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BK-Nieuwsbrief SvJT start 2018-2019 

Beste leerling, ouder/verzorger en andere lezer, 
 
De School voor Jong Talent BK-afdeling is vol in actie!  
We hebben afgelopen jaar van alles beleefd. In de “BK-Nieuwsbrief start 2017-2018” en “BK-
Nieuwsbrief voorjaar 2018” is van alles te lezen en zien over onze activiteiten. Bijvoorbeeld de 
Trimesterexposities, Kunstbende deelnames, bezigheden van oud-leerlingen en docenten, de 
uitwisseling met onze partnerschool in Vittorio Veneto en het bezoek aan de Biënnale in Venetië, 
projectweken en excursies. Beiden* zijn te vinden op de website: 
https://www.kabk.nl/opleidingen/voortrajecten/school-voor-jong-talent . 
 
Voor schooljaar 2018-2019 ligt een prachtig programma te wachten vol nieuwe, inspirerende en 
sprankelende activiteiten. Er is ook een veel te vertellen over de algemene gang van zaken, zoals het 
Atelier, curriculum, beoordelingen, materialen en diverse roosters. 
 

In deze informatieve Nieuwsbrief breng ik jullie op de hoogte in de zwarte tekst van wat er komen 

gaat, in de blauwe tekst wat er sinds de vorige nieuwsbrief (voorjaar 2018) allemaal te vertellen is 

en in de rode tekst algemene informatie. 

 
Met groot plezier ga ik mijn 17e jaar in bij de SvJT. Het is een voorrecht te mogen werken met 
inspirerende, bevlogen en energieke  mensen vol expertise en gedrevenheid. Ik hoop mijn en ons 
enthousiasme over te brengen aan jullie. Ik nodig je uit deze Nieuwsbrief te lezen en bij ons te komen 
kijken op een van de Trimesterexposities, de open dag of de eindexamententoonstelling.  
Volg ons, bevraag, verwonder en … vertel het door!  
 
Als er vragen zijn of je wilt mij persoonlijk spreken dan kan je mailen voor een afspraak. Ik ben iedere 
dinsdagochtend aanwezig op het Koninklijk Conservatorium van 9:00 uur tot 12:00 uur. Op alle andere 
dagen ben ik op de Koninklijke Academie te vinden.  
 
Veel leesplezier! 
Vergeet niet de links aan te klikken voor nóg meer tekst, beeld én film! 
 
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 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 diverse 

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. 

* Wil je een vorige editie digitaal ontvangen? Mail me, dan stuur ik het je toe. 

https://www.kabk.nl/opleidingen/voortrajecten/school-voor-jong-talent
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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Excursie zaterdag 1 september 2018 
De eerste zaterdagles van het schooljaar gaan we traditiegetrouw op pad 

omdat het gebouw van de KABK nog gesloten is. We maken er een goed 

gevulde dag van. Op 1 september starten we met een bezoek en rondleiding in 

Museum Rijswijk waar de Papier Biennale is. We vervolgen de dag in Den 

Haag met een bezoek aan de fototentoonstelling van Owen Schumacher in 

het Atrium, een rondgang over het Lange Voorhout waar het Embassy Festival 

op diverse plekken optredens verzorgt en we sluiten af in De Nutstuin (van 

het Nutshuis) met een concert van New European Ensemble. Dit concert is 

een “slagwerksurprise”. 

 

Ons programma voor zaterdag 1 september ziet er als volgt uit: 
10:30 uur: verzamelen op Den Haag CS bij de piano. We nemen tram 15 naar Rijswijk. 

11:15 uur: Rondleiding in Museum Rijswijk. 

http://www.museumrijswijk.nl/index.php  

http://www.museumrijswijk.nl/tentoonstelling/papier-biennale-rijswijk-

2018-23  

12:45 uur: tram 15 terug naar Den Haag CS. 

13:30 uur: bezoeken fototentoonstelling in Atrium.  

https://www.denhaagdirect.nl/acteur-owen-schumacher-met-

fototentoonstelling-in-atrium-den-haag/  

https://denhaag.com/nl/event/88540/de-stad-als-podium-owen-

schumacher  

https://www.owenschumacher.nl/fotografie/  

14:00 uur: wandelen over Lange Voorhout en langs optredens Embassy 

Festival. http://embassyfestival.com/  

15:15 uur: in Nutstuin voor concert van 15:30 uur door New European 

Ensemble. https://nutshuis.nl/production/new-european-ensemble-3/  

17:30 uur: einde excursiedag in Nutstuin van Nutshuis. 

https://nutshuis.nl/bezoek/tuin/  

 

Alle leerlingen zorgen zelf voor: 
* OV-chipkaart; voldoende saldo voor tramreis. 

* mobiele telefoon; voldoende batterij, fotofunctie en nummer begeleiding voorgeprogrammeerd. 

* schrijfgerei en camera (telefoon) om beelden en aantekeningen te maken. 

* eten en drinken voor de hele dag. 

*  eventueel zakcentje (aankoop in museumshop, drankje in Nutstuin…) 

 

De kosten voor toegang en rondleiding Museum Rijswijk worden door school vergoed. 

 

Na afloop kan iedereen vanuit het Nutshuis naar huis of zelfstandig een bezoek brengen aan het UIT 

Festival Den Haag! 

 

 

http://www.museumrijswijk.nl/index.php
http://www.museumrijswijk.nl/tentoonstelling/papier-biennale-rijswijk-2018-23
http://www.museumrijswijk.nl/tentoonstelling/papier-biennale-rijswijk-2018-23
https://www.denhaagdirect.nl/acteur-owen-schumacher-met-fototentoonstelling-in-atrium-den-haag/
https://www.denhaagdirect.nl/acteur-owen-schumacher-met-fototentoonstelling-in-atrium-den-haag/
https://denhaag.com/nl/event/88540/de-stad-als-podium-owen-schumacher
https://denhaag.com/nl/event/88540/de-stad-als-podium-owen-schumacher
https://www.owenschumacher.nl/fotografie/
http://embassyfestival.com/
https://nutshuis.nl/production/new-european-ensemble-3/
https://nutshuis.nl/bezoek/tuin/
https://youtu.be/Z75_XTqUkG4
http://www.museumrijswijk.nl/
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Van vrijdag 31 augustus tot en met zondag 2 september is het UIT Festival 

Den Haag, de aftrap van het culturele seizoen 2018-2019.  

Dit gratis te bezoeken festival staat bol van optredens, previews en korting op kaartjes voor het 

seizoen van dans, theater en muziek. Er zijn diverse lokaties en alle culturele instellingen zijn 

vertegenwoordigd. Voor alles over het UIT Festival Den Haag: http://www.uitfestivaldenhaag.nl/ . Hier 

vind je het programma van de 3 dagen, informatie over alle deelnemers van de Cultuurmarkt op het 

Lange Voorhout ( het Koninklijk Conservatorium is er ook!), het Cultuurplein, het Embassy Festival en 

nog véél meer. 

 

Verdeeld over de vrijdagavond, zaterdagavond en zondag zijn er meer dan 100 gratis 

optredens te zien tijdens UIT Festival Den Haag! 
 

Een paar highlights (gratis!) uit het programma van enkele culturele instellingen tijdens het UIT 

Festival: 

* Theater Diligentia en Pepijn: https://www.diligentia-

pepijn.nl/home/#modal=/agenda/3574/De_trailer_van_jouw_cultuurseizoen/UIT_Festival_Den_Haag/

?type=show  

* Korzo: http://www.korzo.nl/nl/producties/uit-nacht-den-haag-korzo  

* Filmhuis Den Haag: https://www.filmhuisdenhaag.nl/agenda/event/buitenbios-la-la-land  

* Theater Dakota: http://www.theaterdakota.nl/nieuws/31-augustus-en-1-september-theater-

dakota/  

* Op de Cultuurmarkt op het Lange Voorhout presenteren ruim honderd culturele instellingen zich 

aan jou http://www.uitfestivaldenhaag.nl/cultuurmarkt-2/  Via deze link zijn alle culturele 

initiatieven aan te klikken om op hun website te komen… Handig! 
 

Mini open dag zaterdag 6 oktober  
Op zaterdag 6 oktober zal van 15:00 tot 17:00 uur in het Auditorium van de KABK een speciale 
voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden georganiseerd voor alle leerlingen van de diverse 
voortrajecten en voor geïnteresseerden zoals familie, vrienden en toekomstige studenten.  
Iedereen is welkom om tijdens deze voorlichting te luisteren en kijken naar afgevaardigden van alle 
bachelor 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 en contact te leggen tijdens 
een informele borrel. Vanwege het grote aandeel aan buitenlandse studenten binnen de voortrajecten 
zullen de presentaties in het Engels zijn. 
 

Trimesterexpo #1 woensdag 19 december 17:00-19:00 uur 
De eerste expositie waar we elkaar vast en zeker zullen treffen is Trimesterexpo#1 op woensdag 19 

december. Hierna volgen er nog twee (Trimesterexpo#2 vrijdag 5 april en Trimesterexpo#3 woensdag 

10 juli), zien we elkaar op de Open Dag op zaterdag 26 januari, is er een expositie moment na de 

projectweek in maart en tonen de examenleerlingen hun werk op de eindexamententoonstelling in 

april. Ik hoop jullie overal te ontmoeten. 

 

http://www.uitfestivaldenhaag.nl/
https://www.diligentia-pepijn.nl/home/#modal=/agenda/3574/De_trailer_van_jouw_cultuurseizoen/UIT_Festival_Den_Haag/?type=show
https://www.diligentia-pepijn.nl/home/#modal=/agenda/3574/De_trailer_van_jouw_cultuurseizoen/UIT_Festival_Den_Haag/?type=show
https://www.diligentia-pepijn.nl/home/#modal=/agenda/3574/De_trailer_van_jouw_cultuurseizoen/UIT_Festival_Den_Haag/?type=show
http://www.korzo.nl/nl/producties/uit-nacht-den-haag-korzo
https://www.filmhuisdenhaag.nl/agenda/event/buitenbios-la-la-land
http://www.theaterdakota.nl/nieuws/31-augustus-en-1-september-theater-dakota/
http://www.theaterdakota.nl/nieuws/31-augustus-en-1-september-theater-dakota/
http://www.uitfestivaldenhaag.nl/cultuurmarkt-2/
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Vervanging Floris en Laut tot Kerst 
Floris Kruidenberg en Laut Rosenbaum zullen hun lessen aan respectievelijk bovenbouw en onderbouw 

vanaf januari 2019 weer voortzetten. Tot de Kerst worden de lessen gegeven door twee fantastische 

docenten: Puck Schot, afgestudeerd aan de KABK richting Fine Arts zal de lessen concept/3d op 

woensdagmiddag aan de bovenbouw leerlingen geven. Rogier Willems, een bekend gezicht voor velen 

omdat hij eerder aan de SvJT een trimester les heeft gegeven, zal de lessen 2D aan de onderbouw op 

woensdagmiddag verzorgen.  

 

Te vertellen sinds BK-Nieuwsbrief voorjaar 2018… 

 

Trimesterexpositie #2  

Op 6 april vond de expositie in de KABK plaats om Trimester 2 af te sluiten. Voor alle leerlingen werd 

deze dag nog feestelijker omdat we na afloop samen pizza aten en naar twee concerten (van Boy Mesa 

en Sirom) zijn geweest van het Festival Rewire in het Koorenhuis.  

 

Eindexamenexpositie 
Op 26 april was de opening van de eindexamententoonstelling van Odine, Leo en Eileen. Druk bezocht 

en alles zag er prachtig verzorgd uit. Willem heeft de leerlingen begeleid, maar zij hadden voor álle 

docenten een fonkelende rode roos als bedankje. Een mooi gebaar. Alle drie zijn geslaagd en hebben 
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hun diploma behaald om volgend jaar door te gaan. Leo is aangenomen op het National College of Art 

and Design in Dublin. Odine is toegelaten aan de afdeling Fine Arts aan de KABK. Eileen gaat een jaar 

bij verschillende kunstenaars op stage om een mooi toekomstplan en passende studie uit te zoeken die 

bij haar past.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindbeoordelingen 
Op 28 mei was de eindbeoordeling, ook wel zomerbeoordeling, 

voor alle niet-examen leerlingen. Er werden aan twee leerlingen 

een taak gegeven die zij op 9 juli moesten presenteren. Beide 

leerlingen hebben het gehaald en daarmee zijn alle leerlingen 

bevorderd naar het volgende jaar! Proficiat!  
 

Excursie 31 mei Middelburg  
Op 31 mei zijn alle studenten van het voorbereidend jaar en 

leerlingen SvJT samen in een grote bus naar Middelburg gereden. Aldaar werd een bezoek gebracht 

aan de Vleeshal gevolgd door een bijzondere rondleiding en bezoek aan de tentoonstelling van Das 

Leben am Haverkamp in het Zeeuws Museum. De vier leden van dit kunstenaarscollectief zijn allen 

alumni van de KABK en ze waren voor ons speciaal allemaal naar Middelburg gekomen om zelf uitleg te 

geven bij hun werk. https://www.daslebenamhaverkamp.com/ . 

We sloten de dag af met een gezamenlijk diner in restaurant Vietnam in Vrouwenpolder en keerden 

met volle hoofden en magen terug naar een Den Haag. Een geslaagde dag! 

https://www.daslebenamhaverkamp.com/
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Workshop Watch That Sound  

Op 21 juni hebben alle leerlingen in de BK-les een workshop 

gevolgd, gegeven door medewerker Enyo van Watch That Sound. 

Hierin hebben ze geleerd om een compositie te maken als 

soundtrack bij een film/ beeld. De gebruikte software is voor 

iedereen gratis te gebruiken en te downloaden via hun website 

https://www.watchthatsound.nl/ .  

 

Kunstbende finale 
Op 30 juni was de landelijke finale van de Kunstbende in de Westergasfabriek in Amsterdam. Dante 

vertegenwoordigde onze provincie in maar liefst twee categorieën! Ze had de voorronde gewonnen in 

de categorie Film én Expo. Met een groep klasgenoten stapten we ’s morgens de trein in naar 

Amsterdam voor een dag vol muziek, dans, theater, taal, fashion, dj en expo. Op de website van 

Kunstbende is van alles te zien (foto & film) en lezen over deze wedstrijd voor jongeren tussen de 13 

en 18 jaar. Vorig jaar heeft Wiepke de finale gewonnen (zie verderop in deze Nieuwsbrief) en we 

kwamen haar als jurylid tegen. Dante heeft het geweldig gedaan en heeft de derde prijs gewonnen 

voor Film! Zie https://nl-nl.facebook.com/pg/KunstbendeZH/posts/ en https://kunstbende.nl/festival/. 

 

De werken van Dante gaan over haar transgenderbestaan en alle gevoelens die erbij komen kijken. Ze 

is geïnterviewd voor radio en tv, er zijn meerder documentaires gemaakt en er verschijnt regelmatig 

iets over haar in de media.   

Op radio 3 fm: https://www.npo3fm.nl/nieuws/tussenuur/385483-dante-15-is-transmeisje-en-maakt-

daar-kunst-over . 

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

Trimesterexpo#3 
Op 9 juli vond de derde en laatste Trimesterexpositie plaats, in het Atelier. Er 

was hard gewerkt om het Atelier “museum-klaar” te maken. Deze 

Trimesterexpo#3 vindt altijd plaats tijdens het Graduation Festival van de KABK 

https://www.watchthatsound.nl/
https://nl-nl.facebook.com/pg/KunstbendeZH/posts/
https://kunstbende.nl/festival/
https://www.npo3fm.nl/nieuws/tussenuur/385483-dante-15-is-transmeisje-en-maakt-daar-kunst-over
https://www.npo3fm.nl/nieuws/tussenuur/385483-dante-15-is-transmeisje-en-maakt-daar-kunst-over
https://www.ad.nl/video/production/dante-maakt-kunst-over-haarzelf~vp42943
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zodat alle bezoekers van deze eindexamententoonstelling, die in het complete gebouw van de KABK 

plaatsheeft gedurende een hele week, ook een bezoek kunnen brengen aan Atelier SvJT. Vice versa 

voor de bezoekers van onze expositie: zij kunnen de werken van alle 

afgestudeerden van alle diverse studierichting van de KABK bewonderen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiepke naar Amsterdam Fashion Week 

Wiepke heeft vorig jaar de landelijke finale van Kunstbende gewonnen. Eén van de 
prijzen was dat ze haar collectie mocht gaan showen tijdens de Amsterdam Fashion 
Week in september 2018. Afgelopen jaar heeft ze keihard gewerkt aan haar grote 
collectie met zelfgemaakte mode-items. Van kleding tot sieraden, van prints tot verf. 
Alle vakanties heeft ze doorgewerkt. Met hulp van Kunstbende coaches en oud-SvJT-
er Sarah Lauwaert is Wiepke er bijna klaar voor.  
Op 7 september is de Grote Dag! Lees er alles over op haar website 
https://www.wiepkewolfsbergen.com/. Hier lees je over verf maken van uien, zie je 
alle stappen van schetsen naar eindproduct, alle proefjes, concepten en berichten in 
de media. Bezoek deze fantastisch complete website!  
De collectie heet “it’s your gender and sexuality”. Wiepke heeft zelf via Voordekunst 
een crowdfunding opgezet om de omvang van dit alles mogelijk te maken. Ze heeft 

haar doel voor deze kostbare exercitie ruimschoots behaald door binnen mum van tijd de volle 100% 
(en zelfs meer!) aan gelden binnen te halen. Ik wens haar heel veel succes en lees vooral hoe het gaat 
op:  
 https://www.voordekunst.nl/projecten/6517-wiepke-gaat-naar-amsterdam-fashionweek  

 
  

 

https://www.wiepkewolfsbergen.com/
https://www.voordekunst.nl/projecten/6517-wiepke-gaat-naar-amsterdam-fashionweek
javascript:
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Afgelopen schooljaar 2017-2018… 
Er was veel noemenswaardigs om te delen het afgelopen jaar. Ik wil hier graag puntsgewijs aan 

refereren: 

 

 Excursie naar Rijswijk & Den Haag op de eerste zaterdag van het schooljaar. 

 Exchange met partnerschool in Vittorio Veneto en bezoek Biënnale 

Van 11 tot en met 18 oktober zijn 

klas 3 tot en met 6 op uitwisseling 

naar Venetië geweest. De leerlingen 

zijn bij de Italiaanse leerlingen van 

onze partnerschool Liceo Artistico 

Statale Bruno Munari in Vittorio 

Veneto een geruime week te gast geweest. Samen hebben ze een “gewone Italiaanse schoolweek” 

beleefd én we zijn drie keer een dag naar Venetië gereisd om de Biënnale en diverse musea te 

bezoeken.  

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

 Trimesterexpo #1  

 Sinterkerstviering (met veel droge worst) 

 Kerstbeoordeling  
 Excursie half januari samen met alle 

kunstplanleerlingen per bus naar Gent  

 Projectweek onderbouw fotografie 
“pinhole” met David 

 Open dag op zaterdag 27 januari was 

een groot succes op de KABK met ruim 
4.500 bezoekers. 

 Projectweek bij De Besturing  

half maart waar alle leerlingen een week lang in de leer zijn gegaan bij verschillende 
kunstenaars in hun atelier.  Ateliercomplex De Besturing kent verschillende disciplines 
waaronder modeontwerpers, meubelmakers, grafisch ontwerpers, beeldend kunstenaars, 
filmmakers, fotografen en schrijvers.  Kijk op http://debesturing.nl/ 

 Kadmium Concours in maart waar leerlingen aan mee hebben gedaan en een maand 

exposeerden in Delft.  http://www.kadmium.nl/  

 Etsen op de KABK door groep 7 & 8 bij Zanne was weer een feest. 

http://www.labiennale.org/en/Home.html
http://debesturing.nl/
http://www.kadmium.nl/


9 
 

  

 

En verder…        Alumni-nieuws 
Ori van Gelderen, die vorig jaar eindexamenjaar deed en een tussenjaar in Israël doorbracht, is 

aangenomen op de Rietveldacademie te Amsterdam.  

Brigitte Louter is geslaagd voor haar examen bij de afdeling Fine Arts aan de KABK met driemaal een 8 
als eindresultaat. Moeder bedankt ons nogmaals voor de basis die we in de SvJT hebben gelegd!  
 

Jasper van Blokland is afgestudeerd aan de Master Animation (na zijn bachelor Graphic Design) van St 

Joost Breda. 

Felix Mollinga heeft zijn bachelors voltooid aan de Design Academy Eindhoven. Werk van hem is ook 
te zien tijdens de Dutch Design Week van 20 tot 28 oktober 2018 in Eindoven.  

 

Felix Mollinga 

w: www.felixmollinga.com 

e: felix_mollinga@hotmail.com  

t: +31618567721 
a: Eindhoven, The Netherlands 
 

 

Altijd mooi om (nogmaals) te kijken: 

* Titaantjes. De documentaire serie van de VPRO over kinderen met een uitzonderlijk talent op het 

gebied van kunst. In de eerste reeks van 8 afleveringen uit 2015/2016 gingen er drie over onze 

leerlingen: Yana, Rodriguez en Sterre. In de tweede reeks uit 2016/2017 werd Dante gevolgd: 

aflevering Yana : http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/yana.html 
aflevering Sterre : http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/sterre.html 
aflevering  Rodriguez : http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/rodriquez.html 
aflevering Dante: http://www.npo.nl/titaantjes/18-09-2016/VPWON_1250298 
 

* In Klokhuis Maakt was Yana Haaitsma ook als animatie-maakster te zien in de uitzending van  8 

november 2016: http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3393/Yana%20maakt 

http://studio.hetklokhuis.nl/project/20/Stopmotion-animatie  
 

* De Ietsnut. In 2013 is er een documentaire gemaakt over Marijn Brussel door Martijn Bleekendaal 

met de titel “De Ietsnut” voor Kids&Docs en deze film sleepte diverse nominaties  en prijzen in de 

wacht.  

 

http://www.felixmollinga.com/
mailto:felix_mollinga@hotmail.com
http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/yana.html
http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/sterre.html
http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/rodriquez.html
http://www.npo.nl/titaantjes/18-09-2016/VPWON_1250298
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3393/Yana%20maakt
http://studio.hetklokhuis.nl/project/20/Stopmotion-animatie
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* “Zapp Echt Gebeurd- hoe is het nu met”. Het is nu vijf jaar later en Marijn is door Martijn 

opgezocht voor de opvolger van de Zapp Echt Gebeurd serie: “Zapp Echt Gebeurd- hoe is het nu met”. 

Nieuwsgierig hoe het nu is? Kijk dan op: https://www.zapp.nl/zapp-echt-gebeurd/nieuws/24335-hoe-

is-het-nu-met-marijn  

 

* Artikel over Dante en haar kunsten bij radio uitzending: 

https://www.npo3fm.nl/nieuws/tussenuur/385483-dante-15-is-transmeisje-en-maakt-daar-kunst-over  

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

 

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

Kijk bijvoorbeeld voor meer Marijn op https://marijnbrussel.wordpress.com/ of http://ietsnut.nl/ . 

Voor meer Dante op: https://www.youtube.com/channel/UCJcasPTlGeMwh09-NyMDS9g  

Voor meer Wiepke op: https://www.wiepkewolfsbergen.com/  

 

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

beeldende kunst en vormgeving waar ruim vier maanden door de hele afdeling BK aan is gewerkt. 

Speciaal voor het jubileumjaar. Onder leiding van regisseur Aike Dirkzwager, muzikale compositie 

gemaakt door Celia Swart en uitgevoerd door muziekleerlingen van het KC onder leiding van Ali Groen. 

Kasper van der Horst deed de camera en montage. De choreografie van de leerlingen dans was door 

Karine Guizzo gemaakt. Een waar gezamenlijk project van de drie disciplines met de première tijdens 

de open dag op zowel het Conservatorium als de Academie live uitgevoerd.  

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

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. Jan van Bilsen heeft in 

een brief aan alle ouders en leerlingen geschreven over de (acties naar aanleiding van) resultaten uit 

het leerlingtevredenheidsonderzoek. In zijn nieuwsbrief schreef hij: 

 

Tevredenheidsonderzoeken: een update  
Onlangs hebben de leerlingen en hun ouders een brief gekregen over de resultaten van het 
leerlingentevredenheidsonderzoek. Hierin staan ook de verbeteracties die al gestart waren of inmiddels 
in gang zijn gezet, zoals:  
- Het terugbrengen van de studielast in de onderbouw door:  
- Eén vast inhaalmoment voor toetsen in de hele onderbouw. Hierdoor missen leerlingen geen les meer 
als zij een toets moeten inhalen.  

- Aanpassingen in de lessentabel. Bijvoorbeeld: in het 2e en 3e leerjaar worden aardrijkskunde en 
biologie minder versnipperd aangeboden en in minder uren.  

- De studieles zal meer een spreekuur worden voor individuele leerlingen of groepjes leerlingen en 
minder een verplichte les.  
- Minder toetsen in de onderbouw en een betere spreiding. Bovendien gaan we het komend schooljaar 
ervaring opdoen met een toetsweek voor de onderbouw voor de kerst. We kunnen dan zien of de 
leerlingen een toetsweek prettiger vinden dan toetsen verspreid over de weken heen.  

- De oprichting van een medezeggenschapsraad waarvan ook leerlingen deel gaan uitmaken.  
 
Een aantal initiatieven binnen Muziek om de studielast te verlichten:  

https://www.zapp.nl/zapp-echt-gebeurd/nieuws/24335-hoe-is-het-nu-met-marijn
https://www.zapp.nl/zapp-echt-gebeurd/nieuws/24335-hoe-is-het-nu-met-marijn
https://www.npo3fm.nl/nieuws/tussenuur/385483-dante-15-is-transmeisje-en-maakt-daar-kunst-over
https://www.ad.nl/video/production/dante-maakt-kunst-over-haarzelf~vp42943
https://marijnbrussel.wordpress.com/
http://ietsnut.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCJcasPTlGeMwh09-NyMDS9g
https://www.wiepkewolfsbergen.com/
https://youtu.be/m8m7Q21-liY
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- Ensemblezang: de leerstof wordt aangeboden in de koorrepetities en solfègelessen en niet meer als 
apart vak.  

- Muziektheorie: twee in plaats van drie lessen per week. Het derde lesuur is voor leerlingen die extra 
hulp nodig hebben of verrijking willen.  
 
Een aantal initiatieven binnen BK om de kwaliteit te verhogen en de studielast te verlichten:  
- De zaterdag wordt een huiswerkdag onder begeleiding van een coach in plaats van docenten.  

- Voor en na de kerstvakantie krijgen de leerlingen een gesprek met een coach die hen gaat helpen met 
het structureren en organiseren van hun werk.  
 
Over sommige resultaten uit het onderzoek willen we in het nieuwe schooljaar graag met de leerlingen 
in gesprek om deze beter te kunnen begrijpen. En ook om samen met hen te kijken hoe dingen nog 
beter zouden kunnen. Aanmelden hiervoor kan bij Brigit Calame, docente Engels 
(b.calame@koncon.nl). Tevredenheidsonderzoek ouders:  
De resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder de ouders zijn inmiddels ook bekend en met hen 

gedeeld. Het aantal respondenten was 85. Het is mooi om te zien dat de ouders onze school ervaren als 

een plek waar hun kind de mogelijkheid krijgt om zijn/haar talenten te ontwikkelen! Op Scholen op de 

kaart kun je de resultaten bekijken. 

 

Ook ik zal hier puntsgewijs enkele zaken noemen: 

* Voor de kerst is er een groepsgesprek geweest tussen alle BK-leerlingen en Frank Karremans. Frank 

is jarenlang als docent (in de kunstvakken), mentor en coördinator verbonden geweest aan het 

Rijnlands Lyceum en weet als geen ander wat een loopbaan in de kunsten, onderwijs in de kunsten, 

talentontwikkeling en onderwijs betekent. Als een vertrouwenspersoon heeft hij deelgenomen in een 

groepsgesprek en verschillende vragen gesteld. De uitkomsten zijn gedeeld met alle BK-docenten en 

er zijn acties in gang gezet om onze structuur verder te optimaliseren.  

 

* Frank zal als externe vertrouwenspersoon/ begeleider/ mental coach voor alle BK leerlingen 

komend jaar individuele gesprekken voeren. Elke leerling wordt tweemaal ingepland (eenmaal voor 

en eenmaal na Kerst) om te bespreken hoe het gaat, of er zaken zijn waar de leerling tegenaan loopt, 

hoe de leerling alles ervaart, of er een hulpvraag is etc. Mocht er aanleiding zijn tot verdere acties of 

meerdere contactmomenten dan zal er contact worden opgenomen met de daarvoor bestemde 

personen. De gesprekken vinden plaats op donderdagen op de KABK tijdens de lessen van Willem en 

Zanne. Af en toe zal er dus een leerling een half uur missen.  

Opzet per donderdag:  

14:30-15:00 leerling 1 15:00-15:30 leerling 2 15:30-16:00 leerling 3 

16:15-16:45 leerling 4 16:45-17:15 leerling 5 17:15 open wie behoefte heeft. 

 

Data: 4 oktober 2018, 11 oktober 2018 (is PTA-week), 18 oktober 2018 (klas 4 afwezig), 1 november 

2018, 8 november 2018, 7 maart 2019, 21 maart 2019, 28 maart 2019 (PTA-week), 4 april 2019, 11 

april 2019 (=opening examenexpo dus korter). 

* Elke zaterdag zal Guido van der Linden als coach aanwezig zijn. De zaterdag is huiswerkdag met 

verplichte aanwezigheid en geen lesdag. Een coach is er waar nodig om te begeleiden in de processen 

en uitvoering. Guido is ook betrokken bij alle beoordelingen (tussen-, kerst- en zomerbeoordeling). De 

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

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

alle voortrajectdocenten (School voor Jong Talent, oriëntatiecursus, de kunstplannen, het 

voorbereidend jaar) elkaar ontmoeten en als verrijking en zelfbewustwording aan een training 

deelnemen waar ervaringen kunnen worden gedeeld, onzekerheden worden ingebracht, ieder meer 

over zichzelf en zijn vaardigheden leert en waar zij na afloop als een rijker voortrajectdocent naar 

buiten lopen.  Thema’s die aan bod komen liggen in de sfeer van het didactische en gaan over 

differentiatie, gesprekstechnieken en groepsdynamiek. Thema’s waar we allen mee te maken hebben 

en die niet aan bod komen in de lopende éénjarige vakdidactische cursus. Afgelopen 9 februari hebben 

wij een dag beleefd met het thema “verbinden”. In het ochtendprogramma over interculturele 

communicatie, invloed van diverse culturele achtergronden en bewustwording in de eigen (culturele) 

normen en waarden en hun invloed op de interactie met de student/leerling. In de middag hebben we 

een cursus EHBO gevolgd gericht op situaties in de klas. Op 8 juni stond de cursusdag in het teken van 

differentiëren. 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. Momenteel wordt er geschreven aan het nieuwe curriculum voor 

alle vakken in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Alles over deze herzieningen voor het 

onderwijs op www.curriculum.nu . Ik ben betrokken bij de feedbackrondes op de 

ontwikkelingsplannen omdat ook wij als KABK én namens álle vooropleidingen van alle academies in 

Nederland ons willen mengen in deze inhoudelijke herzieningen in het belang van de toekomst van ons 

(kunst)onderwijs.  

 

* In het kader van internationaal uitwisselen van ervaring en expertise ben ik in april naar Plymouth 

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

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

http://www.ronde-tafel.org/
http://www.curriculum.nu/
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nieuwe inzichten. Deze “PSCA” is een rood kubusvormig gebouw waar bijna 1000 leerlingen in de 

leeftijd van 4 tot en met 16 jaar samen onderwijs genieten. Individueel, zonder muren, samen en alles 

vanuit de kunsten en praktische benadering. Ik kan er een boek over schrijven, maar nog beter als je 

zelf eens een kijkje neemt: https://www.plymouthart.ac.uk/ en 

https://plymouthschoolofcreativearts.co.uk/ . 

In april 2019 zal ik samen met een gedeelte van de Ronde Tafel leden weer een bezoek brengen aan 

Plymouth om ook hen kennis te laten maken met deze manier van geïntegreerd kunstonderwijs.  

   

 

 ALGEMENE INFORMATIE: 
 

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. In het materialenhok 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. 

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

in de lades. In de kelder van de academie is een opslagruimte voor grote werkstukken. Na de 

kerstbeoordeling en de zomerbeoordeling worden alle gemaakte werkstukken mee naar huis genomen 

om plaats te maken voor nieuw werk. Elke leerling beschikt over een locker waar materialen ten allen 

tijde op voorraad voorhanden moeten zijn. Alle leerlingen worden verzocht om daarnaast altijd de 

beschikking te hebben over een klein budget om altijd materialen aan te kunnen schaffen in (de winkel 

van) de academie. 

 

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

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

Dummy, culturele dummy en persoonlijk archief 
De culturele dummy of het persoonlijk archief is erg belangrijk tijdens de opleiding. 
Iedere leerling heeft een dummy. In deze dummy worden schetsen gemaakt, tekstjes geschreven, 
ideeën geuit op welke manier dan ook, materialen uitgeprobeerd, inspiratiefoto’s bewaard, prints 
geplakt van kunstenaars en kunstwerken die bewonderd worden, documentatie/proces-foto’s geplakt 
en materiaalstudies gerelateerd aan de opdrachten gedaan. Een dummy is een persoonlijk boek, een 
soort dagboek in tekst en beeld. Iedere leerling heeft dan ook altijd zijn/haar dummy bij zich. 
In de eerste klas wordt er begonnen met het bijhouden van een cultureel dagboek: de culturele 
dummy. Dat is een lege dummy waarin alleen krantenartikelen, flyers, kaartjes, foto’s, recensies en 
zelfgeschreven reacties op culturele bezoeken geplakt worden over van alles wat de leerling 
interessant vindt. Projecten, festivals, exposities, concerten, dansvoorstellingen, theatervoorstellingen, 
films etc.. Alles wat met cultuur te maken heeft en door de leerling is bezocht of opgemerkt in de krant 
komt in dit dagboek te staan. Bij het artikel komt een reactie te staan. Dit kan kort en bondig zijn door 
middel van een post-it met één zin, of iets uitgebreider als een filmrecensie met sterrenwaardering. 
Elke week worden deze dagboeken klassikaal in de les besproken en zo leert de leerling zijn/haar 
horizon te verbreden en te verwoorden wat zijn/haar mening is. Ook kunnen er tips uitgewisseld 
worden over niet te missen exposities, voorstellingen, festivals etc. De docent geeft wekelijks tips voor 
culturele bezoeken. 
 
Bij de kerst- en zomerbeoordelingen wordt de dummy apart beoordeeld en wordt er gekeken of de 
leerling zich ontwikkeld heeft, in de dummy heeft gewerkt en een proces kan laten zien (nb: dit kan 
ook digitaal). In alle lessen wordt er aandacht besteed aan de dummy, maar er wordt ook verwacht dat 
de leerling naast de lessen op de KABK ook in zijn/haar dummy werkt. 
 
In de bovenbouw wordt gestart met het bijhouden van een persoonlijk archief. Dit is te vergelijken 
met een culturele dummy uit de onderbouw. In dit archief zitten alle culturele bezoeken, persoonlijke 
motivaties en interessante beelden die de leerling verzamelt. Tip aan de leerlingen is om op elk stuk 
verzameld beeldmateriaal een post-it te plakken met een korte beredenering waarom het in het 
archief zit. Dit persoonlijke archief is er niet alleen voor de horizonverbreding, maar speelt vooral een 
grote rol bij de toelating voor een kunstacademie.  
Wij raden alle leerlingen aan om: 
 

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

- 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 
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vaktijdschriften!), het bezoeken  van beurzen/tentoonstellingen, zien van films, spreken met 
studenten op de KABK, het bezoeken van ateliers, openingen van exposities en spreken met de 
kunstenaars etc.  
  

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

Materialen –thuis en op de academie 
In Atelier SvJT zijn enige materialen en gereedschappen vanuit school voorhanden in de materiaalkast. 
Hierin staan gelabelde bakken met handgereedschap en reserve materialen. 
Alle leerlingen moeten voor hun eigen voorraad zorgen van 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 altijd voorhanden zijn:  
Verf (tenminste de primaire kleuren), kwasten en penselen, palet, potje, houtskool, kneedgum, 
overjas/oud overhemd ter bescherming van de eigen kleding, fixeer of haarlak, klein tekenblok, 
gekleurde krijtjes, stiften, tape, schaar, plakband, lijm, (afbreek)mes, touw, liniaal, gum…. 
Zorg ervoor dat je altijd papier in je lade hebt liggen! 
Iedere leerling heeft 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 dagelijks geopend van 9:00 
tot 15:00 uur en in de avonduren. Ook op zaterdag kan je hier terecht tussen 10:00 en 12:00 uur. Je 
kan hier contant of 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. 



16 
 

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, vrijdag 7 december 2018, en de 
eindbeoordeling, maandag 3 juni 2019. Leerlingen die tijdens de kerstbeoordeling niet voldoende 
scoren zullen het laatste semester alles op alles moeten zetten om het jaar te halen.  
De eindbeoordeling is tevens een overgangsexamen en kan drie consequenties hebben:  

1. Het resultaat is voldoende en de leerling gaat over naar het volgende jaar. 
2. Het resultaat is twijfelachtig, de leerling krijgt een taak mee en presenteert dit op 12 juli 2019. 

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. 
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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. Een les op de academie staat gelijk aan een les op het KC, dus ook voor bovenbouw leerlingen 
geldt: bij tweemaal een spijbeluur 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 en op het informatie prikbord 
getoond. Bij binnenkomst is dus te zien wie er afwezig is. Vaak heeft de docent zelf via sms, mail of 
WhatsApp al aan de klas laten weten afwezig te zijn. Er kan bij afwezigheid van een docent altijd 
zelfstandig gewerkt worden in Atelier SvJT. 
Voor de lessen op zaterdag worden de absenten en telaatkomers ook bijgehouden en gelden er 
consequenties. 
 

Passen 
Iedere leerling die het BK-programma volgt krijgt een studentenpas op het KC die ook gebruikt wordt 
binnen de KABK. Deze pas is voorzien van een chip die opgewaardeerd kan worden bij de automaat 
naast de studentenadministratie op de KABK. Met deze pas kunnen er boeken en materialen worden 
geleend bij de bibliotheek, de diverse werkplaatsen en de centrale uitleen, maar ook kopietjes en 
prints worden gemaakt. Het is de enige manier om binnen de academie betalingen te doen 
(uitgezonderd het loket van de financiële administratie, de Academieshop en de kantine) en spullen te 
reserveren. 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 
van 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 
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procesmatig werken, conceptontwikkeling, experiment en onderzoek. In deze maand is er meer 
vrijheid en wordt er meer van de leerling gevraagd op het gebied van planning en organisatie. Ook dit 
is een leerproces. Deze vorm van zelfstandigheid maken de leerlingen zich eigen door het aan te gaan. 
Hiervoor is het belangrijk dat er samengestelde klassen zijn waarin de diversiteit en groepsdynamiek 
een rol spelen. Daarom wordt er doordeweeks gewerkt in gecombineerde klassen voor onderbouw en 
bovenbouw, en werken alle leerlingen op zaterdag (en bij projectweken) allemaal bij elkaar. 
 
Alle leerlingen uit de bovenbouw nemen ook deel aan de trimesterexposities en geven invulling aan 
deze momenten gebaseerd op respectievelijk waarneming, concept en persoonlijke fascinatie.  
 
Alle leerlingen gaan op zaterdag naar de academie om te werken aan hun opdrachten onder 
begeleiding van een coach (Guido van der Linden) in het Atelier. Doordeweeks worden de lesuren BK 
gebruikt om te werken aan BK en zijn de uren na thuiskomst bestemd voor het huiswerk van de 
reguliere schoolvakken. Op zaterdag wordt er aan BK 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.  
Wij gaan uit van een wekelijkse investering door de leerlingen van tenminste 12 uren naast de 12 
lesuren. Hierin meegenomen het voorbereiden voor de lessen, verzamelen van materialen, printen, 
zoeken, schetsen, lezen van kranten en vakbladen, kijken van documentaires, culturele bezoeken, 
meedoen aan wedstrijden etc. Zoals een musicus naast de lessen repeteert, zo is een leerling BK naast 
de contacturen met de docenten met zijn passie bezig.  
Het zal voor vele leerlingen die beginnen bij de SvJT een zoektocht zijn naar een balans in inspanning 
en ontspanning. Wij proberen de leerlingen te laten ervaren dat er ontspanning in inspanning kan zijn. 
Ontspanning is wat leidt tot groei en vernieuwing. Wij proberen alle leerlingen zo goed mogelijk 
gerelateerd aan de fase waarin zij verkeren kennis te laten maken met de studiehouding en mentaliteit 
die een studie in het kunstvakonderwijs verlangt. De SvJT is onderdeel van de vooropleidingen van de 
KABK en dat is waar we in onze structuur naartoe werken. 
Mocht er gedurende het schooljaar blijken dat er sprake is van disbalans dan zal er ten allen tijde in 
contact met de mentor/ studiebegeleider en ouders worden gezocht naar een passende oplossing. In 
ogenschouw nemend dat dit een vooropleiding is. 
 
Voor meer uitleg over de structuur en het curriculum van de opleiding kan je altijd een afspraak met 
mij maken, de Studiegids raadplegen of naar een informatiemoment aan het begin van het schooljaar 
komen.  
 

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

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

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

2019-2020 
2022-2023 

2020-2021 
2023-2024 

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

1e jaar 2e / 3e jaar Examenjaar  

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 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: woensdag 19 december 2018 
Expo trimester 2: vrijdag 5 april 2019 
Expo trimester 3: woensdag 10 juli 2019 
 

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

Materiaalgebruik Atelier SvJT 
 De materialenkast is open als er een docent aanwezig is. 

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

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

plek.  

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

 Zuinige omgang met de materialen. Het is voor iedereen.  

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

Zij zal beoordelen of het budget vervanging en vernieuwing toelaat.  

 

Regels Atelier SvJT: 
 Houd je werkplek schoon en opgeruimd. 

 Respecteer elkaars werkplek en elkaars rust. 

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

 

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 staat in het zaterdagenrooster en in het Calendarium van de KABK. Dit Calendarium is 
digitaal te vinden op www.kabk.nl bij Nieuws/ Agenda. 
Zie https://www.kabk.nl/onderwijs-aan-de-kabk/academische-kalender voor de Calender algemeen en 
de speciale aparte uitgave van het Calender Voortrajecten. 
 

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.mistermotley.nl/ Mr Motley 
 https://museumtijdschrift.nl/ - (vaak aanbiedingen voor dit tijdschrift, zoals 3 voor €20) 
 https://www.kabk.nl/agenda - Alles wat er binnen & buiten de KABK te zien is. 

 https://denhaag.com/nl - Voor alles wat er te doen is in Den Haag 

 http://www.volkskrant.nl/recensies/ - Recensies over alle facetten van cultuur & leven 
(handig ter voorbereiding op een cultureel bezoek en voor je culturele dummy!) 

 https://www.artifex.nu/ - De culturele agenda van Nederland 

 https://www.wearepublic.nl/ - We Are Public betekent onbeperkt toegang tot de beste 
cultuur voor maar € 15 per maand! 

 https://www.festivalinfo.nl/  - compleet overzicht van alle festivals, podiumkunsten (cabaret, 
theater, toneel, concerten) en artiesten 

 http://www.filmhuisdenhaag.nl/ - website Filmhuis Den Haag 

 https://www.museumkaart.nl/ - website Museumkaart met actueel overzicht alle musea 

http://www.kabk.nl/
https://www.kabk.nl/onderwijs-aan-de-kabk/academische-kalender
http://www.mistermotley.nl/
https://museumtijdschrift.nl/
https://www.kabk.nl/agenda
https://denhaag.com/nl
http://www.volkskrant.nl/recensies/
https://www.artifex.nu/
https://www.wearepublic.nl/
https://www.festivalinfo.nl/
http://www.filmhuisdenhaag.nl/
https://www.museumkaart.nl/
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 https://www.hnt.nl/home/  - Het Nationale Theater is de website van Theater aan het Spui, de 
Koninklijke Schouwburg en Het Nationaal Toneel. 

 https://www.diligentia-pepijn.nl/  - website theaters Diligentia en Pepijn 

 https://www.zuiderstrandtheater.nl/  - website Zuiderstrandtheater (ook vaak dans van KC) 

 http://www.korzo.nl/  - website Korzo, de plek om dans te zien en ervaren. 

 https://www.eyefilm.nl/  - Alles op en over film (Eye staat in Amsterdam) 

 https://nutshuis.nl/  - podium voor kunst, cultuur en maatschappij in Den Haag 

 http://www.museumnachtdenhaag.nl/ (op 6 oktober 2018. Thema dit jaar “in vuur en vlam”) 
 

Opslaghok kelder regels: 
PA.K 14    OPSLAG VOORTRAJECTEN 

Oriëntatie Cursus (OC) 

Voorbereideind Jaar (VB) 

Kunstplannen (KP) 

School voor Jong Talent (SvJT) 

 

Ga verantwoord om met deze ruimte, de materialen en werken.  

Respecteer en volg deze afspraken: 

 

1. Alleen te gebruiken van 27 augustus 2018 tot 1 juli 2019. 

2. Na 1 juli 2019 dienen alle opgeslagen materialen & werken door de eigenaar te zijn verwijderd. 

3. Materialen & werken in deze opslag zijn voorzien van label met naam + voortraject + 

telefoonnummer van de eigenaar. 

4. Materialen & werken ZONDER label worden verwijderd. 

5. Materialen & werken worden opgeslagen in de kasten/ rekken. NIET in de loopgang. 

6. Materialen & werken die de loopgang blokkeren worden verwijderd. 

7. Geen etenswaar, verpakkingen van etenswaar of eetbare materialen opslaan. 

 

 

Rooster 
Rooster 2018-2019 School voor Jong Talent  
De lessen zijn in Atelier SvJT- mits anders aangegeven 
 

 Onderbouw klas 1,2,3 Bovenbouw klas 4,5,6 

Maandag  14:30- 17:30  
Tot 26 januari 2019: interdisciplinair- Gosse 
Vanaf 26 januari 2019: fotografie- David  

Dinsdag    

Woensdag 14:30-17:30 2D – PB 125 * 
Tot Kerst: Rogier 
Na Kerst: Laut 

14:30-17:30 concept/3d  
Tot Kerst: Puck 
Na Kerst: Floris  

Donderdag 14:30-17:30 Theorie 
Zanne  

14:30-17:30 schilderen/tekenen/portfolio BA 020 
Willem 

Vrijdag 9:00 – 12:00 3D   
Tim  

 

Zaterdag 10:00-13:00 Atelier 
Guido 

10:00-13:00 Atelier 
Guido 

*3 oktober 2018 – OB- 2D les in etswerkplaats 

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/
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Over de docenten:  
 Zanne Zwart Theorie OB + 4m BB + 

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

070-3151417 (di ochtend) 
070-3154737 (KABK) 
 

Tim Breukers 3d OB    

Willem 
Moeselaar 

Schilderen/tekenen/p
ortfolio 

  

Laut Rosenbaum 2d OB   

Guido van der 
Linden 

Coach zaterdag   

Gosse de Kort Interdisciplinair BB   

David Galjaard Fotografie BB   

Floris 
Kruidenberg 

Theorie BB + 
Concept/3d BB 

  

Puck Schot Concept/3d BB   

Rogier Willems 2d OB   

 

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://lautrosenbaum.tumblr.com/  
http://www.haagsekunstenaars.nl/cv/32858/Floris+Kruidenberg en 
http://1646.nl/  
http://www.davidgaljaard.nl/nl/  
http://www.gossedekort.com/  
http://www.willemmoeselaar.nl/  
http://www.guidovanderlinden.com/ 

http://www.puckschot.com/  

http://www.rogierwillems.nl/  

 

  

ZATERDAGENROOSTER SVJT 2018-2019 

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.f.linden@gmail.com  . 

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

1-9-2018 1 
Guido & 
Zanne   excursiedag  

8-9-2018 2 Guido     

15-9-2018 3 Guido     

22-9-2018 4 Guido     

29-9-2018 5 Guido Grafiek (Jordie OC)   

6-10-2018 6 Guido   Mini open dag 15:00-17:30 

13-10-2018 7 Guido     

20-10-2018 Herfstvakantie       

mailto:z.zwart@kabk.nl
mailto:z.zwart@koncon.nl
mailto:voortraject@kabk.nl
http://www.timbreukers.nl/
http://lautrosenbaum.tumblr.com/
http://www.haagsekunstenaars.nl/cv/32858/Floris+Kruidenberg
http://1646.nl/
http://www.davidgaljaard.nl/nl/
http://www.gossedekort.com/
http://www.willemmoeselaar.nl/
http://www.guidovanderlinden.com/
http://www.puckschot.com/
http://www.rogierwillems.nl/
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27-10-2018 Herfstvakantie       

3-11-2018 8 Guido     

10-11-2018 9 Guido     

17-11-2018 10 Guido T&M (Nikkie OC)   

24-11-2018 11 Guido     

1-12-2018 12 Guido Fotografie   

8-12-2018 13 vervanger Fotografie + Keramiek   

15-12-2018 14 vervanger alle WP open   

22-12-2018 Kerstvakantie       

29-12-2018 Kerstvakantie       

5-1-2019 Kerstvakantie       

12-1-2019 15 Guido alle WP open   

19-1-2019 16 Guido alle WP open   

26-1-2019 OPEN DAG       

2-2-2019 17 Guido Fotografie   

9-2-2019 18 Guido Fotografie   

16-2-2019 19 Guido Fotografie   

23-2-2019 20 Guido 
Fotografie +  
Grafiek (Jordie OC)   

2-3-2019 voorjaarsvakantie       

9-3-2019 21 Guido Fotografie   

16-3-2019 22 Guido Fotografie   

23-3-2019 23 Guido Fotografie   

30-3-2019 24 Guido Fotografie   

6-4-2019 25 Guido 
Fotografie +  
T&M (Nikkie OC)   

13-4-2019 26 Guido Fotografie   

20-4-2019 Pasen       

27-4-2019 Koningsdag       

4-5-2019 Meivakantie       

11-5-2019 27 Guido Fotografie   

18-5-2019 28 vervanger Fotografie + Keramiek   

25-5-2019 29 vervanger alle WP open   

1-6-2019 30 Guido alle WP open   

8-6-2019 31 Guido alle WP open   

15-6-2019 32 Guido     

22-6-2019 33 Guido     

29-6-2019 Veteranendag       

6-7-2019 34 Guido     

Absenties worden bijgehouden. Consequenties te laat komen (te vroeg vertrekken) en absentie 
zonder officiële melding worden vertaald in o.a. corvee-taken. 
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School voor Jong Talent 2018-2019   Belangrijke data  
 

Dag Tijd Wat 

Maandag 27 augustus 10:15 – 14:00 uur 
 
15:00 – 21:00 uur 

Opening schooljaar op KC + startvergadering 
docenten BK op KC 
Vertrek naar strand voor spel&BBQ voor alle 
leerlingen SvJT namens oudercommissie 

Woensdag 29 augustus 
 

14:30-17:30 uur Start lessen op KABK (OB 2d + BB concept) +  
inrichten Atelier 

Zaterdag 1 september 10:00-17:00 uur Excursiedag Den Haag 

Zaterdag 1 september  TIP: Haags Uitfestival- 
http://www.haagsuitfestival.nl   

Zondag 2 september Hele dag TIP: Haags Uitfestival- 
http://www.haagsuitfestival.nl   

Maandag 3 september 17:30 uur KABK medewerkers BBQ  

Maandag 10 september 18:00-21:00 uur 
20:00 uur 

Informatieavond op KC voor nieuwe ouders 
Informatie op KC over BK  

Vr 21 t/m zo 23 september  TIP: Todaysartfestival – www.todaysart.nl   

Zaterdag 6 oktober 19:00-04:00 uur TIP: Museumnacht Den Haag 

Zaterdag 6 oktober 15:00 – 17:00 uur + 
borrel 
 

Mini-open dag: Informatie en voorlichting over de 
studierichtingen in het Auditorium KABK- 
verplichte aanwezigheid alle BK-leerlingen- alle 
geïnteresseerden welkom 

Do 11 t/m woe 17 oktober  PTA-week 1 

Do 18 t/m woe 24 oktober  Excursieweek klas 4 

Ma 22 t/m zo 28 oktober  Herfstvakantie 

Maandag 29 oktober  1e vrije dag SvJT 

Di 30 okt t/m zo 4 
november 

 TIP: Crossing Border Festival – 
www.crossingborder.nl  

Donderdag 15 november 12:00-14:00 uur 
 

Tussenbeoordelingsvergadering- resultaten 
worden gemaild 

Ma 19 nov t/m vr 7 dec  Toetsvrije periode 

Woensdag 5 december  Sinterklaasviering v.a. 10:30 uur- geen BK 

Vrijdag 7 december Inrichten v.a. 8:00 
Beoordelen v.a. 
10:00 uur 
Opruimen v.a. 18:00  

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

Ma 10 t/m vrij 14 
december 

 PTA-week 2 + toetsweek OB 

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

Donderdag 20 december BK-les met om 16:30 
uur 

Sinterkerstviering 
 

Vrijdag 21 december v.a. 10:00 uur Eigenwerkjesochtend en kerstlunch docenten op 
KC 

Za 22 dec t/m zo 6 januari  Kerstvakantie 

Maandag 7 januari 16:00 uur Nieuwjaarsborrel medewerkers KABK 

Dinsdag  8 januari avond Tafeltjesavond op KC 

Maandag 21 t/m vrijdag 
25 januari 

12:30-18:00 uur Projectweek OB 

http://www.haagsuitfestival.nl/
http://www.haagsuitfestival.nl/
http://www.todaysart.nl/
http://www.crossingborder.nl/
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Donderdag 24 januari 9:00-19:00 uur Excursie met kunstplannen samen 

Vrijdag 25 januari Tijdens les OB 
ochtend 

Inrichten voor Open Dag 

Zaterdag 26 januari 10:00-16:00  Open Dag KABK + KC 

Maandag 28 januari  Vrije dag SvJT (na open dag) 

Vrijdag 8 februari avond Concert GDC + PWS + Strand Links op KC 

Ma 18 t/m vrij 22 februari  PTA-week 3 voor 4h/ 4,5 v 

Ma 25 t/m zondag 3 maart  Voorjaarsvakantie 

Maandag 11 maart t/m 
vrijdag 15 maart 

12:30 – 18:00 uur Projectweek OB + BB  

Vrijdag 15 maart 18:00 uur Projectweek expositie 

Woensdag 20 maart 12:00 – 14:00 uur Tussenbeoordelingsvergadering – resultaten 
worden gemaild. 

Ma 25 t/m vr 29 maart  PTA-week 3 voor 5h/6v 

Vrijdag 5 april 17:00-19:00 uur Trimesterexpo #2 op KABK 

Maandag 8 april Na 14:30 uur Start opbouw eindexamenleerlingen 
eindexamenexpositie 

Dinsdag 9 april  Opbouwen eindexamenexpositie 

Woensdag 10 april 10:00 uur Eindbeoordeling examenleerlingen 

Donderdag 11 april 17:00-22:00 uur Opening eindexamenexpositie  

Vrijdag 12 april 10:00-19:00 eindexamenexpositie 

Zaterdag 13 april 10:00-14:00 
14:00 uur 

Eindexamenexpositie 
Opruimen eindexamenexpositie 

Vr 19 april t/m ma 22 april  Goede vrijdag + Paasvrij 

Ma 23 april t/m vrij 26 
april 

 Vrije dag 2 t/m 5 

Zaterdag 27 april  Koningsdag  

Ma 29 aprilt/m zo 5 mei  Meivakantie 

Ma 6 mei t/m vrij 10 mei  PTA-week 4 voor 4h/ 4,5v 

Ma 20 t/m vr 24 mei  Toelatingsweek voor bachelor Fine Arts KABK 

Dinsdag 28 mei  Toelatingsdag bachelors KABK voor 
Voorbereidend Jaar + SvJT studenten 

Do 30 & vrijdag 31 mei  Hemelvaartsvrij 

Maandag 3 juni 8:00 uur opbouw-
10:00 uur start 
beoordeling 

Eindbeoordeling  + taken uitdelen + vergadering 
docenten  

Donderdag 6 juni 9:00-21:00 uur Excursiedag Voorbereidend jaar + SvJT 

Zo 9 & maandag 10 juni  Pinksteren 

Zaterdag 29juni  Veteranendag- KABK gesloten 

Do 27 juni t/m vrijdag 5 
juli 

 PTA-week 5 + Proefwerkweek (OB) 

Vrijdag 5 juli 
Za 6 t/m do 11 juli 

16:00 uur 
11:00-20:00 

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

Woensdag 10 juli 17:00-19:00 uur Trimesterexpo# 3 op KABK 

Donderdag 11 juli 12:00 uur ALLE leerlingen (& geïnteresseerden): Bezoek 
eindexamenexpositie 
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Vrijdag 12 juli 10:00 uur 
 
16:00 uur 

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

Woensdag 17 juli 12:00 uur 
15:00 uur 
19:00 uur 

Lunch docenten SvJT 
Eindvoorstelling dansvakopleiding 
Diplomauitreiking op KC 

Maandag 22 juli  Start zomervakantie +  Staatsexamens 

Maandag 1 september v.a. 10:00 uur 
 

Opening schooljaar op KC + startvergadering 
docenten BK op KC 

Cursief = TIP 

Bold = docenten verplicht aanwezig 

 

Leerlingen SvJT  & speccies 2018-2019  

Klas OB  Klas BB  

1 Noepy van Pelt 4 Marlous Neelissen 

1 Antonia (Tonya) 
Perevosna 

4 Loes Teekema 

1 Margarita Wensink 4 Tyra Polderman 

1 Ilana Schreuder 4 Dante Keddè 

1 Ramses Verboom 6 V Savannah Weiler 

1 Imelda Schoutens 6 V ½  Marijn Brussel 

2 Loek Hazelbag 6 V Wiepke Wolfsbergen 

2 Clodagh Lyne Spec BB (6) Emma Sebregts 

2 Abbey Faithfull Spec BB do Femke Legue 

2 Cecile Jaspers   

3 Jorwin Brandt   

3 Jonas Muste   

3 Malik Jongen   

3 Teddy Siekman   

3 Yara Limpens   

Spec (2) Gwyn Den Boer   

Spec (1) woe Jesse Nijssen   
 

 

Ik wens iedereen een 

inspirerend, feestelijk en 

creatief nieuw jaar toe! 

Zanne. 

 


