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Een technisch-
artistieke opleiding 
voor de podium- 
& eventsector
De graduaatsopleiding Podium- & 
Eventtechnieken bereidt je voor op het 
beroep van operator in Geluid, Belichting, 
Beeld en Projectie en Podiummechanica 
in de podium- en eventsector. Je behaalt 
je graduaatsdiploma doorgaans in twee 
jaar tijd (120 studiepunten). 

De grootste troeven? 
• praktijkgericht
• minder theoretisch
• minstens een derde werkplekleren
• meteen aan de slag in de podium- en eventsector
• doorstromen naar specifi eke bacheloropleidingen  
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Graduaat
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Ontdek
meer

Infomomenten

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

Cultuur

Schuif onderuit in de cinemazetels van 
Cinema RITCS of kom naar de voorstel-
lingen van de studenten Drama, Dans of 
Muziek en beleef zo cultuur van dichtbij. Een 
overzicht van de culturele activiteiten vind je 
op ritcs.be/agenda en ap-arts.be/kalender.

Liever wat cultuur in
huis halen?

Surf dan naarritcsonline.been ontdek de 
werken van onze laatstejaarsstudenten.

Het RITCS (Royal Institute of Theatre, 
Cinema & Sound) en het Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen bundelen hun 
knowhow, expertise en infrastructuur voor 
deze unieke opleiding in Vlaanderen. 

Met deze tweejarige graduaatsopleiding 
komen ze tegemoet aan de bestaande 
noden in het werkveld en de toe-
nemende vraag naar profi elen die zowel 
polyvalent inzetbaar als gespecialiseerd 
zijn. Praktijkgerichtheid is hierbij een 
evidentie, waardoor je na het afstuderen 
meteen aan de slag kunt in de sector.

Meer te weten komen 
over het RITCS of het 
Koninklijk Conservatorium 
Antwerpen? Surf dan naar 
ritcs.be of koninklijkconser-
vatoriumantwerpen.be.

Meer info

Deze opleiding richt zich 
tot / is prima geschikt 
voor werkstudenten, 
werkzoekenden en school-
verlaters van het ASO, TSO, 
BSO en DBSO  zonder 
diploma secundair onderwijs. 
Ook wie in de sector werkt 
is welkom om zich verder te 
professionaliseren. 

De inschrijvingen voor de 
graduaatsopleiding Podium- &
Eventtechnieken verlopen via de 
Erasmushogeschool Brussel. Meer 
informatie kan je vinden op 
de website: ehb.be

Indien je geen diploma van het secundair 
onderwijs hebt behaald, dien je eerst deel 
te nemen aan de toelatingsproef voor de 
graduaatsopleidingen van Vlaanderen 
alvorens je in te schrijven. Meer info hierover 
kan je vinden op toelatingsonderzoek.be 

Inschrijven

 /ritcsschoolofarts
 @ritcs.school.of.arts

 RITCS School of Arts
ritcsonline.be

 /koninklijkconservatoriumantwerpen
 @royaconservatoireantwerp

 royal conservatoire antwerp |  koninklijk conservatorium antwerpen
koninklijkconservatoriumantwerpen.be 

Let’s get social

RITCS &  
Koninklijk 
Conserva-
torium 
Antwerpen
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In de graduaatsopleiding Podium- & 
Eventtechnieken (PET) van AP-EhB 
word je opgeleid tot een podium- en 
eventtechnicus die de ideeën van een 
ontwerper technisch kan vertalen en 
uitvoeren in de disciplines van Geluid, 
Belichting, Beeld en Projectie of 
Podiummechanica. Je bent zowel 
polyvalent inzetbaar, zowel polyvalent 
inzetbaar als gespecialiseerd in één van 
de vier disciplines, waar je een crew kan 
aansturen en materiaal beheert. 

Het ruime netwerk van beide 
kunstscholen in de brede (podium)
kunsten-, event- en audiovisuele sector 
zorgt ervoor dat je wordt begeleid door 
een team van docenten en coaches met 
een passie voor het vak en een sterke 
verbinding met de praktijk. 

We bieden je de kans om te leren door te 
doen in een reële professionele werkplek, 
die zich uitstrekt van found space 
tot theaterzaal, van festivalweide tot 

Voor deze unieke opleiding in Vlaanderen 
bundelen het RITCS (het Royal Institute 
for Theatre, Cinema & Sound van de 
Erasmushogeschool) in Brussel en het 
Koninklijk Conservatorium Antwerpen 
(van AP Hogeschool) hun kennis, 
expertise, netwerk en infrastructuur om 
studenten een veelzijdig en praktijkgericht 
traject aan te bieden. 

concertgebouw, van eventhal tot circus. 
Door de inbedding van onze opleiding in 
de rijke en diverse culturele context van 
de grootsteden Antwerpen en Brussel 
is deze omgeving bovendien sterk 
intercultureel en internationaal gericht.

Graduaat Podium- 
& Eventtechnieken

Maak kennis met 
jouw sector

Keuze
uit vier 
afstudeer-
richtingen 

Na je 
opleiding

Na het afronden van het graduaat Podium- en Eventtechnieken ben je 
helemaal klaar om aan de slag te gaan in het werkveld van de sector. 

Je kan ook nog doorstromen naar een bacheloropleiding:
 
• Professionele bachelor in de  Audiovisuele Kunsten: Podiumtechnieken 
• Professionele bachelor in de  Audiovisuele Technieken 
• Professionele bachelor in de Pop- en Rockmuziek

• Geluid | Antwerpen

• Belichting | Brussel

• Beeld en Projectie | Brussel 

• Podiummechanica |  Antwerpen

BLOK 1
Polyvalentie

BLOK 4
Werkplek

Specialisatie

BLOK 6
Werkplek

met artiesten

BLOK 2
Werkplek

BLOK 3 Licht

BLOK 5 Licht

BLOK 3 Geluid

BLOK 5 Geluid

BLOK 3 Beeld

BLOK 5 Beeld

BLOK 3 Mechanica

BLOK 5 Mechanica

Gemeenschappelijke as - individueel parcours

Gemeenschappelijke as - individueel parcours

Jouw programma
JAAR 1

JAAR 2
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