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BK-Nieuws&informatiebrief SvJT 2021-2022 

Beste leerling, ouder/verzorger en andere lezer, 
 
Bij het afronden van dit document staan we aan de vooravond van het schooljaar 2021-2022. We hebben een 
bijzonder jaar van onzekerheden en aanpassingen achter de rug vanwege Covid-19. De vooruitzichten zijn positief en 
we hopen een jaar tegemoet gaan vol actie, inspiratie, samenzijn en nieuwe energie. 
Er ligt een jaar voor ons vol spannende nieuwe fases. In december zal het Conservatorium gaan verhuizen naar 
Amare. Een waanzinnig mooi nieuw cultuurpaleis middenin het centrum. Onze BK-leerlingen blijven de BK-lessen 
natuurlijk gewoon op de KABK volgen, de verhuizing heeft daarvoor geen consequenties. Maar de dagelijkse reis van 
en naar het KC zal anders zijn, de inspiratie onderweg en energie in het gebouw. We kijken ernaar uit. 
Daarnaast zal ik een lange periode afwezig zijn omdat ik met zwangerschapsverlof zal gaan. Tussen half oktober en 
begin maart worden mijn werkzaamheden als docent, coördinator en hoofd overgenomen door een divers team van 
docenten. Hierover volgt aparte informatie. Na 20 werkzame jaren bij de KABK (en de SvJT) en nul dagen ziek zal ik 
voor het eerst lange tijd afwezig zijn.  
 
In deze brief een vooruitblik op wat er komen gaat. Hierover leest u in de zwarte tekst. Zoals de eerste week 
waarin we meteen van start gaan met workshops in Ateliercomplex De Besturing. We sluiten op vrijdag 10 
september af met een expositie én informatieavond voor alle ouders, leerlingen en geïnteresseerden. 
Dan een terugblik op afgelopen jaar met enkele activiteiten en gebeurtenissen uitgelicht. Hierover leest u in de 
blauwe tekst. 
Deze brief sluit af met een informatieve rode tekst waar alles in staat aan algemene informatie over de BK-
afdeling. Lees het zorgvuldig, u zult veel belangrijke informatie tegenkomen. 
 
Met groot plezier ga ik mijn 20e 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 10 september in De Besturing, op een van 
de drie Trimesterexposities, de open dag of de eindexamententoonstelling.  

Volg ons op Instagram: svjt_kabk , 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 te downloaden, het laatste nieuws te lezen en de Calendar 

met jaarprogramma van alle voortrajecten is hier te downloaden. 

 

 

 

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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Wat er komen gaat (zwarte tekst): 
 
Eerste weken: 
De BK-lessen zullen vanaf woensdag 1 september 2021 op de KABK starten.  
→ Zie voor alle belangrijke data voor 2021-2022 het eind van deze brief, de jaarplanning op de website 
www.svjt.nl of de Calendar Preparatory Courses op de website www.kabk.nl.  
 
Maandag 30 augustus: 11:00-12:00 KC: AVO 201 samenkomst voor informatie over komend schooljaar voor alle BK 
leerlingen en BK docenten. 
 
Woensdag 1 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 2 september: 14:45-17:45 uur. De onderbouw verzamelt in Het Atelier en krijgt uitleg van Zanne over 
het vak Theorie en aankomend schooljaar. Het lesprogramma voor Trimester 1 wordt uitgedeeld en er wordt een 
start gemaakt met de eerste opdracht. Om 16:20 uur (na de pauze) gaat de onderbouw naar het Hacklab voor een 
introductie workshop van Jaap. 
De bovenbouw verzamelt om 14:45 uur met Willem bij het Hacklab voor een introductieworkshop met Jaap. Deze 
eindigt rond 16:15 uur. Na hun pauze vervolgt Willem de reguliere les en deelt het programma uit voor Trimester 1.  
 
Vrijdag 3 september: 9:00-12:00 uur. De onderbouw heeft eerste les van Tim. 
 
Zaterdag 4 september: 10:00-13:00 uur. Onderbouw en bovenbouw hebben eerste zaterdag met Guido en starten 
in Het Atelier. 
 
Maandag 6 september: 14:45-18:00 uur. Start van projectweek in De Besturing. Op de reguliere BK-lestijden gaan 
alle leerlingen in dit ateliercomplex aan de Saturnusstraat 89 in Den Haag aan het werk. De week wordt afgesloten 
op vrijdag 10 september met een expositie én ouder-informatievond om 17:00 uur. Hierover ontvangen alle 
leerlingen en ouders een aparte brief.  
Hier een korte uiteenzetting van de projectweek: 
 

SvJT BK maandag 6 tot en met vrijdag 10 september 2021 in De Besturing  

 De BK-lessen van maandag 6 tot en met vrijdag 10 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.  

 

http://www.svjt.nl/
http://www.kabk.nl/
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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 dit jaar meewerken zijn:  

1. Myrte Memelink  www.rubbersoul.nl  * Instagram: myrte_memelink  * FB: Rubber Soul tassen en accessoires 

2. Michel van Soest www.typeish.nl  

3. Dennis Slootweg  www.dennisslootweg.nl  * www.instagram.com/dennisslootweg 

4. Bodil Schermerhorn www.bodilschermerhorn.com  *  Instagram: @bodilschermerhorn.com 

5. Catinka Kersten https://www.catinkakersten.com  

 

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 2021-2022. Deze is ook 

achteraan deze nieuwsbrief toegevoegd.  

Er komen dit jaar naast de exposities ook excursiedagen en projectweken aan. Handig om alvast de data te noteren. 

 

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 zaterdag 22 januari 2022 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 23 december 2021, maandag 4 april 2022 en dinsdag 5 juli 2022 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 21 april 2022 opent de eindexamenexpositie voor onze eigen examenleerlingen. In de daarop 

volgende dagen tot en met zaterdag 23 april is de expositie open voor publiek.  

 

Graduation Festival KABK 2022 
Van zaterdag 2 tot en met donderdag 7 juli 2022 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 

geïnteresseerden bezoekt de SvJT deze eindexamententoonstelling op donderdag 7 juli om 12:00 uur. Onze 

Op vrijdag 10 september om 17:00 uur sluiten we af met een expositie EN informatieavond voor ouders - alle 

ouders worden verzocht aanwezig te zijn om naast de resultaten van de week en alle informatie over het 

schooljaar op de SvJT 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.rubbersoul.nl/
http://www.typeish.nl/
http://www.dennisslootweg.nl/
http://www.bodilschermerhorn.com/
https://www.catinkakersten.com/
https://www.kabk.nl/opleidingen/voortrajecten/school-voor-jong-talent
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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. 

Zijn mobiele nummer is te vinden in Het Atelier en hij is altijd bereikbaar voor BK-leerlingen als zij vragen hebben, 

iets kwijt willen of een luisterend oor nodig hebben. 

* 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 dat alle docenten in loondienst met een aanstellingsomvang van 0,2 fte of meer een BDB/BKE- certificaat of 
daarmee gelijkwaardige kwalificatie moeten hebben. 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 afgelopen jaren meerdere malen in 

het buitenland geweest om lezingen te geven, conferenties bij te wonen en contacten aan te gaan voor expertise 

uitwisseling. Mede hieruit voort gekomen is een nieuw Europees initiatief dat ik samen met academies in Londen en 

Berlijn ben gestart: ECCITE. Dit staat voor European Collaboration of Creative Institutes in Transition Education. Zie 

www.eccite.eu . Wij hebben in 2020 een tweedaagse online conferentie georganiseerd en zijn volop in bedrijf om dit 

najaar en voorjaar 2022 nieuwe online conferenties te organiseren met internationale sprekers en workshops. In 

najaar 2022 zal er een meerdaagse live conferentie in Londen plaatsvinden. Het uitwisselen van expertise en 

ervaring op het gebied van overgangsonderwijs in de creatieve sector op internationaal gebied vind ik erg belangrijk. 

Wij staan in ons vak nooit stil omdat onze praktijk voortdurend in beweging is. Als alles door blijft groeien en de 

maatregelen het toelaten zal ik eind 2022 deelnemen aan een wereldwijde conferentie in Canada en daar namens 

Europa en namens Nederland ervaringen uitwisselen op het gebied van vooropleidingen in de kunsten.  

http://www.ronde-tafel.org/
http://www.eccite.eu/
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Naar aanleiding van de resultaten uit de laatste leerling enquête heeft het team van BK-docenten uitvoerig 

overlegd en in een visievergadering het huidig curriculum besproken. Dit heeft ertoe geleid dat er diverse 

veranderingen zijn doorgevoerd in de lesprogramma’s, de communicatie en begeleiding.  

* Er zal meer ruimte in de lesprogramma’s gegeven worden aan de leerlingen voor eigen projecten.  

* Er is extra aandacht op het KC bij docenten en medeleerlingen voor inzicht en begrip wat de beeldende kunst 

leerlingen doen, wie ze zijn en wat er van alle partijen verwacht wordt.  

* Er wordt aandacht geschonken aan de balans tussen toegepaste en autonome kunst, daar de KABK diverse 

autonome én toegepaste bachelor studies biedt.  

* De diverse werkplaatsen die de academie rijk is worden nóg meer geïntegreerd in het lesaanbod opdat alle 

leerlingen na een carrière aan de SvJT tenminste kennis hebben gemaakt met al deze mogelijkheden.  

* Er wordt door de BK-docenten in hun lesprogramma’s rekening gehouden met de piekbelasting van leerlingen 

tijdens PTA-weken. Echter in de jaarplanning van zowel KABK als voor de SvJT zijn er soms overlappingen van 

planning waar we niet omheen kunnen. Vanuit BK wordt hier rekening mee gehouden en worden alle leerlingen 

bij de start van het jaar geïnformeerd. Onze jaarplanning ligt vast en hierop kan geanticipeerd worden. Wij 

rekenen op de toetsvrije periodes en er zal vanuit het KC extra aandacht komen voor de planning van BK. Met 

name wat het inhoudelijk bijvoorbeeld betekent als er een expositie aankomt. Het is geen kwestie van aanwezig 

zijn tijdens openingstijden van een expositie, er gaat een voorbereiding zowel fysiek als mentaal aan vooraf.  

* Tijdens de opleiding zijn er tenminste drie momenten per jaar waar informatie uitgewisseld wordt over de 

vervolgstudies die de KABK rijk is: tijdens de open dag, de Graduation Show en tijdens de speciaal georganiseerde 

Meet & Greet, waarbij bachelorstudenten van alle 7 verschillende studierichtingen laten zien wat ze doen en er 

vragen gesteld worden. Deze studenten dienen ook als contactpersoon voor vragen die later opkomen en als 

mentorstudent voor onze leerlingen, als zij daar behoefte aan hebben. In de lessen zelf zal er duidelijker 

voorlichting gegeven worden over deze verschillende studierichtingen én de mogelijkheden buiten de academie: 

wij zijn een kunstopleiding in den brede.  

* De leerlingen zullen beter worden voorbereid op de drie informatiemomenten. Zij kunnen door docenten 

meegenomen worden, er kan uitleg worden gegeven, contacten kunnen worden gelegd, nieuwsgierigheid 

aangewakkerd etc.  

* Samenhang van de lessen is er in zowel onderbouw als bovenbouw. In de onderbouw wordt er gewerkt aan de 

hand van thema’s die vergelijkbaar zijn met reguliere kunstvaklessen in het voortgezet onderwijs en de kennis die 

middelbare scholieren bij de eindtermen van de kunstvakken moeten beheersen. Bij de bovenbouw is er een 

drietraps opbouw in een schooljaar en zijn er uitzonderingen voor leerlingen in hun eindexamenjaar. Hierover lees 

je in de Algemene Informatie (rode tekst). Aandachtspunt voor de docenten BK is om hier meer nadruk op te 

leggen zodat de samenhang tussen de vakken voor de leerlingen helderder is. 

* Kunsttheorie wordt door de leerlingen vaak verward met kunstgeschiedenis. Kunstgeschiedenis wordt gegeven 

op het KC in het vak Kunst Algemeen. Op KABK is er theorie in onderbouw (Zanne) en in bovenbouw klas 5 (Floris) 

met filosofische inslag ter voorbereiding op de theorie van een bachelorstudie. In alle lessen zit theorie ingesloten 

en wordt geschiedenis aangehaald. Dit zullen de docenten helderder in hun lesprogramma zetten en 

communiceren met de leerlingen.  

* Les in louter technieken (bijvoorbeeld zo goed mogelijk een foto natekenen) past niet in onze manier van 

werken, maar we stimuleren de leerlingen nieuwsgierig te zijn en helpen ze de weg te vinden om op eigen 

initiatief individueel technieken te leren die niet aan bod komen in het regulier lesprogramma. In de onderbouw 

komen elk trimester technieken (2d en 3d) voorbij. In de bovenbouw komen diverse technieken aan bod bij 

Fotografie, Concept/3d kome, Interdisciplinair en schilderen/tekenen. Maar ook bij werkplaatsintroducties & 

projectweken leren de leerlingen nieuwe technieken. 

* Op zaterdag zijn de proefexposities zeer goed ontvangen en erg nuttig. Dit zal in het curriculum een vaste plek 

krijgen. 
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Te vertellen sinds vorige nieuwsbrief (blauwe tekst): 
 
Terugblik afgelopen jaar 2020-2021 Van nu naar een jaar geleden… 

All You Can Art - zomervakantie 2021 

 

Korte introductie:  
Vier de verbeelding en doe mee met All you can Art! Deze diepgaande samenwerking van Kunsthal Rotterdam met 
Instituto Buena Bista (IBB) Curaçao is na vijf succesvolle edities niet meer weg te denken uit het culturele landschap 
van Rotterdam. Iedereen - maar dan ook echt iedereen - krijgt bij All you can Art de kans om samen kunst te maken, 
te leren en te ontdekken. Samen met de kunstenaars ga je volgens het meester-gezel principe aan de slag. De 
creatieve energie is letterlijk tastbaar in het open atelier en de organisch groeiende tentoonstelling in de Kunsthal en 
bij vele partners in de stad. 
Het team van kunstenaars Roxette Capriles, Liesbeth Labeur, Pris Roos en Gerson Kronstadt - onder de bezielende 
leiding van David Bade en Tirzo Martha - werkt samen met talrijke buurtinitiatieven, Rotterdamse kunstenaars, 
studenten, wijkbewoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Vaste partners dit jaar zijn onder meer Reakt, 
Via Kunst (Nico Adriaans Stichting), ouderenzorg Laurens, Zuiderpark College, Het Gemaal op Zuid, Kunstlab en de 
Pauluskerk. De locaties fungeren als open atelier; een plek waar iedereen samenkomt om kunst te maken, elkaar te 
inspireren, met elkaar te discussiëren en te presenteren. 
 

SUMMERSCHOOL 
De Summerschool vormt elk jaar weer een belangrijk onderdeel van All you can Art. Een groep creatieve talenten – 
van alle leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus – krijgt de kans zich zes weken lang op artistiek gebied te 
ontwikkelen. Alle studenten gaan onder begeleiding van kunstenaars experimenteren, debatteren en meewerken op 
alle locaties en met alle partners. 
 
Op de BLOG https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/summerschool2021/ lees je alles over de 
afgelopen editie van All You Can Art die plaatsvond van 10 juli tot en met 5 september.  
Ernanda en Jorwin Brandt waren beiden door de selectierondes gekomen en mochten 6 weken lang meedoen aan 
het programma. Zij hebben de hele zomer in de Kunsthal in Rotterdam gewerkt en op externe lokaties waarbij ze 
les kregen van verschillende kunstenaars. Een ongelofelijke boost aan kennis, ervaring, creativiteit en plezier 
hebben ze gekregen. Lees ook hun verhalen op de blog! 
En lees hier nog meer over de opdrachten en kunstenaars: https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-
bezoek/activiteiten/SpotlightAYCA2021/  

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/toelating-summerschool-2021/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/summerschool2021/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/SpotlightAYCA2021/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/SpotlightAYCA2021/
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Graduation Show KABK – 8 juli 
Elk jaar wordt afgesloten op de KABK met een groot festival, het Graduation Festival, waar de afgestudeerde 
bachelor en master studenten hun diploma’s ontvangen, prijzen worden uitgereikt en het hele academiegebouw 
omgetoverd is in een museum waar al het eindexamenwerk te bewonderen is. Met de SvJT bezoeken we deze 
Graduation Show, dat is onderdeel van ons curriculum. Op 8 juli is Willem met de leerlingen kriskras door het 
gebouw gegaan waarbij wéér bleek dat een dag niet genoeg is om alles te zien. Ben je nieuwsgierig wat er te 
bewonderen was en waar de KABK toe opleidt? Kijk dan op de speciale websites: https://graduation2021.kabk.nl/  
en https://exposed.kabk.nl/2021 (van de afdeling Fashion & Textile).  

 

Trimesterexpositie 3 – 7 juli 

 
 
 
 

https://graduation2021.kabk.nl/
https://exposed.kabk.nl/2021
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Excursiedag naar Alkmaar – 3 juni 

Op donderdag 3 juni vond de eindexcursie van het Voorbereidend Jaar plaats 

waar de SvJT ook altijd meegaat. Voor het eerst sinds lange tijd gingen we in een 

dubbeldekker touringbus op reis. Festival Karavaan in Alkmaar is dit jaar 

verplaatst, maar speciaal voor ons hadden zij een programma gemaakt! We 

splitsten na aankomst in twee groepen en volgden op de locatie Drukkerij een 

dansworkshop en zagen een dansvoorstelling van Collective MAMM, getiteld 

Twentysomething. Op de locatie IJkgebouw werd na een inleiding de 

perfomance “a small gesture” opgevoerd door Vegelijf.  

Het was een zonovergoten dag  en iedereen was blij om weer live optredens bij 

te wonen, speciaal voor ons samengesteld en met contact met de makers.  

Eindexamententoonstelling in The Grey Space – 17 april 
→ Voor filmpjes en meer beeldmateriaal: Kijk op onze Instagram! 
 
Op 17 april is er een film gemaakt door studenten Kim en Luna van de 
eindexamenexpositie. Vijf eindexamenleerlingen hadden in The Grey Space In 
The Middle een prachtige tentoonstelling gemaakt. Jonas, Bregje, Dantè, Yara 
en Loes hielden in de ochtend een Instragram Live event zodat zij hun werken toch nog aan publiek konden laten 
zien, interactie hebben en vragen beantwoorden. ’s Middags zijn er opnames gemaakt voor een film om iedereen die 
er niet bij kon zijn tóch deelgenoot te maken van deze belangrijke afsluiting van de SvJT-carrières van deze 
leerlingen.  
Neem de tijd om te kijken en luisteren naar de verhalen achter de werken: 
https://www.youtube.com/watch?v=fUfbXzFGhvc (duur 30:09) 
 
De examenleerlingen: 
Marlous Neelissen heeft een jaar geleden examen gedaan en is na een tussenjaar toegelaten op de KABK voor de 
richting FineArts! 
* Dantè zal een tussenjaar nemen en volgend jaar 
toelating gaan doen bij de afdeling FineArts aan de 
KABK.  
* Bregje is toegelaten in zowel Utrecht aan de HKU als 
in Gent. Haar plan is om aankomend jaar in Utrecht te 
starten met Fotografie en het jaar daarna naar Gent te 
gaan om haar studie te vervolgen in de richting Film 
voor 2 jaar.  
* Loes gaat een jaar tegemoet waarin ze haar vwo-
diploma wil halen in verschillende bèta vakken: 
wiskunde B, Natuurkunde én Scheikunde. In een 
spoedcursus is het plan al haar mogelijkheden voor een 
vervolgstudie uit te breiden. Want kiezen of dit een 
bèta kant op gaat, of filosofie, of toch een 
kunstrichting… Loes stelt deze beslissing nog even uit.  
* Ook Jonas zal een intensief jaar tegemoet gaan door 
bij het Winford in één jaar vwo te doen nadat hij op de 
SvJT geslaagd is voor zijn Havo diploma. Zijn 
vervolgstudie daarna kan liggen in de technische kant 
van de kunsten, zoals een TU. We zullen het zien waar 
zijn hart naartoe zal gaan. 
* Yara is gegrepen door de conceptuele kant van de 
kunst en filosofie. Zij zal haar studie waarschijnlijk 
voortzetten in de filosofische richting.     Foto: Diplomauitreiking 14 juli 

https://www.youtube.com/watch?v=fUfbXzFGhvc
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Trimesterexpo 2 – 6 april 
→ Bekijk de film van de Trimesterexpo#2 via 

https://www.youtube.com/watch?v=alWG5SmkYIg 

(duur 20:43) 

Op dinsdag 6 april vond de Trimesterexpositie#2 plaats 
in de galeries van de KABK. In dit tweede trimester was 
het thema in de onderbouw "portret". Alle BK leerlingen 
hebben één kunstwerk gemaakt voor deze expositie. De 
trimesterexposities zijn een oefening voor de leerlingen 
in het op en top maken van een kunstwerk (denk aan 
goede print maken, presenteren, sokkels, digitaal 
werkend) en het presenteren ervan. Normaal gesproken 
zouden er bezoekers zijn, vragen worden gesteld en 
interactie met alle leerlingen zijn. Vanwege de toen 
geldende omstandigheden vond deze expositie zonder 
publiek plaats en is er door studenten Maudi en Luna 
een registratiefilm van gemaakt. Deze is met iedereen 
gedeeld zodat er toch nog een "bezoek" gebracht kon 
worden aan deze prachtige tentoonstelling.  
 
 

  
 

Projectweek sieraden maken in Zuid57 + Ian Berry met speciale gefilmde rondleiding 
Museum Rijswijk – eind maart 
In de jaarlijkse gezamenlijke projectweek maart hebben alle leerlingen aan twee projecten gewerkt. In Zuid57 onder 
leiding van Sophie van Lawick zijn ze met zilver en messing een sieraad gaan maken. Nieuwe ontdekking voor velen 
was het om zo gedetailleerd te figuurzagen en het solderen met vlam. De resultaten waren op de Trimesterexpositie 
te zien . Het tweede project vond plaats op de KABK, maar zou eigenlijk in Museum Rijswijk zijn. Speciaal voor ons 
heeft Astrid van het Museum een film gemaakt om een rondleiding langs de tentoonstelling van Ian Berry te geven. 

https://www.youtube.com/watch?v=alWG5SmkYIg
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Ze hebben tassen vol spijkerbroeken gebracht zodat alle 
leerlingen aan de slag konden met hun eigen denim-
schilderij. Alle ervaringen en resultaten zijn naar Ian 
Berry toegestuurd en hij heeft via Instagram vanuit zijn 
woonplaats Londen gereageerd! Het was zowel voor ons 
als het museum een mooie oplossing om toch de 
tentoonstelling te zien en deel te nemen aan een 

workshop.    
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Open Dag – 23 januari 
 

 
Voor het eerst in ons bestaan heeft de SvJT een online Open Dag georganiseerd. Met een gezamenlijke start waarin 
naast Jan van Bilsen alle drie de discipline hoofden aan het woord kwamen. Daarna werden de bezoekers verdeeld 
en zo konden zij discipline-specifieke informatie krijgen, chatten en vragen stellen. BK werd uitgezonden live vanuit 
ons Atelier, met alle leerlingen aanwezig. Zij konden van alles laten zien en de vragen van bezoekers helpen 
beantwoorden. Zo kregen alle geïnteresseerden toch een beetje een kijkje in de keuken… Het was ook de Open Dag 
van de KABK en de gehele week werden er dagelijks uitzendingen verzorgd van alle bachelors en masters vol film, 
Q&A, workshops en lezingen. Wil je hier wat van terugkijken? Dat kan via https://www.kabk.nl/agenda/online-open-
dagen-2021?mark=open%20day%202021 .  

 
Projectweek met alumnus Jasper van Blokland – half januari 
De jaarlijkse projectweek in januari aan de onderbouw werd afgelopen jaar voor de derde 
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 het maken van animaties. De resultaten werden op de open dag 
gepresenteerd tijdens de online meeting en ze staan op onze Instagram!. 
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/ .  

Trimesterexpo#1 – 17 december 
De eerste Trimesterexpositie van het schooljaar werd gehouden in de KABK zonder 
publiek. Voorafgaand aan de filmopnames die werden gemaakt was er taart! Toenmalig directeur van de KABK, 
Marieke Schoenmakers, had een grote chocoladetaart cadeau gegeven aan onze hard werkende leerlingen om ze 
een hart onder de riem te steken. Het is tentslotte niet optimaal om een 
expositie zonder live publiek te hebben. Bekijk de film die door Luna en Kim is 
gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=K0wqPGTMBPY  (duur: 24:45 ) 

 

https://www.kabk.nl/agenda/online-open-dagen-2021?mark=open%20day%202021
https://www.kabk.nl/agenda/online-open-dagen-2021?mark=open%20day%202021
https://nl-nl.facebook.com/people/Jasper-van-Blokland/634958345
https://www.alleburen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=K0wqPGTMBPY
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Sinterkerst - 10 december 
Ook weer zo’n heerlijke traditie bij de BK-afdeling van de SvJT: het samen vieren van SinterKerst. Na de eerste grote 
beoordeling, de Kerstbeoordeling, en voordat de Kerstvakantie begint is er tijd voor een ontspannen samenzijn met 
cadeautjes, zelfgemaakte kunstwerkjes en veel lekkers. Twee weken eerder worden er lootjes getrokken en 
voorbereidingen getroffen: een cadeautje van €2,50 + een zelfgemaakt kunstwerkje. Iedereen die tijdens het lootjes 
trekken afwezig is krijgt “droge worst” op zijn lootje naast zijn naam. Dit jaar was het Jorwin die het “droge worst-
lootje” van Willem had getrokken en speciaal voor hem, naast een ingepakte droge worst, een digitaal kunstwerk 
had gemaakt. Deze was ook te zien bij Trimesterexpo#1. Hilariteit alom en verdiende verwennerij. 
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Projectweek in De Besturing- 9 t/m 16 september 
Direct de tweede week van het schooljaar zijn de leerlingen een intensieve projectweek tegemoet gegaan. 
Schooljaar 2021-2022 starten we ook bij De Besturing waar de leerlingen verdeeld over verschillende ateliers bij 
kunstenaars in de leer gaan. We sloten de projectweek af met een expositie in de kantine van De Besturing waar alle 
ouders naartoe kwamen om direct de ouder-informatieavond bij te wonen. Alles uiteraard op gepaste afstand en 
volgens alle geldende maatregelen.  
Bij Tiddo de Ruiter, Myrte Memelink, Martin Gabriël & Kateřina Konarovská, Michel van Soest en Daniël van Dijck zijn 
uiteenlopende werken gemaakt. Van het ontwerpen van tassen tot grafische uitingen, van keramiek tot lampen. 

 
Beeldenroute en tekenopdracht- 4 
september  
In de eerste les van Tim is de onderbouw een 
beeldenroute gaan wandelen in het centrum van 
de stad, langs de Beeldengalerij van Peter 
Struycken. Hierbij hebben ze een tekenopdracht 
gedaan. 

 
 
Excursie en workshop Museum Huis 
van Het Boek – 3 september 
In de eerste week van het schooljaar zijn alle BK-
leerlingen naar Huis van Het Boek geweest, 
voorheen Museum Meermanno. Daar hebben ze 
een interessante rondleiding gehad en alles 
geleerd over de geschiedenis van Het Boek. Ook 
hebben ze kennis gemaakt in een workshop met 
het maken van een pop-up.    
Een mooie start van een nieuw schooljaar! 
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ALGEMENE INFORMATIE (rode tekst): 
 

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

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 twee onderbouw-leerlingen samen met twee bovenbouw-leerlingen de 

verantwoordelijkheid hebben dat dagelijks het Atelier in schone, opgeruimde staat wordt achtergelaten. Ook als zij 

hier geen les hebben gehad, maar in een ander lokaal op de academie, zijn zij verantwoordelijk voor het schoon, 

opgeruimd en netjes achterlaten van Het Atelier.  

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. 
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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 
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 
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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. 

- 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. 
 
Op de kerst- en eindbeoordeling is het onderdeel “culturele ontwikkeling” te vinden. Dit is een apart onderdeel op 
het rapport waar de leerling beoordeeld wordt op betrokkenheid, ontwikkeling en vooruitgang in kennis en visie 
over de wereld van kunst en cultuur. Tijdens de lessen worden er diverse voorbeelden gegeven door docenten- 
wordt dit door de leerling opgepikt? Tijdens de lessen worden diverse tips gegeven voor culturele bezoeken- wordt 
hier gehoor aan gegeven? De interesse in de brede wereld van de kunsten is belangrijk om gedurende de SvJT jaren 
een eigen mening te vormen en erachter te komen waar de eigen interesses liggen. Het bezoeken van klasgenoten 
als zij muzikale of dansoptredens hebben, Studio avond of repetities hoort ook hierbij. In onze opleiding is het 
essentieel om veel te zien, doen, ervaren, meemaken om de spreekwoordelijke oogkleppen te openen voor een 
open blik naar de wereld.  
 

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, 



17 
 

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, 

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. 
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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. De Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium 
2. De Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent 
3. Het Kledingfonds (ondergebracht bij de Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent) 
4. Een tegemoetkoming in de kosten door het College van Bestuur 
5. Tegemoetkoming in de reiskosten verstrekt door het ministerie van OCW (via de stichting DAMU) 
6. Aanvraag dubbele kinderbijslag 
 
Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium 
Muziekleerlingen van de School voor Jong Talent en studenten van het Koninklijk Conservatorium kunnen een 
renteloze lening aanvragen bij het 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: j.vanbilsen@koncon.nl 
 
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 via deze link. 
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: j.vanbilsen@koncon.nl 
 
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) 
 
Een tegemoetkoming in de kosten door het College van Bestuur 
Een aanvraag voor een tegemoetkoming in het cursusgeld, excursiekosten of andere studiekosten voor leerlingen 
van de School voor Jong Talent (intern of extern) kunt u indienen bij het College van Bestuur aan de hand van dit 
aanvraagformulier. 
Het College van Bestuur baseert een eventuele tegemoetkoming op een inkomenstoets met het modaal inkomen als 
norm. Daartoe dient u een door de belastingdienst afgegeven inkomensverklaring bij te voegen van beide ouders (of 
van één ouder indien daarvan sprake is). U kunt deze eenvoudig met behulp van uw DigiD opvragen via deze link. 
De aanvraag moet vóór 1 november van het lopende schooljaar worden ingediend. De documenten kunt u sturen 
naar CvB@hdkdenhaag.nl 
 

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.koncon.nl/storage/documents/Aanvraagformulier-tegemoetkoming-SvJT-CvB.pdf
https://www.koncon.nl/storage/documents/Aanvraagformulier-tegemoetkoming-SvJT-CvB.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring
mailto:CvB@hdkdenhaag.nl
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Stichting DAMU/Ministerie van OCW 
Als uw leerling op de SvJT zit (dus intern de middelbare school volgt) kunt U bij DUS-I (de Dienst Uitvoering Subsidies 
aan Instellingen) een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Sinds 2018 is het mogelijk om een 
tegemoetkoming aan te vragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). DUS-I is, onder andere, de 
uitvoeringsorganisatie voor regelingen van het ministerie van OCW. 
De aanleiding voor de tegemoetkoming is dat veel getalenteerde musici en dansers ver moeten reizen om een 
voortraject op een DAMU-school te kunnen volgen. Zowel het reizen als de reiskosten kunnen een belemmering zijn 
voor de toestroom van jonge dansen muziektalenten. 
De Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen is op enkele punten gewijzigd. Zo is bijvoorbeeld de 
aanvraagperiode vervroegd zodat ouders eerder de gelegenheid krijgen om een aanvraag in te dienen. Op 11 maart 
2020 is de nieuwe regeling gepubliceerd. 
De aanvraag kan worden ingediend van 15 augustus tot en met 15 oktober in het jaar van aanvraag. Vanaf 15 
augustus 2020 is het aanvraagformulier hier online beschikbaar. 
De criteria om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten zijn gelijk gebleven ten opzichte 
van vorig jaar, echter met een verruiming op het criterium met betrekking tot het inkomen tot € 50.000.- 
De criteria voor de tegemoetkoming zijn voor 2021: 
• de scholier moet ingeschreven staan op een DAMU-school; 
• de scholier moet ingeschreven staan bij een hbo-vooropleiding Dans of Muziek; 
• de reisafstand tussen het woonadres en de school is meer dan 25 km enkele reis; 
• de ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben een gezamenlijk jaarinkomen van niet meer dan € 
65.000,-. Daarbinnen is de hoogte van de subsidie afhankelijk van het jaarinkomen: 
• Is het bruto jaarinkomen van de ouders/verzorgers minder dan € 35.000, dan ontvangen leerlingen een 
tegemoetkoming van ten hoogste € 0,12 per kilometer; 
• Is het bruto jaarinkomen van de ouders/verzorgers tussen de € 35.000 en € 50.000, dan ontvangen 
leerlingen een tegemoetkoming van ten hoogste € 0,10 per kilometer. 
• Is het bruto jaarinkomen van de ouders/verzorgers tussen de € 50.000 en € 65.000 dan ontvangen leerlingen 
een tegemoetkoming van ten hoogste € 0,09 per kilometer. 
• Indien de toewijzing van alle daarvoor in aanmerking komende subsidie-aanvragen zou leiden tot een 
overschrijding van het subsidieplafond, verdeelt de Minister het beschikbare bedrag, bedoeld in artikel 5, naar 
evenredigheid over de toe te wijzen subsidieaanvragen. 
Voldoet u aan bovenstaande criteria dan kunt u een aanvraag indienen bij DUS-I. Uw aanvraag omvat de volgende 
zaken: 
1. inkomensverklaring van de belastingdienst (waarop uw bsn onzichtbaar is gemaakt) 
2. (recent) bankafschrift 
3. inschrijvingsbewijs DAMU-school 
4. inschrijvingsbewijs hbo-voortraject 
5. afschrift van de kilometerafstand, berekend via de anwb routeplanner (printscreen) 
De criteria om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten vereisen de verwerking van 
verschillende soorten persoonsgegevens. Met het oog op de AVG die met ingang van 25 mei 2018 is ingegaan, vraagt 
DUS-I alleen die gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van uw aanvraag. Daarnaast voldoet de ICT waarin uw 
aanvraag wordt behandeld aan de rijksbrede Baseline Informatiebeveiliging Rijk. 
De volledige regeling Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen vindt u via deze link. 
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Jan van Bilsen, bestuurslid stichting DAMU via j.vanbilsen@koncon.nl 
 
Aanvraag dubbele kinderbijslag 
Kinderen die niet thuis wonen vanwege hun (DAMU-)opleiding kunnen in aanmerking komen voor dubbele 
kinderbijslag. Onderdeel voor het aanvragen van deze subsidie is dat de VO-instelling enkele gegevens aanlevert. 
Informatie hierover is vrij makkelijk te vinden via de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
 

Beoordelingen 
Er zijn twee grote momenten ieder schooljaar. De kerstbeoordeling, woensdag 15 december 2021, en de 
eindbeoordeling, donderdag 9 juni 2022. 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. 

https://www.dus-i.nl/subsidies/reiskosten-damu-leerlingen
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041167/2020-03-11
mailto:j.vanbilsen@koncon.nl
https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag-uitwonend-kind
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2. Het resultaat is twijfelachtig, de leerling krijgt een taak mee en presenteert dit een maand later. 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. 

 

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 van het BK-rapport: 
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. 
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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. 

 

Culturele ontwikkeling- gaat over de betrokkenheid, ontwikkeling en vooruitgang in kennis en visie over de wereld 

van kunst en cultuur. Er wordt gekeken of de culturele bagage van de leerling is gegroeid. 

 

O= onvoldoende          T= twijfel          V= voldoende        G= goed 

 
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 Rental, 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 
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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 
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 op zaterdagen ook aandacht schenken aan leren presenteren en het effect van de omgeving op een 
gepresenteerd werk. In proefexposities komen alle (bovenbouw)leerling aan bod en wordt er geoefend in dit 
curriculumonderdeel.   
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. 
 
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.   
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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. 

• 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. 

2023-2024 
2026-2027 

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: digitale technieken, perfomance, 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 



24 
 

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?   
Hoe: Werken vanuit vorm (niet 
inhoud) 

Vorm Start maken keuze discipline, plan 
opzetten naar eindexamen en toelating 
Hbo toe. Reflecteren en punten van 
aandacht benoemen en aanzetten 

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 23 december 2021 
Expo trimester 2: maandag 4 april 2022 
Expo trimester 3: dinsdag 5 juli 2022 
 
Eindexamenleerlingen 5 Havo/ 6 Vwo: 

Wanneer je als leerling in de bovenbouw komt start je met het opbouwen van een portfolio, een verzameling met 

een overzicht van eigen gemaakt werk. Het kan zijn dat je ervoor kiest om een vervolgstudie buiten de kunsten op te 

gaan. Het is ook dan belangrijk deel te blijven nemen aan alle BK-lessen en te blijven werken aan je portfolio. Deze 

geeft inzicht in wie je bent, waar je staat en het samenstellen hiervan brengt diverse vaardigheden en 

leermomenten met zich mee. Door actieve deelname aan de BK-lessen ben je bezig met persoonlijke ontwikkeling, 

horizonverbreding, het ontwikkelen van een brede blik, analyse vaardigheden, (zelf)bewustzijn, betekenis geven. 

Door te observeren, analyseren en interpreteren (vanuit diverse perspectieven) doe je diepgaande inzichten op die 

cruciaal zijn voor je kunstpraktijk, je eigen artistiek-creatief vermogen, maar ook voor je inzicht en waardering in de 

kunsten. Jij bent ook de toekomstige kunst & cultuur consument. 

Als je kiest voor een vervolgopleiding in de kunsten kan je in je eindexamenjaar aan een toelatingsportfolio werken. 

Om erachter te komen welke studierichting het beste bij je past zijn er gedurende alle SvJT jaren diverse informatie 

momenten en natuurlijk de BK-lessen zelf: 

* Er wordt bij de start van het schooljaar gesproken over de eindexamens en hoe het jaar er voor 

eindexamenleerlingen uit kan zien. 

* Er wordt op de informatie-avond bij de start van het jaar met leerlingen en ouders gecommuniceerd,  toelichting 

gegeven en vragen beantwoord. 

* Al vanaf klas 4 wordt er wekelijks aan het portfolio gewerkt, zie de lessen van Willem, en dit per tweetal 

besproken. 

* Wekelijks wordt door Willem in de lessen gesproken over wat & hoe omtrent eindexamen. Hij is als mentor BB 

begeleider van de eindexamenexpositie. 

* Bij Kerstbeoordeling wordt er gesproken over wensen, vragen en antwoorden omtrent eindexamen(expositie). 

* In alle tussenbeoordelingen en Kerst- en zomerbeoordelingen staan opmerkingen en tips, ook in verband met het 

eindexamen. 

* Er kunnen diverse gesprekken worden gevoerd zoals tijdens de Tafeltjesavond of los op aanvraag met mentor 

Willem. 
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* Zowel Willem als Zanne zijn altijd bereikbaar om afspraken mee te maken voor bel/Teams/live gesprek. 

* Er is jaarlijks in het voorjaar een informatieavond voor SvJT BB en Kunstplan BB met Meet&Greet studenten van 

alle bachelors en uitleg over de studierichtingen, hoe aanmelden werkt etc. Met deze studenten kan als 

mentorstudent contact gehouden blijven. Dit jaar op dinsdag 8 februari. 

* Er zijn jaarlijks momenten om je te informeren over de verschillende afdelingen op de Open Dag, bij het bezoeken 

van de Graduation Show en de speciale Meet & Greet. Docenten kunnen leerlingen in contact brengen met bachelor 

studenten, maar leerlingen kunnen ook zelf een afdeling binnen lopen, studenten aanspreken, social media volgen 

etc.  

 
Alle examenleerlingen werken toe naar hun eigen eindexamenexpositie. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de 

organisatie en kunnen op deze finale presentatie van hun SvJT carrière laten zien wat ze hebben geleerd. Op dit 

moment ter afsluiting komen alle competenties samen. De toelatingscompetenties die voor een bacheloropleiding 

worden gehanteerd zijn: 

Creërend vermogen, vermogen tot kritische reflectie, vermogen tot groei en vernieuwing, organiserend vermogen, 

communicatief vermogen, omgevingsgerichtheid, samenwerkend vermogen.  

In het curriculum van de SvJT wordt langzaam toegewerkt naar een compleet beeld op basis van deze competenties. 

Onze onderdelen op het rapport met de tekstuele toelichtingen weerspiegelen dit. 

Bij het beoordelen van het eindexamen wordt er ook een cijfer gegeven door extern deskundigen (vaak het 

onderbouw docenten team). Gerichte informatie over de examenbeoordeling aan examenleerlingen: 

Deze eindbeoordeling is je eindexamen na vele jaren SvJT. Per vak is er door je docent gekeken naar hoe jij het dit jaar 

gedaan hebt en vakspecifiek hebt gepresteerd. Zoals elke kerst- en eind/zomerbeoordeling wordt er gekeken naar 

inzet, onderzoek, proces, kwaliteit, visie, originaliteit, uitvoering, ontwikkeling, presentatie, culturele ontwikkeling en 

dummy. Daarnaast is er door externe docenten waar je geen les van hebt gehad, en dus geen aparte vakbeoordeling, 

beoordeeld op examenniveau. Wat heb je in jouw SvJT-carrière ontwikkeld, geleerd en ontdekt? Hoe staat het met 

jouw studiehouding, mentaliteit, experiment en onderzoek? Ben je nieuwsgierig, leergierig, open, inhoudelijk, 

diepgravend en actief? Hoe is je referentiekader? Wat is je kennis van de wereld van de kunsten? Je mening? Je 

reactie? Je reflectievermogen? Zien we de keuzes die je in de processen maakt en kunnen we jou leren kennen aan de 

hand van jouw onderzoek? Kortom: de externe docenten beoordelen op verschillende competenties die vergelijkbaar 

zijn met de toelatingscompetenties voor een bacheloropleiding. De SvJT is een vooropleiding waarin wordt 

toegewerkt naar een bachelor studie in de kunsten. Hoe staat het met jouw creërend vermogen, vermogen tot 

kritische reflectie, vermogen tot groei en vernieuwing, organiserend vermogen, communicatief vermogen, 

omgevingsgerichtheid en samenwerkend vermogen? Dit drukken de externe docenten uit in de vorm van deze tekst 

en een cijfer dat samen met de drie vakcijfers jouw gemiddelde PTA-cijfer oplevert voor deze eindbeoordeling. 

 
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.  
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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. 

• 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. 

https://www.kabk.nl/portal/huisregels
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• (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 
• 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:  
→ Textiel Biënnale 2021, Food for Thought, in Museum Rijswijk. Opening 29 augustus 15:00-17:00 uur. Expo tot en 
met 16 januari 2022, zie https://www.museumrijswijk.nl/  
→ Uitfestival Den Haag 3 t/m 5 september 2021, zie https://www.uitfestivaldenhaag.nl/  

https://www.museumrijswijk.nl/
https://www.uitfestivaldenhaag.nl/
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https://cultureleagenda.nl/  
http://www.museum.nl/ 

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

http://denhaag.com/nl/  

https://www.uitagendarotterdam.nl/  

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.festivalinfo.nl/  

http://www.filmhuisdenhaag.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/ - 9 oktober 2021 ! 

https://dedcr.nl/home 

https://www.maakhaven.nl/nl 

https://debesturing.nl/ 

 

 

Rooster 2021-2022 
  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  

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  

 

 

https://cultureleagenda.nl/
http://www.museum.nl/
http://www.volkskrant.nl/recensies/
http://denhaag.com/nl/
https://www.uitagendarotterdam.nl/
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.festivalinfo.nl/
http://www.filmhuisdenhaag.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/
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De docenten 
 Zanne Zwart Theorie OB + hoofddocent 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/  

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 2021-2022 

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 Bijzonderheden 

4-9-2021 1   

11-9-2021 2   

18-9-2021 3   

25-9-2021 4   

2-10-2021 5   

9-10-2021 6   

16-10-2021 Herfstvakantie 

23-10-2021 Herfstvakantie 

30-10-2021 7   

6-11-2021 8   

13-11-2021 9   

20-11-2021 10   

27-11-2021 11   

4-12-2021 12   

11-12-2021 13   

18-12-2021 14   

25-12-2021 Kerstvakantie 

1-1-2022 Kerstvakantie 

8-1-2022 Kerstvakantie 

15-1-2022 15 David met nieuwe BB 

22-1-2022 OPEN DAG 

29-1-2022 17 David met nieuwe BB 

5-2-2022 18 David met nieuwe BB 

12-2-2022 19   

19-2-2022 20   

26-2-2022 Voorjaarsvakantie 

5-3-2022 Voorjaarsvakantie 

12-3-2022 21   

19-3-2022 22   

26-3-2022 23   

2-4-2022 24   

9-4-2022 25   

16-4-2022 Pasen 

23-4-2022 Meivakantie 

30-4-2022 Meivakantie 

7-5-2022 Meivakantie 

14-5-2022 26   

21-5-2022 27   

28-5-2022 28   

4-6-2022 29   
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11-6-2022 30   

18-6-2022 31   

25-6-2022 Veteranendag KABK gesloten 

2-7-2022 32   

Absenties worden bijgehouden. Consequenties te laat komen (te vroeg vertrekken) en absentie zonder 
officiele melding worden vertaald in o.a. corvee-taken. 

 

 

School voor Jong Talent 2021-2022   Belangrijke data  
Dag Tijd Wat 

Maandag 30 augustus 10:00 uur 
11:00-12:00 uur 
14:00 uur 

Startvergdering BK docenten kamer Jan vB  
Alle BK-leerlingen info AVO 201 BK 
Einde vergadering docenten 

Dinsdag 31 augustus 11:00-14:00 uur Brugklasdag 

Woensdag 1 september 
 

14:45-17:45 uur Start lessen op KABK (OB & BB): inrichten, verdelen 
Atelier  

Vrij 3 t/m zon 5 september  TIP: Haagse Uitfestival https://www.uitfestivaldenhaag.nl/ 

Ma 6 t/m Vr 10 september 
Vrijdag 10 september 

BK-les 
13:00 uur 
17:00 uur 

Alle BK-lessen worden projectweek in De Besturing 
OB + BB projectweek/voorbereiden expo in DB 
Expositie in De Besturing + informatie-avond BK alle 
ouders & leerlingen 

Vrij 10 t/m zon 12 september  TIP: Rewire Festival off line https://www.rewirefestival.nl/ 

Maandag 13 september 18:00-21:00 uur Informatieavond op KC voor nieuwe ouders (geen 
aparte informatie over BK- want 10 september De 
Besturing) 

Vrijdag 24 september 19:00-23:00 uur TIP: Hoogtij#66 www.hoogtij.net 

Ma 11 t/m vr 15 oktober  PTA-week 1 & toetsweek OB Let op: alle disciplinelessen 
gaan door, dus ook BK! 

Za 16 t/m zo24 oktober  Herfstvakantie 

Do 21 t/m zo 24 oktober  TIP: Masterly The Hague 
https://www.masterlythehague.com/inhoud.php 

Do 28 oktober 12:00-14:00 uur Tussenbeoordelingsvergadering docenten BK – 
resultaten worden gemaild 

Woe 3 t/m za 6 november  TIP: Crossing Border 

Vrijdag 26 november 19:00-23:00 uur TIP: Hoogtij#67 www.hoogtij.net 

Donderdag 16 december Lestijd BK Sinterkerst viering 

Vrijdag 3 december Vanaf 10:45 uur Sinterklaasviering v.a. 10:45 uur op KC- halve les BK OB 
Tim 

Woe 8 t/m vr 10 december 
+ maandag 20 t/m woe 22 
december  

 PTA-week 2 BB Let op: alle disciplinelessen gaan door, 
dus ook BK! 

Woensdag 8 december 10:00-12:00 uur Visievergadering docenten BK (online) 

Woensdag 15 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. Resultaten in Magister. 

Donderdag 23 december 17:00-19:00 uur Trimesterexpo#1 

Vrijdag 24 december 12:15 uur Kerstlunch docenten SvJT 

Zaterdag 25 dec t/m zo 9 
januari 2022 

 Kerstvakantie 

Maandag 10 januari ??? Middag/avond Workshop afternoon & New Years reception 
medewerkers KABK 

Woensdag 19 januari avond Tafeltjesavond op KC 

Ma 17 t/m vrij 21 januari 12:30-18:00 uur Projectweek OB 

https://www.uitfestivaldenhaag.nl/
https://www.rewirefestival.nl/
http://www.hoogtij.net/
https://www.masterlythehague.com/inhoud.php
http://www.hoogtij.net/
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Vrijdag 21 januari Tijdens les Tim Inrichten Atelier voor open dag 

Zaterdag 22 januari 10:00-16:00  Open Dag KABK + KC 
Alle BK-leerlingen op KABK 9:30-16:00 uur 

Maandag 24 januari  Vrije dag SvJT (na open dag) 

Woensdag 26 januari Hele dag Excursiedag met kunstplan mee 

Dinsdag 8 februari 19:00 uur Meet & Greet info bachelor meeting Kunstplan BB & 
SvJT 

Vr 18 t/m vr 25 februari  PTA-week 3 & toetsweek OB Let op: alle disciplinelessen 
gaan door, dus ook BK! 

Za 26 feb t/m zondag 6 maart  Voorjaarsvakantie 

Ma 14 t/m vrijdag 18 maart 12:30-18:00 uur Projectweek OB + BB 

Woensdag 16 maart 10:00-12:00 uur 
12:30-14:30 uur 

Visievergadering docenten BK 
Tussenbeoordelingsvergadering docenten BK- 
resultaten worden gemaild 

Maandag 4 april 17:00-19:00 uur Trimesterexpo#2 

Vrijdag 15 april   Goede Vrijdag 

Zo 17 & Maandag 18 april  Paasvrij 

Dinsdag 19 april  Opbouw eindexamenleerlingen examententoonstelling 

Woensdag 20 april  Opbouw eindexamenleerlingen examententoonstelling 

Donderdag 21 april  10:00 uur 
17:00 uur 

Eindbeoordeling examenleerlingen 
Opening examententoonstelling 

Vrijdag 22 april 10:00-20:00 uur Examententoonstelling open 

Zaterdag 23 april 10:00-14:00 uur 
14:00 uur 

Examententoonstelling open 
Opruimen examententoonstelling 

Za 23 april t/m zo 8 mei  Meivakantie 

Donderdag 12 mei  Start CE 

Do 26 & vr 27 mei  Hemelvaartsvrij 

Zo 5 & ma 6 juni  Pinkstervrij 

Donderdag 2 juni Hele dag Excursiedag Voorbereidend Jaar + SvJT 

Donderdag 9 juni 8:00 uur opbouw-10:00 
uur start beoordeling 

Eindbeoordeling  + taken uitdelen + vergadering 
docenten (tot 17:00 uur) 

Vr 17 t/m vr 24 juni  PTA-week 5 & toetsweek OB Let op: alle disciplinelessen 
gaan door, dus ook BK! 

Zaterdag 25 juni  Veteranendag- KABK gesloten 

Vrijdag 1 juli 
Za 2 t/m do 7 juli 

16:00 uur 
11:00-20:00 uur 

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

Dinsdag 5 juli 17:00-19:00 uur Trimesterexpo# 3 op KABK 

Woensdag 6 juli 12:00 uur 
15:00 uur 
19:00 uur 

Lunch docenten SvJT KC 
Eindvoorstelling dansvakopleiding 
Diplomauitreiking op KC 

Donderdag 7 juli 12:00 uur ALLE leerlingen (& geïnteresseerden): Bezoek 
eindexamenexpositie KABK 

Vrijdag 8 juli 10:00 uur 
 
16:00 uur 

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

Zaterdag 9 juli  Start zomervakantie  

Maandag 22 augustus v.a. 9:00 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. 


