Opleidingstraject voor asielzoekers en vluchtelingen in
Open Design

Beste,

KASK / School of Arts Gent organiseert een opleidingstraject voor vluchtelingen en
asielzoekers. In de infobrochure en op de website vindt u een gedetailleerde beschrijving van
dit project. Met deze brief willen we u warm maken om de oproep naar kandidaten actief mee
te verspreiden, en geven we wat bijkomende uitleg waarmee u eventuele vragen van
kandidaten kan beantwoorden.
Is het mogelijk om dit aanbod onder de aandacht te brengen van de vluchtelingen en
asielzoekers in uw buurt of organisatie? Het opleidingstraject wordt kosteloos aangeboden,
ook de vervoerskosten kunnen indien nodig worden terugbetaald. Deze opleiding is niet
geaccrediteerd, dit betekent dat het juridisch statuut van de deelnemers niet gewijzigd wordt.
Een ruimer kader van deze opleiding, naast het inhoudelijk, is om de deelnemers kennis te
laten maken met ons onderwijssysteem. Hierbij is een van de doelstellingen een
professioneel- en of educatief perspectief te bieden. Daarnaast willen wij ruim aandacht
besteden aan hun autonome creativiteit en hen de kans geven hun eerdere ervaringen en
competenties om te zetten in de realiteit en context van vandaag.
Op de volgende pagina vindt u een beknopt overzicht van de praktische details. Voor
bijkomende vragen kunt u steeds bij ons terecht.
Alvast onze oprechte dank om mogelijke kandidaten op de hoogte te brengen van deze
opleiding. We kijken er naar uit hen te ontmoeten en te kunnen verwelkomen.

Vriendelijke groeten
KASK Open Design team

VOOR WIE?
De opleiding is gespecialiseerd, maar zet in op een maximale toegankelijkheid en multidisciplinariteit. We verwelkomen graag kandidaten met een achtergrond in:
webdesign en grafisch ontwerp, programmeren, illustratie, tekenen, schrijven,
audiovisualisatie, copywriting, taal, animatie, radio, muziek, design, mode, textiel,
meubeldesign, marketing, reclame, fotografie en project management.
Ook kandidaten met een achtergrond in architectuur, communicatie, antropologie, sociologie,
psychologie, filosofie of andere academische of professionele achtergrond komen in
aanmerking.
•

Er is geen leeftijdsgrens (vanaf 18 jaar).

•

Er is een basiskennis Engels vereist.

•

12 studenten worden geselecteerd na een oproep (zie website)

WAT?
Cursus (onderwijstaal Engels) van 8 weken met drie contactmomenten per week, start op 2
mei 2016 tot 30 juni. Telkens op maandag, dinsdag en donderdag (van 9u30u tot 16u)
Selectiegesprek in Gent voor ingezonden kandidaturen op zaterdag 23 april 2016.
(treinverkeer is op dat moment aan weekend-tarief)
Deadline voor aanmelden: 18 april 2016 (dwz vóór 19 april)
WAAR?
KASK/CONSERVATORIUM SCHOOL OF ARTS
Open Design Course
Jozef Kluyskensstraat 2
9000 Gent
HOE AANMELDEN?
Aanmelden via http://opendesign.schoolofarts.be/ of door het invulformulier in de bundel op
te sturen naar bovenstaand adres.
VOOR BIJKOMENDE VRAGEN:
Bram Crevits
opendesign@schoolofarts.be
tel. 0471 982990
Verantwoordelijke vluchtelingen Dienst Studentenaangelegenheden
refugees@schoolofarts.be
tel. 09 2433618

