BK-Nieuwsbrief SvJT zomer & start 2015-2016
Beste leerling, ouder/verzorger en andere lezer,
De zomer is al bijna voorbij en we gaan op naar een nieuw, inspirerend en energiek schooljaar vol
nieuwe projecten en verrassende exposities.
Na deze eerste BK-Nieuwsbrief zal er elk seizoen een nieuwe verschijnen waarvan ook een digitale
versie op de website te vinden is. Zorg ervoor dat u deze updates in de gaten houdt.
Als er vragen zijn of u wilt mij persoonlijk spreken dan ben ik iedere dinsdagochtend aanwezig op het
Koninklijk Conservatorium van 9:00 uur tot 12:00 uur. U kunt via het mailadres z.zwart@koncon.nl
een afspraak maken voor het spreekuur van deze ochtend. Telefonisch ben ik bereikbaar tussen
10:30 uur en 12:00 uur op het nummer van Jan van Bilsen: 070-3151417.
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag ben ik op de Koninklijke Academie te vinden en te
bereiken via het mailadres: voortraject@kabk.nl of z.zwart@kabk.nl.
We hebben een schooljaar achter de rug waarin ontzettend veel gebeurd is. Ik noem bijvoorbeeld de
swingende opening van Atelier SvJT, de start van een nieuwe structuur in het lesprogramma, het
bezoek aan de RijksakademieOPEN waar docent Tim ons zijn werk liet zien, de viering van
Sinterkerst, voor het eerst Trimesterexposities, een excursie naar Antwerpen en Gent waar we
werken van Panamarenko en Berlinde de Bruyckere hebben bewonderd, de projectweek grafiek van
de onderbouw, de allerkleinsten uit groep 7 & 8 die kwamen etsen, een week lang films maken en
zien tijdens de projectweek van Movies That Matter, eigen composities maken in de workshop
Beatlab van het Rewire Festival, de spectaculaire eindexamenexpositie van de Merels… Er is nog
zoveel meer te vertellen over het afgelopen jaar, maar vooral waar deze brief voor bedoeld is:
nieuws. Nieuws over wat er komen gaat en ik kan u vertellen dat er flink wat op het programma
staat!
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Let op: de eerste academieles voor BK bovenbouw is op woensdag 26 augustus!
De eerste academieles voor BK onderbouw is donderdag 27 augustus!
Op zaterdag 29 augustus, de eerste zaterdagles, gaan we de gehele dag op excursie naar Tilburg!

Zaterdag 29 augustus: excursie dag Tilburg
Op de eerste zaterdag lesdag gaan we meteen een volle dag samen op stap. In Tilburg worden twee
tentoonstellingen geopend, waaronder “Rapture & Pain” met werk van docent Tim Breukers.
De dag ziet er als volgt uit:
11:10 verzamelen in hal Den Haag HS en vertrek met de trein (van 11:19) naar Tilburg (overstap op
Dordrecht- aankomst Tilburg 12:35 uur) (10 minuten lopen naar)
13:00 bezoek opening Maria Roosen in Park (5 minuten lopen naar)
14:00 bezoek Museum de Pont (lopend/met pendelbus naar)
15:30 bezoek opening Tim & co in de Warande
16:55 trein Tilburg- overstap Dordrecht- Den Haag HS.
18:11 terug op Den Haag HS.

Nodig tijdens deze dag zijn een (voldoende opgewaardeerde) OV-kaart voor de treinreis, lunchpakket
met voldoende eten & drinken voor de hele dag, camera en (aan)tekenmateriaal.
Voorbereiden kan via de websites:
http://www.fundamentfoundation.nl/
http://www.fundamentfoundation.nl/lustwarande-15/kunstenaars/tim-breukers/
http://www.depont.nl/
http://park013.nl/tentoonstellingen/view/16

Werkplaatslessen
De eerste BK-lessen zijn om het Atelier SvJT op de academie in te richten en ieder een eigen vaste
werkplek te geven. De lessen op 2, 3 en 4 september zullen in het teken staan van de werkplaatsen
die de academie heeft. In een half uur per werkplaats zal er uitgelegd worden wat de mogelijkheden
zijn die deze werkplaats te bieden heeft. Zo weten alle leerlingen waar ze terecht kunnen, wat ervoor
nodig is, welke materialen er aangeschaft kunnen worden en hoe ze veilig in de werkplaats kunnen
werken. De diverse werkplaatsen die de academie heeft en waar een introductie gegeven zal worden
zijn te vinden op http://werkplaatsen.kabk.nl/nl/home .

Voorlichtingsochtend zaterdag 10 oktober 2015
Op zaterdag 10 oktober zal van 10:30 uur tot 13:00 uur in het Auditorium op de KABK een speciale
voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden voor de leerlingen van de diverse voortrajecten en
geïnteresseerden. Alle leerlingen van de SvJT zijn hierbij aanwezig omdat zij al elke zaterdag op de
academie zijn. Met name voor andere geïnteresseerden zoals familie en vrienden is dit een
ochtend om te noteren. Iedereen is welkom om tijdens deze voorlichting te luisteren en kijken naar
afgevaardigden van alle studierichtingen van de KABK die vertellen over hun afdeling. Ze vertellen
wat het inhoudt, wat je zou kunnen worden en welke toelatingseisen er gelden. De diverse
afdelingen zijn Beeldende Kunst, Fotografie, Grafisch Ontwerpen, Interieurarchitectuur en
Meubelontwerpen, Textiel en Mode, ArtScience en Interactive/Media/Design. Na afloop van alle
presentaties is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Een informatieve mini-open dag speciaal
voor alle leerlingen van de voortrajecten en geïnteresseerden.

Exchange en bezoek Biënale Venetië – oktober 2015
Op maandag 14 september is er om 21:00 uur een voorlichtingsavond over de excursie naar Venetië
voor alle leerlingen en hun ouders uit de klassen 4 tot en met 6. Op dit moment ben ik nog volop
bezig met de organisatie van de uitwisseling met onze partnerschool, het Liceo Artistico Bruno
Munari, in Vittorio Veneto. Het plan is om een week naar Venetië te gaan en een uitwisseling te
combineren met twee dagen bezoek aan de Biënale. Meer informatie volgt spoedig voor alle
betrokkenen. In de schoolgids en eerdere brieven over de excursies voor dit schooljaar staat reeds
genoemd dat deze reis zal plaatshebben tussen woensdag 14 en woensdag 21 oktober en dat hier
een bedrag aan gekoppeld is van ongeveer € 450. Ik vraag alle betrokken ouders en verzorgers
alsmede de leerlingen hier alvast rekening mee te houden.
Meer informatie over onze partnerschool en de uitwisseling tussen Italiaanse leerlingen kunst en
onze BK-leerlingen is te lezen op de website van de SvJT, in voorgaande nieuwsbrieven en op de
website van de KABK.
http://www.koncon.nl/
https://www.kabk.nl/opleidingen/voortrajecten/school-voor-jong-talent

http://www.labiennale.org/en/Home.html
http://www.liceoartisticomunari.gov.it/ en over de kunstcomponent van de school:
http://www.liceoartisticomunari.gov.it/index.php/2014-03-12-10-19-03/info-generali

Oudleerling Jasmijn Schrofer wint met afstudeerfilm prijzen
Ik ontving een bericht van de trotse vader van Jasmijn Schrofer:
Jasmijn heeft haar examenfilm afgerond en heeft haar review gehad, en we zijn er trots op het
resultaat.
Ik wil jullie nogmaals bedanken voor de unieke vooropleiding wat bijgedragen heeft aan haar
vervolgstudie in Amsterdam.
Groeten Frans Schrofer
Jasmijn Schrofer heeft met haar documentaire Tarikat twee belangrijke filmprijzen gewonnen: de
VPRO Documentaireprijs en de prijs van de Nederlandse Filmcritici. Jasmijn heeft de SvJT gevolgd
met het Beeldende Kunst -programma en is een aantal jaren geleden aangenomen op de
Filmacademie (hetgeen al een geweldige prestatie is) en dan nu afstuderen met twee prijzen is
natuurlijk fantastisch. De video kun je online bekijken via deze link.
Facebook pagina:
https://www.facebook.com/688307654648079/photos/a.692892740856237.1073741828.68830765
4648079/692759127536265/?type=1&theater
Recensies:
http://www.biosagenda.nl/nieuws_nieuwe-lichting-filmacademie-kent-hoog-niveau_5445.html
http://www.cultureelpersbureau.nl/2015/06/filmacademie-2015-commercial-extase-sleutelmakeren-sekspop/

Expositiemomenten
In schooljaar 2015-2016 zijn er tenminste vier exposities gepland waarop ik hoop dat we elkaar zullen
ontmoeten: de trimesterexposities en de eindexamenexpositie. Daarnaast is er natuurlijk de open
dag van de KABK dat altijd een feest is om heen te gaan. De geplande exposities staan in het
belangrijke data-overzicht. Naast deze vaststaande data zullen er andere momenten zijn waarop het
werk van de leerlingen kan worden getoond. Bijvoorbeeld bij de Kunstbende of Kadmium. We
stimuleren de leerlingen om ook zelf initiatief te nemen en hun werken op al dan niet
zelfgeorganiseerde exposities tentoon te stellen, via social media te verspreiden en deel te nemen
aan wedstrijden.

Afgelopen schooljaar … Eindexamenexpositie
Op donderdag 23 april opende de eindexamenexpositie van Merel en Merel in de Bleijenburghallen
van de KABK. Merel van Bochove ( 4 HAS) en Merel van Erpers Roijaards ( 6 vwo) hebben samen een
prachtige tentoonstelling samengesteld van monumentaal formaat met in het centrum van de ruimte
een gezamenlijk topstuk. Beiden zijn met hoge cijfers geslaagd en hebben menig bezoeker doen
verbazen met de getoonde kwaliteit en professionaliteit waarmee ze het hebben aangepakt. Hier een
kleine visuele impressie:

Na de examens
Van de twee eindexamenleerlingen gaat Merel van Erpers Roijaards door naar de KABK. Zij is
toegelaten bij de afdeling Beeldende Kunst. Zo ook Sona Sahakian die na 6 jaar SvJT als
contractleerling haar laatste jaar heeft afgerond en bij Beeldende Kunst is toegelaten. Merel van
Bochove heeft haar Staatsexamens positief gemaakt en is geslaagd voor haar vmbo-tl diploma. Zij zal
bij de SvJT blijven komend jaar en als contractleerling in de Havo-klas verder gaan.

Afgelopen schooljaar … Kadmium Concours
Laura van Heeswijk en Janneke de Lange (speccie) hebben meegedaan met het concours van
Kadmium in Delft. Laura heeft de eerste prijs gewonnen en Janneke de tweede!
Nieuwsgierig geworden naar de foto’s en wat de jury over beide werken schreef? Kijk dan op:
http://www.kadmium.nl/wp-content/uploads/2015/04/Jury-RapportConcours.pdfhttp://www.kadmium.nl/exposities/concours-2015/

Afgelopen schooljaar … Kunstbende
Op 3 mei hebben Robin van der Haak (categorie Fashion)en Janneke de Lange (categorie Expo)
meegedaan met de voorronde voor Kunstbende 2015. Vorig jaar bereikte Robin de landelijke finale
van dé wedstrijd voor jong en creatief talent tussen de 13 en 18 jaar en presenteerde hij zijn mode
collectie op de catwalk in de Melkweg in Amsterdam. Helaas werden zowel Robin als Janneke tweede
en mogen deze provincie niet vertegenwoordigen tijdens de finale dit jaar. Toch heel goed gedaan
om een tweede prijs in de wacht te slepen! De eerste prijs in de categorie Expo ging voor deze
provincie Zuid-Holland naar Loulou, een cursiste van de oriëntatiecursus van de KABK. Haar werk en
de optredens en werken van alle finalisten is te zien tijdens de landelijke finale op zaterdag 26
september in de Westergasfabriek in Amsterdam: https://www.kunstbende.nl/finale/ . Het is altijd
een geweldig feest om te zien wat jongeren en/of leeftijdgenoten kunnen in de diverse categorieën
dans, dj, expo, fashion, film, muziek, taal en theater. En dit jaar extra want Kunstbende bestaat 25
jaar en het thema is “feest!”.
Tip aan alle lezers: ga de 26e september kijken en ervaren in de Westergasfabriek!

En tip twee aan alle leerlingen: je kan je nog niet inschrijven voor Kunstbende 2016, maar houd
Facebook in de gaten voor de laatste nieuwtjes. Zodra het kan: doen! En je mag je ook inschrijven
voor meerdere categorieën! https://www.facebook.com/kunstbende

Afgelopen schooljaar … Excursie naar Fotofestival Naarden en Het Domijn
Op woensdag 3 juni gingen alle leerlingen van het voorbereidend jaar en de SvJT naar Naarden en Weesp.
Centraal stonden het Fotofestival Naarden (met een aantal buitenlocaties) en het Het Domijn. Domijn U.A.
wordt bevolkt door een veertigtal leden, die allen creatieve beroepen uitoefenen. Beeldende kunst, visuele
communicatie, theater, literatuur, decorbouw, meubeldesign en uitvoering, metaalbewerking, architectuur,
muziek etc. , kortweg te benoemen als: autonome kunsten, toegepaste kunsten, uitvoerende kunsten,
ambachten en ondersteuning van die gevarieerde disciplines. Afgerond met een bezoek aan Hendrick Jan de
Stuntman (bekend van de Parade) en een heerlijk swingende maaltijd verzorgd door Bombascha. Inclusief mooi
weer: dus een succesvolle dag!

Afgelopen schooljaar … Vitrinekasten op KC
In de laatste lessen voor de zomervakantie van Floris hebben de bovenbouw leerlingen gewerkt aan
een maquette waarin ze een tentoonstelling hebben ontworpen met werk van henzelf en gevestigde
kunstenaars. De resultaten zijn te zien in de vitrines op het KC tussen de AVO-lokalen.

Afgelopen schooljaar … Titaantjes:
Vorig schooljaar zijn er twee filmploegen van de NTR in de academie geweest om twee leerlingen te
volgen: Sterre, zij zat toen nog in groep 8 (bij de kidsclub) en is nu brugklasleerling op de SvJT, en
Yana, zij was en blijft externe leerlinge (speccie) en volgt de lessen op de academie op dinsdag met
de SvJT onderbouw mee.
De documentaires waarvoor gefilmd werd waren voor de jeugd-documentaire serie “Titaantjes”.
Deze serie bestaat uit 8 documentaires, elk gemaakt door een andere documentairemaker, waarin
een portret van een kind getoond wordt dat al op jonge leeftijd de innerlijke drang voelt tot het
maken van kunst. Wekelijks werd er een aflevering bij Zapp op NPO 3 uitgezonden.
Niet alleen Sterre en Yana schitterden in een aflevering, ook Rodriguez van der Zee, dansleerling van
de SvJT, is geportretteerd. Zijn aflevering is gemaakt door Martijn Blekendaal die twee jaar geleden
BK-leerling Marijn Brussel volgde en een film over hem heeft gemaakt met de titel “De Ietsnut”.
Bekijk alles op:
http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes.html
http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/sterre.html
http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/yana.html
http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/rodriquez.html
http://www.kabk.nl/newsitemNL.php?newsid=0970&cat=09
https://www.youtube.com/watch?v=S_8ltlu1Tx0 (Honden Crisis- het filmpje waar Yana aan werkt in
de documentaire)
http://www.zappechtgebeurd.nl/kijken/vrije-tijd/de-ietsnut.html
Vanuit het hele land kwamen reacties op de uitzendingen. Hier uit Amsterdam:
Beste Yana,
Zojuist ontroerd gekeken naar Titaantjes met animatie Yana Haaitsma.
Wat fantastisch, ik vind het zooooo bijzonder hoe zij haar verhaal zo mooi verbeeld heeft in een
animatie, heel erg bijzonder. Alle respect en bewondering voor haar en ook haar familie. Ik ga er van
uit dat het helemaal goed gaat komen met dit mooie gezin, heel herkenbaar. Prachtig, nu al een
award waardig.
Liefs en grote groet,
Niels Kramer
Interieurarchitect Amsterdam

Prikbord met informatie
Aan het begin van de lange gang op de KABK hangt een speciaal prikbord met alle mededelingen en
belangrijke informatie voor de leerlingen van de SvJT. Zorg ervoor dat je elke dag als je binnenkomt
eerst op dit bord kijkt of er nieuwe, belangrijke informatie bij is gekomen. Ook de BK-nieuwsbrieven
komen hier altijd te hangen, dus als je deze niet per post hebt ontvangen of niet hebt gelezen op de
site, dan kan dat ook nog hier. Alle docenten gaan ervan uit dat iedereen de informatie op dit bord
leest!

Curriculum en voortgang
In de eerste maand van het schooljaar zal een verkorte versie van het curriculum op de website gezet
worden. Er zullen begin en einddata opstaan van de opdrachten. Deze studiewijzers zijn bedoeld
voor zowel de leerlingen, docenten, mentoren als de ouders/verzorgers. 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. Tijdens een tussenbeoordeling worden er letters toegekend per vak over de
voortgang en zullen de resultaten per mail naar desbetreffende leerling, ouders en mentor worden
verstuurd. Het kerst- en eindrapport zullen cijfers en een toelichting omvatten en worden door mij
aan de leerling overhandigd of per post aan de thuisadressen gestuurd.

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

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

Materialen –thuis en op de academie
In Atelier SvJT zijn enige materialen en gereedschappen vanuit school voorhanden in de
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.
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.

Beoordelingen
Er zijn twee grote momenten ieder schooljaar. De kerstbeoordeling, dinsdag 15 december 2015, en
de eindbeoordeling, woensdag 8 juni 2016. Leerlingen die tijdens de kerstbeoordeling niet voldoende
scoren zullen het laatste semester alles op alles moeten zetten om het jaar te halen. De
eindbeoordeling is tevens een overgangsexamen en kan drie consequenties hebben:
1. Het resultaat is voldoende en de leerling gaat over naar het volgende jaar.
2. Het resultaat is twijfelachtig, de leerling krijgt een taak mee voor 7 juli. 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”.
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.
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.

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. 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 op het bord of het informatie prikbord
getoond. Bij binnenkomst is dus te zien wie er afwezig is. Er kan bij afwezigheid van een docent altijd
zelfstandig gewerkt worden in Atelier SvJT.

Passen
Iedere leerling die het BK-programma volgt krijgt een KABK-studentenpas. Deze pas is voorzien van
een chip die opgewaardeerd kan worden bij de automaat naast de studentenadministratie op de
KABK. Met deze pas kunnen er boeken en materialen worden geleend bij de bibliotheek, de diverse
werkplaatsen en de centrale uitleen, maar ook kopietjes en prints worden gemaakt. Het is de enige
manier om binnen de academie betalingen te doen (uitgezonderd het loket van de financiële
administratie, de Goedman-shop en de kantine) en spullen te reserveren. In de eerste lesweek wordt
er een introductieronde gedaan langs alle werkplaatsen en zal er uitgelegd worden wat er te huur en
te koop is. 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 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 “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.

2014-2015
2017-2018
Thema: Basisvormen +
kleurenleer
Beeldaspecten: Vorm, kleur,
licht
Thema: Portret
Beeldaspecten: vorm, lijn, licht,
structuur, textuur
Thema: Perspectief & ruimte
Beeldaspecten: ruimte, lijn,
compositie

2015-2016
2018-2019
Thema: Stilleven
Beeldaspecten: vorm, kleur,
licht, lijn, structuur, textuur,
compositie
Thema: Architectuur
Beeldaspecten: ruimte,
structuur
Thema: Figuurstuk
Beeldaspecten: vorm, lijn, licht

2016-2017
2019-2020
Thema: Landschap
Beeldaspecten: ruimte,
structuur, licht

Thema: Abstract
Beeldaspecten: vorm, kleur,
structuur, compositie
Thema: Vormgeving
(industriële, ambachtelijke,
grafische)
Beeldaspecten: textuur, kleur,
vorm, compositie
Projectweek- eens per leerjaar projectweek waarin met andere discipline wordt gewerkt, als:
zeefdrukken, etsen, linosnede (grafische technieken).
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
Thema: Waarneming/observatie,
vorm/materie
Vraag: Wat is waarneming?
Hoe: Werken vanuit vorm (niet
inhoud)
Thema: Specifiek onderwerp
Vraag: Waar gaat het over?
Hoe: Conceptueler, vorm volgt
concept/inhoud
Thema: Persoonlijke fascinatie
Vraag: Waarom?
Hoe: Samenbrengen vorm & inhoud
en keuzes maken & beargumenteren

2e / 3e jaar
Vorm

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

Inhoud

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

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.
Voor de onderbouw levert dit het volgende schema op:
Datum
Wat
Ma 31 augustus- vrij 13 november
Vaktechnisch, kleine opdrachten
Ma 16 november- di 15 december
freakmaand
Ma 4 januari-vrij 26 februari
Vaktechnisch, kleine opdrachten
Ma 29 februari-do 31 maart
freakmaand
Ma 4 april- vrij 4 juni
Vaktechnisch, kleine opdrachten
Ma 6 juni – vrij 1 juli
freakmaand

Thema
Stilleven
Stilleven
Architectuur
Architectuur
Figuurstuk
Figuurstuk

De bovenbouw gaat mee in de indeling in trimesters en het handhaven van diverse thema’s. Ook
deze leerlingen nemen deel aan de exposities. Dit is het schema voor de bovenbouw:
Datum
Wat
Half september- Kerstvakantie
Waarneming/observatie,
Wat is waarneming, werken
vorm/materie
vanuit vorm (niet inhoud)
Januari-maart
Specifiek onderwerp
Conceptueler, vorm volgt
concept/inhoud
April-juni
Persoonlijke fascinatie
Waarom-vraag
Expo trimester 1: woensdag 16 december 2015
Expo trimester 2: vrijdag 1 april 2016
Expo trimester 3: maandag 4 juli 2016

Openingstijden KABK
Werken in Atelier SvJT kan als de KABK open is. De reguliere openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag 8:00 – 22:00 uur.
Vrijdag 8:00 – 19:00 uur.
Zaterdag 10:00 – 17:00 uur.
De werkplaatsen zijn geopend van 9:00 tot 21:30 uur én op sommige zaterdagen.

Welke zaterdagen de werkplaatsen open zijn en afwijkende openingstijden/ dagen dat de academie
gesloten is staan in het Calendarium van de KABK. Dit Calendarium is geprint verkrijgbaar bij de start
van het schooljaar en digitaal te vinden op www.kabk.nl bij de Algemene Informatie.

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:
 http://www.haagsuitburo.nl/
 http://www.volkskrant.nl/recensies/
 https://www.artifex.nu/
 http://www.festivalinfo.nl/
 http://www.filmhuisdenhaag.nl/
 http://www.museum.nl/
 http://www.ks.nl/home
 http://www.diligentia-pepijn.nl/
 https://www.eyefilm.nl/
 http://www.dehallen.nl/nl/
 http://www.nutshuis.nl/
 http://www.museumnachtdenhaag.nl/ - zaterdag 5 september 2015
 http://www.haagsuitfestival.nl – zondag 6 september 2015
 http://festivalwwwk.nl/ - kom vooral naar de veiling bij de Aanschouw op zaterdag 12
september om 15:30 uur!
 http://www.mutesounds.nl/ - vrijdag 9 t/m zondag 11 oktober 2015

Alle KABK-docenten van de SvJT
Zanne Zwart

Tim Breukers
Laut Rosenbaum
Eric Hirdes
Gosse de Kort
David Galjaard
Floris Kruidenberg

Grafiek, theorie OB en
4m BB+
hoofdcoördinator
3d OB
2d OB + coach
2d BB + mentor en
portfoliobegeleiding
Interdisciplinair BB
Fotografie BB
Theorie BB +
Concept/3d BB

voortraject@kabk.nl

Leerlingen 2015-2016 SvJT & speccies
Klas 1
Klas 4
Sterre Goudeau
11
Merel van Bochove contract
Belle Zandbergen
12
Robin van der Haak 4HAS
Blees Meurer Blase
13
Leo Verstappen vwo
Ernanda Brandt
14
Victoria (Ori) van Gelderen havo
Dantè Palas (Keddè)
Klas 2
Klas 5
6
Carlota Montalvo Wehn
15
Joanna Scott-Smith vwo
7
Femke Min
16
Tamar Bavelaar vwo
Klas 3
Klas 6
8
Amy Hintjens
17
Mira Verbeeck vwo
9
Marijn Brussel
18
Laura van Heeswijk vwo
10
Savannah Weiler
Speccies:
- Janneke de Lange – klas 5 (vwo)- donderdag Eric
- Yana Haaitsma- klas 2- dinsdag Laut
- Ellemijn Geerkens- klas 4 (Havo)- donderdag Eric
1
2
3
4
5

Rooster 2015-2016
Onderbouw klas 1,2,3
Maandag

Dinsdag
Woensdag

14:30-17:30 2d - Laut

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

14:30-17:30 theorie - Zanne
9:00 – 12:00 3d - Tim
10:00-13:00 Atelier SvJT met Laut
of andere docentcoach

Bovenbouw klas 4,5,6
14:30- 17:30
Tot 23 januari 2016: interdisciplinair- Gosse
Vanaf 23 januari 2016: fotografie- David
12:45-14:15 theorie - Floris
14:30-17:30 concept/3d - Floris
14:30-17:30 schilderen/tekenen – Eric
14:30-16:00 uur 4HAS: Kunstvakken II- Zanne
10:00-13:00 Atelier SvJT met Laut
of andere docentcoach

Zaterdagenrooster is separaat
Belangrijke data 2015-2016
Dag
Maandag 24 augustus

Tijd
v.a. 10:00 uur

Woensdag 26 augustus
Woensdag 2 september
Donderdag 3 september
Vrijdag 4 september
Zaterdag 5 september

BK-les
BK-les
BK-les
BK-les
20:00-01:30 uur

Zondag 6 september

Hele dag

Maandag 14 september

20:00-21:00 uur

Wat
Opening schooljaar op KC + startvergadering
docenten BK op KC
Start lessen op KABK- inrichten Atelier
BB werkplaatsintroducties
BB + OB werkplaatsintroducties
OB werkplaatsintroducties
TIP: Haagse Museumnacht –
www.museumnachtdenhaag.nl
TIP: Haags Uitfestivalhttp://www.haagsuitfestival.nl
Informatieavond op KC voor ouders BK

21:00-22:00 uur
Vrijdag 25 + zaterdag 26
september
Zaterdag 26 september

12:30-20:30

Zaterdag 10 oktober

10:30 – 13:00 uur

Woe 14 t/m woe 21
oktober
Ma 19 t/m vrij 23 oktober
Maandag 26 oktober +
dinsdag 27 oktober
Donderdag 12 t/m
zondag 15 november
Dinsdag 17 november

12:00-14:00 uur

Vrijdag 4 december

10:30 uur

Dinsdag 15 december

Woensdag 16 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december

Inrichten v.a. 8:00 uur
Beoordelen v.a. 10:00
uur
Opruimen v.a. 18:00 uur
17:00-19:00 uur
avond
v.a. 10:00 uur

Za 19 december t/m
zondag 3 januari
Dinsdag 5 januari
Ma 11 t/m vrij 15 januari
Zaterdag 16 januari

avond
12:30-18:00 uur
Hele dag

Maandag 18 januari
Woensdag 20 januari
Vrijdag 22 januari
Zaterdag 23 januari
Ma 22 t/m zo 28 februari
Maandag 14 maart t/m
vrijdag 18 maart
Donderdag 24 maart
Vrij 25 t/m ma 28 maart
Vrijdag 1 april
v.a. Maandag 18 april
Woensdag 20 april
Donderdag 21 april

Informatieavond op KC over excursie Venetië
TIP: Todaysartfestival – www.todaysart.nl op
de Pier Scheveningen
TIP: Finale Kunstbende- Westergasfabriek
Amsterdam
Informatie en voorlichting over de
studierichtingen in het Auditorium KABKverplichte aanwezigheid alle BK-leerlingenalle geïnteresseerden welkom
Excursie Venetië BB + exchange
Herfstvakantie
Vrije dag SvJT

9:00-19:00 uur
9:00-12:00 uur OB
Ná AVO-lessen BB
9:00 – 16:00 uur
12:30 – 18:00 uur
12:00 – 14:00 uur

17:00-19:00 uur
Vanaf 14:30 uur
10:00 uur

TIP: Crossing Border Festival –
www.crossingborder.nl
Tussenbeoordelingsvergadering- resultaten
worden gemaild
Sinterklaasviering op KC – BK-les OB tot 10:30
uur.
Kerstbeoordeling + aansluitend
docentenvergadering- Geïnteresseerden
kunnen kijken tussen 15:00 en 18:00 uur.
Expo trimester 1 op KABK
Gala heel SvJT
Eigenwerkjesochtend en kerstlunch docenten
op KC
Kerstvakantie
Tafeltjesavond op KC
Projectweek Grafiek OB
Open Dag KC
= lesdag van maandag 18 januari
Vrije dag SvJT
Excursie met kunstplannen samen
Inrichten/opruimen Atelier voor open dag
OPEN DAG KABK
Voorjaarsvakantie
Projectweek OB + BB
Tussenbeoordelingsvergadering – resultaten
worden gemaild.
Goede vrijdag + Paasvrij
Expo trimester 2 op KABK
Opbouw eindexamenleerlingen
eindexamenexpositie
Eindbeoordeling examenleerlingen
Opening eindexamenexpositie

Woensdag 27 april
Do 28 aprilt/m vrij 6 mei
Zon 15 + maandag 16 mei
Dinsdag 31 mei
Woensdag 8 juni
Donderdag 9 juni
Vrijdag 10 juni
Maandag 4 juli
Dinsdag 5 juli
Woensdag 6 juli

Donderdag 7 juli

8:00 uur opbouw-10:00
uur start beoordeling
Hele dag
avond
17:00-19:00 uur
14:30 uur
12:00
15:00
19:00
12:00 uur
16:00 uur

Maandag 11 juli
Maandag 22 augustus

v.a. 10:00 uur

Koningsdag
Vrije dagen SvJT + Meivakantie
Pinksteren
Toelatingsdag Voorbereidend Jaar + SvJT op
KABK
Eindbeoordeling + taken uitdelen +
vergadering docenten
Excursiedag Voorbereidend jaar + SvJT
voorstelling heel SvJT Opera2Day
Expo trimester 3 op KABK
ALLE leerlingen: Atelier SvJT leegmaken en
opruimen- alles naar huis of weg.
Lunch docenten SvJT
Eindvoorstelling dansvakopleiding
Diplomauitreiking
ALLE leerlingen (& geïnteresseerden): Bezoek
eindexamenexpositie Takenbeoordeling +
eindvergadering docenten
Start zomervakantie + Staatsexamens
Opening schooljaar op KC + startvergadering
docenten BK op KC

Ik wens jullie allemaal een fantastisch, cultureel en kunstzinnig jaar toe!
Zanne Zwart.

