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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 voor maandag 13 maart 2023 (11:00), 
maandag 26 juni 2023 (11:00) of woensdag 6 september 2023 (11:00) (afhankelijk van de gekozen periode). 
Daarna ontvang je eventueel een uitnodiging voor een interview (zie data onderaan). 

 
- MOTIVATIE: Schrijf een motivatiebrief, waarom kies je voor deze opleiding? 

 

- CURICULUM VITAE: Stel een CV op. 
 

- PORTFOLIO: Zoek eigen werk bijeen dat jouw creativiteit illustreert en waar je trots op bent. Mogelijkheden 
zijn: BA-afstudeerwerk, tekeningen en/of foto's van realisaties, creatieve van vroeger tot nu, illustraties uit 
werkervaringen, enz. Gebruik als gulden regel dat kwaliteit primeert boven kwantiteit! Breng alles digitaal 
samen in een PDF document. 

 

- INTERVIEW: Als de online aangeleverde documenten positief beoordeeld worden, word je uitgenodigd voor 
een persoonlijk gesprek op de campus. 

Tijdens dit afsluitend gesprek kijken we samen met jou of de opleiding Productdesign in Genk iets voor jou is. 

We praten onder andere over: 

o jouw keuze voor onze designopleiding 

o wat is voor jou, design en wat wil je in de opleiding bereiken? 

o hoe je je reeds creatief of artistiek uit (aan de hand van je eigen werk)? 
 
 
 

BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN 

 
De kandidaat wordt binnen een week na afronding van de procedure per mail op de hoogte gebracht of hij/zij in 
de master mag starten, via een schakel- of voorbereidingsprogramma kan doorstromen of niet wordt toegelaten. 
In de eerste twee gevallen ontvangt de kandidaat eveneens de richtlijnen voor definitieve inschrijving. 

Veel succes! 
 

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

 
Contactpersoon voor inhoudelijke vragen over het Master Assessment: maureen.magerman@luca-arts.be. 
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TIMING 

 
Deadline (online) indienen proeven* 

 
Interview 

 
Bekendmaking resultaten 

 
MA 13 MAART 2023 (11:00) 

 
WO 15 MAART 2023 

 
binnen een week na afronding 

van de procedure 
 
MA 26 JUNI 2023 (11:00) 

 
WO 28 JUNI 2023 

 
WO 6 SEPTEMBER 2023 (11:00) 

 
VR 8 SEPTEMBER 2023 

 

*Bij registratie heb je één van deze data geselecteerd 

 


