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2012-2013

Verspreid over de campussen en
de gebouwen van de school of arts
vind je verschillende uitleendiensten
van technisch materiaal. Deze zijn in
het leven geroepen om de studenten
optimaal te ondersteunen bij het
uitvoeren van opdrachten en projecten
en om de om de onderwijs-, onderzoeks- en culturele activiteiten van
de school of arts te ondersteunen.
Studenten, docenten en onderzoekers
kunnen een breed gamma van benodigdheden ontlenen, gaande van basismateriaal (bv. eenvoudige projectoren)
tot zeer gespecialiseerde apparatuur
(bv. professioneel filmmateriaal).

WELK MATERIAAL VOOR WIE?
Je kan beroep doen op een uitleendienst voor alle
activiteiten die verband houden met je opleiding of
opdracht aan KASK of Conservatorium. We streven
ernaar het basismateriaal (projectoren, eenvoudige
foto- en videocamera’s) ter beschikking te stellen
van alle studenten en docenten in alle opleidingen en
van alle onderzoekers. Voor bepaald gespecialiseerd
materiaal zijn er echter extra voorwaarden, zoals het
gevolgd hebben van een cursus of ingeschreven zijn
in bepaalde opleidingsonderdelen. Zo kan je niet
zomaar muziekinstrumenten ontlenen als je niet weet
hoe ze te bespelen.

KOSTPRIJS EN WAARBORG
Het ontlenen van materiaal in alle uitleendiensten is
gratis, met uitzondering van de muziekinstrumenten,
waarvoor we een kleine vergoeding van €10 per
maand voor het dagelijkse onderhoud. Er wordt ook
geen waarborg gevraagd. Daar staat tegenover dat
de ontlener het materiaal met zorg behandelt en het
tijdig terugbrengt.

VERZEKERING

OVERZICHT UITLEENDIENSTEN
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Beheerder
Openingsuren

Alle regels rond het ontlenen van materiaal zitten
vervat in het ontleningsreglement dat je terugvindt
in elke uitleendienst of online op www. kask.be
onder ‘algemeen’.

Plaats
Beheerder
Openingsuren

TOEKOMSTMUZIEK
In het voorjaar wordt er in de Hoogpoort een
uitleendienst Muziekoptredens opgestart met
basismateriaal voor kleine concertjes en optredens,
zoals versterking, PA, microfoons etc. Deze dienst
is voorlopig dus nog under construction.

Plaats

Beheerder
Openingsuren

Uitleendienst Fotografie
Fotografisch materiaal, zowel
basis- als professionele uitrusting
Campus Bijloke, Gebouw Marissal,
1e verdieping lokaal M.1.009
Pat Vermeulen,
pat.vermeulen@hogent.be
Elke weekdag van 9u tot 12u en
van 14 tot 17u, uitgezonderd woensdag.

Beschrijving

Plaats
Beheerder
Openingsuren

Naam
Beschrijving

Plaats
Beheerder
Openingsuren

HOE GA JE TE WERK?
De hele catalogus van alle uitleendiensten is online
raadpleegbaar op uitleendienst.schoolofarts.be.
Inloggen doe je met je standaard HoGent-gegevens,
net zoals bij Chamilo en webmail. Je kan online een
uitleenverzoek sturen. De beheerder van de uitleendienst bekijkt je vraag en laat je snel iets weten.
Hieronder vind je een overzicht van waar de diensten
zich fysiek bevinden, wanneer ze open zijn en wie ze
beheert.

Naam
Beschrijving

Naam
Naam
Beschrijving

Op de muziekinstrumenten en enkele zeer specifieke
en dure voorwerpen na is het materiaal niet extra
verzekerd. Dat betekent dat schade of diefstal wel
zal verhaald worden op de gebruiker. Wees dus extra
voorzichtig!

REGLEMENT

Uitleendienst Film
Audiovisueel opnamemateriaal,
in hoofdzaak voor studenten Film
Campus Bijloke, Gebouw Marissal,
kelderverdieping lokaal M.1.123
Daniël Roelant,
daniel.roelant@hogent.be
Elke weekdag van 8u30 tot 12u
en van 13u30 tot 17u.
Uitgezonderd woensdag

Naam
Beschrijving
Plaats

Beheerder
Openingsuren

Uitleendienst Kunsttoren
Projectoren, semiprofessioneel
audiovisueel opnamemateriaal,
foto- en filmcamera’s (beperkt),
gereedschap, e.d., in hoofdzaak
voor de studenten Kunsttoren,
docenten en onderzoekers.
Kunsttoren, gelijkvloers
Peter Baekelandt,
peter.baeckelandt@hogent.be
ma 13u-13u30 / 16u30-17u
di 9-9u30 / 13u-13u30 / 16u-16u30
wo 9-9u30 / 13u-13u30 / 16u30-17u
do 9-9u30 / 13u-13u30 / 16u30-17u
vr 9-9u30 / 13u-13u30
Uitleendienst Toonmateriaal
Projectoren, tentoonstellingssokkels
e.a. materiaal voor toonmomenten
Campus Bijloke, Gebouw Pauli,
1e verdieping, lokaal P.1.039
(naast de Baertsoen-zaal)
Frank Kermaire,
franky.kermaire@hogent.be
ma 15-17u
di 9u30-11u30
wo 9u30-11u30
do 9u30-11u30
vr 9u30-11u30

Naam
Beschrijving
Plaats
Beheerder
Openingsuren

Uitleendienst Podiumpresentatie
Licht, podiumelementen e.a.,
in hoofdzaak voor studenten
Drama en Multimediale Vormgeving
Campus Bijloke, Gebouw Pauli,
1e verdieping, lokaal P.1.039
(naast de Baertsoen-zaal)
Leo Verlinden, leo.verlinden@hogent.be
Op afspraak
Uitleendienst Beeldhouwkunst
en Multimediale Vormgeving
Gereedschap en semiprofessioneel
audiovisueel opnamemateriaal (beperkt)
voor de studenten Beeldhouwkunst
en Multimediale vormgeving
Campus Bijloke, Gebouw Pauli,
gelijkvloers, gang BHK-MMV
Evert Defrancq,
evert.defrancq@hogent.be
Elke weekdag tussen 9-9u30,
12-13u en 16-17u.
Uitleendienst Muziekinstrumenten
Muziekinstrumenten,
voornamelijk voor klassieke muziek
Campus Hoogpoort, 1e verdieping,
links, einde gang
Stijn Schollaert,
stijn.schollaert@hogent.be
Op afspraak

Ook het Herculaslab herbergt een aantal
gespecialiseerde audiovisuele tools.
Voor meer info hierover kan je contact opnemen
met Elias Heuninck, elias.heuninck@hogent.be

