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Elke samenwerking is maatwerk en het slagen hangt af van een aantal  
factoren en criteria. Alle samenwerkingsprojecten maken deel uit van  
het onderwijs en worden uitgevoerd door studenten. 

Commitment
Anders dan bij een opdracht aan professionals, staan in de samenwerking met studenten 
zowel het proces als het eindresultaat centraal. De samenwerkingspartner is nauw be
trokken bij de gehele uitvoering van het project en volgt zo het complete creatieve proces, 
van concept tot ontwerp. Tegelijkertijd wordt nadrukkelijk een commitment gevraagd:  
de interactie tussen samenwerkingspartner en student/onderwijs is van wezenlijk belang 
in het proces en vormt een belangrijk onderdeel van de educatie.

Wederzijdse verwachtingen
Voor een succesvolle samenwerking is het noodzakelijk dat de wederzijdse verwach  
tingen aan het begin worden uitgesproken. Daarom stelt de KABK samen met de partner 
een briefing op waarin alle aspecten worden benoemd. Zo beginnen beide partijen aan  
een optimale samenwerking binnen een vooraf vastgesteld plan, budget, planning en  
verwachtingspatroon.

NB: Een samenwerking met de KABK betekent vooral een samenwerking op creatief  
gebied. De KABK bezit niet de capaciteit om de productie van oplagen of edities van  
een ontwerp te produceren. Hiervoor zal de samenwerkingspartner zelf een derde  
moeten inschakelen. De KABK kan hier uiteraard in adviseren! 

Investering
De KABK ontvangt met grote regelmaat voorstellen voor samenwerking. Elk voorstel  
wordt serieus bekeken en beoordeeld door afdelingshoofden en docenten. Zodra een  
samenwerking daadwerkelijk tot stand komt, investeren we graag onze expertise, facilitei
ten en promotionele activiteiten in de samenwerking. Van onze samenwerkings partners 
wordt naast nauwe betrokkenheid een startbijdrage gevraagd, die ten goede komt aan 
het onderwijs. Voor culturele instellingen is dit € 500, en voor nietculturele instellingen 
€ 1500,. Deze bijdrage staat los van de kosten voor materiaal en productie. Deze kosten 
worden in een projectbegroting in onderling overleg vastgesteld.

Richtlijn voor samenwerking 
met de KABK
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Criteria voor een succesvolle samenwerking  
Uit ervaring weten we dat een project succesvol binnen het onderwijs  
kan worden uitgevoerd, als rekening wordt gehouden met deze zaken:

Juiste timing
De KABK is een onderwijsinstelling en werkt binnen een strak onderwijsrooster. 
Het jaar bestaat uit twee semesters: van september t/m januari en van februari t/m juni.  
De lessen vinden plaats op werkdagen tussen 9.00–17.00 uur. De voorbereidingstijd voor 
een succesvolle samenwerking is 4 tot 6 maanden. In de maanden juli en augustus vinden 
geen onderwijsprojecten plaats.

Inhoudelijk passend
Elke afdeling van de KABK kent een zorgvuldig opgebouwd curriculum dat uitdrukking 
geeft aan de artistieke visie van de afdeling. Om een opdracht te kunnen passen binnen 
een afdeling moet deze passen binnen dit curriculum. (Hoofd)docenten beoordelen elke 
binnenkomende opdracht op inhoudelijke gronden. Van belang hierbij is dat de opgave 
voldoende ‘open’ geformuleerd is: studenten moeten een eigen invulling kunnen geven 
aan de vraag die wordt gesteld in het project.


