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BK-NIEUWSBRIEF         voorjaar 2018 

 

Beste ouders, leerlingen en docenten, 

 

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

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

Ik informeerde in de eerste BK-Nieuwsbrief  (BK-Nieuwsbrief SvJT start 2017-2018) over diverse 

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

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

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

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

ook is, wordt doorgegeven en opgepikt door ouders en docenten. Vandaar deze informatieve 

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

 

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 allemaal te vertellen is 
en in de rode tekst algemene informatie. 
 
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 KABK 
z.zwart@kabk.nl  /  voortraject@kabk.nl  /  z.zwart@koncon.nl  

 

 

 

Alle BK-Nieuwsbrieven verschijnen op de website van de KABK , zie: 

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

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

 

 

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. 

 

 

mailto:z.zwart@kabk.nl
mailto:voortraject@kabk.nl
mailto:z.zwart@koncon.nl
https://www.kabk.nl/opleidingen/voortrajecten/school-voor-jong-talent
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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Belangrijke data:  
Maandag 19 maart 12:00 – 14:00 uur Tussenbeoordelingsvergadering – resultaten worden 

gemaild. 

Donderdag 29 maart  5e vrije dag SvJT 

Vr 30 maart t/m ma 2 april  Goede vrijdag + Paasvrij 

Vrijdag 6 april 17:00-19:00 uur Trimesterexpo #2 

Ma 9 t/m vrijdag 13 april  PTA-week 4 

Maandag 23 april  Opbouw eindexamenleerlingen eindexamenexpositie 

Woensdag 25 april 10:00 uur Eindbeoordeling examenleerlingen 

Donderdag 26 april 10:00-21:00 uur Eindexamenexpositie  

Vrijdag 27 april  Koningsdag 

Zaterdag 28 april v.a. 14:00 uur Opruimen eindexpositie 

Ma 30 aprilt/m zondag 6 mei  Meivakantie 

Donderdag 10 mei  Hemelvaartsvrij 

Ma 14 t/m vr 18 mei  Toelatingsweek voor bachelor Fine Arts KABK 

Zo 20 & maandag 21 mei  Pinksteren 

Maandag 28 mei 8:00 uur opbouw-
10:00 uur start 
beoordeling 

Eindbeoordeling  + taken uitdelen + vergadering 
docenten  

Donderdag 31 mei 9:00-21:00 uur Excursiedag Voorbereidend jaar + SvJT 

Vr 22 t/m vrijdag 29 juni  PTA-week 5 + Proefwerkweek (OB) 

Zaterdag 30 juni  Veteranendag- KABK gesloten 

Vrijdag 6 juli 
Za 7 t/m do 12 juli 

17:00 uur 
11:00-20:00 

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

Maandag 9 juli 17:00-19:00 uur Expo trimester 3 op KABK 

Dinsdag 10 juli 14:30 uur ALLE leerlingen: Atelier SvJT leegmaken en opruimen- 
alles naar huis of weg. 

Woensdag 11 juli 12:00 uur 
15:00 uur 
19:00 uur 

Lunch docenten SvJT 
Eindvoorstelling dansvakopleiding 
Diplomauitreiking op KC 

Donderdag 12 juli 12:00 uur 
 
16:00 uur 

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

Maandag 16 juli  Start zomervakantie +  Staatsexamens 

Maandag 26 augustus v.a. 10:00 uur 
 

Opening schooljaar op KC + startvergadering 
docenten BK op KC 
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Trimesterexpositie#2: 

Op vrijdag 6 april is Trimesterexpo#2 op de 

KABK van 17:00 tot 19:00 uur. 

Alle leerlingen exposeren één kunstwerk dat zij 

in het afgelopen trimester hebben gemaakt. 

Thema bij de onderbouw was “portret” en 

deze leerlingen laten hun visie op dit 

onderwerp zien. Ook zullen er enkele werken 

te zien zijn die in maart tijdens de projectweek 

bij De Besturing zijn gemaakt. Met een 

feestelijk hapje en drankje vieren we samen 

het eind van dit trimester met iedereen die wil 

komen kijken: wees welkom!  

Deze dag krijgt voor de leerlingen een extra 

feestelijke activiteit omdat we met zijn allen 

een uurtje langer op de KABK mogen blijven en 

samen pizza eten. Daarna wandelen we naar 

het Koorenhuis aan de Prinsengracht alwaar 

we twee concerten beluisteren van het Rewire 

Festival. Alle leerlingen zijn hierover 

geïnformeerd.  

Meer informatie over het Rewire festival en de 

concerten die we gaan zien: 

https://www.rewirefestival.nl/  

https://timetable.rewirefestival.nl/#/2018-04-

06/7wr9662b95m1-koorenhuis-

foyer/od38a7e987w9-boi-mesa/  

https://timetable.rewirefestival.nl/#/2018-04-06/po14q1nlvb53-koorenhuis-hall/lpq2w9lgnrvw-

sirom/  

 

Kunstbende 
Na de voorselectie in Korzo Den Haag zijn zowel Leo als Dante door in de 

categorie expo. Dante deed tevens mee in de categorie film en wist ook hier 

zich te plaatsen voor de voorronde in Rotterdam. 

De regionale voorronde Zuid-Holland is op zondag 22 april in het 

Maaspodium in Rotterdam: https://www.kunstbende.nl/agenda/voorronde-

zuid-holland/   .  

Kom je ook kijken en Leo en Dante aanmoedigen? Alle winnaars plaatsen zich 

voor de landelijke finale en strijden op zaterdag 30 juni in de 

Westergasfabriek te Amsterdam tegen de winnaars van alle andere provincies 

om Nederlands Kunstbende kampioen te worden (en gave prijzen te winnen!).  

Vorig jaar zagen we hier tijdens de landelijke finale Yana tweede worden in de 

categorie Film en Wiepke de eerste prijs in de wacht slepen in de categorie 

Fashion. Ze is nu hard aan het werk voor een van de prijzen die daar heeft 

gewonnen: het showen van haar eigen collectie tijdens de Amsterdam Fashion 

Week. Om alles te kunnen financieren heeft ze via voordekunst een 

crowdfunding opgezet en… ruimschoots (112%) gehaald! In de wekelijkse 

https://www.rewirefestival.nl/
https://timetable.rewirefestival.nl/#/2018-04-06/7wr9662b95m1-koorenhuis-foyer/od38a7e987w9-boi-mesa/
https://timetable.rewirefestival.nl/#/2018-04-06/7wr9662b95m1-koorenhuis-foyer/od38a7e987w9-boi-mesa/
https://timetable.rewirefestival.nl/#/2018-04-06/7wr9662b95m1-koorenhuis-foyer/od38a7e987w9-boi-mesa/
https://timetable.rewirefestival.nl/#/2018-04-06/po14q1nlvb53-koorenhuis-hall/lpq2w9lgnrvw-sirom/
https://timetable.rewirefestival.nl/#/2018-04-06/po14q1nlvb53-koorenhuis-hall/lpq2w9lgnrvw-sirom/
https://www.kunstbende.nl/agenda/voorronde-zuid-holland/
https://www.kunstbende.nl/agenda/voorronde-zuid-holland/
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nieuwsbrief van Jan stond erover: 

Wiepke gaat naar de Amsterdam Fashion Week  
Cultureel ondernemerschap kun je 

Wiepke Wolfsbergen niet 

ontzeggen. Ze heeft bij Kunstbende 

2017 het onderdeel Fashion 

gewonnen. De hoofdprijs: In 

september 2018 een nieuwe 

collectie presenteren op 

Amsterdam Fashion Week. Dat is 

een kostbare exercitie maar 

middels een crowdfunding actie 

heeft ze haar doel al behaald! We 

wensen haar uiteraard heel veel 

succes en voor iedereen die meer 

wil lezen: 

 https://www.voordekunst.nl/projecten/6517-wiepke-gaat-naar-amsterdam-fashionweek  
 

Eindexamenexpositie Leo, Odine en Eileen 
In de week van 23 april zullen de drie eindexamenleerlingen Leo, Odine en Eileen hun 

eindexamentenoonstelling opbouwen en openen. De eindexamenbeoordeling is op woensdag 25 

april en de opening staat gepland op donderdag 26 april. Momenteel wordt er door de leerlingen zelf 

hard gewerkt aan de organisatie en de pr en zal hun uitnodiging en poster binnenkort verspreid 

worden. Iedereen is welkom om deze expositie te komen bekijken op de KABK tijdens de 

openingstijden: donderdag 26 april 10:00-21:00 uur en zaterdag 28 april 10:00-14:00 uur. 

 

Eindbeoordeling 
Op maandag 28 mei start om 10:00 uur de eindbeoordeling voor alle niet-examenleerlingen. 

Om 8:00 uur kan er gestart worden met het inrichten van de eigen presentatie van het werk dat de 
afgelopen maanden is gemaakt. Om 10:00 uur start het docententeam met de rondgang voor de 
beoordeling. Als de leerling aan de beurt is zal er een mondelinge toelichting gevraagd worden, 
stellen de docenten enkele vragen en wordt de leerling verzocht even elders te wachten terwijl de 
docenten onderling bespreken hoe het de afgelopen maanden gegaan is en hoe de leerling scoort op 
de diverse punten van de beoordeling. De leerling wordt teruggeroepen en krijgt alvast mondeling te 
horen of de resultaten voldoende zijn. De cijfers en de geschreven toelichting worden in de vorm van 
een rapport (geprint via Magister) aan de leerlingen uitgereikt in de eerste week van juni. Er kan naar 
aanleiding van de resultaten van deze beoordeling contact opgenomen worden met desbetreffende 
docenten.   
 
Er is tussen 15:00 uur en 18:00 uur voor geïnteresseerden de mogelijkheid om langs te komen en de 
presentaties te zien. Om 18:00 uur ruimen de leerlingen hun werken weer op en nemen het mee 
naar huis om zo alle opslagmogelijkheden in de academie en het lokaal weer leeg te maken voor het 
nieuwe schooljaar. Let wel: het is geen tentoonstelling, maar een individuele presentatie van het 
gemaakte werk bedoeld voor de beoordeling. 
 
Deze eindbeoordeling, ook wel zomerbeoordeling, kan drie consequenties hebben:  

1. Het resultaat is voldoende en de leerling gaat over naar het volgende jaar. 
2. Het resultaat is twijfelachtig, de leerling krijgt een taak mee voor 12 juli 2018. Als deze taak 

onvoldoende wordt afgerond zal de leerling alsnog een andere school moeten gaan zoeken. 

https://www.voordekunst.nl/projecten/6517-wiepke-gaat-naar-amsterdam-fashionweek
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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. 

 

Eindexamenexpositie KABK – Graduation Festival 
Aan het eind van ieder schooljaar verandert het gebouw van de KABK in één groot museum. Alle 

studenten die eindexamen doen bij de bachelor en master afdelingen laten zien waarmee zij zijn 

geslaagd. Van fotografie tot modecollectie, van animatiefilm tot performance. Elke ruimte van de 

academie wordt opgeruimd, geverfd en ingericht door de eindexamenstudenten zelf. Een feestelijke 

week waarin naast dat er elke dag een diploma uitreiking van een afdeling plaatsheeft, ook alle 

studenten zelf bij hun werk aanwezig zijn om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Of 

natuurlijk felicitaties in ontvangst te nemen. Iedereen is welkom deze hele week om te komen kijken 

van zaterdag 7 juli tot en met donderdag 12 juli tussen 11:00 en 22:00 uur. Voor exacte 

openingstijden en het laatste nieuws: zie de website van de KABK www.kabk.nl . 

Samen met alle leerlingen BK én geïnteresseerden bezoeken wij deze expositie op donderdag 12 juli 

om 12:00 uur (zie “belangrijke data”). 

De studenten van de afdeling Textiel & Mode werken toe naar dé modeshow. Save the date 

zaterdag 16 juni! Alle shows van afgelopen jaren zijn op video geregistreerd en te zien op de website. 

Zeer de moeite waard om hier ok even te kijken: https://www.kabk.nl/agenda/fashion-show-2018 . 

 

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 en 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. Zo zal er volgend schooljaar 

op zaterdag geen docent als coach optreden omdat dit te verwarrend is voor de leerlingen. De 

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

en uitvoering. Volgend schooljaar zal Guido van der Linden vast aan ons docententeam worden 

toegevoegd en alle zaterdagen voor alle BK-leerlingen aanwezig zijn om te helpen. De docenten voor 

de reguliere vakken doordeweeks worden niet meer op zaterdag ingezet. 

Ook komt er een extern begeleider voor alle BK-leerlingen die tenminste eenmaal voor én eenmaal 

na de kerstvakantie een half uur per leerling individueel als mental coach fungeert. Verplicht voor 

alle leerlingen om naar deze afspraken te gaan die onder lestijd zullen vallen. Deze mental coach is er 

om te helpen met structuur en organisatie voor de leerlingen. Een te verwachten eerste vraag zal zijn 

“hoe is het met je? “ gevolgd door “loop je ergens tegen aan? Kan ik je helpen?” of “Hoe ervaar je…”. 

Deze mental coach is niet verbonden aan het de docenten of organisatie van de SvJT. Meer 

informatie over deze persoon en verdere invulling volgt in de volgende nieuwsbrief. 

→ 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 

http://www.kabk.nl/
https://www.kabk.nl/agenda/fashion-show-2018


6 
 

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 docentenopleiding of didactische vaardigheid gedaan. 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. Een verdere uitleg over de aangeboden cursus 
die een geheel jaar duurt: 
Docenten aan de KABK verzorgen onderwijs op hun vakgebied, begeleiden studenten en dragen bij 
aan de ontwikkeling van het curriculum. KABK-docenten hebben als kunstenaar of ontwerper een 
actieve beroepspraktijk en geven over het algemeen enkele dagdelen per week en/of een gedeelte 
van het jaar les. Het is voor de KABK van belang dat docenten zich, naast hun vakinhoudelijke 
expertise, ook bekwamen in de didactische aspecten van het docentschap. Anderzijds krijgen wij veel 
vragen van docenten om hierin verder geschoold te worden.  
Door middel van deze didactische training geeft de KABK tevens invulling aan de landelijke afspraak 
tussen Hogescholen om een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheden (BDB) en een 
basiskwalificatie Examinering (BKE) in te richten.  
Op dit moment zijn alle BK-docenten gediplomeerd óf bezig met deze cursus en bijna gediplomeerd. 

→ Ik organiseer jaarlijks cursusdagen/ trainingen voor al min 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.  

Onze volgende cursusdag is op vrijdag 8 juni en zal in het teken staan van differentiëren. Bij de SvJT 

hebben we bijvoorbeeld te maken met diverse niveaus én leeftijden binnen één klas.  

→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 afgelopen 3 april samen met adjunct 

directeur Miriam Bestebreurtje bij een regio bijeenkomst geweest om actief feedback te geven en 

mee te praten over de inhoudelijke ontwikkelingen na de eerste (van de drie) fase. Wij willen ons 

mengen in deze inhoudelijke herzieningen in het belang van de toekomst van ons (kunst)onderwijs. 

Met ons waren er verschillende culturele instellingen vertegenwoordigd (Het Nationaal Theater, de 

Cultuurschakel, Codarts etc.). Met al onze ervaringen en visie hopen we iets bij te kunnen dragen en 

te betekenen voor “ons onderwijs 2032”.  

http://www.ronde-tafel.org/
http://www.curriculum.nu/
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→ In het kader van internationaal uitwisselen van ervaring en expertise zal ik van 15 tot en met 18 

april een bezoek brengen aan Plymouth College of Art. Deze academie heeft een breed scala aan 

vooropleidingen en cursussen voor jongeren. Adjunctdirecteur en hoofd van de “Graduate School” 

Paul Fieldsend-Danks is bij ons op bezoek geweest en zal mij twee dagen rondleiden en in contact 

brengen met diverse studenten, docenten en directeuren aldaar. Ik ben benieuwd naar de financiële 

kant van hun opleidingen (het is gratis tot je 18e), de korte praktische cursussen (al dan niet in 

vakantieperiodes) en de speciale school waar alle leerlingen van basisschool groep 1 tot en met 

eindexamen middelbare school in één ruimte les krijgen. Alles vanuit de kunsten als basis. 

Honderden leerlingen in één ruimte samen variërend in leeftijd van 4 tot 19 jaar. Ook nieuwsgierig? 

Op hun website kan je van alles lezen: https://www.plymouthart.ac.uk/  

 

Over de docenten: 
Trots ben ik op mijn docenten. Ze zijn 

actief in de kunstenwereld en geven al hun 

ervaringen, inzichten en kennis door aan 

onze leerlingen. Tim Breukers was een 

half jaar voor een residency in Seoel (Zuid-

Korea) in 2016 en is in 2017 een half jaar 

in Calcutta (India) geweest. Momenteel 

doet hij nieuwe ervaringen op tijdens een 

zeer bijzondere residency in Melbourne 

voor zijn ruimtelijke keramische 

sculpturen. Hij is gevraagd door 

presentatie ruimte Onomatopee uit Eindhoven in samenwerking met BUS Projects. Vanzelfsprekend 

wordt alle kennis meegebracht naar de lessen met de onderbouw leerlingen en zal Tim iedereen 

middels de nieuwsbrief (en een blog) in woord en beeld op de hoogte houden.  

Op Tim’s planning de komende tentoonstellingen om het werk live te aanschouwen: 

Hold Me Now: Feel and Touch in an 
Unreal World  

Open Stedelijk Museum Amsterdam 

The Ceramics Department + Tim 
Breukers (advisor) 
  
  
  
  
Amongst more than 30 Rietveld 
Academy projects 

21 March 
  
23 March 19:00 – 22:00 
performances + screenings 
  
on view untill 24 March 

Museumplein 10  
Amsterdam 
www.stedelijk.nl  
  
10:00 – 18:00 Daily 
10:00 – 22:00 Friday 

  

!!!   ->  The Width of a Circle  <-  !!!   !!! Opening W139 

Yasser Ballemans, Tim Breukers, Esther 
de Graaf, Charlotte Koenen, Pádraic E. 
Moore, Leslie Nagel and Aura Rendón 
Benger, Suzie van Staaveren 
 On a metal ground you will encounter 
and walk upon an immersive 
installation; a testament to the 
possibilities of shared production and 
creative symbiosis. 

23 March 20:00 – 01:00 
  
  
  
  
  
  
on view until 29 April 

Warmoesstraat 139 
Amsterdam 
www.w139.nl  
  
  
  
  
12:00 – 18:00 Daily 

  

http://www.stedelijk.nl/
http://www.w139.nl/
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Unfair Opening Westergasfabriek 

Instalation with outcomes of my latest 
residency in Kolkata. 
  
  
  
40 solo exhibitions 

29 March from 17:00 – 
22:00  
  
ticket € 12,50 
  
  
on view until 02 April 

Pazzanistraat 33 
Amsterdam 
www.unfair18.nl  
  
12:00 – 21:00 Friday – 
Saturday 
12:00 – 18:00 Sunday – 
Monday  

  

Papier – Beton – Schaar Event W139 

!Magazine release! -> SECURITY 
CHECK DONE 
Collages about my residencys in Seoul, 
Hoorn and Kolkata. 
  
Game night 
Metal Monopoly, concrete dices, 
paper money, plastic cups, snacks and 
drinks. 

04 April 19:00 – 21:00 
magazine release + game 
night 
  
  
  
  
19:00 – 19:30 walk in 

Warmoesstraat 139 
Amsterdam 
  
  
  
  
Sign up: 
t.breukers@hotmail.com 

  

Being as becoming   Open Bus Projects 

Sanne Vaassen and Tim Breukers 
  
During exhibition the artists use the exhibition 
space as atelier / workshop / base camp /  
research lab / whatever. 
www.beingasbecoming.blogspot.com  
  
Onomatopee in collaboration with Bus 
projects 

11 April 
  
  
  
  
  
  
on view until 05 
May 

25-31 Rokeby Street 
Collingwood, Melbourne 
Australia 
www.busprojects.org.au  
www.onomatopee.net  
  
12:00 – 18:00 Tuesday – 
Friday 
10:00 – 16:00 Saturday 

 

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/ 

 

Van Tim voor deze Nieuwsbrief: 
Over Kolkata: 
Ik heb vier maanden gewerkt en rondgereisd in India. Ik 
heb gewerkt aan bronzen beelden gemaakt met de 
verloren was techniek en ik heb gewerkt aan LED 
panelen. Ik was nog nooit in India geweest, een wereld 
ging voor me open, dingen gaan er daar echt heel 
anders aan toe. Op mijn blog vind je een reisverslag dat 

http://www.unfair18.nl/
mailto:t.breukers@hotmail.com
http://www.beingasbecoming.blogspot.com/
http://www.busprojects.org.au/
http://www.onomatopee.net/
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/


9 
 

bestaat uit proces foto's, verzamelingen, collages, tekeningen, en vooral veel foto's van dingen die 
me daar opvielen. 
www.bemindia.blogspot.com 
Over Melbourne: 
Sanne Vaasen en Tim Breukers nemen deel aan de expositie / werkperiode georganiseerd door 
Onomatopee in samenwerking met Bus Projects in Melbourne. 
Tijdens de expositie gebruiken de kunstenaars de ruimte als atelier / werkplaats / basis kamp / 
onderzoeks lab / wat dan ook. Ik zal ook nu weer een blog bij houden met mijn ervaringen en deze 
keer voor iedereen een klein souvenirtje mee nemen. 
www.beingasbecoming.blogspot.com  
 

extra info Melbourne:  
"being as becoming: liberating-

art and/or liberating art" 

Sanne Vaassen and Tim Breukers 

Curated by: Freek Lomme  

Opening: Wednesday April 11, 6-

8 PM 

Dates: April 11 – May 5 2018 

 

"being as becoming: liberating-

art and/or liberating art" is a 

collaboration between public 

gallery and publisher 

Onomatopee (NL) and artist-run 

space Bus Projects (AU). The 

project integrates notions of ‘the 

contemporary’ and aims to 

assert the added qualities of 

artistic production in our life. 

Does art liberate and/or should it 

be liberated? 

 

In life, we operate with 

responsibility in our 

surroundings. As we progress 

from the here and now of our 

contemporaneity, we encounter 

various conditions by chance, 

conversations, technical 

opportunities and more. Artistic practice takes off from this practice based responsibility and 

releases different ensembles of conditions along the organising principles of various creative 

practitioners, which by offering new expressions bring awareness within the on-going newness of 

contemporary life and culture. 

 

Fore-fronting this direct contact with our surroundings from within the artistic practice, this project 

will contest the moral legitimacy of the ethics of modernism in arts and culture, will economically 

contest the under the invisible hand of monetized artistic circulation, will contest the traditional 

autonomous viewpoint of artistic practice, and will discuss the liberal agenda of cultural civilization at 

http://www.bemindia.blogspot.com/
http://www.beingasbecoming.blogspot.com/
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large. 

 

Devised by Onomatopee’s founding director Freek Lomme in association with Bus Projects director, 

Channon Goodwin, this endeavour vibrantly incites the independent art spaces and their inhabitants 

along the living qualities of the practice itself. Pushed by the premises of a thought-experiment, the 

project will promote dynamics over fixedness, and generate responsible and progressive imagination 

along various conditions involved, leading up to a more conclusive bundling in the eventual 

publication. 

 

Both exhibitions will feature open-studio or residency-like situations, which will be documented in a 

logbook/diary of causes and consequences written by local critics who follow the artistic process and 

will be visually recorded and shown by means of a stop-motion camera. At Bus Projects Dutch artists 

Sanne Vaassen and Tim Breukers will inhabit the space and engage conditions on site. Breukers 

embraces chance and opportunity in an outgoing, all-embracing manner that challenges ideas on the 

causality of wonder and opportunity, while Sanne Vaassen gives prominence to the motion of the 

unremarked, engaging with the fundamental, implicit existence of the natural elements that 

surround us. The artist will install themselves during the opening of the exhibition and de-install / 

pack during the finisage, stressing the ongoing dynamics of production and life throughout the show. 

During both exhibitions, visitors can engage in an ongoing on-site correspondence with 

critics/lecturers Sebastian Olma (writing from NL) and Johanna Drucker (writing from the US). 

Graphic design for the project will be delivered by Pierre Martin (FR); exhibition design by Dave 

Keune (NL). 

– Premises – 

if we understand everyone as an amateur in the dynamic face of progressive and experimental 

contemporaneity; 

If we understand contingency of opportunity a factor of artistic production; 

if we understand art as a dynamic service, rather than a static object only to be judged through a 

density of texts; 

if we understand the artistic rendition as a key to understanding art as a push for life; 

if we position the poetic momentum as a dynamic factor in engaging our subjective momentum; 

if we understand this dynamic as an open source of possibilities, rather than a paternalistic causal 

narrative; 

then how should the viewer engage, how should the art world deliver and how should artists 

position themselves in this arena? 

 

1 / 2 – Bus Projects Melbourne April 11 – May 5 

Opening Wednesday April 11, 6-8 PM 

Featuring artists Sanne Vaassen and Tim Breukers 

The artists will be available for conversations every Wednesday from 6 PM. 

2 / 2 – Onomatopee Eindhoven September 7 – October 7 

Featuring artists Philippine Hoegen and Alex Farrar 

The artists are available for conversations every Friday at 6 PM. 

 

Credits: 

Curator, editor and producer: Freek Lomme 

Co-curator at Bus Projects / advisor: Channon Goodwin 

Graphic design: Pierre Martin 

Exhibition design: Dave Keune 
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Artists: Sanne Vaassen, Tim Breukers and more to follow 

Confirmed contributing critics and writers: Sebasian Olma, Johanna Drucker, Steven ten Thije, 

Martha Buskirk. 

Made possible thanks to the Mondriaan Fund, the province of Noord-Brabant 

 

Publication 

To be released September 2018 

 

Oud student SvJT (Felix Mollinga) wint Nederlandse James Dyson Award met 
'offline digitale munt'  

De student Felix Mollinga heeft de 
Nederlandse James Dyson Award gewonnen 
met een offline portemonnee voor een 
speciale cryptovaluta. De Acoin is een bitcoin-
alternatief dat kan worden bewaard op een 
speciaal kastje, die draadloos is gekoppeld aan 
een bijbehorende smartphone-app. Het 
opgeslagen bedrag wordt op een display 
getoond.Geld kan worden overgemaakt naar 
andere apparaten door een 

vingerafdrukscanner in te drukken. Door twee Acoin-drives naast elkaar te houden en naar de 
tweede te swipen, kan het geld ook naar de andere drive worden overgemaakt. Een derde optie is 
om een Acoin met een bepaald bedrag fysiek aan iemand anders te geven.Volgens Mollinga kan niet 
worden bijgehouden waar de bitcoins voor worden gebruikt, omdat ze op de drive offline worden 
bewaard. Het geld is pas weer te traceren als het wordt overgemaakt naar een online rekening, maar 
dan is niet te zien welk pad de digitale munten hebben afgelegd.  
'Niet te faken'  
Hoewel het geld offline wordt gehaald, blijft het volgens Mollinga alsnog veilig. "Acoin gebruikt voor 
de opslag van valuta zogenaamde cryptovaluta 'keys'", aldus de bedenker tegenover NU.nl. "Dat zijn 
hele lange unieke codes die de waarde dragen van een X aantal cryptovaluta. Cryptovaluta zijn zo 
ontworpen dat je die codes niet kan faken.""Als je een Acoin openmaakt en andere ('valse') data op 
het geheugen zet, dan is het zo dat die data de volgende keer dat een gebruiker het weer op z'n 
bankrekening wil zetten geweigerd wordt. Want het is geen 'echt' geld."  
Anoniemer  
De student wil met zijn uitvinding betaalverkeer anoniemer maken. "Onze uitgaven geven weer wie 
we zijn en wat we doen", aldus Mollinga. "Met een cashloze toekomst verdwijnt ook onze vrijheid 
voor anoniem betaalverkeer, en Acoin is hier de oplossing voor."  
Mollinga heeft de nationale prijs gewonnen, waarvoor een bedrag van 2.500 dollar is uitgereikt. Hij 

dingt nu mee naar de internationale award. (bron: nu.nl) 

http://www.nu.nl/gadgets/4910432/student-wint-nederlandse-james-dyson-award-met-offline-

digitale-munt.html?redirect=1  

 

SvJT leerlingen in de media 
In voorgaande nieuwsbrieven hebben de links gestaan naar diverse afleveringen van de 

documentaire serie Titaantjes van de VPRO waar in verschillende afleveringen leerlingen van de SvJT 

zijn geportretteerd. Prachtige afleveringen over Dante, Yara, Sterre en Rodriguez. 

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. Het is 

nu vijf jaar later en Marijn is door Martijn opgezocht voor de opvolger van de Zapp Echt Gebeurd 

http://www.nu.nl/gadgets/4910432/student-wint-nederlandse-james-dyson-award-met-offline-digitale-munt.html?redirect=1
http://www.nu.nl/gadgets/4910432/student-wint-nederlandse-james-dyson-award-met-offline-digitale-munt.html?redirect=1
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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  

Marijn heeft nog meer in het nieuws gestaan de afgelopen tijd. Samen met Savannah heeft hij de 

MovieZone Award ontworpen: https://goudsdagblad.nl/goudse-kunstenaar-marijn-brussel-

ontwerpt-moviezone-award/ . 

Samen hebben zij ook meegedaan aan LichtKunstGouda: 

http://www.firmavandrie.nl/lichtkunstgouda/  . 

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

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

 

Geweest: Excursie Den Haag  
De eerste zaterdag van het schooljaar gaan we traditiegetrouw op pad omdat het gebouw van de 

KABK nog gesloten is. Op 26 augustus was er een dag vol diverse tentoonstellingen waar we heen 

zijn geweest in Rijswijk en Den Haag. We startten in Museum Rijswijk om de Textiel Biënnale te 

bekijken en wandelden via Bos Fine Art naar Galerie Heden. De route zette zich voort naar het Lange 

Voorhout, langs het werk van Jesper Just en Huis Huguetan. We wandelden door naar de Juffrouw 

Idastraat waar een bijzondere kerk zijn deur openstelde. Als je er niets van zou weten, zou je er zo 

voorbij lopen: een schuilkerk. We wilden de Grote Kerk van binnen bekijken die zijn deuren deze ook 

open zou stellen, maar helaas waren ze gesloten. Daarom namen we de lift naar de bovenste 

verdieping van de parkeergarage aan de Plaats om vanaf dáár van een breed uitziecht over de stad te 

genieten. We sloten de dag af in de Nutstuin bij een concert van het New European Ensemble. 

  

   

https://www.zapp.nl/zapp-echt-gebeurd/nieuws/24335-hoe-is-het-nu-met-marijn
https://goudsdagblad.nl/goudse-kunstenaar-marijn-brussel-ontwerpt-moviezone-award/
https://goudsdagblad.nl/goudse-kunstenaar-marijn-brussel-ontwerpt-moviezone-award/
http://www.firmavandrie.nl/lichtkunstgouda/
https://marijnbrussel.wordpress.com/
http://ietsnut.nl/
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Geweest: Mini open dag zaterdag 7 oktober  
Op zaterdag 7 oktober vond van 15:00 tot 17:00 uur in het Auditorium van de KABK een speciale 
voorlichtingsbijeenkomst plaats georganiseerd voor alle leerlingen van de diverse voortrajecten en 
voor geïnteresseerden zoals familie, vrienden en toekomstige studenten.  
Het was helemaal vol tijdens deze voorlichting waar afgevaardigden van alle bachelor 
studierichtingen van de KABK vertelden over hun afdeling: wat houdt het in, wat zou kunnen worden 
en welke toelatingseisen gelden er. Alle afdelingen werden vertegenwoordigd: Beeldende Kunst, 
Fotografie, Grafisch Ontwerpen, Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen, Textiel en Mode, 
ArtScience en Interactive/Media/Design. Na afloop van alle presentaties was er de mogelijkheid om 
vragen te stellen en contact te leggen tijdens een informele borrel. 
 

Geweest: Exchange met partnerschool in Vittorio Veneto en bezoek Biënnale 
Van 11 tot en met 18 oktober 2017 zijn alle BK-leerlingen uit klas 3 tot en met 6 op uitwisseling naar 

Venetië geweest en hebben we de Biënnale bezocht. De Biënnale is een toonaangevende 

internationale kunstmanifestatie die sinds 1895 tweejaarlijks, in de zomermaanden van juni tot 

november, in Venetië wordt gehouden. Hiernaartoe zendt elk land uit de wereld haar topkunstenaar 

van dit moment. Elke editie bezoeken we met de leerlingen uit de bovenbouw. We wisselen de 

bezoeken af met een uitwisselingsprogramma met onze exchange-partnerschool Liceo Artistico 

Statale Bruno Munari in Vittorio Veneto. Het is een uitermate geslaagde uitwisseling geweest en met 

drie keer een dag naar Venetië erbij hebben we een overweldigende hoeveelheid kunst gezien. Alle 

leerlingen zaten in een gastgezin bij de Italiaanse leerlingen thuis en hebben 8 dagen lang als een 

Italiaanse middelbare scholier doorgebracht. Guido en ik waren als begeleiders mee en hebben aan 

de geschreven tekst van Ernanda (voor de nieuwsbrief van Jan in november 2017) niets toe te 

voegen: 

 
 VIVA ARTE LICEO, School voor Jong Talent-Liceo Artistico Bruno Munari  

In een paar woorden is deze cultuurshot 
reis niet te noemen. We proefden de 
sfeer, de cultuur, de kunst, Venetië, 
Vittorio Veneto, de school van elk stukje 
namen een likje van deze Italiaanse 
bolletjes cultureel ijs.  
Nieuwsgierig, tikkeltje zenuwachtig 
begonnen we onze reis. Met het vliegtuig, 
de bus, de trein die ons één voor één naar 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstevenement
https://nl.wikipedia.org/wiki/1895
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veneti%C3%AB_(stad)
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plaats van bestemming brachten. Verwelkomd door onze gastvrije gastgezinnen, die ons een kijkje in 
eigen leven gaven voor 8 dagen lang. De deuren van de kunst school Bruno Munari werden voor ons 
geopend. Ze gaven ons een breed in zicht van hun kunstige bezigheden en hun visie op kunst. Wat 
anders is dan onze visie, maar zeker van te leren valt.  
Zo vervolgen we onze reis naar de tweedelige Biënnale dagen. Arsenale en de Giardini. Twee 
groepen naar twee delen. Viva Arte Viva. Waarin de kunstenaars versmelten met het “gewone” 
publiek. 120 kunstenaar uit 86 landen, hoe veel cultuur er wel niet bijeenkomt. De eerste groep 
dompelt zich onder in de kunst van Arsenale, een grote scheepswerf waar allerlei grootse 
kunstwerken te zien zijn. Elk hun eigen verhaal, elk hun eigen visie. Net als de Giardini, waar in elk 
paviljoen verschillende landen hun toonaangevende kunst tentoonstellen. De een begrijpelijk, de 
ander om langer over na te denken. Waar twee ontmoetingen met kunstenaar plaats vinden, onder 
genot van een lunch, waar zij hun ervaring en roeping met ons en ander publiek delen.  
Zo gaan de dagen verder, en maken we een tocht langs twee musea in Venetië. Punta della Dogana 
en Palazzo Grassi. Beide laten ze ons versteld staan van het levenswerk van Damien Hirst. Hij laat ons 
kennis maken met de gezonken fortuin schat van een vrij gelaten slaaf, van meer dan 2000 jaar 
terug. De grootte vraag luidt: Echt of niet? Het verhaal wordt gespeeld in een “documentaire” en 
levensgrote bronzen, marmeren en gouden beelden, die tot in detail laten zien waar ze voor bedoeld 
zijn.  
Zo vervolgen we onze reis naar verschillende plekken rond om Venetië. We maakten kennis met de 
breed gemaakte collectie sculpturen en gebouwen van beeldhouwer, architect en beeldend 
kunstenaar Canova van wie veel beelden oude verhalen uit de oudheid goed terug te zien zijn, met 
veel emotie. Waarnaar wij zijn graf, zijn levenswerk konden aanschouwen. Verhuld in een Romeinse 
tempel uiterlijk. Hup de bus in. Op naar de begraafplaats ontworpen door Scarpa. Waar onze ogen 
blijven hangen op dit vredige bouwwerk, waar veel wordt gespeeld met licht en ruimte en de natuur. 
Dan stranden we bij het museum over Bruno Munari in de ommuurde stad Citadella. De man die 
kunst toegankelijk wilde maken voor publiek. Voelen, bewegen, licht en gestroomlijnd. Zo mochten 
we kennis maken met zijn manier van werken en daar uit leren.  
De dagen vliegen voorbij.  
Zo krijgen wij een tour door het oude Vittorio Veneto, verteld door onze Italiaanse mede 
kunstenaars. De oude kerk, het oude paleis met onderdelen uit verschillende wereld delen en de 
oude schilderingen in een kerkje. Zo liepen we mee op school en bespraken onze ondervindingen 
met onze Italiaanse vrienden.  
Dan alweer de laatste dag. We liepen mee op Liceo Artistico Bruno Munari en zagen onze Italiaanse 
vrienden in actie. Proefden de sfeer.  
Zo kwam een emotioneel afscheid, de band die we op bouwde in acht dagen. Zo maakte we onze 
lange reis weer terug, met verdriet. Handjes zwaaien, handjes klappen. We praten nog na en stappen 
de trein, de bus en het vliegtuig weer in. Ons Italiaanse cultuur ijsje is op, de reis is voorbij, maar de 
smaak zal nog lang blijven. Iets om nooit te vergeten. Grazie!!  
Door Ernanda Brandt. 

 

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

 

 

http://www.labiennale.org/en/Home.html
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Voor deze 

uitwisseling/excursie heb ik 

een subsidie aanvraag via het 

Nuffic gedaan en is het gelukt 

om voor alle deelnemende 

leerlingen een 

tegemoetkoming van €150 te 

ontvangen. De uitspraak van 

de aanvraag liet enkele 

maanden op zich wachten, dus 

het was een mooi cadeau bij terugkomst toen dit nieuws binnenkwam.  

 

Geweest: kerstbeoordeling 
Op dinsdag 19 december vond de kerstbeoordeling plaats. Een beeldimpressie:  

      

  

Geweest: Trimesterexpo #1  
20 december 2017  
De trimester expo werd weer goed bezocht en de leerlingen 

vertelden trots over de door hen gemaakte werken. Exposeren in 

de grote galerie geeft de werken toch altijd weer wat extra’s waar 

de leerlingen goed gebruik van maken. De variëteit was weer 

groot, en dat is natuurlijk ook de bedoeling. Rechtsboven een werk 

van Loek, links onder van Leo en Mr. Wifi (rechts onder) is van 

Marijn. Leuk ook dat er een aantal collega’s aanwezig was hetgeen 

door de leerlingen (en hun ouders) zeer gewaardeerd wordt! (JvB)  
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Geweest: Sinterkerst viering 

      

Geweest: projectweek OB – fotografie met David 
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In de week van maandag 22 januari tot en met vrijdag 26 januari hebben de leerlingen uit de 
onderbouw elke middag van de week bij David het project “Pinhole” gedaan. In een paar dagen 
hebben zij hun eigen (pinhole)camera gebouwd en vele foto’s hiermee gemaakt.  In de donkere 
kamer (DOKA) hebben ze zelf de foto’s leren ontwikkelen. Resultaten van deze projectweek waren te 
zien op de open dag en zijn momenteel op het KC te bewonderen in de vitrinekasten tussen de 
lockerkastjes.  
De leerlingen hebben kennis gemaakt met het fenomeen fotograferen, les gehad in licht meten, 
ontwikkelen, afdrukken en presenteren.  
 

Geweest: Excursie januari Gent 
Op donderdag 25 januari zijn we met alle leerlingen van de kunstplannen samen (twee dubbeldekker 
bussen vol) op excursie naar Gent geweest. We hebben een bezoek gebracht aan het S.M.A.K. 
(Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) waar een tentoonstelling van Gerard Richter was. Daarna zijn 
we naar de expositie Hello Robot in het Design Museum geweest waar we een rondleiding kregen. 
Tussendoor hebben we met zijn allen samen geluncht in een bijzondere kerk. Een dag vol indrukken 
over heden, verleden en toekomst en verschillende kunstvormen.  
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Geweest: Open dag 
Zowel op de KABK als op het KC was de open dag op zaterdag 27 januari. Op de KABK was het een 

feestelijke dag met ruim 4000 bezoekers.     

 

 

 

 



22 
 

Geweest: Concours Kadmium 
Van 15 februari tot en met 18 maart 2018 was er de 

tentoonstelling “massa versus individu” te zien bij 

Kadmium in Delft. Tentoongesteld waren alle 

kunstwerken van middelbare scholieren uit Delft en 

omgeving die meededen aan het Concours Kadmium. 

Onze Renee deed ook mee. Ze is helaas niet in de 

prijzen gevallen, maar heeft wel een dikke maand in de 

galerie van Kadmium gehangen aan het Sint Agatha 

Plein (naast Museum Prinsenhoff). Zie: 

http://www.kadmium.nl/     

 

 

 

Geweest: Projectweek bij De Besturing  
Van maandag 12 maart tot en met vrijdag 16 maart was de jaarlijkse gezamenlijke projectweek voor 

alle BK-leerlingen. Ze zijn elke dag van 13:00 tot 17:00 uur “in de leer” gegaan bij professionele 

kunstenaars in hun ateliers van De Besturing.  Een unieke ervaring. Met dank aan Daniël van Dijck is 

het gelukt om de invulling van deze projectweek net als vorig jaar in De Besturing plaats te laten 

vinden. De kunstenaars en ontwerpers die hier actief zijn vinden het heel belangrijk dat 

de SvJT leerlingen dit jaarlijks project kunnen continueren en kennis maken met een wereld ná de 

academie.  

Ateliercomplex De Besturing kent verschillende disciplines waaronder modeontwerpers, 

meubelmakers, grafisch ontwerpers, beeldend kunstenaars, filmmakers, fotografen en schrijvers.   

Kijk op http://debesturing.nl/ .   

  

De kunstenaars die meegewerkt hebben zijn:  

- Myrte Memelink, Fashion Designer www.rubbersoul.nl . Heeft met haar groep leerlingen tassen 

ontworpen en gemaakt. Hierbij kwam het werken vanuit een 2d ontwerp op papier kijken en de 

vertaalslag naar 3d.  

- Harold de Bree, kunstenaar www.harolddebree.nl. Heeft met diverse houtsoorten collage-achtige 

ingelegde 2d werken gemaakt met de leerlingen. Ze gebruikten allerlei machines om de fijnste 

vormen te kunnen zagen en maken.  

- Bertus Gerssen, Fotograaf www.bertusgerssen.nl: Samen hebben de leerlingen aan een boekje/ 

uitgave gewerkt die middels verschillende foto’s, fotogrammen en de risoprinter tot stand is 

gekomen. Ze hebben anders leren kijken en denken met het thema “onderweg”. 

- Nynke Kosters, Kunstenares-Designer www.nynkekoster.com: Elke leerling in de groep bij Nynke 

heeft een 3d beeld gemaakt middels de techniek van het gips gieten. Ze hebben ervaren wat er 

gebeurt als je tijdens de gieting iets weg laat of juist toevoegt. Er zijn autonome en toegepaste 

objecten ontstaan. 

- Daniel van Dijck, Product ontwerper www.danielvandijck.com: Vanuit het keramiek hebben de 

leerlingen de kans gekregen om een beeldexperimenten uit te oefenen waarvan de grens tussen 

kunst en design bevraagd werd. Vanuit een persoonlijke benadering werd er bekeken hoe je dit tot 

een concept en tot een vormgeving kon omzetten. Met de speciale keramiek oven zijn de vele 

bewerkte gezichtsafdrukken echt gebakken en ontstonden er producten die soms autonoom en soms 

toegepast konden zijn. 

  

http://www.kadmium.nl/
http://debesturing.nl/
http://www.rubbersoul.nl/
http://www.harolddebree.nl/
http://www.bertusgerssen.nl/
http://www.nynkekoster.com/
http://www.danielvandijck.com/
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We sloten de projectweek af met een tentoonstelling op vrijdag 16 maart van 16:00 tot 

18:00 uur. Onder het genot van diverse hapjes en drankjes presenteerden alle leerlingen hun eigen 

werk. Er waren veel nieuwsgierige ouders gekomen naar De Besturing en zo werd deze projectweek 

feestelijk afgesloten.  Een kleine impressie:  

 

 

 

Geweest: Tussenbeoordeling 
Afgelopen 19 maart heeft de tussenbeoordeling plaatsgevonden. Het resultaat van deze 

beoordeling is naar desbetreffende leerling en hun mentor of studiebegeleider per mail verstuurd 

met het verzoek om het ook aan de ouders/verzorgers te laten lezen. In de cc van die email zijn de 

BK-docenten van de academie gevoegd zodat er bij vragen direct per mail contact gezocht kan 

worden met de betrokken docent. De BK-mentoren Willem (bovenbouw) en Zanne (onderbouw) 

nemen individueel tijdens hun lessen deze beoordelingen met de leerlingen door. Als er sprake is van 

matige tot onvoldoende resultaten dan heeft de leerling nog tot de zomerbeoordeling om deze 

cijfers omhoog te krijgen. Vooral de geschreven toelichtingen zijn hierbij het belangrijkst.  

 

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. Er wordt hard gewerkt om het materialenhok van een goede inrichting te 

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

en gereedschappen die voorhanden zijn. Als er door de leerlingen getoond wordt zorgvuldig met alle 

regels om te kunnen gaan zal het materialenhok worden voorzien van een open stellingkast waar 

diverse transparante gelabelde voorraadbakken in geplaatst zijn vol nieuwe materialen. Om het 

vertrouwen te winnen deze investering te doen is herhaaldelijk verzocht aan alle leerlingen zich te 

houden aan de regels die hiervoor zijn verspreid. Zowel in de nieuwsbrieven, losse brieven als in het 

Atelier zelf zijn deze te vinden.  

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

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

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

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

kerstbeoordeling en de zomerbeoordeling worden alle gemaakte werkstukken mee naar huis 
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genomen om plaats te maken voor nieuw werk. Elke leerling beschikt over een locker waar 

materialen ten allen tijde op voorraad voorhanden moeten zijn.  

 

Een herhaling uit eerdere berichten: 

Curriculum en voortgang 
In de eerste maand van het schooljaar zal een verkorte versie van het curriculum aan de leerlingen 
worden uitgedeeld en besproken (en op de website worden gezet). 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.  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. 
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In de bovenbouw wordt gestart met het bijhouden van een persoonlijk archief. Dit is te vergelijken 
met een culturele dummy uit de onderbouw. In dit archief zitten alle culturele bezoeken en 
persoonlijke motivaties en interessante beelden die de leerling verzamelt. Tip aan de leerlingen is om 
op elk stuk verzameld beeldmateriaal een post-it te plakken met een korte beredenering waarom het 
in het archief zit. Dit persoonlijke archief is er niet alleen voor de horizonverbreding, maar speelt 
vooral een grote rol bij de toelating voor een kunstacademie. Wij raden alle leerlingen aan om: 
 

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

- Elke dag de krant te lezen met de nadruk op de culturele bijlage van een kwaliteitskrant. 
Ben je niet in het bezit van een krant, vraag dan bij de buren, familie of vrienden om hulp. De 
Volkskrant heeft elke dag een bijlage genaamd “V” boordevol kunst en cultuur. De KABK is 
geabonneerd op alle kwaliteitskranten en deze liggen elke dag in de bibliotheek ter inzage. 
Aan het eind van de dag is het mogelijk om deze kranten mee te vragen zodat er artikelen 
kunnen worden uitgeknipt en bewaard. De KABK heeft ook kopieermogelijkheden.  

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

Hoe meer de leerling heeft gezien en ervaren, hoe groter de bron is om uit te putten voor het 
maken van en refereren aan eigen werk.  
Het is van groot belang om een breed cultureel zelfbewustzijn te scheppen door veel te zien en deel 
te nemen aan de grote wereld van de kunsten. Het ontwikkelen van het vermogen tot cultureel 
zelfbewustzijn is voor creativiteit essentieel. Het zelfbewustzijn bepaalt uiteindelijk hoe je handelt. 
Het ontwikkelen van dit vermogen maakt dat mensen vaardiger worden in het reflecteren (reageren) 
op zichzelf en anderen – op hun cultuur.  
En een goede kijk op de ander en op jezelf kan in de hedendaagse maatschappij de basis vormen 
voor een kritisch en cultureel zelfbewust burgerschap. 
 
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…. 
Zorg ervoor dat je altijd papier in je lade hebt liggen! 
Iedere leerling heeft elke les bij zich: dummy, culturele dummy, agenda 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 
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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. 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 19 december 2017, en 
de eindbeoordeling, maandag 28 mei 2018. 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:  

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

2018. 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.  

6. 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 
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jaar kan de leerling toelating doen aan de KABK en wordt het als voldoende vooropleiding 
gezien dat de leerling één jaar Havo heeft gedaan. Dit contract geldt alleen tussen de SvJT en 
de KABK. Je bent dan een “contract-leerling” en moet alle onderdelen van het contract met 
goed gevolg hebben afgerond. 

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

3. Natuurlijk kan een leerling ook eerst een MBO 4-opleiding voltooien en daarna doorstromen 
naar de KABK. 

4.    Een leerling kan ook een twee-in-één jaar doen op bijvoorbeeld het Luzac college. Dat                            
betekent dat je in één jaar tijd twee jaar Havo doet en je Havodiploma haalt. 

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

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 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. 
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 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 
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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. 
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. 

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

2016-2017 
2019-2020 

2017-2018 
2020-2021 

2018-2019 
2021-2022 

Thema: Landschap  
Beeldaspecten: ruimte, 
structuur, licht 

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

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

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

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

Thema: Architectuur  
Beeldaspecten: ruimte, 
structuur 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1e jaar 2e / 3e jaar Examenjaar  

Thema: Waarneming/observatie, 
vorm/materie 
Vraag: Wat is waarneming?   
Hoe: Werken vanuit vorm (niet 
inhoud) 

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

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

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

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

Waarom  Eindexamenexpositie organiseren en 
toelating Hbo 

 
Elk trimester nemen de 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. 
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Expo trimester 1: woensdag 20 december 2017 
Expo trimester 2: vrijdag 6 april 2018 
Expo trimester 3: maandag 9 juli 2018 
 

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

 De materialenkast is open als er een docent aanwezig is 

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

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

plek.  

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

 Zuinige omgang met de materialen. Het is voor iedereen.  

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

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

 

Regels Atelier SvJT: 

 Houd je werkplek schoon en opgeruimd. 

 Respecteer elkaars werkplek en elkaars rust. 

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

 Geen werkstukken in de looppaden. 

 Maak schoon wat je vies hebt gemaakt. 

 Veeg de vloer voor het verlaten van de les. 

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

Sluit de computer af en zet uit na gebruik. 

 Geen giftige stoffen, geen spuitbussen en geen vuur in het lokaal gebruiken. Overleg altijd 

met de docent voordat je een materiaalexperiment doet. 

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

werk wordt in de kelder bewaard.  

 Na afloop van een presentatie dient al het gemaakte werk weggehaald te worden: mee 

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

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

losse materialen verspreid door het Atelier. 

 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. 
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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 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:  

 https://mailchi.mp/df07390b3271/de-februari-van-mister-motley?e=91d75585ea Mr Motley 
 https://museumtijdschrift.nl/ - (vaak aanbiedingen voor dit tijdschrift) 
 https://www.kabk.nl/agenda - Alles wat er binnen & buiten de KABK te zien is. 

 https://denhaag.com/en/  - 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! 

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

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

 http://www.museum.nl/ - website Museumkaart met actueel overzicht alle musea 

 https://www.hnt.nl/home/  - Het Nationale Theater is de website van Theater aan het Spui, 
de Koninklijke Schouwburg en Het Nationaal Toneel. 

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

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

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

 http://www.museumnachtdenhaag.nl/ -  

 

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

Maandag  14:30- 17:30  
Tot 27 januari 2018: interdisciplinair- Gosse 
Vanaf 28 januari 2018: fotografie- David  

Dinsdag 14:30-17:30  
2d - Laut  

 

Woensdag  12:45-14:15  
Theorie (klas 5) - Floris  
14:30-17:30  
concept/3d - Floris  

Donderdag 14:30-17:30  
theorie - Zanne  

14:30-17:30  
schilderen/tekenen/portfolio – Willem 

Vrijdag 9:00 – 12:00 3d –  
Tot 1 januari 2018 Guido 
Vanaf 1 januari 2018 Tim  

 

Zaterdag 10:00-13:00  
Atelier SvJT met coach 

10:00-13:00  
Atelier SvJT met coach 

 

 

 

http://www.kabk.nl/
https://mailchi.mp/df07390b3271/de-februari-van-mister-motley?e=91d75585ea
https://museumtijdschrift.nl/
https://www.kabk.nl/agenda
https://denhaag.com/en/
http://www.volkskrant.nl/recensies/
https://www.artifex.nu/
https://www.wearepublic.nl/
http://www.festivalinfo.nl/
http://www.filmhuisdenhaag.nl/
http://www.museum.nl/
https://www.hnt.nl/home/
http://www.diligentia-pepijn.nl/
https://www.eyefilm.nl/
http://www.nutshuis.nl/
http://www.museumnachtdenhaag.nl/
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Zaterdagenrooster: 

ZATERDAGENROOSTER SVJT 2017-2018 

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 Laut via voortraject@kabk.nl én lautrosenbaum@gmail.com . 

Dag  

10:00-13:00- KABK 

open tot 17:00 Docent-coach Werkplaats open Bijzonderheden 

31-3-2018       Paasvrij 

6-4-2018       Trimesterexpo # 2 

7-4-2018 26 David computer   

14-4-2018 27 Laut     

21-4-2018 28 Laut     

25-4-2018       Eindexamenbeoordeling  

28-4-2018 29 Tim keramiek/klei   

5-5-2018       meivakantie  

12-5-2018 30 Laut     

19-5-2018 31 David     

26-5-2018 32 Laut allemaal   

28-5-2018       Eindbeoordeling  

2-6-2018 33 op aanvraag allemaal   

9-6-2018 34 op aanvraag allemaal   

16-6-2018 35 op aanvraag     

23-6-2018 36 Laut     

30-6-2018       veteranendag- KABK dicht 

7-7-2018 37 Laut     

9-7-2018   allen    Trimesterexpo # 3 17:00-19:00 

Absenties worden bijgehouden. Consequenties te laat komen (te vroeg vertrekken) en absentie zonder officiële 

melding worden vertaald in o.a. corvee-taken. 

 

 

Er is nog veel meer te vertellen en te zien over het reilen en zeilen 

van de afdeling BK. Ik hoop jullie voor nu genoeg informatie te 

hebben verstrekt en zie uit iedereen te ontmoeten op de 

Trimesterexpo#2, de eindexamententoonstelling eind april, 

Trimesterexpo#3 op maandag 9 juli, of  bij de finale van Kunstbende 

bijvoorbeeld.  

 

Tot ziens! 

Groeten Zanne.  

 


