Vooropleidingen Nederland Ronde Tafel
samengevat
KABK – Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
Den Haag * Hoofdcoördinator: Zanne Zwart – coördinator: Nieke Koek
Wie

Wat

Wanneer

Voorporta
al voor

Aanta
l
(gemidde
ld)

Kidsclub

groep 7 en 8
basisschool,
leeftijd 10 – 12
jaar

Vrijdagmiddag
16:30-18:00

School voor
Jong Talent
en
kunstplansch
olen.

20-25
(1
klas)

Kunstplannen
& kunstklassen

Middelbaar
onderwijs
brugklas t/m
eindexamenklas
, leeftijd 12 –
19 jaar

Samenwerking
met VO-scholen
Segbroekcolleg
e Den Haag,
Bonaventuracol
lege Leiden,
Rijnlands
Lyceum
Wassenaar en
Zandvlietcolleg
e Den Haag

Halve dag per
week, 30
weken verdeeld
in 5
verschillende
modules

Voorbereide
nd Jaar en
Bachelor
opleidingen
kunstacadem
ie.

120

School voor
Jong Talent

Middelbaar
onderwijs,
leeftijd 12 – 19
jaar.

Middelbare
school met
Koninklijk
Conservatorium
en
Dansvakopleidi
ng samen, HAS,
HAVO, VWO.

4 halve dagen
per week
(inclusief
zaterdag) BK

Voorbereide
nd Jaar en
Bachelor
opleidingen
kunstacadem
ie.

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

Voorbereide
nd jaar en
Bachelor
opleidingen
kunstacadem
ie.

12

Voorbereidend
Jaar

ná het VOonderwijs ,
internationaal
(50%), leeftijd
17 – 25 jaar

Ter
voorbereiding
op
toelatingsexam
en voor alle
afstudeerrichti
ngen

Fulltime 1
jaar- 3
lesdagen per
week + extra
projecten

Bachelor
opleidingen
kunstacadem
ie

40
(2
klassen
)

(gemidd
eld 12
klassen)

20
(1 klas
onderbou
w, 1 klas
bovenbou
w)

Oriëntatiecurs
us

Leeftijd 16-60
jaar, scholieren
en werkenden.

Zaterdagcursus
ter oriëntatie
op
kunstvakonder
wijs.

Twee cursussen
van 14
zaterdagen:
septemberjanuari en
februari-juni

Voorbereide
nd Jaar en
Bachelor
opleidingen
kunstacadem
ie

30
(2
klassen
)

AKI/Artez
Enschede * Coördinator: Christine van der Heide
Jeugd
kunstacademie
Kunstschool
Kaliber
In
samenwerking
met de AKI

jongeren van 8
tot 12 èn 13 tot
18 jaar die
kunstenaar
willen worden
en zijn

Voor jongeren
die hun eigen
kunstontwikkeli
ng willen
doorzetten. Het
gaat om
verdieping,
onderzoek,
creativiteitsont
wikkeling,
filosoferen over
kunst en
vormgeving en
natuurlijk zelf
kunst maken

Woensdag,
17:30 – 19:30
uur
30 lessen van
120 minuten

Ook is de
Jeugdkunsta
cademie
geschikt als
voorbereidin
g op het
toelatingsexa
men voor de
kunstacadem
ie of als
doorstroom
voor de
vooropleidin
g
kunstacadem
ie.

Maxim
aal 15
per
groep

vooropleiding

Cursus voor 1625

Voorbereiding
op studie
kunstacademie

18 zaterdagen
van 9.30 –
16.30

Orientatie
op studie
aan
kunstacadem
ie of design
opleiding

25

vooropleiding

Cursus voor 1670

Heroriëntatie
of verdieping
van eigen
talent

18 zaterdagen
van 9.30 –
16.30

Inspiratie
voor
bestaande
activiteiten

25

Fresh Up

Cursus speciaal
voor docenten
beeldende
kunstvakken

Deelnemers
gaan aan de
slag in de goed
uitgeruste –
zeefdruk,
keramiek,
grafiek,
fotografie en
computer werkplaatsen
van de
academie.

4 zaterdagen

Inspiratie
voor
bestaande
activiteiten
en beter
inzicht op
een studie
kunst en
design.

12

AKI ateliers

Ervaring op het
beeldende vlak
verdient
aanbeveling,
ambitie is
noodzakelijk

Modeltekenen
en schilderen,
er wordt
gewerkt met
levende
model(len).

2 x 12 lessen
op
donderdagavon
d

Inspiratie
voor
bestaande
activiteiten

15

Workshops
met VO
partners

± 15-17 jaar

3 x les van 2,5
uur in meestal
1 van onze
werkplaatsen

Op afspraak

12

Art Academy Zwolle, ArtEZ University of the Arts
Zwolle * Hoofd: Nelleke Hendriks
Vooropleiding

Havo 4 en 5
VWO 5 en 6
MBO4
Tussenjaar

18 lesdagen
modules model
en waarneming,
dbkv,
illustratie,
graphic, comic,
animatie,
interieur.

Zaterdag
9:15 – 16:30

Toelating
Bachelor

45
(2
klassen
)

Oriëntatiecurs
us

Havo 3 en 4
Vwo 4 en 5
(hoger doet
ook mee)

8 lesdagen

Zaterdag
9:30 – 14:00

Vooropleidin
g

20
(1
klas)

Verkorte
vooroplediing
DBKV

Volwassenen
carriereswich
DBKV

8 lesdagen

Zaterdag
9:30 – 15:15

Toelating
Bachelor
DBKV, voltijd
of deeltijd

20

Beeldende
docenten in het
voortgezet
onderwijs

5
bijeenkomsten

3 uur per
bijeenkomst op
wisselende
weekdagen of
avonden

Topmodule St
Lucas

MBO4
examenjaar

3 lesdagen /
onderdeel van
een langer
programma
waaraan ook
andere
academies
meedoen

Vrijdag hele
dag

Toelating
bachelor
(interieurarc
hitectuur)

20

Samenwerking
met Cibap

MBO4 –
voorlaatste
examenjaar

8 lessen

Dagdeel per
week

Vooropleidin
g

15

Scholieren
examenjaar
havo en vwo
Oog voor
Beeldend
Talent

Upgrading
beeldende
component van
het
docentschap en
verbeterde
competenties
om talentvolle
leerlingen
beter te
begeleiden

12

Samenwerking
Fruytier

Havo 5

Pilot
samenwerking
met doelgroep
van
reformatorische
VO-scholen

Donderdag
9:15 – 14:30

Toelating
Bachelor

15

Gerrit Rietveld Academie
Amsterdam * Coördinator: Karien Wielenga / Erna Anema (Ojaar)
Voorbereidend
Jaar

Oriëntatiecurs
us

ná het VOonderwijs ,
internationaal
(60%), leeftijd
17 – 25 jaar

Leeftijd 16-60
jaar, scholieren
en werkenden.

Voorbereiding
basisjaar GRA
met twee
beoordelingen
waarvan de
laatste toegang
geeft tot het
Basisjaar

Maandag
ochtend,
woensdagochte
nd,
donderdagavon
d,
vrijdagmiddag
plus
werkplaatsintro
ducties en
toegang tot de
werkplaatsen
en het Studium
Generale

De Rietveld
en alle
andere
academies;
ca. 50% van
de cursisten
gaat naar
het Basisjaar
van de
Rietveld en
de andere
helft beland
voor 90% op
andere
kunstvakople
idingen

21 per
klas, drie
klassen
dus 63

Zaterdagcursus
ter oriëntatie
op
kunstvakonder
wijs.

Zaterdag van
12.00 – 17.00

Voorbereide
nd Jaar en
Bachelor
opleidingen
kunstacadem
ie.

80 90,
4
klassen

18 halve
zaterdagen van
februari tot juli

Vooropleidin
g, PreAcademy en
Bachelor
opleidingen
kunstacadem
ie

30
(1 of 2
klassen
)

cursiste
n
(Het
aanmeldi
ngsaantal
ligt
meestal
rond de
150). Dus
de
selectie
kan vrij
streng
zijn).

ArtEZ Art & Design
Arnhem * Coördinator: Magda Saarloos
Oriëntatiecurs
us

Leeftijd 15-50
jaar,
Scholieren en
een aantal
werkenden

Zaterdagochte
nd cursus ter
oriëntatie op
het
kustonderwijs

Vooropleiding

Leeftijd 16-50
jaar,
voornamelijk
scholieren en
een aantal
werkenden

Inzicht krijgen
in de aard van
het
kunstonderwijs
en ter
voorbereiding
op een
eventueel
toelatingsexam
en voor een
Bachelor
opleiding.

18 hele
zaterdagen van
september tot
februari

Bachelor
opleidingen
kunstacadem
ie

90
(5
groepe
n)

Pre-Academy
(tussen jaar)

Na het VOonderwijs
Leeftijd 16-25
jaar

Ter
voorbereiding
op
toelatingsexam
en voor alle
Bachelor
opleidingen

26 weken, 2
lesdagen per
week + 1 dag
zelfstudie +
extra projecten

Bachelor
opleidingen
kunstacadem
ie

Start
in
septem
ber
2017

Introductie
lessen VOscholen

Middelbaar
onderwijs MBO/
HAVO/VWO
Leeftijd 15-18

Samenwerking
met VOscholen:
Marnix College
Ede, SGA
Arnhem,
Dorenweerd
College
Doorwerth,
Rijnijssel
College
Arnhem.
(netwerk
wordt
uitgebreid)

3 zaterdagen
introductielesse
n in de periode
april en mei

Oriëntatiecu
rsus
Vooropleidin
g en PreAcademy

20
(1
klas)

Talentontwikk
eling
Kunstbedrijf/
ArtEZ

Middelbaar
onderwijs,
brugklas
leerlingen
Leeftijd 12-13
jaar

Samenwerking
met
Kunstbedrijf
Arnhem,
Leerlingen
volgen de
cursus vanuit
diverse VOscholen

10 x
donderdagmidd
ag
16.45-18.45
uur

Oriëntatiecu
rsus

14
(1
klas)

Topmodule

Kunstbende

MBO onderwijs
Leeftijd 17-18

Middelbaar
onderwijs,
leeftijd 16-17

Samenwerking
met St. Lucas
Eindhoven/
Boxtel

3 hele dagen in
de maand
januari

Bachelor
opleidingen
kunstacadem
ie

20
(1
klas)

Winnaars van
de Kunstbende
krijgen als prijs
het volgen van
een workshop
naar keuze in
de
Vooropleiding .

2 zaterdagen
in december

Vooropleidin
g en PreAcademy

2a4

Academie Minerva
Groningen * Coördinator: Nico Gerbenzon
Vooropleiding
Academie
Minerva

Leerlingen e.a
van minimaal
16 jaar in
minimaal
eindfase MBO4,
HAVO, VWO.

Aansluiting op
propedeuse
Academie
Minerva.
Vindt plaats op
zaterdagen op
Kunstencentum
in Groningen.
Bij goed
resultaat,
automatisch
geplaatst in
Propedeuse

Start 2x per
jaar: in
voorjaarsvakant
ie en laatste
week
zomervakantie
met 4 hele
dagen, daarna
16
zaterdagochten
den

Studies
Autonome
beeldende
kunst,
Vormgeving
en
Docentenopl
eiding

18
deelnemers
per
keer

Oriëntatiecurs
us

Voor iedereen
van minimaal
16

14
vrijdagavonden
, werken op de
Academie.
Breed aanbod.
Deelnemer
moet daarna
nog regulier
toelating doen

Start in
november, na
de eerste Open
dag

Studies
Autonome
beeldende
kunst,
Vormgeving
en
Docentenopl
eiding

15
deelnemers

Meeloopdagen

Leerlingen in
voortgezet
onderwijs

1 dag
samengesteld
en algemeen
programma
door
oud studenten

3x per jaar

Toelatingsex
amen,
Vooropleidin
g of
Oriëntatiecu
rsus

18
deelnemers
per
keer

3 x per
studiejaar

Vooropleidin
g/
selectieasses
sment

75

AKV St Joost
Breda * Coördinator: Rob Schouten
Young@Joost

Orientatiecurs
us 14-17 jaar

5 zaterdagen
op academie

Vooropleiding

17-23 jaar

20 zaterdagen
op academie

1 x per
studiejaar

Selectieasse
ssment/
propedeuse

HKU
Utrecht * Coördinator: Andrew March

WdKA
Rotterdam * Coördinator: Eric Jan van de Geer & Bas Kortmann-Deelen

MAFAD
Maastricht * Coördinator: Ton Slits

FHK
Tilburg * Coördinator: Gaston Klein

Breitner Academie
Amsterdam * Directeur: Rafaël van Crimpen

DA
Eindhoven

85

