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TRAJECTEN



MOTOR VAN LEVENSLANG LEREN



TRAJECT 3D 
BRAND&PACKAGING 

OPEN DESIGN



CREDIT CONTRACT



VOOR WIE?



studenten Beeldende Vormgeving

studenten kunst-of designgerelateerde opleidingen LUCA

afgestudeerden of professionals

‘andere’ 

Toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen afhankelijk van gekozen traject en vooropleiding. 

Info via opleidingssecretariaat en/of trajectbegeleider



CONTEXT
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BRAND & PACKAGING

OPEN DESIGN
TRAJECT 3D

ATELIER 1

TRAJECTEN



STUDIO
BRAND & PACKAGING





STUDIO

BRAND & PACKAGING

dagonderwijs (2 dagen/week) 

26 studiepunten (studio)
12 studiepunten (stage) 

 
- getuigschrift bij volledig traject 38 studiepunten - 



OPEN DESIGN STUDIO





Designers van de toekomst zijn bedenkers van impact 
gedreven oplossingen voor complexe problemen. 

 
Ze werken in cross-disciplinaire impact gedreven teams.  
Ze zijn getraind in communicatieve, (inter-)creatieve en 

coachende vaardigheden en beschikken over een ruim denk-
kader en open mindset.



Ze kunnen dergelijke teams ook zelf aansturen.
Deze designers van de toekomst worden opgeleid in een 
hoog-kwalitatieve modulaire opleiding / professionele

masterclasses, in nauwe samenwerking met de industrie, die 
nieuwe onderwijsvormen omarmt. 



IMPACT DESIGN



IMPACT DESIGN / PROFESSIONELE MASTERCLASSES 

dagonderwijs 
2de semester  

modulair systeem
projectbasis > designsprints
6 studiepunten/masterclass

 
 

combineerbaar met andere trajecten 
(3D, project, stage...)



TRAJECT 3D





Virtual reality, augmented reality,
interactive experiences, 3D animatie,

visual effects, motion graphics,
prototyping, 3D-print,...



TRAJECT 3D

avondonderwijs (3u/sessie - start om 18.30u) 

modulair systeem
3-6 studiepunten/sem/sessie

 





CINEMA 4D / ESSENTIALS 1.0           

CHARACTER RIGGING & ANIMATION           

ADVANCED MODELING: HIGH POLY SCULPT           

MOTION - CAMERA TRACKING / COMPOSITING           

BLENDER / ESSENTIALS 1.0           

UNITY / ESSENTIALS 1.0           

UNITY / CODING           

BLENDER / CHARACTER ANIMATION & RIGGING           

3D PRINT / ESSENTIALS 1.0           

VR SCULPT + 3D PRINT           

PROJECTIEMAPPING           







QUANTA 
COSTA?



DIPLOMACONTRACT (60stpn)

947,20€

OF

CREDITCONTRACT (basiskost)

245,20€

+

KOST PER OPGENOMEN STUDIEPUNT

11,70€

+

EXTRA STUDIEKOST

200€



 
SCENARIO’S: 

ik ben nog student BBV 3de jaar (diplomacontract) en wil een module 
 van 6 studiepunten traject 3D volgen 

 (€11,70 x 6)*  = €70,20 
 

(* bovenop reeds betaalde kosten - inschrijvingsgeld 938,80€ en extra studiekost 200€)

¨

ik ben afgestudeerd in BBV of een kunst-of design gerelateerde opleiding 
en wil studio Brand & Packaging volgen 

€245,20 + (€11,70 x 38) + €200 = €889,80

¨



SCENARIO’S: 

ik ben afgestudeerd in BBV of een kunst-of design gerelateerde opleiding 
en wil 2 professionele masterclasses (2 x 6stptn) volgen 

€245,20 + (€11,70 x 12) + €200 = €585,60

¨

ik ben afgestudeerd in BBV of een kunst-of design gerelateerde opleiding 
en wil enkele modules 3D volgen (27 stptn) volgen 

€245,20 + (€11,70 x 27) + €200 = €761,10



OVERZICHT



PROF BACHELOR [180]
 

STUDIO G/R/D/S

STUDIO B&P

PROFESSIONELE MASTERCLASS

3D TRAJECT [6-12 of meer]

1      2      3

3D

1      2      3

1      2      3

1      2      3

PM

B&Pof



avondonderwijs (3u/sessie)
di, wo of do** 

modulair systeem

1e en/of 2de semester 

3-6 studiepunten/sem/sessie

creditbewijs
 

PROFESSIONELE 
MASTERCLASSES

dagonderwijs 
geconcentreerde sessies** 

projectbasis > designsprints
 

2de semester

6 studiepunten/masterclass

creditbewijs
 
 

STUDIO 
BRAND & PACKAGING 

 
dagonderwijs (2 dagen/week)

ma en vrij* 

studiowerking 
 

jaar 
 

26 studiepunten (Studio)
12 studiepunten  (stage) 

 
getuigschrift bij volledig traject 38 

studiepunten

*onder voorbehoud van wijzigingen  
**gedetailleerde planning en inschrijftools binnenkort op LUCA-site beschikbaar 

combineerbaar met andere trajecten of opleidingsonderdelen BBV 
(3D, project, stage...)

TRAJECT 3D



OR NOT...
THE END!



VISUAL-DESIGN.BE




