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Artistieke toelatingsproef 2020 
In Situ3 

Praktische informatie over de artistieke toelatingsproef voor toelating tot inschrijving 

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

optie In Situ3, in het academiejaar 2020-2021 

 

De artistieke toelatingsproef is een tweedaagse proef die naar je artistiek inzicht, culturele 

kennis, creativiteit, vaardigheden en motivatie peilt. Dit gebeurt aan de hand van opdrachten en 

een interview waar ook je curriculum vitae, eventuele thuisopdrachten en je portfolio worden 

besproken. 

1 Data 

De artistieke toelatingsproef voor de afstudeerrichting Vrije Kunsten, optie In Situ3 wordt in 2020 

drie keer georganiseerd, en dit op de volgende data: 

– maandag 16 en dinsdag 17 maart 2020 

– donderdag 2 en vrijdag 3 juli 2020 

– donderdag 3 en vrijdag 4 september 2020 

Afhankelijk van je nationaliteit, kan je aan twee van de drie periodes deelnemen. Kandidaat-

studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen deelnemen aan de 

toelatingsproeven van maart en juli. Kandidaat-studenten van binnen de EER kunnen 

deelnemen aan de toelatingsproeven van juli en september. Zie tabel hieronder. 

DATUM 

ARTISTIEKE TOELATINGSPROEF 

KANDIDAAT-STUDENTEN  

VAN BUITEN DE EER 

KANDIDAAT-STUDENTEN  

VAN BINNEN DE EER 

16 en 17 maart 2020   

2 en 3 juli 2020   

3 en 4 september 2020   

Je kan per academiejaar slechts één keer deelnemen aan de artistieke toelatingsproef voor een 

bepaalde afstudeerrichting en optie binnen de opleiding Beeldende Kunsten. 
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In de tabel hieronder vind je, per toelatingsproef, een overzicht van de belangrijkste data. 

 MAART JULI SEPTEMBER 

Datum artistieke toelatingsproef 16 + 17 maart 2020 2 + 3 juli 2020 3 + 4 september 2020 

Open voor kandidaat-studenten van buiten de EER buiten en binnen de EER binnen de EER 

Inschrijven mogelijk tot en met 11 maart 2020 29 juni 2020 31 augustus 2020 

Start toelatingsproef 16 maart 2020, 9 uur 2 juli 2020, 9 uur 3 september 2020, 9 uur 

Bekendmaking resultaten: mondeling 

(proclamatie) 
17 maart 2020 3 juli 2020 4 september 2020 

Bekendmaking resultaten: schriftelijk 

(per mail) 
17 – 23 maart 2020 3 - 9 juli 2020 4 - 10 september 2020 

Inzage in de resultaten 18 - 25 maart 2020 6 - 13 juli 2020 7 - 14 september 2020 

2 Registratie en betaling 

Inschrijven voor een artistieke toelatingsproef doe je online, via https://inschrijven.ap.be/. 

Je betaalt 25 euro per toelatingsproef. Betalen kan tijdens de online registratie. 

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

Dit bedrag wordt in geen geval terugbetaald. 

3 Locatie 

De artistieke toelatingsproef vindt en plaats op Dambruggestraat 342, 2060 Antwerpen. 

4 Opdrachten 

4.1 Thuisopdracht 

1 Bespreking van drie tentoonstellingen die je onlangs bezocht. Beschrijf elke tentoonstelling op 

een aparte pagina voorzien van enkele tentoonstellingsbeelden. 

4.2 Opdrachten ter plaatse uit te voeren 

1 Waarnemingsopdracht naar een stilleven in houtskool en/of potlood. 

Materiaal: tekenpapier circa 100 x 70 cm, houtskool, potlood, gom. 

2 Minstens 3 perspectiefschetsen van het atelier (formaat A4), vrije materiaalkeuze. 

3 Ruimtelijke opdracht: maken van een ruimtelijke compositie in een zelf te maken volume van 

30 x 30 x 30 cm. 

5 Mee te brengen 

Breng vanaf de eerste dag van de toelatingsproef het volgende mee: 

– Documenten 

– Een curriculum vitae met vermelding van gedane studies. 

– Een getypte of handgeschreven motivatie van je studiekeuze. 

– Een portfolio met door jou gerealiseerd werk, zoals tekeningen, schetsen, foto’s en 

afbeeldingen van door jou gemaakte kunstobjecten … 

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

– Tekenpapier formaat ca. 100 x 70 cm, meerdere vellen 

– Schets-, teken-, en schildermateriaal: houtskool, potloden, gom, breekmes, plakband, 

papiertape … 

– Materiaal naar keuze om de perspectiefschetsen te maken 

– Materiaal naar keuze om de ruimtelijke compositie en volume te maken 

– … 

6 Geslaagd voor de toelatingsproef? 

Als je geslaagd bent voor de toelatingsproef en als je aan de diploma- en taalvoorwaarden 

voldoet, kan je je inschrijven voor je gekozen afstudeerrichting binnen de opleiding Bachelor in 

de Beeldende Kunsten voor het academiejaar 2020-2021 of het academiejaar 2021-2022. 

Na de toelatingsproef ontvang je van ons een e-mail met alle informatie die je nodig hebt om je 

te kunnen inschrijven. 

Lees meer over de inschrijving en onze toelatingsvoorwaarden op https://ap-arts.be/academie. 

https://ap-arts.be/academie

