
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECTIEPROCEDURE PERSOONLIJK ARTISTIEK TRAJECT ACADEMIEJAAR 2020-2021 
 
 

 Capaciteit academiejaar 2020-2021: 
 

o Max. 8 studenten (+ rekening houden met de klascapaciteit). 
 

 Visie en selectieprocedure: 
 

o Het atelier PAT is voor de student die reeds vertrouwd is met de wereld van de beeldende 
kunsten en in het bezit is van:  

 en/of artistieke bagage  
 en/of ervaring   
 en/of kennis   
 en/of conceptuele gedachtegang 

o Aanmelden voor dit atelier voor zaterdag 19 september op het AHA!-secretariaat. 
o De selectieprocedure bestaat uit 2 delen: 

 1ste deel = slagen voor het intake gesprek. 
 2de deel = slagen voor de evaluatie na 1 maand atelierwerking. 

o Deze selectieprocedure is ook van toepassing voor de huidige PAT-student die wenst door te 
stromen naar een daarop volgend PAT-jaar, daarbij wordt enkel het 1ste deel van de 
selectieprocedure toegepast. 
 

 Praktisch: 
o Bij aanmelden op het AHA!-secretariaat geeft de kandidaat PAT’er een 2de optie op.  

Reden = Indien niet toegelaten tot het PAT-atelier kan de student nog instappen in het atelier 
van de 2de optie. 

o Na aanmelden boekt het secretariaat een intakegesprek tussen de student en de docent PAT 
en deelt de datum en het uur zo snel mogelijk mee aan beide partijen. 

o Na een positief intake gesprek kan de student zich inschrijven voor het atelier PAT. 
o Na een negatief intake gesprek krijgt de student de kans om zich in te schrijven voor het atelier 

dat hij/zij als 2de optie opgaf. 
o Tweede deel van de selectieprocedure = evaluatie na 1 maand atelierwerking. Indien blijkt dat 

de student over te weinig competenties beschikt om het PAT-atelier verder te volgen wordt 
hij/zij gereoriënteerd binnen de academie om de kans te krijgen de nodige kennis op te doen 
en zich voor te bereiden op een nieuw academiejaar en een mogelijkse nieuwe aanvraag tot 
deelname aan het PAT-atelier in het daarop volgende academiejaar. 
 

 Hoe voorbereiden op het intakegesprek? 
o De student toont aan wat zijn/haar link is met de wereld van de beeldende kunsten. 

Dit kan door:  
 Het voorleggen van eerder verworven diploma’s, getuigschriften,  

bijscholingen, werkervaring(en)… 
 Atelierdagboek(en), fotoboek(en), documentatie, beeldmateriaal…. 
 Eventueel deelname aan expo’s, wedstrijden,…. 

o De student licht toe wat zijn/haar artistieke plannen zijn binnen het PAT-atelier: 
 Duiden van je project, wat je wil bereiken, waar je artistiek naar toe wil,  

welke opties je daarvoor wil inzetten, enz.  
 


