
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       SELECTIEPROCEDURE - PERSOONLIJK ARTISTIEK TRAJECT - 2022-2023 
 
 
 

• Klascapaciteit: 
o Maximum 16 studenten + rekening houdende met de klascapaciteit van de gast-ateliers. 

 
 

• Visie en selectieprocedure: 
o Je bent op de hoogte van de werking, de opzet en de visie van het atelier en je hebt de ambitie om je 

hierin te laten onderdompelen en te groeien. 
o Er is geen vooropleiding of -kennis vereist, maar je hebt wel de ambitie om vanuit dialoog en tonen tot 

een eigen zelfstandig uitgewerkt oeuvre te komen en je eigen keuzes te maken betreffende professiona-
lisering in de kunstwereld. 

o Donderdag 9 juni ‘22 = 1ste info- en aanmeldingsdag via een gesprek met de docent van het atelier. 
o Dinsdag 28 juni ’22 = de 2de info- en aanmeldingsdag via een gesprek met de docent van het atelier. 
o Na afloop van de 2 aanmeldingsdagen word je op de hoogte gebracht indien je geselecteerd werd. 

Geselecteerde studenten worden automatisch ingeschreven door het AHA!-secretariaat, de student dient 
enkel nog de betaling in orde te brengen.  

o Te laat aangemeld? Indien er nog plaats is in het atelier kan je een afspraak maken via het AHA!-
secretariaat voor een intakegesprek voor 8 september ’22. 

o Opgelet: Studenten die reeds één of meerdere jaren PAT hebben gevolgd en er eventjes voor gekozen 
hebben om een ander atelier te volgen, moeten indien ze terug willen instappen bovenstaande procedure 
volgen. Zij krijgen geen voorrang op de andere studenten maar worden beoordeeld op het intakegesprek. 

o De selectieprocedure bestaat uit 2 delen: 
 1ste deel = slagen voor het intake gesprek. 
 2de deel = slagen voor de evaluatie na 1 maand atelierwerking. 

 
• Hoe aanmelden: 

o Neem voor 9 of 28 juni ’22 contact op met het AHA!-secretariaat en meld je aan als kandidaat voor het 
PAT-atelier + je geeft het uur en dag op wanneer je langs komt + je geeft een 2de optie atelier door. 
Waarom moet je een 2de optie atelier opgeven? Indien je niet toegelaten wordt tot het PAT-atelier kan je 
nog instappen in je gekozen atelier 2de optie (er wordt een plaats voor je vrijgehouden). 

 
• Je bent niet geslaagd voor je intake gesprek maar wenst aanspraak te maken op je 2de optie: 

o Neem contact op met het secretariaat om je gereserveerde plaats in de 2de optie  
definitief vast te leggen. Doe dit voor 1 september, na deze datum wordt de  
gereserveerde plaats vrijgegeven. 
 
 

• Je bent niet geslaagd voor het 2de deel van de selectieprocedure 
= evaluatie na 1 maand atelierwerking: 

o Indien blijkt dat je - ondanks je positief intakegesprek - over te weinig competenties 
beschikt om het PAT-atelier verder te volgen, zal je gereoriënteerd worden binnen de  
academie om de kans te krijgen de nodige kennis op te doen en je 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 Je gaat op gesprek met de docent van het atelier PAT. Er wordt in dit gesprek nagegaan of je de juiste 

keuze hebt gemaakt, en of het atelier PAT voldoet aan het traject dat je wenst af te leggen, of waar er 
van beide partijen naar elkaar tegemoet kan  gekomen worden. Alles wordt in het intakegesprek op elkaar 
afgestemd. 

o Om je PAT traject beter te kunnen verwoorden/verbeelden is het handig om beeldmateriaal mee te 
brengen van eerdere werken, projecten of inspiratiebronnen. 

o Indien er uit het gesprek blijkt dat er geen afstemming mogelijk is, wordt er gekeken welke andere, betere 
opties er op de AHA! zijn om aan je verlangen en je ambities tegemoet te komen. 
 
 

• Atelierwerking 2022-2023: 
o Er worden vaste ateliermomenten georganiseerd op maandag en woensdag van 18.00 tot 20.00. 
o De student kiest één van deze twee momenten en is hier telkens op aanwezig. 
o De ene week worden er per moment 2 groepsgesprekken ingericht, de andere week is het atelierwerktijd 

en wordt er individueel gewerkt in aanwezigheid van de docent. 


