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VOORBEREIDEND PROGRAMMA & MASTER IN DE AUDIOVISUELE KUNSTEN – 

KEUZETRAJECT INTERACTION 

campus C-mine GENK academiejaar 2020-2021  

Het Master Assessment bestaat uit verschillende onderdelen. Je ontvangt na je registratie per mail een link naar het 

online Master Assessment en doorloopt de verschillende onderdelen.  

- MOTIVATIE: je antwoordt op de vragen waarom je voor deze opleiding koos. 

 

 

- EIGEN WERK: Toon hier de (artistieke) werken die je al eerder gemaakt hebt. 

o Bij voorkeur de werken waar je fier over bent en waar je met plezier aan gewerkt hebt.   

o Dit mag breed en uiteenlopend zijn, zo mag je allerlei artistieke werken tonen zoals tekeningen, 

filmpjes, montages, muziek, foto’s, gedichten, etc.  

Hoe inleveren: 

o Tekst indienen als Word of PDF document. 

o Tekeningen en niet bewegend beeldmateriaal kan je inscannen, fotograferen of digitaal inleveren als 

JPG of PNG. 

o Filmpjes en andere bewegende beelden lever je in als MPEG of MOV of post je op Youtube/Vimeo 

inclusief link. 

INSTRUCTIES OM JE FILM TE UPLOADEN OP VIMEO  

o Je hebt een Vimeo-account nodig om een film te kunnen opladen. Als je die nog niet hebt, kan je die 

gratis aanmaken (https://vimeo.com ).  

o Zorg ervoor dat je de file in het correcte formaat hebt aangemaakt vooraleer je start met opladen. 

Specificaties en tutorials voor exporteren vanuit courante montagesoftware kan je vinden op 

https://vimeo.com/help/compression .  

o Hou er rekening mee dat je met een gratis Vimeo-account maximaal 500MB per week kan opladen.  

o Wanneer je film geëxporteerd is en je account geactiveerd, kan je je file opladen via de blauwe 

“upload”-knop rechts bovenaan de startpagina.  

Met de “privacy”-knop kan je de toegang tot je film beveiligen met een paswoord. Wanneer het opladen 

voltooid is, kan je de Vimeo-link naar je film kopiëren en plakken in een pdf-document dat vervolgens 

opgeladen kan worden in het webformulier van de online-toelatingsproef. Vergeet zeker niet om ook het 

paswoord te vermelden wanneer je je film beveiligd hebt. 

- INTERVIEW: na het indienen van je motivatietekst en je werk, ontvang je een uitnodiging voor een skype-

interview, dat plaatsvindt op donderdag 2 juli 2020. 

  

https://vimeo.com/
https://vimeo.com/help/compression
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BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN  

De kandidaat wordt vanaf 4 juli 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!  

LUCA School of Arts Campus C-mine ‐ C-mine 5, 3600 Genk 

Nathalie.vaes@luca-arts.be  

 

TIMING 

 Deadline (online) indienen proeven: VR 26 JUNI 2020 (23:59) 

 Online interview: DO 2 JULI 2020 

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