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BK-Nieuws&informatiebrief SvJT 2020-2021 

Beste leerling, ouder/verzorger en andere lezer, 
 
Bij het afronden van dit document staan we aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Door de situatie met 
betrekking tot Covid-19 hebben we een bizar schooljaar achter ons en treden we een jaar vol onzekerheden 
tegemoet. De wereld van kunst en cultuur heeft op zijn zachtst gezegd een dreun gekregen, laat staan de subsidiële 
verdeling en gevolgen daarvan. Daar laten de vooropleidingen van de KABK zich niet door uit het veld slaan. Binnen 
de School voor Jong Talent BK-afdeling bruist het en is er volop actie! 
 
Onze docenten hebben ongekende inspanningen verricht en zullen ook komend jaar alle BK-leerlingen optimaal 
begeleiden naast het hebben van een eigen beroepspraktijk. U leest in deze brief bijvoorbeeld over docent Tim 
Breukers en zijn ontwerp voor de Amsterdam Prijs voor de Kunst. 
Onze leerlingen hebben hun uiterste best gedaan om volop te blijven produceren, experimenteren en onderzoeken. 
Het resultaat van het laatste trimester was online te zien in de Trimesterexpo#3. Een eigen website waar met 
bezoekers kon worden gechat was een waardige vervanger voor de live expositie waarin interactie met publiek 
onderdeel is. 
 
We zullen de eerste weken van dit schooljaar anders beginnen omdat het gebouw van de KABK in het teken van de 
Graduation Show staat. Kom vooral naar deze uitgestelde eindexamententoonstelling kijken tussen 10 en 13 
september. Boek een ticket via https://graduation2020.kabk.nl/. 
 
In deze brief staat alle informatie over wat er komen gaat in de zwarte tekst.  
In de blauwe tekst staat wat er te vertellen is sinds de vorige nieuwsbrief met een verhaal van alumna Wiepke 
Wolfsbergen die nu in Zweden textiel design studeert en helemaal in haar element is. 
Deze brief sluit af met een informatieve rode tekst waar alles in staat aan algemene informatie over de BK-
afdeling. 
 
Met groot plezier ga ik mijn 19e jaar in bij de SvJT. Het is een voorrecht te mogen werken met inspirerende, bevlogen 
en energieke mensen vol expertise en gedrevenheid. Ik hoop mijn en ons enthousiasme over te brengen aan jullie.  
 
Ik nodig je uit deze Nieuwsbrief te lezen en bij ons te komen kijken op een van de Trimesterexposities, de open 
dag of de eindexamententoonstelling.  

Volg ons, bevraag, verwonder en … vertel het door!  
 
Als er vragen zijn of je wilt mij persoonlijk spreken dan kan je mailen voor een afspraak.  
Veel leesplezier! 
 
Zanne Zwart 
Hoofd Vooropleidingen Beeldende Kunst en Vormgeving 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten  -   Hogeschool der Kunsten Den Haag 
z.zwart@kabk.nl  /  voortraject@kabk.nl  /  z.zwart@koncon.nl  

 

 

Handige websites: 

• https://www.koncon.nl/opleidingen?courseDegree=school-for-young-talent De website van de school waar 
alles te vinden is over de drie disciplines en de AVO. Onder download o.a. studiegids, ouderprotocol, 
jaarplanning, roosters etc. 

• https://www.kabk.nl/ Alles over de KABK, ook Facebook, Twitter, Instagram van alle bachelorafdelingen, 
laatste nieuws, agenda met exposities etc. 

• https://www.kabk.nl/opleidingen/voortrajecten/school-voor-jong-talent Hier staat alle informatie over BK 

en zijn onder andere de vorige BK-Nieuwsbrieven (2019-2020) te downloaden, het laatste nieuws te lezen en 

de Calendar met jaarprogramma van alle voortrajecten is te downloaden. 

https://graduation2020.kabk.nl/
mailto:z.zwart@kabk.nl
mailto:voortraject@kabk.nl
mailto:z.zwart@koncon.nl
https://www.koncon.nl/opleidingen?courseDegree=school-for-young-talent
https://www.kabk.nl/
https://www.kabk.nl/opleidingen/voortrajecten/school-voor-jong-talent
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Coronavirus en KABK 

Op https://www.kabk.nl/nieuws/coronavirus is te lezen hoe de KABK omgaat met het Coronavirus en de 

maatregelen daaromtrent. De nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen, zodat studenten en medewerkers veilig 
hun werk kunnen doen. Het academiegebouw is voorzien van desinfecterend middel, afschermingsmateriaal en 
tape om werkplekken en looproutes te markeren. Op het gebied van hygiëne en anderhalve meter-restricties 
volgend we de adviezen van de Nederlandse overheid en het RIVM, zoals hier https://www.rivm.nl/coronavirus-
covid-19/actueel gepubliceerd. 

Ik voeg separaat het protocol toe (in het Engels) van de directeur van de KABK, Marieke Schoenmakers, en hoofd 

bedrijfsvoering, Gytha Coleman, over de heropening van de KABK in augustus 2020.  

De maatregel om voldoende afstand te houden (10 m2 per persoon) leidt ertoe dat er maximaal 50% van de 

studenten per afdeling tegelijkertijd in het gebouw aanwezig mogen zijn. Afgelopen maanden is er hard gewerkt om 

de complexe puzzel op te lossen waarin ruim 1000 studenten, docenten en medewerkers veilig van alle faciliteiten 

gebruik kunnen maken; om de week online les, wekelijks een halve klas of een hele klas verspreid over meerdere 

ruimtes. Voorop staat dat wij proberen om het onderwijsproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Het KABK-

crisisteam komt regelmatig bijeen om de nieuwste ontwikkelingen te monitoren en te bespreken en indien nodig 

nieuwe beslissingen te nemen. Vanaf 17 september 2020 vindt het onderwijs deels online, deels fysiek plaats. 

De Nederlandse hogescholen zijn constant in gesprek met de onderwijskoepel VH en het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. De gesprekken gaan over de voortgang van het onderwijs, studiepunten, eindexamens en 

financiële en praktische maatregelen om studenten te helpen. Ook de bestuurders van Nederlandse kunstacademies 

staan dagelijks met elkaar in contact, om de specifieke behoeften binnen het kunstonderwijs te adresseren. Voor alle 

voortrajecten volgen wij de gemaakte afspraken. 

Voor de SvJT betekent dit momenteel dat we alle lessen volgens het rooster door kunnen laten gaan en de 
leerlingen in het gebouw kunnen zijn op hun lesdag, niet op andere dagen. Er wordt niet ondoelmatig 
gewandeld in het gebouw en werkplaatsen kunnen alleen gebruikt worden als er vooraf een tijdslot is 
gereserveerd. Op de KABK is er anders dan op het KC (nog) geen mondkapjesplicht en is de kantine wel 

https://www.kabk.nl/nieuws/coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
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begaanbaar voor iedereen. Allerbelangrijkste is dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden tot de 
volwassenen.  
 
De belangrijkste maatregelen op een rijtje:  
1. Thuisblijfregels en preventieve quarantaine  

• Bij één of meer  verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; hoesten; 
benauwdheid; verhoging of koorts; plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping): 
blijf dan thuis en meld je bij de GGD voor een test.  
• Als iemand in hetzelfde huishouden positief is getest voor het coronavirus: dan blijf je thuis.  
• Als iemand in hetzelfde huishouden (of in contact is geweest met een ander huishouden waar) naast 
verkoudheidsklachten, hoesten of plotseling verlies van reuk en/of smaak, ook koorts en/of 
benauwdheid heeft: dan blijf je eveneens thuis.  
• Landen met een verhoogd risico op corona kunnen een oranje of rood reisadvies krijgen. Dat 
betekent dat vakantie naar deze landen wordt afgeraden. Ouders en kinderen vanaf 13 jaar die in deze 
landen geweest zijn, moeten na terugkomst in Nederland 10 dagen thuisblijven. Een overzicht van de 
oranje en rode landen is te vinden op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen  
• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, 
hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden 
hierover geïnformeerd.  

 
 Als je ziek bent, meld je dit op schooldagen voor 9.00 uur aan via de balletbalie. Je bent niet verplicht om 
het Koninklijk Conservatorium te informeren over een eventuele COVID-19 besmetting, maar dit wordt wel 
op prijs gesteld. De GGD zal de school informeren en contactonderzoek starten, of expliciet vragen zelf een 
melding te doen. Ben je ziek, ziek dan goed uit.  
 
 In geval van preventieve quarantaine ben je niet ziek. Dan verwachten we dat een leerling vanuit huis via 
Microsoft Teams de lessen volgt op de laptop of via de studiewijzer het werk bij houdt.  
  
Als iemand in het huishouden van de medewerker/leerling positief getest is voor COVID-19, moet hij/zij 10 
dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 10 dagen na het laatste contact met deze persoon 
nog ziek kunnen worden). De medewerker/leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 
uur klachtenvrij is. Ook start de GGD mogelijk een bron- en contactonderzoek. Zie 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19   
  
Bij klachten, laat je testen. Je kunt online een test aanvragen via www.coronatest.nl  of door te bellen met 
0800-1202. Er wordt dan aangegeven bij welke testlocatie in je omgeving je terecht kunt. Er zijn diverse 
testlocaties en je kunt vaak dezelfde dag terecht. Een uitslag volgt vaak binnen 2 dagen. Bij een negatieve 
testuitslag kan de leerling weer naar school.  
 Bij een positieve uitslag blijft je 10 dagen thuis, evenals iedereen in het huishouden. Als er na deze 10 
dagen 24 uur lang geen klachten meer zijn, kan je weer naar school komen. We gaan er van uit dat als je je 
goed genoeg voelt, je het onderwijs op afstand verzorgt of volgt. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels   
 
2. Hygiëne en veiligheid  

• Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen 
onderling;  
• We wassen onze handen meerdere keren per dag. Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in de 
school en het lokaal (en na toiletbezoek);  
• Droog je handen af met papieren doekjes;  
• We schudden geen handen en geven geen welkomstknuffels; 
 • We hoesten en niezen in onze ellenboog;  

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
http://www.coronatest.nl/
https://lci.rivm.nl/leefregels
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• We zitten niet aan ons gezicht;  
 
In de leslokalen, Het Atelier en de werkplaatsen zijn papieren zakdoeken, desinfecterende handgel en 
desinfectie materiaal aanwezig om de tafels te reinigen. Bij binnenkomst wassen leerlingen en docenten 
hun handen. Er is geen mondkapjesplicht. Leerlingen en medewerkers die zich prettiger voelen met een 
mondkapje op, mogen dit uiteraard dragen.  
Bij toiletgebruik geldt weer: was je handen! Spoel het toilet door met een gesloten deksel.  
De kantine is voor iedereen toegankelijk. Er is een aangepast assortiment met voorverpakte etenswaar en 
er zijn markeringen aangebracht om voldoende afstand te houden voor de kassa.  
De Academieshop is voor iedereen toegankelijk, maar er geldt een maximum aan personen dat tegelijk in 
de Shop aanwezig mag zijn. Dit staat aangegeven aan de buitenkant van de Shop.  
Zowel de ingang aan de Prinsessegracht als aan de Bleijenburg zijn open. Om contact met deurknoppen te 
voorkomen staan de deur van de ingang en deuren naar de wc open.  
Uitleen van sleutels gebeurt beperkt en deuren van leslokalen gaan niet op slot. Zorg ervoor dat je nooit 
waardevolle spullen onbeheerd achterlaat. 
 

Wat er komen gaat (zwarte tekst): 
 

Eerste weken: 
De BK-lessen zullen vanaf donderdag 17 september op de KABK plaatsvinden. Tot die tijd wordt er een andere 
invulling gegeven aan de lessen. Op een rij: 
 
Woensdag 2 september: 14:45-17:45 uur. Onderbouw en bovenbouw zijn samen met Rogier en Floris op de KABK 
en richten Het Atelier in. Er wordt een kleine opdracht gedaan om de nieuwe leerlingen te verwelkomen en elkaar te 
verrassen. 
Donderdag 3 september: 14:30-17:00 uur. Om 14:30 uur verzamelen onderbouw en bovenbouw zich met Zanne en 
Willem voor Huis van Het Boek (voorheen Meermanno) aan de Prinsessegracht 30. https://www.huisvanhetboek.nl/ 
Dit bevindt zich iets verder dan de KABK in de straat. Hier zal een rondleiding worden gegeven gevolgd door een 
workshop pop-ups maken.  
Vrijdag 4 september: 9:00-12:00 uur. De onderbouw verzamelt voor de KABK en gaat met gids Tim een 
beeldenroute wandelen door de stad. De Beeldengallerij van Peter Struycken is hier onderdeel van waar 
wereldberoemde en KABK-beroemde kunstenaars een sokkelbeeld voor hebben gemaakt. 
Zaterdag 5 september: 10:00-13:00 uur. Onderbouw en bovenbouw gaan samen met Guido de Graduation Show op 
de KABK bekijken. Er wordt verzameld in Het Atelier. 
Maandag 7 september: 14:45-17:45 uur. De bovenbouw gaat met Gosse een verrassende middag tegemoet. 
Verzamelen voor de KABK. 
 

De Besturing – 9 tot en met 16 september 
De BK-lessen van woensdag 9 tot en met woensdag 16 september zullen plaatsvinden in De Besturing.  

De lessen bestaan uit het volgen van een workshop bij een van de deelnemende kunstenaars op meerdere dagen.  

Je kan het zien als projectweek waarbij je “in de leer” gaat bij professionele kunstenaars in hun ateliers van De 

Besturing! Een unieke ervaring.  

Net als voorgaande jaren vindt deze projectweek plaats, met als verschil dat we nu de BK-lestijden aanhouden. Met 

dank aan Daniël van Dijck is er een mooi programma samengesteld en worden alle maatregelen vanwege Covid-19 

gerespecteerd. 

De kunstenaars en ontwerpers die hier actief zijn vinden het heel belangrijk dat de SvJT leerlingen dit jaarlijks project 

kunnen continueren en kennis maken met een wereld ná de academie. Jullie gaan ervaren wat het betekent om in 

de praktijk een maker te zijn.  

https://www.huisvanhetboek.nl/


5 
 

  

Ateliercomplex De Besturing kent verschillende disciplines waaronder modeontwerpers, meubelmakers, grafisch 

ontwerpers, beeldend kunstenaars, filmmakers, fotografen en schrijvers.   

Kijk op https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Performance-Art-Theatre/De-Besturing-273225902709398/ en 

http://debesturing.nl/ . 

  

De kunstenaars die meewerken zijn:  

1. Tiddo de Ruiter – www.tiddoderuiter.nl  - hout techniek (design)  
2. Myrte Memelink – www.rubbersoul.nl  - leer techniek (fashion design)   
3. Martin Gabriel - www.martingabriel.info & Kateřina Konarovská http://misttake.info/ - textiel/ plastiek print (art) 
4. Michel van Soest- www.typeish.nl – grafisch ontwerpen/ letters 
5. Daniel van Dijck – www.danielvandijck.com  - keramiek (art/design)  

 

Alle leerlingen hebben een aparte informatiebrief ontvangen over deze bijzondere week. 
 

Calendar 
Er is een jaarprogramma van alle activiteiten en belangrijke data van alle voortrajecten. Dit 

is de “Preparatory Courses Calendar” en is digitaal te downloaden via de website: 

https://www.kabk.nl/opleidingen/voortrajecten/school-voor-jong-talent (scroll naar 

beneden).  

Hierin is ook een apart overzicht te vinden met belangrijke data van de SvJT voor schooljaar 

2020-2021. Deze zal ook achteraan deze nieuwsbrief worden toegevoegd.  

 

Microsoft Teams – download de desktopversie… 
Voor alle lessen die online plaatsvinden wordt Microsoft Teams gebruikt. Alle leerlingen worden met hun 

(school)email gekoppeld aan Teams en ingedeeld per klas. De docenten en leerlingen kunnen via Teams contact 

hebben, bestanden uploaden, opdrachten geven, filmpjes sturen, chatten etc. Het is noodzakelijk om Microsoft 

Teams te installeren zodat alle lessen en daarbij verstrekte informatie gevolgd kunnen worden. Download de 

desktopversie om alle tools te kunnen gebruiken: https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/microsoft-

teams/download-app . 

De leerling logt zelf in en kan inbellen voor de les. Of de docent maakt een uitnodiging aan voor de les en mailt deze 

naar de leerling. Of de docent start een “vergadering” en nodigt de leerling uit. Dit kan ook andersom.  

Het is essentieel om tijdens online lessen de camera aan te hebben staan. Vanuit ons kunstonderwijs waarin beeld, 

interpretatie en groepsdynamiek belangrijk is kunnen we het niet toestaan dat leerlingen hun camera tijdens de les 

uitgeschakeld hebben staan. Om privacy te beschermen heeft Teams allerlei mogelijkheden ingebouwd om de 

achtergrond te veranderen zodat slechts de persoon voor de camera te zien is.  

Teams is een veilig medium van Microsoft dat wordt ondersteund door de IT-afdeling van de KABK. 

 

Graduation Show KABK 2019-2020 
De eindexamententoonstelling van de KABK 2019-2020 is verplaatst naar 

10 t/m 13 september 2020. Alle BK-leerlingen gaan de Graduation Show 

op zaterdag 5 september bekijken. Alle geïnteresseerden die de 

eindexamen werken van alle afgestudeerde bachelor en master studenten 

willen zien, kunnen een ticket met tijdslot boeken via 

https://graduation2020.kabk.nl/ . 

Op woensdag 16 september om 18:00 uur sluiten we af met een expositie waarbij we alle ouders uitnodigen 

aanwezig te zijn om ook elkaar te ontmoeten. Natuurlijk zijn daarnaast andere gasten van harte welkom! Wij 

zorgen voor een hapje en drankje om op gepaste afstand deze projectweek feestelijk af te sluiten en het nieuwe 

schooljaar samen in te luiden. 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Performance-Art-Theatre/De-Besturing-273225902709398/
http://debesturing.nl/
http://www.tiddoderuiter.nl/
http://www.rubbersoul.nl/
http://www.martingabriel.info/
http://misttake.info/
http://www.typeish.nl/
http://www.danielvandijck.com/
https://www.kabk.nl/opleidingen/voortrajecten/school-voor-jong-talent
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://graduation2020.kabk.nl/
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Wassenaarse Cultuurprijs - Noepy 
Afgelopen jaar hebben verschillende leerlingen 
meegedaan met diverse wedstrijden. Concours 
Kadmium ging helaas niet door, Kunstbende is 
uitgesteld en de Wassenaarse Cultuurprijs vond later 
plaats. Noepy van Pelt is een van de deelnemers aan 
de Wassenaarse Cultuurprijs en alle werken zijn nog te 
zien tot en met 31 augustus in de Wassenaarse 
Bibliotheek. Zie ook 
http://www.wassenaarsecultuurprijs.nl/ 

 

Kunstbende - Jorwin 
Dé wedstrijd voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar op 
het gebied van kunst, muziek, dans, dj, fashion, 
theater, taal en film is De Kunstbende. Ook dit 
nationale evenement met voorrondes en de grote 

landelijke finale moest zijn programma verschuiven en aanpassen vanwege de maatregelen rond Covid-19. Via 
Livestreams zijn tussen 5 september en 25 oktober de provinciale voorrondes te zien. Jorwin Brandt doet mee en we 
hopen dat hij winnaar wordt in de voorronde van Zuid-Holland en mag optreden tijdens de Landelijke Finale op 7 en 
8 november. 
Zie https://kunstbende.nl/voorrondes/ en over de grote landelijke finale, het Young Creators Festival: 
https://kunstbende.nl/festival/ .  

 

Docentennieuws 
Tim ontwerpt trofee voor Amsterdamprijs voor de Kunst 
Jaarlijks kent het Amsterdams Fonds voor de Kunst de Amsterdamprijs voor de Kunst toe aan drie kunstenaars of 
instellingen die een bijzondere en stimulerende bijdrage leveren aan kunst in de hoofdstad. De winnaars ontvangen 
een geldbedrag van € 35.000 en een bijzondere trofee ontworpen door Tim Breukers.  
Tim is aan de slag gegaan bij het Europees Keramisch Werkcentrum met een 3D printer die klei kan printen. Hoe het 
ontwerp er precies uit komt te zien blijft nog even geheim tot de officiële uitreiking in oktober. Wel krijgen we een 
tipje van de sluier met onderstaande foto en Tim verklapt zijn uitgangspunt: ‘ik wilde met de diverse architectuur uit 
de stad een soort broodje Amsterdam maken’.  
 
Meer informatie over de prijs en de genomineerden:  
https://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/fondsinitiatieven/amsterdamprijs-voor-de-kunst/genomineerden-
amsterdamprijs-voor-de-kunst-2020-bekend/  

 
3D klei printer in actie voor het ontwerp van Tim 

 

 

Tim installeert de trofeeën in de oven waar ze op 1240 graden worden gestookt.  

http://www.wassenaarsecultuurprijs.nl/
https://kunstbende.nl/voorrondes/
https://kunstbende.nl/festival/
https://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/fondsinitiatieven/amsterdamprijs-voor-de-kunst/genomineerden-amsterdamprijs-voor-de-kunst-2020-bekend/
https://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/fondsinitiatieven/amsterdamprijs-voor-de-kunst/genomineerden-amsterdamprijs-voor-de-kunst-2020-bekend/
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Centraal Museum koopt keramische stoel van Tim aan. 
Het Centraal Museum heeft de grootste Rietveldcollectie ter wereld. En 

daar is nu de keramische stoel van Tim aan toegevoegd. Tim heeft op 

brutale wijze met 130 kilo klei een versie van de Rietveldstoel gemaakt. 

De witbakkende klei is met een enorme extruder in balken geperst, de 

roodbakkende klei is vloeibaar gemaakt met dolapix en druipt tussen de 

balken uit als purschuim.  

Meer nieuwe keramische werken van Tim kun je vinden op zijn instagram: 

tim__breukers a.k.a. clayminator 

Meer informatie over de Rietveld collectie van het Centraal Museum: 

https://www.centraalmuseum.nl/nl/vaste-collectie/gerrit_rietveld  

 

Rietveld chair brutal version – klei en glazuur - 118Hx85x71 cm - 2020 - 

Tim Breukers 

 
Zanne ECCITE 
Zanne heeft samen met Plymouth College of Art en de Ernst Litfass Schüle in Berlijn een Europees 
samenwerkingsverband opgezet: ECCITE. European Collaboration of Creative Institutes in Transition Education.  
De eerste conferentie voor het Europese publiek zal op 8 en 9 oktober 2020 worden gehouden vanuit Berlijn. Het is 
een organisatie waarin een network wordt gelegd en verbanden ontstaan waardoor er uitwisseling kan plaatsvinden 
van kennis, expertise, ervaring en studenten op het gebied van vooropleiden in de Beeldende Kunsten. De ondertitel 
van de conferentie in oktober is “Mind The Gap”. Er zal door diverse representanten uit o.a. Engeland, Spanje, 
Zweden, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland, Ierland en Finland worden gesproken over “The Gap” tussen 
vooropleiding en vervolg. Inspirerende key-note speakers en workshopleiders vormen de basis van de conferentie. 
Zie www.eccite.eu . 
Omdat de SvJT in Europa de enige middelbare school is die zo’n intensieve opleiding binnen de kunstacademie heeft 
biedt dit voor de toekomst interessante en wellicht bruikbare partnerscholen.  

 

Open Dag KABK  
De laatste zaterdag van januari is de open dag van de KABK, tegelijk met het KC en de SvJT. Een feest om langs te 

komen op de academie waar alle BK-leerlingen de hele dag aanwezig zijn. Naast ons open Atelier SvJT laten alle 

studierichtingen bachelor en master, oriëntatie cursus en het Voorbereidend Jaar zien wie ze zijn en wat ze doen. Er 

komen 5000 mensen tussen 10:00 en 16:00 uur naar de KABK om van alles te zien, meemaken, horen en doen. Kom 

op 23 januari 2021 naar de KABK om te zien wat deze academie allemaal te bieden heeft en voor welke studies wij 

een vooropleiding zijn. 

 

Eindexamenexpositie en Trimesterexposities 
Zet alvast in je agenda om naar deze vier momenten te komen. Bekijk, bewonder en bevraag de leerlingen tijdens de 

Trimesterexposities op donderdag 17 december 2020, dinsdag 6 april 2021 en woensdag 7 juli 2021 van 17:00 tot 

19:00 uur. Elk trimester wordt afgesloten met een expositie waarin elke leerling één werk leert tentoon te stellen. 

Zie de algemene informatie, de rode tekst, van deze Nieuwsbrief voor meer informatie over ons curriculum. 

Op donderdag 15 april 2021 opent de eindexamenexpositie voor onze eigen examenleerlingen. In de daarop 

volgende dagen tot en met zaterdag 17 april is de expositie open voor publiek.  

 

Graduation Festival KABK 2021 
Van zaterdag 3 tot en met donderdag 8 juli 2021 vindt het Graduation Festival op de KABK plaats. Dat is de 

eindexamententoonstelling van alle afgestudeerden bachelor en master. Het hele gebouw wordt in een paar weken 

tijd omgetoverd tot museum en in alle lokalen en plekken is eindexamenwerk te zien, horen, ruiken, proeven en 

voelen! Tijdens deze energieke week kan je zien waar de diverse studierichtingen van de academie toe (op)leiden. 

De openingstijden zijn ruim (tot 21:00 uur), dus neem iedereen mee en laat je inspireren. Samen met alle 

https://www.centraalmuseum.nl/nl/vaste-collectie/gerrit_rietveld
http://www.eccite.eu/
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geïnteresseerden bezoekt de SvJT deze eindexamententoonstelling op donderdag 8 juli om 12:00 uur. Onze 

Trimesterexpositie#3 is met opzet tijdens het Graduation Festival gepland zodat bezoekers van onze expo de 

eindexamen werken van de KABK studenten kunnen bekijken en vice versa. 

 

Kwaliteitszorg en ontwikkelingen onderwijs  
Een schooljaar zit voor mij en de docenten vol met evaluatie- en reflectiemomenten waarop we ons curriculum, 

werkwijze en kwaliteit van het onderwijs bespreken. Vragen aan de leerlingen horen hier vanzelfsprekend bij. We 

streven naar een optimale opleiding in alle opzichten. We gebruiken onder andere uitkomsten van het 

leerlingtevredenheidsonderzoek. En verder: 

* Is elke zaterdag Guido van der Linden als coach aanwezig zijn. Doordeweeks zijn de reguliere docenten voor de 

vakken.  

* Frank Karremans ontvangt als vertrouwenspersoon alle leerlingen minstens tweemaal per jaar voor een gesprek.  

* Om de paar maanden worden er aan alle leerling “tips & tops” gevraagd door de docenten. In een paar zinnen 

omschrijven de leerlingen wat ze “top” vonden van de afgelopen lessen en de docent, en ze geven “tips” wat ze 

hebben gemist of anders zouden willen zien wat betreft de lessen en de docent. De resultaten van deze tips&tops 

worden elke vergadering door de docenten gedeeld en besproken. Een snelle en waardevolle manier van feedback 

voor de docent. 

* De Hogeschool der Kunsten (KABK en KC samen) biedt al jaren didactische cursussen aan voor docenten. Niet alle 
docenten hebben een volledige docentenopleiding afgerond of didactische bevoegdheid behaald. De KABK heeft als 
doel gesteld dat op 1 juli 2019 alle docenten in loondienst met een aanstellingsomvang van 0,2 fte of meer een 
BDB/BKE- certificaat of daarmee gelijkwaardige kwalificatie hebben behaald. Ik onderschrijf dit doel. In afgelopen 
jaren hebben alle docenten betrokken bij de SvJT BK afdeling die nog geen didactische bekwaamheid hadden deze 1-
jarige opleiding voltooid en momenteel zijn alle docenten bevoegd. 
* Ik organiseer jaarlijks cursusdagen/ trainingen voor al mijn voortrajectdocenten. In het kader van bijscholing, 

opfrissen, maar ook teambuilding vinden deze trainingen plaats. Ik vind het belangrijk dat alle voortrajectdocenten 

(School voor Jong Talent, oriëntatiecursus, de kunstplannen, het Voorbereidend Jaar) elkaar ontmoeten en als 

verrijking en zelfbewustwording aan een training deelnemen waar ervaringen kunnen worden gedeeld, 

onzekerheden worden ingebracht, ieder meer over zichzelf en zijn vaardigheden leert en waar zij na afloop als een 

rijker voortrajectdocent naar buiten lopen.  Thema’s die aan bod komen liggen in de sfeer van het didactische en 

gaan over differentiatie, gesprekstechnieken en groepsdynamiek. Bij de SvJT hebben we bijvoorbeeld te maken met 

diverse niveaus én leeftijden binnen één klas.  Komend schooljaar zullen er weer twee cursusdagen gepland staan. 

* Ik ben voorzitter van de Ronde Tafel: een landelijk overleg over voortraject en instroom in het beeldende kunst- 

en vormgevingsonderwijs. Hierin zijn alle kunstacademies van Nederland vertegenwoordigd. We komen tweemaal 

per jaar samen en agenderen actuele onderwerpen waar wij als vooropleidingen mee te maken hebben. We zijn een 

waardevolle plek voor elkaar als academies en een waardevolle partner voor diverse landelijke overleggen en 

organisaties. Meer over onze ambitie, missie, visie en wat we doen op www.ronde-tafel.org. Als voorzitter hiervan 

ben ik betrokken bij verschillende overleggen en voel ik me verantwoordelijk om me te bemoeien met wat er “voor 

de poort” van een academie gebeurt.  

* In het kader van internationaal uitwisselen van ervaring en expertise ben ik in april 2018 voor het eerst naar 

Plymouth College of Art geweest. Deze academie heeft een breed scala aan vooropleidingen en cursussen voor 

jongeren. Met name hun onderdeel Plymouth School of Creative Arts gaf ontzettend veel impulsen en nieuwe 

inzichten. Deze “PSCA” is een rood kubusvormig gebouw waar bijna 1000 leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 16 

jaar samen onderwijs genieten. Individueel, zonder muren, samen en alles vanuit de kunsten en praktische 

benadering. Ik kan er een boek over schrijven, maar nog beter als je zelf eens een kijkje neemt: 

https://www.plymouthart.ac.uk/ en https://plymouthschoolofcreativearts.co.uk/ . 

In mei 2019 zijn we met de Ronde Tafel naar Plymouth geweest zodat ook zij allemaal kennis konden maken met 

deze manier van geïntegreerd kunstonderwijs. Het was een onvergetelijk bezoek van drie dagen waarna ieder 

geïnspireerd en vol nieuwe ideeën terugkeerde naar zijn eigen kunstacademie. 

In maart 2019 ben ik als spreker en workshopleider naar Nantes afgereisd om in een volle theaterzaal, met meer 

dan 10 landen in het publiek vertegenwoordigd, te vertellen over de voortrajecten. Het was een conferentie van ELIA 

http://www.ronde-tafel.org/
https://www.plymouthart.ac.uk/
https://plymouthschoolofcreativearts.co.uk/
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met als onderschrift “Routes for aspiring artists and designers wanting to join an arts school” gehost door Beaux-Arts 

Nantes Saint-Nazaire in Frankrijk.  

Zie https://www.elia-artschools.org/Activities/elia-regional-seminar-nantes-st-nazaire/registration 

Mijn succesvolle optreden als spreker en workshopleider bracht mede na het bezoek aan Plymouth een nieuwe fase 

dichterbij: een Europees netwerk.  

* ECCITE. Zoals eerder in deze brief genoemd heb ik samen met Plymouth College of Art en de Ernst Litfass Schule in 

Berlijn een Europees samenwerkingsverband opgezet: ECCITE. De conferentie die in oktober plaatsvindt zal tot een 

verbreding van het netwerk leiden. Ons doel is om in 2021/2022 een volgende meerdaagse conferentie te 

organiseren die hopelijk live kan plaatsvinden, in Londen.  

Ik word steeds vaker gevraagd als ervaringsdeskundige en mijn werkzaamheden breiden zich uit. Ook binnen de stad 

Den Haag en binnen de landsgrenzen zijn er diverse vragen om deskundig advies en hulp bij het opzetten van 

initiatieven en leggen van contacten. Mijn deur staat altijd open als je hier meer over wilt weten. 

 

Te vertellen sinds vorige nieuwsbrief (blauwe tekst): 
 

Wiepke naar Zweden 
“Nadat ik mijn gymnasium diploma had behaald op SVJT heb ik een 

tussenjaar genomen. Dit tussenjaar was onder andere om te zien hoe 

ik met kunst bezig zou zijn als ik geen school had en daardoor ook 

geen stimulatie buiten mijzelf om kunst te maken. De andere redenen 

waren dat ik mezelf even rust wilde gunnen na het drukke SVJT leven, 

die rust heb ik zeker gekregen (ook door corona), en dat ik graag iets 

wilde zien van de wereld. Daarom ben ik voor een aantal maanden 

gaan reizen in Australië en New Zealand. In Australië heb ik twee keer 

een paar weken op een farm gewerkt om te zien hoe de mensen daar leven. Doordat ik alleen reisde heb ik veel over 

mezelf geleerd, hoe ik situaties aanpak en wat me gelukkig maakt, of juist niet. De rest van het jaar ben ik bezig 

geweest met werken (tot corona kwam), een nieuwe collectie en andere kunst maken en m’n aanmelding voor de 

opleiding textile design in Borås, Zweden. Ik ben bij deze opleiding aangenomen en woon sinds een paar weken in 

Zweden. 31 augustus begin ik aan m’n studie. De studie is in een oude textielfabriek die vol staat met machines die 

de studenten mogen gebruiken. Dit en het feit dat de studie ook heel erg technisch op textiel ingaat is het grootste 

verschil met de studie textiel op het KABK. Ik voel me al helemaal thuis in Borås, de textiel stad van Zweden, dus ik 

weet zeker dat ik het hier naar m’n zin ga hebben de komende 3 jaar. En misschien blijf ik nog wel langer. “ 

https://www.wiepkewolfsbergen.com/  

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3691661/Haagse-Wiepke-17-maakt-debuut-op-Amsterdam-Fashion-Week-

Heel-bijzonder  

https://www.ad.nl/den-haag/haags-modetalent-17-al-met-eerste-collectie-op-fashion-

week~a7b94123/?referrer=https://www.google.nl/  

https://nl-nl.facebook.com/wiepke.wolfsbergen  

https://www.haguemagazine.com/fashion-shows-wiepke-wolfsbergen  

https://www.couturekrant.nl/8-columns/nieuws-a-tv/4512-wiepke-wolfsbergen-presenteert-collectie-strong-

woman.html  

 

De eindexamenleerlingen van schooljaar 2019-2020  
Marlous Neelissen, Marijn Brussel en Tyra Polderman hebben succesvol examen gedaan en hun diploma gehaald. 

Echter een eindexamenexpositie in de galeries van de KABK was niet mogelijk. Omdat de galeries tot in ieder geval 

eind januari 2021 niet beschikbaar zijn, is in overleg met de drie leerlingen besloten hun expositie op te schuiven 

naar een nader te bepalen datum. Zodra hierover nieuws is hoort u het direct! 

 

https://www.elia-artschools.org/Activities/elia-regional-seminar-nantes-st-nazaire/registration
https://www.wiepkewolfsbergen.com/
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3691661/Haagse-Wiepke-17-maakt-debuut-op-Amsterdam-Fashion-Week-Heel-bijzonder
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3691661/Haagse-Wiepke-17-maakt-debuut-op-Amsterdam-Fashion-Week-Heel-bijzonder
https://www.ad.nl/den-haag/haags-modetalent-17-al-met-eerste-collectie-op-fashion-week~a7b94123/?referrer=https://www.google.nl/
https://www.ad.nl/den-haag/haags-modetalent-17-al-met-eerste-collectie-op-fashion-week~a7b94123/?referrer=https://www.google.nl/
https://nl-nl.facebook.com/wiepke.wolfsbergen
https://www.haguemagazine.com/fashion-shows-wiepke-wolfsbergen
https://www.couturekrant.nl/8-columns/nieuws-a-tv/4512-wiepke-wolfsbergen-presenteert-collectie-strong-woman.html
https://www.couturekrant.nl/8-columns/nieuws-a-tv/4512-wiepke-wolfsbergen-presenteert-collectie-strong-woman.html
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.omroepwest.nl%2Fnieuws%2F3688310%2FHaagse-Wiepke-17-showt-collectie-op-Amsterdam-Fashion-Week&psig=AOvVaw1LK3pEDp9uporQMmFJ6fRS&ust=1598616402281000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCBtLesu-sCFQAAAAAdAAAAABAF
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Marlous heeft twee jaren bij de SvJT gewerkt en glansrijk haar Havo diploma gehaald. Vanwege een blessure aan 

haar handen heeft ze het besluit genomen om komend jaar eerst te herstellen om vervolgens zich aan te melden 

voor de KABK. Na een eerste poging om toelating te doen bij de afdeling Fine Arts heeft ze ervaring op gedaan en zal 

ze komend jaar alles op alles zetten om te herstellen én zich voor te bereiden op de toelating. 

 

Marijn is 8 jaar bij ons geweest. Al vanaf groep 8 was hij BK-leerling. U kent wellicht de documentaire “De Ietsnut” 

die in 2013 over hem is gemaakt, terug te kijken via https://www.2doc.nl/speel~POMS_VPRO_441065~de-

ietsnut~.html. Het vervolg “hoe is het nu met” via https://www.facebook.com/echtgebeurd/videos/hoe-is-het-nu-

met-marijn-de-ietsnut/1541545452572466/. Zijn website laat zien welke prachtige ideeën hij heeft ontwikkeld: 

https://marijnbrussel.nl/. Een indrukwekkende verzameling. Hij wil dolgraag naar de Design Academy en zal komend 

jaar eerst starten op de universiteit Leiden met filosofie. Zijn gezondheid in combinatie met de situatie rondom 

Covid-19 zal over een jaar helderheid moeten verschaffen of het voor hem mogelijk is om de toelating in Eindhoven 

te gaan doen.  

 

Tyra heeft haar hart verpand aan een studie waar meer bèta aan de orde komt in combinatie met het creatieve: 

Bouwkunde. Zij blijft in Den Haag en start aan de Haagse Hogeschool.  

 

 

Excursie en exchange Venetië 
In de week voor de herfstvakantie van 2019 zijn alle leerlingen uit klas 3 tot en met 6 op uitwisseling naar Venetië 

geweest. Ze waren een ruime week te gast zijn bij onze partnerschool in Vittorio Veneto en bij de Italiaanse 

leerlingen van het Liceo Artistico Statale Bruno Munari.  

Als begeleiders waren Tim Breukers en ik mee. Wij hebben de leerlingen drie keer mee naar Venetië genomen om de 

Biënnale en musea in de stad te bezoeken. Thema van de Biennale was “ May You Live In Interesting Times” en 

Nederland werd vertegenwoordigd in het Gerrit Rietveld paviljoen door Iris Kensmil en Remy Jungerman.  

 

Sinds 2003 hebben we een jaarlijkse uitwisseling met de school in Vittorio Veneto. In de jaren dat de Biënnale in 

Venetië is bezoeken wij hen, in de tussen gelegen jaren komen de Italiaanse leerlingen naar Den Haag. Deze 

uitwisseling is waardevol voor beide scholen en bewijst elke keer weer een onvergetelijke ervaring te zijn. 

Meer over de Biënnale: https://www.labiennale.org/en/art/2019 

Meer over de school: http://www.liceoartisticomunari.edu.it/ 

 

 

https://www.2doc.nl/speel~POMS_VPRO_441065~de-ietsnut~.html
https://www.2doc.nl/speel~POMS_VPRO_441065~de-ietsnut~.html
https://www.facebook.com/echtgebeurd/videos/hoe-is-het-nu-met-marijn-de-ietsnut/1541545452572466/
https://www.facebook.com/echtgebeurd/videos/hoe-is-het-nu-met-marijn-de-ietsnut/1541545452572466/
https://marijnbrussel.nl/
https://www.labiennale.org/en/art/2019
http://www.liceoartisticomunari.edu.it/
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Soundwalk- Geluidswandeling Rewire Festival 
In december hebben alle leerlingen de Geluidswandeling gelopen die door Justin Bennett gemaakt is voor het Rewire 

Festival. In een workshop in juli 2019 hebben alle leerlingen teksten en ideeën ingesproken over de stad en met 

name hoe een toekomstige stad eruit zou kunnen zien. Fragmenten van de teksten zijn gecombineerd met geluiden 

en laten de bezoeker een route lopen door het Central Innovation District (CID) van Den Haag. Tijdens het Rewire 
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Festival begin november konden bezoekers deze geluidswandeling maken. Wij hebben dit “kunstwerk” van tekst en 

geluid samen gewandeld op een koude, winderige, mooie decemberdag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursie naar Eindhoven  
Elk jaar is er een gezamenlijke excursiedag waarop alle kunstplanleerlingen, externe leerlingen (speccies) en School 

voor Jong Talent leerlingen samen een hele dag op excursie gaan. Op 24 januari 2020 zijn we een dag naar 

Eindhoven geweest. Van een introductie en rondleiding op de Design Academy tot een workshop met rondleiding in 

MU Artspace tot een worstenbroodje (ook vegetarische!) in het Ketelhuis. Het was een inspirerende dag in de 

“gekste” stad van Nederland. 

 

We zijn de afgelopen jaren naar diverse bestemmingen geweest om de leerlingen te inspireren en kennis te laten 

maken met nieuwe plekken waar zij wellicht later naartoe terug gaan. Zo zijn we in 2019 naar Vlissingen (Panorama 

Walcheren) en Middelburg (Zeeuws Museum, de Vleeshal en de Oostkerk) geweest. In 2018 naar Gent (SMAK, 

Museum voor Schone Kunsten, Design Museum), en in de jaren daarvoor naar Antwerpen (Fototmuseum, 

Modemuseum, MAS en MuhKA), Utrecht (Centraal Museum, Museum Speelklok) & Groningen (Groninger Museum), 

Amersfoort (Kunsthal KaDe), Zwolle (Museum De Fundatie), Arnhem (ArtEZ kunstacademie, Galerie Plaatsmaken, 

Museum Arnhem) en nog veel meer. 

 

Alumnus Jasper van Blokland als gastdocent  
De jaarlijkse projectweek in januari aan de onderbouw werd afgelopen jaar voor de 
tweede keer geleid door Jasper van Blokland, alumnus van de SvJT. Na zijn diploma op de 
SvJT is Jasper via de KABK en een bachelor Grafisch Ontwerpen aan het Sint Joost in Breda 
doorgegaan voor een master aldaar. Als afgestudeerde Master of Arts heeft hij met de 
onderbouw gewerkt aan programmeren en coderen. De resultaten werden op de open 
dag gepresenteerd in het Atelier. 
Meer over Jasper: https://nl-nl.facebook.com/people/Jasper-van-Blokland/634958345. 

Jasper woont en werkt in Arnhem. Hij werkt als ontwerper en projectbegeleider bij 

Alleburen, zie https://www.alleburen.nl/ .  

 

 

Sinterkerst 
Tussen Sinterklaas en Kerst in vieren we bij BK samen Sinterkerst. Alle leerlingen trekken een lootje en maken een 

kunstwerkje, kopen een kadootje voor €2,50 en pakken dit zo groot of zo klein mogelijk in.  

De “running gag” is de droge worst voor degene die niets op zijn lootje heeft geschreven….Ook dit jaar was íe er 

weer bij. Hilariteit alom! 

https://nl-nl.facebook.com/people/Jasper-van-Blokland/634958345
https://www.alleburen.nl/
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Open dag 
De open dag op zaterdag 26 januari was weer een feest. Ruim 4500 bezoekers deden de KABK aan. 

 
 

Trimesterexposities  
Elk Trimester wordt afgesloten met een expositie. Afgelopen jaren 

heeft Marijn alle posters gemaakt. Trimesterexpo#1 was van zijn hand :  
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Helaas kon Trimesterexpo#2 niet doorgaan en hebben we van Trimesterexpo#3 

een digitale tentoonstelling gemaakt. Vormgevingsstudent Vincent Rheinberger heeft een website gebouwd waar 

elke leerling op een eigen pagina één werk presenteerde met achtergrondfoto’s en een chatfunctie erbij. Op de 

eigenlijke tijd van de live geplande expo, 8 juli 2020 van 17:00 tot 19:00, zaten alle leerlingen op hun eigen pagina 

om via de chat vragen te beantwoorden van bezoekers. Stiekem heb ik de website nog in de lucht gelaten en kunt u 

nog een kijkje nemen http:// trimesterexpo-3.nl/ Maar dat zal niet lang meer duren… 

http://trimesterexpo-3.nl/
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Workshop met Hacklab Jaap 
In plaats van de eindexcursiedag begin juni hebben alle leerlingen via Teams een workshop synthesizer bouwen 

gevolgd van Jaap Meijers. Jaap is werkplaatsmedewerker van het Hacklab op de KABK en dolenthousiast over alles 

dat met elektronica te maken heeft. Via vooraf geprepareeerde materialensetjes met batterij en elektroden etc. erin 

kon hij online de leerlingen hun eigen synthesizer laten bouwen. Dit was een eerste kennismaking voor de meeste 

leerlingen met de mogelijkheden van het Hacklab. De mogelijkheden van deze werkplaats zijn eindeloos en ik hoop 

dat de leerlingen vaker gebruik gaan maken van Jaap’s expertise.  

 

Altijd mooi om (nogmaals) te kijken: 
* Titaantjes. De documentaire serie van de VPRO over kinderen met een uitzonderlijk talent op het gebied van 

kunst. In de eerste reeks van 8 afleveringen uit 2015/2016 gingen er drie over onze leerlingen: Yana, Rodriguez en 

Sterre. In de tweede reeks uit 2016/2017 werd Dante gevolgd: 

aflevering Yana : http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/yana.html (note van Zanne augustus 2020: Yana 
studeert aan de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht en is helemaal in haar element) 
aflevering Sterre : http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/sterre.html (note van Zanne augustus 2020: 
Sterre volgt een docentenopleiding Beeldende Kunst…wie weet zien we haar eens terug op de SvJT in een andere rol!) 
aflevering  Rodriguez : http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/rodriquez.html 
aflevering Dante: http://www.npo.nl/titaantjes/18-09-2016/VPWON_1250298 
 
* In Klokhuis Maakt was Yana Haaitsma ook als animatie-maakster te zien in de uitzending van  8 november 2016: 

http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3393/Yana%20maakt 

http://studio.hetklokhuis.nl/project/20/Stopmotion-animatie   
Yana Haaitsma haar Youtube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCK5LTSWS5azIQYwHWnI1HIA. Bekijk 

vooral de documentaire die ze heeft gemaakt over haar kunstenaars-block: Vastdenken. 

http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/yana.html
http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/sterre.html
http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/rodriquez.html
http://www.npo.nl/titaantjes/18-09-2016/VPWON_1250298
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3393/Yana%20maakt
http://studio.hetklokhuis.nl/project/20/Stopmotion-animatie
https://www.youtube.com/channel/UCK5LTSWS5azIQYwHWnI1HIA
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* De Ietsnut. In 2013 is er een documentaire gemaakt over Marijn Brussel door Martijn Bleekendaal met de titel “De 

Ietsnut” voor Kids&Docs en deze film sleepte diverse nominaties  en prijzen in de wacht.  

 

* “Zapp Echt Gebeurd- hoe is het nu met”. Het is nu vijf jaar later en Marijn is door Martijn opgezocht voor de 

opvolger van de Zapp Echt Gebeurd serie: “Zapp Echt Gebeurd- hoe is het nu met”. Nieuwsgierig hoe het nu is? Kijk 

dan op: https://www.zapp.nl/zapp-echt-gebeurd/nieuws/24335-hoe-is-het-nu-met-marijn  

 

* Artikel over Dante en haar kunsten bij radio uitzending: https://www.npo3fm.nl/nieuws/tussenuur/385483-dante-

15-is-transmeisje-en-maakt-daar-kunst-over  

https://www.ad.nl/video/production/dante-maakt-kunst-over-haarzelf~vp42943 

 

* Veel leerlingen hebben hun eigen website, wordpress, Instagram, Facebook of blog.  

Kijk bijvoorbeeld voor meer Dante op https://www.instagram.com/dante_kedde/  

Bregje op https://www.instagram.com/bregje.pontzen/ en https://www.photo020.nl/portfolio/  

 
* Promenade is de multidisciplinaire voorstelling met muziek, compositie, film, dans, performance, beeldende kunst 

en vormgeving waar ruim vier maanden door de hele afdeling BK aan is gewerkt. Speciaal voor het jubileumjaar. 

Onder leiding van regisseur Aike Dirkzwager, muzikale compositie gemaakt door Celia Swart en uitgevoerd door 

muziekleerlingen van het KC onder leiding van Ali Groen. Kasper van der Horst deed de camera en montage. De 

choreografie van de leerlingen dans was door Karine Guizzo gemaakt. Een waar gezamenlijk project van de drie 

disciplines met de première tijdens de open dag op zowel het Conservatorium als de Academie live uitgevoerd.  

Zie voor de film:  https://youtu.be/m8m7Q21-liY . 
 

ALGEMENE INFORMATIE: 
 

Atelier SvJT 
Het Atelier is dé werkplek waar elke SvJT-er zijn eigen domein heeft om te werken. Een eigen bureau, kruk, 

stopcontact, plank in de kast om kleine spullen op te bergen, een grote lade voor platte werken en een locker met 

een slot. Er is een grote opklaptafel voor besprekingen, beeldscherm en computer, waterkranen en een 

materialenhok. In het materialenhok ligt gereedschap en staat een open stellingkast waar diverse transparante 

gelabelde voorraadbakken in geplaatst zijn vol nieuwe materialen.  

Alle leerlingen dienen zich aan de regels te houden omtrent gebruik van materialen, het Atelier en de opslag 

gelegenheid in de kelder. Op de SvJT wordt met respect omgegaan met de aangeboden materialen en 

gereedschappen. We gaan met respect om met elkaar en gebruiken niet ongevraagd de spullen van een ander. 

Om het Atelier schoon te houden, voor iedereen werkbaar en om ongedierte te voorkomen is er een volle 

schoonmaakkast waar ook een industriële stofzuiger, Charlie, voor gebruik klaar staat. 

Er is een corvee-rooster waarin elke week een onderbouw-leerling samen met een bovenbouw-leerling de 

verantwoordelijkheid heeft dat dagelijks het Atelier in schone, opgeruimde staat wordt achtergelaten.  

Het opbergen van kleine gemaakte werken geschiedt op de planken in de inbouwkasten. Plat werk kan in de lades. In 

de kelder van de academie is een opslagruimte voor grote werkstukken. Na de kerstbeoordeling en de 

zomerbeoordeling worden alle gemaakte werkstukken mee naar huis genomen om plaats te maken voor nieuw 

werk. Elke leerling beschikt over een locker waar materialen ten allen tijde op voorraad voorhanden moeten zijn. 

Alle leerlingen worden verzocht om daarnaast altijd de beschikking te hebben over een klein budget om altijd 

materialen aan te kunnen schaffen in (de winkel van) de academie. 

 

Curriculum en voortgang 
In de eerste maand van het schooljaar zal een verkorte versie van het curriculum aan de leerlingen worden 
uitgedeeld en besproken. Er zullen begin en einddata opstaan van de opdrachten. Deze “studiewijzers” zijn bedoeld 
voor zowel de leerlingen, docenten, mentoren als de ouders/verzorgers. Op Magister wordt een ruimte ingericht 

https://www.zapp.nl/zapp-echt-gebeurd/nieuws/24335-hoe-is-het-nu-met-marijn
https://www.npo3fm.nl/nieuws/tussenuur/385483-dante-15-is-transmeisje-en-maakt-daar-kunst-over
https://www.npo3fm.nl/nieuws/tussenuur/385483-dante-15-is-transmeisje-en-maakt-daar-kunst-over
https://www.ad.nl/video/production/dante-maakt-kunst-over-haarzelf~vp42943
https://www.instagram.com/dante_kedde/
https://www.instagram.com/bregje.pontzen/
https://www.photo020.nl/portfolio/
https://youtu.be/m8m7Q21-liY
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waar deze opdrachten te vinden zijn. De ouders/verzorgers kunnen de voortgang van hun kind in de gaten houden 
en steun bieden als blijkt dat er achterstand is. 
Leerlingen die achterlopen bij opdrachten, hun huiswerk herhaaldelijk niet maken, hun spullen vergeten, te laat 
komen, spijbelen, niet voldoende resultaat en ontwikkeling laten zien en leerlingen met andere problemen zullen 
goed in de gaten worden gehouden. Er zal contact opgenomen worden met de ouders/verzorgers als daar naar 
aanleiding van individuele gesprekken met de leerling aanleiding toe is. Ook wordt de voortgang van de leerling in de 
gaten gehouden door klassikale besprekingen van de opdrachten. 
Terugkoppeling naar de leerlingen, ouders en mentoren vindt plaats in de vorm van vier beoordelingsmomenten: 
een tussenbeoordeling in november en maart en de kerstbeoordeling en eindbeoordeling (ook wel 
zomerbeoordeling). Tijdens een tussenbeoordeling worden er letters toegekend per vak over de voortgang samen 
met een korte toelichting per docent en zullen de resultaten per mail naar desbetreffende leerling, ouders en 
mentor worden verstuurd.  
Het kerst- en eindrapport zullen cijfers en een toelichting per docent omvatten en worden door de docenten 
individueel ingevoerd in Magister. Er is ook een algemene tekst (“uitslag beoordeling”) die in Magister wordt 
ingevoerd na deze beoordelingsmomenten. Alleen bij de kerst- en eindbeoordeling maakt de leerling een 
presentatie van al zijn/haar gemaakte werk dat afgelopen semester. De tussenbeoordeling vindt plaats in de vorm 
van een vergaderingen door alleen de docenten.  
De cijfers voor de kerst- en zomerbeoordeling worden niet direct na de presentatie aan de leerling verteld of in 
Magister ingevoerd. De toelichtende teksten wel. Gedurende de lessen in de week volgend op de beoordeling 
worden de toelichtende teksten door alle docenten met de individuele leerling doorgenomen. De leerling wordt 
getoetst op het begrip van de gegeven feedback. Pas na al deze gesprekken komt er een cijfer in Magister te staan. 
Hiermee willen we benadrukken dat de toelichting belangrijker is dan het cijfer. Het gaat om een persoonsgebonden 
beoordeling en deze kan niet vergeleken worden met een medeleerling. Iedereen is verschillend. 
 
Dummy, culturele dummy en persoonlijk archief 
De culturele dummy of het persoonlijk archief is erg belangrijk tijdens de opleiding. 
Iedere leerling heeft een dummy. In deze dummy worden schetsen gemaakt, tekstjes geschreven, ideeën geuit op 
welke manier dan ook, materialen uitgeprobeerd, inspiratiefoto’s bewaard, prints geplakt van kunstenaars en 
kunstwerken die bewonderd worden, documentatie/proces-foto’s geplakt en materiaalstudies gerelateerd aan de 
opdrachten gedaan. Een dummy is een persoonlijk boek, een soort dagboek in tekst en beeld. Iedere leerling heeft 
dan ook altijd zijn/haar dummy bij zich. 
In de eerste klas wordt er begonnen met het bijhouden van een cultureel dagboek: de culturele dummy. Dat is een 
lege dummy waarin alleen krantenartikelen, flyers, kaartjes, foto’s, recensies en zelfgeschreven reacties op culturele 
bezoeken geplakt worden over van alles wat de leerling interessant vindt. Projecten, festivals, exposities, concerten, 
dansvoorstellingen, theatervoorstellingen, films etc.. Alles wat met cultuur te maken heeft en door de leerling is 
bezocht of opgemerkt in de krant komt in dit dagboek te staan. Bij het artikel komt een reactie te staan. Dit kan kort 
en bondig zijn door middel van een post-it met één zin, of iets uitgebreider als een filmrecensie met 
sterrenwaardering. Elke week worden deze dagboeken klassikaal in de les besproken en zo leert de leerling zijn/haar 
horizon te verbreden en te verwoorden wat zijn/haar mening is. Ook kunnen er tips uitgewisseld worden over niet te 
missen exposities, voorstellingen, festivals etc. De docent geeft wekelijks tips voor culturele bezoeken. 
 
Bij de kerst- en zomerbeoordelingen wordt de dummy apart beoordeeld en wordt er gekeken of de leerling zich 
ontwikkeld heeft, in de dummy heeft gewerkt en een proces kan laten zien (nb: dit kan ook digitaal). In alle lessen 
wordt er aandacht besteed aan de dummy, maar er wordt ook verwacht dat de leerling naast de lessen op de KABK 
ook in zijn/haar dummy werkt. 
 
In de bovenbouw wordt gestart met het bijhouden van een persoonlijk archief. Dit is te vergelijken met een 
culturele dummy uit de onderbouw. In dit archief zitten alle culturele bezoeken, persoonlijke motivaties en 
interessante beelden die de leerling verzamelt. Tip aan de leerlingen is om op elk stuk verzameld beeldmateriaal een 
post-it te plakken met een korte beredenering waarom het in het archief zit. Dit persoonlijke archief is er niet alleen 
voor de horizonverbreding, maar speelt vooral een grote rol bij de toelating voor een kunstacademie.  
Wij raden alle leerlingen aan om: 
 

- Tenminste iedere week een cultureel bezoek af te leggen in de vorm van een tentoonstelling (museum, 
galerie etc.), concert, dansvoorstelling, cabaret, theater, toneel, musical, film (thuis of in het Filmhuis) etc. 
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- Elke dag de krant te lezen met de nadruk op de culturele bijlage van een kwaliteitskrant. Ben je niet in het 
bezit van een krant, vraag dan bij de buren, familie of vrienden om hulp. De Volkskrant heeft elke dag een 
bijlage genaamd “V” boordevol kunst en cultuur. De KABK is geabonneerd op alle kwaliteitskranten en deze 
liggen elke dag in de bibliotheek ter inzage. Aan het eind van de dag is het mogelijk om deze kranten mee te 
vragen zodat er artikelen kunnen worden uitgeknipt en bewaard. De KABK heeft ook kopieermogelijkheden.  

- Het referentiekader te vergroten door in de wereld te duiken van hun keuze (textiel, mode, beeldende 
kunst, architectuur, fotografie etc.). Dit kan door lezen over een bepaald vakgebied in boeken en vakbladen 
(ook hier: de bibliotheek van de KABK is geabonneerd op allerlei vaktijdschriften!), het bezoeken  van 
beurzen/tentoonstellingen, zien van films, spreken met studenten op de KABK, het bezoeken van ateliers, 
openingen van exposities en spreken met de kunstenaars etc.  
  

Hoe meer de leerling heeft gezien en ervaren, hoe groter de bron is om uit te putten voor het maken van en 
refereren aan eigen werk.  
Het is van groot belang om een breed cultureel zelfbewustzijn te scheppen door veel te zien en deel te nemen aan 
de grote wereld van de kunsten. Het ontwikkelen van het vermogen tot cultureel zelfbewustzijn is voor creativiteit 
essentieel. Het zelfbewustzijn bepaalt uiteindelijk hoe je handelt. Het ontwikkelen van dit vermogen maakt dat 
mensen vaardiger worden in het reflecteren (reageren) op zichzelf en anderen – op hun cultuur.  
En een goede kijk op de ander en op jezelf kan in de hedendaagse maatschappij de basis vormen voor een kritisch en 
cultureel zelfbewust burgerschap. 
 

Materialen –thuis en op de academie 
In Atelier SvJT zijn enige materialen en gereedschappen vanuit school voorhanden in de materiaalkast. Hierin staan 
gelabelde bakken met handgereedschap en reserve materialen. 
Alle leerlingen moeten voor hun eigen voorraad zorgen van materialen om de lessen te kunnen volgen. Dit is een 
basisbehoefte.  
In Het Atelier heeft iedereen een locker waar tenminste de volgende materialen in bewaard worden die altijd 
voorhanden zijn:  
Acrylverf in tubes: primaire kleuren + zwart + wit,  
Waterverfdoos met assortiment van minstens 10 kleuren, 
kwasten (stevig in diverse diktes), 
penselen (zachte in diverse diktes),  
palet,  
potje,  
houtskool (doosje),  
kneedgum & potloodgum, 
overjas/oud overhemd ter bescherming van de eigen kleding,  
fixeer of haarlak,  
klein tekenblok,  
kleurpotloden, 
potloden 2/3 B, 
gekleurde krijtjes,  
viltstiften naar keuze (mogen ook alcoholstiften zijn),  
zwarte pen & fineliner, 
tape/ papiertape & plakband (transparant) & dubbelzijdig tape, 
schaar,  
lijm: alleslijm, boekbinderslijm (potje) en houtlijm, 
(afbreek)mes,  
touw,  
liniaal,  
mondkapje,  
veiligheidsbril, 
Setje linoleum gutsen, 

Kleitools, 

Ijzerdraad + tangetje, 
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Lijmpistool met patronen, 

Diverse materialen om mee te werken zoals textiel, gips, metaal, klei, knutselspullen, verpakkingsmateriaal, 
plastics etc.  
 

Zorg ervoor dat je altijd papier in je lade hebt liggen! 
 
Iedere leerling heeft daarnaast elke les bij zich:  
dummy, 
culturele dummy,  
agenda,  
USB-stick  
en natuurlijk het huiswerk voor die dag. 
 
Handige tip: merk je spullen, dan ben je nooit je schaar of liniaal kwijt. 
 
Als er materialen op zijn dien je het zelf direct aan te vullen. Dat kan door de materialen aan te schaffen in de 
Academieshop in de kelder van de academie.  
Deze winkel is geopend maandag t/m donderdag van 8:30 tot 19:30 uur, vrijdag van 8:30 tot 14:45 en zaterdag van 
10:00 tot 16:00 uur. Je kan hier alleen met pin betalen.  
In de diverse werkplaatsen is ook materiaal te koop, zoals diverse soorten hout, metaal en textiel. Hier betaal je met 
een opgewaardeerde studentenpas. Voor het maken van (foto)prints en het aanschaffen van materialen in een 
werkplaats kan je de chip op jouw studentenpas opwaarderen  via de daarvoor bestemde automaten naast de 
studentenadministratie van de academie.  
Het is raadzaam om altijd een “potje” te hebben zodat er te allen tijde materialen kunnen worden aangeschaft en 
er kan worden doorgewerkt tijdens de lessen.  
 
Wij adviseren iedereen dringend om (naast het Atelier SvJT op de academie) thuis genoeg ruimte te creëren zodat de 
processen die in de les starten thuis gecontinueerd kunnen worden. Rommelspullen, diverse soorten papier en 
materialen om ruimtelijk mee te kunnen werken zijn essentieel voor de leerlingen om goed te kunnen 
experimenteren, onderzoeken en werken. Hoe meer je omringd bent met materialen, hoe meer inspiratie, zin en 
mogelijkheden er zijn. Ook voor het bijhouden van een proces en het vastleggen van inspiratiebronnen is het 
belangrijk om thuis te kunnen printen. Zorg ervoor dat er voldoende inkt (cartridge) aanwezig is zodat er ten alle 
tijden doorgewerkt kan worden. 
Het documenteren van het gemaakte werk en vastleggen van het proces zijn speerpunten van ons curriculum. 
Zonder basis kan de leerling hier niet goed aan werken. 
Dus het creëren van een eigen plek thuis en het verzamelen van materiaal en gereedschap blijft belangrijk. 
Het is altijd mogelijk een beroep te doen op het Cultuurfonds. Mocht een leerling voor een project specifieke 
materiaalwensen hebben en brengt dat veel kosten met zich mee, dan kan er een aanvraag ingediend worden. Een 
aanvraagformulier is te downloaden via de website of verkrijgbaar bij dhr. van Bilsen. 
 

Extra noot van Rogier: “Houd er rekening mee dat je soms tekenpapier, gekleurd papier of karton moet kopen in de 

academiewinkel. Ook zal je een plaatje linoleum moeten aanschaffen.” 

 

Extra noot van Zanne: de lessen starten om 14:45 uur. Alle leerlingen zijn uiterlijk om 14:15 uur uit op het KC en 

hebben voldoende gelegenheid om vóór aanvang van de les naar de KABK te reizen, te eten & drinken en materialen 

te halen.  

Fondsen SvJT 
De Interfaculteit School voor Jong talent wil de toegankelijk voor getalenteerde leerlingen zoveel mogelijk 
garanderen. Ouders die niet de financiële middelen hebben om hun leerlingen te plaatsen op de School voor Jong 
Talent kunnen een beroep doen op een vijftal fondsen of instellingen:  

1. Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Muziekleerlingen van de School voor Jong 
Talent en studenten van het Koninklijk Conservatorium kunnen een renteloze lening aanvragen bij het 
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instrumentenfonds tot een maximum van € 6000,-. Aanvraagformulieren kunnen worden opgehaald bij Jan 
van Bilsen (secretaris Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium) in kamer M209. Voor andere 
vragen: Jan van Bilsen 
2. Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent Een aanvraag voor een tegemoetkoming in het 
cursusgeld, excursiekosten of andere studiekosten (huisvesting of reiskosten bijvoorbeeld) kunt u indienen 
bij Jan van Bilsen (secretaris Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent). U dient een motivatiebrief te 
overleggen waarin u uitlegt waarom u een tegemoetkoming wenst. Daarnaast ontvangen wij graag van 
beide ouders (of van één ouder indien daar sprake van is) een door de belastingdienst afgegeven 
inkomensverklaring die u eenvoudig met behulp van uw DigiD kunt opvragen. Klik hier  
Dit kunt u sturen naar: Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent t.a.v. de secretaris: Jan van Bilsen  
Juliana van Stolberglaan 1  
2595 CA Den Haag  
Of per mail: Jan van Bilsen 
3. Het Kledingfonds Ouders van balletleerlingen of HBO studenten ballet kunnen een tegemoetkoming 
aanvragen met betrekking tot de aanschaf van balletkleding. De aanvraagprocedure is dezelfde als bij de 
Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent (zie aldaar). 
4. Beursaanvragen en andere tegemoetkomingen door het College van Bestuur Een aanvraag voor 
een tegemoetkoming in het cursusgeld, excursiekosten of andere studiekosten (huisvesting of reiskosten 
bijvoorbeeld) kunt u indienen bij Arthur Gieles (secretaris College van Bestuur) Deze aanvraag moet vóór 1 
november van het lopende schooljaar worden ingediend. U dient een motivatiebrief te overleggen waarin u 
uitlegt waarom u een tegemoetkoming wenst. Daarnaast ontvangen wij graag van beide ouders (of van één 
ouder indien daar sprake van is) een door de belastingdienst afgegeven inkomensverklaring die u eenvoudig 
met behulp van uw DigiD kunt opvragen. Klik hier 
Dit kunt u sturen naar: 
College van Bestuur t.a.v. de secretaris: Arthur Gieles  
Juliana van Stolberglaan 1  
2595 CA Den Haag  
Of per mail: Arthur Gieles 
5. Stichting DAMU  
Sinds schooljaar 2016-2017 is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de reiskosten 
van uw kind. In de maand september zult u van de school hierover informatie ontvangen.De aanvraag moet 
dan vóór 15 oktober worden ingediend. Belangrijkste criteria om in aanmerking te komen zijn: 

1. De reisafstand tussen woonplaats en school (deze moet meer dan 25 km bedragen) 
2. Het inkomen van beide ouders (dit mag niet meer dan € 55.000,- zijn) 
3. Het geldt alleen voor ouders van muziek- en dansleerlingen in het voortgezet onderwijs 

Voor gedetailleerde informatie klik hier.  
Klik hier voor het aanvraagformulier. 
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Jan van Bilsen, bestuurslid stichting DAMU 
via j.vanbilsen@koncon.nl 

 

Beoordelingen 
Er zijn twee grote momenten ieder schooljaar. De kerstbeoordeling, woensdag 9 december 2020, en de 
eindbeoordeling, woensdag 2 juni 2021. Leerlingen die tijdens de kerstbeoordeling niet voldoende scoren zullen het 
laatste semester alles op alles moeten zetten om het jaar te halen.  
De eindbeoordeling is tevens een overgangsexamen en kan drie consequenties hebben:  

1. Het resultaat is voldoende en de leerling gaat over naar het volgende jaar. 
2. Het resultaat is twijfelachtig, de leerling krijgt een taak mee en presenteert dit op 7 juli 2021. Als deze taak 

onvoldoende wordt afgerond zal de leerling alsnog een andere school moeten gaan zoeken. Het is daarom 
raadzaam om wanneer er sprake is van een taak alvast een andere school te gaan zoeken voor het geval dat 
het oordeel negatief is.  

3. Het resultaat is onvoldoende, de leerling zal een andere school moeten gaan zoeken, mits de leerling niet in 
het vooreindexamenjaar zit en de schoolresultaten wel voldoende heeft afgesloten. 

mailto:j.vanbilsen@koncon.nl
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring
mailto:j.vanbilsen@koncon.nl
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring
mailto:a.gieles@hdkdenhaag.nl
https://www.dus-i.nl/subsidies/reiskosten-damu-leerlingen
https://www.formulierdus-i.nl/damu/
mailto:j.vanbilsen@koncon.nl
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Naar het Hbo van de KABK betekent minimaal een Havodiploma 

De KABK is een Hbo-opleiding. Dat betekent dat je een vooropleiding nodig hebt op óf Havoniveau óf Mbo 4-niveau.  
Leerlingen met een Vmbo-tl diploma kunnen dus in eerste instantie niet aangenomen worden.  
Alleen als er een uitzonderlijk talent is geconstateerd én de leerling werk maakt dat als volwassen genoeg wordt 
beschouwd zijn er doorstroommogelijkheden naar de KABK. Dit kan op drie manieren: 
 

1. De leerling volgt in één jaar een aangepast havo programma : dat betekent dat de leerling geen volledig 
havodiploma zal gaan behalen maar wel gedurende één jaar een aantal vakken (hierbij dient vooral te 
worden gedacht aan de vakken die een bepaalde doorstroomrelevantie hebben naar de KABK) op 
havoniveau zal volgen waarmee de leerling kan aantonen dat hij of zij op een havoniveau kan functioneren. 
Dit traject wordt door middel van een contract tussen de School voor Jong Talent en de KABK vastgelegd. Na 
dit jaar kan de leerling toelating doen aan de KABK en wordt het als voldoende vooropleiding gezien dat de 
leerling één jaar Havo heeft gedaan. Dit contract geldt alleen tussen de SvJT en de KABK. Je bent dan een 
“contract-leerling” en moet alle onderdelen van het contract met goed gevolg hebben afgerond. 

2. Via een speciale test kan een leerling aantonen dat hij/zij wel een Havo-denkniveau heeft. Wordt de test 
onvoldoende gemaakt, dan kan de leerling alsnog (hoe getalenteerd ook) niet aangenomen worden. Deze 
speciale test wordt meestal alleen afgenomen bij leerlingen die in het buitenland een diploma hebben 
behaald of leerlingen die na het behalen van hun Vmbo-diploma een aantal jaren een andere studie hebben 
gedaan of hebben gewerkt. We noemen dit ook wel de “21+toets” en hierin weerklinkt de leeftijd waarop 
deze test doorgaans wordt gemaakt. 

3. Natuurlijk kan een leerling ook eerst een MBO 4-opleiding voltooien en daarna doorstromen naar de KABK. 
4.    Een leerling kan ook een twee-in-één jaar doen op bijvoorbeeld het Luzac college. Dat                                
betekent dat je in één jaar tijd twee jaar Havo doet en je Havodiploma haalt. 

Laat het duidelijk zijn dat een Havodiploma/denkniveau een minimum is om op een Hbo-studie als de KABK te 
kunnen deelnemen. 

 

Een uitleg van de onderdelen: 
Inzet – hiertoe behoren: aanwezigheid, communicatie, actieve studiehouding en nieuwsgierigheid. 
 

Onderzoek- gaat over het werken op eigen initiatief, schetsen, experimenteren, opzoeken van 

achtergrondinformatie, naslagwerk, procesmatig werken en het werken volgens diverse stappen met hierin een 

open houding. In de breedte werken (diverse materialen & technieken uitproberen) en hier conclusies uit trekken. 
 

Uitvoering- hierbij wordt met name naar de technische kant gekeken en het materiaalgebruik. Of er (netjes) met 

aandacht en concentratie (en geduld) is gewerkt aan de uitvoering. 
 

Kwaliteit- gaat over de inhoud, de relatie tussen de vorm en de inhoud, het concept en idee.  
 

Inzicht – is het leggen van verbanden, het begrip, de omgang met formaten en de tijdsplanning. 
 

Ontwikkeling- hierbij wordt gekeken naar het gehele proces van begin tot eind en de reflectie(momenten), het zien 

van de eigen kwaliteiten en benoemen van verbeterpunten. 
 

Presentatie – de communicatie met de docent, de interactie met de docent en de medeleerlingen en het omgaan 

met de laatste fase van een werkstuk: presenteren wat er is gemaakt, communiceren, (nette) omgang met het eigen 

werk. 
 

Ideeën / originaliteit- gaat over de eigenheid en bijzonder zijn, maar ook over het gebruik van creatieve oplossingen. 

 

Dummy – het Grote Boek van het Proces, de diverse documentatie hiervan en het werken hierin buiten de lestijd om 

als persoonlijk dagboek in beeld vol ideeën en culturele achtergrond. 

 

O= onvoldoende          T= twijfel          V= voldoende        G= goed 
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Absenties 
Net als op het KC worden ook op de KABK alle absenties en telaatkomers bijgehouden. Is een leerling ziek? Dan 
wordt er door één van de ouders naar de balletbalie gebeld, gewoon volgens de schoolregels. De docenten van de 
KABK kunnen via de balletbalie opvragen wie er absent zijn die dag en of er spijbelaars bij zijn. De consequenties 
voor te vaak afwezig zijn, zijn hetzelfde als die van de SvJT. Een les op de academie staat gelijk aan een les op het KC, 
dus ook voor bovenbouw leerlingen geldt: bij tweemaal een spijbel uur in één PTA-periode betekent het vervallen 
van je herkansing in de PTA-week. Er is echter nog een consequentie verbonden aan het te vaak te laat komen of 
afwezig zijn. Op de KABK worden de leerlingen onder andere beoordeeld op werkhouding, voortgang, ontwikkeling, 
motivatie, eigenheid en niveau. Als een leerling te vaak afwezig is geweest kan er over al deze zaken geen positieve 
uitspraak worden gedaan. 
Docenten die afwezig zijn worden op de KABK bij de receptie afgemeld. Vaak heeft de docent zelf via sms, mail of 
WhatsApp al aan de klas laten weten afwezig te zijn. Er kan bij afwezigheid van een docent altijd zelfstandig gewerkt 
worden in Atelier SvJT. 
Voor de lessen op zaterdag worden de absenten en telaatkomers ook bijgehouden en gelden er consequenties. 
 

Passen 
Iedere leerling die het BK-programma volgt krijgt een studentenpas op het KC die ook gebruikt wordt binnen de 
KABK. Deze pas is voorzien van een chip die opgewaardeerd kan worden bij de automaat naast de 
studentenadministratie op de KABK. Met deze pas kunnen er boeken en materialen worden geleend bij de 
bibliotheek, de diverse werkplaatsen en de centrale uitleen, maar ook kopietjes en prints worden gemaakt. Het is de 
enige manier om binnen de academie betalingen te doen (uitgezonderd het loket van de financiële administratie, de 
Academieshop en de kantine) en spullen te reserveren. Zorg ervoor dat je altijd je pas bij je hebt en dat er een 
bedrag op staat. Heb je nog geen pas of er vragen over dan kan je bij de studentenadministratie van het KC of de 
KABK terecht. 
 

Atelier SvJT- de opzet van de BK-lessen. 
Als je op de School voor Jong Talent reguliere lessen gaat combineren met de beeldende kunst- en 
vormgevingsopleiding volg je vier maal per week lessen op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK). 
Er zijn twee groepen: de onderbouw (klas 1, 2 en 3) en de bovenbouw (klas 4, 5 en 6). In de onderbouw ontwikkel je 
een basis om in de bovenbouw bewuste keuzes te kunnen maken en een meer individueel gericht traject in te gaan.  
We werken met drie trimesters per schooljaar. In de onderbouw is elk trimester opgebouwd uit drie maanden 
waarvan de eerste twee maanden vakspecifiek en thema-gericht zijn. De derde maand is de “trimestermaand” waar 
de leerling toewerkt naar één eindproduct voor de trimesterexpositie. In dit product is de persoonlijke visie op het 
thema te zien. Keuze voor materiaal en techniek baseert de leerling op de uitkomsten van een zoektocht waarin 
procesmatig en experimenteel wordt gewerkt. Oplossingen voor beeldende problemen worden gezocht in de wereld 
om hen heen én in de wereld van de kunsten. 
 
In de eerste twee maanden van een trimester worden er aan de onderbouw leerlingen korte opdrachten gegeven 
om te verdiepen in het thema en de wereld van de kunsten van de diverse hoeken 2D, 3D en theorie. In de 
trimestermaand wordt er gewerkt aan één eindwerk en is er sprake van een lange opdracht verspreid over meerdere 
weken. Er wordt in deze maand begeleid in het procesmatig werken, conceptontwikkeling, experiment en 
onderzoek. In deze maand is er meer vrijheid en wordt er meer van de leerling gevraagd op het gebied van planning 
en organisatie. Ook dit is een leerproces. Deze vorm van zelfstandigheid maken de leerlingen zich eigen door het 
aan te gaan. 
Hiervoor is het belangrijk dat er samengestelde klassen zijn waarin de diversiteit en groepsdynamiek een rol spelen. 
Daarom wordt er doordeweeks gewerkt in gecombineerde klassen voor onderbouw en bovenbouw, en werken alle 
leerlingen op zaterdag (en bij projectweken) allemaal bij elkaar. 
 
Alle leerlingen uit de bovenbouw nemen ook deel aan de trimesterexposities en geven invulling aan deze momenten 
gebaseerd op respectievelijk waarneming, concept en persoonlijke fascinatie.  
 
Alle leerlingen gaan op zaterdag naar de academie om te werken aan hun opdrachten onder begeleiding van een 
coach (Guido van der Linden) in het Atelier. Doordeweeks worden de lesuren BK gebruikt om te werken aan BK en 
zijn de uren na thuiskomst bestemd voor het huiswerk van de reguliere schoolvakken. Op zaterdag wordt er aan BK 
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gewerkt en kunnen de leerling na 13:00 uur zelfstandig in het Atelier verder blijven werken. Op zondag is de 
academie gesloten en kan er thuis worden gewerkt of culturele bezoeken worden afgelegd.  
Alle zaterdagen zijn er meerdere lokalen te gebruiken voor de leerlingen om zodoende rustig te kunnen werken. 
Naast het Atelier is ook lokaal PB 125 beschikbaar.  
Elke zaterdag zijn alle werkplaatsen open. Hier kan na reservering gewerkt worden volgens strikte regels. In de 
lessen doordeweeks en op zaterdagen zullen diverse werkplaatsen worden geïntegreerd in het lesprogramma en 
maken de leerlingen kennis met de mogelijkheden van de 16 verschillende werkplaatsen die de KABK rijk is. 
Tijdens de introducties in de werkplaatsen wordt er aandacht besteed aan de speciale veiligheidseisen voor 
minderjarigen met betrekking tot de machines. Alle elektrische machines zijn voorzien van stickers volgens het 
stoplichtsysteem. Op groene machines mag gewerkt zelfstandig worden, op oranje machines alleen na instructie en 
op rode machines niet. Er mag alleen in de werkplaatsen gewerkt worden onder toezicht. 
Guido zal enkele zaterdagen speciale technieklessen aanbieden die facultatief te volgen zijn. Denk hierbij aan 
olieverf schilderen of werken met Illustrator.  
In januari worden er drie zaterdagen voor nieuwe bovenbouw leerlingen gebruikt door fotografiedocent David om 
een snelle praktische cursus te geven over dit medium. Als zijn semester in februari begint met de hele bovenbouw 
zijn alle leerlingen op de hoogte van de basistechnieken. 
 
Vanaf september 2020 hebben alle leerlingen op hun werkplek een opschrijfboekje met pen liggen. Hierin schrijven 
alleen docenten. Zij schrijven tips, aandachtspunten en “boodschappenlijstjes” wanneer tijdens de les individuele 
besprekingen plaatsvinden. Op deze manier kunnen alle docenten van elkaar volgen welke individuele opmerkingen, 
opdrachten en tips aan de leerling worden gegeven. En de leerling kan nalezen wat te doen. 
 
Wij gaan uit van een wekelijkse investering door de leerlingen van tenminste 12 uren naast de 12 lesuren. Hierin 
meegenomen het voorbereiden voor de lessen, verzamelen van materialen, printen, zoeken, schetsen, lezen van 
kranten en vakbladen, kijken van documentaires, culturele bezoeken, meedoen aan wedstrijden etc. Zoals een 
musicus naast de lessen repeteert, zo is een leerling BK naast de contacturen met de docenten met zijn passie bezig.  
Het zal voor vele leerlingen die beginnen bij de SvJT een zoektocht zijn naar een balans in inspanning en 
ontspanning. Wij proberen de leerlingen te laten ervaren dat er ontspanning in inspanning kan zijn. Ontspanning is 
wat leidt tot groei en vernieuwing. Wij proberen alle leerlingen zo goed mogelijk gerelateerd aan de fase waarin zij 
verkeren kennis te laten maken met de studiehouding en mentaliteit die een studie in het kunstvakonderwijs 
verlangt. De SvJT is onderdeel van de vooropleidingen van de KABK en dat is waar we in onze structuur naartoe 
werken. 
Mocht er gedurende het schooljaar blijken dat er sprake is van disbalans dan zal er ten allen tijde in contact met de 
mentor/ studiebegeleider en ouders worden gezocht naar een passende oplossing. In ogenschouw nemend dat dit 
een vooropleiding is. 
 
Voor meer uitleg over de structuur en het curriculum van de opleiding kan je altijd een afspraak met mij maken, de 
Studiegids raadplegen of naar een informatiemoment aan het begin van het schooljaar komen.  
 

Onderbouw: 
Gedurende de eerste drie jaar onderbouw wordt de basis gelegd met behulp van diverse thema’s. Alle 
beeldaspecten komen aan bod en worden belicht vanuit 2d, 3d en theorie. Het gebruik van diverse materialen wordt 
gestimuleerd en er is een kennismaking met alle werkplaatsen. De leerling maakt diverse werken met verschillende 
media, doet materiaalexperimenten, verbreed de horizon ook op gebied van culturele kennis, bouwt aan 
vocabulaire, werkt procesmatig, maakt gebruik van 
bibliotheek/internet/film/documentaire/boeken/kranten/tijdschriften als research. Er wordt een onderzoekende, 
open houding gecreëerd.   
 
De vakken die doordeweeks wekelijks gegeven worden zijn: 

• 2D: praktische lessen met theoretische onderbouwing over alles wat te maken heeft met 
tweedimensionaliteit. 

• 3D: praktische lessen met theoretische onderbouwing over alles wat te maken heeft met 
driedimensionaliteit. 
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• Theorie : praktische lessen met theoretische onderbouwing en achtergronden waarin de volgende 
kernwoorden van toepassing zijn: conceptueel, keuze maken 2D/3D, korte schrijfopdracht, vocabulaire 
uitbreiden, horizonverbreding, culturele bezoeken. Bijhouden van een culturele dummy. 

2020-2021 
2023-2024 

2021-2022 
2024-2025 

2022-2023 
2025-2026 

Thema: Basisvormen + 
kleurenleer 
Beeldaspecten: Vorm, kleur, 
licht 

Thema: Stilleven 
Beeldaspecten: vorm, kleur, licht, 
lijn, structuur, textuur, compositie 

Thema: Landschap  
Beeldaspecten: ruimte, structuur, 
licht 

Thema: Portret 
Beeldaspecten: vorm, lijn, licht, 
structuur, textuur 

Thema: Architectuur  
Beeldaspecten: ruimte, structuur 

Thema: Abstract  
Beeldaspecten: vorm, kleur, 
structuur, compositie 

Thema: Perspectief & ruimte 
Beeldaspecten: ruimte, lijn, 
compositie 

Thema: Figuurstuk  
Beeldaspecten: vorm, lijn, licht 

Thema: Vormgeving (industriële, 
ambachtelijke, grafische) 
Beeldaspecten: textuur, kleur, 
vorm, compositie  

 
Projectweek- Ieder leerjaar is er in januari een onderbouw-projectweek waarin met een andere discipline wordt 
gewerkt, als: zeefdrukken, etsen, linosnede (grafische technieken) of fotografie. In maart is er een gezamenlijke 
projectweek met de bovenbouw samen. Er wordt gedurende een week dagelijks gewerkt wat continuïteit en 
diepgang stimuleert. We werken samen met ateliercomplex De Besturing (zie eerder in deze Nieuwsbrief). 
 

Bovenbouw: 
In de bovenbouw wordt verder gewerkt na de basis. Er worden contacten gelegd met het beroepenveld, naar 
ateliers en kunstenaars toe gegaan, er is aandacht voor het onderscheid tussen de diverse studierichtingen en er 
wordt op basis hiervan in het examenjaar een keuze gemaakt in interesse voor discipline en studierichting. Er wordt 
gewerkt aan het verder bouwen van de culturele bagage door een persoonlijk archief aan te leggen. De 
(toelatings)competenties worden verder uitgewerkt. Hierin krijgen de omgevingsgerichtheid (de wereld om je heen), 
het open staan en de eigen plaatsbepaling meer klemtoon. 
De vakken die doordeweeks wekelijks gegeven worden zijn: 

• Fotografie 1 semester: praktische lessen met theoretische onderbouwing over alles wat met fotografie en de 
foto als drager van beeld te maken heeft. 

• Interdisciplinair 1 semester: relaties tussen verschillende kunstdisciplines worden verkend en beproefd, 
onderzocht en getart. Het stellen van vragen en een onderzoekende manier van werken staan centraal. Er 
wordt gebruik gemaakt van meerdere media meerdere zintuigen: video/film, installatie, 3d-prints. 

• Tekenen/schilderen/ portfoliobegeleiding: praktische lessen over waarneming in de breedste zin van het 
woord op het tweedimensionale vlak. Hierbij behoort ook het bijhouden van een persoonlijk archief, het 
vastleggen van de afgelegde culturele bezoeken en het bijhouden en opbouwen van een portfolio. 

• Conceptontwikkeling/3D: praktische lessen in ruimtelijk werk met theoretische onderbouwing over inhoud, 
concept en betekenis van je eigen werk. Hiertoe behoort ook het gebruiken van diverse werkplaatsen en 
maken van performances.  

• Theorie: alleen in klas 5. Theoretische lessen over de (denk)wereld van de kunsten. Kunstgeschiedenis 
modern met filosofische inslag. Hiertoe behoren ook schrijfopdrachten. 

In de bovenbouw wordt er gestart met het opbouwen van een portfolio, een verzameling met een overzicht van 
eigen gemaakt werk. Hiervoor zijn er wekelijks individuele bespreekmomenten na de les met de mentor BK (Willem 
Moeselaar). Voor leerlingen in het examenjaar is het mogelijk om in overleg met de mentor en na het schrijven van 
een goed plan, de beeldende kunstlessen individueel in te vullen en te werken aan een toelatingsportfolio voor een 
van de studierichtingen van de KABK. 
 

 1e jaar 2e / 3e jaar Examenjaar  

September-
december 

Thema: Waarneming/observatie, 
vorm/materie 
Vraag: Wat is waarneming?   

Vorm Start maken keuze discipline, plan 
opzetten naar eindexamen en toelating 
Hbo toe. Reflecteren en punten van 
aandacht benoemen en aanzetten 
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Hoe: Werken vanuit vorm (niet 
inhoud) 

Januari-
maart 

Thema: Specifiek onderwerp 
Vraag: Waar gaat het over? 
Hoe: Conceptueler, vorm volgt 
concept/inhoud 

Inhoud Uitwerken aandachtspunten 
(toelatings)competenties, afronden 
(toelatings)portfolio 

April-juli Thema: Persoonlijke fascinatie 
Vraag: Waarom? 
Hoe: Samenbrengen vorm & inhoud 
en keuzes maken & beargumenteren 

Waarom  Eindexamenexpositie organiseren en 
toelating Hbo 

 
Elk trimester nemen de onder- en bovenbouwleerlingen deel aan de trimesterexpositie. Zij stellen één eindwerk 
tentoon gebaseerd op het thema waarmee gewerkt wordt.  Presentatievaardigheden, communicatievaardigheden 
en organisatorische vaardigheden komen hier (mede) aan bod. 
 
Expo trimester 1: donderdag 17 december 2020 
Expo trimester 2: dinsdag 6 april 2021 
Expo trimester 3: woensdag 7 juli 2021 
 

Materialen Atelier 
Voor het gebruik van de materialen in Atelier SvJT gelden regels. Materialen kunnen alleen na toestemming van de 
docent gebruikt worden en worden altijd na gebruik weer teruggelegd. In het Atelier hangt een bord waar alle regels 
omtrent het gebruik van de ruimte, de materialen en de omgang met elkaar duidelijk worden uitgelegd.  
  

Materiaalgebruik Atelier SvJT 

• De materialenkast is open als er een docent aanwezig is. 

• Er worden alleen materialen & gereedschappen gebruikt na toestemming van de docent. 

• Gereedschap direct na gebruik weer terughangen/terugleggen op de daarvoor bestemde plek.  

• Materialen direct na gebruik op de juiste plek in de kast weer terugleggen. 

• Zuinige omgang met de materialen. Het is voor iedereen.  

• Laat het Zanne weten als je iets hebt opgebruikt, als er iets stuk is gegaan of als er iets mist. Zij zal 

beoordelen of het budget vervanging en vernieuwing toelaat.  

 

Regels Atelier SvJT: 

• Houd je werkplek schoon en opgeruimd. 

• Respecteer elkaars werkplek en elkaars rust. 

• Houd de gezamenlijke plekken en het hele Atelier netjes, schoon en opgeruimd.  

• Geen werkstukken in de looppaden. 

• Maak schoon wat je vies hebt gemaakt. 

• Veeg de vloer voor het verlaten van de les.  

• Gebruik alle apparaten (computer, beeldscherm, koelkast etc.) zorgvuldig en naar behoren. Sluit de 

computer af en zet uit na gebruik. 

• Geen giftige stoffen, geen spuitbussen en geen vuur in het lokaal gebruiken. Overleg altijd met de docent 

voordat je een materiaalexperiment doet. 

• Kleine werken kunnen bewaard worden in de daarvoor bestemde rekken en kasten. Groot werk wordt in 

de kelder bewaard.  

• Na afloop van een presentatie dient al het gemaakte werk weggehaald te worden: mee naar huis of 

documenteren en daarna zelf naar de container brengen om weg te gooien. 

• Zorg voor een doos onder je tafel waar je losse materialen in kan bewaren. Voorkom kleine losse 

materialen verspreid door het Atelier. 
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• Doe de deur op slot als je de laatste bent! Het Atelier dient altijd afgesloten te zijn als er niemand binnen 

is. 

 
 

Huisregels KABK  - zie https://www.kabk.nl/portal/huisregels 

We, as KABK community, work safely, responsibly and with respect. 
Safely: 
• We always follow safety instructions. 
• Escape routes are free of clutter. 
• Smoking is restricted to our courtyards. 
• Hazardous materials are stored safely. 
Responsibly: 
• We minimise the use of environmentally impactful materials. 
• We recycle our waste (by specialised firm). 
• We only use spray cans in the spray booth. 
• Leftover paints, solvents e.g. are thrown in allocated containers. 
• Biking and skating only outside the building and courtyards. 
• Assistance dogs are the only animals allowed on the premises. 
With respect towards fellow students, staff and the building: 
• Theft is reported. 
• Damage is charged to perpetrator. 
• We take care of our building and don’t drill holes or use tape on tiles. 
• We use designated areas for our posters. 
• We use designated areas as bicycle parking. 
 
Regels in verband met: 
Milieu, veiligheid en roken 
• Wegens landelijke wetgeving is er in het academiegebouw een algemeen rookverbod. Inspecteurs van de 
Keuringsdienst van Waren voeren geregeld controles uit en bij overtreding volgen hoge boetes. Eventuele boetes 
zullen door de KABK op de feitelijke overtreder worden verhaald. 
• Het is niet toegestaan zonder toestemming van de hoofden of coördinatoren en facilitaire dienst meubilair 
of delen van de inventaris te verplaatsen. 
• Het is niet toegestaan zonder toestemming van het hoofd van de Facilitaire Dienst gaten te boren of spijkers 
te slaan in wanden en muren en delen van het gebouw en de vaste inventaris te beschilderen of te veranderen. 
• Het is niet toegestaan in het gebouw of op de binnenterreinen te fietsen, rolschaatsen of skaten. 
• Het meenemen van (huis)dieren in het academiegebouw is niet toegestaan. 
• (Moedwillige) beschadiging(en) aan het gebouw en de inventaris worden verhaald op de veroorzaker (onder 
andere graffiti wordt tot moedwillige beschadiging gerekend 
• Bij diefstal van eigendommen van de Academie, van de academiemedewerkers of studenten wordt aangifte 
gedaan bij de politie. 
• Milieuverontreinigende stoffen zoals terpentine en verfresten moeten in de daarvoor bestemde containers 
worden gedeponeerd. 
• Milieuverontreinigende stoffen zoals oplosmiddelen, fixeer en ontwikkelaar afvoeren na overleg met de 
werkplaatsbeheerders of de Facilitiare Dienst. 
• Het is ten strengste verboden om deze middelen door gootstenen of toiletten te spoelen. 
• Nooduitgangen mogen nooit worden geblokkeerd. 
• Alle gangen, trappen en overige verkeersruimten moeten vrij blijven van meubilair en andere obstakels. 
• De zelfsluitende rook en brandwerende (tussen)deuren moeten gesloten blijven en mogen niet met wiggen 
of objecten worden vastgezet. 
• Brandhaspels en brandmelders moeten ten allen tijde goed zichtbaar en bereikbaar blijven. 
 
Calamiteiten - Wat te doen bij Brand / Ongeluk / Evacuatie 
Brand 

https://www.kabk.nl/portal/huisregels
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• Kleine brand (bv prullenbak): bel receptie op 070-3154700 of 9 intern. Je krijgt de receptie aan de lijn. Deze 
zal vragen wie je bent, waar je bent en of er eventuele slachtoffers zijn. Receptie schakelt BHV organisatie in. 
• Grotere brand: druk handmelder in: brand wordt weergegeven op de BMI en signaal wordt direct 
doorgegeven aan de brandweer. 
• Bij gebruik van handmelder zal de slow-whoop worden ingeschakeld. Indien je deze hoort, dien je rustig het 
pand te verlaten. Voordat je dat doet, ramen en deuren sluiten (niet op slot), waardevolle eigendommen meenemen 
en zo spoedig mogelijk het pand verlaten. 
• De instructies van de BHV-ers, herkenbaar in gele hesjes, verder opvolgen. 
• Hoofden, coördinatoren en docenten: de studenten waaraan les wordt gegeven of in dichtbij zijnde ruimtes 
instrueren dat ze het pand moeten verlaten. 
• BHV-ers zijn verder belast met de ontruiming van het gedeelte waar de eventuele brand zich bevindt. 
 

Ongeluk 
• Bel 070-3154700 of bel 9 intern. Of stuur iemand naar de receptie. 
• Vertel wie je bent, waar je bent, hoeveel slachtoffers en waar het slachtoffer zich bevindt. 
• Indien mogelijk wat er aan de hand is met de slachtoffer(s) 
• De receptie schakelt onmiddellijk een EHBO-er in en zonodig 112. 
• Mocht je van mening zijn dat 112 direct moet worden gebeld, dan vooral doen. Wel hierover de receptie 
informeren zodat daar ook de nodige actie kan worden ondernomen. 
 

Evacuatie 
• Volg instructies op van de BHV-er, herkenbaar aan een geel hesje 
Verlaat het gebouw volgens de instructies 
 

Openingstijden KABK  
Werken in Atelier SvJT kan als de KABK open is. De reguliere openingstijden zijn: 
Maandag t/m vrijdag 8:00 – 22:00 uur.  
Zaterdag 10:00 – 17:00 uur. 
De werkplaatsen zijn geopend van 9:00 tot 21:30 uur en op  zaterdagen van 10:00 tot 17:00 uur. 
 

Tips  
Er zijn teveel tips om te geven van alles op het gebied van kunst & cultuur wat de moeite waard is om te bezoeken, 
naar te luisteren, naar te kijken of te ondergaan. Wees nieuwsgierig en neem zelf initiatief. Neem familie, vrienden, 
buren mee naar een (gratis) festival. Lees de krant, de bijlagen en knip uit wat je interessant lijkt.  
Om jullie allemaal een beetje op weg te helpen toch een paar tips:  
https://www.artifex.nu/ 

http://www.museum.nl/ 

http://www.volkskrant.nl/recensies/ 

http://denhaag.com/nl/  

https://www.uitagendarotterdam.nl/  

http://www.iamsterdam.com/nl/uit-in-amsterdam/uit 

http://www.uitagendautrecht.nl/ 

http://www.mistermotley.nl/ 

https://museumtijdschrift.nl/ 

https://www.kabk.nl/agenda 

https://www.koncon.nl/agenda 

https://www.wearepublic.nl/ 

https://www.rewirefestival.nl/ 

https://todaysart.org/ 

https://www.hoogtij.net/ 

https://www.stroom.nl/ 

https://www.crossingborder.nl/ 

https://zaal3.nl/ 

https://nestruimte.nl/ 

https://www.artifex.nu/
http://www.museum.nl/
http://www.volkskrant.nl/recensies/
http://denhaag.com/nl/
https://www.uitagendarotterdam.nl/
http://www.iamsterdam.com/nl/uit-in-amsterdam/uit
http://www.uitagendautrecht.nl/
http://www.mistermotley.nl/
https://museumtijdschrift.nl/
https://www.kabk.nl/agenda
https://www.koncon.nl/agenda
https://www.wearepublic.nl/
https://www.rewirefestival.nl/
https://todaysart.org/
https://www.hoogtij.net/
https://www.stroom.nl/
https://www.crossingborder.nl/
https://zaal3.nl/
https://nestruimte.nl/
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https://www.festivalinfo.nl/  

http://www.filmhuisdenhaag.nl/ 

https://www.museumkaart.nl/ 

https://www.hnt.nl/home/  

https://www.diligentia-pepijn.nl/  

https://www.zuiderstrandtheater.nl/  

http://www.korzo.nl/  

https://www.eyefilm.nl/  

https://nutshuis.nl/  

http://www.museumnachtdenhaag.nl/ 

https://dedcr.nl/home 

https://www.maakhaven.nl/nl 

https://debesturing.nl/ 

 

Rooster 2020-2021 
  Onderbouw klas 1,2,3  Bovenbouw klas 4,5,6  

Maandag    14:50- 17:50   

Tot open dag: interdisciplinair- Gosse  

Vanaf open dag: fotografie- David   

Atelier  

Dinsdag       

Woensdag  14:50-17:50 2D   Rogier  

BA020 (17 feb, 10 maart, 24 maart 

in BA 013) 

14:50-17:50 concept/3d   Floris   

Atelier  

Donderdag  14:50-17:50 Theorie  Zanne   

Atelier  

14:50-17:50 schilderen/tekenen/portfolio Willem  

BA020  

Vrijdag  9:00 – 12:00 3D  Tim   

Atelier & werkplaatsen  

  

Zaterdag  10:00-13:00 Atelier   Guido  

Atelier & PB 125 & werkplaatsen  

10:00-13:00 Atelier   Guido  

Atelier & PB 125 & werkplaatsen  

 

De docenten 
 Zanne Zwart Theorie OB + 4m BB + 

hoofdcoördinator 
z.zwart@kabk.nl 
z.zwart@koncon.nl 

Tim Breukers 3d OB  t.breukers@kabk.nl 

Willem Moeselaar Schilderen/tekenen/portfolio w.moeselaar@kabk.nl 

Guido van der Linden Coach zaterdag g.vanderlinden@kabk.nl 

Gosse de Kort Interdisciplinair BB g.dekort@kabk.nl  

David Galjaard Fotografie BB d.galjaard@kabk.nl  

Floris Kruidenberg Theorie BB + Concept/3d BB f.kruidenberg@kabk.nl  

Rogier Willems 2d OB r.willems@kabk.nl  

 

Kijk eens op de websites van de docenten voor meer informatie en beeldmateriaal, wat ze hebben gedaan en waar 

hun werk komende tijd te bewonderen is.  

http://www.timbreukers.nl/ 
http://www.davidgaljaard.nl/nl/  
http://www.gossedekort.com/  
http://www.willemmoeselaar.nl/  
http://www.guidovanderlinden.com/ 

http://www.rogierwillems.nl/  

https://www.festivalinfo.nl/
http://www.filmhuisdenhaag.nl/
https://www.museumkaart.nl/
https://www.hnt.nl/home/
https://www.diligentia-pepijn.nl/
https://www.zuiderstrandtheater.nl/
http://www.korzo.nl/
https://www.eyefilm.nl/
https://nutshuis.nl/
http://www.museumnachtdenhaag.nl/
https://dedcr.nl/home
https://www.maakhaven.nl/nl
https://debesturing.nl/
mailto:z.zwart@kabk.nl
mailto:z.zwart@koncon.nl
mailto:t.breukers@kabk.nl
mailto:w.moeselaar@kabk.nl
mailto:g.vanderlinden@kabk.nl
mailto:g.dekort@kabk.nl
mailto:d.galjaard@kabk.nl
mailto:f.kruidenberg@kabk.nl
mailto:r.willems@kabk.nl
http://www.timbreukers.nl/
http://www.davidgaljaard.nl/nl/
http://www.gossedekort.com/
http://www.willemmoeselaar.nl/
http://www.guidovanderlinden.com/
http://www.rogierwillems.nl/
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ZATERDAGENROOSTER SVJT 2020-2021 
Er kunnen max. 5 “jokers” worden ingezet om een les niet aanwezig te zijn. Jokers dienen minimaal een 

week van tevoren te worden gemeld aan Zanne én Guido via voortraject@kabk.nl én 
g.vanderlinden@kabk.nl  . 

Dag  10:00-13:00- KABK open tot 17:00 Coach Bijzonderheden 

5-9-2020 1 Guido Bezoek Graduation Show 

12-9-2020 2 Guido in De Besturing 

19-9-2020 3 Guido   

26-9-2020 4 Guido   

3-10-2020 5 Guido   

10-10-2020 6 Guido   

17-10-2020 7 Guido   

24-10-2020 Herfstvakantie     

31-10-2020 8 Guido   

7-11-2020 9 Guido   

14-11-2020 10 Guido   

21-11-2020 11 Guido   

28-11-2020 12 Guido   

5-12-2020 13 Guido   

12-12-2020 14 Guido   

19-12-2020 Kerstvakantie     

26-12-2020 Kerstvakantie     

2-1-2021 Kerstvakantie     

9-1-2021 15 Guido   

16-1-2021 16 Guido   

23-1-2021 OPEN DAG     

30-1-2021 17 Guido   

6-2-2021 18 Guido   

13-2-2021 19 Guido   

20-2-2021 20 Guido   

27-2-2021 voorjaarsvakantie     

6-3-2021 21 Guido & David David met nieuwe BB 

13-3-2021 22 Guido & David David met nieuwe BB 

20-3-2021 23 Guido & David David met nieuwe BB 

27-3-2021 24 Guido   

3-4-2021 Pasen Guido   

10-4-2021 25 Guido   

17-4-2021 26 Guido   

24-4-2021 27 Guido   

1-5-2021 Meivakantie     

8-5-2021 Meivakantie     

15-5-2021 28 Guido   

22-5-2021 29 Guido   

29-5-2021 30 Guido   

5-6-2021 31 Guido   

12-6-2021 32 Guido   

19-6-2021 33 Guido   

26-6-2021 veteranendag   KABK gesloten 

3-7-2021 34 Guido   

Absenties worden bijgehouden. Consequenties te laat komen (te vroeg vertrekken) en absentie zonder 
officiele melding worden vertaald in o.a. corvee-taken. 
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School voor Jong Talent 2020-2021   Belangrijke data  
Dag Tijd Wat 

Maandag 31 augustus 9:00 
11:15 
12:15 
14:00  

Startvergdering BK docenten AVO 201 op KC 
Eerste groep BK-leerlingen info AVO 201 BK 
Tweede groep BK-leerlingen info AVO 201 BK 
Einde vergadering docenten 

Dinsdag 1 september 11:00-16:00 Brugklasdag 

Woensdag 2 september 
 

14:45-17:45 uur Start lessen op KABK (OB & BB): inrichten, verdelen Atelier – 
“social event” 

Do 3 t/m ma 7 september BK-les Alternatieve invulling aparte informatie volgt 

10 t/m 13 september  Graduation Show KABK 

Woe 9 t/m woe 16 september 
Woensdag 16 september 

BK-les 
18:00 uur 

Alle BK-lessen worden projectweek in De Besturing 
Expositie in De Besturing 

Maandag 14 september 18:00-22:00 uur 
20:00 uur 

Informatieavond op KC voor nieuwe ouders 
Informatie op KC over BK  

Do 17 t/m zo 20 september  TIP: Todaysartfestival – www.todaysart.nl   

Vrijdag 25 september 19:00-23:00 TIP: Hoogtij#62 www.hoogtij.net  

Maandag 5 oktober  Start proefwerkvrije periode tm 16 okt 

Maandag 12 oktober 12:00-16:00 Docenten SvJT trainingsdag social media 

Ma 19 t/m zo 25 oktober  Herfstvakantie 

Ma 26 okt t/m ma 2 nov  PTA-week & toetsweek OB Let op: alle disciplinelessen gaan 
door, dus ook BK! 

Di 3 t/m zo 8 november  TIP: Crossing Border Festival – www.crossingborder.nl  

Donderdag 12 november 12:00-14:00 uur 
 

Tussenbeoordelingsvergadering- resultaten worden gemaild 

Vrijdag 27 november 19:00-23:00 TIP: Hoogtij#63 www.hoogtij.net  

Woensdag 2 december 10:00-12:00 Visievergadering docenten BK (online) 

Vrijdag 4 december  Sinterklaasviering v.a. 10:45 uur- halve les BK OB Tim 

Woensdag 9 december Inrichten v.a. 8:00 
uur 
Beoordelen v.a. 

10:00 uur 

Opruimen v.a. 
18:00 uur 

Kerstbeoordeling + aansluitend docentenvergadering- 
Geïnteresseerden kunnen kijken tussen 15:00 en 18:00 uur. 

Donderdag 10 december BK-les met om 
16:30 uur 

Sinterkerstviering 

Donderdag 17 december 17:00-19:00 uur Trimesterexpo#1 op KABK 

Vrijdag 18 december v.a. 10:00 uur Eigenwerkjesochtend en kerstlunch docenten op KC 

Za 19 dec t/m zo 3 januari  Kerstvakantie 

Dinsdag 5 januari Middag/avond Workshop afternoon & New Years reception medewerkers 
KABK 

Woensdag  6 januari avond Tafeltjesavond op KC 

Ma 11 t/m ma 18 januari  PTA-week 2 BB 

Woensdag 13 januari Hele dag Excursiedag met kunstplan mee, alleen voor OB  

Ma 18 t/m vrijdag 22 januari 12:30-18:00 uur Projectweek OB 

Vrijdag 22 januari In BK les ochtend 
Tim 

Inrichten voor Open Dag 

Zaterdag 23 januari 10:00-16:00  Open Dag KABK + KC 
Alle BK-leerlingen op KABK 9:30-16:00 uur 

Maandag 25 januari  Vrije dag SvJT (na open dag) 

Ma 25 t/m vrijdag 29 januari  Projectweek Licht & Lucht  

http://www.todaysart.nl/
http://www.hoogtij.net/
http://www.crossingborder.nl/
http://www.hoogtij.net/
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Maandag 8 februari  Start toetsvrije periode t/m 19 maart 

Woensdag 17 februari 20:00 Opera2Day in Koninklijke Schouwburg (klas 5 h/v & 6v) 

Ma 22 t/m zo 28 februari  Voorjaarsvakantie 

Ma 1 t/m ma 8 maart  PTA-week 3 BB + PW-week OB 

Dinsdag 9 maart 19:00-21:00 Informatieavond meet&greet bachelor studenten KABK voor 
bovenbouw kunstplan & SvJT 

Maandag 15 maart 10:00-12:00 Visievergadering docenten BK (online) 

Woensdag 24 maart 12:00 – 14:00 uur Tussenbeoordelingsvergadering – resultaten worden 
gemaild. 

Ma 29 maart t/m do 1 april 12:30-18:00 Projectweek OB + BB 

Vr 2 april t/m ma 5 april  Goede vrijdag + Paasvrij 

Dinsdag 6 april 17:00-19:00 uur Trimesterexpo #2 op KABK 

Do 8 t/m zondag 11 april  TIP: Rewire Festival www.rewirefestival.nl  

Maandag 12 april Na 14:30 Start opbouw eindexamenleerlingen eindexamenexpositie 

Dinsdag 13 april Na Avo-les Opbouwen eindexamenexpositie na de les 

Woensdag 14 april 12:00 uur Eindbeoordeling examenleerlingen + afmaken opbouw 

Donderdag 15 april 17:00-22:00 uur Opening eindexamenexpositie  

Vrijdag 16 april 10:00-19:00 Eindexamenexpositie open 

Zaterdag 17 april 10:00-14:00 
14:00 uur 

Eindexamenexpositie open 
Opruimen eindexamenexpositie 

Ma 26 april t/m zo 9 mei  Meivakantie 

Do 13 & vrijdag 14 mei  Hemelvaartsvrij 

Maandag 17 mei  Start CE  

Ma 17 mei t/m vrij 21 mei  PTA-week 4 voor 4h/ 4,5v 

Zo 23 & maandag 24 mei  Pinksteren 

Woensdag 2 juni 8:00 uur opbouw-
10:00 uur start 
beoordeling 

Eindbeoordeling  + taken uitdelen + vergadering docenten  

Donderdag 3 juni 9:00-21:00 uur Excursiedag Voorbereidend jaar + SvJT 

Maandag 14 juni  Start toetsvrije periode t/m 25 juni 

Zaterdag 26 juni  Veteranendag- KABK gesloten 

Ma 28 juni t/m vrijdag 2 juli  PTA-week 5 BB + PW-week OB 

Vrijdag 2 juli 
Za 3 t/m do 8 juli 

16:00 uur 
11:00-20:00 

Opening Graduation Festival KABK 
Graduation Festival KABK (eindexamententoonstelling alle 
bachelors & masters) 

Woensdag 7 juli 17:00-19:00 uur Trimesterexpo# 3 op KABK 

Donderdag 8 juli 12:00 uur ALLE leerlingen (& geïnteresseerden): Bezoek 
eindexamenexpositie KABK 

Vrijdag 9 juli 10:00 uur 
 
16:00 uur 

ALLE leerlingen: Atelier SvJT leegmaken en opruimen- alles 
naar huis of weg.  
eindvergadering docenten 

Woensdag 14 juli 12:00 uur 
15:00 uur 
19:00 uur 

Lunch docenten SvJT KC 
Eindvoorstelling dansvakopleiding 
Diplomauitreiking op KC 

Maandag 19 juli  Start zomervakantie +  Staatsexamens – drie dagen 
beschikbaar blijven medewerkers ivm Amare 

Maandag 30 augustus v.a. 9:30 uur 
 

Opening schooljaar op KC + startvergadering docenten BK op 
KC 

Cursief = TIP 
Bold = docenten verplicht aanwezig 

 
Ik wens iedereen een inspirerend, gezond en creatief nieuw jaar toe! 

Zanne. 

http://www.rewirefestival.nl/

