeft gevormd. Dit dossier is dus 
het relaas dat de artistieke keuzes, thematische referenties, plastische ontwikkelingen, 
beschouwende uiteenzettingen, aangeboord bronnenmateriaal, ... in zich verzamelt en 
ontsluit. De omvang en de vorm is afhankelijk van de afstudeerrichting en van het 
gekozen project. Het werkdossier wordt voortgezet en gefinaliseerd. 

 

In de Master Beeldende Kunsten is het vooral de bedoeling te vertrekken van de wil, 
de gedrevenheid, de droom van een student om zich als autonoom beeldend 
kunstenaar/ontwerper op te stellen en een relevante positie in te nemen binnen de 
hedendaagse kunst-, design- of ontwerpcontext en kunstgeschiedenis in het 
algemeen. De gedrevenheid van de student wordt gebruikt om hem te helpen de 
grenzen te leren verleggen. De masterproef is bij uitstek projectgebonden onderwijs. 
Via een onderzoek over zijn artistiek project zal de student een eigen stijl en thema(’s) 
kunnen ontdekken en ontwikkelen. Project en onderzoek vormen één geheel dat het 
masterproject heet. 

Het onderzoek bestaat uit twee belangrijke onderdelen: De inhoudelijk/praktische 
vraagstelling en de theoretische vraagstelling. Een sterk beeldend parcours ontstaat uit 
een goed evenwicht tussen de praktische en de theoretische vraagstelling 

2.7.2.1 Inhoudelijk/praktische vraagstelling 

De inhoudelijk/praktische vraagstelling hangt in grote mate af van de formulering van 
het masterproject. Het is die propositie die een kritisch kader oproept van vragen, 
kritische activering en evaluatiecriteria.  

De lijst vragen voor 6 verschillende afstudeerrichtingen is dan ook bijna onuitputtelijk. 
Ondanks het project- en persoonsgebonden karakter van de vraagstelling zijn er een 
aantal vragen die in het beeldend proces steeds opduiken. Ze werden voor de 
leesbaarheid geordend volgens het kader van het domeinspecifiek referentiekader 
Beeldende Kunsten: 

 D E  ON D E R Z OE K E R  
• competenties 

 de student is in staat om een eigen artistieke onderzoeksmethode te ontwikkelen, 
zich inhoudelijk te positioneren en zijn werk theoretisch te onderbouwen; 

 het werk getuigt van een ontwikkeling die in relatie staat tot de actuele dynamiek 
en het discours in het veld van kunst en vormgeving. 

• indicatoren in de vorm van een vraagstelling 
 Wat is het concept ? 
 Wat is mijn opzet?  
 Hoe ontwikkel ik mijn idee? Hoe start ik het beeldend onderzoek? 
 Wat is het thema?  
 Binnen welke traditie werk ik?  
 Wat zijn mijn referenties? 
 Hoe ontwikkel ik een discours? 
 Ondersteunt het gevoerde onderzoek de evolutie en het discours van het 

beeldend werk? 
 Welke positie neemt een werk in in het geheel van mijn werk? 
 Binnen welke context situeert zich een beeld? 
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 Is het concept verwoord in een coherente tekst? 
 Is de beeldend zoekende /onderzoekende component aanwezig? 
 Is er sprake van onderzoek in geschreven en beeldende bronnen, werden die 

bronnen correct vermeld? 
 En veel meer ... 

 D E  C R E A T OR  
• competenties 

 de student is in staat om een eigen spoor/indruk na te laten. De nadruk ligt op 
het authentieke in combinatie met het creatieve werkproces; 

 het beeldend werk voegt een originele bijdrage toe aan het veld van kunst en 
vormgeving; 

 de student maakt beeldend werk op basis van een eigen artistieke visie. De 
student maakt zijn artistiek onderzoek zichtbaar in zijn beeldend werk. 

• indicatoren in de vorm van een vraagstelling 
 Uitwerking, Materie en vorm 

• Welke beelden, kleuren en materialen wil ik gebruiken? 
• Wat is de rol van de drager van mijn werk? 
• Voor welke verf / print / stof/ licht / materiaal / scene /... kies ik? 
• Hoe behandel ik de verf / print / stof / licht / materiaal / scene /...? 
• Met welke kleuren of grijswaarden wil ik werken? 
• Wat is de rol van het licht in mijn werk?  
• Welke compositie is meest geschikt?  
• Werkt de installatie in de gekozen ruimte?  
• Hoe kader ik mijn beeld? Hoe verhoudt het beeld zich tot het lichaam?  

 Werkproces 
• Welke stijl kies ik? 
• Hoe ga ik om met trends, stijlrichtingen en dominant discours? 
• Hoe belangrijk is het beeld? 
• Hoe belangrijk is het louter vormelijke? 
• Wat is de relatie tussen inhoud en aangewende middelen 
• Eigenheid van de beeldtaal 
• Coherentie van de beeldtaal 
• Evolutie en coherentie van het werk in algemene zin 
• Interdisciplinariteit. Welke rol spelen andere media in het proces? 
• En zoveel meer … 

 D E  R E A L I S A T OR  
• competenties 

 de student kent de techniciteit van het medium (de media) waarmee hij werkt 
(technische vaardigheden, materialenkennis etc.); 

 de student is in staat om de beeldende middelen te laten aansluiten bij het 
inhoudelijk discours dat in het werk vervat zit. Hij kan een inspirerende en 
functionele werksituatie voor zichzelf opzetten en in stand houden  

• indicatoren in de vorm van vraagstelling 
 Met welke technieken wil ik werken?  
 Werd het metier van de desbetreffende discipline adequaat aangewend? 
 Is de techniciteit van het werk zichtbaar?  
 Werkt de realisatie ondersteunend tov de inhoudelijke vraagstelling? 
 Werkt de student voldoende en gericht? 

 D E  C OMMU N I C A T OR  
• competenties 

 de student kan zijn eigen artistieke werk documenteren, en visueel en verbaal 
presenteren, t.o.v. een verschillend doelpubliek; 

 de eindpresentatie sluit aan bij de inhoudelijke premissen van het werk en gebeurt 
op het professioneel niveau van een beginnend beeldend kunstenaar, 
vormgever, ontwerper of fotograaf; 

 de eigen artistieke visie moet helder geformuleerd worden door de initiële opzet 
en intenties van het werk te beschrijven, op te volgen en te finaliseren in het 
werkdossier. 

• indicatoren in de vorm van vraagstelling 
 Kan ik mijn eigen beeldend werk mondeling en/of schriftelijk toelichten? 



P R O G R A M M A  

 1 0 9 / 2 0 4    Z E R  B E E L D E N D E  K U N S T E N  |  K A S K  -  H O G E S C H O O L  G E N T  

 Hoe presenteer ik mijn werk in de ruimte?  
 In welke ruimte toon ik mijn werk?  
 Hoe belicht ik mijn werk? 
 Hoe is de styling van mijn project? (voor vormgeving) 
 Ondersteunt de gekozen presentatievorm de premissen en de inhoudelijke / 

vormelijke keuzes die in het werk besloten liggen? 
 Geef ik mijn werk een titel? 
 Werd het werk gedocumenteerd met het oog op verspreiding en 

overtuigingskracht? 
 In welke mate werd er rekening gehouden met het publiek?  
 In welke mate conditioneert het publieke karakter het werk qua voorstelling? 
 Wat is de mate van publieks-interactie in het werk? 
 En zoveel meer ... 

 D E  OR G A N I S A T OR  
• competenties 

 de student kan zijn artistieke proces organiseren binnen een bepaalde ruimte en 
tijd. Hij is in staat om zinvolle samenwerkingsverbanden aan te gaan; 

 de student kan een actieve bijdrage leveren in samenwerkingsverband met respect 
voor de rol en participatie van alle betrokkenen; samen kunnen werken in een 
multidisciplinaire omgeving; 

 de student beschikt over voldoende gedrevenheid om zich te ontplooien en 
profileren in het eigen vakdomein. 

• indicatoren in de vorm van vraagstelling 
 Hoe maak ik mijn planning? 
 Hoe zoek ik naar sponsoring? 
 Samenwerking met industrie of designers (vormgeving)? 
 Waar vind ik alle nodige informatie en technische ondersteuning? 
 Hoe maak ik een correcte prijscalculatie, werk ik met respect voor deadlines, is mijn 

communicatie behoorlijk? 
 Is er een professionele attitude op het niveau van een beginnend kunstenaar aan 

te wijzen? 
 Kan ik logistieke problemen zelfstandig oplossen? 

Het is niet steeds de bedoeling dat de student al deze vragen ook daadwerkelijk 
beantwoordt, maar vooral dat hij rond deze vragen een interessante dialoog ontwikkelt 
met zichzelf, de begeleiders en de medestudenten. 

2.7.2.2 De theoretische vraagstelling 

Van groot belang is de ontmoeting tussen het persoonlijke geheugen van de 
beeldend kunstenaar/ontwerper en het geheugen van de wereld. De theoretische 
vraagstelling helpt deze ontmoetingen te organiseren. 

Vanuit de bovenstaande vragen gaan de begeleidende theorie- en praktijkdocenten de 
confrontatie aan met cultuur in het algemeen en met bestaande werken uit de design- 
en kunstgeschiedenis of uit de hedendaagse kunst en design. Dit moet ook kunnen 
gebeuren op elk cruciaal moment in het ontwikkelingsproces. 

De neerslag van deze vraagstellingen en dialoog kan de basis vormen voor de scriptie. 
De student kan ook beslissen om op één enkele vraag in te gaan en die uit te diepen. 
De scriptie moet de student inzicht geven maar ze moet ook bruikbaar zijn voor 
toekomstige kunstenaars/ontwerpers die tot de essentie van dit project willen 
doordringen. 

De student kan ook beslissen om een meer theoretische scriptie te maken over één of 
meerdere thema’s, over een bepaalde kunstenaar of ontwerper, of over een stroming, 
enz. die onrechtstreeks verband houdt met zijn eigen werk. 

De uiteindelijke resultaten van dit onderzoek zullen verwerkt worden in een evaluatie 
die verbeterpunten kan aanreiken in de masterproef. 

Het beeldend werk/ontwerp weegt 3 maal meer door in de beoordeling door een 
externe jury (9 stp tegenover 30 stp). 
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2.7.3 Onderzoek 

Het masterproject draagt het onderzoek in zich. Elk beeldend werk/ontwerp start met 
een idee, dat kan groeien in een theoretisch of praktisch onderzoek, en dat voortkomt 
uit een herinnering, een geur, een gevoel, een intuïtie, een foto, een beeld, een 
krantenknipsel, een film, een flard muziek, een grap, enz. Alles kan een kunstenaar 
inspireren tot een idee. De echte ‘Master’ is diegene die dat idee kan ontwikkelen en 
zichtbaar maken in zijn uiteindelijk beeldend werk/ontwerp, zodat het ook zichtbaar 
wordt voor een publiek. Om dit te leren wordt dat idee onderzocht, geanalyseerd en 
geherformuleerd. Door het onderzoek gaat de idee groeien of zelfs veranderen in een 
nieuw idee. Beeldend werk of ontwerpen maken is een complexe aangelegenheid. “Je 
kunt maanden denken over het neerzetten van één enkele lijn, en toch begint bij de 
feitelijke handeling alles opnieuw”, stelt Dan Van Severen over de schilderkunst. Elk 
beeldend werk/ontwerp groeit op een organische manier. Student en mentoren 
moeten niet enkel over deze groei reflecteren, maar vooral de voorwaarden scheppen 
om dit groeien mogelijk te maken. Niet alleen ingrijpen in het proces, maar vooral 
weten, aanvoelen, wanneer en op welke manier er moet worden ingegrepen (ook als 
begeleidend docent, promotor, coach, mentor). Er zijn een hele reeks stappen in de 
voorbereiding, het plastisch onderzoek, de uitvoering en de representatie waarin dit 
onderzoek elke keer een belangrijke rol speelt om de kwaliteit van de uiteindelijk 
beeldend werk, collectie of installatie te verhogen, maar ook om te onderzoeken of de 
idee voldoende krachtig aanwezig blijft. Een deel van dat onderzoek kan de student 
zelf uitvoeren, een ander deel kan hij ook laten doen door gespecialiseerde 
medewerkers (scenarist, fotograaf, decorateur, laborant, historicus, psycholoog, 
researcher enz.), maar hij blijft als auteur/kunstenaar verantwoordelijk voor het 
verwerken van de resultaten in zijn eigen project. Hij zal in de master ook de gegevens, 
die te maken hebben met het proces en de evolutie van zijn project, moeten 
formuleren, catalogeren en synthetiseren tot een soort verslag dat we het making of-
onderzoek zouden kunnen noemen. Bovenstaande theoretische aspecten van dit 
praktijkgericht onderzoek levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de artistieke 
discipline. In die zin zou dit onderzoek evenwaardig zijn aan het wetenschappelijk 
onderzoek. Het staat de student vrij om dit onderzoek zo omvangrijk te laten worden 
als hij zelf wil, maar het moet uiteindelijk leiden tot een afgewerkt volwaardig beeldend 
werk/ontwerp dat voor een publiek werd gemaakt en dat niet louter een onderzoek 
illustreert. 

2.7.4 Begeleiding bij de masterproef 

De begeleiding van de masterproef gebeurt door twee mentoren die de student kiest. 
Elke docent die les geeft in de bacheloropleidingen Beeldende en Audiovisuele 
Kunsten is een potentiële mentor. Mentoren zijn persoonlijke begeleiders van een 
bepaalde student. Eén mentor is een docent theorie (titularis van het 
opleidingsonderdeel scriptie), de andere mentor is een docent uit het atelier (titularis 
van het opleidingsonderdeel masterproef). Ze begeleiden samen masterproef én 
scriptie. Op aanvraag van de student kan er ook gekozen worden voor een 
bijkomende derde mentor. Deze mentor kan ook een externe mentor zijn. Externe 
mentoren worden aanvaard bij goedkeuring door de interne mentoren.  

Per afstudeerrichting is er ook één praktische coördinator master. Hij volgt in overleg 
met de trajectbegeleiding eventuele dossierproblemen op van masterstudenten, regelt 
eventuele infrastructurele kwesties, structureert een periodiek overleg tussen de 
mentoren, organiseert jury’s en het toonmoment bij het afstuderen. 

2.7.5 Samenwerking tussen studenten en het artistiek/professionele veld 

Via ‘kunst in het werkveld’31 komen de studenten in contact met de professionele 
wereld van theater, galerie, musea, industrie, zelfstandige ontwerpers/designers en/of 
kunstenaars. Zij ontwikkelen een samenwerkings-‘project’, dat voor beide partijen van 
nut moet zijn. Men dient te zorgen voor een win-win situatie. Het voorstel komt van de 
student of van een externe opdrachtgever, en wordt zoveel mogelijk overlegd met de 
mentor(en) en uiteraard met de derde partij. Het gaat hier bij voorkeur over 
productontwikkeling of de artistieke en/of technisch/wetenschappelijke begeleiding van 
een specifiek project. De student maakt ter voorbereiding van de gesprekken met 

                                                        
31 Voor een overzicht van de projecten verwijzen we naar 2.2.4 Aandacht in het programma voor werkveldervaring 
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derden een degelijk dossier waaruit de vraagstelling duidelijk blijkt. Uiteindelijk komt 
men tot een verrijkende ervaring voor alle betrokken partijen, die in vele gevallen 
nadien wordt verder gezet (bv. aanwerving in het bedrijf of verdere samenwerking). 

Studenten Beeldhouwkunst kunnen voor de uitwerking van hun project beroep doen 
op een professionele Bronsgieterij. 
Voor het technisch-wetenschappelijke gedeelte van hun masterproject kunnen de 
studenten Textielontwerpen een beroep doen op de collega’s van het Departement 
Textiel, Universiteit Gent, het departement Technologie & BME van Hogeschool Gent, 
het Textielinstituut TO2C, Centexbel, ... Ze dienen zich uitgebreid te documenteren 
over de professionele context, de plaats die ze ‘willen’ innemen als ontwerper en met 
hun project, in de wereld van design en/of de kunsten. Ze vinden informatie in diverse 
bibliotheken, bij Design Vlaanderen, het IBK, bepaalde musea (MOMU, MIAT, 
Textielmuseum Tilburg, SMAK,...), het internet (Texstream, Cultuursite,...), ... Zij gaan 
hiervoor mensen interviewen, praten met kunstenaars en/of designers, bezoeken 
bedrijven of kleine ateliers, gaan naar vakbeurzen (Heimtextil, Première Vision, Maison 
et Objets, Decosit, Indigo, Interieur, ITMA, ....), bezoeken musea en tentoonstellingen, 
lezen, .... 

Studenten gaan ook op zoek naar tentoonstellingsruimtes of galeries voor de 
presentatie van hun masterproject. 

2.7.6 Beoordeling van de masterproef 

Gedurende het gehele jaar is er formatief assessment van de mentoren over het proces 
en het product. 
De quotering van de masterproef is het resultaat van de procesevaluatie en de 
productevaluatie en telt respectievelijk voor 1/3 en 2/3 van de punten. 
Voor de samenstelling van de examenjury onderscheiden we per student: 

• de interne jury: interne mentoren waarvan een mentor uit de praktijk aangeduid wordt 
als titularis en puntendrager 

• de externe jury: de groep van externe juryleden32 

De interne jury kent de punten toe voor de procesevaluatie en de externe jury de 
punten voor de productevaluatie. 

 

2 . 8  TO E L A T I NGS V O O R W A A R DE N (F A C E T  2 . 9 )  

2.8.1 Instroomvoorwaarden bachelor – artistieke toelatingsproef 

Studenten moeten slagen voor de wettelijk verplichte artistieke toelatingsproef. 
Deze bestaat voor alle kunstscholen. Informatie33 daarover wordt op de infodagen en 
de sid-ins gegeven en is ook op de website terug te vinden. De proef wordt twee keer 
per jaar georganiseerd, een keer begin juli en een keer begin september. 

De artistieke toelatingsproef is tegelijkertijd een voorlichting. De studenten moeten 
duidelijk weten wat ze kunnen verwachten. 

2.8.1.1 Doel van de proef 

Een eerste bachelor is naast een opleidingsjaar ook een selectiejaar, waarin studenten 
meestal voor het eerst concreet met het medium geconfronteerd worden en pas dan 
ontdekken of dit wel de expressievorm die, of het beroep is dat zij nastreven. 

Het uiteindelijke doel van de artistieke toelatingsproef is dan ook de kandidaat-student 
en de school een bepaalde zekerheid -weliswaar zonder garantie- te geven omtrent de 
slaagkansen in 1ste bachelor. Het is een eerste selectie die het niveau van de opleiding 
zal vrijwaren door een minimale kwaliteitsnorm voorop te stellen. 

Aangezien een aantal kandidaat-studenten de ware draagwijdte van het medium, de 
diversiteit van de opleidingen en hun eigen plaats binnen het medium vaak 
onvoldoende kennen, wordt de toelatingsproef (met bindend karakter) eveneens 

                                                        
32 B2.7-2 Lijst van externe juryleden van de afgelopen academiejaren 
33 B2.8-1 Inschrijvingsformulier en informatiebundel 
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gezien als een oriëntering waarbij een andere opleidingsvorm (al dan niet binnen de 
beeldende sector) kan worden aangeraden. De kandidaat krijgt soms de raad 
informatie in te winnen bij andere scholen en eventueel ook deel te nemen aan de 
toelatingsproeven van andere opleidingen, teneinde een gemotiveerde keuze te 
kunnen maken. 

De materiële infrastructuur en de personeelbezetting laten toe een bepaald aantal 
studenten per afstudeerrichting in een eerste jaar kwaliteitsvol onderwijs te bieden. 
Hoewel dit gegeven op zich geen maatstaf is, wordt er toch op toegezien het maximum 
niet of zelden te overschrijden. 

2.8.1.2 De parameters 

Het peilen naar het potentieel van de kandidaat-student kan niet d.m.v. exact geijkte 
parameters. Creativiteit, inzet, talent laten zich nu eenmaal moeilijk meten. Daarom 
bestaat de toelatingsproef uit diverse onderdelen die op zich niet determinerend zijn 
voor het al dan niet slagen maar die in hun totaliteit een beeld geven van de 
kandidaat-student. Een aantal noodzakelijke basiscompetenties en dus minimale eisen 
worden gesteld op basis van: 

• een algemene intelligentie en een ruime maatschappelijke en culturele interesse. 
• een zeker inzicht in het (ver)beeldende vermogen van het medium. 
• literair-, verbaal- en visueel-communicatieve kwaliteiten gebaseerd op een analytisch 

observatievermogen. 
• een (zelf)kritische instelling. 
• een gefundeerde motivatie en leergierigheid om het medium te beheersen. 

Hoewel voorkennis van het medium zowel op inhoudelijk, vormelijk als technisch vlak 
kan bijdragen tot de slaagkansen, is dit zeker geen vereiste. 

Van de kandidaat-student wordt wel verwacht dat hij zich ruim op voorhand 
informeert en voorbereidt op deze toelatingsproef aan de hand van het voorbereidend 
dossier. Tijdens de proef worden eveneens de verwachting en ambities van de student 
getoetst aan de aangeboden opleiding. 

2.8.1.3 Praktisch 

De kandidaat-studenten stellen een voorbereidend dossier op met hun motivatie en 
een portfolio. Voor Grafisch Ontwerp is hier nog een specifieke opdracht aan 
toegevoegd: de kandidaat stelt een beelddossier samen met daarin een persoonlijke 
selectie van reproducties van kunstwerken, campagnebeelden of grafisch werk van 
derden. De specifieke opdracht voor Mode bestaat uit een gemotiveerde keuze van een 
kledingstuk, een modeontwerper en een kunstenaar; voor Textielontwerpen uit een 
gemotiveerde keuze van een textielproduct en een kunstenaar of designer. Voor Vrije 
Kunsten – Beeld & Installatie brengen de studenten voorafgaand een bezoek aan het 
SMAK en bespreken een installatie naar keuze. 

Tijdens de toelatingsproef zelf worden een aantal elementen uit dit dossier verder 
uitgediept of toegelicht. 

De proef zelf bestaat uit: 
• een schriftelijke test waarin de student een algemene vraagstelling uitwerkt over een 

actuele, maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de 
examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische 
vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar zijn vaardigheid om een opinie te 
formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren; 

• een individueel gesprek waarin voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een 
kunstopleiding in het algemeen en de specifieke afstudeerrichting in het bijzonder 
onderzocht wordt waarbij het voorbereidend dossier de basis vormt; 

• een specifiek gedeelte bestaande uit twee onderdelen verschillend per afstudeerrichting: 
Voor Fotografie: algemene culturele en maatschappelijke kennis en interesse; 
fotobespreking en analyse. 
Voor Textielontwerpen en Mode: waarnemingstekenen; ontwerptekenen. 
Voor Multimediale Vormgeving: waarnemingstekenen; specifieke proef. 
Voor Grafisch Ontwerp: tekenen naar waarneming; een vrije tekenopdracht met korte 
omschrijving van de gekozen benadering. 
Voor Vrije Kunsten – Schilderkunst: waarnemingstekenen. 
Voor Vrije Kunsten – Beeldhouwkunst: waarnemingstekenen; ruimtelijk proef 
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(opdracht met klei of assemblageoefening). 
Voor Vrije Kunsten – Beeld & Installatie: waarnemingsproef; specifieke proef 
Voor Vrije Kunsten – Mediakunst: tekenproef; bespreking van een website; visie op 
een zelf gekozen artistieke tendens of het oeuvre van een kunstenaar. 
Voor Vrije Kunsten – Tekenen: tekenopdrachten. 
 

De resultaten van de opdrachten worden besproken met de examinatoren tijdens 
verschillende motivatiegesprekken in de loop van de volgende dagen. De beoordeling 
gebeurt op basis van een mathematische score waarbij elke proef gelijkwaardig 
beoordeeld wordt en elke examinator een waardering uitspreekt gebaseerd op 
onvoldoende (1), net onvoldoende (2), net voldoende (3), voldoende (4) of goed (5). 
De kandidaat moet een gemiddelde van meer dan net voldoende (3+) halen om 
toegelaten te worden. Na de tweedaagse proef wordt er gedelibereerd (bij grote 
discrepantie tussen de verschillende onderdelen wordt het dossier van de betrokken 
kandidaat opnieuw bekeken) en geproclameerd. De studenten krijgen de gelegenheid 
tot feedback waar ook derden bij aanwezig kunnen zijn. 

Gebaseerd op de eindresultaten na 1ste bachelor heeft de proef in de loop der jaren 
verschillende aanpassingen en verfijningen gekend die een beter inzicht verschaffen in 
de kandidaat. Ervaring leert dat de kandidaat die een hoge score behaalt tijdens de 
ingangsproef echter niet noodzakelijk de betere student is. 

In het academiejaar 2004-2005 nodigde KASK ere-inspecteur beeldende kunst André 
Blondeel uit om als extern jurylid te participeren in de toelatingsproeven om de proef 
van de verschillende afstudeerrichtingen en ateliers te harmoniseren. Hij werd 
uitgenodigd om zijn verslag34 toe te lichten en verbeteringen werden aangebracht. In 
academiejaar 2007-2008 nodigde KASK oud-docent Marc Poriau uit als extern jurylid. 

2.8.2 Instroomvoorwaarden master 

De verschillende diploma’s waarmee men kan instromen:  

In het Vlaamse onderwijs bestaan zowel professionele als academische 
bachelordiploma’s. Toegang tot de master aan KASK kan uitsluitend met een 
academisch bachelordiploma in ofwel de Beeldende Kunsten ofwel de Audiovisuele 
Kunsten. 

Kandidaat-studenten met een diploma hoger kunstonderwijs van de tweede graad 
(diploma van voor 1994) bezitten via een decretale gelijkschakeling het 
bachelordiploma dat toegang geeft tot de master: deze kandidaten vallen dus onder 
punt 1 van deze paragraaf. 

1. Studenten in het bezit van een academisch bachelordiploma Beeldende of 
Audiovisuele Kunsten uitgereikt door een Vlaamse onderwijsinstelling. 
Kandidaat-studenten in het bezit van een academisch bachelordiploma in de Beeldende 
of Audiovisuele Kunsten komen in aanmerking voor het volgen van het 
masterprogramma. Ze dienen hiervoor een mastervoorstel in. 
Naargelang de student van afstudeerrichting verandert alsook naargelang het profiel 
van de hogeschool waar hij zijn bachelordiploma heeft behaald, kan de 
oriënteringscommissie een verkort voorbereidingsprogramma opgeven. 
Naargelang de omvang van dit voorbereidingsprogramma kan dit gecombineerd 
worden met het masterprogramma. 

2. Studenten in het bezit van een professioneel bachelordiploma, al dan niet binnen de 
Beeldende of Audiovisuele Kunsten en studenten in het bezit van een academisch 
bachelor of masterdiploma maar niet binnen de Beeldende of Audiovisuele Kunsten. 
De student kan een mastervoorstel indienen. De oriënteringscommissie zal het voorstel 
onderzoeken. Op basis van dit onderzoek alsook op basis van een eventuele EVC- 
en/of EVK-procedure zal een verkort bachelorprogramma ter voorbereiding van de 
master worden samengesteld. 
Als blijkt dat na een EVC- en/ EVK-procedure het te volgen programma ter 
voorbereiding op de master minimaal is kan de oriënteringscommissie overwegen om 
het bachelor- en masterprogramma te combineren binnen één academiejaar. 

                                                        
34 B2.8-2 Aantekeningen bij de artistieke toelatingsproeven academiejaar 2004-2005 
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3. Studenten in het bezit van een bachelordiploma Beeldende en Audiovisuele Kunsten 
niet uitgereikt door een Vlaamse onderwijsinstelling. Om toegelaten te worden tot het 
masterprogramma zal de student documenten moeten voorleggen die aantonen dat 
zijn bachelordiploma academisch van aard is. Dit moet bewezen worden aan de hand 
van een academische gelijkwaardigheidserkenning van NARIC-Vlaanderen. 
Kandidaat-studenten die een gelijkwaardigheidserkenning krijgen: zie studenten in het 
bezit van een academisch bachelordiploma Beeldende of Audiovisuele Kunsten. 
Kandidaat-studenten die geen gelijkwaardigheidserkenning krijgen, kunnen via het te 
volgen verkort bachelorprogramma instromen (zie procedure professionele bachelors)35. 

2.8.3 Aanbod en structuur flexibele leerwegen 

Binnen de opleiding Beeldende Kunsten zijn er diverse mogelijkheden qua flexibele 
leertrajecten, zowel ten aanzien van studiecontracten als studietrajecten. 

Met betrekking tot studiecontracten kunnen studenten opteren voor een 
diplomacontract (voltijds of deeltijds), een examencontract of een creditcontract. Op vlak 
van studietrajecten kunnen studenten zowel een modeltraject of een geïndividualiseerd 
traject volgen36. 

 P R OC E D U R E  

Kandidaat-studenten worden over flexibel leren geïnformeerd via de geëigende 
kanalen (zie 4.2). Studenten worden hoofdzakelijk via het studentensecretariaat, de 
studietrajectbegeleider en het digitaal leerplatform (map trajectbegeleiding) 
geïnformeerd. Studenten die zich willen inschrijven of herinschrijven met een 
examencontract, creditcontract of een geïndividualiseerd traject worden steeds 
doorverwezen naar de studietrajectbegeleider. De studietrajectbegleider geeft studenten 
de nodige informatie en stelt samen met hen het individueel studieprogramma op. 
Ten aanzien van de diverse mogelijkheden op vlak van flexibel leren wordt uitgegaan 
van de volgtijdelijkheidstabellen37 die opgesteld zijn in de opleidingscommissie. In deze 
tabellen wordt ook per opleidingsonderdeel omschreven met welk studiecontract een 
student dit opleidingsonderdeel kan volgen. 

Studenten die reeds een bachelor of masterdiploma behaalden in een andere opleiding 
of afstudeerrichting kunnen een EVK-procedure opstarten bij de studietrajectbegeleider. 
Studenten die op basis van ervaringen menen in aanmerking te komen voor 
vrijstellingen kunnen zich aanmelden bij de studietrajectbegeleider voor het opstarten 
van een EVC-procedure. 

 C I JF E R G E G E V E N S  2 0 0 7 - 2 0 0 8  

Voor het academiejaar 2007-2008 waren er binnen de opleiding Beeldende Kunsten 
geen studenten met een examencontract en 2 studenten met een creditcontract. De 
verdeling ten aanzien van de trajecten wordt in onderstaande tabel weergegeven. 
 

                                                        
35 B2.8-3 Handleiding master Audiovisuele en Beeldende Kunsten 
36 Voor definities: zie bijlage B2.3-3 ‘Onderwijs-en Examenreglement / contracten & trajecten’ 
37 zie B2.3-1 Volgtijdelijkheidstabellen 
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credit- 
contract

EVC EVK
GIT-
traject

Deeltijds 
studeren

Totaal 
aantal 

studenten

Fotografie 1 1 18 41 6 121

Textielontwerp 2 0 3 6 1 33

Mode 0 0 0 6 0 57

Multimediale 
Vormgeving

1 0 1 8 5 44

Grafisch 
Ontwerp

9 1 15 77 2 285

Vrije Kunsten 3 0 21 36 7 127

Totaal 16 2 58 174 21
 

 

De studenten met een geïndividualiseerd traject zijn doorgaans van een modeltraject 
afgestapt omdat ze reeds vrijstellingen behaalden die hen toelaten 
opleidingsonderdelen over verschillende jaren heen te volgen. Enerzijds gaat het hier 
om studenten die ofwel geslaagd zijn voor hun atelier maar meerdere theoretische 
opleidingsonderdelen moeten hernemen ofwel studenten die geslaagd zijn voor de 
theoretische opleidingsonderdelen maar één of meer ateliergebonden 
opleidingsonderdelen moeten hernemen. Anderzijds gaat het over studenten die de 
opleiding zijn ingestapt met reeds een diploma (professionele bachelor / academische 
bachelor) op zak. 

Het grote aantal EVK’s binnen de afstudeerrichting Vrije Kunsten kan verklaard worden 
door een grotere instroom van studenten die al in het bezit zijn van een academisch 
masterdiploma. De studenten die deeltijds studeren zijn allen studenten in de 
masteropleiding Beeldende Kunsten die beslist hebben om hun masterprogramma over 
twee jaar te spreiden. Er zijn geen studenten ingeschreven met een examencontract. Dit 
komt waarschijnlijk omdat de ateliergebonden opleidingsonderdelen niet toegankelijk 
zijn met een examencontract. Hiervoor is gekozen omwille van het pedagogische 
concept (zie facet 2.1) binnen de atelierwerking. De studenten die opteren voor een 
creditcontract kiezen eerder voor ateliergebonden opleidingsonderdelen. 

 P R OC E S MA T I G E  E L E ME N T E N  

- In het academiejaar 2006-2007 is in de schoot van de opleidingscommissie beslist de 
volgtijdelijkheid aan te passen. Dit om studenten met een geïndividualiseerd traject 
voldoende flexibiliteit te bieden. De volgtijdelijkheid werd dus enigszins versoepeld. 

Binnen enkele afstudeertrajecten is men afgestapt van het concept dat alle 
atelieropleidingsonderdelen van een studiejaar volgtijdelijk zijn ten aanzien van alle 
atelieronderdelen van een voorgaand studiejaar. De volgtijdelijkheid is nu eerder 
gebaseerd op de inhoud van het opleidingsonderdeel: zo is er binnen de 
afstudeerrichting Fotografie de volgtijdelijkheidslijn met betrekking tot ‘documentaire 
fotografie’ die los staat van de lijn ‘fotografie en concept’. Wel wordt er in de diverse 
afstudeertrajecten vastgehouden aan een rode draad van soortgelijke ateliergebonden 
opleidingsonderdelen die absoluut chronologisch moeten worden doorlopen. Binnen 
de theoretische opleidingsonderdelen is de volgtijdelijkheid verdwenen. Verder zijn alle 
opleidingsonderdelen binnen de opleiding sinds het academiejaar 2007-2008 
toegankelijk met een creditcontract. 

- De overgang van een semestersysteem naar een jaarsysteem voor de ateliergebonden 
opleidingsonderdelen bevordert de flexibiliteit. Daar waar met een creditcontract of een 
deeltijds modeltraject studenten terechtkwamen in enerzijds een zeer intensief semester 
op het vlak van atelierwerking en anderzijds in een semester waarin geen atelier 
gevolgd werd, zijn er nu diverse atelierlijnen gespreid over het hele academiejaar. Zo is 
ook de studielast voor studenten met een geïndividualiseerd traject of creditcontract 
beter gespreid. Verder zorgt dit voor meer continuïteit in de atelierwerking bij deze 
studenten. Zo krijgen ook studenten met een vrijstelling op opleidingsonderdelen 
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atelier de mogelijkheid om zich in hun individueel traject het hele jaar door (en niet 
enkel één semester) verder te bekwamen binnen het atelier. 

- schakelprogramma’s: zie 2.8.4. 

- Tot het academiejaar 2006-2007 was er geen gestructureerde inhoudelijke opvolging 
van studenten met een creditcontract of een geïndividualiseerd programma. Vanaf 
2007-2008 behoort dit tot het takenpakket van de studietrajectbegeleider38. De 
opvolging heeft enerzijds tot doel de studenten beter te kunnen begeleiden bij de 
specifieke noden die ze ervaren en anderzijds om van hieruit signalen te kunnen geven 
aan de opleidingscommissie en andere overlegorganen. Tevens is het de doelstelling 
om de studievoortgang van studenten met een geïndividualiseerd programma te 
optimaliseren. 

 V E R D E R E  I N I T I A T I E V E N  T E N  A A N Z I E N  V A N  F L E X I B E L E  
L E E R T R A JE C T E N  

- Binnen het departement KASK hebben de studenten de mogelijkheid zich op elk 
moment opnieuw te oriënteren en eventueel over te stappen naar een andere 
afstudeerrichting of een ander afstudeertraject. De oriëntering verloopt via de 
studietrajectbegeleider die een oriënteringsgesprek met de betrokken docenten vastlegt. 
Op basis van dit gesprek stelt de studietrajectbegeleider een geïndividualiseerd 
programma vast. 

- Het programma van 2de en 3de bachelor Beeldende Kunsten laat de studenten toe een 
eigen studietraject verder vorm te geven39. 

(Zie 2.3 samenhang van het programma). Voor alle afstudeerrichtingen Beeldende 
Kunsten bedraagt de grootte van het keuzepakket 15 studiepunten, zowel in 2de als in 
3de bachelor. 

- Het aanverwant keuzepakket laat ook studentenmobiliteit40 toe binnen de Associatie 
Universiteit Gent41. 

2.8.4 Schakelprogramma’s 

Vanaf academiejaar 2008-2009 zal de mogelijkheid bestaan om een schakelprogramma 
te volgen in KASK. Een schakelprogramma is een programma dat kan worden 
opgelegd aan een student die zich wenst in te schrijven voor een mastersopleiding op 
grond van een in het professioneel hoger onderwijs uitgereikt bachelorsdiploma. Het 
programma beoogt ondermeer de in artikel 58, §2, 2°, van het decreet van 4 april 
2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen bedoelde 
algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis 
bij te brengen. Een schakelprogramma varieert steeds tussen de 45 en 90 
studiepunten. 

Professionele bachelors die kunnen instromen in de opleiding Beeldende Kunsten met 
een schakelprogramma: 

• Bachelor Interieurvormgeving (KASK / WENK-Gent / Sint Lukas Brussel / Katholieke 
Hogeschool Mechelen) 

• Bachelor Beeldende Vormgeving (WENK –Gent) 
• Bachelor Audiovisuele Technieken 

 Beeld-Geluid-Montage (Erasmushogeschool –Rits) 
 Film-Tv-Video (WENK-Narafi) 
 Fotografie (Wenk-Narafi / Karel De Grote Hogeschool) 
 Technologie Assistentie (Erasmushogeschool –Rits) 

• Bachelor Modetechnologie (Hogeschool Gent) 
• Bachelor Textieltechnologie (Hogeschool Gent) 
• Bachelor Landschaps-en Tuinarchitectuur (Hogeschool Gent / Erasmushogeschool) 

                                                        
38 B2.8-4 Taakomschrijving studietrajectbegeleider KASK 
39 B2.8-5 Informatiebundel aanverwant keuzepakket 
40 B2.8-6 Studentenmobiliteit Associatie Universiteit Gent 
41 zie 2.3 Afstemming van het programma bij samenwerking met andere instellingen/opleidingen 
B2.8-6 Documenten studentenmobiliteit 
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De oriënteringscommissie heeft een intakegesprek met elke instromende student. De 
oriënteringscommissie en trajectbegeleider leggen het te volgen schakelprogramma42 
vast. 

2.8.5 Beleid inzake eerder verworven competenties (EVC) en eerder verworven 
kwalificaties (EVK) 

Onder meer om specifieke expertise uit te bouwen op het vlak van EVC en EVK-
procedures alsook om de studentenadministratie te ontlasten behoort de begeleiding 
van studenten op vlak van EVC en EVK bij het takenpakket van de in december 2006 
aangeworven studietrajectbegeleider. Voordien vulde de studentenadministratie deze 
taken in. De studenten die reeds in het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma 
worden ten laatste bij de inschrijving naar de studietrajectbegeleider doorverwezen om 
te bekijken of het nuttig is om een EVK-procedure op te starten. De 
studietrajectbegeleider stelt samen met de student het studieprogramma samen op basis 
van verworven credits. Hij doet dit in nauwe samenwerking en in overleg met de 
studentenadministratie, de student en betrokken docenten. Voor een EVK-procedure 
zijn er standaarddocumenten uitgewerkt43. 

Ten aanzien van EVC-procedures44 is de studietrajectbegeleider de departementale 
contactpersoon. Hij informeert de student en verwijst de student door naar de EVC-
begeleidster van de Hogeschool Gent. De EVC-begeleiding gebeurt in nauwe 
samenwerking met de EVC-begeleiders van de andere onderwijsinstellingen van de 
AUGent om te komen tot een éénvormig EVC-beleid. Voor een EVC-procedure zijn er 
diverse documenten ontwikkeld om studenten en assessoren voldoende te informeren 
en te ondersteunen. Al vanaf het academiejaar 2005-2006 werd de door het 
flexibiliseringdecreet opgelegde EVC-procedure binnen de AUGent geïmplementeerd 
en vastgelegd in de OER. De procedure verloopt als volgt: 

In de eerste fase kan de aanvrager (de persoon die om erkenning vraagt van zijn 
competenties) individueel begeleid worden door een EVC-begeleider bij de opmaak 
van zijn portfolio, waarin de aanvrager per competentie bewijst dat hij deze beheerst. In 
de tweede fase wordt de aanvrager doorgestuurd naar de studentenadministratie van 
de opleiding die hij wenst te volgen. Daar vult de aanvrager een EVC-aanvraag in en 
schrijft zich hiermee in voor de EVC-procedure. Als derde fase ondergaat de aanvrager 
een bekwaamheidsonderzoek. Minimaal twee assessoren moeten afzonderlijk van 
elkaar beoordelen of de aanvrager de competenties al dan niet bezit aan de hand van 
het portfolio en eventueel aangevuld met andere technieken, zoals een 
competentiegericht interview of een beheersingsproef. Zij vullen hierover een 
beoordelingsformulier in. Daarna stelt een gemandateerde persoon/instantie een 
samenvattend verslag op, waarin per competentie een conclusie wordt opgenomen 
met betrekking tot het al dan niet erkennen van die competentie. Bij consensus in het 
advies van de assessoren wordt de consensusbeslissing overgenomen, bij gebrek aan 
overeenstemming beslist de gemandateerde persoon/instantie zelf. Het samenvattend 
verslag wordt ten slotte doorgestuurd naar de studentenadministratie die de aanvraag 
initieel heeft behandeld. In een laatste fase zal de studentenadministratie desgevallend 
het bewijs van bekwaamheid opstellen. 

De toekenning van vrijstellingen behoort niet tot de EVC-procedure, maar is wel een 
mogelijk gevolg van die procedure. 

De opleidingscommissie behandelt de EVC-aanvragen geval per geval. 

                                                        
42 B2.8-7 Schakelprogramma Beeldende Kunsten 2008-2009 
43 B2.8-8 Documenten EVK-procedure 
44 B2.8-9 EVC-procedure 
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Kritische analyse van het programma 

Sterke punten op het vlak van het programma 
 

• de student staat centraal; de opleiding heeft een individuele aanpak; dit 
maakt snelle evaluatie en bijsturing mogelijk; 

• de student kan eigen accenten leggen in zijn parcours, zowel binnen atelier 
als theorie via een breed keuzepakket; 

• veel aandacht voor het inhoudelijke aspect en niet louter het technische; 
• er is een structurele interactie mogelijk tussen Vrije Kunsten, 

afstudeerrichtingen vormgeving (Textielontwerpen, Mode, Grafisch 
Ontwerp en Multimediale Vormgeving) en Fotografie;  

• studenten presenteren hun werk op toonmomenten, tentoonstellingen en 
in publicaties. Dit houdt een confrontatie in met het werkveld tijdens de 
studie, deze confrontatie wordt ook georganiseerd via het 
opleidingsonderdeel ‘kunst in het werkveld’ in de master; 

• specifieke opleidingsgebonden theorie is geïntegreerd in de atelierpraktijk; 
• grondige vorming in algemeen-theoretische denkkaders; 
• het domeinspecifieke referentiekader, de visie, het didactisch concept 

vormden de uitgangspunten voor herschrijven van de programma’s; 
• de inhoudelijke samenhang en onderbouwing van de programma’s werd 

verbeterd; 
• programma’s werden hervormd rekening houdend met de academisering. 

Hieraan werkten docenten, opleidingscommissie en het beleid mee; 
• studiefiches werden herschreven vanuit de logica van competentieleren-

indicatoren; 
• een schakelprogramma werd uitgebouwd; 

Verbeterpunten op het vlak van het programma 
 

• betere communicatie met de studenten over de logica in de samenhang 
van het programma; 

• betere afstemming door docenten (zowel theorie- als praktijk-) van de 
inhoud van de opleidingsonderdelen, wegwerken van overlappingen, 
betere spreiding van de studielast; 

• zoeken naar nauwere interactie tussen docenten en studenten uit de 
verschillende afstudeerrichtingen; 

• helderder en coherenter formuleren van sommige studiefiches; 
• betere toetsing van de profielen van de studieprogramma’s Beeldende 

Kunsten aan die van buitenlandse opleidingen; 
• realisatie na politiek overleg van een tweejarige master. 
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3 . 1  K W A L I TE I T  PE R S O NE E L  (F A C E T  3 . 1 )  

3.1.1 Advies- en beslissingsorganen inzake personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid wordt gevoerd door de Departementsraad conform met het 
decreet van 13 juli 1994 (artikel 278), waarin als bevoegdheden van de 
Departementsraad o.a. worden genoemd: het aanwenden van de toegewezen 
personele en materiële middelen, de aanstelling van het onderwijzend personeel, het 
voorstellen van personeelsleden voor benoeming, het toekennen van ambtswijzigingen 
en bevorderingen voor het personeel toegewezen aan het departement, het 
formuleren van voorstellen inzake personeelsformatie, het bepalen van de 
taakomschrijvingen van het personeel toegewezen aan het departement, het verlenen 
van een advies inzake cumulatieregeling. Om het dagelijks beleid efficiënt te laten 
verlopen, heeft de raad een groot aantal van deze bevoegdheden gedelegeerd aan het 
departementshoofd1, die ze dagelijks uitoefent. 

In het personeelsbeleid spelen de vakgroepen een belangrijke rol. De vakgroep is 
namelijk, als pendant van de opleidingscommissie Beeldende Kunsten, verantwoordelijk 
voor de concrete realisatie van het studieprogramma, m.a.w. dus voor de materiële 
uitrusting en voor de human resources. De vakgroepen coördineren en adviseren ook 
de uitvoering van onderzoek en dienstverlening. De vakgroep Fotografie telt 19 OP-
leden, Pat Alliet (artistiek assistent) is sinds 1998 de voorzitter. De vakgroep Autonome 
Kunsten telt 51 OP-leden, Erwin Wittevrongel (artistiek praktijkassistent) is sinds 2008 
de voorzitter. De vakgroep Vormgeving telt 42 OP-leden, Dirk Van Gogh (lector) is 
sinds 2008 de voorzitter. De vakgroep Theoretische Omkadering van de Kunsten telt 
41 OP-leden, Ria De Boodt (gastprofessor) is sinds 2008 de voorzitter. De vakgroepen 
werden in 2008 hervormd (alle leden kregen volwaardig stemrecht) en er werden 
nieuwe voorzitters verkozen voor een hernieuwbaar mandaat van vier jaar. De 
vakgroep Fotografie en de vakgroep Theoretische Omkadering van de Kunsten 
vergaderen ongeveer tweemaandelijks, naargelang de noodzaak zich voordoet. De 
vakgroepen Vormgeving en Autonome Kunsten werken eerder via de coördinatoren 
van de afstudeerrichtingen en ateliers en komen in plenum slechts 1 maal per jaar 
samen.  

De Vakgroepen hebben een adviserende rol inzake het personeelsbeleid voor de 
afstudeerrichtingen. De vakgroepvoorzitter en eventueel collega’s coördinatoren van de 
afstudeerrichtingen worden actief betrokken bij aanwervingen, aanstellingen, 
sollicitatiegesprekken, bepaling van taakinvulling, enz. Zij kunnen daarover de 
vakgroepleden raadplegen, in een democratisch overleg. Ook inzake evaluaties van 
personeelsleden treedt de vakgroepvoorzitter adviserend op t.a.v. het 
departementshoofd. 

De beslissingen van departementshoofd en Departementsraad inzake personeel moeten 
door het Hogeschoolbestuur worden bekrachtigd. Bovendien worden de 
personeelsformatie, het aanwenden van de personeelsmiddelen en de taakbelasting 
van het personeel met vertegenwoordigers van de vakorganisaties onderhandeld in het 
Departementaal Onderhandelingscomité (DOC). 

De gecentraliseerde personeelsadministratie van de Hogeschool Gent zorgt voor de 
administratieve afhandeling van aanwerving, aanstelling, benoeming, ontslag enz. 
Zij ondersteunt de departementen bij het uitvoeren van hun personeelsbeleid en 
beheert de individuele personeelsdossiers. Departementen zelf kunnen geen personeel 
rechtstreeks aanstellen of aanwerven. Zij stellen kandidaten voor aan het 
hogeschoolbestuur, door het nemen en voorleggen van een departementale 
beslissing. Bij delegatiebeslissing bekrachtigt de algemeen directeur de aanstelling of 
aanwerving. De centrale personeelsadministratie stelt, in overleg met de departementen 

                                                        
1 B0-4 KASK/DR/2006/B/AB/0034 
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en bekrachtigd door Raad van Bestuur, de procedures vast voor aanstelling, 
aanwerving, evaluatie en bevordering. 

Aanstelling, verlenging, evaluatie enz. van personeelsleden in onderzoeksmandaten 
(onderzoeksassistenten, onderzoeksprojecten) verloopt via de procedures van de 
Onderzoeksraad van de Hogeschool Gent, waarbij het departement KASK in een 
vroege fase in de procedure een adviserende rol heeft. Uiteraard is het departement 
ook vertegenwoordigd in de Onderzoeksraad zelf (momenteel door het 
departementshoofd). Het departementshoofd van KASK zit verder ook de sollicitatie- en 
selectiecommissies voor die de kandidaten voor onderzoeksmandaten evalueren, om de 
Onderzoeksraad toe te laten op goed geïnformeerde basis te beslissen. 

3.1.2 Langetermijnvisie personeelsformatie 

In de Departementsraad van 8 maart 2006 werd een langetermijnvisie op de 
personeelsformatie goedgekeurd2. 

Daarin werd geargumenteerd dat het departement zowel nood heeft aan goede 
pedagogen (die niet allemaal werkende kunstenaars hoeven te zijn) als aan goede 
lesgevers die actief zijn in het werkveld. De link met het werkveld is noodzakelijk, omdat 
deze lesgevers een eigensoortige expertise meebrengen vanuit hun praktijk, een 
positief identificatiemodel bieden aan studenten, én omdat zij ook de uitstraling van de 
opleiding en de instroom van interessante kandidaat-studenten bevorderen. Tegelijk 
werd de uitbouw van de onderzoekscomponent binnen het personeelscorps als 
prioritaire focus gesteld. 

In de inleidende tekst bij de langetermijnvisie personeel worden als sterktes van 
personeelcorps en personeelsbeleid binnen KASK aangestipt: 

• het is een ervaren, competent en gemotiveerd corps, dat heel sterke intrinsieke 
motivaties heeft voor het werk; 

• het personeel is weinig formalistisch en identificeert zich ten volle met de instelling en 
met het werk; 

• de diversiteit inzake expertises van het personeel is bijzonder groot, door de grote 
veelheid van disciplines: die diversiteit is gunstig voor de kunstenstudent; 

• qua aantallen zijn de meeste afstudeerrichtingen goed omkaderd; 
• er is een flexibele instroom van gastdocenten mogelijk; 
• een zeer groot percentage theoriedocenten in de academische bachelor heeft intussen 

ofwel een doctoraat of doctoreert als assistent. 

Al deze punten zijn van toepassing voor de opleiding Beeldende Kunsten. In de 
langetermijnvisie werden ook een aantal zwaktes aangestipt. In verband met de 
Beeldende kunsten zijn daaruit de volgende punten van belang: 

• sommige vastbenoemde collega’s kunnen nog moeilijk voldoen aan de actuele 
pedagogische noden; 

• er zijn verhoudingsgewijs te weinig vrouwelijke collega’s die in de praktijkgebonden 
opleidingsonderdelen les geven (zeker als je dit vergelijkt met de verhouding 
jongens/meisjes binnen de studentenpopulatie); 

• de artistieke weddenschaal blijft een bron van frustratie. 

Het personeelscorps van de opleiding telt, naast gastprofessoren, praktijkassistenten, 
assistenten, docenten ook artistieke praktijkassistenten, artistieke assistenten en artistieke 
docenten (voor aantallen, zie 3.3). Vanaf 2008 zullen na bevordering 2 ambten van 
artistiek hoofddocent worden ingevuld, waarvan 1 binnen de opleiding Beeldende 
Kunsten. 

Van 2003 tot half 2008 werden binnen de Beeldende Kunsten volgende ambten 
vacant verklaard: 

• 15% artistiek praktijkassistent mode (2003) 
• 20% artistiek praktijkassistent grafische vormgeving (2003) 
• 70% artistiek praktijkassistent fotografie/video (2004) 
• 15% artistiek praktijkassistent tekenen (2004) 
• 40% artistiek praktijkassistent webdesign (2004) 
• 50% artistiek praktijkassistent mediakunst (2005) 
• 50% artistiek praktijkassistent fotografie (2005) 
• 30% artistiek praktijkassistent assistent illustratie (2005) 

                                                        
2 B3.1-1 ACAD/DR/2006/BBC/PER/00004-03 Langetermijnvisie Personeelsbeleid 
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• 80% artistiek docent schilderkunst (2005) 
• 100% artistiek docent beeldhouwkunst (2005) 
• 100% artistiek assistent vakgebied interactieve media (onderzoekslijn interaction lab) 

(2005) 
• 100% artistiek docent grafische vormgeving (2005) 
• 25% artistiek praktijkassistent webdesign (2007) 
• 30% artistiek praktijkassistent assistent illustratie (2007) 
• 20% artistiek docent vrije kunsten (2008) 
• 60% artistiek docent schilderkunst (2008) 
• 100% artistiek docent fotografie (2008) 

Binnen de theoretische omkadering werden volgende ambten vacant verklaard 
(opdrachten lopen ook binnen de Beeldende Kunsten): 

• 30% assistent scriptie (2003) 
• 25% assistent kunstgeschiedenis (2005) 
• 50% docent kunstgeschiedenis (2004) 
• 80% praktijkassistent scriptie/literatuur (2006) 

Voor algemene ondersteunende taken (voor het gehele departement) werden 
volgende betrekkingen vacant verklaard: 

• 50% kwaliteitscoördinator A21 (2006) 
• 100% trajectbegeleider A21 (2006) 
• 25% webmaster A21 (2006) 
• 80% redacteur A21 (2006) 
• 50% projectcoördinator A11 (2006) 
• 25% communicatieverantwoordelijke (2007) 
• 100% kwaliteitsmedewerker (2008) 

Het aantal VTE is tijdens dezelfde periode gestegen van 59,53 VTE naar 68,16 VTE 
(2003: 59,53 VTE; 2004: 59,53 VTE; 2005: 59,71 VTE; 2006: 64,01 VTE; 2007: 
68,16 VTE). Dit is een logisch gevolg op de stijging van de beschikbare personele 
middelen. 

Zowel binnen het atelier als binnen de theoretische omkadering, is een kerngroep van 
fulltime docenten nodig, geflankeerd door part-time (gast)docenten (specialisten van 
heel specifiek vakgebied) en praktijkassistenten/assistenten. Specifiek voor het onderwijs 
in de kunstpraktijk is wel dat collega’s uit deze diverse categorieën onderling niet in een 
hiërarchisch systeem functioneren, maar veeleer egalitair en in teamverband optreden 
binnen de ateliers. 

In de langetermijnvisie werd ervoor geopteerd om (artistieke) assistenten –in het 
verleden dikwijls benoemde lesgevers praktijk of theorie die geen onderzoek 
verrichtten– te herprofileren via aanwerving in de richting van tijdelijke mandaten 
onderzoekers in/over de kunsten, die bovendien lessen doceren, in de lijn van de 
politiek gevoerd door de Onderzoeksraad Hogeschool Gent. Specifiek gelinkt aan de 
Beeldende kunsten werden sinds 2006 vier onderzoeksassistenten aangesteld met een 
doctoraal project (Jan Kempenaers, Jerry Galle, Kristof Van Gestel en Philippe Huyghe). 

Praktijkassistenten zijn vooral ingeschakeld in het onderwijs, niet in onderzoek. Hun 
aantal dient, volgens de langetermijnvisie op personeelsbeleid, uitgebreid te worden 
om de atelierwerking pedagogisch op peil te houden. Aangroei van het aantal 
praktijkassistenten wordt op termijn mogelijk door vervanging bij pensionering van 
docenten en benoemde assistenten (waarbij de groep assistenten aangevuld zou 
worden en op peil zou blijven vanuit externe onderzoeksfinanciering). 

Door aanwerving van doctors en door doctoreren van eigen lesgevers, neemt het 
aantal docentschappen voor theoretische opleidingsonderdelen toe. 

De opleiding telt heel wat gastprofessoren. Dit zijn dikwijls nieuwe collega’s, die hun 
eerste kennismaking met de toch wel eigen cultuur van het hoger kunstonderwijs 
meemaken in dit vrij losse statuut. Het gastdocentschap, waarvoor geen specifieke 
diplomavoorwaarden gelden, biedt ook de mogelijkheid om experten uit het werkveld 
die niet over een diploma beschikken, in het onderwijs te betrekken. Actief werkende 
kunstenaars die zich willen verbinden aan het departement verkiezen dikwijls dit 
statuut, dat hen toelaat (evt. voor een kleiner percentage) zowel in het onderwijs te 
participeren als een artistieke carrière uit te bouwen. Ook voor het departement is het 
vrije statuut van het gastprofessoraat nuttig om vlot op evoluties in het veld van de 



I N Z E T  V A N  P E R S O N E E L  

 1 2 2 / 2 0 4    Z E R  B E E L D E N D E  K U N S T E N  |  K A S K  -  H O G E S C H O O L  G E N T  

kunsten in te spelen. Gastdocenten kunnen worden aangesteld in de looncategorie 
van assistent, docent, hoofddocent enz. 

3.1.3 Procedures inzake personeelsbeleid 

3.1.3.1 Selectie, aanwerving en aanstelling 

Selectie, aanwerving en aanstelling verlopen volgens het reglement ‘Werving en 
selectie’ van de Hogeschool Gent. Voor elke vacante betrekking in een statutair ambt 
(niveau praktijkassistent, assistent, docent) worden de toelatingsvoorwaarden, het 
profiel en de taakomschrijving uitgeschreven door het departementsbestuur. Dit 
gebeurt in overleg met de vakgroep. In de selectiecommissie, met maximum 6 leden, 
zetelen het departementshoofd, de departementssecretaris, de vakgroepvoorzitter en 
leden van het onderwijzend personeel die vertrouwd zijn met het gezochte profiel. 
Voor het ambt van docent of artistiek docent worden externe leden van de Universiteit 
Gent en uit het artistieke veld in de selectiecommissie opgenomen. Elke betrekking 
wordt in principe eerst intern, binnen de Hogeschool, vacant verklaard. Indien er zich 
geen interne kandidaten aanbieden wordt dezelfde betrekking extern vacant verklaard. 
Van elk selectiegesprek wordt een verslag opgemaakt (proces-verbaal) dat deel 
uitmaakt van de aanstellingsbeslissing. 

Assistenten worden aangesteld voor een periode van telkens 2 jaar, driemaal 
hernieuwbaar. Praktijkassistenten en docenten worden, bij positieve evaluatie, na 2 jaar 
aangesteld voor onbepaalde duur. 

Daarnaast zijn er de contractuele personeelsleden, die telkens voor een hernieuwbare 
periode van 1 academiejaar (of minder) worden aangeworven. De aanwerving van 
gastprofessoren gebeurt op basis van actieve prospectie naar kandidaten met een 
geschikt curriculum. Kandidaat gastprofessoren worden door de vakgroep of de 
coördinator van de afstudeerrichting aangebracht. Er wordt naar een keuzemogelijkheid 
gestreefd, door meerdere kandidaten af te toetsen, met wie een gesprek wordt 
georganiseerd. Om de instroom van interessante kandidaten te stimuleren worden 
sinds 2008 vacatures voor gastprofessoren in grotere volumes (30% en meer) ook 
publiek bekend gemaakt via website en via aankondigingen door organisaties in het 
werkveld (o.a. BAM). 

3.1.3.2 Taakstelling 

Voor elk lid van het academisch corps wordt jaarlijks een opdrachtfiche opgemaakt. 
Deze fiches worden opgesteld in overleg met de vakgroepvoorzitter en de 
coördinatoren van de afstudeerrichting. De fiche vermeldt de te doceren 
opleidingsonderdelen (of deelinhouden van opleidingsonderdelen), de vakcoëfficiënt 
die het gewicht van de taakbelasting per opleidingsonderdeel weergeeft, het aantal te 
doceren uren, het volume van taken in dienstverlening en/of onderzoek, het volume 
van organisatorische taken. Voor elk personeelslid is een pakket uren voorzien voor 
algemene taken.  

De vakcoëfficiënten gaan van 2 tot 5 en stijgen met een halve punt op de schaal. 
Ze worden individueel per opleidingsonderdeel bepaald en zijn afhankelijk van de aard 
van het onderdeel: 

• voor A-uren (hoorcolleges): coëfficiënt 3 
• voor B-uren (oefeningen) en C-uren (atelier; stage): coëfficiënt 2,5 
• voor atelierbegeleiding: coëfficiënt 2 

Coëfficiënten hoger dan 3 worden uitsluitend toegekend op vraag van de titularis of 
de vakgroepvoorzitter. Personeelsleden hebben de mogelijkheid om voor bepaalde 
opleidingsonderdelen hun vakcoëfficiënt te laten verhogen, op basis van een 
gemotiveerde aanvraag (bv. het doceren van een nieuwe cursus of van een cursus die 
jaarlijks qua inhoud wijzigt of van een cursus voor zeer grote groepen, enz.). 
Voor het begin van het academiejaar worden de opdrachten vertaald in een uurrooster 
per week.  
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3.1.3.3 Benoemingen en bevorderingen 

De Raad van Bestuur van de Hogeschool keurde begin 2007 een nieuw 
benoemingsreglement goed3. Tijdelijke personeelsleden (behalve assistenten) worden, 
bij positieve evaluaties, na 3 jaar benoemd. Voor de kunstdepartementen, en meer in 
het bijzonder voor personeelsleden die belast zijn met artistiek gebonden 
onderwijsactiviteiten, is een bijkomende voorwaarde bepaald. Het personeelslid moet in 
een betrekking staan waarin een benoeming mogelijk is. Op gemotiveerd voorstel van 
de Departementsraad, na onderhandeling in het HOC (Hogeschool 
OnderhandelingsComité) wordt deze lijst met betrekkingen waarin een benoeming 
mogelijk is, vastgelegd door het Bestuurscollege. Deze extra voorwaarde is voorzien als 
bijkomend beleidsinstrument voor de kunstdepartementen, rekening houdend met het 
soms sterk evolutieve karakter van het veld van de kunsten. 

In de langetermijnvisie op het personeel in 2006 werd er expliciet voor geopteerd om 
geen bevorderingsbeleid te voeren. Enerzijds omwille van de beperkte middelen van 
het departement (een bevorderingsambt kostte immers meer personeelspunten), 
waarmee men prioritair jonge collega’s wou ondersteunen. Anderzijds ook omwille van 
de onzekere overgangssituatie (academisering, nieuwe afstudeerrichtingen en ateliers, 
BaMa-hervorming). Tegelijk werd eraan toegevoegd dat dit op termijn kon worden 
herbekeken in functie van gewijzigde situaties. 

In juli 2007 keurde het Hogeschoolbestuur een nieuw bevorderingsreglement goed. 
Daarbij werden nieuwe criteria voor bevordering ingevoerd4. Ook werd de meerkost die 
verbonden is aan bevorderingsambten weggenomen, door de puntenwaarde van de 
personeelscategorieën docent/hoofddocent gelijk te schakelen. Zo werd een belangrijk 
argument om af te zien van bevorderingen weggenomen. Het bevorderingsbeleid 
wordt nu centraal gestuurd, en op basis van het nieuwe reglement heeft een eerste 
bevorderingsronde in het najaar van 2007 plaatsgevonden. Een adviescommissie op 
niveau van het departement, waarin ook externe specialisten zetelden, onderzocht de 
dossiers en deed een voorstel aan de Departementsraad. Zij keurde dat voorstel goed 
en bevorderde 2 personeelsleden tot hoofddocent waarvan 1 in de Beeldende 
Kunsten. Deze beslissing moet nog door het hogeschoolbestuur bekrachtigd worden. 

3.1.3.4 Evaluatie 

Elk tijdelijk personeelslid dat minstens 11 maand in dienst is, moet jaarlijks in functie van 
een heraanstelling of nieuw contract worden geëvalueerd. Vastbenoemde 
personeelsleden of personeelsleden aangesteld voor onbepaalde duur worden om de 
5 jaar geëvalueerd. In functie van een benoeming wordt een uitzonderlijke 
omstandigheidsevaluatie georganiseerd, volgens dezelfde modaliteiten als de courante 
evaluaties. 

Voor de correcte afhandeling van de statutaire evaluatie en de omstandigheidsevaluatie 
werd op hogeschoolniveau een procedure5 uitgewerkt. De evaluatie gebeurt door het 
departementshoofd, die zich daarin kan laten adviseren door de vakgroepvoorzitter. De 
Departementsraad dient de evaluaties goed te keuren. 

De procedure vertrekt van een geschreven zelfevaluatie van het personeelslid6 7 8 9. 
Op basis hiervan redigeert het departementshoofd een evaluatiedocument. Over de 
evaluatie kan eventueel een gesprek worden gevoerd met de collega. Het resultaat van 
evaluatie kan zijn: positief of negatief. Dit laatste onder te verdelen in twee categorieën: 
‘neigt naar onvoldoende’ en ‘onvoldoende’. Personeelsleden tekenen voor 
kennisname van de evaluatie en kunnen beroep aantekenen tegen het resultaat ervan. 
Bij een onvoldoende wordt de aanstelling van tijdelijken niet verlengd of wordt er geen 
nieuw contract opgemaakt. Bij de evaluatie met oog op benoeming luidt het resultaat 
‘geschikt’ of ‘nog niet geschikt voor benoeming’. Ook hiertegen kan het personeelslid 
beroep aantekenen. 

                                                        
3 B3.1-2 B/RvB/2007/B/PER/0008 benoemingsreglement 
4 B3.1-3 B/RvB/2007/PER/0034 reglement bevordering onderwijzend personeel in 2007 
5 B3.1-4 PROC/AD/PER/003 
6 B3.1-5 Formulier A zelfevaluatie AP (administratief personeel) 
7 B3.1-6 Formulier B zelfevaluatie OP (onderwijzend personeel) 
8 B3.1-7 Formulier C zelfevaluatie OP 
9 B3.1-8 Formulier D zelfevaluatie OP 
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Onderzoeksassistenten worden pas op het einde van het mandaat van 2 jaar 
geëvalueerd in functie van het toekennen van een verlenging van opnieuw 2 jaar. De 
modaliteiten hiervoor werden uitgewerkt door de Onderzoeksraad. Na 3 periodes van 
2 jaar zijn deze personeelsleden aan het einde van hun mandaat. 

3.1.4 Impact van de onderzoekscompetenties 

Onderzoekscompetenties krijgen als criterium bij aanwerving, evaluatie, benoeming en 
bevordering een belangrijke plaats in het personeelsbeleid. Dit blijkt uit profiel- en 
taakomschrijving bij vacatures, maar eveneens in de prospectie naar gastprofessoren. 
Ook in de criteria voor benoeming en bevordering spelen onderzoekscompetenties een 
rol. 

Bij het uitschrijven van vacatures voor artistiek personeel (praktijkassistenten, docenten) 
is nuttige beroepservaring een belangrijk criterium. In het profiel en tijdens het 
sollicitatiegesprek wordt steeds gepeild naar het artistiek curriculum, en naar de 
onderzoeksmatige component daarin.  

Uiteraard wegen onderzoekscompetenties vooral door bij vacatures voor 
onderzoeksassistenten, post-doctorale assistenten en in het kader van twee- tot 
vierjarige onderzoeksprojecten. De selectie en de opvolging van deze 
onderzoeksmandaten gebeurt door de Onderzoeksraad (zie ook 3.1.1). 

3.1.5 Remmende factoren 

- Het onderscheid tussen bijzondere (artistieke) en gangbare loonschalen wordt steeds 
meer als een discriminatie ervaren. Het verschil in loon bedraagt ongeveer 30% terwijl 
het enige onderscheid een soepele cumulatieregeling is. In taakbelasting binnen 
onderwijs of onderzoek wordt er geen onderscheid gemaakt. Daarom opteerde de 
Onderzoeksraad Hogeschool Gent ervoor alle onderzoekers de gewone weddeschaal 
toe te kennen, en de artistieke onderzoekers aan te stellen als assistent en niet als 
artistiek assistent. 

- Het toekennen van de ambten van docent op basis van artistieke naambekendheid, 
bij de transformatie van KASK tot een departement van de Hogeschool Gent, heeft 
geleid tot groot ongenoegen en onbehagen bij het personeel. De gemaakte keuzes 
(wie werd docent, wie bleef assistent) werden niet door iedereen aanvaard. Dit is tot op 
heden voelbaar en is soms een belemmerend aspect bij het uitschrijven van vacatures 
voor artistieke docenten. 

- Het verdelingsmodel van de hogeschool weerspiegelde tot dusver niet volledig de 
decretale normen uitgedrukt in onderwijsbelastingseenheden (OBE). Het model is 
gebaseerd op een solidariteitsprincipe onder de departementen, om schommelingen op 
te vangen. Het procentueel aandeel van OBE’s dat de overheid voor de opleidingen 
Audiovisuele en Beeldende Kunsten voorziet, is niet gelijk aan het procentueel aandeel 
van de werkings- en personeelsmiddelen binnen de Hogeschool. Voor 2009 voorziet 
het hogeschoolbestuur een ‘juiste retour’ voor de kunstdepartementen aangezien er in 
het financieringsdecreet een afzonderlijk variabel gedeelte voor de academisch gerichte 
kunstopleidingen is opgenomen. Voor deze opleidingen bestaat ook een 
toelatingsproef en een degressieve financiering. De ‘juiste retour’ houdt in dat de 
kunstdepartementen volgens hun reëel geworven aandeel in de totale 
hogeschoolenveloppe middelen zullen krijgen. Voor de implicaties voor KASK op vlak 
van personeelspunten verwijzen we naar facet 3.3. 

3.1.6 Professionaliseringsbeleid van het personeel 

Nieuwe aanwervingen van lesgevers theorie waren de voorbije jaren georiënteerd op 
het aantrekken van meer gespecialiseerd personeel (bv. kunstgeschiedenis van de 
Renaissance i.p.v. algemene kunstgeschiedenis). Dit weerspiegelt zich ook in het 
studieprogramma, met een gespecialiseerder aanbod. Uiteraard kan dat, gezien de 
specialisatiegraad, niet in fulltime mandaten ingevuld worden, maar in parttime volumes 
docent (gedoctoreerden), en in kleine parttime volumes gastdocentschappen 
(doctorandi of post-docs van diverse universiteiten). Samenwerking met de 
universiteiten wordt hier alsmaar nauwer. 

Ook lopen er momenteel een aantal doctoraatsprojecten van personeelsleden die reeds 
als tijdelijk assistent of als docent in dienst waren en die de kans krijgen in dienst te 
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blijven en hun carrière als lesgever uit te bouwen via het behalen van doctoraat. Deze 
projecten zijn gefinancierd vanuit academiseringsmiddelen. Het betreft zowel 
theoretische doctoraten als doctoraten in de artistieke praktijk. Op termijn zal minder in 
theoretische doctoraten maar meer in praktijk-doctoraten worden geïnvesteerd, maar 
voor het aanwezige personeel dat theorie doceert in een tijdelijk ambt, wordt dus een 
overgangsregeling voorzien. 

Bij aanwervingen van docenten artistieke praktijk wordt de professionele expertise als 
centraal criterium gehanteerd. Deze blijkt uit de ervaring in het werkveld. Extra accenten 
zijn daarbij het onderzoeksmatige en uiteraard de toetsing van pedagogische 
kwaliteiten. 

3.1.7 Bijscholing 

De langetermijnvisie op de personeelsformatie stelt: “Het is belangrijk dat kansen 
worden geschapen voor heroriëntering en bijscholing van personeel”.  

In de begroting wordt jaarlijks een bedrag voorzien voor bijscholing. Vanuit de 
Onderzoeksraad Hogeschool Gent wordt het departement een algemeen budget 
‘werkingsmiddelen onderzoek’ ter beschikking gesteld (in 2007 29.762 euro, in 2008 
31.620 euro). Vanuit deze middelen kan onder meer deelname aan congressen, 
festivals, symposia en andere vormen van bijscholing worden gefinancierd voor alle 
personeelsleden. Personeelsleden die daar gebruik willen van maken dienen een 
aanvraag in bij het departementshoofd. Er bestaat een procedure die dergelijke 
aanvragen regelt10. 
Het departementshoofd kan zich hierbij laten adviseren door de vakgroep. 

‘Bijscholing’ van lesgevers artistieke praktijk gebeurt dikwijls via de verdere ontplooiing 
van het eigen oeuvre. Door de ontwikkeling van eigen, nieuw werk én de rapportering 
erover via tentoonstellingen en dergelijke, houden docenten voeling met de nieuwe 
tendensen binnen het vakgebied, en geven daar zelf mee vorm aan. Zij krijgen daartoe 
de mogelijkheid en faciliteiten. Het aantal onderwijsuren per week is beperkt tot 
maximaal 19 en lesverplaatsingen worden vlot toegestaan. 

Wat het pedagogisch aspect betreft, organiseert de Hogeschool jaarlijks 
onderwijskundige vorming die gericht is op de specificiteit van de lespraktijk in het 
hoger onderwijs. Informatie over programma’s en inschrijvingsmodaliteiten zijn 
raadpleegbaar op http://www.hogent.be/seminariesonderwijskunde. Gezien het 
algemene karakter van deze vorming is de belangstelling bij de collega’s van KASK 
slechts matig. 

3.1.8 Deskundigheid van het onderwijzend/academisch personeel 

3.1.8.1 Vakinhoudelijke deskundigheid 

De vakinhoudelijke deskundigheid blijkt uit de curricula11 van het artistiek personeel. In 
de voorbije jaren werd een actieve politiek gevoerd van aanwerving van collega’s met 
artistiek oeuvre dat excelleert en waaruit vakdeskundigheid blijkt in hun discipline. Zo 
werden sinds 2006 aangeworven: (o.a.) Jan Vercruysse, Paul Casaer, Vincent 
Geyskens, Anouck De Clercq, Manon De Boer, Hans Op De Beeck, Hans Bryssinck, 
Stefan Dheedene, Berlinde De Bruycker, Jan Kempenaers, Diane Steverlinck, Marina 
Yee, Peter Rogiers, Rik De Boe... (als gastprofessor, (praktijk)assistent of docent). Zij 
kwamen het team vervoegen met o.a. Annemie Van Kerckhove, Gert Robyns, Leo 
Copers, Ludwig Van de Velde, Christine Buyse, Annelies de Mey, Peter Beyls, Francky 
Cane... 

Een groot deel van het niet-artistiek personeel werkt momenteel aan een doctoraat en 
is in dienst als onderzoeksassistent12. Hun deskundigheid blijkt uit hun publicaties, 
lezingen en andere vormen van door peers erkende participatie aan de ontwikkeling 
van het vakgebied (zie curricula). 

                                                        
10 B3.1-9 PROC/AD/OND/008 
11 B3.1-10 CV’s OP 
12 zie B3.2-1 en B3.2-2 Tabel II.1 
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3.1.8.2 Onderwijskundige, didactische competenties 

Het overgrote deel van het personeel beschikt niet over een pedagogisch getuigschrift. 
Dit is ook geen formele vereiste. De meeste personeelsleden zijn goede pedagogen, die 
dit vak in de praktijk zelf hebben geleerd. Uiteraard wordt in studentenbevragingen wel 
gepeild naar de efficiëntie van de pedagogische methodes en wordt indien nodig 
bijgestuurd. 

3.1.8.3 Onderzoekscompetenties 

Het personeelscorps dat instaat voor de theoretische omkadering is de voorbije vier jaar 
grondig vernieuwd. Het was de bedoeling om geschikte docenten aan te stellen voor 
de meer gespecialiseerde theoretische opleidingsonderdelen die geprogrammeerd zijn in 
de bachelor- en masterstructuur: kunstgeschiedenissen in bachelor, theorie van de 
fotografie, sculptuurgeschiedenis, kunstfilosofie, ..., seminaries in de master. Voor de 
algemene theoretische omkadering werden in de voorbije vier jaar 15 nieuwe lesgevers 
aangetrokken: Anja Veirman, Liesbeth Kusters, Helena de Preester, Dominiek Hoens, 
Peter De Smet, Ria De Boodt, Hugo De Block, Hans Theys, Robrecht Vanderbeeken, 
Kasper Andreassen, Danny De Vos, Els Roelandt, Christophe Ruys, Bart 
Vandenbossche, Roel Vande Winkel. Bij aanwerving van al deze collega’s werden 
onderzoekscompetenties mede als criterium gehanteerd. De meeste van deze collega’s 
werken ofwel aan een doctoraal proefschrift in hun discipline, of hebben een doctoraat 
behaald en verrichten postdoctoraal onderzoek. De onderzoekscompetenties van al 
deze collegae blijkt ook uit hun cv, waarin de output (publicaties, tentoonstellingen, 
lezingen, discussiefora, artistieke producties) wordt opgelijst. Dit is een trendbreuk met 
het personeelscorps voorafgaand aan de BaMa-hervorming.  

In het reeds aanwezige corps werden onderzoekscompetenties gestimuleerd, door de 
aanwezige docenten de mogelijkheid te verlenen om te doctoreren (FrankVan de Veire, 
Piet Vanrobaeys, Ignace Bernolet, André Lefevre, Ludwig Vandevelde) en dit via 
deeltijdse vrijstelling (50%, Van de Veire 70%) van lesopdracht. 

Daarnaast werden vacatures uitgeschreven voor assistenten met een onderzoeksproject 
over en in de kunsten, en wel op vlak van de binnen het departement fungerende 
onderzoekslijnen. Specifiek binnen de vakgroep Fotografie werd Jan Kempenaers 
aangesteld als onderzoeksassistent, Jerry Galle, Kristof Van Gestel en Philippe Huyghe 
binnen de vakgroep Autonome Kunsten. Binnen de vakgroep Theoretische 
Omkadering werden Paul Demets, Seth Vandamme, Guy Bovyn en Julie Gilman 
aangesteld als fulltime onderzoeksassistenten; Robrecht Vanderbeeken als fulltime 
postdoctoraal onderzoeker. 

Sinds 2008 zijn er ook aanwervingen van onderzoekers in de Beeldende Kunsten voor 
twee tot vierjarige onderzoeksprojecten (aanwerving van anderhalf fulltimemandaat 
voor onderzoek op vlak van stadsfotografie). 

Binnen het atelier lopen er onderzoeksprojecten (op bijvoorbeeld artistiek pedagogisch 
vlak) en wordt de pedagogiek onderzoeksmatig opgevat: reflexief, kritisch, bevragend. 
Dit is gestoeld op de onderzoekscompetenties die aanwezig zijn bij de artistieke 
docenten, praktijkassistenten en gastprofessoren zélf, en die aangescherpt, 
onderhouden en verder ontwikkeld worden binnen de eigen praktijk van de lesgevers 
(hetzij technisch, hetzij artistiek, hetzij organisatorisch). 

De seminaries in de master worden gedoceerd door lesgevers met onderzoeksactiviteit 
en -competenties, waarvan enkelen specifiek werden aangeworven met het oog op het 
doceren van een dergelijk seminarie. Sommige ervan zijn doctores (Steven Jacobs, Jan 
Vercruysse, Roel Van de Winkel) met onderzoekspraktijk, hetzij theoretisch, hetzij 
artistiek. Andere seminariedocenten worden door het departement verloond (50% of 
70%) voor doctoraal onderzoek (Julie Gilman, Guy Bovyn, Paul Demets, Seth 
Vandamme, Ignace Bernolet, Piet Vanrobaeys, Jan Kempenaers), of verrichten 
onderzoek buiten de context van het departement aan andere instellingen (Steven 
Humblet aan de UGent, Kasper Andreassen aan de Jan Van Eyck-academie). 
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3.1.9 Betrokkenheid van het onderwijzend/academisch personeel 

Via de adviserende functie van de opleidingscommissie en vakgroepen13 wordt het 
onderwijzend personeel nauw betrokken bij het beleid en de uitvoering ervan. 
Daarnaast is er binnen de afstudeerrichtingen en ateliers overleg en wordt er regelmatig 
vergaderd. 

Een belangrijk percentage van het onderwijzend personeel neemt organisatorische 
taken op zich zoals jaarverantwoordelijke, trajectcoördinator of coördinator van Kunst in 
het Werkveld. Dit engagement verzekert de rechtstreekse betrokkenheid bij het 
dagelijks beleid van het departement. Deze personeelleden vormen ook de brug tussen 
het beleid en het onderwijzend personeel en bewaken in eerste lijn de kwaliteit van de 
uitvoering van het programma. 

Het personeel wordt zeer actief betrokken bij het opmaken van studieprogramma’s en 
studiefiches. De academische vrijheid van de lesgevers wordt sterk gerespecteerd, zodat 
de collega’s binnen de krijtlijnen van het studieprogramma over vrij ruime autonomie 
beschikken inzake invulling van de opleidingsonderdelen waarvan zij titularis zijn. 

Ook bij aanwerving en aanstelling wordt het personeel actief betrokken. De vakgroep 
adviseert over het profiel. Voor elke vacature wordt een selectiecommissie samengesteld 
waarbij ten minste 2 personeelsleden uit de opleiding betrokken worden, naast de 
vakgroepvoorzitter. 

3.1.10 Technische, administratieve en organisatorische deskundigheid 

De afstudeerrichtingen in de Beeldende Kunsten hebben een sterke traditie van zelf-
organisatie, ietwat wars van administratie. Er leeft een vrij grote desinteresse voor het 
administratieve. Een brede waaier van activiteiten wordt efficiënt en met technische 
vaardigheid georganiseerd: uitstappen en (internationale) studiereizen, 
tentoonstellingen, deelname aan festivals, enz14. De kennis van de procedures is soms 
beperkt, maar er is ruime ondersteuning vanuit de departementale administratie zowel 
op het vlak van informatieverspreiding als door effectieve medewerking bij het opstellen 
van opdrachtfiches, uurroosters, programma’s, studiefiches, reisaanvragen, organisatie 
van dienstreizen, enz. 

3.1.11 Begeleiding van nieuwe personeelsleden en het assisterend personeel 

Nieuwe personeelsleden worden, wat betreft de pedagogische aspecten, doorgaans 
binnen de vakgroep op weg geholpen door ervaren collega’s. Dit verloopt weinig 
gestructureerd, maar veeleer informeel. Soms wordt dit ervaren als te weinig 
georganiseerd. In 2008 werd gestart met een systeem van ‘peterschap/coaching’. 

De personeelsdienst brengt nieuwe collega’s op de hoogte van de administratieve 
geplogenheden. De departementale administratie informeert hen op het vlak van de 
algemene geplogenheden en verplichtingen inzake aanwezigheid, ziektemelding, 
verlofaanvraag, puntenregistratie, bestellingen en recuperatie van kosten, werking van 
de bibliotheek, enz. 

Tijdens de algemene personeelsvergadering worden nieuwe collega’s door het 
departementshoofd voorgesteld aan het personeelskorps. Vanaf volgend jaar start de 
Hogeschool met de opmaak van een databestand met foto’s van de collega’s. Zij zullen 
op de website beschikbaar zijn. 

Het assisterend personeel werkt relatief autonoom, vanuit eigen expertise. Er is geen 
uitgesproken hiërarchie tussen docent en praktijkassistent of assistent-lesgever. 
Men kan hier eerder spreken van een samenwerking en een aanvulling. Er wordt wel 
overleg gepleegd tussen de collega’s onderling over taakverdeling en uitvoering van 
het programma. Als doctorandi worden de assistenten uiteraard wel gecoacht door 
hun promotoren binnen het departement en binnen de universiteit. 

3.1.12 Gelijkekansenbeleid 

In 2006 onderschreef de hogeschool de VLOR-engagementsverklaring ‘Diversiteit als 
meerwaarde van het Vlaams Hoger Onderwijs’ en besliste een structureel 

                                                        
13 zie inleiding en 3.1.1 
14 zie activiteitenverslagen in de jaarverslagen ter inzage 
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diversiteitsbeleid uit te bouwen. De Raad van Bestuur koos ervoor dit niet op te vatten 
als een doelgroepenbeleid maar te streven naar het algemeen reduceren van 
pedagogisch-didactische struikelblokken of belemmeringen bij in- en doorstroom van 
studenten15. Na overleg in werkgroepen werd ervoor geopteerd geen Daartoe werd 
een werkgroep ‘diversiteit’ opgericht en gestart met een SWOT-analyse van alle 
departementen16. Zie analyse departement KASK in bijlage. 

De AUGent werkt aan een veelzijdig diversiteitsbeleid dat voor gelijke kansen zorgt van 
alle kansengroepen in en door het hoger onderwijs. Concreet wordt er bij werving, 
selectie, aanstellingen, bevorderingen en benoemingen over gewaakt dat alle 
kandidaten gelijke kansen krijgen. Er zijn geen quota opgesteld die gebaseerd zijn op 
geslacht, etnische afkomst, religie of andere. 

 

3 . 2  E I S E N PR O F E S S I O NE L E / A C A DE MI S C HE  
GE R I C HTHE I D (F A C E T  3 . 2 )  

3.2.1 Onderzoeksdeskundigheid en onderzoeksactiviteiten 

Sedert het Hogescholendecreet van 1994, met de volwaardige opname van het Hoger 
kunstonderwijs in het hoger onderwijs van het lange type, is het belang van de 
onderzoekscomponent sterk toegenomen. De opleiding wordt deels verzorgd door 
onderzoekers die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun vakgebied. De 
academisering versterkte deze evolutie. Onderzoek is een belangrijk criterium bij 
aanwervingen en bevorderingen (zie facet 3.1.5.3). 

De ambten van nieuwe assistenten en artistieke assistenten werden consequent 
geherprofileerd als ambten van tijdelijke onderzoekers, die ook participeren in het 
onderwijs. Bij aanwerving, benoeming en bevordering in het ambt van docent en/of 
hoofddocent, zijn onderzoeksvaardigheden én –resultaten een essentieel criterium17. 
In de sollicitatiejury’s voor deze ambten zetelen steeds universitaire docenten én actieve 
kunstenaars van wie de artistieke praktijk niet enkel excelleert, maar tegelijk ook getuigt 
van onderzoekscompetenties. 

De langetermijnvisie personeelsformatie uit 2006 verwoordde volgende doelstelling: 
“het realiseren van een percentage van (gemiddeld) 20% onderzoekscapaciteit in relatie 
tot de gehele personeelsbezetting binnen een termijn van 6 jaar (2006-2012)”. 

In het totaal zijn 153 OP-leden actief in de opleiding Beeldende Kunsten waarvan 8 
doctores (4,75 VTE), 22 doctorandi (15,05 VTE) en 6 OP-leden (4,35 VTE) die 
verloond worden voor een onderzoeksproject18. 

Voor de visie op onderzoek verwijzen we naar facetten 0.4 en 2.2 (onderzoekslijnen en 
samenwerking met AUGent in associatieonderzoeksgroepen). Voor de lijst van het 
betrokken personeel Beeldende Kunsten verwijzen we naar tabel II.1 ‘inzet personeel’ 
kolom ‘aantoonbare actieve onderzoeker (AAO)’. 

In tabel II.319 ‘onderzoeksindicatoren’ bevinden zich de onderzoeksprojecten, 
samenwerkingsovereenkomsten en onderzoeksoutput van de opleiding vanaf het 
academiejaar 2004-2005. Gezien het prille karakter ervan, is de output van onderzoek 
en doctoraat in de kunsten op dit moment relatief beperkt. 

3.2.2 Professionele ervaring – link met de beroepspraktijk 

Het onderwijs wordt verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de 
opleiding en de beroepspraktijk. Alle OP-leden hebben professionele ervaring en 
kennis van (aspecten van) de praktijk van de artistieke productie. Bij een 
sollicitatiegesprek worden de kandidaten getoetst op hun praktische kennis van en hun 
ervaring in het artistieke werkveld, zoals beschreven in het profiel van de vacature. In 
overeenstemming met artikel 140 van het decreet op de hogescholen wordt nuttige 

                                                        
15 B3.1-11 B/RvB/2006/OND/0008 en bijlage 1 & 2 diversiteitsbeleid HoGent 
16 B3.1-12 Swot-analyse KASK 
17 zie B3.1-3 B/RvB/2007/PER/0034 reglement bevordering onderwijzend personeel in 2007 
18 B3.2-1 Tabel II.1 Bachelor – B3.2-2 Tabel II.1 Master – B3.2-3 Tabel II.2 Bachelor – B3.2-4 Tabel II.2 Master 
19 B3.2-5 Tabel II.3 
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beroepservaring in het werkveld buiten het onderwijs ook in rekening gebracht voor 
het vaststellen van de initiële jaren geldelijke anciënniteit (beperkt tot 10 jaar). 

Veel docenten zijn actieve kunstenaars (zie hiervoor 3.1.8). 

Docenten worden ook regelmatig uitgenodigd als extern jurylid in afdelingen in 
binnen- en buitenlandse scholen. Dit garandeert de actualisering van onze visie van het 
programma en het niveau van deze opleidingen.  

Afstudeerrichtingen en personeel komen positief in het professionele veld. Zo kan 
bijvoorbeeld de afstudeerrichting Textielontwerpen elk jaar rekenen op trouwe 
sponsors. Die zijn o.a. Fedustria, de overkoepelende organisatie van Belgische 
textielbedrijven, Escolys NV, Textirama, organisator van belangrijke vakbeurzen zoals 
Decosit (Brussel) en Intirio (Gent), Microfibres Europe NV. 
Johan Valcke, directeur van Design Vlaanderen sprak in het artikel ‘Vormgeving is des 
mensen, maar blijft nooit hetzelfde’ (p. 24 van 4/2007) in Kwintessens zijn lof uit over 
de werking en de samenstelling van het docentenkorps van Textielontwerpen. 

3.2.3 Onderwijsinbreng vanuit het beroepenveld 

Heel wat contacten met het werkveld worden direct of indirect teruggekoppeld naar het 
onderwijs. Een dialoog met de professionele realiteit komt tot stand via (internationale) 
gastdocenten, masterclasses, participatie aan (internationale) wedstrijden, evengoed als 
via de mogelijkheid voor studenten, personeel en onderzoekers om in de ateliers met 
professioneel materiaal te werken. Een groot deel van de atelierdocenten staat zelf in 
het werkveld en hebben een breed netwerk van contacten in de kunstwereld. 

In het personeelskorps van de opleiding Beeldende Kunsten vinden we ondermeer 
volgende waaier aan specialisaties en werkveldervaring terug: beeldend kunstenaar: 
beeldhouwkunst, conceptuele kunst, design, digitale beeldvorming, fotografie, grafiek, 
installatiekunst, mediakunst (installatie, lens of computerbased), multimediale kunst, 
performerkunst, schilderkunst, tekenkunst, videokunst, waarnemingstekenen naar 
levend model; boekvormger, conservator van kunstwerken, curator, designer, 
documentaire fotograaf, ex-libris graficus, functionele fotograaf, grafisch vormgever, 
illustrator, kostuumontwerper, kunstdidacticus, materiaalmeester, modeontwerper, 
ontwerper design objecten, patroonmaker, textielingenieur, textielontwerper, 
schoenontwerper, striptekenaar, stylingconsultant, stylist, typograaf, webdesigner. 

Het theoretisch luik van de opleiding wordt verzorgd door specialisten (onderzoekers, 
publicisten) op vlak van foto & filmgeschiedenis, actuele fotografie, conceptualisering 
actuele kunst, conservatie van hedendaagse kunst, communicatie en media, 
architectuur, digitale beeldvorming, textieltechnologie, geschiedenis van textiel & 
design, geschiedenis en sociologie van de mode, kostuumgeschiedenis, 
materieonderzoek, modetechnologie, kleurenstudie, scheikunde, theorie en actualiteit 
van de nieuwe media, geschiedenis van de sculptuur, theorie van illustratie, typografie, 
algemene kunstgeschiedenis met specialisaties in Prehistorie, Middeleeuwen, 
Renaissance/Barok, 19de en 20ste eeuw, actuele kunst, tentoonstellingspraktijk, 
algemene filosofie en kunstfilosofie, antropologie, literatuurwetenschap, waarnemings- 
en kunstpsychologie, schrijfmethodiek, onderzoeksmethodiek, boekhouding, 
management, auteursrecht. 

Het werkveld is ook direct beleidsmatig betrokken bij de opleiding, door het feit dat er 
drie externe vertegenwoordigers zetelen in de Departementsraad, waarvan er steeds 
minstens één de Beeldende Kunsten vertegenwoordigt. In de periode 2004-2007 was 
dit Kaat Vandevelde, cultureel verantwoordelijke, Dienst Communicatie van de 
Universiteit Gent; sinds 2007 neemt Dirk Snauwaert dit mandaat waar. Sinds 2008 
zetelen ook Adinda Van Geystelen en Annie Van Hoorick als externen. 

3.2.4 Internationale contacten met terugkoppeling naar het onderwijs 

De onderzoekers binnen de opleiding werken voor hun onderzoeksactiviteiten nauw 
samen met hun collegae van UGent en andere universiteiten en onderzoeksinstellingen 
(VUBrussel, UAmsterdam, UNijmegen, University of Plymouth), wat hun onderwijs 
rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloedt. 
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Tijdens de 9de ELIA conferentie20 (European League of Institutes of the Arts) (25-28 
oktober 2006) in de Hogeschool Gent namen verschillende OP-leden deel aan de 
manifestaties, tentoonstellingen en lezingen. 

In het kader van het Socrates institutioneel contract van de Hogeschool Gent neemt het 
departement deel aan het Socrates programma, waarvoor met 35 instituten een 
bilateraal akkoord werd afgesloten. 

Voor een overzicht van de masterclasses met internationale gastdocenten verwijzen we 
naar 2.1.7. 

 

3 . 3  K W A NTI TE I T  V A N HE T  PE R S O NE E L  (F A C E T  3 . 3 )  

3.3.1 Verdeling van personeelsmiddelen binnen de Hogeschool Gent en binnen 
KASK 

De financiële middelen om personeel aan te werven en aan te houden, worden door 
de hogeschool aan de departementen toegekend via een puntensysteem. Voor elk 
ambt werd een puntenwaarde vastgelegd gebaseerd op de werkelijke gemiddelde kost 
per ambt in geheel de hogeschool21. Dit systeem biedt het voordeel dat de leeftijd of de 
anciënniteit van het personeel geen invloed heeft op de kost van bepaalde ambten 
binnen het departement en op het departementale personeelsbeleid. 

Tot 2004-2005 werden de personeelsmiddelen binnen de hogeschool verdeeld per 
academiejaar. Vanaf 2006 werd overgeschakeld op een personeelsformatie op basis 
van een kalenderjaar. In de formatie moet dus rekening worden gehouden met de 
behoeftes van 2 academiejaren. 

In de Hogeschool Gent werd tussen 1997 en 2006 een intern verdelingsmodel 
gebruikt dat sterk leek op het decretale financieringssysteem. Op basis van een raming 
van de enveloppe voor het komende kalenderjaar (= boekjaar) besliste de Raad van 
Bestuur in mei de beschikbare budgetten voor de departementen voor het volgende 
academiejaar. Met ingang van 1 januari 2006 hanteert de Hogeschool Gent een 
enigszins gewijzigd allocatiemodel inzake personeel22. Hierbij wordt in het 
verdelingsmodel rekening gehouden met de BaMa-hervormingen en de flexibilisering. 
Studentenaantallen die een bepalende rol spelen in de berekeningen worden niet meer 
per kop meegerekend maar per VTS (voltijdse student) van 60 studiepunten. 
Het verdelingsmodel houdt ook minder rekening met de OBE 
(onderwijsbelastingseenheden) zoals in het decreet van 14 juli 1994 werd bepaald. 

Binnen het kader van het Hogeschooldecreet en na onderhandeling met de 
vakorganisaties wordt jaarlijks, na bepaling van een formatie per departement, voor de 
hogeschool als geheel een personeelsformatie vastgelegd. Het bedrag voor statutair 
personeel bedroeg in 2008 81,5% van de werkingsuitkering of 75,783 miljoen euro. 

Jaarlijks stelt het departement een personeelsformatie op. Bij het opstellen wordt 
rekening gehouden met het aantal punten dat de Raad van Bestuur toekent en met de 
meerjarenplanning.  

In volgende tabel staan de aan het departement toegekende personeelspunten (kolom 
2), de door de hogeschool voorziene punten voor Beeldende Kunsten (kolom 4) en 
het effectief verbruik door Beeldende Kunsten (kolom 6). De percentages geven de 
verhouding aan t.a.v. de volledige voorziene en verbruikte personeelspunten in KASK. 

                                                        
20 B3.2-6 Een beschouwing over deze conferentie op de ELIA site http://www.elia-artschools.org/activities/biennial9.xml 
en programmaboekje 
21 B3.3-1 B/RvB/2005/FIN/0024 verdeelsleutel puntenbudget 2006 
22 B3.2-2 B/RvB/2006/FIN/0037 verdeelsleutel statutair personeel basisfinanciering 
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model Hogent 
voor Beeldende 

Kunsten
%

verbruik door  
KASK

%

2003-2004 81.858,00 54,83% 80.408,86 53,86%

2004-2005 83.163,00 55,22% 80.009,71 53,12%

2006 88.456,24 56,41%

2007 162.015 * 95.687,84 59,06% 92.863,17 57,32%

2008 103.490,00 61,38%

2009 113.000,00 63,47%

punten

168.604

178.047

149.296

150.608

156.807

 
* tot 2006 werd de administratie afzonderlijk verrekend (AP en OP punten); vanaf 
2007 wordt er 1 budget personeelspunten toegekend. 

Het aandeel van de omkadering van de Beeldende Kunsten is sinds 2003-2004 met 
6,5% gestegen. Dit is grotendeels te wijten aan de stijging van het aantal studenten. 
In 2008 maakte de Raad van Bestuur van de Hogeschool een correctie op het 
puntenverdelingssysteem waarbij de opleiding Beeldende Kunsten een juistere retour 
krijgt van de door de overheid toegekende middelen voor de kunsten. Dit zal in 2009 
leiden tot een stijging van de omkadering met 2%. 

In deze overgangsfase naar de implementatie van de BaMa wordt geen mathematisch 
model gehanteerd voor interne allocatie van personeelmiddelen over de opleidingen en 
afstudeerrichtingen (zie bijlage langetermijnformatie). Eerder werd ingespeeld op de 
noden gezien de sterk evoluerende context. Daarbij hield men onder meer rekening 
met de historisch gegroeide situatie, de evolutie van studentenaantallen, de techniciteit 
van de opleidingen. 

3.3.2 Omvang van het personeelsbestand van de opleiding 

Het beleid is erop gericht per opleiding en afstudeerrichting voldoende personeelsleden 
ter beschikking te stellen om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. De 
langetermijnvisie op personeel voorziet, voor een minimum aantal studenten, per 
afstudeerrichting of –traject een basisomkadering in de bachelor van 1 VTE docent, 1 
VTE praktijkassistent, 1 VTE artistiek (onderzoeks)assistent (30% lesopdracht, 70% 
onderzoek), 120% gastdocent. Dit houdt 4,20 VTE personeelsomkadering in, waarvan 
minimaal 70% onderzoeksactiviteit. Deze basisomkadering dient te worden uitgebreid 
ngl. het aantal studenten. (Een basisomkadering voor de master kon in de 
langetermijnvisie uit 2006 nog niet worden vastgelegd, aangezien de 
studieprogramma’s nog niet algeheel concreet waren uitgetekend.) 

Gezien de studentenaantallen, is de formatie van de afstudeerrichtingen binnen de 
Beeldende Kunsten niet overal gelijk. Fotografie, Grafisch ontwerp en Vrije Kunsten 
hebben de grootste omkadering maar ook de meeste studenten. Voor Mode en 
Textielontwerpen daarentegen is de omkadering lager, deels omdat er minder 
studenten zijn maar ook omdat deze afstudeerrichtingen pas sinds 2006 volledig 
afzonderlijk worden ingericht. De omkadering van de Multimediale Vormgeving 
benadert het best de basisomkadering. Het weergegeven cijfermateriaal hierna heeft 
betrekking op de gegevens van het kalenderjaar 2008 en de studentenaantallen van 1 
februari 2008. De master startte pas in academiejaar 2007-2008. De gegevens zijn 
gebaseerd op de vaste onderdelen van het curriculum (keuze opleidingsonderdelen 
werden niet in rekening genomen). 

Het departement heeft een personeelsomkadering van 145,18 VTE onderwijzend 
personeel, waaronder 31,89 VTE gastprofessoren, verspreid over 3 opleidingen 
(professionele bachelor Interieurvormgeving, academische bachelor en master 
Audiovisuele Kunsten en academische bachelor en master Beeldende Kunsten). 
Daarnaast zijn er in het ATP kader 10,32 VTE in dienst en 7,12 VTE contractuelen, 
vooral modellen die binnen de Beeldende Kunsten functioneren in lessen tekenen. 

 

In de bacheloropleiding Beeldende kunsten worden 133 personeelsleden belast met 
een onderwijsopdracht. Dit vertegenwoordigt 60,42 VTE. 
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Hieronder de details van de omkadering per ambt. 

Omkadering bachelor Beeldende Kunsten 60,42 VTE

gastprofessor docent docent 
(artistiek)

assistent assistent 
(artistiek)

praktijkassistent praktijkassistent 
(artistiek )

doctor-
assistent

lector

VTE 19,82 0,30 14,32 3,41 14,35 0,30 7,49 0,24 0,20

Omkadering afstudeerrichting Fotografie 9,65 VTE

gastprofessor docent docent 
(artistiek)

assistent assistent 
(artistiek)

praktijkassistent praktijkassistent 
(artistiek )

doctor-
assistent

VTE 1,16 2,13 0,79 3,56 2,01

Omkadering afstudeerrichting Grafisch Ontwerp 15,84 VTE

gastprofessor docent docent 
(artistiek)

assistent assistent 
(artistiek)

praktijkassistent praktijkassistent 
(artistiek )

doctor-
assistent

VTE 4,47 4,51 0,51 3,16 0,00 3,19

Omkadering afstudeerrichting Mode 3,64 VTE

gastprofessor docent docent 
(artistiek)

assistent assistent 
(artistiek)

praktijkassistent praktijkassistent 
(artistiek )

doctor-
assistent

VTE 3,24 0,10 0,14 0,16

Omkadering afstudeerrichting Textielontwerpen 3,42 VTE

gastprofessor docent docent 
(artistiek)

assistent assistent 
(artistiek)

praktijkassistent praktijkassistent 
(artistiek )

doctor-
assistent

VTE 1,62 0,96 0,05 0,22 0,00 0,57

Omkadering afstudeerrichting Vrije Kunsten 16,71 VTE

gastprofessor docent docent 
(artistiek)

assistent assistent 
(artistiek)

praktijkassistent praktijkassistent 
(artistiek )

doctor-
assistent

VTE 6,73 4,16 0,79 4,20 0,65 0,18

Omkadering afstudeerrichting Multimediale Vormgeving 4,07 VTE

gastprofessor docent docent 
(artistiek)

assistent assistent 
(artistiek)

praktijkassistent praktijkassistent 
(artistiek )

doctor-
assistent

lector

VTE 1,09 0,84 1,74 0,20 0,20

Omkadering gemeenschappelijke onderdelen 7,10 VTE

gastprofessor docent docent 
(artistiek)

assistent assistent 
(artistiek)

praktijkassistent praktijkassistent 
(artistiek )

doctor-
assistent

VTE 1,515 0,3 1,6225 1,125 1,31 0,3 0,87 0,06  
 

In de masteropleiding Beeldende Kunsten worden 93 personeelsleden belast met een 
onderwijsopdracht. Dit vertegenwoordigt 8,46 VTE. Hieronder het detail van de 
omkadering per ambt: 
Omkadering master Beeldende Kunsten 8,46 VTE

gastprofessor docent docent 
(artistiek)

assistent assistent 
(artistiek)

praktijkassistent praktijkassistent 
(artistiek )

doctor-
assistent

hoogleraar lector

VTE 2,78 0,12 2,09 1,67 0,91 0,12 0,52 0,17 0,05 0,03  
 

In de academische bachelor- en masteropleidingen zijn naast de onderwijsopdrachten 
9,20 VTE personeelsleden belast met een onderzoeksopdracht. Dit betekent op een 
totale omkadering van 77,76 VTE (academische bachelor, master en 
onderzoeksopdrachten) een verhouding van 88% onderwijs tegenover 12% 
onderzoek. 

In de academische bachelor- en masteropleidingen zijn in totaal 153 OP-leden 
tewerkgesteld. Daarvan zijn er 56 voltijds waarvan 24 hun opdracht volledig in de 
opleiding Beeldende Kunsten hebben. Van de 97 deeltijdse betrekkingen zijn er 58 
waarvan de opdracht volledig binnen de Beeldende Kunsten ligt, het grootste deel 
(45) als gastprofessor. 
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3.3.3 Leeftijdstructuur 

In de bachelor behoort 71% van het personeel tot de categorie ouder dan 40 jaar, 
47% tot de categorie ouder dan 50 jaar. 

Leeftijdstructuur bacherlor beeldende kunst
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In de master behoort 69% van het personeel tot de categorie ouder dan 40 jaar, 36% 
tot de categorie ouder dan 50 jaar. 

Leeftijdstructuur master beeldende kunst
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3.3.4 Verhouding tussen personeelsbestand en studentenaantallen 

In 2007 zijn in de bachelor Beeldende Kunsten 599 VTS (voltijdse studenten) geteld 
die samen 31.144 studiepunten hebben opgenomen. Gemiddeld zijn er dus 9,9 
studenten per VTE personeelslid. 

In 2007 zijn in de master beeldende Kunsten 86,6 VTS (voltijdse studenten) geteld die 
samen 5.196 studiepunten hebben opgenomen. Gemiddeld zijn er dus 10,2 
studenten per VTE personeelslid. 

Deze verhouding is enkel gebaseerd op de personeelsomkadering onderwijzend 
personeel zonder het aandeel onderzoekers. 
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Kritische analyse van de inzet van het personeel 

Sterke punten op het vlak van het Personeel 
 
• enthousiaste betrokkenheid, intrinsieke motivatie en grote flexibele 

beschikbaarheid van de docenten; 
• een groot deel van het personeel is zelf artistiek actief op regionaal en/of 

internationaal niveau; 
• er is een mooi evenwicht in het personeelscorps tussen algemene 

pedagogen, technici, kunstenaars en theoretici; 
• een zeer grote diversiteit van personeel qua specialismen en disciplines; 
• de docenten geven een open, persoonlijke begeleiding, met confrontatie 

en ondersteuning van de studenten; 
• het personeelsbeleid is flexibel (kleine percentages gastprofessoren, 

doctorandi,...); 
• reële inspraak van personeel in Departementsraad, opleidingscommissie, 

vakgroepen en basisoverleg. 
 

Verbeterpunten op het vlak van Personeel 
 
• uitwerken van een langetermijnformatie op basis van de BaMa-structuur; 
• verjonging van het personeelskorps in bepaalde ateliers (Grafische 

Vormgeving, Grafiek, Fotografie); 
• aandacht voor een goed gender-evenwicht in het personeelskorps; 
• betrokkenheid verhogen van personeel door in bepaalde ateliers ook 

100% aanstellingen na te streven; 
• voorzien van statutaire ambten voor sommige coördinatoren van bachelor 

en master; 
• de personeelsstatuten uit de historische erfenis zo veel als mogelijk in 

overeenstemming brengen met de taakinvulling, in bepaalde ateliers meer 
docentenambten creëren ter vervanging van gastdocent- en assistent-
mandaten; 

• grotere personeelsomkadering in bepaalde ateliers; 
• beter praktisch beheer van apparatuur voor bepaalde ateliers 

(Beeldhouwkunst en Multimediale Vormgeving); 
• opstart functioneringsgesprekken; 
• beter onthaal van nieuwe collega’s (aanstellen coach); 
• betere communicatie met het personeel over het beleid. 
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4 . 1  MA TE R I Ë L E  V O O R Z I E NI NGE N (F A C E T  4 . 1 )  

4.1.1 Locaties 

4.1.1.1 Transitie 

Op vlak van infrastructuur is de opleiding volop in transitie. Op de Bijlokecampus startte 
eind 2006 een bouwwerf, met het oog op nieuwe huisvesting voor o.a. Fotografie, 
Grafisch Ontwerp atelier grafische vormgeving en atelier webdesign en Vrije Kunsten 
atelier tekenen. Het voormalige, geklasseerde anatomisch en fysiologisch instituut van 
architect Cloquet op de Bijlokecampus wordt gerestaureerd. Animatiefilm (opleiding 
Audiovisuele Kunsten), tekenateliers en de permanente tentoonstellingsruimte zullen 
worden gehuisvest in een deel van dit gerestaureerde en verbouwde pand. 
Op het achterliggend terrein verschijnt een nieuwbouw, o.m. bedoeld voor de 
afstudeerrichting Fotografie en de ateliers grafische vormgeving en webdesign van de 
afstudeerrichting Grafisch Ontwerp (ook voor Film). In september 2009 zal de opleiding 
de nieuwe locaties betrekken, zodat het academiejaar 2009-2010 aldaar van start kan 
gaan. 

Momenteel zijn op de Bijlokecampus reeds diverse ateliers van de opleiding Beeldende 
Kunsten én van de opleiding Interieurvormgeving gehuisvest (ateliers Grafisch Ontwerp 
behalve grafiek, Multimediale Vormgeving, Beeldhouwkunst). Alle in de Academiestraat 
gehuisveste afstudeerrichtingen Beeldende Kunsten (Fotografie, Textielontwerpen, 
Mode en Vrije Kunsten Tekenen) zullen naar de Bijloke verhuizen. Het atelier 
Mediakunst (Vrije Kunsten) zal worden ondergebracht in de Kunsttoren. De verhuis 
van de opleiding Audiovisuele Kunsten van de campus Academiestraat naar de Bijloke, 
zal de integratie tussen beide bevorderen. De sterkte van KASK als kunstdepartement 
bestaat o.m. in de zeer grote diversiteit van het studieaanbod dat toelaat dat de 
verschillende richtingen mekaar bevruchten. Dit voordeel wordt nu soms minder 
gevaloriseerd omdat de ateliers over diverse locaties in de stad verspreid liggen. Door 
de verschillende ateliers op de Bijlokecampus te hergroeperen zal de samenwerking 
tussen de Audiovisuele en de Beeldende Kunsten en tussen autonome kunsten en 
vormgeving intensifiëren. Deze waaier aan ateliers wordt samengebracht in één locatie 
en rond een gezamenlijke basisinfrastructuur (bibliotheek, auditoria, tentoonstellings- 
en projectieruimte, café). 

Het is niet zonder een zekere melancholie dat de collega’s het gebouw in de 
Academiestraat zullen verlaten. Toch biedt de relocatie op de Bijlokecampus duidelijke 
voordelen. Op deze campus is immers niet alleen het departement KASK gehuisvest. 
Ook de opleidingen Drama en Jazz van het departement Conservatorium van de 
Hogeschool vind je er terug. Verder een groot aantal actoren uit het artistieke veld. 
De stad Gent ondersteunt de uitbouw van de oude Bijloke-ziekehuissite tot een 
kunstencampus. Er wordt een nieuwbouw gerealiseerd voor Het Muziek Lod 
(muziektheater) en voor Compagnie C de la B (dans), voor STAM (stadsmuseum) én 
voor de Stedelijke Concertzaal Bijloke. Verder is ook de Operastudio Vlaanderen, die de 
3de cyclus op vlak van Zang en Opera inricht, op de campus gevestigd, naast talloze 
organisaties op vlak van kunst en cultuur (o.m. het Instituut voor Beeldende, 
Audiovisuele en Mediakunst van de Vlaamse overheid (BAM). Met al deze actoren 
onderhoudt KASK goede betrekkingen en zijn er samenwerkingsverbanden die via 
overeenkomsten worden geregeld. 

De artistieke synergie die op de Bijlokecampus wordt beoogd, tussen Beeldende en 
Audiovisuele Kunsten, Muziek, Theater en Vormgeving, tussen kunstpraktijk en 
kunstonderwijs, enz. beantwoordt aan de realiteit van de kunstbeoefening, waar 
disciplines meer en meer worden doorbroken en overschreden. Studenten zullen in die 
zin voordeel halen uit dergelijke integratie. Tegelijk leidt dit ook tot de beschikbaarheid 
van heel veel professionele infrastructuur in de onmiddellijke omgeving: opnamestudio, 
theaterzaaltjes, auditoria, professionele concertzalen, studio’s en 

4 VOORZIENINGEN 
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tentoonstellingsruimtes… Binnen de nieuwbouw van het departement KASK zelf wordt 
voorzien in een grote polyvalente ruimte, naast een tentoonstellingsruimte én een 
gerestaureerd anatomisch auditorium voor performance, lezingen, concerten en 
projecties. In de nieuwbouw bevindt zich tevens een professionele filmstudio. In het te 
restaureren gedeelte is een filmzaal voorzien, die een aparte ingang heeft met foyer, en 
die dus ’s avonds en in de weekends apart kan functioneren. In mei 2007 werd vanuit 
het departement KASK de vzw KunstenSite (KuS) opgericht, om in de toekomst de 
organisatie van artistieke manifestaties op de Bijlokecampus te faciliteren. Collegae van 
de opleiding Beeldende Kunsten maken deel uit van de algemene vergadering én van 
de Raad van Bestuur van deze vzw. 

Restauratie en aanpassing van het geklasseerde Cloquet-instituut en nieuwbouw werd 
begroot op 16.227.456 euro, waarvan 750.000 euro voor de eerste uitrusting 
(meubilair, basisapparatuur).1 De Hogeschool Gent geniet hiervoor subsidies van de 
Vlaamse Overheid voor het restauratieve gedeelte van het project. 

Restauratie en nieuwbouwplannen zijn gebaseerd op een grondige behoeftenstudie, 
uitgevoerd in 1997. Vanaf het begin werd de opleiding betrokken bij de planning en 
werd er rekening gehouden met de specifieke noden en wensen. De uiteindelijke 
goedkeuring van de definitieve plannen liet lang op zich wachten, o.a. door 
tussenkomsten van de diensten monumentenzorg. De plannen werden ook aangepast 
als gevolg van evoluerende visies op de kerntaken van de opleiding en door 
bouwtechnische en financiële beperkingen. Pas in 2006 konden de werken feitelijk 
starten. Ze worden opgevolgd door de dienst infrastructuur van de hogeschool en 
door Christian Overdeput, interieurarchitect en vertegenwoordiger van het departement 
in de Bouwcommissie Hogeschool Gent. Hierover is regelmatig overleg met het 
departementshoofd, die indien nodig vertegenwoordigers van de opleiding 
consulteert. 

4.1.1.2 Huidige locaties 

Momenteel worden de lessen georganiseerd op drie locaties. Theoretische cursussen 
gaan door op de Bijlokecampus. De praktijkateliers en keuze-opleidingsonderdelen met 
de technische infrastructuur zijn gevestigd op de campus Academiestraat, Bijloke of in 
de Kunsttoren (in de Offerlaan, dichtbij de Bijlokecampus). Op die laatste locatie zijn de 
ateliers gevestigd van Schilderkunst, Grafiek en Beeld & Installatie (vanaf 2009 ook van 
Mediakunst). De studenten pendelen vooral tussen twee locaties, Bijloke en 
Academiestraat, door het historisch stadscentrum, of tussen de Bijloke en de Offerlaan. 
Bij de organisatie van de lessen is rekening gehouden met een minimale verplaatsing. 
De studentenadministratie is gevestigd op de Bijlokecampus en is open van 8u tot 17u. 
In de Academiestraat is er onthaal voor studenten en personeel. In beide gebouwen is 
een docentenlokaal voorzien. Ook in de Offerlaan is er een centrale receptie maar geen 
docentenlokaal. 

Vier vrij recent vernieuwde auditoria op de Bijlokecampus worden voornamelijk 
gebruikt voor de hoorcolleges van de theoretische opleidingsonderdelen. 
Elk auditorium is uitgerust met projectiefaciliteiten (computer, dvd, diaprojectoren, 
documentlezers, beamer, audio) en geschikt voor zowel kleine als grote groepen. 

Momenteel is het nog onduidelijk hoe alle ateliers die momenteel in de Academiestraat 
zijn gehuisvest in de Bijlokecampus (inclusief nieuwbouw en gerenoveerde Pasteurlaan) 
zullen worden geïntegreerd. Voor de afstudeerrichtingen Fotografie en Grafisch 
Ontwerp (Grafische Vormgeving en Web- & Interactief design) is dit vrij duidelijk. De 
beslissing om Vrije Kunsten Mediakunst naar de Kunsttoren te verhuizen is in 
uitvoering. Wat de andere afstudeerrichtingen (Mode, Textielontwerpen, Vrije Kunsten 
Tekenen en de tekenateliers) betreft is er nog geen definitieve oplossing. Er wordt 
intens overlegd tussen het departement en de sector infrastructuur om tot een invulling 
te komen maar het is duidelijk dat er onvoldoende ruimte ter beschikking is zolang de 
KASK-bibliotheek en de centrale administratie van de Hogeschool Gent binnen de 
huidige campusgebouwen gehuisvest blijven. Plannen om binnen de Bijloke een 
nieuwe Kunstbibliotheek te bouwen en om de centrale (hogeschool)administratie over 
te brengen naar een nieuwe locatie zijn volop in ontwikkeling. Een gedeeltelijke verhuis 
van de centrale administratie in de loop van 2008 zal al enig soelaas bieden.  

                                                        
1 B4.1-1 Langetermijnplanning infrastructuur RvB/2007/B/INF/0047 
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Als eindtoestand van verhuis en bouwproces zal de Beeldende Kunsten als volgt 
gelokaliseerd zijn: Kunsttoren: ateliers Beeld&Installatie, Mediakunst, Grafiek en 
Schilderkunst. Bijlokecampus: ateliers Beeldhouwkunst, Tekenen, Fotografie, Grafische 
Vormgeving, Web&Interactief Design, Illustratie, Multimediale Vormgeving, 
Textielontwerpen en Mode  

Bij de planning van de lessen, de atelieractiviteiten en opdrachten wordt rekening 
gehouden met de bezetting van de lokalen. Die lokalen zijn door de technische 
infrastructuur gekoppeld aan een typische activiteit en niet aan een docent of een 
studiejaar. De (praktijk)docenten staan in onderling overleg in voor de praktische 
organisatie van het atelier (de spreiding van de opdrachten, gebruik van de 
opnamestudio en montagefaciliteiten...). 

4.1.2 Financiële middelen 

Naast de toegekende personeelspunten, kent de hogeschool jaarlijks een dotatie aan 
werkingsmiddelen toe aan de departementen. Verder int het departement zelf 
ateliergelden van de studenten. Enerzijds specifiek voor de bekostiging van syllabi, 
handboeken en kopieën, korte studie-uitstappen, de centrale aankoop van 
werkmateriaal (aan gunstige voorwaarden) en anderzijds voor investeringen die de 
studenten rechtstreeks ten goede komen (bijvoorbeeld uitleenbare toestellen). 

Werkingsmiddelen 
departement KASK

Extra 
middelen

Ateliergeld 
totaal

Ateliergeld 
Beeldende 
Kunsten

2003 274.417 130.205 59.475
2004 270.139 100.000 180.622 87.979
2005 270.340 19.160 166.872 81.144
2006 264.004 11.334 176.446 88.144
2007 260.366 21.900 196.932 108.900
2008 261.879 5.500 212.054 119.006
2009 333.527 273.979 156.003

voor 2009 zijn dit ramingen  
De extra middelen 2005 tot 2007 zijn saldi personeelspunten die werden omgezet in 
werkingsmiddelen. De extra middelen 2004 dienden specifiek voor investeringen in de 
opleiding Audiovisuele Kunsten (Film en Animatiefilm). 

Op basis van deze dotatie én op basis van de te voorziene inkomsten ateliergeld, stelt 
de departementssecretaris een begroting op, die aan de Departementsraad ter 
goedkeuring wordt voorgelegd. 

Deze begroting houdt rekening met: 
• de vaste kosten, 
• de trends waargenomen tijdens de voorgaande begrotingsjaren, 
• de noodzakelijke investeringen, 
• de planning door de diverse vakgroepen, 
• het opleidingsprogramma,  
• de studentenaantallen, 
• de verwachte maatschappelijke en technische evolutie, 
• de te verwachten kosten voor het komende jaar (onderhoud, herstellingen, 

uitbreidingen). 

4.1.2.1 Investeringen 

Voor infrastructurele investeringen wordt een vijfjarenplan opgemaakt volgens een 
werkwijze voorgesteld vanuit de Departementsraad2. In een initiële fase werden 
voorbereidende gesprekken gevoerd met de vakgroepvoorzitters en 
ateliercoördinatoren. Na diverse gespreksrondes zowel op het niveau van de 
vakgroepen als op het niveau van de Departementsraad werden de voorstellen 
bijgestuurd. Alle voorstellen in verband met informatica werden gebundeld. 

                                                        
2 B4.1-2 ACAD/DR/2005/B/FIN/0016, 0016-1 en 0016-2 
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Over het huidige meerjarig investeringplan startten de voorzitters van de vakgroepen 
voorbereidende gesprekken op begin 2005. De voorstellen werden op plenaire 
vakgroepvergaderingen besproken, het plan werd ten slotte gefinaliseerd en 
goedgekeurd door de Departementsraad. 

In het investeringsplan 2006-2010 werd op een totaal van 934.700 euro een bedrag 
voorzien van 503.466 euro, waarvan 352.200 euro voor uitrusting en 151.266 euro 
voor informatica. 

Vakgroep Globaal Atelier Totaal Uitrusting Informatica

Beeldhouwkunst 73.400 67.000 6.400
Tekenen 30.200 28.700 1.500
Schilderkunst 11.400 10.000 1.400
3D (Multimediale) 67.690 25.000 42.690
Grafiek 26.500 20.500 6.000

Centraal 60.000 60.000 60.000
Textielontwerpen 16.366 8.000 8.366
Mode 40.000 35.000 5.000
Grafische Vormgeving 33.910 9.000 24.910

Fotografie 144.000 144.000 89.000 55.000

Autonome 
Kunsten

Vormgeving 90.276

209.190

 
In 2005 werd uitgegaan van de reële noden van de verschillende opleidingen en 
afstudeerrichtingen, in tegenstelling tot in het investeringsplan 2001-2005 waar er een 
verdeelsleutel werd gehanteerd gebaseerd op techniciteit en studentenaantallen. 
Die werden daarna besproken zowel in de vakgroepen als in de Departementsraad. 
Om aan de noden van alle opleidingen te voldoen was in het investeringsplan een 
extra budget van 100.000 euro noodzakelijk. Aangezien dat niet voorhanden was 
dienden prioriteiten gelegd. 

De investeringsbudgetten worden toegekend per afstudeerrichting, maar niet 
opgesplitst tussen de bacheloropleiding enerzijds en de masteropleiding anderzijds. 
Studenten van beide opleidingen maken immers gebruik van dezelfde infrastructuur en 
werken in dezelfde ateliers. Het is voor de opleiding onbetaalbaar om de voorhanden 
(basis-) infrastructuur te verdubbelen, voor bachelor en master. Dit is ook niet nuttig, 
noch zinvol. Een gezamenlijk gebruik garandeert voor alle betrokkenen een ruimer 
aanbod aan beschikbare infrastructuur. Wel vereist dit duidelijke regelingen en 
afspraken (zie bv. verder punt 4.1.9 uitleendienst). 

De verschillende afstudeerrichtingen (en daarbinnen de ateliers) voeren het 
investeringsplan uit en laten zich in bepaalde dossiers bijstaan door de werkgroep 
informatica en door de cel veiligheid. De vakgroepen spelen hierin een superviserende 
rol. 
Het departementshoofd is budgethouder voor alle financiële transacties, die verlopen 
via bestelbonnen en kostennota’s die hij goedkeurt en tekent. De vakgroep kan niet 
eigenmachtig afwijken van het vooropgestelde investeringsplan. In een dergelijk geval 
dient eerst het departementshoofd zijn goedkeuring te geven voor uitbreiding of 
wijziging van de investering. Voor elke investering boven de 5.000 euro wordt een 
gunningsprocedure opgestart met vergelijking van offertes. Om de prijs te drukken 
worden informatica-investeringen zoveel mogelijk gebundeld in één aankoopdossier. 
Voor de coördinatie hiervan bestaat een werkgroep informatica. Enkel indien het om 
zeer specifieke of grootschalige investeringen gaat (bijvoorbeeld computer initiatieklas, 
videocamera’s) kan een afzonderlijk dossier worden geopend. 

Jaarlijks dient de planning bijgestuurd, zowel naar aanleiding van nieuwe behoeften 
vanuit de pedagogiek, als naar aanleiding van evoluties binnen bepaalde projecten én 
als gevolg van de snelle technologische evoluties. Uiteraard gebeuren bijsturingen 
zonder te raken aan de evenwichten binnen de globaal voorziene langetermijn 
begroting. Momenteel dringt zich een nieuw investeringsplan op, vooral omdat het 
plan uit 2005 onvoldoende aangepast blijkt aan de praktijk van de nieuwe BaMa-
structuur en van de daarbij behorende nieuwe studietrajecten (vooral in Beeldende 
Kunsten). In de loop van 2008 wordt departementaal overlegd worden over een 
vernieuwd globaal investeringsplan. De optie werd naar voor geschoven om zich te 
beperken tot een driejarig plan (2009-2011), omdat de ervaring leert dat de 5-jarige 
plannen gedurende de laatste 2 jaar van uitvoering toch steeds te substantieel moeten 
worden bijgestuurd onder invloed van de sterk evoluerende context. 
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Prioritaire investeringen voor de afstudeerrichtingen worden momenteel ook besproken 
met de verschillende afstudeerrichtingen en de vakgroepen met als doel een 
gedetailleerd plan aan het Hogeschoolbestuur voor te leggen tegen 30 juni 2008. De 
Hogeschool voorziet voor 2008 en voor 2009 een extra dotatie aan de 13 
departementen van 1.000.000 euro3 voor investeringen ten behoeve van het 
onderwijs. Deze extra middelen worden niet ter beschikking gesteld op basis van een 
verdeelsleutel, maar dienen geworven te worden via dossiers, waarbij de concurrentie 
tussen de departementen een rol speelt. In 2004 diende de vakgroep Audiovisuele 
Kunsten reeds een dergelijk dossier in voor de werving van extra investeringsmiddelen, 
vooral met het oog op het opnieuw uitrusten van zowel de ateliers film als animatiefilm 
(beeldmontage units, en camera’s). Toen kreeg KASK een extra dotatie van 100.000 
euro4. 

4.1.2.2 Ateliergeld 

Naast het door de hogeschool geïnde en beheerde inschrijvingsgeld rekent het 
departement aan alle studenten een jaarlijks ‘ateliergeld’ aan. Dit bedrag varieert 
naargelang de technische complexiteit van de afstudeerrichting. Voor de 
afstudeerrichtingen Vrije kunsten Schilderkunst en Tekenen bedroeg dit in het 
academiejaar 2007-2008 165 euro, voor de afstudeerrichtingen Fotografie, 
Textielontwerpen en Mode bedraagt dit 185 euro, voor de afstudeerrichtingen Grafisch 
Ontwerp (alle ateliers), Multimediale Vormgeving, Vrije Kunsten Mediakunst, Beeld & 
Installatie en Beeldhouwkunst, bedraagt dit 200 euro (ter vergelijking: studenten 
Animatiefilm betalen 300 euro, Film 350 euro). Bachelor- en masterstudenten betalen 
eenzelfde bedrag. 

De ateliergelden worden administratief beheerd door de departementale administratie 
en inhoudelijk gestuurd door de afstudeerrichtingen. Per afstudeerrichting of per 
keuzetraject is één coördinator hiervoor verantwoordelijk. De vakgroep stelt jaarlijks een 
budgettering op omtrent de besteding. De uitvoering gebeurt door de betrokken 
afstudeerrichting, in samenwerking met de departementale administratie. 
Verantwoording voor de besteding van de ateliergelden is terug te vinden in de 
jaarverslagen. 

De ateliergelden in de afstudeerrichtingen van de opleiding Beeldende Kunsten 
worden voornamelijk gebruikt voor:  

• druk/aankoop van handboeken, cursussen, syllabi; 
• aankoop van verbruiksmateriaal (bijv. chemicaliën, vodden, inktcartridges, textiel, 

schets- en tekenpapier, plaaster, klei, hout, metaal, enz … ); 
• voorschot op labokosten; 
• huur van bijkomend technisch materiaal voor groepsoefeningen; 
• occasionele verzekeringspremies voor gehuurd materiaal dat gebruikt wordt door 

studenten; 
• niet investeringsgebonden kleine aankopen, waaronder kleine reparaties, kleine 

werktuigen, alaam, enz…; 
• tussenkomst in studie-uitstappen; 
• organisatie van intra- en extra muros activiteiten voor studenten. 

In aanloop naar het academiejaar 2008-2009 wordt gestreefd naar een aanpassing 
(verhoging) van de bedragen. Dit gebeurt in overleg met de studentenraad en met de 
vakgroepvoorzitters. Een gemotiveerd voorstel wordt in juni 2008 voorgelegd aan de 
departementsraad. 

4.1.2.3 Werkingsmiddelen voor onderzoek 

Uit het onderzoeksfonds van de Onderzoeksraad krijgt het departement, bovenop de 
algemene dotatie en naast het ateliergeld, aparte werkingsmiddelen voor onderzoek. 
Deze werden tot dusver niet opgenomen in de algemene departementale begroting, 
aangezien het gekleurde middelen zijn die uitsluitend voor specifieke 
onderzoeksgerelateerde aankopen worden gebruikt. Vooreerst zijn er 
geïndividualiseerde middelen, d.w.z. een bedrag dat vanuit de Onderzoeksraad aan de 
individuele onderzoekers ter beschikking werd gesteld, en dat zij zelf kunnen beheren 
in overleg met de promotoren van het project. Dit bedrag was oorspronkelijk variabel, 

                                                        
3 B4.1-3 B/RvB/2007/FIN/0056 
4 B4.1-4 B/RvB/2003/FIN/0009 
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want bepaald op 15% van het bruto loon van de onderzoeker. Sinds 2007 is dit een 
vast bedrag, bepaald op 4000 euro per onderzoeker. De individuele bedragen zijn 
overdraagbaar naar een volgend jaar. Men spreekt daarom over het ‘rugzakje’ van de 
onderzoeker. 

Sinds 2007 kent de Onderzoeksraad naast de individuele onderzoeksbudgetten ook 
algemene werkingsmiddelen voor onderzoek toe, bovenop de basisdotatie van het 
departement. Besteding van deze middelen is aan duidelijke criteria onderworpen en 
moet gerelateerd zijn aan het onderzoek. Aankoop van meubilair en aanstellen van 
personeel is bijvoorbeeld niet mogelijk. Het departement kreeg op dit punt in 2007 een 
extra dotatie van algemene werkingsmiddelen voor onderzoek van 29.762 euro, voor 
2008 is 31.620 euro gepland. Deze bedragen worden bekomen door verdeling van 
een door de Onderzoeksraad vrijgemaakte som, waarbij dezelfde verdeelsleutel wordt 
gehanteerd die ook gangbaar is om de basisdotatie werkingsmiddelen te verdelen 
onder de departementen. 

In de loop van 2007 werd binnen KASK met oog op het beheer van deze 
werkingsmiddelen onderzoek een Raad voor Onderzoek opgericht waarin de 
vakgroepvoorzitters zetelen. Voor de opleiding Beeldende Kunsten wordt, mede als 
reactie op de studentenbevraging 2007, een focus gelegd op de uitbouw van een 
meer gespecialiseerde bibliotheek en videotheek, als onderzoeksinstrument voor 
studenten en docenten. Ook worden initiatieven op vlak van onderzoeksrapportering 
ondersteund (organisatie symposia, publicaties). Zo werd in 2008 en ‘presentatie- en 
reflectiedag doctoraat in de kunsten’ gehouden en verscheen een overzichtspublicatie 
over onderzoek over en in de kunsten (in samenwerking met Conservatorium en 
UGent)5. De Raad voor Onderzoek buigt zich ondertussen over andere 
aandachtspunten. 

4.1.2.4 Overzicht van de financiële middelen 

Het overzicht van de werkingsmiddelen specifiek voor de opleiding Beeldende Kunsten 
(investeringsmiddelen, ateliergeld en geld van/voor onderzoekers) zag er voor 2006 en 
2007 dus als volgt uit: 

Investerings-
middelen

Ateliergeld Onderzoeks-
middelen

2006 111.896,00 88.143,60 25.334,00
2007 79.662,00 108.899,50 98.743,00  

De onderzoeksmiddelen 2006 zijn globaal voor zowel de opleiding Audiovisuele 
Kunsten als de opleiding Beeldende Kunsten. 

De onderzoeksmiddelen 2007 bestaan uit de departementale onderzoeksmiddelen 
voor alle academische opleidingen (29.762 euro) en de middelen van de onderzoekers 
die over een persoonlijk budget beschikken. 

Naast deze specifieke middelen van de vakgroepen, zijn er binnen het departement 
uiteraard ook algemene begrotingsposten waarop de opleiding een beroep doet. Zo 
bijvoorbeeld het budget voor gastsprekers (8.000 euro) én het budget voor projecten 
(32.000 euro). Dat laatste betreft geen onderzoek maar manifestaties zoals Young 
Artists, tentoonstellingen vormgeving in De Zaal, tentoonstellingen beeldende kunsten 
in KIOSK als ook de KASKWEEK (eindejaarstentoonstelling in de afstudeerweek). 

Deze projecten werden in het verleden ook mede ondersteund door de dienst 
Communicatie en Cultuur van de Hogeschool Gent, die langs deze weg de uitstraling 
van de Hogeschool wil bevorderen. In 2007 ontving KASK aldus 6.000 euro als 
ondersteuning voor Movement (modeshow). 

Ten slotte kunnen de afstudeerrichtingen ook zelf geld genereren via 
dienstverleningsopdrachten. In principe verdwijnen de middelen die door een bepaalde 
afstudeerrichting worden gegenereerd niet in het algemene budget maar kunnen zij -
eventueel na aftrek van kosten- binnen de betrokken afstudeerrichting besteed 
worden. 

 

                                                        
5 Zie B0.25 
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4.1.3 Terugkoppeling van de financiële resultaten naar de belanghebbenden 

Dat de opbrengst van dienstverlening gebruikt kan worden binnen de 
afstudeerrichting betekent een letterlijke financiële terugkoppeling naar de 
belanghebbenden. Ook het ateliergeld vloeit terug naar de studenten via de 
gecentraliseerde aankoop van pedagogisch verbruiksmateriaal. 

Wat de terugkoppeling op vlak van informatie betreft: 
• de vakgroepvoorzitter krijgt regelmatig een financiële stand van zaken; 
• coördinatoren binnen de afstudeerrichting krijgen op regelmatige basis een overzicht 

van de stand van de ateliergelden; 
• onderzoekers en hun promotoren krijgen een overzicht over de resterende bedragen in 

het ‘rugzakje’; 
• algemener worden op het basisoverleg financiën en infrastructuur regelmatig 

besproken; het verloop van de investeringen komt ter sprake op de 
vakgroepvergaderingen; op de algemene personeelsvergadering wordt het algemeen 
en financieel beleid globaal toegelicht; 

• resultaten en evaluatie van het financieel beleid worden opgenomen in het jaarverslag 
(deel 7 van het jaarverslag). 

De regelgeving zegt dat de besteding van ateliergeld dient te gebeuren in overleg met 
de studenten(vertegenwoordigers). Dit gebeurt in bepaalde afstudeerrichtingen, maar 
niet overal steeds systematisch. 
De studentenraad KASK heeft in november 2007, in een overleg met het 
departementshoofd, gevraagd om meer transparantie en overleg, op het niveau van de 
afstudeerrichtingen, inzake besteding van het ateliergeld. In de loop van het 
academiejaar 2007-2008 werd hieromtrent overlegd en werden duidelijke afspraken 
gemaakt die ingaan vanaf het academiejaar 2008-2009. 

4.1.4 Procedure en controle 

Bij de aankoop van materialen (uitrusting, computerhardware, software enz.) vertrekken 
we van procedures die de offerteaanvragen beschrijven. In die procedures worden een 
aantal gunningscriteria (ergonomische eigenschappen, milieuvriendelijkheid, capaciteit) 
vastgelegd. Tevens worden eisen gesteld met betrekking tot de veiligheid (CE-norm) 
van de apparatuur. Op basis van een prijs/kwaliteitsvergelijking van verschillende 
offertenemers wordt ten slotte een beslissing genomen. 

De Sector Financiën houdt toezicht op de uitgaven en voert jaarlijks een budgetcontrole 
uit. In de jaarverslagen rapporteert het departement over de uitvoering van de 
begroting. 

4.1.5 Roosters 

4.1.5.1 Lessenroosters 

De lessenroosters van de studenten komen tot stand in nauwe samenspraak met de 
opleiding. Vertrekbasis voor de organisatie van de lessenroosters -die gebeurt door de 
departementssecretaris- zijn de studieprogramma’s en de daaraan gekoppelde 
aanduiding van lesgevers per opleidingsonderdeel. Van daaruit wordt het rooster 
opgezet, rekening houdend met de volgende criteria: 

• spreiding van de theoretische onderdelen over de week; 
• beschikbaarheid van de auditoria en infrastructuur in het algemeen; 
• beschikbaarheid van het personeel. 

Uiteraard hebben ook docenten inspraak in hun eigen lessenrooster. 
De vakgroepvoorzitter of de coördinator van de afstudeerrichting overlegt met de 
docenten en geeft aan de departementssecretaris door op welke wijze het onderwijs 
best kan worden georganiseerd. Onder meer docenten die in diverse 
onderwijsinstellingen lesgeven of die hun job in het onderwijs combineren met een 
andere job kunnen hiervoor suggesties doen en beperkingen of voorwaarden 
opleggen. Deze inspraak is niet bedoeld om eisen te stellen vanuit sociale motieven 
(kinderopvang, verplaatsingen…), maar in de praktijk wordt hier toch zo veel als 
mogelijk rekening mee gehouden. Er wordt gewerkt met blokken van 1,5 tot 2u voor 
theoretische opleidingsonderdelen en blokken van 4u voor het atelier. ‘Springuren’ 
worden zo veel mogelijk vermeden. 
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Een ontwerp van lesrooster (voor eerste én tweede semester) wordt begin september 
aan de docenten ter toetsing voorgelegd. Het definitieve lessenrooster wordt tijdig aan 
de studenten bekend gemaakt via Dokeos, via de website en ad valvas en dit voor de 
aanvang van de lessen. 

De roosters, zowel per klas als per docent, zijn thuis raadpleegbaar via Dokeos. Bij 
wijzigingen worden docenten en studenten via e-mail verwittigd. Op deze manier kan 
op een snelle manier gecommuniceerd worden. Wijzigingen gaan pas de eerste dag 
van de volgende week in. De studenten wordt gevraagd op regelmatige basis het 
rooster na te kijken door Dokeos te consulteren. 

4.1.5.2 Examenroosters 

De secretaris van de examencommissie, dhr. Roger Roelens stelde de voorbije jaren de 
examenroosters (januari/februari en juni) samen, op basis van de studiefiches van de 
diverse opleidingsonderdelen. Het rooster wordt afgetoetst bij de docenten en 5 
weken voor het begin van de examenperiode in zijn definitieve vorm kenbaar gemaakt, 
zowel ad valvas, via mail als via Dokeos. Studenten kunnen steeds terecht voor een 
exemplaar op het studentensecretariaat. Op deze manier verloopt het informeren van 
de studenten optimaal. Uiteraard wordt voor de inrichting van examens en jury’s ook 
rekening gehouden met beschikbaarheid van lokalen en afspraken met andere 
departementen en opleidingen. 

Algemeen kan worden gesteld dat op een flexibele manier getracht wordt de 
organisatie van lessenrooster en examenrooster af te stemmen op de noden van de 
opleiding, van de studenten en van de betrokken docenten. Er kan op een efficiënte 
en doordachte manier ingespeeld worden op noodzakelijke wijzigingen of 
aanpassingen. 

4.1.6 ICT-Faciliteiten 

Binnen het departement worden er sinds 1996 voortdurend inspanningen geleverd 
om de computer-&ICT-faciliteiten uit te breiden en bij de tijd te houden. Op alle 
campussen staan computers ter beschikking waar studenten hun e-mail kunnen 
raadplegen, printen en surfen op het net. Nadat de studenten hun laptop 
geregistreerd hebben bij de ICT-verantwoordelijke van het departement (Dino 
Vandevelde), kunnen ze in diverse ruimtes gebruik maken van het draadloos netwerk 
binnen de gebouwen (in het grootste deel van De Bijloke, in sommige lokalen van de 
Academiestraat). Ook in de Kunsttoren is het netwerk volledig uitgebouwd. Er is een 
rechtstreekse verbinding met de Bijlokecampus. In elk atelier (schilderkunst, grafiek en 
beeld & installatie en vanaf 2009 mediakunst) kunnen studenten gebruik maken van 
computers. 

Gedetailleerde informatie kan men terugvinden op het web 
(http://hnet.hogent.be>student>helpdesk>diensten>voor studenten>draadloos 
netwerk). 

Elke student krijgt bij de aanvang van het academiejaar een eigen e-mailadres. 
Het versturen en ontvangen van elektronische post is gratis en kan vrij gebeuren in de 
computerlokalen van de campus of van thuis uit. 
Door raamcontracten met bedrijven kunnen studenten tegen sterk gereduceerde prijs 
een laptop aankopen. De ICT-verantwoordelijke bemiddelt hiervoor en coördineert dit. 
Dit aanbod wordt via de website, via Dokeos en ad valvas bekend gemaakt. 
In de Academiestraat is een computer initiatieklas voorzien met een 20-tal Apple 
toestellen. De toestellen zijn verouderd en zullen begin 2009 worden vervangen. Op 
de campus Academiestraat werden 13 lokalen uitgerust met internetaansluitingen. In 
de Bijloke zijn zowat alle lokalen uitgerust met een internetaansluiting en computers. De 
ateliers beeldhouwkunst beschikken slechts over 1 aansluiting. In de Kunsttoren zijn 
alle ateliers voorzien van internetaansluiting en computers. 
Aantal computers per afstudeerrichting: Fotografie: 18, Textielontwerpen: 6, Mode: 2, 
Multimediale vormgeving: 10, Grafisch ontwerp: 39, Vrije kunsten: 29. 

KASK werkt met een eigen server en netwerk zonder directe intranetverbinding met het 
netwerk van de Hogeschool. De verbinding is uitsluitend via het internet mogelijk. 
Dit systeem biedt meer webruimte aan studenten en docenten. Onderhoud van 
computers (softwarematig) kan van op afstand. Spijtig genoeg bestaat deze 
mogelijkheid niet voor de richtingen die in de Academiestraat gevestigd zijn omdat de 
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internetverbindingen daar ontoereikend zijn. Vanaf de integratie in de Bijloke zullen alle 
opleidingen van deze service kunnen genieten. 

4.1.7 Bibliotheek en mediatheek 

Een aantal taken inzake bibliotheekorganisatie worden in de hogeschool centraal 
aangestuurd en gecoördineerd. De Hogeschool Gent telt tien gespecialiseerde 
bibliotheken en een elektronische bibliotheek. 

De bibliotheek van het departement KASK is historisch gegroeid samen met de 
instelling en bevat naslagwerken en gespecialiseerde werken zowel uit de 18de, de 19de 

als de 20ste eeuw. De oude werken zijn opgeslagen in het archief in de Academiestraat, 
maar ontsloten en alleen op aanvraag door studenten consulteerbaar. Recente werken 
bevinden zich in de bibliotheekruimtes in de Bijloke. De bibliotheek hanteert een open 
systeem: de boeken zijn ter plaatse raadpleegbaar en ook ontleenbaar. Er is eveneens 
een tijdschriftenleeszaal. De collectie bevat studies op vlak van beeldende kunsten, 
architectuur (integratie van de bibliotheek van het Architectuurinstituut van de stad 
Gent) en audiovisuele kunsten. Door zijn meer recent karakter is dit laatste luik minder 
volumineus dan de twee vorige, maar kent het een snelle aangroei. De bibliotheek 
bevat zowel inleidende werken en naslagwerken als gespecialiseerde studies, en 
fungeert dus als elementaire werkbibliotheek voor bachelorstudenten en als 
studiebibliotheek voor masterstudenten en onderzoekers. Vanuit 
onderzoeksfinanciering wordt de voorbije jaren relatief veel literatuur aangekocht, zodat 
het gespecialiseerde karakter van de bibliotheek toeneemt. 

Studenten worden ook gestimuleerd om de algemene bibliotheek 
Kunstwetenschappen van de universiteit Gent (Rozier, Gent) te consulteren. Binnen de 
Associatie UGent is er op dat punt een vlotte samenwerking. 

Om de beschikbare informatie uit te breiden én optimaal consulteerbaar te maken, 
introduceerde de hogeschool in het academiejaar 2000-2001 de digitale bibliotheek. 
Wie naar de bibliotheekwebsite http://bib.hogent.be surft vindt links naar de digitale 
bibliotheek, de online catalogus van de hogeschool, de bibliotheken van de 
hogeschool, dienstverlening, bibnieuws en projecten en Q&A (handleidingen, 
vraagbaak en woordenlijst). De website wordt continu aangevuld en geactualiseerd. 
Via de ‘Digitale bibliotheek’ zijn alle e-bronnen terug te vinden waarop de hogeschool 
geabonneerd is. Deze e-bronnen zijn onder bepaalde voorwaarden toegankelijk voor 
studenten en personeelsleden van de hogeschool en voor bezoekers van de 
bibliotheken van de hogeschool. 

De bibliotheekwerking wordt op hogeschoolniveau ondersteund door een 
Bibliotheekraad. Deze Bibliotheekraad die twaalf leden telt en één keer per jaar 
samenkomt, is o.a. verantwoordelijk voor de aankoop van de elektronische 
databanken en het bibliotheekreglement. Het departement KASK heeft één 
vertegenwoordiger in de Bibliotheekraad. 

Binnen het departement KASK werken twee bibliothecarissen en één 
bibliotheekmedewerkster. Taken van de verantwoordelijken voor de 
bibliotheekwerking zijn o.a.: 

• de vergaderingen van de Bibliotheekraad bijwonen; 
• in samenspraak met het departementshoofd elk jaar de verdeelsleutel voor het 

bibliotheekbudget vastleggen; 
• in samenspraak met het departementshoofd procedures en formulieren opstellen; 
• regelmatig een overzicht van de catalogi opstellen; 
• jaarlijks een budgetcontrole van de uitgaven van de diverse bibliotheekgroepen 

uitvoeren; 
• aansturen en opvolgen van de bibliotheekcommissie KASK; 
• dagelijks beheer van de bibliotheek en van het archief. 

Jaarlijks beslist een Bibliotheekcommissie van KASK -samengesteld uit 
vertegenwoordigers van alle opleidingen- over nieuw aan te kopen boeken, 
abonnementen op tijdschriften, naslagwerken en audiovisueel materiaal. Het voorziene 
budget voor 2008 bedraagt 25.000 € voor algemene aankopen. Dit bedrag wordt 
aangevuld met extra middelen voor aankopen in het kader van onderzoeksprojecten 
(zie algemeen onderzoeksbudget 4.1.2.3). Gezien de kostprijs van (kunst)boeken en 
de diversiteit aan disciplines zijn de middelen eigenlijk te beperkt om een 
gespecialiseerde kunstenbibliotheek uit te bouwen. Op korte termijn wordt inzake 
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aankoopbeleid nauwere samenwerking met de UGent beoogd, voornamelijk om het 
aankoopbeleid via een taakverdeling beter af te stemmen (met focus op actuele kunst & 
vormgeving in KASK en kunstgeschiedenis aan de UGent). 

Uit de studentenbevraging 2007 blijkt dat gemiddeld 80% van de studenten 
Beeldende Kunsten vindt dat de bibliotheek/mediatheek voldoende bruikbaar materiaal 
bevat. 

4.1.8 Technisch materiaal 

4.1.8.1 Aankoop van technisch materiaal in functie van de realisatie van het programma 

Beslissingen over technologie staan in functie van de realisatie van het programma van 
de opleiding. De basis voor de aankopen wordt vastgelegd in een meerjarenplan 
opgemaakt na overleg met de diverse lesgevers van de vakgroep. Bij deze planning 
wordt rekening gehouden met een aantal inhoudelijke en praktische factoren: 

• de concrete noden van het ogenblik; 
• de prognose van de technische evolutie in het veld; 
• de simulatie van evolutie in de studentenpopulatie; 
• de pedagogische relevantie en de rentabiliteit ten aanzien van het vooropgesteld 

didactisch programma; 
• de pedagogische restwaarde ook na de opleiding; 
• een billijke verdeling tussen de verschillende (audiovisuele) vakgebieden. 

Op basis van dit meerjarenplan en rekening houdend met de actuele noden van de 
opleiding wordt een concrete planning voor aankopen van technisch materiaal 
opgesteld. Er is een vrij grote flexibiliteit bij de uitvoering van het plan op basis van een 
evoluerende technologie of van nieuwe pedagogische inzichten. De toegekende 
budgetten mogen echter niet overschreden worden. 

De door het departement toegekende middelen zijn uiteindelijk steeds lager dan het 
gevraagde budget voor de vooropgestelde noden. Daarom voorziet de hogeschool 
regelmatig de mogelijkheid tot aanvraag van extra investeringsmiddelen voor 
onderwijs. In 2008 is een extra injectie van één miljoen euro voorzien waaruit ook de 
opleiding Beeldende Kunsten zal kunnen putten. 

Voor de feitelijke uitvoering van de aankopen staat een ploeg lesgevers in die direct 
betrokken zijn bij de atelierwerking en die op basis van overleg op zoek gaan naar de 
meest pedagogische/economische oplossing. Voor de aankopen van computers wordt 
de werkgroep informatica, bestaande uit de departementale informatici en de 
coördinator informatica, geraadpleegd. De bestaande strikte procedures van de 
Hogeschool en de navenante controle van de dienst interne audit waarborgen een 
grote betrouwbaarheid maar kunnen leiden tot een zekere stugheid of vertraging. 

In verschillende ateliers kunnen studenten gratis apparatuur ontlenen voor de realisaties 
van hun project. Binnen de afstudeerrichting Fotografie beheert een ATP personeelslid 
een goed functionerende uitleendienst. In het atelier Beeld & Installatie bestaat een 
gelijksoortige faciliteit (voor videomateriaal en handwerktuigen). Het atelier Mediakunst 
en de afstudeerrichting Multimediale Vormgeving doen dan weer een beroep op de 
uitleendienst van de afstudeerrichting Film voor wat betreft videocamera’s. Deze 
uitleendiensten zijn degelijk gestructureerd en gereglementeerd. Verder beschikken de 
afstudeerrichting Fotografie, het atelier Beeldhouwkunst en Beeld & Installatie over een 
verkooppunt voor studenten van verbruikersmateriaal dat door de opleiding globaal 
wordt aangekocht. Financiële controle en verwerking gebeurt via de departementale 
administratie en de sector financiën. De interne audit ziet toe op het correcte verloop 
van de transacties. In de afstudeerrichting Fotografie en centraal in de Bijloke zijn er 
specifieke printfaciliteiten voor grote formaten. Elke student kan er terecht. De 
afdrukken worden betaald via een kaartsysteem. Het atelier Grafiek beschikt eveneens 
over een grootformaatprinter voor eigen gebruik. 
In overleg met de begeleidende docent wordt erop toegezien dat de extra kosten 
binnen de redelijkheid en binnen de financiële mogelijkheden van de student blijven. 

Studenten in de masteropleiding staan helemaal zelf in voor de financiering van hun 
masterproject. Zij kunnen een beroep doen op de infrastructuur van de ateliers 
(printfaciliteiten binnen de Fotografie, gebruik van ateliers schilderkunst, 
beeldhouwkunst, grafiek en beeld & installatie tot 20 of 22u). Voor de nieuwe ateliers 
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binnen de Vrije Kunsten zoals Mediakunst, Beeldhouwkunst en Tekenen werden de 
afgelopen jaren extra inspanningen geleverd om de basisinfrastructuur uit te bouwen.  

4.1.8.2 Meerwaarde van de gebruikte technologie 

Het technologisch park is zeer divers: zowel eeuwenoude technieken in grafiek en 
textiel als de meest performante computertechnologie in mediakunst zijn in de school 
aanwezig. Zij vormen geen doel op zich maar zijn technische instrumenten waarmee de 
student zijn artistieke ontwikkeling kan realiseren. 

Nieuwe computersystemen en software worden getest en geëvalueerd door de 
docenten en de studenten. Gespecialiseerde software wordt aangekocht om de snelle 
evaluatie te kunnen opvolgen Het gaat hier meestal over software voor 
beeldverwerking (Photoshop), video (Final Cut Pro) en layout (Indesign, Illustrator). 
Docenten volgen cursussen omdat alle software ondersteund moet kunnen worden. 

Het departement staat specifiek in de opleiding Beeldende Kunsten voor de enorme 
uitdaging om voldoende middelen te vergaren om de technologische evolutie op de 
voet te volgen en tezelfdertijd ook de traditionele basisuitrusting van ateliers zoals 
Grafiek, Beeldhouwkunst en Schilderkunst aan te vullen, te vernieuwen en te 
renoveren. Computers hebben het afgelopen decennium in elk atelier hun intrede 
gedaan en zichzelf onontbeerlijk gemaakt. Voor de studenten en de docenten is een 
nieuwe wereld opgegaan en zij willen daar ten volle gebruik van maken. Zelfs in de 
meer ‘traditionele ateliers’ zoals Schilderkunst, Beeldhouwkunst, Grafiek en Tekenen is 
de computer niet meer weg te denken. De afstudeerrichting Fotografie heeft pas sinds 
2003 volop geopteerd voor de uitbouw van het digitaal medium en voor de 
afslanking van de traditionele ‘doka’s’, zonder dit echter volledig van het programma te 
schrappen. 

4.1.8.3 Omvang en kwaliteit van de opleidingsgerelateerde onderzoeksinfrastructuur 

De onderzoekers beschikken over een budget dat los staat van de departementale 
dotatie. Zij kunnen hiermee hun eigen infrastructuur uitbouwen. Onderzoek in de 
Beeldende Kunsten leidde voornamelijk tot investeringen in computers, boeken en 
buitenlandse studiereizen, minder in gespecialiseerde apparatuur. In de huidige fase 
van het onderzoek wordt de aanwezige uitrusting zowel gebruikt voor onderzoek als 
voor onderwijs. Om dit te remediëren werd bij de associatieonderzoeksraad UGent een 
aanvraag ingediend voor subsidiëring van dure onderzoeksapparatuur vanuit het 
Herculesfonds van de Vlaamse overheid met het oog op de uitbouw van een 
audiovisueel onderzoekslab (500.000 euro). De aanvraag is nog in behandeling. 
Er is momenteel onvoldoende ruimte beschikbaar om alle onderzoekers een 
afzonderlijke werkruimte te bieden, zeker in de Academiestraat. Waar mogelijk wordt dit 
wel voorzien. 

4.1.9 Uitleendienst technisch materiaal 

Studenten kunnen voor de realisatie van hun projecten gedurende een beperkt aantal 
dagen beschikken over (voornamelijk audiovisueel) materiaal. Hiervoor bestaat een vrij 
strikte procedure. Na goedkeuring van de ateliertitularis en na afspraak met de 
materiaalbeheerder kunnen de studenten materiaal reserveren. Afhankelijk van het 
studiejaar kan de student beschikken over meer of minder complex materiaal. 
Ook hier gelden vaste afspraken die gecommuniceerd worden via de reservatielijst en 
de materiaalbeheerder. 

Er is een duidelijke en volledige overzichtelijke lijst in database van uit te lenen materiaal. 
Bij het ontlenen wordt steeds een uitleenovereenkomst6 opgemaakt die niet alleen de 
concrete data vermeldt (uitleenperiode, materiaalomschrijving, waarde van het geleende 
materiaal...), maar de student ook wijst op zijn verantwoordelijkheid t.a.v. het materiaal. 

Na de interne audit van september 2004 werd in het verslag aangeraden om een 
ontleningsreglement op te stellen op departementaal niveau. Het reglement werd in het 
voorjaar van 2005 na juridisch advies door de Departementsraad goedgekeurd en 
wordt sinds de start van het academiejaar 2006-2007 toegepast in de verschillende 
vestigingen. 

                                                        
6 B4.1-5 KASK/DR/2005/AB/008, 008-1 en 008-2 Reglement uitleendienst en uitleenovereenkomst 
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Er wordt gewerkt met een ‘open kast’ systeem, waarbij de student zelf het materiaal op 
een afgesproken vaste plaats neemt en na controle door de materiaalbeheerder 
teruglegt. Dit verhoogt de verantwoordelijkheidszin van de student ten aanzien van het 
materiaal en het atelier. Hij wordt er ook voortdurend op gewezen dat de 
verantwoordelijkheid en de zorg voor het materiaal evenzeer bij hem ligt als bij de 
atelierdocenten en de materiaalbeheerder. 

Het materiaal wordt onverzekerd uitgeleend. Een verzekering is voor dergelijk materiaal 
quasi onmogelijk en indien mogelijk, verhoudingsgewijs veel te duur. Slechts bij grote 
veronachtzaming -verlies door nalatigheid of bewuste schade- zal de student de 
eventuele reparatie- of vervangkosten moeten vergoeden. 

4.1.10 Verdeling van handboeken en syllabi 

De cursussen worden aangemaakt door de centrale kopieerdienst van de hogeschool 
en zijn ook consulteerbaar op de digitale leeromgeving (en van daaruit printbaar). 
Handboeken worden via het departement aangekocht. Coördinatie inzake aanmaak en 
aankoop van cursussen en handboeken berust bij het secretariaat. Cursussen worden 
tijdens de lesuren verdeeld onder de studenten. De kosten verbonden aan de 
reproductie via de kopieerdienst of de aankoop van handboeken worden via het 
ateliergeld verrekend. De cursussen voor de studenten 1ste bachelor zijn (algemene regel 
in hogeschool Gent) gratis. Er gaat voor deze studenten dus verhoudingsgewijs een 
groter deel van het ateliergeld naar de atelierwerking zelf. 

4.1.11 Kopieer- en printfaciliteiten 

In de inkom van de Bijloke staan twee professionele kopieerapparaten ter beschikking 
met scan-mogelijkheden. De studenten betalen daarvoor met een Xafax-kaart. 
Xafax-kaarten worden verkocht in de personeelsadministratie en kosten 5 Euro (165 
kopieën) of 15 Euro (500 kopieën). In Academiestraat staat één kopieerapparaat met 
dezelfde faciliteiten. De Kunsttoren beschikt niet over deze faciliteit. Op termijn (wanneer 
de Academiestraat wordt verlaten en de Kunsttoren volledig bezet is) wordt dit 
voorzien. 
Studenten kunnen printen op de kopieertoestellen vanuit elke computer aangesloten 
op het H-net. Vanaf begin 2006 werd ook in alle bibliotheken betalend printen 
ingevoerd. Vanop iedere terminal of PC kunnen gebruikers een printopdracht 
versturen naar een printer/copier van de beheerder Océ, die zich in de bibliotheek zelf 
of op een plaats in de buurt van de bibliotheek bevindt. 

4.1.12 Sovoreg 

De Hogeschool Gent beschikt over een goede sociale dienstverlening. Sovoreg (Sociale 
Voorzieningen Regio Gent) is een professioneel uitgebouwde vzw die in allerhande 
studentenfaciliteiten voorziet. Deze vzw biedt een uitgebreid pakket informatie, advies 
en begeleiding aan. Per ingeschreven student krijgt deze vzw een dotatie. 

Studenten uit het departement kunnen in twee studentenhomes terecht die beheerd 
worden door de vzw, één op de campus Vesalius (Studentenhuis Vesalius, 
Keramiekstraat 80, 9000 Gent) en één op de campus Mercator (Nonnemeersstraat 21, 
9000 Gent), dichtbij de Bijlokecampus. 

De vzw beheert ook de cafetaria/restaurants waar studenten (en docenten) een aanbod 
aan broodjes, koude en warme gerechten, koude en warme dranken, frisdranken, fruit, 
snoep en desserts vinden. Op de Bijlokecampus bevindt zich één studentenrestaurant 
dat ook toegankelijk is voor personeel en voor externen. 

Het werkterrein van de vzw gaat echter nog verder. Studenten kunnen er terecht bij 
maatschappelijk werkers voor informatie over studiebeurzen en financieel advies en 
kunnen een beroep doen op een juridische adviesgroep. Er is daarnaast een 
psychosociale dienst waar studenten met persoonlijke problemen terecht kunnen. 

Sovoreg verleent renteloze leningen aan studenten in financiële moeilijkheden. Ook bij 
cash-problemen voor de afwerking van een masterproef/eindwerk, voorziet Sovoreg in 
financiële ondersteuning, hetzij via een renteloze lening, hetzij via een 
sponsoring/financiering. De student dient daarvoor een aanvraagdossier in, waarbij zijn 
inkomen/budget en de voor de studie vereiste uitgaven worden vergeleken. Aan het 
departementshoofd KASK wordt een advies gevraagd, waarna een Raad binnen 
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Sovoreg beslist over de toekenning van financiering. Dit verloopt zeer vlot en heel wat 
studenten in de kunsten konden hierop reeds een beroep doen. 

Studenten kunnen in het kader van een mobiliteitsplan (in samenwerking met de stad 
Gent en de Associatie UGent) een beroep doen op Sovoreg voor het langdurig 
ontlenen van een fiets aan zeer voordelige voorwaarden. 

Sox is de vleugel van de vzw Sovoreg die de studenten op cultureel en sportief vlak 
financiële ondersteuning biedt (via cultuur- en sportcheques) en die zelf ook talrijke 
initiatieven neemt. 

4.1.13 Faciliteiten voor de docenten 

Docenten kunnen van dezelfde faciliteiten gebruik maken als de studenten wat 
restaurants, cafetaria’s, fietsen en openbaar vervoer betreft.  
Elk OP-lid krijgt een eigen e-mailadres bij het begin van het uitoefenen van zijn functie. 
Het versturen en ontvangen van elektronische post kan gebeuren in de 
docentenkamer(s), de ateliers of van thuis uit.  
Zowel in de campus Bijloke als in het gebouw in de Academiestraat is er een 
docentenlokaal, waar collega’s elkaar kunnen ontmoeten. 

4.1.14 Ondersteuning vanuit de dienst veiligheid 

Binnen de Hogeschool Gent is er een Dienst Interne Preventie en Milieu. Deze dienst 
verschaft een pakket informatie via het intranet van de hogeschool7 over de wetgeving, 
wettelijke vergunningen, opleidingen, en biedt instructies aan over o.a. veiligheid en 
gezondheid op het werk, veiligheidskaarten enz. 
De dienst veiligheid treedt ook informerend op naar aanleiding van bepaalde 
studentenprojecten. 

De afgelopen jaren werden een aantal belangrijke investeringen gerealiseerd voor de 
veiligheid in de Academiestraat (noodverlichting en pictogrammen). 
In de Bijloke werd de afgelopen jaren het brandalarmsysteem vernieuwd. Jaarlijks wordt 
een brandoefening voor elk gebouw georganiseerd. 
Het personeel wordt periodiek onderworpen aan een arbeidsgeneeskundig onderzoek 
of PAO. 

Aankoop van nieuwe zware machines voor de ateliers wordt geadviseerd door de 
dienst Veiligheid. Na aankoop wordt de installatie en inwerkingstelling ook door deze 
dienst begeleid. 

4.1.15 Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de campussen 

4.1.15.1 Bereikbaarheid 

Zowel de campus Bijloke, Kunsttoren als de campus Academiestraat zijn gemakkelijk 
bereikbaar met de tram vanuit het station Gent Sint-Pieters. Er zijn een beperkt aantal 
parkeerplaatsen voorzien voor het personeel. De studenten en het personeel kunnen 
gebruik maken van fietsen die Sovoreg ter beschikking stelt aan zeer studentvriendelijke 
prijzen. Binnen de Associatie Universiteit Gent is er ook een fietsenherstelplaats waar je 
zelf gratis je fiets kan herstellen of tegen zeer democratische prijzen laten herstellen. 

4.1.15.2 Toegankelijkheid voor personen met een handicap 

Het Bijlokegebouw, het Academiegebouw en de Kunsttoren zijn toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. Op alle drie de campussen zijn er liften aanwezig die studenten met 
een handicap kunnen gebruiken. Indien nodig en mogelijk wordt rekening gehouden 
met de specifieke behoeften van de betrokken studenten. Het departement werkt 
hiervoor samen met de vzw BSH (zie facet 4.2). 

 

                                                        
7 B4.1-6 hnet.hogent.be/infobronnen/diensten en sectoren/veiligheid, milieu en kwaliteit 
http://hnet.hogent.be/cms/dynamic.cfm?ID=99 



V O O R Z I E N I N G E N  

 1 4 8 / 2 0 4    Z E R  B E E L D E N D E  K U N S T E N  |  K A S K  -  H O G E S C H O O L  G E N T  

4 . 2  S TUDI E BE GE L E I D I NG (F A C E T  4 . 2 )  

4.2.1 Informatie aan kandidaat-studenten 

4.2.1.1 Informatieverstrekking door het departement KASK 

Het departement KASK engageert zich op diverse wijzen om potentiële studenten aan 
te spreken, hen te informeren en hen wegwijs te maken in het hoger onderwijs en het 
departement zelf. 

We onderscheiden volgende departementale initiatieven: 

 P A R T I C I P A T I E  A A N  S I D - I N - B E U R Z E N  

Het departement stuurt elk jaar een ploeg van vrijwillige docenten naar Sid-in beurzen 
(dit zijn info-beurzen gericht op kandidaat-studenten, en georganiseerd per provincie). 
Sinds 2007 coördineert de studietrajectbegeleider deze vertegenwoordiging. Voor de 
Sid-in-beurzen van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen neemt steeds 
naast de trajectbegeleider ook een docent uit de Beeldende Kunsten deel. Naast de 
mondelinge informatie kunnen studenten op de Sid-in beurzen een brochure van het 
departement verkrijgen en hun persoonlijke gegevens achterlaten, indien ze dat 
wensen. Aan de hand van deze laatste gegevens stuurt het studentensecretariaat KASK 
jaarlijks potentiële studenten een persoonlijke uitnodiging voor de opendeurdag en 
een uitnodiging voor de KASK-week. 

 B R OC H U R E  

Jaarlijks wordt binnen het departement (in samenwerking met de centrale diensten van 
de Hogeschool Gent) een infobrochure8 samengesteld waarin alle opleidingen en 
afstudeerrichtingen van het departement KASK worden voorgesteld. 
De P.R.-verantwoordelijke van het departement KASK coördineert -samen met de 
studietrajectbegeleider- het finaliseren van deze brochure. Deze brochure kent 
verspreiding op de Sid-in-beurzen, op de infodagen en de opendeurdagen. Tevens is 
de brochure beschikbaar aan de infobalie van het studentensecretariaat en kan ze 
telefonisch en via de website besteld worden. 

 I N F OB U N D E L  T OE L A T I N G S P R OE V E N  

Via de website van KASK en HoGent (aanvragen of downloaden) en op de info- en 
opendeurdagen kan een kandidaat-student de infobrochure over de toelatingsproef 
Beeldende Kunsten9 ontvangen. Deze infobrochure is ook verkrijgbaar aan de infobalie 
op het studentensecretariaat én via de trajectbegeleider. 

 I N F O- E N  OP E N D E U R D A G E N  

Elk academiejaar organiseert het departement drie infodagen en één opendeurdag. 
De infodagen vinden plaats in februari, juni en september. Op de infodagen kunnen 
potentiële studenten terecht bij docenten van de diverse afstudeerrichtingen. De diverse 
afstudeertrajecten van de opleiding Beeldende Kunsten worden elk vertegenwoordigd 
door twee docenten. Naast de docenten zijn ook de trajectbegeleider en personeel van 
het studentensecretariaat aanwezig om kandidaat-studenten te informeren en wegwijs 
te maken. De infodagen gaan door op de Bijlokecampus. 

Ook op de opendeurdag kan men terecht bij docenten (praktijk/theorie), personeel van 
het studentensecretariaat en de studietrajectbegeleider. Daarnaast kunnen de ateliers 
bezocht worden, cursusmateriaal ingezien, opdrachten en werken van studenten 
bekeken… 
De opendeurdag wordt éénmaal per jaar georganiseerd in het voorjaar. Sinds het 
academiejaar 2006-2007 gebeurt dit in samenwerking met het departement 
Conservatorium zodat de kunstopleidingen van de Hogeschool Gent zich samen 
kunnen profileren. 

 

                                                        
8 B4.2-1 Departementale infobrochure 
9 B2.8-1 Infobundel toelatingsproeven 
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 W E B S I T E  

De KASK website heeft een rubriek voor kandidaat-studenten. Men kan hier verdere 
informatie vinden over de toelatingsproef, studiekosten, studieprogramma’s, 
infodagen, opendeurdagen, studieadvies, studiebegeleiding, enz. Verder is er ook een 
aparte rubriek waarin de afstudeertrajecten uit de Beeldende Kunsten worden 
voorgesteld. Men vindt er de visie van de afstudeerrichtingen en ateliers, de 
studiefiches alsook een aantal werken van studenten. Bovendien geeft de website aan 
kandidaat studenten een algemene indruk van het artistiek gebeuren in en rond het 
departement (tentoonstellingen van docenten, studenten, alumni, lezingen,... worden 
aangekondigd. Verder is er ook een link naar de algemene website van de Hogeschool 
Gent (zie hieronder). Sinds januari 2007 staan er op de website van het departement 
ook de gegevens van de trajectbegeleider en kunnen kandidaat-studenten rond 
specifieke vragen telefoneren, mailen of een afspraak maken met de 
studietrajectbegeleider. Er is op de website ook een contactmail. Inkomende mails 
worden op het departementaal secretariaat geëvalueerd en naar de juiste persoon 
doorgestuurd om te beantwoorden (studentensecretariaat, trajectbegeleider, 
studiebegeleider…). 

 D E  T R A JE C T B E G E L E I D E R  

Sinds december 2006 is er een voltijds trajectbegeleider actief binnen het departement 
KASK10. De trajectbegeleider wordt betrokken bij alle informatieactiviteiten. 
De trajectbegeleider is het hele jaar door beschikbaar om informatie te geven aan 
kandidaat-studenten. Hij is aanwezig op alle Sid-in-beurzen, kan uitgenodigd worden 
door secundaire scholen (o.a. in maart 2007 door SISA-Antwerpen) en kan ook door 
individuele kandidaatstudenten (telefonisch of via mail) aangesproken worden. De 
trajectbegeleider is de contactpersoon voor alle vragen met betrekking tot flexibel 
studeren en is eveneens contactpersoon in de dossiers die verband houden met studie-
en examenfaciliteiten. 

De trajectbegeleider evalueert de diverse informatieactiviteiten in samenwerking met de 
andere personeelsleden en tracht verbeterpunten te realiseren. 

 K A S K - W E E K  

Kandidaat-studenten die zich hebben aangemeld via één van de bovenbeschreven 
kanalen krijgen een uitnodiging voor de KASK-week. Gedurende de KASK-week 
kunnen kandidaatstudenten kennismaken met de werken van onze studenten, in het 
bijzonder de afstudeerprojecten. Voor de opleiding Beeldende Kunsten gaat het 
hoofdzakelijk over tentoonstellingen en toonmomenten die georganiseerd worden op 
de Bijlokecampus, de Kunsttoren (Offerlaan) en in nabij gelegen 
tentoonstellingsruimtes. 

4.2.2 Informatieverstrekking door de centrale diensten van de Hogeschool 

De initiatieven van het departement zijn nauw verweven met initiatieven die 
hogeschoolbreed worden genomen, o.m. om studentenvoorzieningen bekendheid te 
geven. Uiteraard worden deze voorzieningen ook via de departementale kanalen (zie 
boven) aan kandidaatstudenten gecommuniceerd. Volgende initiatieven op 
hogeschoolniveau zijn hierbij van belang: 

 S OV OR E G  

De dienst sociale voorzieningen van de hogeschool heeft een eigen brochure en een 
website waar (kandidaat-)studenten uitgebreide informatie vinden. 
(www.sovoreg.hogent.be). 

 S T U D E R E N  ME T  S U X E S - B R OC H U R E  

Deze jaarlijkse algemene brochure11 informeert over het aanbod van keuzebegeleiding, 
studiebegeleiding, studie- en examenfaciliteiten en persoonlijke hulpverlening. De 

                                                        
10 B2.8-4 Taakomschrijving studietrajectbegeleider KASK 
11 B4.2-2 Studeren met suxes-brochure 
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studietrajectbegeleider en de studiebegeleider worden in de brochure vermeld als 
aanspreekpersonen. 

 S U X E S W I JZ E R  

De dienst studieadvies en studiebegeleiding ontwikkelde de brochure12 ‘suxeswijzer’ 
waarin algemeen toepasbare studie- en examenvaardigheden in detail worden 
beschreven. Daarin wordt ook verwezen naar het aanbod aan studieadvies en 
studietrajectbegeleiding aan de Hogeschool en naar de departementale coördinatoren 
studiebegeleiding. De brochure is verkrijgbaar op de centrale dienst studiebegeleiding 
en bij de verschillende departementale studiebegeleiders. Zij wordt ook uitgedeeld 
tijdens de workshops ‘leren leren’, opgezet door de departementale studiebegeleider in 
samenwerking met de centrale dienst studiebegeleiding. 

 W E B S I T E  H OG E S C H OOL  G E N T  (W W W . H OG E N T . B E )  

Hier vinden kandidaat-studenten summiere informatie over het departement en de 
opleidingen en meer uitgebreide informatie over de studentenvoorzieningen aan de 
Hogeschool Gent. Via de website van de Hogeschool Gent kan gemakkelijk doorgeklikt 
worden naar de website van het departement KASK. 

 V Z W  B E G E L E I D I N G  S T U D E N T E N  ME T  E E N  H A N D I C A P  (B S H )  

De vzw voorziet in een brochure over de voorzieningen die kunnen worden 
ingeschakeld om een zo volwaardig mogelijke integratie te bewerkstelligen van 
studenten met een handicap of functiebeperking. Deze brochure wordt verspreid via de 
trajectbegeleider. 

4.2.3 Instroombegeleiding 

Voor de start van het academiejaar zijn de studentenadministratie en de dienst 
trajectbegeleiding vanaf half augustus bemand om zowel ingeschreven als vooralsnog 
niet ingeschreven studenten te begeleiden op vlak van instroom. Studenten krijgen 
zowel technische, administratieve als pedagogische ondersteuning. 

Een week voor de start van het academiejaar worden alle eerstejaars uitgenodigd voor 
de introductiedagen. Voor de opleiding Beeldende Kunsten gaat het om twee 
volledige dagen waarbij volgende activiteiten gepland zijn: 

• verwelkomingsspeech door het departementshoofd gevolgd door een algemene 
infosessie (studeren aan KASK, diverse diensten binnen KASK en Hogeschool Gent, 
onderwijs- en examenreglement). Een vertegenwoordiger van SOVOREG en een 
studentenvertegenwoordiger lichten hun activiteiten toe. Elke student krijgt een 
‘introductiepakket’ dat onder meer een studentenagenda bevat. 

• bij de introductie tot het atelier worden de docenten voorgesteld en maken de 
studenten kennis met het studieprogramma en de manier waarop de evaluaties 
verlopen. Uiteraard zijn er rondleidingen (ook in Gent) en wordt de werking van de 
uitleendiensten en bibliotheek toegelicht. 

• bij een introductie tot de theoretische opleidingsonderdelen krijgen studenten een 
overzicht van het theoretisch luik van het eerste bachelorjaar. Het pedagogisch concept 
én evaluatiemethodes worden toegelicht. 

• de studentenadministratie voorziet ten slotte in een introductiesessie inzake het digitaal 
leerplatform (Dokeos) en het gebruik van de hogent-studentenmail, de ombudsdienst, 
de studiebegeleiding en de trajectbegeleiding. 

4.2.4 Informatie en advies tijdens de opleiding 

Studenten kunnen steeds terecht in het studentensecretariaat (Bijllokecampus) voor 
informatie en advies. Zij worden van daaruit ook doorverwezen naar de juiste 
personen. Voor informatie en advies in verband met het verloop van de opleiding is de 
trajectbegeleider een departementaal ankerpunt. Naast talloze individuele contacten op 
initiatief van de studenten in kwestie, organiseert de trajectbegeleider ook diverse 
groepssessies: infosessie ‘studeren in de master’ voor studenten 3de bac Beeldende 
Kunsten, infosessie ‘aanverwant keuzepakket’ voor studenten 1ste bac en 2de bac 

                                                        
12 B4.2-3 Brochure suxeswijzer 
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Beeldende Kunsten, infosessie ‘samenstellen van geïndividualiseerde programma’s 
(GIT-trajecten)’ voor alle geïnteresseerden Beeldende Kunsten. 

4.2.5 Communicatie van onderwijsdoelstellingen, onderwijs- en 
examenreglement 

Tijdens de introductieweek worden de onderwijsdoelstellingen en delen van het 
onderwijs- en examenreglement meegedeeld. Dit gebeurt onder andere in de diverse 
informatiesessies. De visie wordt systematisch door de individuele begeleiders nauw 
toegelicht en blijvend scherpgesteld tijdens de lessen en permanente evaluaties. 

Verder kunnen studenten zowel de studiefiches (met de onderwijsdoelstellingen) en 
het onderwijs- en examenreglement raadplegen op de websites van het departement 
en van de Hogeschool Gent. 

Voor de start van elke examenperiode ontvangen de studenten de examenregeling en 
de agenda voor de examenperiode en worden ze herinnerd aan een aantal belangrijke 
aspecten van het onderwijs- en examenreglement. Dit gebeurt via e-mail en via het 
digitaal leerplatform, maar de criteria en verwachtingen verbonden aan de evaluatie, 
worden bij de meeste opleidingsonderdelen al vanaf de eerste les aan de studenten 
meegedeeld en tijdens het jaar herhaald. 

4.2.6 Studiebegeleiding tijdens de opleiding op diverse niveaus 

Studiebegeleiding gebeurt op drie niveaus: door centrale diensten van de Hogeschool 
Gent, op departementaal niveau door de Dienst Studiebegeleiding en op niveau van 
de opleiding Beeldende Kunsten door het onderwijzend personeel. 

4.2.6.1 Studiebegeleiding en studieadvies door centrale diensten 

De cel Studieadvies van de Hogeschool Gent wordt bestaat uit een 
studentenpsycholoog, een studieadviseur van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
(CLB), een psychopedagogisch consulent en de contactpersoon EVC’s. De activiteiten 
die deze centrale dienst organiseert worden gecommuniceerd aan de studenten via ad 
valvas berichten in de gebouwen, op de digitale leeromgeving Dokeos en op het 
monitorscherm in de Bijloke. Deze dienst heeft een groen nummer 080093243 dat 
studenten toelaat gratis contact op te nemen. Het groene nummer wordt verspreid via 
flyers en hangt ad valvas op de diverse locaties. De dienst is gehuisvest op de 
Bijlokecampus en is dus vlot bereikbaar voor studenten Beeldende Kunsten. Zij kunnen 
er terecht met vragen over studiekeuze, studieaanbod. Deze dienst begeleidt zowel 
ingeschreven studenten als potentiële studenten. 

Men biedt ook sessies leercompetenties aan. De brochure ‘Suxeswijzer tips voor slagen 
in een eerste zittijd’, is er verkrijgbaar. De studentenpsycholoog verzorgt modules 
stressmanagement en omgaan met faalangst voor kleine groepjes. Een gratis relax cd 
met training en handleiding rond relaxatietechnieken wordt aangeboden. Beide 
(studeerwijzer en relax-cd) worden ook ter beschikking gesteld van de departementale 
studiebegeleider. De psycholoog verzorgt -wanneer nodig- individuele coaching van 
studenten met hoge faalangst en/of stress. Ingeschreven studenten kunnen begeleid 
worden in hun studiekeuze via het computerprogramma ‘Open Sky’ 
(www.uwgids.net) met daaraan gekoppelde feedback door de mensen van de cel 
Studieadvies. 

Deze centrale dienst organiseert ongeveer maandelijkse werkvergaderingen voor de 
departementale studiebegeleiders. Doorgaans worden thema’s aangekaart die door de 
studiebegeleiders zijn aangebracht en worden externe deskundigen als spreker 
uitgenodigd. 

Het onderwijs- en examenreglement van de Hogeschool Gent laat toe studenten 
studie- en examenfaciliteiten toe te kennen op basis van sociaal-economische redenen, 
erkende topsport, kunstbeoefening of het bekleden van een politiek mandaat of 
mandaat in de bestuursorganen van de hogeschool. Studenten dienen hiertoe een 
aanvraag in bij de commissie ‘speciale statuten’ (centrale diensten) 
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De centrale dienst studieadvies werkt vlot samen met de vzw BSH (Begeleiding 
Studenten met een handicap)13. Het kan gaan om diagnose, formuleren van wenselijke 
faciliteiten, overleg en informatie ten aanzien van betrokken docenten. De vzw BSH stelt 
haar diensten ook ter beschikking van de studenten van de Hogeschool Gent. Deze 
dienst kan rechtstreeks, via de departementale studietrajectbegeleider of via de 
Hogeschool-ankerpersoon gecontacteerd worden. 
De student kan studie- en examenfaciliteiten toegekend krijgen op basis van zijn 
dossier. De departementale contactpersoon hiervoor is de studietrajectbegeleider. Hij 
kan studenten ondersteunen of doorverwijzen. Desgevallend is er een samenwerking 
met de departementale studiebegeleider. 

Ook met de dienst sociale voorzieningen Sovoreg wordt samengewerkt. 
Doorverwijzingen en contacten gebeuren vlot in twee richtingen. Brochures over 
Sovoreg zijn ter beschikking op de departementale dienst studiebegeleiding. 
(www.sovoreg.hogent.be) Hun afstudeerkrant biedt ook info en heel wat nuttige tips 
voor pas afgestudeerden, en wordt verspreid n.a.v. het afstudeermoment in 
3de bachelor en in de master. 

4.2.6.2 Departementale studiebegeleiding 

De dienst richt zich in eerste instantie tot eerstejaarsstudenten en wil tegemoetkomen 
aan problemen en vragen die kunnen voorkomen bij de overgang naar het hoger 
onderwijs. Het is belangrijk snel en efficiënt te kunnen ingrijpen bij deze doelgroep en 
het is de bedoeling een bijdrage te leveren om de slaagkansen van de studenten te 
optimaliseren. Ouderejaarsstudenten en niet-generatiestudenten hebben uiteraard een 
even grote toegang tot de dienst studiebegeleiding van het departement KASK. 

Studenten melden zich aan op de departementale dienst studiebegeleiding via 
verschillende wegen. Een grote groep neemt zelf initiatief en meldt zich persoonlijk aan. 
Doorverwijzers zijn: de docenten, het studentensecretariaat, centrale diensten, externe 
hulpverleners, ouders of medestudenten14. 

De departementale dienst studiebegeleiding houdt wekelijks vaste permanentie-uren in 
een eigen lokaal op de Bijlokecampus, centraal gelegen en vlot bereikbaar, en toch 
gescheiden van de ateliers en van de auditoria. Dit laat toe om de begeleiding van de 
studenten te organiseren met respect voor hun privacy en de vereiste vertrouwelijkheid. 
Er is ruimte voor een rustig en vertrouwelijk gesprek. Er kan met individuele tot 
maximum 3 studenten gewerkt worden. Doorgaans wordt individueel begeleid. 
Folders en brochures liggen ter beschikking. De permanentie wordt ad valvas, op de 
elektronische leeromgeving Dokeos en via de website van KASK gecommuniceerd. 
Op de elektronische leeromgeving Dokeos is een algemene cursus departementale 
studiebegeleiding aangemaakt. Elke student heeft toegang tot en krijgt een overzicht in 
het aanbod. Behalve op de vaste momenten is een afspraak steeds mogelijk. Tijdens de 
blok- en examenperiode wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. 

Afhankelijk van de problematiek waarmee de student zich aanmeldt en na een 
intakegesprek kunnen verschillende stappen genomen worden: individuele 
begeleiding, bemiddeling en/of doorverwijzing. 

 I N D I V I D U E L E  B E G E L E I D I N G  

Deze gebeurt afhankelijk van de aard van de vraagstelling. Individuele sessies over 
studiemethodes en studieplanning behoren tot de mogelijkheden. Individuele sessies 
worden afgestemd op het uurrooster van de student en de studiebegeleider, een 
individueel en vertrouwelijk dossier wordt hierover bijgehouden. De dienst kan een 
beroep doen op de Lassitest15 (Learning and Study Strategies Inventory). 

De test is vooral bedoeld om risicostudenten te detecteren in functie van op te starten 
studiebegeleiding. Studenten kunnen nadat ze testen hebben afgelegd, een afspraak 
krijgen bij de cel studieadvies of worden (naargelang de problematiek) tijdelijk begeleid 
door de studiebegeleider. Bij vragen en twijfels omtrent de studiekeuze kan de student 

                                                        
13 Via home Vermeylen, Ugent charlotte.delanghe@hotmail.com bshgent@hotmail.com, tel 09.264.72.66 
14 B4.2-4 Activiteitenverslag 2005-2006 
15 B4.2-5 http://lassi.hogent.be 
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ook toegang krijgen tot het programma ‘Open Sky’16 en aansluitend advies bekomen 
bij de studiebegeleider. 

Voor psychosociale problemen, die vaak gekoppeld zijn aan studieproblemen, wordt 
afhankelijk van de aard en wenselijkheid in individuele ondersteuning voorzien. 
Hier wordt voor gekozen indien de studiebegeleider na intake vermoedt dat het 
probleem met enkele begeleidingsmomenten opgelost kan worden en doorverwijzing 
overbodig is. 

 B E MI D D E L I N G  

Zij bestaat uit het informeren van docenten en eventueel externe begeleiders (bv GON) 
wanneer gewenst. 

 D OOR V E R W I JZ I N G  

De doorverwijzing neemt vele vormen aan: 
- naar de departementale trajectbegeleiding voor meldingen van studenten met 
functiebeperkingen die een beroep willen doen op studie- en examenfaciliteiten. 
De studiebegeleider was tot de aanstelling van de studietrajectbegeleider tevens 
contactpersoon voor het departement in verband met studenten met 
functiebeperkingen. Dit luik is sinds december 2006 overgegaan naar de 
trajectbegeleider. 
- naar het studentensecretariaat, onderwijzend personeel, ateliertitularis indien de vraag 
daar opgelost kan worden. 
- naar één van de centrale diensten (cel studieadvies, Sovoreg, BSH). Er wordt in dit 
geval gestreefd een nieuwe afspraak vast te leggen met deze partners op het moment 
dat de student zich aanmeldt. Voor onmiddellijk studieadvies van een centrale dienst 
wordt de student begeleid naar het lokaal en kan hij daar onmiddellijk een afspraak 
regelen. Voor Sovoreg en BSH wordt ernaar gestreefd telefonisch een afspraak te 
regelen. Dit voorkomt dat de student meerdere keren zijn verhaal moet doen en 
daardoor afhaakt. 
- naar externe hulpverlening: voor specifieke problemen die een meer intensieve en 
gespecialiseerde hulp vereisen (bv alcoholproblemen, crisissituaties, anorexia…) wordt 
gezocht naar onmiddellijke opvang in het bestaande aanbod. 
- naar Sovoreg voor specifieke psychosociale hulp: sedert vorig academiejaar kunnen 
studenten met een doorverwijzing van de studiebegeleider zich melden voor snelle en 
betaalbare psychologische professionele ondersteuning. Dit initiatief genaamd 
‘PSYNET’ komt tegemoet aan de financiële drempel en de lange wachttijden die zich 
voordoen bij doorverwijzing naar professionele psychologische hulpverlening. Heel wat 
studenten nemen ook rechtstreeks contact op met Sovoreg. Ook voor informatie over 
studiebeurzen, huisvesting en studentenjobs worden studenten doorverwezen naar 
Sovoreg. 
- informeren en te woord staan van ouders van studenten: over de werking van de 
dienst en eventuele problemen. Dit gebeurt met respect voor de privacy van en in 
overleg met de student. 
- naar groepsessies studievaardigheden. Deze werden vorig academiejaar nog centraal 
aangeboden. Vanaf 2007-2008 zal de departementale studiebegeleider deze sessies 
zelf verzorgen voor de studenten Beeldende Kunsten (begin november 2007 en te 
herhalen na de eerste examenperiode). 

4.2.6.3 Studiebegeleiding door het onderwijzend personeel 

De eigen pedagogische stijl van de opleiding binnen de ateliers, met sterk 
geïndividualiseerd accent, zorgt ervoor dat heel wat noden inzake studiebegeleiding 
tijdens het onderwijsproces zelf worden ingevuld. Intense persoonlijke begeleiding in 
een microsysteem heet één van de pijlers van de opleiding te zijn. De docenten zijn 
bereikbaar en beschikbaar tijdens de begeleiding van de opdrachten. Zij werken met 
een beperkt aantal studenten, wat een snelle en accurate opvolging mogelijk maakt, en 
men snel kan inspelen op pedagogische problemen bij een student. 

In de studentenbevraging 2007 werd gepeild naar de tevredenheid over de 
beschikbaarheid van de docenten. De studenten Beeldende Kunsten zijn zeer tevreden 

                                                        
16 B4.2-6 www.uwgids.net 
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(gemiddeld 74%) over de beschikbaarheid van de docenten. De scores van de 
verschillende afstudeerrichtingen en trajecten variëren van 61% tot 93% tevredenheid 
(zie 5.1.3.6). 

4.2.7 Begeleiding van studenten tijdens evaluatiemomenten 

Ten aanzien van evaluatiemomenten kunnen studenten gebruik maken van de 
volgende vastgelegde faciliteiten. 

Vanuit het studentensecretariaat wordt -ruim voor elke evaluatieperiode 
(januari/juni/september)- een agenda verspreid onder de studenten. Studenten 
kunnen deze agenda raadplegen via het digitaal leerplatform of via de ad valvas. De 
agenda omvat de data van de evaluatiemomenten, belangrijke instructies met 
betrekking tot evaluatiemomenten en de datum van het feedbackmoment. Verder 
worden ook mogelijke contactpersonen vermeld die voor studenten belangrijk zijn: het 
studentensecretariaat, de studiebegeleidster, de ombudsman en de 
studietrajectbegeleider. 

Voor alle opleidingsonderdelen geldt dat studenten met vragen over 
evaluatiemomenten steeds terecht kunnen bij de docenten (cfr. studiefiches / rubriek 
studiebegeleiding). Studenten kunnen altijd een individuele afspraak maken met een 
docent. Daarnaast bieden heel wat docenten studenten de mogelijkheid om via e-mail 
en/of het digitaal leerplatform te communiceren. Voor de schriftelijke examens geldt dat 
de betrokken docent naast andere toezichthoudende docenten ook steeds aanwezig 
tracht te zijn om eventuele vragen van studenten te beantwoorden. 

Info over de evaluatievorm staat te lezen in een rubriek van de studiefiche. In deze 
rubriek krijgt de student toegelicht wat de is en in welke mate hij het 
opleidingsonderdeel ook in de tweede examenperiode kan aflegen. 

Na elke evaluatieperiode (januari/juni/september) vindt er een feedbackmoment plaats 
waarop studenten de docenten kunnen raadplegen. Voor de docenten geldt op deze 
momenten een verplichte aanwezigheid. Naast inhoudelijke feedback die docenten 
kunnen geven aan studenten is er op dit moment ook de mogelijkheid om de 
studietrajectbegeleider (info in verband met technische aspecten, studieheroriëntering 
en studievoortgang), de ombudsman of de studiebegeleidster te raadplegen. 
Studenten kunnen op eigen initiatief contact opnemen met deze diensten of kunnen 
doorverwezen worden door docenten. 

De ombudsdienst en de diensten studiebegeleiding en studietrajectbegeleiding zijn 
zowel voor, tijdens als na de examens raadpleegbaar voor studenten die vragen 
hebben over de evaluaties. De diensten zijn raadpleegbaar via mail, telefoon en tijdens 
de permanentie-uren. 

Om te komen tot een optimale begeleiding tijdens evaluatiemomenten kunnen 
studenten, die hiervoor in aanmerking komen, studie- en examenfaciliteiten aanvragen. 
Studenten kunnen hiervoor terecht bij de trajectbegeleider die hen ondersteunt in het 
opstellen van een dossier. In verband met evaluatiemomenten kan een dossier steeds 
voor het starten van het betrokken evaluatiemoment opgestart worden. 
De studietrajectbegeleider is verantwoordelijk voor het mee opstellen van het dossier, 
het departementshoofd voor de goedkeuring ervan en de studietrajectbegeleider voor 
de uitvoering van de goedgekeurde faciliteiten en de communicatie naar student en 
docenten. Studenten kunnen hiervoor in aanmerking komen: 

• omwille van een functiebeperking; 
• omwille van een speciaal statuut (kan door de hogeschool gegeven worden om 

volgende redenen: sociaal-economische redenen, erkende topsport, kunstbeoefening 
of het bekleden van een politiek mandaat of mandaat in de bestuursorganen van de 
hogeschool); 

• omwille van medische redenen; 
• omwille van bijzondere psychosociale omstandigheden. 

Naast bovenstaande redenen kan de student omwille van ‘ernstige redenen of in geval 
van overmacht’ in aanmerking komen voor een andere dan de voorgeschreven 
evaluatievorm. De student kan hiervoor terecht bij de studietrajectbegeleider die samen 
met de student zorgt voor een schriftelijke aanvraag. 
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4.2.8 Ombudsdienst 

De opleiding heeft een ombudsdienst voor studenten. De ombudsmannen Beeldende 
Kunsten (momenteel dhr. Marc Demoor (docent Fotografie) voor alle 
afstudeerrichtingen behalve voor Fotografie en dhr. Geert Clarisse voor de 
afstudeerrichting Fotografie) zijn het aanspreekpunt voor studenten met problemen die 
niet liggen op het vlak van studiebegeleiding of van samenstelling van het studietraject, 
maar die het gevolg zijn van eventuele discussies omtrent het (al dan niet correct) 
volgen van het onderwijs- en examenreglement door docenten en studenten. De 
ombudsman stelt zich bij het begin van het academiejaar aan de studenten voor en 
licht de werking van de ombudsdienst toe. Informatie over de ombudsdienst is ook 
voorhanden op Dokeos. 

Tijdens het academiejaar is de ombudsdienst vlot bereikbaar voor de studenten. De 
ombudsman houdt kantoor in de Bijlokecampus. Elke student die zich onrecht voelt 
aangedaan, kan bij hem terecht. De ombudsman treedt op als bemiddelaar voor de 
studenten bij geschillen, die zowel verband kunnen houden met overtredingen van het 
examenreglement of van de onderwijsregeling, als met ‘onbillijk’ en ‘onredelijk’ ervaren 
gedragingen, toestanden en beoordelingen. De ombudsman ontvangt, onderzoekt en 
behandelt de klachten en tracht een oplossing te bereiken in het belang van alle 
partijen. 

De ombudsman is, met adviesrecht, steeds aanwezig op de examencommissie die 
delibereert over de resultaten van de studenten. Tijdens de feedback voor de 
studenten, over de examenresultaten, houdt hij zich ter beschikking. Indien de 
tussenkomst van de ombudsman ontoereikend blijkt en geen minnelijke schikking kan 
worden getroffen inzake betwisting van beslissingen van de examencommissie, kan de 
student een procedure starten bij de Raad voor Examenbetwistingen. 

4.2.9 Begeleiding inzake flexibele leertrajecten 

Zie facet 2.8. 

4.2.10 Organisatie en begeleiding van internationale uitwisseling van studenten 
(met inbegrip van begeleiding en integratie van buitenlandse studenten) 

Voor het departement is er een coördinator voor internationalisering aangeduid 
(50%FTE), momenteel dhr. Jan De Jonckheere. Hij staat zowel in voor de begeleiding 
van de studenten die in het buitenland een ERASMUS-programma wensen te volgen, 
als voor de opvang van buitenlandse studenten in de opleiding. 

Het departement KASK heeft 35 uitwisselingsakkoorden met buitenlandse instellingen, 
waarvan het merendeel op vlak van beeldende kunsten17. 

Elke student krijgt de kans deel te nemen aan het ERASMUS-programma. Jaarlijks geeft 
de coördinator internationalisering twee informatievergaderingen. Documenten en 
procedures zijn raadpleegbaar op Dokeos. Studenten die aan een ERASMUS 
programma willen deelnemen, maken dit kenbaar aan de coördinator 
internationalisering die het administratieve luik ervan afhandelt. De voorzitter van de 
opleidingscommissie legt, in overleg met de coördinator, met het examensecretariaat en 
met de gastinstelling een gelijkwaardig studieprogramma vast voor de student. 

In de algemene studentenbevraging van 2007 gaven de studenten duidelijk te kennen 
dat ze te weinig informatie krijgen over de mogelijkheid om in het buitenland te 
studeren (gemiddeld 52% heeft die mening). 

In de loop van 2008 werd een begin gemaakt van remediëring. Het aantal infosessies 
werd verhoogd en verzorgd in de ateliers van de afstudeerrichting zelf, docenten 
Beeldende Kunsten (Grafisch Ontwerp, Beeld & Installatie) deden prospectiebezoeken 
bij buitenlandse instellingen. Deze politiek zal actief worden verdergezet. 

                                                        
17 zie B6.1-11 Overzicht internationale partners 
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Kritische analyse van de voorzieningen 

Sterke punten op het vlak van voorzieningen 
 
• creatie van het beeldend werk kan voor het grootste deel binnen eigen 

infrastructuur gebeuren; 
• hergroepering van afstudeerrichtingen op één kunstencampus Bijlokesite; 
• nieuwbouw en restauratie met volledig nieuwe infrastructuur en uitgeruste 

ateliers voor afstudeerrichtingen Fotografie, Grafisch Ontwerp en bepaalde 
ateliers Vrije Kunsten; 

• interactie met de opleiding Audiovisuele Kunsten binnen dezelfde campus; 
• inbedding in Bijlokesite met aanwezigheid van andere internationale 

culturele actoren; 
• goed werkende uitleendienst in de meeste ateliers met sterk uitgebouwde 

technologische onderbouw; 
• er bestaat een elektronisch leerplatform (Dokeos);  
• sterk uitgebouwde en laagdrempelige studentenbegeleiding en 

ombudsdienst zowel op hogeschool- als departementaal niveau; 
• vanaf 2009 zal het departement beschikken over een ruime en 

professioneel uitgeruste tentoonstellingsinfrastructuur. 
 

Verbeterpunten op het vlak van voorzieningen 
 
• verhelpen van het globaal ruimtegebrek binnen de Bijlokecampus (allicht 

via herlocatie van de centrale administratie); 
• professionele uitbouw en herlocatie van de bibliotheek; 
• optimalisering van werkomstandigheden en veiligheid en in bepaalde 

ateliers: schildersatelier en beeldhouwatelier: afzuigsysteem; centraal 
houtatelier; 

• verbouwing van atelierruimtes voor sommige afstudeerrichtingen 
(Multimediale Vormgeving, Mode en Textielontwerpen); 

• betere oplossingen voor de infrastructuurproblemen in de Academiestraat 
(tot verhuis in 2009); 

• hergroepering van print- en scanfaciliteiten in functie van een 
geoptimaliseerd gebruik van de middelen; 

• voorzien van een informele ontmoetingsruimte voor studenten; 
• terugkoppeling van de besteding van het ateliergeld naar studenten 

transparanter maken; 
• de studenten beter informeren over de mogelijkheden om in het 

buitenland te studeren; 
• het elektronische leerplatform Dokeos beter afstemmen op de specifieke 

noden van de studenten; 
• beter organiseren van doorstroom naar lessen Nederlands, opvolgen van 

anderstaligen en faciliteiten voor anderstalige masterstudenten. 
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5 . 1  E V A L UA T I E  R E S UL TA TE N (F A C E T  5 . 1 )  

5.1.1 De uitbouw van de kwaliteitszorg aan de Hogeschool Gent 

Decretaal moet de hogeschool zelf instaan voor interne en externe kwaliteitszorg. Een 
eerste stap was de aanstelling van een centrale kwaliteitszorgcoördinator of CKC. In 
1999 besliste het Bestuurscollege dat er ook per departement een 
kwaliteitszorgcoördinator zou worden aangesteld. 

Het Bestuurscollege legde kwaliteitsprioriteiten vast voor het academiejaar 1997-19981 
en voor het academiejaar 1998-19992. Eén van de prioritaire doelstellingen voor het 
academiejaar 1999-2000 was de opleiding van voldoende leden van het onderwijzend 
personeel zodat ze een zelfevaluatie kunnen uitvoeren. De Hogeschool Gent koos voor 
zelfevaluatie op basis van het ‘EFQM’ model (‘European Foundation for Quality 
Management’) met behulp van de TRIS-methode (Transnationale Institutionele 
Samenwerking). 

Sedert het academiejaar 2000-2001 werd er in het departement KASK een collega 
lesgever als departementale kwaliteitszorgcoördinator3 aangesteld die moet helpen met 
de implementatie van dit model en erover moet waken dat elke opleiding dit model op 
systematische wijze gebruikt. De kwaliteitszorgcoördinator en de voorzitter van de 
opleidingscommissie en bepaalde collega’s met coördinerende taken kregen een TRIS-
opleiding. 
In oktober 2005 deed de kwaliteitszorgcoördinator van het departement KASK afstand 
van zijn taak. Er werd een externe vacature uitgeschreven. De nieuwe 
kwaliteitszorgcoördinator is in dienst sinds september 2006. 

Belanghebbenden (studenten, afgestudeerden, …) worden bevraagd sedert het 
academiejaar 1998-1999. Een systematische bevraging is pas van start gegaan met de 
aanwerving van een nieuwe kwaliteitszorgcoördinator. 

Het kwaliteitssysteem kreeg meer vorm door het opstellen van een kwaliteitsverklaring 
in de Raad van Bestuur4. Deze kwaliteitsverklaring geeft aan wat de Hogeschool Gent 
onder kwaliteit verstaat, wat de belanghebbenden van haar kunnen verwachten en 
aan welke karakteristieken het kwaliteitszorgsysteem aan de Hogeschool Gent moet 
voldoen. 

Het Bestuurscollege concretiseerde deze kwaliteitsverklaring in haar beslissing over de 
‘Uitbouw van de kwaliteitszorg aan de Hogeschool’5 (Kwaliteitsverklaring Hogeschool 
2000-2001). Deze kwaliteitsverklaring werd in het Bestuurscollege bijgestuurd in het 
academiejaar 2002-20036. 

De kwaliteitszorg van de ondersteunende diensten werd in 2006 losgekoppeld van de 
kwaliteitszorg onderwijs. Daarbij werd ook een reorganisatie doorgevoerd7. 

Volgende nieuwe invulling wordt gegeven aan de kwaliteitsborging en –verbetering 
van de ondersteunende diensten: 

• elke sector en dienst staat in voor kwaliteitsborging en –verbetering van zijn sector of 
dienst; 

• elke sector en dienst stelt jaarlijks operationele en persoonlijke doelstellingen op. De 
resultaten worden op periodieke basis gemeten en bijgestuurd; 

• alle procedures worden periodiek geëvalueerd en geactualiseerd; 

                                                        
1 B5.1-1 B/BC/1997/OND/123 Kwaliteitsprioriteiten 1997-1998 
2 B5.1-2 B/BC/1998/OND/182 Kwaliteitsprioriteiten 1998-1999 
3 B5.1-3 Profiel DKC 
4 B5.1-4 B/RvB/2000/AB/0052 Kwaliteitsverklaring hogeschool 
5 B5.1-5 B/BC/2000/AB/0218 Uitbouw kwaliteitszorg 2000-2001 
6 B5.1-6 B/BC/2002/AB/0217 Uitbouw kwaliteitszorg 2002-2003 
7 B5.1-7 B/BC/2006/AB/0219 

5 INTERNE KWALITEITSZORG 
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• de dienst interne audit waakt, in opdracht van het auditcomité, over de kwaliteit van de 
ondersteunende processen en procedures;  

• de juridische dienst en de dienst veiligheid, milieu en kwaliteitszorg bewaken, elk op 
hun domein, de conformiteit met wettelijke en reglementaire bepalingen. 

In januari 20088 werd beslist om de ondersteuning van de departementale 
kwaliteitszorg uit te breiden door een departementale kwaliteitscel in elk departement 
op te richten. Voor KASK kwam er vanaf mei 2008 een voltijdse functie 
kwaliteitsmedewerker bij. Momenteel zijn er tengevolge hiervan een 100% mandaat 
kwaliteitszorgcoördinator onderwijs en een 50% mandaat kwaliteitszorgcoördinator 
onderzoek. 

Kwaliteitszorg onderwijs gebeurt verder zoals beschreven in de ‘Uitbouw van de 
kwaliteitszorg’. Het bestuur heeft een beslissing geformuleerd om het visitatie- en 
accreditatieproces aan de Hogeschool Gent op een vlotte manier te laten verlopen en 
heeft een stappenplan opgesteld met de verschillende te ondernemen acties, de 
uitvoerder en de beslissingsbevoegdheid9. 

De centrale kwaliteitszorgcoördinator adviseert over kwaliteitszorg en organiseert de 
uitwisseling van ervaringen in systematisch overleg met de departementale 
kwaliteitszorgcoördinatoren (overzicht DKC-vergaderingen). Hij volgt de kwaliteitszorg 
op in de centrale administratie en in de departementen en rapporteert hierover. Op 
basis daarvan kan het Bestuurscollege het beleid bijsturen. De kwaliteitszorgcoördinator 
is actief lid van overlegcommissies over kwaliteitszorg op VLHORA- en associatieniveau 
en rapporteert regelmatig hierover tijdens vergaderingen met de departementale 
kwaliteitszorgcoördinatoren. 

5.1.2 De krachtlijnen van het kwaliteitszorgsysteem van de Hogeschool Gent 

5.1.2.1 Zelfevaluatie 

Op elk niveau (de hogeschool als geheel, de sector, de dienst van de algemeen 
directeur, het departement, de opleiding) wordt regelmatig een zelfevaluatie uitgevoerd 
om na te gaan of aan de vooropgezette kwaliteitseisen wordt voldaan, opdat de 
doelstellingen van de betrokken eenheid nagestreefd worden. De Hogeschool Gent 
heeft ervoor gekozen zelfevaluatierapporten op te stellen op basis van EFQM en met 
behulp van de TRIS–methode. 

5.1.2.2 Bevraging van belanghebbenden 

De belanghebbenden worden regelmatig bevraagd om na te gaan of hun 
verwachtingen worden ingelost. Belanghebbenden zijn de studenten, de alumni, de 
medewerkers en de vertegenwoordigers van het beroepenveld. 

5.1.2.3 Verbeterdoelen 

De zelfevaluatie en elke bevraging van een type belanghebbende leiden tot 
verbeterdoelen die door de overeenstemmende bestuursinstantie worden vastgelegd. 

5.1.2.4 Verbeterplannen 

Elk verbeterdoel leidt tot een verbeterplan. Dat bevat minstens een timing van de 
voorgenomen acties en de wijze waarop (eventueel ook tussentijds) wordt nagegaan 
of de verbetering al dan niet gerealiseerd is. Een verbeterplan kan acties bevatten die 
zich over verschillende jaren uitstrekken. 

5.1.2.5 Jaaractieplan (JAP) ‘Kwaliteitszorg’ 

Bij het begin van de werkperiode (in het departement per academiejaar, in de centrale 
diensten per kalenderjaar) wordt een jaaractieplan ‘Kwaliteitszorg’ goedgekeurd door 
de overeenstemmende bestuursinstantie. Dat bevat zowel de acties voor de realisatie 
van de verbeterdoelen, afgeleid uit de jongste zelfevaluatie(s) en uit de verschillende 
soorten bevragingen van de belanghebbenden, als de acties om te voldoen aan de 
kwaliteitseisen die verder in die beslissing zijn beschreven. 

                                                        
8 B5.1-8 B/BC/2008/PER/0016 
9 B5.1-9 B/BC/2006/OND/0198 
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5.1.2.6 Hoofdstuk ‘Kwaliteitszorg’ van het jaarverslag 

In het hoofdstuk ‘Kwaliteitszorg’ van het jaarverslag brengen het departement en de 
sector of dienst van de Algemeen directeur verslag uit over de uitvoering van hun 
jaaractieplan kwaliteitszorg. 

5.1.2.7 Ondersteuning en opvolging 

De centrale kwaliteitszorgcoördinator (CKC) staat ter beschikking om elk departement te 
ondersteunen bij haar kwaliteitszorg. Elk departement dient de verslaggeving van haar 
zelfevaluatie in (inclusief afgeleide verbeterdoelen), de eigen bevragingsresultaten met 
hun analyse, haar verbeterplannen, haar jaaractieplan ‘kwaliteitszorg’ en het hoofdstuk 
‘kwaliteitszorg’ uit het jaarverslag. 

In overleg met de departementale kwaliteitszorgcoördinatoren werkt de CKC 
handleidingen uit ten behoeve van de kwaliteitszorg in de departementen en stimuleert 
hij uitwisseling van ervaringen tussen de opleidingen en departementen. Samen met 
hen werkt hij daartoe per academiejaar een jaaractieplan uit. De CKC opereert in een 
structuur die het mogelijk maakt de kwaliteitsacties van de departementen op elkaar af 
te stemmen en kruisbestuiving te stimuleren. Daartoe zijn er maandelijkse 
overlegvergaderingen met alle departementale kwaliteitszorgcoördinatoren. 

Daarnaast organiseert de CKC minstens 1 keer per jaar een ‘kwaliteitsdag’ waaraan niet 
alleen de departementale kwaliteitszorgcoördinatoren deelnemen, maar ook (afhankelijk 
van de thema’s die behandeld worden) voorzitters van opleidingscommissies, 
vakgroepvoorzitters, studiebegeleiders, stageverantwoordelijken, docenten/lectoren en 
departementshoofden. 

De CKC doet ook aan beleidsvoorbereidend werk. 

5.1.2.8 Bijsturing kwaliteitsbeleid 

Aan de hand van de rapportage van de CKC op basis van het hoofdstuk 
‘kwaliteitszorg’ van de jaarverslagen kan het Bestuurscollege beslissen om zijn 
kwaliteitsbeleid bij te sturen. 

5.1.3 De uitbouw van de kwaliteitszorg op departementaal niveau 

5.1.3.1 Verschillende pijlers voor kwaliteitszorg 

De kwaliteitsverklaring schrijft voor dat de kwaliteitszorg op verschillende pijlers rust: 
• eerst en vooral zijn er de zelfevaluatierapporten (interne en externe). Elke zelfevaluatie 

leidt tot een rapport dat bezorgd wordt aan de CKC. Voor externe visitaties wordt het 
zelfevaluatierapport voorgelegd aan de Departementsraad en vervolgens aan het 
Bestuurscollege. Het Bestuurscollege bekrachtigt de beslissing van de Departementsraad 
over de opvolging van de aanbevelingen van de visitatiecommissie; 

• verder vormen de verschillende soorten bevragingen (opleiding, afgestudeerden, 
opleidingsonderdelen,…) de input om de sterke en minder sterke punten van een 
opleiding in kaart te brengen; 

• vanuit de zelfevaluaties en de bevragingen worden er verbeterpunten geëxtraheerd die 
door de Departementsraad worden goedgekeurd; 

• elk departement stelt bij aanvang van het academiejaar een jaaractieplan op met de 
planning van de kwaliteitsbevorderende activiteiten; 

• tot slot voorziet de hogeschool ondersteuning en opvolging door de CKC. 

5.1.3.2 Organisatie bevragingen en zelfevaluaties 

De kwaliteitszorgcoördinator stelt een meerjarenplanning op, rekening houdend met de 
beslissingen van het Bestuurscollege voor de uitbouw van de kwaliteitszorg, met 
departementale verbeterpunten, en met de planning van de visitaties. 

De departementale kwaliteitszorgcoördinator waakt erover dat er op regelmatige basis 
bevragingen georganiseerd en verwerkt worden10. 

De resultaten van elke bevraging (behalve van de opleidingsonderdelen) worden ter 
beschikking gesteld van alle docenten. Aan hen wordt gevraagd opmerkingen te 

                                                        
10 B2.4-1 Meerjarenplan bevragingen 
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formuleren die nadien in gezamenlijk overleg met alle docenten, de 
kwaliteitszorgcoördinator en het departementshoofd besproken worden en waaruit 
verbeterdoelen voor het volgende academiejaar afgesproken worden. De geplande 
actiepunten worden dan besproken en vastgelegd in de opleidingscommissie. Zij gaat 
na welke voorwaarden noodzakelijk zijn om de beoogde verbetering te realiseren en 
stelt een verbeterplan op met een timing voor de realisatie van de verbetering. De 
resultaten worden op departementale vergaderingen verder besproken zodat ook op 
dit niveau acties kunnen worden ondernomen. 

Een stafmedewerker bevragingen en studietijdmetingen (Sector Onderwijs, Onderzoek 
en Dienstverlening; Centrale Administratie) zal meer uniformiteit brengen in de methode 
van bevragen en rapporteren binnen de Hogeschool Gent. 

5.1.3.3 Systeem van bevraging (technisch) 

De bevragingen worden op papier uitgevoerd. Het departement Bedrijfsmanagement 
van de hogeschool is verantwoordelijk voor het inlezen van de documenten en de 
statistische verwerking van de resultaten. De statistisch verwerkte resultaten worden 
daarna samen met de gegevens uit de open vragen, door de kwaliteitszorgcoördinator 
verwerkt in een visueel grafisch overzichtelijk document. 

5.1.3.4 Zelfevaluatie 

Op basis van het tijdspad voor visitaties van de VLHORA worden er zowel interne als 
externe zelfevaluaties geprogrammeerd. De timing van de interne zelfevaluaties werd 
niet gehandhaafd wegens het minder goed functioneren van de vorige 
kwaliteitszorgcoördinator. Bij het opstellen van het zelfevaluatierapport (ZER) werd ook 
gebruik gemaakt van het TRIS-model om de opleiding te evalueren en de huidige 
toestand met sterke punten en verbeterpunten te beschrijven. Het zelfevaluatierapport 
volgt de indeling van de NVAO-onderwerpen, maar is gebaseerd op het TRIS-model. 

Vanaf het academiejaar 2008-2009 zal er gewerkt worden met werkgroepen 
(Studiebegeleiding, Personeel & Voorzieningen, Interne kwaliteitszorg en 
Internationalisering). De bedoeling van deze werkgroepen is vooral om systematischer 
interne zelfevaluaties over de opleidingen heen uit te voeren. De departementale 
kwaliteitszorgcoördinator zal de benodigde werkdocumenten aanleveren en zal indien 
gewenst de noodzakelijke opleidingen coördineren (vb. voor het voeren van 
functioneringsgesprekken of voor het uitvoeren van een TRIS-vergadering). 

5.1.3.5 Overzicht van de uitgevoerde bevragingen 

 B E V R A G I N G  OV E R  D E  OP L E I D I N G  

Binnen de opleiding Beeldende Kunsten vond een bevraging over de opleiding plaats 
tijdens:  

academiejaar 2000-2001 
Deze vragenlijst11 over de opleiding werd opgesteld door docenten binnen de 
opleidingscommissies Audiovisuele en Beeldende kunsten. Ze werd afgenomen in 
november 2000 van alle studenten van de eerste meestergraad. De schriftelijke enquête 
bestond uit open vragen over de tevredenheid over de hoeveelheid, de inhoud en de 
wijze van doceren van de theorie en van het atelier, de begeleiding in het atelier, de 
zelfstudie binnen de theorie, de feedback over de opleiding en de beschikbare tijd voor 
persoonlijk werk. De studenten werd gevraagd hun antwoorden te motiveren. 

academiejaar 2006-2007 
De vragenlijsten over de opleiding werden centraal reeds een aantal keer bijgestuurd in 
functie van nieuwe ontwikkelingen (bv. het gebruik van het elektronisch leerplatform) 
of op vraag van de studietrajectbegeleider of opleidingscommissie (bv. om de 
verwachtingen van de studenten na te gaan, of over de organisatie van het 
aanverwant keuzepakket). De meest actuele vragenlijst over de opleiding behandelt 
informatieverstrekking en verwachtingen, internationalisering, infrastructuur, gebruik 
van elektronische leeromgeving en onderwijs/examenorganisatie en het aanverwant 
keuzepakket. De vragenlijst zal voor het academiejaar 2008-2009 opnieuw 

                                                        
11 B2.1-3 Vragenlijst 2000-2001 
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geactualiseerd en elektronisch gemaakt worden in samenwerking met de 
associatiepartners. 

De schriftelijke enquêtes werden afgenomen in juni 2007 na een theoretisch examen. 
De bevraging12 bevatte 33 (voor 1ste bac 30) beweringen waarbij de student met een 
score van 1 tot en met 5 aangaf in welke mate hij het eens was met die bewering. 
Daarnaast waren er 5 (voor 1ste bac 4) open vragen. 

De gegevens van de gesloten en open vragen werden ingevoerd en verwerkt. 

De resultaten werden onder alle betrokken docenten verspreid13 en besproken in een 
vergadering per afstudeerrichting of per atelier waarop alle betrokken docenten 
uitgenodigd waren. Op die vergadering werden op basis van de resultaten gezamenlijk 
verbeterpunten voor het huidig en volgend academiejaar afgesproken14. Daarna kregen 
alle studenten een verslag van de resultaten en de voorgestelde verbeterpunten15. 

 B E V R A G I N G  OV E R  D E  OP L E I D I N G S ON D E R D E L E N  

Binnen de opleiding Beeldende kunsten werd in 1998-1999 een bevraging over alle 
opleidingsonderdelen afgenomen. Er zijn gegevens maar er is geen analyse beschikbaar 
van de verschillende opleidingsonderdelen. Door een verlies van codes kon er geen 
link gemaakt worden van de gegevens naar de verschillende opleidingsonderdelen. 

In 2003-2004 werden alle studenten van 2de, 3de en 4de jaar van de afstudeerrichting 
Grafisch Ontwerp (toen grafische- en reclamevormgeving) bevraagd over 9 
opleidingsonderdelen van het 1ste jaar, 7 opleidingsonderdelen van het 2de jaar, en 8 
opleidingsonderdelen van het 3de jaar. 

Vanaf het academiejaar 2007-2008 plannen we de bevraging van alle 
opleidingsonderdelen over alle jaren van alle afstudeerrichtingen en ateliers16. De 
kwaliteitszorgcoördinator heeft zich immers in eerste instantie toegespitst op de 
bevraging over de opleiding zelf. Bovendien was het een keuze van de opleiding om 
een globale bevraging uit te voeren over de opleidingsonderdelen van het nieuwe 
programma (academische bacheloropleiding), aangezien er weinig terugkoppeling is 
van het oude programma naar het nieuwe programma (ABA/AMA). In juni 2008 
werden alle opleidingsonderdelen ‘atelier’ in alle bachelorjaren van alle 
afstudeerrichtingen/ateliers bevraagd. 

De meest actuele vragenlijst omvat een algemeen oordeel over verschillende aspecten: 
informatie over de competenties, doelstelling, inhoud, infrastructuur, kosten, docent, 
het studiemateriaal, de gehanteerde onderwijsvormen, de evaluatie, de 
moeilijkheidsgraad en de studielast. Deze vragenlijst werd centraal reeds een aantal 
keren bijgestuurd en afgestemd op de NVAO-criteria. Voor academiejaar 2008-2009 
zal een nieuwe bevraging beschikbaar zijn via het digitaal leerplatform Dokeos. 

De analyse van de opleidingsonderdelen zal schriftelijk aan de betrokken OP-leden 
bezorgd worden. Alle analyses worden bijgehouden door het departementshoofd en 

                                                        
12 B5.1-10 Vragenlijst 2006-2007 
13 B5.1-11 verslag studentenbevraging 2006-2007 Fotografie – B5.1-12 verslag studentenbevraging 2006-2007 
Textielontwerpen – B5.1-13 verslag studentenbevraging 2006-2007 Mode – B5.1-14 verslag studentenbevraging 2006-
2007 Multimediale Vormgeving – B5.1-15 verslag studentenbevraging 2006-2007 Grafisch Ontwerp 1ste bac – B5.1-16 
verslag studentenbevraging 2006-2007 Grafische Vormgeving – B5.1-17 verslag studentenbevraging 2006-2007 
Illustratie – B5.1-18 verslag studentenbevraging 2006-2007 Grafiek – B5.1-19 verslag studentenbevraging 2006-2007 
Web & Interactief Design – B5.1-20 verslag studentenbevraging 2006-2007 Schilderkunst – B5.1-21 verslag 
studentenbevraging 2006-2007 Tekenen – B5.1-22 verslag studentenbevraging 2006-2007 Mediakunst – B5.1-23 
verslag studentenbevraging 2006-2007 Beeld & Installatie– B5.1-24 verslag studentenbevraging 2006-2007 
Beeldhouwkunst 
14 B5.1-25 verslag bespreking bevragingsresultaten Fotografie – B5.1-26 verslag bespreking bevragingsresultaten 
Textielontwerpen – B5.1-27 verslag bespreking bevragingsresultaten Mode – B5.1-28 verslag bespreking 
bevragingsresultaten Multimediale Vormgeving – B5.1-29 verslag bespreking bevragingsresultaten Grafisch Ontwerp 1ste 
bac – B5.1-30 verslag bespreking bevragingsresultaten Grafische Vormgeving – B5.1-12 verslag bespreking 
bevragingsresultaten Illustratie – B5.1-32 verslag bespreking bevragingsresultaten Grafiek – B5.1-33 verslag bespreking 
bevragingsresultaten Web & Interactief Design – B5.1-34 verslag bespreking bevragingsresultaten Schilderkunst – B5.1-
35 verslag bespreking bevragingsresultaten Tekenen – B5.1-36 verslag bespreking bevragingsresultaten Mediakunst – 
B5.1-37 verslag bespreking bevragingsresultaten Beeld & Installatie– B5.1-38 verslag bespreking bevragingsresultaten 
Beeldhouwkunst 
15 B5.1-39 verslag voor studenten Fotografie – B5.1-40 verslag voor studenten Textielontwerpen – B5.1-41 verslag voor 
studenten Mode– B5.1-42 verslag voor studenten Multimediale Vormgeving – B5.1-43 verslag voor studenten Grafisch 
Ontwerp 1ste bac – B5.1-44 verslag voor studenten Grafische Vormgeving – B5.1-45 verslag voor studenten Illustratie – 
B5.1-46 verslag voor studenten Grafiek – B5.1-47 verslag voor studenten Web & Interactief Design – B5.1-48 verslag 
voor studenten Schilderkunst – B5.1-49 verslag voor studenten Tekenen – B5.1-50 verslag voor studenten Mediakunst – 
B5.1-51 verslag voor studenten Beeld & Installatie– B5.1-52 verslag voor studenten Beeldhouwkunst 
16 zie B2.4-1 Meerjarenplanning bevragingen 
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de departementssecretaris. De intentie is om uitsluitend bij relevante problemen 
(gesignaleerd door studenten of door de opleidingscommissie), het betrokken OP-lid 
uit te nodigen om bij het departementshoofd de resultaten te bespreken. 

 B E V R A G I N G  V A N  B E R OE P E N V E L D  

Begin 2004 werd een externe adviserende werkveldcommissie (resonantiecommissie) 
samengesteld om advies te geven in verband met de omvorming van de opleidingen 
naar de nieuwe BaMa structuur. 

Informatie van het beroepenveld wordt verkregen door de juryleden van de 
afstudeerprojecten systematisch te bevragen. Deze bevraging gebeurde in het verleden 
op ongestructureerde wijze. Vanaf het academiejaar 2008-2009 wordt op het einde 
van het jaar een bevraging georganiseerd bij alle juryleden. 

Vanaf 2007-2008 kunnen masterstudenten ervoor kiezen werkveldervaring op te 
doen als onderdeel van hun programma (te kiezen opleidingsonderdeel voor 6 of 9 
studiepunten). De bevraging van deze externe partner zal onderdeel uitmaken van de 
evaluatie. 

 E N QU Ê T E  A F G E S T U D E E R D E N 

In alle afstudeerrichtingen wordt er contact opgenomen met de afgestudeerden, in de 
afstudeerrichting Fotografie en Textielontwerpen gebeurt dit systematisch (zie facet 
6.1). De coördinator van het laatste jaar vraagt de curricula van de oud-studenten op 
om zo hun evolutie te volgen. 
Aankondigingen van tentoonstellingen, publicaties en prijzen van oud-studenten 
worden gepubliceerd op de website van KASK17. 

Formele tevredenheidsenquêtes over de inhoud van de opleiding zijn er nog niet voor 
alle afstudeerrichtingen. Wel wordt dit bevraagd tijdens gelegenheden waar veelvuldig 
contacten met alumni mogelijk zijn (projectvoorstellingen, jury’s, ...). De 
kwaliteitszorgcoördinator stelde een modelblad18 met vragen op. Dit formulier werd als 
test gebruikt bij de bevraging van de afgestudeerden Textielontwerpen in 2008 en zal 
na evaluatie ter goedkeuring voorgelegd worden aan de vakgroepen en 
opleidingscommissie om vanaf 2008-2009 te gebruiken in alle afstudeerrichtingen. 

De opleidingscommissie opteert ervoor om feedback te krijgen over het nieuwe 
opleidingsprogramma en wil de afgestudeerden bevragen vanaf het academiejaar 
2008-2009. Het opleidingsprogramma is immers grondig gewijzigd. Ten vroegste in 
juli 2008 studeert de eerste masterstudent af. 

Uit de resultaten van de enquête van alle afgestudeerden Textielontwerpen blijkt een 
globale tevredenheid over de genoten opleiding (7,2/10). Sterke punten die worden 
aangehaald zijn zelfontplooiing, artistieke vrijheid en creativiteit. Een tekort aan 
technische kennis en kennis van computerprogramma’s zijn de vaakst aangehaalde 
minpunten. Het nieuwe programma (dat sinds 2 jaar van start is gegaan) komt 
grotendeels tegemoet aan de tekortkomingen die de alumni vermelden. Er zijn nog 
geen afgestudeerden die het nieuwe programma volledig doorlopen hebben. 

 F U N C T I ON E R I N G S G E S P R E K K E N  

Functioneringsgesprekken vinden nog niet systematisch plaats binnen KASK.  

5.1.3.6 Resultaten van de bevragingen 

 B E V R A G I N G E N  OV E R  D E  OP L E I D I N G  

Het antwoordpercentage van de bevraging over de opleiding in 2006-2007 was 
voldoende representatief (gemiddeld 75%) en varieerde onder de verschillende 
afstudeerrichtingen en ateliers: 
Fotografie    74% 
Textielontwerp   85% 
Mode    63% 

                                                        
17 zie B6.1-1 Overzicht KASK-agenda 
18 B5.1-53 Vragenlijsten alumni 
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Multimediale Vormgeving  85% 
Grafisch Ontwerp 1ste bac  71% 
GO – Grafische Vormgeving  85% 
GO – Illustratie   88% 
GO – Grafiek    65% 
GO – Web- & Interactief Design 84% 
Vrije Kunsten – Schilderkunst  74% 
VK – Tekenen   50% 
VK – Mediakunst   68% 
VK – Beeld & Installatie  79% 
VK – Beeldhouwkunst  67% 

In de bevraging over de opleiding komen verschillende items aan bod die in een 
verslag19 per atelier gegroepeerd en geanalyseerd werden. De resultaten werden 
besproken op een bijzondere docentenvergadering per atelier. Hieronder volgt een 
overzicht van de belangrijkste sterke punten en aandachtspunten: 

Sterke punten voor de opleiding algemeen: 
• in elke afstudeerrichting (en in elk atelier) zijn de studenten tevreden over 

 de beschikbaarheid van de docenten; 
 de dienstverlening van het studentensecretariaat; 
 het materiaal in de bibliotheek. 

• in bijna elke afstudeerrichting (en in elk atelier) zijn de studenten tevreden over 
 hun globale opleiding; 
 de wijze waarop ze als persoon aan bod komen binnen de opleiding, die 

overeenkomt met hun verwachtingen; 
 de informatie over de kosten; 
 de dienstverlening in de bibliotheek; 
 de mogelijkheid om andere studiegebieden te verkennen die niet onmiddellijk in 

de lijn liggen van de afstudeerrichting waarvoor ze gekozen hebben in het 
‘aanverwant keuzepakket’; 

 de mogelijkheid om op de hogeschool terecht te kunnen met persoonlijke 
problemen; 

 de studiebelasting per academiejaar. 

Zwakke punten voor de opleiding algemeen: 
• in bijna elke afstudeerrichting (en van elk atelier) beschikken de studenten over 

onvoldoende informatie over 
 studeren in het buitenland; 
 verder studeren; 
 beroepsmogelijkheden; 

• ook de praktische organisatie van en de inhoudelijke informatie over de 
keuzemogelijkheden van het opleidingsonderdeel ‘aanverwant keuzepakket’ wordt 
door de studenten van de meeste afstudeerrichtingen als zwak bevonden. 

 

5 . 2  MA A TR E GE L E N TE R  V E R BE TE R I NG (F A C E T  5 . 2 )  

5.2.1 Zelfevaluaties 

In november 199820 nam het Bestuurscollege het initiatief tot een kwaliteitsbeoordeling 
van de opleidingen Beeldende Kunsten teneinde het toekomstig beleid voor de 
Hogeschool Gent (specifiek inzake de kunstopleidingen) optimaal te kunnen 
voorbereiden en uitvoeren. Voor de uitvoering van de externe kwaliteitsbewaking 
werd het EFQM model, dat vertaald werd naar de Vlaams Onderwijs TRIS-methode, 
gebruikt. Het zelfevaluatierapport werd in juni 1999 opgemaakt. De externe 
visitatiecommissie stelde haar terugmeldingsrapport voor in februari 2000. 
“Sterk is zonder meer de interactie tussen docenten en studenten, zoals studenten dat 
ook aangeven. Studenten zijn over het algemeen erg tevreden over hun opleiding. De 
theoretische component is sterk naast de praktische. Er is een flexibel navormingsbeleid. 
Verrassend vond de commissie de wijze waarop docenten erin slagen binnen de 

                                                        
19 Zie hiervoor B5.1-11 tot en met B5.1-52 
20 B5.2-1 B/BC/1998/OND/183 
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beperkte middelen toch wegen te vinden om de kwaliteit, voor zover het gaat overeind 
te houden... Sterk is ook de externe gerichtheid van de Beeldende Kunsten, ook 
internationaal.” 
De aanbevelingen vanuit de commissie werden in de opleidingscommissie, het 
basisoverleg en departementsraad besproken. Er werd een lijst met verbeteritems 
aangemaakt en een verbeterplan. Er werd o.a. een ‘denktank’ opgericht bestaande uit 
theoriedocenten, atelierdocenten en oud-studenten die zich bogen over de visie, de 
relevantie van het departement in de maatschappij; ze zetten nieuwe denkpistes uit en 
gaven feedback op de doelstellingen van de opleiding, de toekomst van het 
kunstonderwijs, cultuur en maatschappij. De leden van de denktank werkten daarna 
ook mee aan de wijzingen ten gevolge van de BA/MA hervorming. 

Het nastreven van verbeteracties gebeurde in het verleden eerder ad hoc en niet altijd 
even systematisch. In het academiejaar 2000-2001 werd een departementale 
kwaliteitszorgcoördinator aangesteld die de bevragingen over de verschillende 
opleidingen in eerste instantie structureerde en systematiseerde.  

Docenten zijn kritisch ingesteld en erg betrokken en ze evalueren systematisch hun 
werking en programma in de opleidingscommissies en vakgroepvergaderingen, maar 
een formele TRIS-zelfevaluatie gebeurde tot nu toe nog niet. Bij het samenstellen van 
dit rapport werd het TRIS-handboek wel gebruikt om de sterke en zwakke punten van 
de opleiding te formuleren. 

Vanaf het academiejaar 2008-2009 zullen systematisch en gestructureerd verschillende 
TRIS-vergaderingen georganiseerd worden, zowel binnen de opleiding als over de 
opleidingen heen in TRIS-werkgroepen. De kwaliteitszorgcoördinator zal waken over 
de regelmaat waarmee interne zelfevaluaties uitgevoerd worden. 

5.2.2 Jaaractieplannen 

Verbeterpunten (afgeleid zowel uit de ‘zelfevaluaties’ als uit de verschillende 
bevragingen) worden als actiepunt in het jaaractieplan opgenomen. 

De eerste jaaractieplannen voor de opleiding dateren uit het academiejaar 2002-2003. 
Initieel omvatte het jaaractieplan de verbeterpunten die men per jaar wou aanpakken. 
De structuur van de jaaractieplannen werd ondertussen enigszins bijgestuurd. Sedert 
het academiejaar 2006-200721 wordt aangegeven hoe men het verbeterdoel wenst te 
bereiken, binnen welk tijdspad, wie er verantwoordelijk voor is. Er wordt een detail 
opgemaakt van de te ondernemen acties. Het is de taak van de voorzitter van de 
opleidingscommissie om over de opvolging van het jaaractieplan te waken. Dit 
jaaractieplan wordt voorgelegd op de opleidingscommissie ter evaluatie en 
goedgekeurd door de Departementsraad aan het begin van elk academiejaar. Aan het 
begin van elk academiejaar wordt het jaaractieplan van het vorige academiejaar 
besproken en indien nodig bijgestuurd. Het jaarverslag laat zien welke actiepunten 
succesvol waren. De actiepunten die onvolledig of niet uitgevoerd werden, dienen 
verantwoord en eventueel hernomen te worden in het nieuwe jaaractieplan. Hierover 
meer in het hoofdstuk kwaliteitszorg van het departementaal jaarverslag. 

Vanaf het academiejaar 2002-2003 werden jaaractieplannen opgesteld. Verschillende 
zaken werden belicht en afgewerkt. Hieronder volgt een kort overzicht van de acties: 

acties 2002-2003: 
• bevraging van de opleiding Beeldende Kunsten, afstudeerrichting Grafisch Ontwerp; 
• studietijdmeting. 

acties 2003-2004: 
• formuleren van verbeterdoelen naar aanleiding van het visitatierapport 

Interieurvormgeving en vastleggen van prioriteiten en tijdsschema; implementeren van 
de aanbevelingen van de visitatiecommissie in de nieuwe bachelor, 

• formuleren van verbeterdoelen nav. studentenbevraging Grafisch Ontwerp en 
vastleggen van prioriteiten en tijdsschema (titularissen), 

• bevraging van opleiding Beeldende Kunsten, afstudeerrichting Mode-, Textiel- en 
Toneelkostuumontwerpen (MTT) en de afstudeerrichting Beeldhouwkunst, 

• voorleggen van de profielen van de opleiding aan werkveldcommissies in het kader 
van de Ba/Ma hervorming. 

                                                        
21 B5.2-2 Jaaractieplan 2006-2007 – B5.2-3 Jaaractieplan 2007-2008 
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acties 2004-2005: 
• evaluatie van de 1ste bachelor; 
• DOOP: begeleiding van projectonderwijs in de opleiding Interieurvormgeving; 
• DOOP: onderzoek en ontwikkeling van een instrument voor leertrajectbegeleiding van 

kunststudenten; 
• resonantiegesprekken in de opleiding beelden kunsten, afstudeerrichting Mode-, 

Textiel- en Toneelkostuumontwerpen (MTT); 
• oprichting van de werkgroep ‘imago’ Interieurvormgeving; 
• aanpak Sid-in-beurzen en opendeurdag; 
• actieve en dynamische aanwezigheid binnen het werkveld; 
• activeren van alumniwerking; 
• opmaken van infobrochures voor externe communicatie; 
• uitbouw van de departementale website; 
• personeel stimuleren om meer gebruik te maken van Dokeos; 
• uitbouwen van onderzoek en dienstverlening; 
• uitbreiding van de ‘KASK-week’ de eindejaarstentoonstellingen en activiteiten van het 

departement. 

acties 2005-2006: 
• personeelsformatie aanpassen en half-time DKC aanwerven; 
• bijsturen van tekortkomingen in de bachelorprogramma's; 
• programmawijziging van de afstudeerrichting Gecombineerde Media; 
• studentenbevragingen organiseren binnen de afstudeerrichtingen Fotografie, 

Animatiefilm en Schilderkunst; 
• opmaken van tussentijdse zelfevaluatierapporten; 
• bijzondere aandacht in personeelsbeleid voor onderzoekscompetenties; 
• de werkgroep onderzoek bevordert de onderzoekscultuur binnen de academie; 
• voorbereiden van de introductie van de stage in 3de bac Interieurvormgeving; 
• de in kaart gebrachte leerinhouden van de opleiding Interieurvormgeving worden 

beter op elkaar afgestemd binnen éénzelfde jaar en tussen diverse jaren; 
• toetsen van de opleiding Interieurvormgeving aan de verbeterpunten uit het 

visitatierapport; 
• DOOP-project binnen het atelier Grafiek (integratie van Dokeos als reflexieve ruimte in 

het pedagogisch proces) wordt uitgetest in andere opleidingen; 
• interne communicatie: vereenvoudigen van vergadercultuur; 
• veralgemenen van het gebruik van Dokeos als intern communicatiekanaal; 
• onderzoeken of Dokeos aangepast kan worden aan onze specifieke noden; 
• externe communicatie: lancering van nieuwe website; 
• aanwerven van een professionele redacteur/redactrice voor de website; 
• herbepalen van de naam van het departement om de communicatie naar de 

buitenwereld te vereenvoudigen; 
• artistieke manifestaties zullen streven naar zichtbaarheid in de stad en buiten de 

campus; 
• actief stimuleren van docentenmobiliteit om de contacten te optimaliseren in het kader 

van de studentenmobiliteit. 

acties 2006-2007  
departementale acties: 

• de opleidingscommissies formuleren voorstellen voor de organisatie van een 
international class (een aanbod van Engelstalige opleidingsonderdelen); 

• per afstudeerrichting is 1 docent het aanspreekpunt voor het internationaal overleg; het 
overleg wordt gestructureerd; 

• onderzoek naar de kwaliteit en frequentie van de voorbije internationale 
studentenuitwisseling; 

• elke opleiding (per atelier) contacteert minstens 1 buitenlandse school om intens mee 
samen te werken binnen Erasmus-programma; 

• uitnodiging van alle afgestudeerden van KASK in het kader van alumniwerking; 
• de -te structureren- werkgroep onderzoek stelt een visietekst op die ter beschikking 

gesteld en besproken wordt met alle personeelsleden; 
• een opvolgingssysteem voor onderzoek wordt uitgewerkt en het overleg wordt 

gestructureerd; 
• organiseren van tentoonstellingen in de Kiosk-ruimte op de Bijlokesite; 
• de tentoonstellingen worden aangevuld met lezingen, workshops en reflectieve 

teksten; 
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• een overleg over een globaal gestructureerd beleid (organisatorisch en financieel) over 
de artistieke manifestaties wordt georganiseerd; 

• invulling van de 1ste verdieping van de kunsttoren - verbeteringswerken infrastructuur 
in de Academiestraat - verbeteringswerken aan de infrastructuur van de M-vleugel van 
de Bijloke; 

• de taakverdelingen binnen ICT worden duidelijk afgelijnd en geïmplementeerd; 
• uitwerken van een procedure voor bestelling van informaticamateriaal; 
• er wordt een duidelijke link gemaakt tussen de nieuwsbrief, de website en het 

personeel; 
• er worden verkennende gesprekken opgestart met de partners uit het werkveld ifv. 

toekomstige samenwerking; 
• meer docenten betrekken in het rechtstreeks gebruik maken van Dokeos als 

communicatiekanaal met de studenten; 
• een lange-termijn personeelsformatie wordt opgemaakt; 
• voor alle profielen wordt een functie- en taakomschrijving geïnventariseerd; 
• een geactualiseerde visietekst over dienstverlening wordt uitgeschreven en openbaar 

gemaakt aan alle OP-leden. 
 
specifiek voor Beeldende Kunsten: 

• een geactualiseerde visietekst wordt uitgeschreven en openbaar gemaakt aan alle OP-
leden; 

• alumni worden bevraagd over de uitoefening van hun functie en het werkveld wordt 
bevraagd over de integratie van de afgestudeerden in de werksituatie; 

• het geheel van studiefiches wordt vergeleken met de concretisering van de na te 
streven basiscompetenties door middel van een kruistabel en worden helder 
geschreven; 

• er wordt gepeild naar de verwachtingen van de startende student tijdens de Sid-ins, de 
infodagen, de toelatingsproeven en bij de studentenbevraging; 

• studentenbevragingen over de kwaliteit van de opleiding van alle studiejaren worden 
georganiseerd. 

acties 2007-2008 
departementale acties: 

• beter organiseren van doorstroom naar lessen Nederlands en opvolgen van 
anderstaligen; 

• beschikbaar stellen van personele middelen per atelier voor uitvoering van 
internationalisering; 

• uitwerken (in samenwerking met Conservatorium) van Engelstalig aanbod theoretische 
masterseminaries voor masterstudenten; 

• actief zoeken naar mogelijke internationale samenwerkingsverbanden; 
• organiseren van symposium, congres samen met internationale partners; 
• organiseren van een presentatiedag Doctoraat en Onderzoek in de Kunsten; 
• publicatie van onderzoeksprojecten; 
• publicatie van handleiding Doctoraat in de Kunsten gekoppeld aan lancerings- en 

publicatie Onderzoek in de Kunsten in Gent; 
• uitbouw van technische infrastructuur via financiële middelen van de onderzoeksraad; 
• opstart overleg en stuurgroep Bijlokecampus; 
• stand van zaken digitalisering en opstellen van investeringsplan ifv. beschikking over 

extra middelen van Hogent; 
• verwerving van basiscollectie bij externen als opstart van mediatheek; 
• uitwerken van aankooppolitiek; 
• onderhandeling met Hogent en Stad Gent over Kunstenbibliotheek met geïntegreerde 

mediatheek; 
• overleg over infrastructuur voor visualisatie; 
• tweetalige (NL/En) brochure ontwerpen voor Master in de Kunsten (samen met 

Conservatorium en Universiteit); 
• uitbouw van website per atelier; 
• vervanging van docenten na pensionering; 
• de link met onderzoek is een criterium bij de selectie; 
• de link met het artistieke veld is een blijvend criterium bij de selectie; 
• jaarlijkse toetsing en bespreking van de verslaggevingen door de kwaliteitscoördinator. 

 
specifiek voor Beeldende Kunsten: 
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• per semester en per afstudeerrichting (atelier) wordt een overleg opgestart tussen alle 
docenten van het semester en de resultaten worden gebrieft naar de studenten 
(coördinatievergadering); 

• per atelier een aanspreekpunt aanduiden voor informatieoverdracht internationalisering; 
• actief zoeken naar internationale contacten en samenwerkingsverbanden; 
• studentenbevragingen over de kwaliteit van de opleidingsonderdelen atelier en 

aanverwante opleidingsonderdelen - alle bachelorjaren; 
• jaarlijkse bevraging van alle masterstudenten; 
• opvolging van de verbeteracties uit de bevraging van de opleiding (2006-2007); 
• alle noodzakelijke voorbereidingen organiseren om het ZER uit te werken tegen 

01/07/08. 
 

5 . 3  BE TR E K K E N V A N ME DE W E R K E R S ,  S TUDE NTE N,  
A L UMNI  E N BE R O E PE NV E L D (F A C E T  5 . 3 )  

5.3.1 Betrekken van medewerkers 

Zoals reeds beschreven onder 0.1, kwam het externe zelfevaluatierapport tot stand 
door participatie van een groot aantal docenten. Alle docenten maakten deel uit van 
leesgroepen per onderwerp die de voorlopige teksten bijstuurden en aanvulden. Er 
werd ook gebruik gemaakt van het TRIS-model. Op basis van deze TRIS-evaluatie 
werd een sterkte-zwakteanalyse opgemaakt. Zowel de voorzitter van de opleiding, een 
aantal docenten (trajectcoördinatoren), als de departementale kwaliteitszorgcoördinator 
volgden een TRIS-opleiding. 

Alle docenten kunnen voorstellen van verbeterdoelen formuleren. Dat kan o.a. 
gebeuren n.a.v. de bespreking van de resultaten van bevragingen waar alle docenten 
op uitgenodigd worden. 

De acties uit de jaaractieplannen worden besproken in de opleidingscommissie. De 
voorzitter van de opleiding dient erover te waken dat deze acties geconcretiseerd 
worden en dat er verantwoordelijken voor aangesteld worden die de deadlines 
respecteren. De kwaliteitszorgcoördinator is actief aanwezig op de vergaderingen van 
de opleidingscommissie. 

Op de coördinatorenvergadering komen regelmatig zaken aan bod die kwaliteit 
aanbelangen. In het academiejaar 2006-2007 werd op een uitgebreide 
opleidingscommissie een uiteenzetting gegeven door de departementale 
kwaliteitszorgcoördinator over accreditatie/visitatie en de te verzamelen bijlagen. 

5.3.2 Betrokkenheid van de Departementsraad 

De jaaractieplannen, het departementaal verslag en het zelfevaluatierapport moeten 
goedgekeurd worden door de leden van de Departementsraad. Twee docenten van 
de opleiding Beeldende Kunsten zijn lid van de Departementsraad nl. Martien Van 
Beeck (artistiek docent Fotografie) en Erwin Wittevrongel (artstiek praktijkassistent 
Grafiek). 

5.3.3 Betrekken van de studenten 

In de Departementsraad zetelt doorgaans een drietal studenten van verschillende 
opleidingen. De voorzitter van de opleiding probeert elk jaar studenten te motiveren 
om deel te nemen aan de opleidingscommissies. In de praktijk blijkt dit niet altijd te 
lukken. Doorgaans is er een vrij informeel contact tussen de studenten en het 
onderwijzend personeel, waardoor eventuele problemen gemakkelijk ter sprake 
gebracht worden op opleidingscommissies. 

De respons op de studentenbevraging over de opleiding is goed, wat toch garant staat 
voor een zekere betrokkenheid. De resultaten van de bevragingen over de opleiding 
werden aan alle studenten meegedeeld samen met de actiepunten voor het volgend 
academiejaar. 

De Hogeschool Gent Studentenraad (HGSR) is de overkoepelende studentenraad van 
alle departementen van de hogeschool, waarin een student-vertegenwoordiger van 
ieder departement zetelt. (Participatiereglement Hogent) 
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Alle departementen binnen de Hogeschool beschikken over een platform dat de 
belangen van alle studenten van het betrokken departement behartigt. Dit orgaan heet 
participatiecommissie22. 

De studentenraad van KASK vormt hét orgaan om voor studenten inspraak te 
garanderen in het beleid van het departement KASK. Deze raad behandelt problemen, 
formuleert adviezen, organiseert evenementen en ze biedt ondersteuning voor 
studenteninitiatieven. De raad is samengesteld uit 8 studenten onder voorzitterschap 
(2007-2008) van Joachim Naudts (student Fotografie). 

5.3.4 Betrekken van het werkveld 

Het werkveld - waaronder veel oud-studenten - participeert aan kwaliteitszorg via 
verschillende formele en informele contacten. Dit gebeurt op verschillende niveaus 
door: 

• informele contacten tussen studenten en docenten op talloze tentoonstellingen; 
• het inschakelen van deskundigen en oud-studenten uit het werkveld als jurylid van 

masterprojecten; 
• de bijeenkomst van een resonantiecommissie in 2004; 
• de participatie van drie vertegenwoordigers van de sociale, economische en culturele 

milieus die bij het departement aansluiten in de Departementsraad; 
• het betrekken van deskundigen uit het beroepenveld bij sommige lessen of 

masterclasses; 
• een groot engagement van de meeste docenten in het werkveld. 

                                                        
22 zie B0-6 Participatiecommissie 
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Kritische analyse van het Interne kwaliteitszorg 

Sterke punten op het vlak van interne kwaliteitszorg 
 
• docenten, studenten en het werkveld werden actief betrokken bij het 

opstellen van de nieuwe studieprogramma’s; 
• er is een systematische aanpak om bevragingen te organiseren en te 

evalueren; er worden jaaractieplannen kwaliteitszorg opgesteld; 
• de kwaliteitszorgcoördinator is aanwezig in diverse overlegorganen; 
• de coördinatie en optimalisatie van de studentenbevragingen, inclusief 

studietijdmetingen, worden ondersteund door de centrale administratie van 
de Hogeschool Gent; 

• de kleinschalige aanpak van de pedagogiek van de ateliers leidt tot een 
snelle feedback en een permanente kwaliteitsbewaking via minder formele 
weg; 

• externe toets van de kwaliteit van de opleiding door peers tijdens jury’s, 
aanwervingprocedures, evaluatie van onderzoeksactiviteiten; 

• in diverse raden, zowel op hogeschool-, op departementaal- als op 
opleidingsniveau is vertegenwoordiging van studenten voorzien. 

 

Verbeterpunten op het vlak van interne kwaliteitszorg 
 
• snellere opvolging van verbeterpunten afkomstig uit de bevragingen. 
• rapportering over opvolging van geplande verbeteracties; 
• systematische en formele bevraging van de alumni over de tevredenheid 

van hun opleiding; 
• studenten motiveren tot actievere betrokkenheid bij de besluitvorming en 

de evaluaties in het kader van de interne kwaliteitszorg. 
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6 . 1  GE R E A L I S E E R D NI V E A U (F A C E T  6 . 1 )  

6.1.1 Toetsing van realisatie van de doelstellingen 

De bacheloropleiding startte in het academiejaar 2004-2005, de nieuwe 
masteropleiding in 2007-2008. Dit rapport is tot stand gekomen in de periode dat de 
bachelorstudenten afstudeerden. De masteropleiding kent nog geen afgestudeerden. 
Daarom is het voor de masterproef slechts mogelijk te verwijzen naar de realisaties van 
de vorige opleiding (afstudeerproject). 

De realisatie van de doelstellingen wordt uiteraard permanent opgevolgd via contacten 
met het werkveld, bijvoorbeeld tijdens tentoonstellingen, beurzen en andere 
professionele bijeenkomsten. Bij de evaluatie van de eindwerken wordt nagegaan of 
studenten de eindkwalificaties beheersen en wordt een beroep gedaan op zowel 
nationale als internationale juryleden die de eindwerken evalueren1. 
De waardering van de afgestudeerden door het beroepenveld en het werkveld is een 
belangrijke indicator voor de realisatie van de doelstellingen. 
Een kort overzicht voor de afstudeerrichting Fotografie ter illustratie: Het Fotomuseum 
Antwerpen selecteerde 7 afgestudeerden KASK voor de tentoonstelling en het 
bijhorende boek ’25 jaar persfotografie in de Standaard’ en 13 voor het boek 
‘Belgische Fotografen (1840-2005). Ook in het boek ‘De lichte kamer. De 
onverborgen fotografie’ benadert Johan Swinnen op een kritische wijze de fotografie. 
Van de 80 geselecteerde Belgische fotografen studeerden er 22 af aan de Academie 
van Gent. Het dagblad ‘De Morgen’ bracht onlangs een aantal mappen met foto’s op 
groot formaat op de markt onder de titel ‘De grootste fotografen’. Onder de 15 
geselecteerde fotografen waren 8 Belgen waarvan 4 afkomstig uit KASK. Deze cijfers 
zijn hoog, vermits het hier over een studie gaat die niet door een specifieke stijlrichting 
of periode beperkt werd. Tenslotte bestaat fotografie al 160 jaar en de opleiding in 
Gent amper 37 jaar. 
(zie ook verder 6.1.3 tewerkstellingsprofiel). 

De opleiding Beeldende Kunsten laat haar studenten niet los, ook niet na het 
afstudeermoment. Zij worden met interesse gevolgd en indien nodig ondersteund. Uit 
contacten blijkt dat de meeste (pas)afgestudeerden relatief tevreden zijn over de 
genoten opleiding. Formele tevredenheidsenquêtes over de inhoud van de opleiding 
zijn nog niet beschikbaar voor alle afstudeerrichtingen. De kwaliteitszorgcoördinator 
heeft een modelblad2 met vragen opgesteld dat ondertussen als test fungeerde bij de 
bevraging van de afgestudeerden Textielontwerpen in 2008. Na evaluatie zal dit 
formulier ter goedkeuring voorgelegd worden aan de vakgroepen en 
opleidingscommissie om het vanaf 2008-2009 te kunnen gebruiken in alle 
afstudeerrichtingen. De bevraging handelt over kennisaspecten, vaardigheden en 
attitudes bijgebracht in de opleiding, en het belang daarvan in de huidige job van de 
alumni. De vragenlijst werd afgestemd op het competentieprofiel. 

Uit de resultaten van de enquête van alle afgestudeerden Textielontwerpen blijkt een 
globale tevredenheid over de genoten opleiding (7,2/10). Sterke punten die worden 
aangehaald zijn zelfontplooiing, artistieke vrijheid en creativiteit. Een tekort aan 
technische kennis en kennis van computerprogramma’s zijn de vaakst aangehaalde 
minpunten. Het nieuwe programma (dat sinds 2 jaar van start is gegaan) komt 
grotendeels tegemoet aan de tekortkomingen die de alumni vermelden. Er zijn nog 
geen afgestudeerden die het nieuwe programma volledig doorlopen hebben. 

                                                        
1 zie B2.7-2 Overzicht externe juryleden 
2 Zie B5.1-53 Vragenlijsten alumni 

6 RESULTATEN 
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De website van KASK biedt een overzicht van de tentoonstellingen en prijzen van 
studenten, oud-studenten, docenten en oud-docenten3. De jaarverslagen van KASK 
vermelden eveneens de verschillende tentoonstellingen van de docenten en alumni. 

Sinds dit academiejaar kunnen masterstudenten ervoor kiezen om werkveldervaring op 
te doen als onderdeel van hun studieprogramma (opleidingsonderdeel voor 6 of 9 
studiepunten). De verslagen van de externe partners in deze werkveldprojecten dragen 
ertoe bij te evalueren of de beoogde competenties ook effectief worden bereikt in de 
masteropleiding. 
De meeste studenten in de master hebben dit academiejaar dit opleidingsonderdeel 
gekozen. 

6.1.2 Kwaliteit van de masterproef 

De kwaliteit van het eindwerk (vanaf dit jaar de masterproef) en het onthaal ervan op 
het publieke forum is een belangrijke waardemeter voor de kwaliteit van de opleiding 
Beeldende Kunsten. De volgende initiatieven zijn hierbij van groot belang. 

De Stichting Mathilde Horlait-Dapsens stelt jaarlijks een te verdelen bedrag ter 
beschikking (30.000 euro) van de Academies voor Schone Kunsten van België, voor 
de bekroning van verdienstelijke eindwerken. De prijs wordt toegekend door een 
externe jury (peers). In de periode 2002-2008 werd de prijs uitgereikt voor meerdere 
afstudeerwerken Beeldende Kunsten: Mediakunst (1), Schilderkunst (1), Grafisch 
Ontwerp (1), Mode (2), Fotografie (3) en Multimediale Vormgeving (3). 

Sinds 1996 richten de Vrienden van het S.M.A.K Coming People in. Voor deze 
groepstentoonstelling selecteren curatoren van het museum jaarlijks een aantal 
studenten die afstuderen aan KASK. Deze tentoonstelling gaat door in een museumzaal 
van het S.M.A.K. 

Young Artists (selected by) is een jaarlijks project dat de kunstenaars die de laatste drie 
jaar aan de departementen KASK Gent en Sint-Lucas Gent afstudeerden de 
mogelijkheid biedt om hun werk aan een externe curator voor te stellen. De selectie 
gebeurt door een onafhankelijk curator met grote expertise op het veld van de actuele 
beeldende kunsten. Sinds 2000 waren Jan Hoet, Lex ter Braak, Chris Dercon, Luk 
Lambrecht, Edith Doove, Philippe Van Cauteren, Hans Martens, Dirk Pauwels en 
Kathrin Ginsberg uitgenodigd om voor de selectie en de begeleiding van het project in 
te staan. In 2008 waren 7 van de 8 geselecteerden studenten van KASK. 

HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) organiseert in Vlaanderen de 
postacademische opleiding op het vlak van de beeldende en audiovisuele kunsten. Het 
biedt een vijventwintigtal jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland gedurende 
twee jaar een eigen atelier en bijzondere begeleiding aan. In 2007 waren 3 van de 5 
Belgische eerstejaars kandidaat-laureaten alumni van KASK. In 2008 zijn 2 van de 4 
binnenlandse kunstenaars oud-studenten van KASK. 

De masterproeven worden elk jaar tentoongesteld op een eindejaarstentoonstelling 
(KASK-week) die op ruime belangstelling kan rekenen van externen uit het werkveld. 
Intussen is het ook traditie dat de afstudeerwerken Mode worden gepresenteerd op 
een modeshow (Movement) die bezocht wordt door zowel specialisten uit het werkveld 
als door een ruimer publiek. In 2008 werd de 15de editie van Movement 
georganiseerd. 

Het hoog niveau van de masterproeven valt ook onrechtstreeks af te leiden uit de 
lijsten met namen van toonaangevende kunstenaars/ontwerpers bereid zijn te zetelen 
als extern jurylid voor de beoordeling van de masterproeven4. 

6.1.3 Tewerkstellingsprofiel van de afgestudeerden – Sector, inhoud en niveau van 
tewerkstelling 

Het tewerkstellingsprofiel is tweeërlei. Enerzijds worden de afgestudeerden 
tewerkgesteld in de discipline waarvoor ze opgeleid zijn, anderzijds in de 
cultuurproductie in ruimere zin. Onze afgestudeerden zijn artistiek, technisch en 
theoretisch dermate gevormd, dat zij zowel in een breed cultureel, als in een soms zeer 
gespecialiseerd beroepenveld met succes terecht kunnen. 

                                                        
3 B6.1-1 Overzicht KASK-agenda 
4 zie B2.7-2 Overzicht externe juryleden 
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Bij het onderzoek naar de huidige werksituatie valt op dat veel oud-studenten in 
meerdere sectoren werken en verschillende jobs combineren. Ze weten zich duidelijk 
aan te passen aan de huidige arbeidsmarkt en hun veelzijdigheid uit te spelen. Vaak 
met interessante carrièrewendingen als gevolg. 

Waar de studenten die uitstromen na de bachelor-opleiding in de arbeidsmarkt terecht 
zullen komen, is momenteel nog onduidelijk. De tewerkstellingsprofielen van de 
masterstudenten zijn ongetwijfeld vergelijkbaar met die van de afgestudeerden uit de 
oude opleiding, al is de onderzoekscomponent nu groter, en ligt er dus nog meer 
nadruk op autonomie. 

6.1.3.1 FOTOGRAFIE 

In september 2003 onderzocht de afstudeerrichting Fotografie de activiteiten van alle 
alumni sinds de oprichting van de afstudeerrichting in 1973. Alle 279 alumni werden 
in de statistiek opgenomen5 en onderverdeeld in verschillende categorieën van 
tewerkstelling: galerie en kunst, persfotografen, publiciteitsstudio's, onderwijs, 
fotobedrijf en internationaal georiënteerd. De categorieën ‘tentoonstelling’ en 
‘internationaal’ zijn overkoepelend. Dat leverde de volgende resultaten op. 
Een vijftiental alumni werkt op een internationaal forum als fotograaf, anderen zijn 
toonaangevend in België en een jongere garde wordt stilaan opgenomen in de 
hedendaagse kunstwereld. Gemiddeld duurt het minstens 5 à 10 jaar om enige 
naambekendheid te vestigen.  

Het valt op dat veel fotografen op verschillende vlakken actief zijn. Ze kunnen 
bijvoorbeeld lesgeven en tentoonstellen tegelijkertijd, talloze persfotografen stellen 
tentoon, en publiciteitsfotografen kunnen zich heroriënteren naar publicatie en 
tentoonstellingen. De opleiding Fotografie aan KASK Gent laat bovendien aanverwante 
beroepskeuzes toe. Blijkbaar zijn de aangeleerde competenties voldoende hoogstaand 
en generiek om die ommezwaai in het professionele leven waar te maken. Zo konden 
heel wat oud-studenten zich ontpoppen tot installatiekunstenaar, ‘nieuwe media’ 
kunstenaar, decorbouwer/scenograaf, museummedewerker PR, onderzoeker in de film, 
communicatieadviseur, website/communicatie medewerker, video/multimedia 
kunstenaar, romanschrijver, foto-finisher, assistenten van beeldend kunstenaar,... 

Een overzicht van de tewerkstelling per sector (onderzoek 2003): 
• publiciteitsfotografie    22,2% 
• vrije kunsten     21,9%  
• internationaal (tentoonstellingen)    5,4% 
• onderwijs     19,7% 

(DKO of hoger onderwijs) 
• persfotografie    16,8 % 
• fotobedrijf     14,0% 

(‘fotobedrijf’ is hier een ‘restterm’ waar iedereen onder zit met een activiteit als 
videomonteur, cameraman, freelance fotograaf, fotoagentschap, fotowinkel, enz.) 

 

Tot op heden (mei 2008) studeerden er 327 studenten af in de afstudeerrichting 
Fotografie (voordien: optie kunstfilm en fotografie). 
Naast de statistische gegevens van 1973 tot 2002 met betrekking tot 279 alumni is het 
interessant om de cijfers te analyseren van de alumni van de laatste 9 jaar.  
Van 1998-99 tot 2006-2007 studeerden 101 studenten af. We vonden geen 
gegevens van 21 alumni. 
Vooreerst dient opgemerkt dat de zeer recentelijk afgestudeerden nog geen cv van 
betekenis hebben kunnen opbouwen. Ze veranderen dikwijls van werkgever en 
werken soms meer volgens noodwendigheid, dan naar keuze.  
We merken dat veel alumni een bijkomende studie aanvatten. Samen met de groei van 
de culturele sector in Vlaanderen verklaart dat wellicht de stijging van tewerkstelling in 
de culturele sector verwant aan fotografie. (mode, film, internet, museumassistent, 
enz.). Daarom hebben we die categorieën in de tweede statistiek opgenomen. 
Sommigen alumni combineren een verdere studie met tentoonstellen. Veel studenten 
combineren verschillende jobs bv. lesgeven of publicitair werk met tentoonstellen. Dat 
verklaart waarom de som van de totale percentages niet 100% bedraagt. De 

                                                        
5 B6.1-2 Overzicht tewerkstelling afgestudeerden Fotografie 



R E S U L T A T E N  

 1 7 3 / 2 0 4    Z E R  B E E L D E N D E  K U N S T E N  |  K A S K  -  H O G E S C H O O L  G E N T  

categorieën ‘fotobedrijf en publiciteit’ werden in de procentuele telling 1973-2002 
samengevoegd omdat de opdeling moeilijk te maken is. 

• fotobedrijf en Publiciteitsfotografie  33,8% 
• vrije kunsten     40,0%  
• internationaal      1,3% 

(tentoonstellingen) 
• onderwijs     15,0% 

(DKO of hoger onderwijs) 
• persfotografie    12,5 % 
• culturele sector    22,5% 
• verdere studies    15,0% 

6.1.3.2 TEXTIELONTWERPEN 

Over 75% van alle afgestudeerden Textiel(ontwerpen)6 (afstudeerjaar vanaf 1994) 
hebben we informatie. Daarvan heeft meer dan 80% werk in de textiel- of 
aanverwante sector, als autonome ontwerper in de industrie, als freelance 
ontwerper/kunstenaar of in het onderwijs. 10% werkt in een sector buiten het domein 
van de opleiding; 8% is werkzoekend. 
 

• textiel     35,9% 
(ontwerper of designmanager in desigstudio’s en stylingbureaus in binnen en 
buitenland, colorist, collectieadviseur of stylist) 

• zelfstandig (hoofd of bijberoep)  23,1% 
(textieldesigner of stylist, realisator van eigen collecties/merken) 

• onderwijs     15,4% 
• vrije kunsten       5,1% 

(autonoom beeldend kunstenaar) 
• verkoop       2,6% 

 (eigen winkel of productiebedrijf) 
• andere     10,3% 
• werkzoekend       7,7% 

6.1.3.3 MODE 

Over 11 van de 17 (65%) van de afgestudeerden Mode7 van de laatste 3 jaar hebben 
we informatie. Daarvan heeft iedereen werk in de mode- of aanverwante sector 
voornamelijk als ontwerper – stylist in opdracht van de groothandel. 
 

• ontwerper – stylist 
 voor eigen zaak      9,1% 
 in opdracht van groothandel  54,5% 
 events, theater, film   27,3% 

• verkoop (retail)      9,1% 

6.1.3.4 MULTIMEDIALE VORMGEVING 

Nog meer dan bij de andere afstudeerrichtingen is een hoofdactiviteit aanvinken bij de 
afstudeerrichting Multimediale Vormgeving moeilijk omdat de meeste alumni op 
meerdere sporen zitten. Zo zijn heel wat alumni actief in het tentoonstelling- en 
museumwezen, terwijl ze daarnaast een carrière aan het opbouwen zijn als autonoom 
kunstenaar. Het is eigen aan de studenten dat ze multimediaal, interactief en 
interdisciplinair bezig zijn. Zo staat ook 25% van de alumni in het onderwijs, een job 
die ze op 1 na allemaal combineren. 
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten van 120 van de 140 alumni 
(afstudeerjaar 1994 tot 2007)8. De studenten die in meerdere sectoren actief zijn (en 
waarvan geen hoofdactiviteit kan worden aangekruist) komen ook meerdere malen 
voor. Daardoor is de som van de totale percentages niet 100%. We denken dat deze 
cijfers een beter beeld geven van de tewerkstelling van de alumni 3D/Multimediale 
vormgeving. 
 

                                                        
6 B6.1-3 Overzicht tewerkstelling afgestudeerden Textielontwerpen 
7 B6.1-4 Overzicht tewerkstelling afgestudeerden Mode 
8 B6.1-5 Overzicht tewerkstelling afgestudeerden (3D) Multimediale Vormgeving 
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• geactiveerde ruimte 
 performance/theater   12,5% 
 scenografie/decor   13,3% 
 straattheater       5,0% 
 regie / dramaturgie      3,3% 

• openbare ruimte 
 art direction /design     5,0% 
 ruimtelijke vormgeving   14,2% 
 kunst in de openbare ruimte    5,8% 

• vrije vormgeving 
 3D Vormgeving    11,7% 
 styling/textiel      6,7% 
 autonoom    23,3% 

• multimedia film/video/foto   28,3% 
• illustratie/digitaal      5,8% 
• vrije kunsten /installatie   27,5% 
• geluid en muziek      9,2% 
• educatief/onderwijs    24,2% 
• presentatie en conservatie van hed.kunst 10,0% 

6.1.3.5 GRAFISCH ONTWERP – Grafische Vormgeving 

Bijna 75% van de afgestudeerden van de laatste 4 jaar9 (afstudeerjaar 2003 tot 2006) 
heeft werk in de grafische of aanverwante sector, 15% werkt in een sector buiten het 
domein van de opleiding, 10% studeert verder of is werkzoekend. 
 

• opmaak en prepress    18,4% 
• reclame      11,5% 

(art direction, pacaging design, branding) 
• onderwijs     11,5% 
• huisstijl (logo, corporate industry)    9,2% 
• product design      8,0% 
• bedrijfscommunicatie      3,4% 
• ontwerp affiches      2,3% 
• web- en interactief design     4,6% 
• illustratie       2,3% 
• vrije kunsten       2,3% 
• andere (buiten opleidingssector)  14,9% 
• verdere studies      6,8% 

(binnen- en buitenland) 
• werkzoekend       3,4% 

6.1.3.6 GRAFISCH ONTWERP – Grafiek 

Ook bij het atelier Grafiek is het moeilijk om een hoofdactiviteit aan te kruisen. 60% van 
alumni werken als autonoom beeldend kunstenaar maar combineren dat met een job 
in het onderwijs (3 alumni), of met tijdelijke samenwerkingsprojecten in cultureel 
verband (6 alumni). Hieronder geven we een overzicht10 van de activiteiten van de 23 
alumni (afstudeerjaar 2003 tot 2007). De studenten die in meerdere sectoren actief zijn 
(en waarvan geen hoofdactiviteit kan worden aangekruist) komen ook meerdere malen 
voor. Daardoor is de som van de totale percentages niet 100%. We denken dat deze 
cijfers een beter beeld geven van de tewerkstelling van deze alumni. 
 

• autonoom beeldend kunstenaar  60,9% 
• tijdelijke projecten in culturele sector  34,8% 
• vormgeving     17,4% 
• zelfstandige     17,4% 
• onderwijs     13,0% 
• Illustratie       8,7% 
• boekverzorging      8,7% 
• auteur       8,7% 

                                                        
9 B6.1-6 Overzicht tewerkstelling afgestudeerden Grafische Vormgeving 
10 B6.1-7 Overzicht tewerkstelling afgestudeerden Grafiek 
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• muziek/platenlabel      8,7% 
• curator/organisator      8,7% 
• verdere studies    30,4% 

6.1.3.7 GRAFISCH ONTWERP – Illustratie 

Het atelier Illustratie startte pas in academiejaar 2004-2005. Er zijn nog geen 
afgestudeerden in dit atelier. 

6.1.3.8 GRAFISCH ONTWERP – Web- & Interactief Design 

Het atelier Web- & Interactief Design startte pas in academiejaar 2004-2005. Er zijn nog 
geen afgestudeerden in dit atelier. 

6.1.3.9 VRIJE KUNSTEN - Schilderkunst 

Bijna 55% van de afgestudeerden van de laatste 5 jaar11 (afstudeerjaar 2003 tot 2007) 
heeft werk in de beeldende of culturele sector, 31% werkt in een sector buiten het 
domein van de opleiding, 14% studeert verder of is werkzoekend. 
De cijfers tonen ook aan dat 61% van de alumni actief is in het eigen atelier (dikwijls 
zonder tewerkstelling als kunstenaar), dat 42% van de alumni tentoonstellen en dat 
19% van de alumni in het onderwijs staat. 

Als we de hoofdtewerkstelling aangeven zien we volgende verhouding: 
• niet-culturele sector    31,4% 
• culturele instelling    22,9% 
• onderwijs     14,3% 
• zelfstandig kunstenaar     8,6% 
• assistent kunstenaar       5,7% 
• toegepaste Kunsten      2,9% 
• verdere studies      5,7% 
• werkzoekend       5,7% 
• zonder statuut      2,9% 

6.1.3.10 VRIJE KUNSTEN – Beeldhouwkunst / Beeld & Installatie 

Ook voor alumni van de ateliers Beeldhouwkunst en Beeld & Installatie is het moeilijk 
om een hoofdactiviteit aan te kruisen. 70% van alumni werken actief als beeldend 
kunstenaar maar combineert dat met een job in het onderwijs, of blijft (deeltijds) 
werkzoekend. Zo staat meer dan 30% van de alumni in het onderwijs, een job die ze 
op 2 na allemaal combineren. 
Hieronder volgt een overzicht12 van de activiteiten van 70% (58 van de 82) van de 
alumni (afstudeerjaar 1995 tot 2007). De studenten die in meerdere sectoren actief zijn 
(en waarvan geen hoofdactiviteit kan worden aangekruist) komen ook meerdere malen 
voor. Daardoor is de som van de totale percentages niet 100%. We denken dat deze 
cijfers een beter beeld geven van de tewerkstelling van deze alumni. 
 

• beeldend kunstenaar    70,7% 
• onderwijs     31,0% 
• andere sector     24,1% 
• zelfstandige     12,1% 
• werkzoekend     13,8% 
• verdere studies      8,6% 

6.1.3.11 VRIJE KUNSTEN – Mediakunst 

Over 83% van alle afgestudeerden Mixed Media (vroegere benaming voor 
Mediakunst)13 (afstudeerjaar vanaf 1997) hebben we informatie. Daarvan heeft 68% 
een artistieke praktijk. Daarnaast oefenen velen een bijkomende activiteit uit. 
 

• artistieke praktijk    68,2% 
• onderwijs     11,4% 

                                                        
11 B6.1-8 Overzicht tewerkstelling Schilderkunst 
12 B6.1-9 Overzicht tewerkstelling afgestudeerden Beeldhouwkunst 
13 B6.1-10 Overzicht tewerkstelling afgestudeerden (Mixed) Mediakunst 
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• IT en digi design    11,4% 
• audiovisuele       4,5% 
• medewerker culturele organisatie    4,5% 

6.1.3.12 VRIJE KUNSTEN – Tekenen 

Het atelier Tekenen startte pas in academiejaar 2005-2006. Er zijn nog geen 
afgestudeerden in dit atelier. 

6.1.4 Internationale uitwisseling 

Een departementale coördinator internationalisering, dhr. Jan Jonckheere, is voor 50% 
van een fulltimeropdracht belast met de internationale contacten van het departement. 

Het departementaal budget internationalisering (ongeveer 10.000 euro/jaar) dient in 
principe om niet-gesubsidieerde internationale initiatieven te stimuleren. Ook via het 
geld van het departementaal onderzoeksfonds worden internationale uitwisselingen 
actief ondersteund, voor zover die gerelateerd zijn aan onderzoek. 

In het kader van het Socrates-programma zijn met 34 instituten bilaterale akkoorden 
afgesloten14. De akkoorden worden jaarlijks door de Departementsraad goedgekeurd. 
Een aantal van deze akkoorden gelden voor meerdere academiejaren. Ze betreffen 
studentenmobiliteit en docentenmobiliteit.  

De oorspronkelijke akkoorden worden jaarlijks voorgelegd aan het basisoverleg, met 
het oog op eventuele opname van nieuwe partners, of het laten wegvallen van 
partners waarmee de samenwerking niet gunstig verloopt of minder geschikt blijkt in 
het kader van de opleiding. Een aantal partners wensen uitdrukkelijk met ons samen te 
werken. 
Er wordt gestreefd naar overeenkomsten in functie van werkelijke mobiliteit om 
‘slapende’ overeenkomsten te vermijden. Toch zijn er partnerschappen waarmee 
jarenlang niet wordt uitgewisseld, die plots geactiveerd raken. Zo hernieuwde KASK in 
oktober 2006 (tijdens de ELIA conferentie te Gent) de contacten met de Ecole Nationale 
des Arts Décoratifs uit Parijs. De Académie des Beaux Arts in Doornik startte 
onderhandelingen voor uitwisselingen in het kader van Erasmus Belgica. 

Wat de niet-Europese contacten betreft, worden de studenten zoveel mogelijk 
geïnformeerd over andere mogelijkheden voor beursaanvragen o.a. via de Vlaamse 
Gemeenschap of rechtstreeks via de ambassades (culturele akkoorden enz.). Meestal zijn 
dergelijke beurzen uitsluitend voorzien voor afgestudeerden met een masterdiploma. 

Buiten het Socratescontract zijn er andere samenwerkingen en raamakkoorden, 
bijvoorbeeld met de Kanazawa College of Art (docentenmobiliteit), de Kurashiki 
University en de Kibi University Japan (docentenmobiliteit + curriculum development). 
Met de Kanazawa College of Art wordt onderhandeld over studentenmobiliteit. De 
contacten met Kurashiki en Kibi hebben niet geresulteerd in studentenmobiliteit. 

In de bijlage geven we een overzicht van de internationale studenten-15 en 
docentenmobiliteit16 en van de internationale projecten17 in het kader van 
Erasmus/Socrates tijdens de jongste drie academiejaren18 19 20. 

6.1.4.1 Studentenmobiliteit 

 U I T G A A N D E  E R A S MU S S T U D E N T E N  

De eigen studenten worden tweemaal per jaar geïnformeerd over de mogelijkheden 
van een verblijf in het buitenland in het kader van Erasmus. Ad valvas worden de 
studenten opgeroepen om hun aanvraag in te dienen. Zij kunnen ook steeds terecht 
in het bureau van de coördinator internationalisering op de Bijlokecampus. 

                                                        
14 B6.1-11 Overzicht internationale partners 
15 B6.1-12 Internationale studentenmobiliteit: aantal inkomende en uitgaande studenten van de jongste drie 
academiejaren 
16 B6.1-13 Internationale docentenmobiliteit: aantal inkomende en uitgaande personeelsleden van de jongste drie 
academiejaren 
17 B6.1-14 Overzicht internationale projecten van de jongste drie academiejaren 
18 B6.1-15 Jaarverslag internationalisering 2005 
19 B6.1-16 Jaarverslag internationalisering 2006 
20 B6.1-17 Jaarverslag internationalisering 2007 
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4 uitgaande studenten 3D vormgeving
3 uitgaande studenten Grafische vormgeving
3 uitgaande studenten Fotografie
1 uitgaande student Beeldhouwkunst
1 uitgaande student Schilderkunst
2 uitgaande studenten Grafiek
1 uitgaande student Beeldhouwkunst
1 uitgaande student Grafiek
1 uitgaande student Grafische Vormgeving
2 uitgaande studenten Grafiek
1 uitgaande student Gecombineerde media
1 uitgaande student Grafische Vormgeving
1 uitgaande student Mode
1 uitgaande student Multimediale Vormgeving
1 uitgaande student Textielontwerp

12

5

3

4

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

 
De studiedruk binnen de opleiding en de reeds hoge kosten van de opleiding, worden 
soms als verklaring aangehaald voor het beperkt aantal uitgaande studenten. Uit de 
studentenbevraging blijkt ook dat de studenten vinden dat ze te weinig informatie 
krijgen over het aanbod van buitenlandse scholen. Dit is een belangrijk verbeterpunt 
inzake internationalisering. 

Naast de gewone Erasmus-uitwisselingen wordt zoveel mogelijk ingegaan op 
mogelijkheden voor kortlopende projecten met studenten. Zo nemen bijvoorbeeld 
studenten in de afstudeerrichting Multimediale Vormgeving deel aan het International 
Students Festival for Film and Theatre in Prishtina (Servië-Montenegro). De studenten 
Grafiek nemen sinds 2000 deel aan de International Student Triennal in Istanbul. De 
studenten Grafische vormgeving nemen jaarlijks deel aan de internationale Ex-libris 
tentoonstelling. Jaarlijks realiseren verschillende studenten Fotografie hun 
afstudeerproject in het buitenland, ...21.  

 I N K OME N D E  E R A S MU S S T U D E N T E N  

De inkomende Erasmus-studenten worden (per semester) verwelkomd tijdens een 
bijeenkomst. Uiteraard worden zij ondersteund inzake logies en andere praktische 
noden. 

                                                        
21 B6.1-18 Lijst internationale projecten 
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4 inkomende studenten Grafische vormgeving
3 inkomende studenten Grafiek
3 inkomende studenten Mixed media
2 inkomende studenten Schilderkunst
1 inkomende student Beeldhouwkunst
1 inkomende student Mode / textiel
7 inkomende studenten Grafische vormgeving
4 inkomende studenten Beeldhouwkunst
2 inkomende studenten Schilderkunst
1 inkomende student Mixed media
1 inkomende student Tekenkunst
1 inkomende student Mode / textiel
8 inkomende studenten Grafische vormgeving
5 inkomende studenten Illustratie
5 inkomende studenten Schilderkunst
1 inkomende student Textielontwerp
1 inkomende student Beeld en installatie
2 inkomende studenten Fotografie
5 inkomende studenten Grafische vormgeving
2 inkomende studenten Beeld en installatie
1 inkomende student Fotografie
1 inkomende student Illustratie
1 inkomende student Mode
2 inkomende studenten Multimediale Vormgeving
1 inkomende student Textielontwerp
1 inkomende student Master Beeldende Kunsten

2004-2005

2005-2006

2007-2008

2006-2007

14

16

14

22

 

6.1.4.2 Wedstrijddeelname 

Studenten nemen deel aan belangrijke nationale en internationale wedstrijden, vooral 
op vlak van vormgeving en wonnen daarbij meermaals prijzen. Oplijstingen i.v.m. 
Textielontwerpen22 en Grafisch Ontwerp23 in bijlage.  

6.1.4.3 Docentenmobiliteit 

Jaarlijks zijn er uitgaande en inkomende docenten zowel in het kader van onderwijs als 
in het kader van onderzoek24. Alle reisaanvragen (ook die van onderzoekers) gebeuren 
via de coördinator internationalisering, en worden door het departementshoofd 
goedgekeurd. Ook de samenstelling van het dossier met de onkostennota’s en 
financiële detailomschrijving gebeurt door de coördinator. Hij zorgt indien nodig voor 
accommodatie, rondleiding en hij stelt het programma op van de inkomende docenten. 

6.1.4.4 Organisatie Elia-conferentie 

Van 25 tot 28 oktober 2006 was de Hogeschool Gent gastheer en organisator van de 
9de Internationale ELIA-Conferentie ‘Art, engagement and education’. Hogeschool 
Gent investeerde hierin 25.000 euro. Inhoudelijk en organisatorisch werd de 
conferentie aangestuurd door KASK, Conservatorium en de dienst Cultuur van de 
Hogeschool Gent, in samenwerking met diverse departementen Hoger kunstonderwijs 
in Vlaanderen. Lezingen, symposia en discussiefora handelden onder meer over de 
plaats van de kunst in de maatschappij, op praktijk gebaseerd onderzoek, Trans-
Europese vorming, onderzoekscentra en onderzoeksnetwerken. In disciplinesessies 
(bijvoorbeeld Mediakunst en Film) werd de stand van zaken van het vakgebied belicht. 
Deze conferentie, die plaatsvond op de Bijlokecampus, bood aan collega’s de 
mogelijkheid (internationale) contacten te leggen en zich te herbronnen. 

 

                                                        
22 B6.1-19 Overzicht wedstrijden en prijzen Textielontwerpen 
23 B6.1-20 Overzicht wedstrijden en prijzen Grafisch Ontwerp 
24 Voor een overzicht verwijzen we naar de jaarverslagen internationalisering B6.1-15 t.e.m. B6.1-17 
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6 . 2  O NDE R W I JS R E NDE ME NT  (F A C E T  6 . 2 )  

6.2.1 Beleid van de opleiding met betrekking tot het onderwijsrendement 

Voor de opleidingen binnen de Kunsten is een artistieke toelatingsproef verplicht (zie 
facet 2.9). Deze proef wordt tweemaal georganiseerd, in juni en in september, 
voorafgaand aan het nieuwe academiejaar. Gemiddeld slaagt 64% van de 
ingeschreven studenten voor de toelatingsproef. 

Evolutie geslaagden artsitieke toelatingsproef

1998-1999 382 243 64%

1999-2000 371 219 59%

2000-2001 327 210 64%

2001-2002 377 226 60%

2002-2003 311 207 67%

2003-2004 357 228 64%

2004-2005 297 182 61%

2005-2006 348 220 63%

2006-2007 437 281 64%

2007-2008 512 348 68%

Totaal 3719 2364 64%

Gemiddeld 372 236

Beeldende Kunsten

aantal 
deelgenomen 
studenten

aantal 
geslaagde 
studenten %
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6.2.2 Gehanteerde streefcijfers en verhouding ervan ten aanzien van relevante 
andere opleidingen 

Binnen de opleiding is er geen cijfermatig beleid gevoerd met betrekking tot het 
onderwijsrendement (ook niet binnen het departement). Met andere woorden, er 
wordt geen streefgetal geformuleerd waarbij men een bepaald percentage geslaagden 
vooropstelt. 

Het is uiteindelijk de bedoeling van de opleiding om zoveel mogelijk studenten de 
vooropgestelde competenties te laten bereiken. 

6.2.3 Rendement en studie-uitval 

Sinds het academiejaar 2002-2003 worden de slaagkansen van de generatiestudenten 
vergeleken met de niet-generatiestudenten en ook de slaagkansen van mannelijke en 
vrouwelijke eerstejaars. Uit onderstaande tabellen kan men afleiden  
- dat elk jaar meer vrouwelijke dan mannelijke studenten zich inschrijven, zowel bij de 
generatie- als de niet-generatiestudenten; 
- dat zowel in de categorie generatie- als in die van de niet-generatiestudenten de 
slaagkansen voor vrouwen hoger liggen dan voor mannen (60% tegenover 54%) 
- dat er gemiddeld meer generatiestudenten dan niet-generatiestudenten zich 
inschrijven in het 1ste jaar; 
- dat generatiestudenten gemiddeld eenzelfde slaagkans hebben als niet-
generatiestudenten (58% ten opzichte van 57%). De mannelijke generatiestudenten 
hebben een grotere slaagkans dan de mannelijke niet-generatiestudenten (57% ten 
opzichte van 50%). Bij de vrouwelijke studenten is het doorgaans omgekeerd en het 
verschil gemiddeld kleiner (58% ten opzichte van 62%), alleen in het academiejaar 
2005-2006 is de verhouding dezelfde als bij de mannelijk studenten. 
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BEELDENDE KUNSTEN

SLAAGPERCENTAGE 1ste JAARS

2002-2003 78 44,3% 98 55,7%

2003-2004 59 34,3% 113 65,7%

2004-2005 78 43,6% 101 56,4%

2005-2006 74 37,6% 123 62,4%

2006-2007 89 36,3% 156 63,7%

gemiddeld 76 39,0% 118 61,0%

2002-2003 36 46,2% 65 66,3% 101 57,4% 42 53,8% 33 33,7% 75 42,6%

2003-2004 32 54,2% 70 61,9% 102 59,3% 27 45,8% 43 38,1% 70 40,7%

2004-2005 51 65,4% 64 63,4% 115 64,2% 27 34,6% 37 36,6% 64 35,8%

2005-2006 40 54,1% 88 71,5% 128 65,0% 34 45,9% 35 28,5% 69 35,0%

2006-2007 57 64,0% 94 60,3% 151 61,6% 32 36,0% 62 39,7% 94 38,4%

gemiddeld 43 57,1% 76 64,5% 119 61,6% 32 42,9% 42 35,5% 74 38,4%

2002-2003 22 61,1% 36 55,4% 58 57,4% 25 59,5% 21 63,6% 46 61,3%

2003-2004 22 68,8% 32 45,7% 54 52,9% 14 51,9% 28 65,1% 42 60,0%

2004-2005 27 52,9% 39 60,9% 66 57,4% 13 48,1% 25 67,6% 38 59,4%

2005-2006 28 70,0% 59 67,0% 87 68,0% 17 50,0% 19 54,3% 36 52,2%

2006-2007 25 43,9% 56 59,6% 81 53,6% 12 37,5% 38 61,3% 50 53,2%

gemiddeld 25 57,4% 44 58,3% 69 58,0% 16 50,0% 26 62,4% 42 57,0%

2002-2003 47 60,3% 57 58,2% 104 59,1% 47 45,2% 57 54,8% 104 59,1%

2003-2004 36 61,0% 60 53,1% 96 55,8% 36 37,5% 60 62,5% 96 55,8%

2004-2005 40 51,3% 64 63,4% 104 58,1% 40 38,5% 64 61,5% 104 58,1%

2005-2006 45 60,8% 78 63,4% 123 62,4% 45 36,6% 78 63,4% 123 62,4%

2006-2007 37 41,6% 94 60,3% 131 53,5% 37 28,2% 94 71,8% 131 53,5%

gemiddeld 41 54,2% 71 59,7% 112 57,6% 41 36,7% 71 63,3% 112 57,6%

M V M Vtotaal slaagkans

V M V totaaltotaal

TOTAAL ingeschreven 1ste jaars

M V totaal

ingeschreven niet-generatiestudenten

totaal slaagkans

M V M

geslaagde niet-generatiestudentengeslaagde generatiestudenten

totaal V totaal

ingeschreven generatiestudenten

TOTAAL geslaagde mannen vs. vrouwen

176

172

179

197

245

194

TOTAAL geslaagd tov. ingeschreven

M
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Uit de slaagpercentages van de laatste vijf jaar25 blijkt dat de slaagkans bij de eerstejaars 
varieert van 53,5% (2006-2007) tot 62,4% (2005-2006) en gemiddeld rond de 58% 
ligt. Ter vergelijking, het slaagpercentage van eerstejaars binnen de Hogeschool Gent 
bedraagt 49,4%. Ten opzichte van de algemene slaagcijfers van eerstejaars aan andere 
Vlaamse hogescholen ligt het slaagcijfer van de eerstejaars Beeldende Kunsten KASK 
9% hoger (cijfers van 2003-2004). 

 
In het 1ste jaar slaagt —gemiddeld over de laatste 5 academiejaren— 58% van de 
ingeschreven studenten; in het 2de jaar slaagt gemiddeld 68%, in het 3de jaar 75% en 
in het laatste jaar slaagt gemiddeld 93% van het aantal ingeschreven studenten. 

Bij analyse van de verschillende grafieken blijkt dat het aantal geslaagden in het eerste 
jaar stijgt maar dat het slaagpercentage sinds het laatste jaar daalt, gelinkt aan het feit 
dat het aantal inschrijvingen in 2006-2007 gestegen is met 24%. 

 

                                                        
25 B6.2-1 Tabel III.1 
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De slaagpercentages van de verschillende afstudeerrichtingen Beeldende Kunsten 
vertonen verschillen. Onderstaande grafieken tonen aan dat het gemiddeld 
slaagpercentage van de 1ste jaars Fotografie lager ligt dan die van de andere 
afstudeerrichtingen en samen met de afstudeerrichting Grafisch Ontwerp lager dan het 
gemiddelde slaagpercentage voor de totale opleiding Beeldende Kunsten; dat het 
gemiddelde slaagpercentage in het 4de jaar in alle afstudeerrichtingen hoger ligt dan 
90%. 
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Uit de doorstroomanalyse26 blijkt dat dat het grootste deel (64%) van de 
gediplomeerden er vier jaar over doet om af te studeren, 27% van de studenten heeft 
vijf jaar nodig; 8% heeft zes jaar nodig om af te studeren en in een beperkt aantal 
gevallen (afhankelijk van het academiejaar) heeft een student zeven of acht jaar nodig 
om af te studeren. 

De gemiddelde studieduur over de laatste 9 academiejaren van de gediplomeerden 
Beeldende Kunsten bedraagt 4,43 jaar; dit gemiddelde varieert binnen de verschillende 
afstudeerrichtingen tussen 4,36 jaar (Grafische & Reclamevormgeving) en 4,71 jaar 
(Mode). 

Afstudeerrichting
GEMIDDELDE 
STUDIEDUUR           

in jaar

Fotografie 4,41

Grafische & reclamevormgeving 4,36

Mode 4,52

Textielontwerp 4,71

Driedimensionele vormgeving 4,47

Vrije Kunsten 4,40

Gemiddeld 4,43

Gemiddelde studieduur Beeldende Kunsten

Basisduur opleiding: 4 jaar

 
 

Deze feitelijke gemiddelde studieduur ondersteunt de vraag voor een Master van 120 
studiepunten, volgend op een bachelor van 180 studiepunten. Deze vraag werd 
vanuit het departement geformuleerd naar de politieke verantwoordelijken, en wel in 
consensus met de andere departementen Hoger kunstonderwijs in Vlaanderen 
(Doorwerkdag Antwerpen 2006). 

                                                        
26 B6.2-2 Tabel III.2 
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Afstudeerjaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar TOTAAL Afstudeerjaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar

1998-1999 47 16 5 1 0 69 1998-1999 68% 23% 7% 1% 0%

1999-2000 61 24 6 1 0 92 1999-2000 66% 26% 7% 1% 0%

2000-2001 70 23 5 0 3 101 2000-2001 69% 23% 5% 0% 3%

2001-2002 50 19 12 0 0 81 2001-2002 62% 23% 15% 0% 0%

2002-2003 61 31 6 1 0 99 2002-2003 62% 31% 6% 1% 0%

2003-2004 44 27 8 0 0 79 2003-2004 56% 34% 10% 0% 0%

2004-2005 44 23 5 1 0 73 2004-2005 60% 32% 7% 1% 0%

2005-2006 56 21 7 1 1 86 2005-2006 65% 24% 8% 1% 1%

2006-2007 50 21 5 2 1 79 2006-2007 63% 27% 6% 3% 1%

gemiddeld 
aantal 
studenten 54 23 7 1 1 84

gemiddeld % 
studenten 64% 27% 8% 1% 1%

BEELDENDE KUNSTEN - STUDIEDUUR BEELDENDE KUNSTEN - STUDIEDUUR
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Kritische analyse van de resultaten 

Sterke punten op het vlak van resultaten 
 
• een grote aanwezigheid van alumni in het werkveld beeldende kunst en 

vormgeving (beroepspraktijk, tentoonstellingen, prijzen, ...); grote 
tewerkstellingsgraad in de beeldende en culturele sector; 

• tijdens hun studie worden de studenten gestimuleerd en ondersteund in 
de mogelijke integratie in het werkveld (kunst in het werkveld); 

• samenwerking met culturele actoren biedt studenten en alumni een 
platform voor actieve participatie in het werkveld beeldende kunst 
(Fotomuseum Antwerpen, A Prior Magazine, HISK, Netwerk Aalst). 

• grote globale tevredenheid van de studenten over de opleiding (zie 
bevraging); 

 

Verbeterpunten op het vlak van resultaten 
 
• positief stimuleren van de uitstroom van de bachelorstudenten (die minder 

geschikt zijn voor de master) via verbindingen met het werkveld; 
• een verhoogd civiel effect van een bachelordiploma; 
• stimuleren van deelname van studenten aan internationale 

uitwisselingsprogramma’s; 
• betere communicatie om de instroom op internationaal vlak te vergroten; 
• formele meting van de tevredenheid van de alumni. 
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7 . 1  BE L A NGR I JK S TE  S TE R K TE S  V A N DE  O PL E I D I NG 
7.1.0. Onderzoek 

• er is een inspirerende veelheid aan onderzoeksactiviteiten binnen het departement. 
Theoretisch en op de praktijk gebaseerd onderzoek ontmoeten elkaar 
disciplineoverschrijdend. Externe expertise van onderzoekers wordt binnengehaald; het 
doctoraat in de kunsten slaat aan, er zijn veel applicanten. Het artistiek werk van de 
doctorandi in de kunsten is van hoog niveau; 

• onderzoeksresultaten stromen door naar het onderwijs via theoretische 
opleidingsonderdelen in de bachelor, masterseminaries en via de atelierwerking; 

• het onderzoek is ingebed in goed uitgebouwde structuren van de HoGent en de 
UGent. Er is een inhoudelijke verankering in de associatieonderzoeksgroepen van de 
AUGent; 

• het departement slaagt erin substantiële externe middelen te werven voor onderzoek. 
 

7.1.1. Doelstellingen 
• de algemene opleidingsdoelstellingen kwamen tot stand na raadpleging van 

verscheidene externe bronnen: vertegenwoordigers van het beroepenveld, beroeps- 
en opleidingsprofielen, buitenlandse programma’s, vakliteratuur; 

• de eindkwalificaties zijn ontleend aan de eisen vanuit de artistieke discipline; 
• de student kan zich eerder ontwikkelen als een autonoom individu dan als een 

uitvoerende kracht; 
• door de studenten op te leiden tot onafhankelijke kunstenaars en vormgevers met een 

grondige theoretische achtergrond, verwerven zij een heel ruim spectrum aan 
competenties, wat hun inzetbaarheid in het werkveld vergroot. 

 

7.1.2. Programma 
• er is een grote variatie aan ateliers met uitgesproken profielen, die binnen één 

opleidingsconcept fungeren. Enerzijds werkt de student binnen ateliers vanuit een 
bepaald medium en wordt hij daarin opgeleid, anderzijds is er openheid ten opzichte 
van andere ateliers, zodat de opleiding als geheel fungeert als een soort ‘mixed media’, 
met tegelijk een sterke inbedding en opleiding voor de student binnen één discipline. 
Deze combinatie maakt de opleiding als geheel uniek in Vlaanderen; 

• er zijn tijdens de studie confrontaties met het werkveld, via projecten en toonmomenten 
buiten de school, en via het opleidingsonderdeel ‘kunst in het werkveld’ in de master. 
De link met het werkveld wordt verder gemaakt via de vele actieve kunstenaars die 
optreden als lesgever en (voor de Vrije Kunsten) via de aanwezigheid van de redactie 
van A Prior Magazine op de campus. Veel ateliers werken projecten uit met externe 
partners. 

 

7.1.3. Personeel 
• het departement kent momenteel een mooi evenwicht in het personeelscorps tussen 

algemene pedagogen, technici, kunstenaars en theoretici. De vakkennis van het 
personeel is hoog. Veel pedagogen zijn ook actief als beeldend kunstenaar. Theoretici 
engageren zich actief voor het beeldend werk van de student; 

• het personeelscorps is intrinsiek gemotiveerd. Er is een enthousiaste betrokkenheid en 
grote beschikbaarheid van de docenten. Er is ook een voortreffelijke samenwerking 
tussen collega’s met een grote diversiteit van invalshoeken en expertises. 
 

7.1.4. Voorzieningen 
• nieuwbouw en restauratie met nieuw-uitgeruste technische infrastructuur garandeert de 

opleiding vanaf 2009 een vernieuwde werkomgeving, met hergroepering van 
afstudeerrichtingen op één kunstencampus Bijlokesite. Er is interactie met de opleiding 
Audiovisuele Kunsten binnen dezelfde campus en inbedding in de Bijlokesite met 
aanwezigheid van internationale culturele actoren. Het departement heeft vormen van 

7 BESLUIT EN BELEIDSOPTIES 
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structurele samenwerking met het HISK (voortgezette opleiding Beeldende Kunsten), 
gelegen op een boogscheut van de campus Bijloke; 

• er is een sterk uitgebouwde en laagdrempelige studentenbegeleiding, zowel op 
hogeschool- als op departementaal niveau. 
 

7.1.5. Kwaliteitszorg 
• er is een systematische aanpak opgestart om bevragingen te organiseren en te 

evalueren. Er worden jaaractieplannen kwaliteitszorg opgesteld en gerealiseerd. 
 

7.1.6. Resultaten 
• er is een grote globale tevredenheid van de studenten over de opleiding (zie 

bevraging). De student staat centraal, hij krijgt geïndividualiseerde begeleiding, met 
confrontatie en ondersteuning. In de bachelor krijgt hij de kans om eigen accenten te 
leggen in zijn opleidingsparcours, zowel binnen het hoofdatelier als de theorie, via een 
keuzepakket. In de master stelt hij een geïndividualiseerd studiepakket samen en werkt 
aan een eigen artistiek project; 

• de kwaliteit van de masterprojecten is hoog. Het werk van studenten en van jonge 
alumni vindt zijn weg naar het publiek via wedstrijden, galeries en kunstprojecten. 

• er is een grote aanwezigheid van alumni in het werkveld beeldende kunst en 
vormgeving (tentoonstellingen, prijzen, zelfstandige activiteit,...) en een hoge 
tewerkstellingsgraad in de artistieke en culturele sector. 

 

7 . 2  ME E S T  R E L E V A NTE  O PPO R TUNI TE I TE N TE R  
V E R BE TE R I NG E N K W A L I TE I TS ZO R G 
In de veelheid van vereisten en verbeterpunten die uit voorgaande hoofdstukken naar 
voor kwamen, worden volgende punten vooral als prioritair gezien, inzake onderzoek, 
programma, personeel, infrastructuur, internationalisering. 

7.2.1. Onderzoek 
• voorzien van atelier- en werkruimte voor onderzoekers; 
• de balans tussen onderzoek over de kunsten en onderzoek in de kunsten moet 

kantelen ten voordele van het tweede; 
• onderzoek naar de mogelijkheid van externe financiering, los van de 

academiseringsgelden verstrekt door de overheid; 
• rapportering over onderzoek in de kunsten dient op een geëigende manier 

uitgebouwd te worden, net zoals evaluatiecriteria voor dergelijk onderzoek. 
 

7.2.2. Programma 
• betere communicatie met de studenten over de logica in de samenhang van het 

programma; 
• meer structurele wisselwerking tussen het werkveld en de afstudeerrichtingen in 

verband met programma’s en leerinhouden; 
• betere communicatie tussen lesgevers over de uitvoering van het programma; 
• realisatie via politiek overleg van een tweejarige master met een toelatingsproef; 

daaraan gekoppeld de realisatie van een verhoogd civiel effect van een academisch 
bachelordiploma. 

 

7.2.3. Personeel 
• verjonging van het personeelskorps in bepaalde afstudeerrichtingen; 
• aandacht voor een goed gender-evenwicht in het personeelskorps; 
• opstart functioneringsgesprekken; 
• de personeelsstatuten uit de historische erfenis zo veel als mogelijk in overeenstemming 

brengen met de taakinvulling, in bepaalde ateliers meer docentambten creëren ter 
vervanging van gastdocent- en assistent-mandaten; 

• het structurele engagement van het personeel in bepaalde ateliers verhogen door meer 
100% aanstellingen te realiseren; 

• betere omkadering afstudeerrichting Mode en Multimediale Vormgeving; 
• voorzien van statutaire ambten voor sommige coördinatoren bachelor en master; 
• betere communicatie over het beleid met personeel. 
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7.2.4. Voorzieningen 
• oplossen binnen de Bijlokecampus van de infrastructurele onzekerheid én 

onaangepastheid van bepaalde lokalen voor sommige afstudeerrichtingen en ateliers 
(bv. Mode, Textielontwerp en Multimediale Vormgeving); 

• professionele uitbouw en herlocatie van de bibliotheek; 
• optimalisering van werkomstandigheden en veiligheid in bepaalde ateliers: 

schildersatelier en beeldhouwatelier, centraal houtatelier; 
• voorzien van lokalen voor de masterstudenten; 
• beter en meer gecentraliseerd praktisch beheer van werkmateriaal in ateliers 

Beeldhouwkunst, Beeld & Installatie, Multimediale Vormgeving en Mediakunst; 
• beter organiseren van doorstroom naar lessen Nederlands, opvolgen van anderstaligen 

en faciliteiten voor anderstalige masterstudenten;  
• betere communicatie over de opleiding met kandidaat-studenten (op internationaal 

vlak); 
• betere communicatie naar studenten over aanwending van ateliergeld. 
 

7.2.5. Kwaliteitszorg 
• snellere opvolging van verbeterpunten afkomstig uit de bevragingen; 
• betere rapportering over opvolging van geplande verbeteracties; 
• formele meting van de tevredenheid van de alumni. 
 

7.2.6. Internationalisering 
• uitbouw van structurele contacten met buitenlandse onderzoekseenheden in hetzelfde 

veld; 
• betere toetsing van de profielen van de studieprogramma’s Beeldende Kunsten aan 

buitenlandse opleidingen; 
• contact met internationale partners meer uitdiepen en samenwerkingen onderzoeken; 
• stimuleren van deelname van studenten aan internationale uitwisselingsprogramma’s; 

de studenten beter informeren over de mogelijkheden om in het buitenland te 
studeren. 

 

7 . 3  F UNDA ME NTE L E  BE L E I DS O PT I E S  
De beleidsopties op middellange termijn kaderen in de geschetste doelstellingen en 
pedagogische eigenheid van de opleiding, in de reeds ingeslagen weg inzake 
onderzoek én in een globaal streven naar een excellentie op alle in dit rapport 
aangehaalde punten. De beleidsopties zijn mede ingegeven door de reflectie op de 
identiteit van de opleiding, die gebeurde in aanloop naar het schrijven van dit rapport, 
én door de vastgestelde mankementen en verbeterpunten. 

Een beleidsplan met timing inzake verbeterpunten en inzake implementatie van 
beleidsopties is in bijlage toegevoegd1. 

De opleiding Beeldende Kunsten aan het departement KASK van de Hogeschool Gent 
wil de vruchtbare combinatie blijven realiseren tussen  

• een grondige opleiding in een bepaalde artistiek medium of domein van de 
vormgeving, 

• openheid ten opzichte van andere media die vorm krijgt binnen eigen accenten die de 
student legt in het studieprogramma, 

• een gedegen theoretische vorming, zowel door het verwerven van theoretische 
referentiekaders als door het bijbrengen van een (zelf)kritische en bevragende praxis. 

Deze drie finaliteiten werken samen met als doel bij de student onderzoekscompetenties 
te laten ontstaan in de artistieke praktijk. 

 P R OF I L E R I N G  

De combinatie van een sterke opleiding binnen een bepaalde discipline, met een 
interdisciplinaire openheid tegenover andere disciplines, vereist enerzijds duidelijk 
geprofileerde ateliers/trajecten/afstudeerrichtingen; en anderzijds een globale structuur 

                                                        
1 B7-1 Actieplan Beeldende Kunsten 
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waarbinnen de student de grenzen van het basisatelier kan overschrijden, in functie 
van de eigen artistieke ontwikkeling. 

Beide punten kunnen als beleidsopties worden gezien: enerzijds verdere profilering 
van de ateliers en afstudeerrichtingen (via de visie, de pedagogische praktijk en via de 
samenstelling van het docententeam); anderzijds het garanderen en stimuleren van de 
mogelijkheid tot interdisciplinariteit bij de student. 

Het departement wil het ruime aanbod aan afstudeerrichtingen en ateliers binnen de 
opleiding Beeldende Kunsten bewaren, omdat deze diversiteit een wederzijdse 
inspiratie garandeert tussen diverse kunsttakken, maar ook tussen kunst en 
vormgeving. Met deze interacties weerspiegelt de opleiding de cross overs die 
momenteel ook eigen zijn aan het werkveld van kunst en vormgeving. 

 I N S T R OOM 

De opleiding mikt op de beste kandidaat-studenten. In de voorbije twee jaren is het 
aantal aanmeldingen voor de artistieke toegangsproef zeer sterk gestegen. Dit heeft (bij 
een constant houden van de selectiecriteria) geleid tot een stijging van het aantal 
studenten, tot boven het decretaal voorziene contingent. In de toekomst zal, via nog 
striktere selecties uit de stijgende instroom, vooral de kwaliteit van de 
studentenpopulatie nog worden verbeterd. Dit impliceert een getemporiseerde 
structurele daling van het aantal studenten in de opleiding. 

 P E R S ON E E L  

Nieuwe collega’s zullen worden aangetrokken in de optiek van het versterken van de 
identiteit van de opleiding, met oog voor onderzoekscompetenties, pedagogische 
competenties én voor de aanwezigheid van een eigen artistiek oeuvre. Er wordt 
gestreefd naar een goed gender-evenwicht in het personeelskorps, ook en vooral in de 
ateliers (in de theoretische omkadering is die zo goed als gerealiseerd). 

 ON D E R Z OE K  &  P R OG R A MMA  

Uitbouw van een onderzoeksgerelateerd onderwijs veronderstelt ook het uitbreiden 
van het personeelsvolume betrokken in onderzoek, én het realiseren van 
voorzieningen die de onderzoeksactiviteiten mogelijk maken en omkaderen: 
werklokalen, gespecialiseerde biblio- en videotheek, technische infrastructuur, 
rapporteringsmomenten en –instrumenten. Daarvoor zullen extern fondsen worden 
geworven (bv. momenteel Hercules-aanvraag). 

De doorstroming van onderzoeksresultaten naar het onderwijs gebeurt via de 
theoretische opleidingsonderdelen in de bachelor, via de masterseminaries en de 
atelierwerking. De master is dermate nieuw, dat het pas volgend jaar mogelijk is dit te 
evalueren. Het is de bedoeling om de masterstudent zélf te betrekken in het 
onderzoeksproces. Zowel de masterproef als de scriptie dient als een 
onderzoeksgebeuren uitgebouwd te worden. Dit alles wordt gestimuleerd vanuit het 
onderzoek van het personeel. Een permanente evaluatie van de masteropleiding dringt 
zich in die optiek de komende jaren op. De masterstudenten zullen jaarlijks worden 
bevraagd, de afgewerkte masterproeven en scripties zullen worden geëvalueerd (los 
van de pedagogische evaluatie door een jury) door een groep van peers, met als doel 
de opleiding zelf permanent bij te sturen. 

In verband met onderzoek is het een essentiële beleidsoptie om voorrang te geven aan 
onderzoek in de kunsten, zowel in onderzoeksprojecten als in doctoraten. Dit impliceert 
niet het verminderen van theoretische reflectie, maar wel dat deze reflectie zal gebeuren 
in onmiddellijke betrokkenheid op en vanuit de artistieke praktijk. De Raad voor 
Onderzoek binnen het departement zal de ontwikkeling van het doctoraat in de 
kunsten van nabij opvolgen, en hierover ook regelmatig advies inwinnen bij de actieve 
kunstenaars die als promotor fungeren, zodat dit doctoraat in de komende jaren zijn 
eigen identiteit kan ontwikkelen waarin artistieke praxis en theoretische reflectie in een 
goede balans samengaan. 

Zowel de financiering van het onderzoek, de uitbouw van kanalen van rapportering als 
de uitbouw van een instrument van kwaliteitsbeoordeling, zijn belangrijke 
beleidsprioriteiten voor de komende jaren. 
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 S A ME N W E R K I N G  

De opleiding stelt internationalisering als belangrijke beleidsoptie. Samenwerking met 
internationale partners dient dermate te worden gestructureerd dat zij verder gaat dan 
recurrente, tijdelijke initiatieven. Dit impliceert vooral het stimuleren van docenten- en 
studentenmobiliteit, maar ook het organiseren van opleidingsonderdelen in 
samenwerking met buitenlandse instellingen voor hoger kunstonderwijs (workshops, 
artistieke projecten). Ook via onderzoeksinitiatieven worden internationale synergieën 
mogelijk. Uiteraard staat daarbij steeds het versterken en vervolledigen van de eigen 
identiteit voorop, en worden instellingen in het buitenland in die optiek geselecteerd. 

Regionaal zullen op de Gentse Bijlokecampus de samenwerkingsinitiatieven met de 
andere actoren die actief zijn op deze campus verder ontwikkeld worden, met prioritaire 
samenwerking met de opleiding Audiovisuele Kunsten en met het departement 
Conservatorium. De integratie van de Beeldende Kunsten, via gezamenlijke 
onderzoeksprojecten en via pedagogische projecten, in het ruimere veld van de 
kunsten (film, dans, muziek, beeldende kunst, theater) zal hierdoor versterkt worden. 

In samenwerking met het departement Conservatorium, alsook met het SMAK en HISK, 
wil het departement actief streven naar de uitbouw van één kunstenbibliotheek op de 
Bijlokecampus, waarin ook de beeldende kunsten ruim vertegenwoordigd zijn. 

De opleiding zal streven naar vormen van samenwerking met de opleiding Beeldende 
Kunsten van het departement Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van de 
Hogeschool Antwerpen. Vooral m.b.t. de afstudeerrichtingen Fotografie, Mode en 
Vrije Kunsten. 

 T E C H N OL OG I S C H E  I N N OV A T I E  

De opleiding wil de digitalisering opvolgen, en zal daarvoor ruime 
investeringsbudgetten moeten werven. Zonder de klemtoon te verleggen naar het 
technologische in de opleiding, die zich als artistiek profileert, is het tegelijk onmogelijk 
om studenten op professionele wijze artistiek op te leiden met een achterhaald 
instrumentarium. 

Printfaciliteiten, computerklassen en bepaalde werkateliers zullen beter gecentraliseerd 
worden n.a.v. de verhuis naar de Bijlokecampus, en dit met het oog op een optimaler 
gebruik van de middelen en een betere omkadering door technisch personeel. 

 K W A L I T E I T S Z OR G  

Wat de kwaliteitszorg betreft, is het een beleidsoptie om de courante bevraging van 
studenten verder te zetten en te verfijnen. Nieuw accent is dat de alumni zullen worden 
bevraagd, zowel inzake tevredenheid over de opleiding als inzake hun evolutie na de 
opleiding. Om een breder en kwalitatief steeds beter veld van instromende studenten 
aan te spreken, zal met de kandidaat-studenten een betere communicatie over de 
opleiding opgezet worden, ook gericht op een internationaal publiek. In 
samenwerking met de centrale diensten van de Hogeschool Gent worden regelingen 
uitgewerkt om internationale studenten, die aanvankelijk het Nederlands niet machtig 
zijn, toe te laten de studies binnen de opleiding aan te vatten en met succes te 
doorlopen. 

 



L I J S T  M E T  A F K O R T I N G E N  

 1 9 8 / 2 0 4    Z E R  B E E L D E N D E  K U N S T E N  |  K A S K  -  H O G E S C H O O L  G E N T  

 

 

 

 

 

AOG   AssociatieOnderzoeksGroep 

AP   Administratief Personeel 

ATP-leden   Leden Administratief en Technisch Personeel 

AUGent  Associatie Universiteit Gent 

A-uren  Contacturen 

BAM   Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst 

BaMa  Bachelor – Master 

BC   Bestuurscollege 

BSH   Begeleiding van Studenten met een Handicap 

B-uren   Begeleide praktische oefenactiviteiten 

CB-platform  CompetentieBeheerplatform 

Centraal  Centrale administratie van de Hogeschool Gent 

CKC   Centrale Kwaliteitszorgcoördinator 

CKZ   Centrum voor Kwaliteitszorg 

COBEK   Centrum voor Ontwikkeling en Beoefening der Kunsten 

CVO   Centrum voor Volwassenen Onderwijs 

C-uren  Uren werkveldgebonden activiteiten en begeleid zelfstandig leren 

DAD   Open dienstverleningsovereenkomst aan Derden 

DKC   Departementale Kwaliteitszorgcoördinator 

DKO   Deeltijds Kunst Onderwijs 

DOC   Departementaal OnderhandelingsComité 

DOER  Departementale Aanvullingen Onderwijs- en Examenregeling 

DOOP  Departementaal Onderwijs Ontwikkelingsplan 

DR   Departementsraad 

ECTS  European Credit Transfer System 

EFQM  European Foundation for Quality Management 

EHBO  Eerste Hulp Bij Ongevallen 

ELO    Elektronische Leeromgeving  

EVC   Eerder Verworven Competenties 

EVK   Eerder Verworven Kwalificaties 

EQF   European Qualification Framework 

GIT   Geïndividualiseerd Traject 

GON   Geïntegreerd onderwijs 

HISK   Hoger Instituut voor Schone Kunsten 

H-net  Intranet van de Hogeschool Gent 

HGSR  Hogeschool Gent Studentenraad 

8 LIJST MET AFKORTINGEN 
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HOC   Hogeschool OnderhandelingsComité 

HoGent  Hogeschool Gent 

ICT   Informatie- en Communicatietechnologie 

IKZ   Interne kwaliteitszorg 

JAP   Jaaractieplan 

KASK  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 

KOF   Kunstenoverlegforum 

KSO   Kunst Secundair Onderwijs 

LASSI  Learning and Study Strategies Inventory 

LCD-projector Liquid Cristal Display - projector 

M   mannen 

MUHKA  Museum Hedendaagse Kunst Antwerpen 

NVAO  Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 

OBE    Onderwijsbelastingseenheid 

OC   Opleidingscommissie 

OP   Onderwijzend Personeel 

OER   Onderwijs- en examenregeling 

PBW   Preventie voor Bescherming op het Werk 

PBA   Professioneel Gerichte Bacheloropleiding 

RvB   Raad van Bestuur 

SERV  Sociaal Economische Raad van Vlaanderen 

SID-in  Studie Informatie Dagen 

SMAK  Stedelijke Museum voor Actuele Kunst 

Sovoreg  Sociale Voorzieningen Regio Gent 

TRIS   Transnationale Institutionele Samenwerking 

UGent  Universiteit Gent 

V   Vrouwen 

VAH   Vlaamse Autonome Hogeschool 

VDAB  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

VLHORA  Vlaamse Hogescholenraad 

VLOR  Vlaamse Onderwijsraad 

VTE   Voltijdse Equivalenten 

VUB   Vrije Universiteit Brussel 

Q&A   Questions and Answers 

ZER   Zelfevaluatierapport 

Z-uren  uren zelfstudie 

 



I N D E X  V A N  D E  B I J L A G E N  

 

 2 0 0 / 2 0 4    Z E R  B E E L D E N D E  K U N S T E N  |  K A S K  -  H O G E S C H O O L  G E N T  

 

 

 

 

9 INDEX VAN DE BIJLAGEN 



 Onderwerp facet nummer omschrijving 

B0-1 Organigram Hogeschool Gent 
B0-2 Organigram KASK 
B0-3 B/RvB/2002/AB/0060 opleidingscommissies en vakgroepen 

B0-4 
KASK/DR/2006/B/AB/0034 Lijst met gedelegeerde 
bevoegdheden 

B0-5 Organisatiestructuur AUGent 
B0-6 Participatiereglement B/RvB/2006/AB/0019 en 0019-1 
B0-7 KASK Studentenraad 
B0-8 Omvormingsdossier 37 opleiding 53, 54 

B0-9 
Voordracht op de eerste Dag van het Onderzoek van de 
AUGent (15/10/2003) door Wim De Temmerman 

B0-10 
ACAD/DR/2006/B/0ND/0028 en 0028-01 
onderzoekslijnen KASK 

B0-11 KASK/DR/2007/B/OND/0037 recente onderzoekslijnen 
B0-12 Overzicht ondersteunende diensten 

B0-13 
Oprichting Onderzoeksfonds Hogeschool Gent 
B/BC/2005/B/OND/0130 

B0-14 
Reglement voor de besteding van het Onderzoeksfonds 
Hogeschool Gent - B/BC/2006/OND/0003 en 0003-1 

B0-15 Oprichting onderzoeksraad Hogent B/BC/2005/OND/0131 

B0-16 

Samenstelling onderzoeksraad Hogent 
B/BC/2005/B/OND/0266 en 0266-1, 
B/BC/2005/B/OND/0210 en B/AD/2005/OND/5064 

B0-17 
KASK/DR/2007/B/OND/0030 departementale raad voor 
onderzoek 

B0-18 
Strategisch beleidsplan AUGent - Positionpaper AUGent 
AUG/B/AV/2005/AB/014 en 014-1 

B0-19 

Algemeen Onderzoeks- en Samenwerkingsreglement 
AUGent 
B/BC/2005/OND/0213 en 0213-1 en 
AUG/B/AD/2005/0ND/5059-1 

B0-20 
Bevoegdheidsoverdracht 
B/RvB/2006/AB/0020, 0020-1,2,3 

B0-21 
Oprichting AssociatieOnderzoeksGroep – Bijlage 5 van 
Jaarverslag 2006 

B0-22 
Aanvraagformulier AOG Creatie, bemiddeling en context in 
de Beeldende Kunsten  

B0-23 
Aanvraagformulier AOG Postdramatische esthetiek woord-
klank-beeld 

B0-24 
AOG Muziek, Embodied Music Cognition and Mediation 
Technology The Mit 

B0-25 Onderzoeksprojecten in/over de kunsten AUGent 2008 
B0-26 Overzicht KASK-cahiers 
B0-27 Actuele versie van het academiseringsplan 

0 
 

Inleiding 
 

 

  

B1.1-1 
B/RvB/1999/AB/0049 en B/RvB/2006/AB/0043 Missie 
Hogent 

1 Doelstellingen 1 

B1.1-2 
Verslag resonantiecommissie 26022004 - 
ACAD/DR/2004/BBC/OND/0011-02 



B1.1-3 Competentieclusters Beeldende Kunsten  
  
B1.2-1 Beroepsprofiel Beeldend Kunstenenaar – VLOR-studie 73 
B1.2-2 Bijlage bij B/AD/2003/OND/5050 eindtermen p. 20-21 
B1.2-3 Kask Tentoonstellingsprogramma 

  

2 

  
B2.1-1 Studiegids: vervangt Tabel I.1 en Tabel I.2 

B2.1-2 
PROC/AD/OND/0005 - 006 en 006-1 
Leidraad voor opmaak studiefiches 

B2.1-3 Oproep en enquête 12/11/2000 

B2.1-4 
Kruistabellen opleidingsonderdelen – competenties artikel 
58 

B2.1-5 
Lijst aanverwante keuze opleidingsonderdelen en 
studiefiches 2007-2008 

B2.1-6 
Lijst gekozen aanverwante opleidingsonderdelen studenten 
Beeldende Kunsten 2de en 3de bachelor 2007-2008 

B2.1-7 Lijst masterseminaries 2007-2008 

B2.1-8 
Lijst gekozen masterseminaries studenten master Beeldende 
Kunsten 2007-2008 

B2.1-9 
PROC/AD/OND/003 
Procedure programmawijzigingen 

B2.1-10 Overzicht programma KASK-lezingen 

1 

  
B2.2-1 Lijst studiebezoeken en tentoonstellingen 
B2.2-2 Overzicht onderzoek en doctoraat Beeldende Kunsten 

B2.2-3 
Lijst projecten dienstverlening en externe samenwerking 
Fotografie 

B2.2-4 Lijst dienstverlening Grafische Vormgeving 

2 

  
B2.3-1 Studievolgtijdelijkheidstabellen DOER artikel 14 

B2.3-2 
Lijst projecten met externe samenwerking van de 
afstudeerrichting Textielontwerpen 

B2.3-3 OER Onderwijs- en examenreglement 

3 

  
B2.4-1 Meerjarenplanning bevragingen en studietijdmetingen 
B2.4-2 PROC/AD/OND/001 Procedure studiereizen 

4 

  
B2.7-1 Lijst van recente eindwerken 
B2.7-2 Lijst externe juryleden voor het afstudeerwerk 

7 

  

B2.8-1 
Inschrijvingsformulier en informatiebundel 
toelatingsproeven 

B2.8-2 
Aantekeningen bij de artistieke toelatingsproeven 
academiejaar 2004-2005 

B2.8-3 Handleiding master Audiovisuele en Beeldende Kunsten 
B2.8-4 Taakomschrijving studietrajectbegeleider KASK 
B2.8-5 Informatiebundel aanverwant keuzepakket 
B2.8-6 Studentenmobiliteit Associatie Universiteit Gent 
B2.8-7 Schakelprogramma Beeldende Kunsten 2008-2009 
B2.8-8 Documenten EVK-procedure 

2 Programma 

8 

B2.8-9 Documenten EVC-procedure 



     

B3.1-1 
ACAD/DR/2006/BBC/PER/00004-03 
LangeTermijn Visie Personeelsbeleid 

B3.1-2 B/RvB/2007/B/PER/0008 benoemingsreglement 
B3.1-3 B/RvB/2007/PER/0034 reglement bevordering 
B3.1-4 PROC/AD/PER/003 procedure evaluatie 
B3.1-5 Formulier A zelfevaluatie AP (administratief personeel) 
B3.1-6 Formulier B zelfevaluatie OP (onderwijzend personeel) 
B3.1-7 Formulier C zelfevaluatie OP 
B3.1-8 Formulier D zelfevaluatie OP 
B3.1-9 PROC/AD/OND/008 procedure navorming 
B3.1-10 CV’s OP 

B3.1-11 
B/RvB/2006/OND/0008 en bijlage 1 & 2 Diversiteitsbeleid 
Hogent 

B3.1-12 SWOT-analyse KASK 

1 

  
B3.2-1 Tabel II.1 Bachelor 
B3.2-2 Tabel II.1 Master 
B3.2-3 Tabel II.2 Bachelor 
B3.2-4 Tabel II.2 Master 
B3.2-5 Tabel II.3 
B3.2-6 Elia-conferentie 2006 

2 

  
B3.3-1 B/RvB/2005/FIN/0024 verdeelsleutel puntenbudget 2006 

B3.3-2 
B/RvB/ 2006/FIN/0037 verdeelsleutel statutair personeel 
basisfinanciering 

3 Inzet Personeel 

3 

  

B4.1-1 
B/RvB/2007/B/INF/0047 Langetermijnplanning 
infrastructuur 

B4.1-2 
ACAD/DR/2005/B/FIN/0016, 0016-1 en 0016-2 
5-jarenplan investeringen 

B4.1-3 B/RvB/2007/0056 meerjarenbegroting 2008 
B4.1-4 B/RvB/2003/FIN/009 extra investeringen AV 

B4.1-5 
KASK/DR/2005/AB/0008, 0008-1 en 0008-2 Reglement 
uitleendienst en uitleenovereenkomst 

B4.1-6 

hnet.hogent.be/infobronnen/diensten en sectoren/dienst 
interne preventie en milieu 
http://hnet.hogent.be/cms/dynamic.cfm?ID=99 

1 

  
B4.2-1 Departementale infobrochure 
B4.2-2 Studeren met suxes-brochure 
B4.2-3 Brochure suxeswijzer 
B4.2-4 Activiteitenverslag studiebegeleider 2005-2006 
B4.2-5 http://lassi.hogent.be 
B4.2-6 www.uwgids.net 

4 Voorzieningen 

2 

  
B5.1-1 B/BC/1997/OND/123 kwaliteitsprioriteiten 1997-1998 
B5.1-2 B/BC/1998/OND/182 kwaliteitsprioriteiten 1998-1999 
B5.1-3 Profiel DKC 
B5.1-4 B/RvB/2000/AB/0052 kwaliteitsverklaring hogeschool 

5 Interne 
kwaliteitszorg 

1 

B5.1-5 B/BC/2000/AB/0218 uitbouw kwaliteitszorg 2000-2001 



B5.1-6 B/BC/2002/AB/0217 uitbouw kwaliteitszorg 2002-2003 
B5.1-7 B/BC/2006/AB/0219 reorganisatie kwaliteitszorg 

B5.1-8 
B/BC/2008/PER/0016 uitbreiding ondersteuning 
departementale kwaliteitszorg 

B5.1-9 B/BC/2006/OND/0198 stappenplan 

B5.1-10 
Vragenlijst 2006-2007 
studentenbevraging over de opleiding 

B5.1-11 Verslag studentenbevraging 2006-2007 Fotografie 
B5.1-12 Verslag studentenbevraging 2006-2007 Textielontwerpen 
B5.1-13 Verslag studentenbevraging 2006-2007 Mode 

B5.1-14 
Verslag studentenbevraging 2006-2007 Multimediale 
Vormgeving 

B5.1-15 
Verslag studentenbevraging 2006-2007 Grafisch Ontwerp 
1ste Bac 

B5.1-16 
Verslag studentenbevraging 2006-2007 Grafische 
Vormgeving 

B5.1-17 Verslag studentenbevraging 2006-2007 Illustratie 
B5.1-18 Verslag studentenbevraging 2006-2007 Grafiek 

B5.1-19 
Verslag studentenbevraging 2006-2007 Web&Interactief 
Design 

B5.1-20 Verslag studentenbevraging 2006-2007 Schilderkunst 
B5.1-21 Verslag studentenbevraging 2006-2007 Tekenen 
B5.1-22 Verslag studentenbevraging 2006-2007 Mediakunst 
B5.1-23 Verslag studentenbevraging 2006-2007 Beeld&Installatie 
B5.1-24 Verslag studentenbevraging 2006-2007 Beeldhouwkunst 

B5.1-25 
Verslag docentenbespreking bevragingsresultaten 2006-
2007 Fotografie 

B5.1-26 
Verslag docentenbespreking bevragingsresultaten 2006-
2007 Textielontwerpen 

B5.1-27 
Verslag docentenbespreking bevragingsresultaten 2006-
2007 Mode 

B5.1-28 
Verslag docentenbespreking bevragingsresultaten 2006-
2007 Multimediale Vormgeving 

B5.1-29 
Verslag docentenbespreking bevragingsresultaten 2006-
2007 Grafisch Ontwerp 1ste Bac 

B5.1-30 
Verslag docentenbespreking bevragingsresultaten 2006-
2007 Grafische Vormgeving 

B5.1-31 
Verslag docentenbespreking bevragingsresultaten 2006-
2007 Illustratie 

B5.1-32 
Verslag docentenbespreking bevragingsresultaten 2006-
2007 Grafiek 

B5.1-33 
Verslag docentenbespreking bevragingsresultaten 2006-
2007 Web&Interactief Design 

B5.1-34 
Verslag docentenbespreking bevragingsresultaten 2006-
2007 Schilderkunst 

B5.1-35 
Verslag docentenbespreking bevragingsresultaten 2006-
2007 Tekenen 

B5.1-36 
Verslag docentenbespreking bevragingsresultaten 2006-
2007 Mediakunst 

   

B5.1-37 
Verslag docentenbespreking bevragingsresultaten 2006-
2007 Beeld&Installatie 



B5.1-38 
Verslag docentenbespreking bevragingsresultaten 2006-
2007 Beeldhouwkunst 

B5.1-39 Verslag voor studenten 2006-2007 Fotografie 
B5.1-40 Verslag voor studenten 2006-2007 Textielontwerpen 
B5.1-41 Verslag voor studenten 2006-2007 Mode 

B5.1-42 
Verslag voor studenten 2006-2007 Multimediale 
Vormgeving 

B5.1-43 
Verslag voor studenten 2006-2007 Grafisch Ontwerp 1ste 
Bac 

B5.1-44 Verslag voor studenten 2006-2007 Grafische Vormgeving 
B5.1-45 Verslag voor studenten 2006-2007 Illustratie 
B5.1-46 Verslag voor studenten 2006-2007 Grafiek 
B5.1-47 Verslag voor studenten 2006-2007 Web&Interactief Design 
B5.1-48 Verslag voor studenten 2006-2007 Schilderkunst 
B5.1-49 Verslag voor studenten 2006-2007 Tekenen 
B5.1-50 Verslag voor studenten 2006-2007 Mediakunst 
B5.1-51 Verslag voor studenten 2006-2007 Beeld&Installatie 
B5.1-52 Verslag voor studenten 2006-2007 Beeldhouwkunst 
B5.1-53 Vragenlijst alumnibevraging Textielontwerpen 

 

  

B5.2-1 
B/BC/1998/OND/183 
Onderwijsvisitatie Beeldende Kunsten 

B5.2-2 Jaaractieplan 2006-2007 
B5.2-3 Jaaractieplan 2007-2008 

  

2 

  
B6.1-1 Overzicht KASK-agenda 
B6.1-2 Overzicht tewerkstelling Fotografie 
B6.1-3 Overzicht tewerkstelling Textielontwerpen 
B6.1-4 Overzicht tewerkstelling Mode 
B6.1-5 Overzicht tewerkstelling (3D) Multimediale Vormgeving 
B6.1-6 Overzicht tewerkstelling Grafische Vormgeving 
B6.1-7 Overzicht tewerkstelling Grafiek 
B6.1-8 Overzicht tewerkstelling Schilderkunst 
B6.1-9 Overzicht tewerkstelling Beeldhouwkunst 
B6.1-10 Overzicht tewerkstelling (Mixed Media) Mediakunst 
B6.1-11 Overzicht internationale partners 
B6.1-12 Internationale studentenmobiliteit 2005-2008 
B6.1-13 Internationale docentenmobiliteit 2004-2007 
B6.1-14 Overzicht internationale onderwijsprojecten 2004-2007 
B6.1-15 Jaarverslag internationalisering 2005 
B6.1-16 Jaarverslag internationalisering 2006 
B6.1-17 Jaarverslag internationalisering 2007 
B6.1-18 Lijst internationale projecten met studenten 
B6.1-19 Overzicht wedstrijden en prijzen Textielontwerpen 
B6.1-20 Overzicht wedstrijden en prijzen Grafische Vormgeving 

1 

  
B6.2-1 Tabel III.1 
B6.2-2 Tabel III.2 

6 
 

Resultaten 

2 

  
7 Besluit  B7-1 Actieplan Beeldende Kunsten 


