
BK-NIEUWSBRIEF mei 2017 

Beste ouders, leerlingen en docenten, 

In deze brief wil ik jullie overladen met informatie over het reilen en zeilen bij de afdeling BK. Wat is 

er de afgelopen maanden gebeurd en wat staat er nog op het programma? 

Ik informeerde in de eerste BK-Nieuwsbrief  (BK-Nieuwsbrief SvJT zomer & start 2016-2017) over 

diverse onderwerpen. Daar zal ik er een paar uit herhalen omdat ze zo belangrijk zijn. Gedurende dit 

schooljaar heeft er regelmatig nieuws in de nieuwsbrieven van Jan (de wekelijkse nieuwsbrief die 

elke vrijdag verschijnt) gestaan. Ik heb diverse brieven zelf aan de leerlingen uitgedeeld, gemaild, in 

het Atelier gehangen en in postvakjes gelegd. Echter niet alles, hoe aardig of dringend het verzoek 

ook is, wordt doorgegeven en opgepikt door ouders en docenten. Vandaar deze informatie-brief. 

Neem de tijd en lees goed. Als er vragen zijn dan hoor ik het graag! 

Groeten Zanne. 

z.zwart@kabk.nl

Handige websites: 

 www.schoolvoorjongtalent.nl (alles over dit jubileumjaar + programma)

 www.kabk.nl (alles over de KABK, ook Facebook, Twitter, Instagram van diverse 
bachelorafdelingen, laatste nieuws, agenda met exposities etc.)

 https://www.kabk.nl/opleidingen/voortrajecten/school-voor-jong-talent (hier staat 
ook de BK-Nieuwsbrief op) 

Belangrijke data: 

Woensdag 24 mei 4e vrije dag SvJT 

Donderdag 25 mei + 
Vrijdag 26 mei 

Hemelvaart 

Dinsdag 30 mei Toelatingsdag Voorbereidend Jaar + SvJT op KABK 

Woensdag 31 mei 8:00 uur opbouw-10:00 
uur start beoordeling 

Eindbeoordeling  + taken uitdelen + vergadering docenten 

Donderdag 1 juni Hele dag 10:00-21:30 Excursiedag Voorbereidend jaar + SvJT 

Zondag 4 juni + 
maandag 5 juni 

Pinksteren 

Dinsdag 6 juni 5e vrije dag SvJT 

Donderdag 15 juni Lestijd 14:30-17:30 Workshop op KABK van Rewire Festival: Game Sound Design 

Maandag 3 juli 17:00-19:00 uur Expo trimester #3 op KABK 

Dinsdag 4 juli 14:30 uur ALLE leerlingen: Atelier SvJT leegmaken en opruimen- alles 
naar huis of weg. 

Woensdag 5 juli 15:00 
19:00 

Eindvoorstelling (middag) dansvakopleiding 
Diplomauitreiking SvJT op KC 

Donderdag 6 juli 12:00 uur 

16:00 uur 

ALLE leerlingen (& geïnteresseerden): Bezoek 
eindexamenexpositie 
Takenbeoordeling + eindvergadering docenten 

Maandag 10 juli Start zomervakantie +  Staatsexamens 

Maandag 21 augustus v.a. 10:00 uur Opening schooljaar op KC + startvergadering docenten BK op 
KC 
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Zaterdagenrooster: 

Een overzicht van alle leerlingen met aantal keren te laat, absent zonder afmelding en de gebruikte 

jokers hangt in het Atelier en is bij mij op te vragen. 

 

Kunstbende 
Na de voorselectie in Rotterdam waren veel SvJT-ers door naar de voorronde Zuid-Holland op zondag 

23 april in theater Korzo in Den Haag:  

Yana (categorie film), Robin (categorie film), Wiepke (categorie fashion) en Leo (categorie expo)!  

De eerste prijswinnaars van alle provinciale voorrondes gaan naar De Landelijke Finale op zaterdag 1 

juli in Westergasfabriek Amsterdam. En de winnaars van onze voorronde die Zuid-Holland gaan 

vertegenwoordigen zijn: Yana én Wiepke! Deze twee kanjers staan op zaterdag 1 juli in Amsterdam 

en daar wil iedereen bij zijn. Ik ga heen! Welke leerlingen, docenten, ouders en andere supporters 

zijn al bezig met het maken van spandoeken en gaan met mij mee?  

Meld je aan via z.zwart@kabk.nl vóór 10 juni dan koop ik alvast een toegangsticket en houd je op de 

hoogte van het dagprogramma. Rond 11:00 uur vertrek vanuit Den Haag en rond 22:00 uur weer 

terug is waar je op kunt rekenen… Spannend! Wiepke en Yana alvast toitoitoi! 

 

Zie www.kunstbende.nl Alles over de finale: http://www.kunstbende.nl/finale/  

Vorig jaar prijswinnaars van de SvJT vind je terug in de nieuwsbrieven en op 

https://www.kunstbende.nl/zuid-holland/  : Na de 1e prijs in de voorronde voor Robin (categorie 

theater), Janneke (categorie Fashion) en Savannah & Marijn (categorie Expo) wonnen Janneke de 

landelijke 2e prijs en Savannah & Marijn de landelijke 3e prijs!  

  
 

Dag 10:00-13:00 les- 

KABK open tot 17:00 

Docent-coach Werkplaats open Bijzonderheden 

29 april Meivakantie  Keramiek/klei  

6 mei 29 Laut   

13 mei 30 Zanne Allemaal   

20 mei 31 Laut Allemaal  

27 mei 32 Laut Allemaal  

31 mei Woensdag Eindbeoordeling   

3 juni 33 Op aanvraag Allemaal   

10 juni 34  Op aanvraag   

17 juni 35  Laut   

24 juni Veteranendag  KABK dicht   

1 juli 36  Laut   

3 juli Maandag  Expo # 3   
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Geweest: Kadmium 
Op 26 februari 2017 was de prijsuitreiking van het 

Concours Kadmium. Yara en Jorwin uit onze 

eerste klas hebben deelgenomen aan deze 

wedstrijd van Kadmium in Delft en mochten een 

maand lang samen met de andere deelnemers 

hun werk exposeren aan het Sint Agathaplein. Er 

deden 55 scholieren uit Delft en omstreken mee 

en Jorwin, de allerjongste deelnemer, heeft de 3e 

prijs gewonnen! Fantastisch! 

http://www.kadmium.nl/  

 

Excursiedag 1 juni  
Op donderdag 1 juni gaan alle BK-leerlingen en de studenten van het Voorbereidend Jaar samen op 

excursie. Een gedetailleerde informatiebrief hierover volgt een dezer dagen. Een tipje van de sluier: 

houd er rekening mee dat we vertrekken rond 10:30 en terug zijn in Den Haag rond 22:30 uur. 

We gaan met een touringcar naar Amsterdam én naar een festival in Alkmaar… Nieuwsgierig? 

Kijk op https://www.eyefilm.nl/ en http://www.karavaan.nl/ . 

 

Tip van balletbalie-Kees: Workshop zondag 9 juli  
Eind juni is er in Quartair een grote manifestatie. Speciaal voor jongeren tussen de 10 en 16 jaar 

wordt er een performance workshop georganiseerd door een Duitse performance kunstenares waar 

je gratis aan kunt deelnemen. Zie: http://www.performancesite.nl/workshop-teenagers/ . 

Quartair is een geweldige galerie aan de Toussaintkade in Den Haag. Nu is er een tentoonstelling 
passend bij De Stijl te zien: http://quartair.nl/ .  
 

Tip van Zanne: Zet in je agenda om bij Quartair langs te gaan, maar ook alle andere lokaties te 
bezoeken tijdens Festival Design Kwartier op 19, 20 en 21 mei in het Zeeheldenkwartier. Zie 
http://www.designkwartier.com/  

 

Geweest: Tussenbeoordeling 
Afgelopen 13 maart heeft de tussenbeoordeling plaatsgevonden. Het resultaat van deze beoordeling 

is naar desbetreffende leerling en hun mentor per mail verstuurd met het verzoek om het ook aan de 

ouders/verzorgers te laten lezen. In de cc van die email zijn de BK-docenten van de academie 

gevoegd zodat er bij vragen direct per mail contact gezocht kan worden met de betrokken docent.  

 

Eindbeoordeling 
Op woensdag 31 mei start om 10:00 uur de eindbeoordeling voor alle niet-examenleerlingen. 

Om 8:00 uur kan er gestart worden met het inrichten van de eigen presentatie van het werk dat de 
afgelopen maanden is gemaakt. De locatie waar dit kan is de benedenverdieping van de Bleijenburg: 
het Auditorium, entreehal (kapel), centrale hal, ruimte achter de lift (BA 018) en de gangen op de 
begane grond. Alle leerlingen kunnen ook zelf een andere locatie boeken, mits deze vrij is, via 
boekingen@kabk.nl.  
Om 10:00 uur start het docententeam met de rondgang voor de beoordeling. Als de leerling aan de 
beurt is zal er een mondelinge toelichting gevraagd worden, stellen de docenten enkele vragen en 
wordt de leerling verzocht even elders te wachten terwijl de docenten onderling bespreken hoe het 
de afgelopen maanden gegaan is en hoe de leerling scoort op de diverse punten van de beoordeling. 
De leerling wordt teruggeroepen en krijgt alvast mondeling te horen wat de resultaten zijn. Deze 
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cijfers en de geschreven toelichting worden in de vorm van een rapport aan de leerlingen uitgereikt. 
Er kan naar aanleiding van de resultaten van deze beoordeling contact opgenomen worden met 
desbetreffende docenten.   
 
Er is tussen 15:00 uur en 18:00 uur voor geïnteresseerden de mogelijkheid om langs te komen en de 
presentaties te zien. Om 18:00 uur ruimen de leerlingen hun werken weer op en nemen het mee 
naar huis om zo alle opslagmogelijkheden in de academie en het lokaal weer leeg te maken voor het 
nieuwe schooljaar. Let wel: het is geen tentoonstelling, maar een individuele presentatie van het 
gemaakte werk bedoeld voor de beoordeling. 
 
Deze eindbeoordeling, ook wel zomerbeoordeling, kan drie consequenties hebben:  

1. Het resultaat is voldoende en de leerling gaat over naar het volgende jaar. 
2. Het resultaat is twijfelachtig, de leerling krijgt een taak mee voor 6 juli 2017. 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. 

 

Excursie & exchange volgend schooljaar Biënnale & Veneto: +/- 12-18 oktober 2017 
De Biënnale is een toonaangevende internationale kunstmanifestatie die sinds 1895 tweejaarlijks, in 

de zomermaanden van juni tot november, in Venetië wordt gehouden. Hiernaartoe zendt elk land uit 

de wereld haar topkunstenaar van dit moment. Elke editie bezoeken we met de leerlingen uit de 

bovenbouw. We wisselen de bezoeken af met een uitwisselingsprogramma met onze exchange-

partnerschool Liceo Artistico Statale Bruno Munari in Vittorio Veneto. 

Meer over de Biënnale: http://www.labiennale.org/en/Home.html  

 

Ik ben momenteel bezig met een programma om een combinatie te maken tussen een uitwisseling 

met de school in Veneto, waarbij onze leerlingen bij de Italiaanse leerlingen in huis verblijven en een 

week lang meelopen, en een bezoek aan de Biënnale verspreid over meerdere dagen. Ik vraag aan 

alle leerlingen die in schooljaar 2017-2018 in klas 3, 4, 5 of 6 zitten en hun ouders om alvast rekening 

te houden met de komst van deze excursie in de periode 12 tot en met 18 oktober. Een paar dagen 

vóór en een halve week ín de herfstvakantie dus. Meer informatie over deze excursie volgt. 

 

Eindexamenexpositie KABK & Fashionshow 
Op zaterdag 17 juni 2017 vindt de jaarlijkse modeshow plaats van de 
afdeling Textiel- en Mode. Tegelijkertijd gaat ook de textiel en 
modetentoonstelling 'Exposed' open. Beide events vinden plaats in de 
spectaculaire Elektriciteitsfabriek in Den Haag en worden sinds 2015 
ondersteund door de Keep an Eye Foundation. De kaartverkoop voor de 
modeshow gaat op 11 mei van start via www.kabk.nl/show4exposed . 
 

De eindexamenexpositie van alle afgestudeerden aan de KABK is van 

vrijdag 30 juni tot en met donderdag 6 juli 2017. Dan presenteren circa 

200 (inter)nationale studenten van de KABK hun eindexamenwerk in een 

festival bestaande uit tentoonstellingen, performances en 

filmvertoningen. Er zijn rondleidingen door de tentoonstelling voor 

iedereen. Met alle SvJT-BK leerlingen bezoeken we deze expo op 
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donderdag 6 juli (zie belangrijke data overzicht). Iedereen is welkom! Houd de website in de gaten 

voor actuele informatie: http://www.kabk.nl/indexNL.php  

 

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

kruk, 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. Er wordt hard gewerkt om het materialenhok van een goede 

inrichting te voorzien. Gebleken is de afgelopen maanden dat er onzorgvuldig omgegaan wordt met 

de materialen en gereedschappen die voorhanden zijn. Als er door de leerlingen getoond wordt 

zorgvuldig met alle regels om te kunnen gaan zal het materialenhok worden voorzien van een open 

stellingkast waar diverse transparante gelabelde voorraadbakken in geplaatst zijn vol nieuwe 

materialen. Om het vertrouwen te winnen deze investering te doen is herhaaldelijk verzocht aan alle 

leerlingen zich te houden aan de regels die hiervoor zijn verspreid. Zowel in de nieuwsbrieven, losse 

brieven als in het Atelier zelf zijn deze te vinden.  

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. 

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.  

 

Een herhaling uit eerdere berichten: 

Materialen –thuis en op de academie 
In Atelier SvJT zijn enige materialen en gereedschappen vanuit school voorhanden in de 
materiaalkasten. Toch moeten alle leerlingen voor hun eigen voorraad zorgen van papier, lijm, tape, 
gereedschap en diverse materialen om mee te werken zoals textiel, gips, metaal, klei, knutselspullen, 
verpakkingsmateriaal, plastics etc.  
In Het Atelier heeft iedereen een locker waar tenminste de volgende materialen in bewaard worden 
die elke dag voorhanden zijn:  
Verf (tenminste de primaire kleuren), kwasten en penselen, houtskool, kneedgum, overjas/oud 
overhemd ter bescherming van de eigen kleding, fixeer of haarlak, klein tekenblok, gekleurde krijtjes, 
stiften, tape…. 
Zorg ervoor dat je altijd papier in je lade hebt liggen! 
Iedere leerling heeft elke les bij zich: dummy, divers én gekleurd tekenmateriaal, culturele dummy, 
schaar, plakband, lijm, afbreekmes, agenda en natuurlijk het huiswerk voor die dag. 
Handige tip: merk je spullen, dan ben je nooit je schaar of liniaal kwijt. 
 
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. 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. 
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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. 
 
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 

Alle leerlingen van de School voor Jong Talent mogen gebruik maken van de materialen en 

gereedschappen uit de materialenkasten in Atelier SvJT met in achtneming van enkele regels: 

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

plek.  

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

 Zuinige omgang met de materialen. Het is voor iedereen.  

 Laat het Zanne weten als je iets hebt opgebruikt, als er iets stuk is gegaan of als er iets 

mist. Zij zal beoordelen of het budget vervanging en vernieuwing toelaat.  

 

Regels Atelier SvJT: 

 Houd je werkplek schoon en opgeruimd. 

 Respecteer elkaars werkplek en elkaars rust. 

 Houd de gezamenlijke plekken en het hele Atelier netjes 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. 

 

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

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

 3D: praktische lessen met theoretische onderbouwing over alles wat te maken heeft met 
driedimensionaliteit. 

 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. 

2016-2017 
2019-2020 

2017-2018 
2020-2021 

2018-2019 
2021-2022 

Thema: Landschap  
Beeldaspecten: ruimte, 
structuur, licht 

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

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

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

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

Thema: Architectuur  
Beeldaspecten: ruimte, 
structuur 

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

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

Thema: Figuurstuk  
Beeldaspecten: vorm, lijn, licht 

Projectweek- Ieder leerjaar is er in januari een onderbouw-projectweek waarin met andere discipline 

wordt gewerkt, als: zeefdrukken, etsen, linosnede (grafische technieken). In maart is er een 

gezamenlijke projectweek met de bovenbouw samen. 

 
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: 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 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. 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  

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 

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

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

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

Waarom  Eindexamenexpositie organiseren en 
toelating Hbo 

 

Elk trimester nemen de 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: woensdag 21 december 2016 
Expo trimester 2: vrijdag 31 maart 2017 
Expo trimester 3: maandag 3 juli 2017 
  



Herhaling 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. 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 en 
persoonlijke motivaties en interessante beelden die de leerling verzamelt. Tip aan de leerlingen is om 
op elk stuk verzameld beeldmateriaal een post-it te plakken met een korte beredenering waarom het 
in het archief zit. Dit persoonlijke archief is er niet alleen voor de horizonverbreding, maar speelt 
vooral een grote rol bij de toelating voor een kunstacademie. Wij raden alle leerlingen aan om: 
 

- Tenminste iedere week een cultureel bezoek af te leggen in de vorm van een 
tentoonstelling (museum, galerie etc.), concert, dansvoorstelling, cabaret, theater, toneel, 
musical, film (thuis of in het Filmhuis) etc. 

- 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. 
 

Extra bij vorig alumni nieuws: 
Felix Mollinga.  

Na vier jaar rondgereisd te hebben door Nederland kwam er een einde aan de tentoonstelling 

Talentvol Blik. De SvJT leerlingen hebben vijf jaar geleden samen met Stichting Recycling Blik een 

project gedaan waar diverse kunstwerken uit zijn ontstaan die jarenlang op diverse locaties in 

Nederland zijn geëxposeerd. De laatste plaats was Tata Steel in IJmuiden. Sommige leerlingen 

hebben hun werk opgehaald, anderen hebben het kunstwerk “terug gegeven aan het recycle 

proces”. Felix had zijn grote werk getiteld  “Feniks” verkocht en stuurde vanuit Singapore een bericht 

met foto’s: 

Hoi Zanne, 
Inmiddels is de Feniks verkocht, en heeft een plaatsje gevonden voor een raam in Gelderland. Vorige 
week ben ik er langs gegaan om de koper te ontmoeten, en de feniks weer even te zien. Nog in 
uitzonderlijk goede staat tot mijn verbazing, de verhuizers zijn er duidelijk voorzichtig mee geweest. 
Foto's zijn attached. Voor mij was dit toch soort van de laatste afsluiting van mijn svjt tijd. 
Mijn hartelijke dank voor deze kans, en ik ben heel blij dat de feniks er deel van heeft mogen 
uitmaken. Het kan niet makkelijk zijn geweest om een expositie van 4 jaar te regelen, en hier een 
oogje op te blijven houden. Inmiddels ben ik dus weer in Nederland. Op het moment loop ik stage bij 
Arne Hendriks in Amsterdam. Dar bevalt erg goed, maar is van korte duur. Over een maand ga ik 
weer voor 4 maanden terug naar Singapore voor een tweede stage. 
Hoe is het op de SvJT? Ik zie af en toe filmpjes voorbij komen op facebook van leerlingen, met oa de 
studio ruimte op de kabk. Ziet er tof uit moet ik zeggen. Wellicht tot binnenkort; Eric heeft een 
opening volgend weekend zag ik, misschien zie ik je daar. 
Groeten en het beste, 
Felix 

 
 

Lieve van de Beek. 

Ondertussen heeft Lieve van de Beek haar winkel geopend in Den Haag: Everything & More. Zie 

https://www.facebook.com/everythingnmoreshop/ . Het is gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 30B 

in Den Haag. 

 

https://www.facebook.com/everythingnmoreshop/


Geweest: Excursie Tilburg  
De eerste zaterdag van het schooljaar, 27 augustus 2016, zijn we naar Museum De Pont en het 

Textielmuseum in Tilburg geweest. Docent Tim Breukers was zijn tentoonstelling samen met Andreas 

Arndt in De Pont aan het opbouwen en heeft ons rondgeleid. Na een korte workshop waarbij alle 

leerlingen bijzondere maquettes hadden gemaakt trakteerden ze op watermeloen en dadels. Ik 

trakteerde op deze zonovergoten dag iedereen op een welverdiend ijsje. Volgend schooljaar starten 

we de eerste zaterdag weer met een excursie dag: hopelijk is het dan wederom heerlijk zomerweer! 

  

    

   

  
 

 



Geweest: Trimesterexpo #1 en afscheid Eric Hirdes 
Op 21 december 2016 was er tijdens de Trimesterexpo #1 tevens het afscheid van Eric Hirdes als 

docent voor de SvJT. Vanaf het begin, 15 jaar geleden, was Eric docent Tekenen en Schilderen voor 

de bovenbouw. Daarnaast was hij ook mentor van de BK-bovenbouw en portfoliobegeleider. Hij is 

meerdere keren mee geweest op excursies en uitwisselingen naar Venetië. Alle collega’s, leerlingen, 

docenten en ouders waardeerden al zijn energie en inzet voor de school enorm. Het was voor hem 

dan ook een ongelofelijk moeilijke beslissing om de uren aan de SvJT in te leveren voor een speciale 

senioren regeling. Eric blijft werkzaam bij de KABK op onder andere de afdeling Textiel & Mode, dus 

we blijven hem (en hij ons) in de wandelgangen volgen. Zijn lessen, mentorfunctie en 

portfoliobegeleiding zijn overgenomen door Willem Moeselaar. Willem is al ruim 30 jaar werkzaam 

bij de KABK en heeft op diverse bachelor afdelingen lesgegeven. Momenteel is hij ook werkzaam bij 

de afdelingen Interieurarchitectuur & Meubelontwerp, Grafisch Ontwerpen en Beeldende Kunst en 

al jarenlang vaste docent betrokken bij de oriëntatiecursus.   

Meer over Willem weten? Zijn website: http://www.willemmoeselaar.nl/ . 

Jan van Bilsen verblijdde Eric tijdens de trimesterexpo #1 namens de school met de nieuwste 

biografie van Mondriaan. Vanuit BK hebben alle leerlingen een fles wijn toepasselijk versierd en 

hebben we Eric zeker een jaar voorraad aan proostmomenten meegegeven waarop hij aan ons 

denken kan.  

Tijdens deze druk bezochte trimesterexpositie nam ook Rogier Willems afscheid. Hij had een half jaar 

lang de lessen van Tim Breukers aan de onderbouw overgenomen. Al met al een bijzondere expo! 

Wil je werk van Eric zien? Kom dan naar Galerie 2.0 aan het Noordeinde in Den Haag! Nog tot en met 

21 mei is daar zijn solotentoonstelling “Nothing is what I want” te zien:  http://www.project20.nl/ en 

http://www.erichirdes.com/  

http://www.willemmoeselaar.nl/
http://www.project20.nl/
http://www.erichirdes.com/


 
 

Geweest: Trimesterexpositie #2 en bezoek openingsconcert Rewire 
Op 31 maart was de tweede Trimesterexpositie van dit schooljaar, deze keer in de Galerie van de 

KABK. Een prachtige plek vol bijzondere kunstwerken waarin de onderbouw leerlingen hun visie op 

het thema “abstract” lieten zien en de bovenbouw leerlingen ieder één eigen werk van afgelopen 

maanden hadden uitgekozen. Het werd heel goed bezocht en het is geweldig om te zien hoeveel 

ouders, vrienden en familie, maar ook docenten en klasgenoten er naar de academie komen. Met 

een hapje en drankje in de hand was dit nog maar het begin van een feestelijke dag. 

Na de expo en het snelle opruimen kwamen de XXL-pizza’s binnen en hebben we met slechts de BK-

leerlingen, want het academiegebouw was ondertussen gesloten en alleen voor ons nog 

toegankelijk, in de lege galerie gesmuld. In een lange stoet trokken we vervolgens naar de Lutherse 

Kerk om het openingsconcert van het Rewire Festival te beluisteren en bekijken. Hier speelden 

Daniel Wohl en Slagwerk Den Haag samen met het Matangi Quartet een meesterlijk vol uur. Voor 

alle leerling ook mooi om te zien hoe er met klassieke instrumenten zoals de viool nieuwe 

composities gespeeld kunnen worden. 

http://www.rewirefestival.nl/artist/daniel-wohl-slagwerk-den-haag-matangi-quartet-present-

holographic  

  

http://www.rewirefestival.nl/artist/daniel-wohl-slagwerk-den-haag-matangi-quartet-present-holographic
http://www.rewirefestival.nl/artist/daniel-wohl-slagwerk-den-haag-matangi-quartet-present-holographic


   

 
 

Geweest: Eindexamenexpositie Genius Loci 
Op 20 april openden Ori van Gelderen, Tamar Bavelaar en Janneke de Lange hun 

eindexamenexposite in de Galerie van de KABK. Drie volle dagen was er veel publiek afgekomen op 

deze prachtige afsluiting van vele jaren SvJT. De drie dames zijn intensief begeleid en geholpen door 

Willem en samen hebben zij er een groot succes van gemaakt. En dat succes zet zich na de zomer 

voort: 

Janneke en Tamar zijn aangenomen bij de Design Academy in Eindhoven. Ori wil graag naar een 

kunstacademie in het buitenland en gebruikt volgend jaar om naast het verblijf in een kibboets zich 

te oriënteren op de diverse academies.  

Vorig jaar slaagde Robin van der Haak voor zijn vmbo-tl en heeft toen meegedaan met de 

eindexamenexpositie. Hij is doorgegaan dit jaar voor een Havo-diploma, maar de wens om naar een 

kunstacademie in de filmrichting te gaan was te sterk. Hij is toegelaten bij de Hogeschool voor de 

Kunsten in Utrecht en heeft middels een test de benodigde startkwalificatie binnengehaald om na de 

zomer daar te gaan starten aan de bachelor Audiovisual Media. Proficiat!  

 
 



Geweest: Rondleiding Koninklijke Schouwburg & kledingatelier 
Op vrijdag 30 september zijn alle onderbouw leerlingen in de les van Rogier naar de Koninklijke 

Schouwburg geweest voor een rondleiding door het gebouw van het Nationaal Toneel en de 

Schouwburg zelf. Ook een bezoek aan het kledingatelier hoorde erbij en dit alles gaf de leerlingen 

een goede impressie van de theaterwereld. Dit in het kader van het eerste trimester dat geheel in 

het teken stond van de jubileumvoorstelling Promenade.  

  

   
 

Geweest: Projectweek bij De Besturing  
Van maandag 13 maart tot en met vrijdag 17 maart was de jaarlijkse gezamenlijke projectweek voor 
alle BK-leerlingen. Iedereen is “in de leer” gegaan bij professionele kunstenaars in hun ateliers bij De 
Besturing. Velen van de 45 kunstenaars en ontwerpers die hier hun atelier houden zijn alumni van de 
KABK. Ateliercomplex De Besturing kent verschillende disciplines waaronder modeontwerpers, 
meubelmakers, grafisch ontwerpers, beeldend kunstenaars, filmmakers, fotografen en schrijvers.  
Kijk op http://debesturing.nl/ .   
Alle leerlingen hebben kort ervaren wat het is om in de praktijk een “maker” te zijn en hebben 
meegedraaid met twee van de volgende kunstenaars:  
Maarten Schenkeveld: Meubelontwerper http://www.maartenschenkeveld.nl/ ,  Daniel van 
Dijck: Interieur architect en conceptueel ontwerper http://www.danielvandijck.com/ ,  Nynke 
Koster: Ontwerper-beeldend kunstenaar  http://www.nynkekoster.org/ ,  Aldo Kroese: Beeldend 
kunstenaar http://www.aldokroese.com/ en  Barbara Vos: Interieur- en productontwerper  
http://www.barbaravos.nl/  
 
De projectweek werd afgesloten met een tentoonstelling van de gemaakte experimenten op vrijdag 
en het was fantastisch om te zien hoeveel betrokken ouders er kwamen kijken. Een kleine impressie: 
 

http://debesturing.nl/
http://www.maartenschenkeveld.nl/
http://www.danielvandijck.com/
http://www.nynkekoster.org/
http://www.aldokroese.com/
http://www.barbaravos.nl/


 
 

Geweest: Open dag 
Voor het eerst waren dit jaar de open dag van het KC en de KABK op dezelfde dag: zaterdag 28 

januari. Op de KABK was het een feestelijke dag met ruim 4500 bezoekers.  

Deze dag was ook de première van de Jubileumvoorstelling Promenade. In de ochtend op het KC en 

in de middag tweemaal op de KABK voor een volle zaal. De voorstelling waar het gehele eerste 

trimester keihard aan gewerkt is door alle leerlingen tijdens de BK-lessen werd goed ontvangen.  

De aankondiging vertelt erover: 

 

SvJT60 PROMENADE: pop-up voorstelling / performance 
PREMIÈRE tijdens de OPEN DAG: 28 JANUARI 2017  



 
Duur: 12 minuten 
Een feestelijke optocht ter ere van het 60 jaar jubileum van de 
School voor Jong Talent, gemaakt door huidige leerlingen, 
docenten en alumni. Een reizende, multidisciplinaire 
voorstelling met muziek, compositie, film, dans, performance, 
beeldende kunst en vormgeving.  
De School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium en 
de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag 
bestaat 60 jaar en dat is reden voor een feestje. 
De leerlingen en de docenten van de Beeldende Kunst-afdeling 
van deze bijzondere middelbare school hebben de handen 
ineengeslagen en geven een impressie van hun school in het 
project Promenade. Geïnspireerd door het werk van William 
Kentridge en Michael Dudok de Wit hebben de leerlingen samen 
met de regisseur een beeldverhaal gemaakt, geheel in silhouet 
waarbij de toeschouwer inkijkjes krijgt in de leslokalen. Op 
muziek van een masterstudent en uitgevoerd door leerlingen 
van het conservatorium en de SvJT, zien we op een groot 
projectiescherm een bonte stoet voorbijtrekken van personages 
die bij de school betrokken zijn. We volgen een jonge danseres van de dansvakopleiding die haar weg 
op school probeert te vinden, en via vallen en opstaan de school uiteindelijk succesvol verlaat. De 
projectie wordt in- en uitgeluid met een live performance. 
Regie: Aike Dirkzwager  
Muziek (compositie): Celia Swart  
Dirigent: Ali Groen  
Choreografie: Karine Guizzo  
Camera en montage: Kasper van der Horst  
Uitvoering: Leerlingen en docenten van de School voor Jong Talent / Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium Den Haag 
Tijd en locatie:  
 
ZATERDAG 28 JANUARI (PREMIÈRE) 
 
11.00 uur en 11.30 uur tijdens de Open Dag Koninklijk Conservatorium (Kees van Baarenzaal)  
15.00 uur en 15.30 uur tijdens de Open Dag Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 

 
De School voor Jong Talent (SvJT) is de middelbare school van de Koninklijke Academie van 

Beeldende Kunsten, het Koninklijk Conservatorium en de Dansvakopleiding. 

Kijk op www.svjt.nl / www.kabk.nl / www.schoolvoorjongtalent.nl  

 

 

 

Geweest: Excursie januari 
Op woensdag 25 januari zijn we samen met alle kunstplanleerlingen verdeeld over 2 bussen op 

excursie geweest naar Arnhem. We bezochten de expositie Millenials, de installatie Wild Zone 3 van 

L.A. Raeven en de overzichtstentoonstelling van Peter Alma in het Museum Arnhem . Daarna 

brachten we een bezoek aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en Galerie Plaatsmaken. Met zijn 

allen hebben we geluncht bij Memento naast het Aardvarken van Florentijn Hofman. Een dag vol 

inspirerende momenten. 

 

http://www.kabk.nl/pageNL.php?id=0112
http://www.svjt.nl/
http://www.kabk.nl/
http://www.schoolvoorjongtalent.nl/
http://www.kabk.nl/upload/SvJT60-diamond.jpg


Uit de Nieuwsbrief van Jan: Klassecontact  
Vanaf 16 februari wordt er in 4de klas regelmatig gebruikt gemaakt 
van ‘KlasseContact’. Dit is aangevraagd door Marijn Brussel uit 4 V. 
Marijn heeft een auto-immuunziekte en mist daardoor veel lessen op 
school. Door middel van een ‘Klasgenoot’, een video- en audiosysteem 
, kan Marijn voortaan de lessen in de klas online volgen. In de klas 
wordt er een KPN Klasgenoot met camera en microfoon (voor de 
leerkracht) geplaatst. Ook bij Marijn thuis komt er een laptop met 
camera en microfoon te staan. Via een goed beveiligde verbinding 
wordt er op afgesproken tijden ingelogd en kan Marijn de les vanuit 
huis volgen. De twee camera’s (op school en bij Marijn thuis) kunnen 
geen beelden opnemen en verzenden. Ze spelen alleen de actuele 
beelden door. We willen benadrukken dat er géén beelden vastgelegd 
worden. Het recht op privacy van alle leerlingen en 
leerkrachten/docenten is gewaarborgd met KPN KlasseContact.  

Meer informatie over KlasseContact kunt u vinden op www.klassecontact.nl. Heeft u nog vragen, dan 
kunt u altijd terecht bij Lisette de Boer (l.deboer@koncon.nl).- (JvB)  
 

Ernanda en Jorwin in de krant: 

 



Er is nog veel meer te vertellen 

en te zien over het reilen en 

zeilen van de afdeling BK. Ik 

hoop jullie voor nu genoeg 

informatie te hebben verstrekt 

en zie uit iedereen te 

ontmoeten op de 

Trimesterexpo#3 op maandag 3 

juli, of al eerder bij de finale van 

Kunstbende bijvoorbeeld.  

Tot ziens! 

Groeten Zanne. 


