
                   
                         

PROFESSIONELE BACHELOR IN DE AUDIOVISUELE TECHNIEKEN – FILM-TV-VIDEO 

campus NARAFI VORST academiejaar 2021-2022  

De artistieke toelatingsproef bestaat uit verschillende onderdelen. Je ontvangt na je registratie per mail een link naar de 

online-toelatingsproef en doorloopt de verschillende onderdelen voor donderdag 2 september 2021 (23:59). Daarna 

ontvang je een uitnodiging voor het interview op woensdag 8 of donderdag 9 september 2021. 

ONLINE TOELATINGSPROEF 

- MOTIVATIE: schrijf een motivatiebrief (500-1000 woorden) waarin je je studiekeuze toelicht en laad deze voor 

donderdag 02/09/2021 (23:59) op in de online-toelatingsproef (zie link in bevestigingsmail).  

o Welke vaardigheden denk je te verwerven binnen deze opleiding? 

o Waarom kies je voor de filmopleiding op campus Narafi? 

o Welk creatief werk heeft je studiekeuze mee geïnspireerd? 

Vergeet niet om je naam en voornaam op je motivatiebrief te vermelden. 

Opladen in PDF-formaat met bestandnaam: 2021_Naam.Voornaam_ATP_motivatieNarafi.pdf. 

 

- PORTFOLIO: Stel een portfolio samen en laad deze voor donderdag 02/09/2021 (23:59) op in de online-

toelatingsproef (zie link in bevestigingsmail). Het portfolio moet uit 2 delen bestaan: 

o Verplicht: 5 foto’s of afbeeldingen van creatief werk van anderen dat je fascineert. Dit laatste hoeft zich 

niet te beperken tot audiovisueel werk, maar staat open voor alle vormen van creatieve uiting. 

o Vrijblijvend: 5 foto’s of afbeeldingen van eigen werk, waaruit je je vaardigheden of voeling met het 

medium laat blijken. 

Vergeet niet om je naam en voornaam op je portfolio te vermelden. 

Opladen in PDF-formaat met bestandnaam: 2021_Naam.Voornaam_ATP_portfolioNarafi.pdf. 

INTERVIEW 

Het interview peilt enerzijds naar je motivatie en anderzijds wordt ook je portfolio besproken. 

1: Motivatiegesprek 

Je voert individueel een gesprek (max. 15 minuten) met enkele docenten van de filmopleiding. Dit gesprek biedt je de 

gelegenheid om je motivatie en je studiekeuze toe te lichten. Wij hechten vooral belang aan je interessegebieden, je 

nieuwsgierigheden en aan je motivatie. 

2: Portfolio 

Aan de hand van je portfolio knopen we een gesprek aan over de opleiding. 

Je ontvangt enkele dagen voordien het exacte tijdstip en de link voor het gesprek via Collaborate (realtime 

videoconferentietool) . Je hoeft Collaborate niet te installeren op je computer of telefoon. Via de link zal je als gast kunnen 

deelnemen aan het gesprek zonder dat je een programma moet installeren op je computer.  



                   
 

 

 

BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN  

De kandidaat wordt binnen een week na afronding van de procedure per mail op de hoogte gebracht van het resultaat. Wie 

wordt toegelaten, ontvangt daarbij eveneens de richtlijnen voor de definitieve inschrijving.  

Een geslaagde artistieke toelatingsproef is geldig voor het academiejaar waarvoor de proef wordt afgenomen (academiejaar 

x) én het daaropvolgende academiejaar (academiejaar x + 1).  

Veel succes! 

Opleiding PBA Film-TV-Video 

LUCA Campus NARAFI 

 

ONDERWIJSADMINISTRATIE - LUCA School of Arts (Campus NARAFI Vorst) 

Victor Rousseaulaan 75, B-1190 Vorst - T+32 2 447 13 00 - onderwijsadmin.vorst@luca-arts.be   

https://www.luca-arts.be/campus-brussel-narafi  

 

TIMING 

 Deadline (online) indienen proeven: DO 2 SEPTEMBER 2021 (23:59) 

 Online Interview: WO 8 of DO 9 SEPTEMBER 2021 

 Bekendmaking van de resultaten: binnen een week na afronding van de procedure 
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