


VOOROPLEIDINGEN 
Beeldende Kunst en Vormgeving
KoninklijkeAcademie van Beeldende Kunsten
Hogeschoolder KunstenDen Haag



• Kidsclub

• Kunstplannen/ Samenwerking met 

VO-scholen

• School voor Jong Talent

• Speccie: gecombineerd onderwijs

• Voorbereidend Jaar

• Oriëntatiecursus

Diverse Voortrajecten



Kidsclub Basisschool groep 7 en 8
Vrijdagmiddag 16:30-18:00 uur
Overwegen toelating te gaan doen voor 
School voor Jong Talent of één van de 
kunstplanscholen. 



Samenwerking met middelbare scholen:

• Segbroek College Den Haag

• Christelijk Lyceum Zandvliet Den Haag

• Bonaventuracollege Leiden

• Rijnlands Lyceum Wassenaar

Kunstplannen

School voor Jong Talent

Interfaculteit
Middelbare school van:
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
Koninklijk Conservatorium
Dansvakopleiding

Speccie

Gecombineerd onderwijs waarbij 
middelbare scholier lessen volgt samen 
met kunstplan of School voor Jong 
Talent.

Voorbereiding op bachelor afdelingen KABK en kunstvakonderwijs



Na middelbare school vóór bachelor

Voltijd 1 jaar

Internationale/EU studenten 60-70%

Leeftijd 17-25 jaar

Voorbereiding voor alle bachelor 

afdelingen

Voorbereidend Jaar



15 zaterdagen voor studenten en 

volwassenen

Leeftijd 16-60 jaar

Oriëntatie op kunstonderwijs

(studiehouding, mentaliteit)

Voorbereiding op Voorbereidend Jaar en 

bachelor afdelingen

Oriëntatiecursus



KABK – Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

Den Haag * Hoofd: Zanne Zwart – coördinator: Nieke Koek

Wie Wat Wanneer Voorportaal voor Aantal ll

(gemiddeld)

Kosten Aantal 

docenten

Kidsclub groep 7 en 8 basisschool, 

leeftijd 10 – 12 jaar

Vrijdagmiddag 16:30-

18:00
School voor Jong 

Talent en 

kunstplanscholen.

20-25

(1 klas)

€ 37,50 voor 

5 lessen

1 per keer, bij 

groep boven 20 

ll 2 docenten

Kunstplannen & 

kunstklassen 

Middelbaar onderwijs 

brugklas t/m 

eindexamenklas, leeftijd 

12 – 19 jaar

Samenwerking met VO-

scholen Segbroekcollege Den 

Haag, Bonaventuracollege 

Leiden, Rijnlands Lyceum 

Wassenaar en Zandvlietcollege 

Den Haag

Halve dag per week, 30 

weken verdeeld in 5 

verschillende  modules 

Voorbereidend Jaar 

en Bachelor 

opleidingen 

kunstacademie.

120

(gemiddeld 12 

klassen)

per school 

tussen €300 

en € 500 

p/jaar 

10-15

School voor Jong Talent Middelbaar onderwijs, 

leeftijd 12 – 19 jaar.

Middelbare school met 

Koninklijk Conservatorium en 

Dansvakopleiding samen, HAS, 

HAVO, VWO.

4 halve dagen per week 

(inclusief zaterdag) BK
Voorbereidend Jaar 

en Bachelor 

opleidingen 

kunstacademie.

24

(1 klas 

onderbouw, 1 

klas 

bovenbouw)

€1850 8-10

Speccie (speciaal 

voorbereidend traject/ 

gecombineerde 

leerweg/ externe 

leerling)

Middelbaar onderwijs, 

leeftijd 12 – 19 jaar

Gecombineerd onderwijs 

waarbij een VO-leerling lessen 

volgt bij de kunstplannen of de 

School voor Jong Talent

1 of 2 halve dagen per 

week
Voorbereidend jaar 

en Bachelor 

opleidingen 

kunstacademie.

12 €350 p/jaar 

voor 1 les 

(halve dag) 

p/week

Zie kunstplan 

en SvJT

Voorbereidend Jaar ná het VO-onderwijs , 

internationaal (60%), 

leeftijd 17 – 25 jaar

Ter voorbereiding op 

toelatingsexamen voor alle 

afstudeerrichtingen

Fulltime 1 jaar- 3 lesdagen 

per week + extra projecten

Bachelor 

opleidingen 

kunstacademie

65-70

(3 klassen)

€2100 9-11

Oriëntatiecursus Leeftijd 16-60 jaar, 

scholieren en werkenden.

Zaterdagcursus ter oriëntatie 

op kunstvakonderwijs. 

Twee cursussen van 15 

zaterdagen: september-

januari en februari-juni

Voorbereidend Jaar 

en Bachelor 

opleidingen 

kunstacademie

30

(2 klassen)

€650 per 15 

lessen

4-5 

kerndocenten + 

7 gastdocenten



Toelating voor alle voortrajecten    Fragmenten van www.kabk.nl

School voor Jong Talent Over de toelating:
Op dit spreekuur neemt de leerling een portfolio mee, een map aangelegd met 
zelfgemaakt werk. Hierin zitten zoveel mogelijk werken: tekeningen, schetsen, 
ontwerpen, modellen, beelden, foto’s, filmpjes, kleding, textiele uitingen, bouwsels, 
schilderijen, enz., die je op eigen initiatief hebt gemaakt.
Ook de aanwezigheid van een visueel dagboek waarin je inspiratiebronnen, ideeën, 
plannen, ervaringen en inzichten noteert vinden we interessant om te zien. De leerling 
kan ook een laptop meenemen waarop zijn of haar filmpjes, foto’s of andere digitale 
producten getoond kunnen worden. Er wordt verwacht dat de leerling met dit werk laat 
zien wat hij/zij gedaan heeft de afgelopen tijd.
Er wordt gekeken naar het creatieve vermogen, motivatie, aanleg, ideevorming, 
eigenheid/originaliteit, vermogen tot groei, de diversiteit en omgang met materialen en 
technieken. In het gesprek met de leerling worden al deze aspecten besproken. Na de 
toelating kan besloten worden of de leerling toelaatbaar is of niet, ofwel dat een tweede 
gesprek volgt, al dan niet met een vervolgopdracht.

Voorbereidend Jaar over portfolio:
Een portfolio is een map aangelegd met zelfgemaakt werk en inspiratiebronnen. Hierin 
zitten zoveel mogelijk werken: tekeningen, schetsen, ontwerpen, modellen, beelden, 
foto’s, filmpjes, kleding, textiele uitingen, bouwsels, schilderijen, enz., die je op eigen 
initiatief hebt gemaakt. Ook onaf werk, probeersels, aanzetten, materiaalexperimenten, 
voorbeelden, ideeën en testjes die bij je werkprocessen horen zijn hierin te vinden. Ook 
de aanwezigheid van een visueel dagboek waarin je inspiratiebronnen (kunstenaars, 
kunstwerken, ontwerpers, ontwerpen, onderwerpen, verhalen, plaatjes etc.), ideeën, 
plannen, ervaringen en inzichten noteert vinden we interessant om te zien. Je kan ook 
een laptop meenemen waarop jouw filmpjes, foto’s of andere digitale producten getoond 
kunnen worden. Er wordt verwacht dat je met dit werk laat zien wie je bent, waar je 
passie ligt en wat jij gedaan heeft hebt de afgelopen tijd.

http://www.kabk.nl


We beoordelen alle leerlingen en studenten. Per vooropleiding is het 
verschillend hoe we dat doen. De basis is een rapport met geschreven 
toelichting. 
Voor de kunstplannen en School voor Jong Talent (middelbaar onderwijs) 
beoordelen we op de volgende onderdelen:
Inzet
Onderzoek / Verslag
Uitvoering
Kwaliteit
Inzicht
Ontwikkeling
Presentatie
Ideeën / originaliteit
Dummy/ proces

De eindcompetenties bij het Voorbereidend Jaar zijn hetzelfde als de 
toelatingscompetenties van de bachelor afdelingen:
Creërend vermogen
Vermogen tot kritische reflectie
Vermogen tot groei en vernieuwing
Organiserend vermogen
Communicatief vermogen
Omgevingsgerichtheid
Samenwerkend vermogen



www.kabk.nl

Dank voor uw aandacht!

Vragen?

Zanne Zwart
z.zwart@kabk.nl




