
Welkom op de online sessie
Schakel je camera en microfoon uit! 

VRIJE KUNSTEN



Aan PXL-MAD School of Arts worden toekomstige 
kunstenaars opgeleid om via experiment en onderzoek 
en met een kristisch kijk op de wereld, kunstwerken te 
creëren die zich authentiek plaatsen in de complexiteit 

van de hedendaagse wereld.



Grafisch Ontwerp Juweelontwerp & 
Edelsmeedkunst

Vrije Kunsten
• Keramiek
• Open Lab
• Sculptuur & Installatie
• Schilderkunst
• Vrije Grafiek

Opleiding Beeldende Kunsten

Educatieve Master
• Geïntegreerd traject na de bachelor (120 stp)
• Verkort traject na de master (60 stp)

MAD (Media, Arts & Design)



1. Vrije Kunsten 

2. Presentatie van alle ateliers, 
specialisaties & projecten

3. Starten in het Hoger Kunstonderwijs

4. Artistieke toelatingsproef

5. Studeren aan PXL-MAD 
School of Arts

6. Vragen

IN DEZE PRESENTATIE



VRIJE KUNSTEN

In 1e bachelor start je met één hoofdatelier:

• Schilderkunst

• Vrije Grafiek

• Sculptuur & Installatie

• Keramiek

• Open Lab



VRIJE KUNSTEN

Vanaf 2e bachelor kan je naast je hoofdatelier 
kiezen voor modules binnen andere ateliers of 
voor de Glasstudio

Op die manier kan de student een uniek artistiek 
parcours kiezen en zijn eigen profiel ontwikkelen.



EEN  WANDELING  DOOR  DE  ATELIERS 
VAN  VRIJE  KUNSTEN



VRIJE KUNSTEN

Onze ateliers

• schilderkunst
• vrije grafiek
• keramiek
• sculptuur & installatie
• open lab



SCHILDERKUNST



SCHILDERKUNST













VRIJE GRAFIEK



VRIJE GRAFIEK













SCULPTUUR &
INSTALLATIE



SCULPTUUR & INSTALLATIE









KERAMIEK



KERAMIEK

















OPEN LAB



OPEN LAB



Kunst met geuren, smaken en tastzin
Geurlabo & experimentele keuken

SENSES &  
CONCEPT LAB







Video, sound, new media, digital art,  
3D-Printing technologies,

VIDEO &  
TECHNOLOGY LAB





PERFORMANCE  
LAB





GLAS STUDIO



GLAS STUDIO













DIGIMAD



■  A.I.
■   Robotics
■   Big Data

■   Vrije Kunsten
■   Interactief    
    Ontwerp

DIGIMAD



ART & A.I.



ART & ROBOTICS
Chico MacMurtrie

Survival Research Laboratories



ART & BIG DATA
Edit Kaldor



en verder:



CROSS-OVERS



IN SITU









MASTERCLASSES



LEZINGEN



TENTOONSTELLINGEN







STUDIEREIZEN





PXL-MAD School of Arts biedt onderwijs en onderzoek aan op 
academisch niveau. 

Als kunstenaar of als ontwerper laten we je experimenteren en 
creëren aan de hand van klassieke tot de meest geavanceerde 
technieken. 

Je krijgt persoonlijk onderwijs, gericht op jouw eigen traject in een 
prettige atmosfeer en met de nieuwste infrastructuur. 

Een team befaamde docenten en ons internationale netwerk 
met vele kunstinstellingen bereiden je voor op een professionele 
carrière.  

Wordt je gedreven door kunst, dan is dit jouw opleiding !

ONZE MISSIE



Starten
in het Hoger
Kunstonderwijs



ARTISTIEKE  
TOELATINGSPROEF



ARTISTIEKE TOELATINGSPROEF 
(decretaal verplicht)

Proef van 1 dag

We toetsen jouw artistieke competenties:
 • waarnemingsvermogen
 • creativiteit
 • motivatie
 • kennis van de gekozen discipline



ARTISTIEKE TOELATINGSPROEF 
(decretaal verplicht)

Inhoud van de proef:
• thuisopdracht 
• atelieropdrachten
• gesprek met docenten
• presentatie van je atelier- en thuisopdracht
• presentatie van je persoonlijk portfolio

Belangrijkste criterium: Passie voor kunst



Studeren aan  
PXL-MAD School of Arts 
in Hasselt



CURRICULUM 1e BACHELOR

PRAKTIJK

STUDIO’S /
ATELIERS

BEELDANALYSE 
TEKENEN 

TECHNIEKEN

SEM 1

24 STP 21 STP

SEM 2

ONDERZOEK

ONDERZOEKS- 
CONCEPTEN

THEORIE

KUNSTGESCHIEDENIS 
KUNSTACTUA 
MENSWETEN- 

SCHAPPEN

6 STP 9 STP



CURRICULUM 1e BACHELOR

+ gastcolleges, workshops, lezingen, tentoonstellingen in en buiten huis, 
nationale en internationale studiereizen,...

PRAKTIJK

STUDIO’S /
ATELIERS

BEELDANALYSE 
TEKENEN 

TECHNIEKEN

SEM 1

24 STP 21 STP

SEM 2

ONDERZOEK

ONDERZOEKS- 
CONCEPTEN

THEORIE

KUNSTGESCHIEDENIS 
KUNSTACTUA 
MENSWETEN- 

SCHAPPEN

6 STP 9 STP



CURRICULUM 1e BACHELOR

1 volledig academiejaar = 60 studiepunten 
1 studiepunt = 25 tot 30 werkuren
1 academiejaar = 1500 tot 1800 werkuren (40-50u / week)

PRAKTIJK

STUDIO’S /
ATELIERS

BEELDANALYSE 
TEKENEN 

TECHNIEKEN

SEM 1

24 STP 21 STP

SEM 2

ONDERZOEK

ONDERZOEKS- 
CONCEPTEN

THEORIE

KUNSTGESCHIEDENIS 
KUNSTACTUA 
MENSWETEN- 

SCHAPPEN

6 STP 9 STP



OPBOUW CURRICULUM

1e Bachelor = inleiden
Basisvaardigheden en technieken aan de hand van 
opdrachten in het hoofdatelier.

2e Bachelor = verdiepen
• verdiepen basisvaardigheden
• thematische opdrachten
• atelieroverschrijdende opdrachten
• workshops



3e Bachelor = specialiseren
 • SEM1: formuleren van een individueel werkplan  
    als voorbereiding op de bachelorproef

 • SEM 2: je omschrijft een eigen onderzoeksvraag 
    als basis voor je bachelorproef:

     - bachelorpaper:   geschreven onderzoek  
     - bachelorproject: realisatie & presentatie  
           van beeldend werk

 Je behaalt het diploma van een academische bachelor  
 in de Beeldende Kunsten, afstudeerrichting Vrije Kunsten.

OPBOUW CURRICULUM



Master = consolideren 
 • je volgt een werkveld- of onderzoeksstage

 • je kiest een masterstudio en een aantal ondersteunende
  mastermodules

 • je omschrijft een eigen onderzoeksvraag als basis 
  voor je masterproef: 
    - masterscriptie: geschreven onderzoek  
   - masterproject: beeldend onderzoek

 
 Je behaalt het diploma van een academische master
 in de Beeldende Kunsten, afstudeerrichting Vrije Kunsten

OPBOUW CURRICULUM



• conceptueel denken

• onderzoekend ontwerpen

• creatief realiseren van een persoonlijk artistiek 
project of product

• helder en doordacht communiceren en presenteren

• een kritische visie ontwikkelen en maatschappelijk 
betrokken zijn

• creatief ondernemen

LEERDOELEN



WAAR KAN JE LATER TERECHT?

■	Als zelfstandig ontwerper, designer, kunstenaar 

■	In vast dienstverband of als freelancer

■	Als medewerker in het atelier van een andere 
 kunstenaar

■	 In het secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, ...



Waarom kiezen 
voor PXL-MAD
in Hasselt?



WAAROM KIEZEN VOOR PXL-MAD?

■	 studentgeoriënteerd: je kan je parcours grotendeelszelf  
 bepalen

■	 praktijkopdrachten via individuele begeleiding

■ docenten met praktijkervaring, naam en faam

■ ruim aanbod gastlezingen, tentoonstellingen, studiereizen,...

■	 samenwerkingsprojecten met verschillende cultuurhuizen  
 zoals Z33, CIAP, CCHA, C-mine,... 

■	 bruisende campus op een steenworp van Hasselt Centrum en 
 Quartier Canal en op een boogscheut van UHasselt

■	 meer dan 40 partnerscholen voor buitenlandse uitwisseling

■	 gloednieuw gebouw met de modernste apparatuur

■	 uitstekend campusrestaurant



WENS JE NOG MEER INFORMATIE?

• stel nu je vragen via de online chat

• download onze online brochure op de website
   www.pxl-mad.be

• vraag onze gedrukte brochure aan
   infomad@pxl.be

• stuur een mail naar ons opleidingshoofd
   Erica.Cselotei@pxl.be

• volg ons op Instagram en Facebook
   https://www.instagram.com/pxlmad
   https://www.facebook.com/pxlmad



Dank voor
je aandacht


