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Meer
RITCS

De opleiding voor 
de creatieve 
mediamaker in 
de audiovisuele 
kunsten 

Infodagen

Wil je ontdekken hoe het eraan toegaat op 
onze campussen? Kom dan langs op onze 
infodagen en wandel binnen in onze klassen, 
ateliers en studio’s. Raadpleeg het overzicht 
op ritcs.be.

RITCS-cultuur

Schuif onderuit in de cinemazetels van 
Cinema RITCS of kom naar de voorstellin-
gen van onze studenten Drama en beleef zo 
de RITCS-cultuur van vreselijk dichtbij. Een 
overzicht van de culturele activiteiten vind je 
op ritcs.be/agenda.

Liever wat cultuur in
huis halen?

Surf dan naar ritcsonline.be en ontdek de 
werken van onze laatstejaarsstudenten.

Meer te weten komen 
over het RITCS School 
of Arts?

Surf dan naar ritcs.be.

Meer info

Audiovisuele Kunsten
De toelatingsproef is een 
eerste kennismaking om te 
peilen naar je motivatie, je 
passies en je a   niteiten met 
het media- en kunstenveld. 

Aan de hand van een opdracht en een 
persoonlijk gesprek zal een jury van docen-
ten en experten uit de praktijk je verbeel-
dingskracht, fl exibiliteit, kritisch vermogen, 
persoonlijke stijl en fascinatie beoordelen. 
Deelname aan deze toelatingsproef is ver-
plicht indien je wil starten met de opleiding. 
Ga naar ritcs.be voor meer informatie over 
de voorwaarden en procedures. 

Artistieke
toelatings-
proef

Meer info over de toelatings-
proeven per opleiding kan je 
vinden op ritcs.be

Meer info

Professionele bachelor

Focus op 

 •  Audiovisuele mediamakers met artistieke competenties  

•   Nieuwe technologische ontwikkelingen en trends  

 •  Contentcreatie voor verschillende formats, media en doelgroepen 

•   Multidisciplinair werken, communicatie en ondernemerschap 
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We leiden je op tot veelzijdige 
mediamakers om het verschil te 
maken in een snel veranderend 
media- en kunstenveld. Na deze 
driejarige opleiding kan je op een 
creatieve en innovatieve manier 
meebouwen aan formats voor de 
verhalen van vandaag en morgen, 
en voor diverse platformen.   

Professionele 
bachelor

Waarom kiezen 
voor RITCS 
School of Arts?

•   Multiculturele, internationale context van Brussel 

•   Verschillende trajecten voor verdieping  

•   Ruimte voor experiment en toekomstgerichte toepassingen  

 AUDIO-VIDEO-TECHNOLOGIE  
 
Wil je je verdiepen in de audiovisuele 
technieken om deze toe te passen in 
creatieve formats voor verschillende 
platformen? Dan biedt het AVT-traject vele 
mogelijkheden: je kan er de klassieke skills 
voor beeld, geluid en montage verwerven 
voor traditionele media of je onderdompelen 
in de nieuwste technologieën en virtuele 
werelden voor de verhalen van vandaag én 
morgen.    

 REALISATIE  
 
In dit traject leer en onderzoek je hoe je 
een creatief team aanstuurt om concepten 
en content te vertalen naar verschillende 
media- en kunstenplatformen. Je gaat 
hierbij telkens op zoek naar de meest 
aangewezen stijl en aanpak, zowel vormelijk 
als inhoudelijk.  
 
 PRODUCTIE 
 
Ben je een krak in het organiseren en 
spreekt het media- en kunstenveld je 
aan? In het traject Productie verdiep je je 
organisatorische en leidinggevende talenten 
om een team van mediamakers te faciliteren 
en projecten in goede banen te leiden.  

Ontdek meer
informatie 
over het
programma
op ritcs.be.

Speciali-
seer je via 
één van 
onze drie 
trajecten  

 •  Hands-on samenwerken met andere opleidingen en spelers
  uit het media- en kunstenveld
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