
Ben je nieuwsgierig? Houd je van tekenen? 
Ontwerpen? Programmeren? Mode? 
Fotograferen of coderen? Maar weet je 
niet precies wat je daarmee kunt worden?  
Of wil je graag aan een kunstacademie 
studeren, maar weet je nog niet welke 
opleiding bij je past? Je kunt dan 
kiezen om een Voorbereidend Jaar of 
Oriëntatiecursus te volgen aan de  
Koninklijke Academie van Beeldende  
Kunsten in Den Haag (KABK). Tijdens  
deze voortrajecten neem je een kijkje  
in de wereld van kunst en cultuur, maak  
je werk voor je portfolio en ontdek je  
wat jij leuk vindt en wat je graag doet.

De kunstacademie: iets voor mij?

Oriëntatiecursus en  
Voorbereidend Jaar



Als je ervan houdt om nieuwe dingen 
te ontdekken, met allerlei verschillende 
materialen te werken, maar bijvoorbeeld 
ook om tentoonstellingen te bezoeken of 
te weten wat er in de wereld gebeurt, dan 
is de kunstacademie misschien wel iets 
voor jou. De wereld van kunst en ontwerp 
is heel breed en elke kunstacademie 
is weer anders. De KABK is de oudste 
kunstacademie van Nederland en traditie 
gaat er hand in hand met de nieuwste 
ontwikkelingen in beeldende kunst en 
ontwerp. Als je bijvoorbeeld de Bachelor 
Beeldende Kunst op de KABK doet, leer 
je schilderen en tekenen, maar ook video’s 
maken of met textiel werken. Bij Grafisch 
Ontwerpen leer je letters of websites 
ontwerpen, maar doe je ook onderzoek 

naar beeldcultuur. ArtScience gaat over 
nieuwe technologische snufjes, maar ook 
over muziek en wetenschap. Interactive/
Media/Design gaat over biohacking 
en kunstmatige intelligentie, maar je 
leert er ook over de relatie tussen mens, 
cultuur en maatschappij. Ook Fotografie, 
Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen 
en Textiel en Mode hebben een heel 
eigen invulling die je vooraf niet altijd 
had bedacht. Tijdens het Voorbereidend 
Jaar of de Oriëntatiecursus kun je een 
kijkje nemen binnen alle studierichtingen. 
Doordat je in het academiegebouw werkt, 
leer je ook studenten en docenten kennen 
van andere opleidingen, zodat je je thuis 
gaat voelen op de KABK.

De kans is groot dat je tijdens de voor- 
trajecten kennis gaat maken met 
materialen en technieken waar je nog 
nooit mee hebt gewerkt. Je kunt gaan 
schilderen, fotograferen, video’s editen, 
met textiel werken, sculpturen maken, 
digitaal werken, nieuwe media en 
technologieën gebruiken en nog veel meer. 
De kunstacademie is een plek om te 
experimenteren en te ontdekken, daarom 
komen alle richtingen van kunst en design 
tijdens het Voorbereidend Jaar en de 
Oriëntatiecursus aan bod. Je hoeft dus 
nog niet te weten wat je uiteindelijk wilt 
studeren, het kan zo zijn dat je er tijdens 

één van de voortrajecten achter komt dat 
een andere richting eigenlijk je voorkeur 
heeft. De voortrajecten zijn er juist om 
te ontdekken waar je talent ligt en wat jij 
wilt doen. De lesprogramma’s van beide 
voortrajecten zijn heel afwisselend, omdat 
je te maken krijgt met alle verschillende 
studierichtingen, vakken en docenten, 
maar ook vanwege de uitstapjes die 
worden georganiseerd. Ook word je 
aangemoedigd om op eigen initiatief 
op pad te gaan en je te laten verrassen 
door bijvoorbeeld tentoonstellingen, 
performances, toneel, dans, muziek en films.

Pas ik op de KABK?

Wat ga ik leren?



Tijdens het Voorbereidend Jaar en de 
Oriëntatiecursus heb je toegang tot alle 
werkplaatsen op de KABK. Je kunt leren 
houtbewerken of gaat aan de slag in de 
metaalwerkplaats of het HackLab. Je leert 

druktechnieken in de grafiekwerkplaats 
of fotograferen in de studio met 
professionele apparatuur. Je krijgt een 
korte introductie per werkplaats en er 
staan begeleiders klaar om je te helpen. 
Op de KABK vinden we het belangrijk 
om je deze mogelijkheid te bieden, want 
we willen dat je je zo goed mogelijk kunt 
voorbereiden op een vervolgopleiding.

Werkplaatsen

www.kabk.nl
@royalacademyofart.thehague

Vind alles over het  
Voorbereidend Jaar  
en de Oriëntatiecursus  
op www.kabk.nl
@royalacademyofart.thehague

http://www.kabk.nl
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De grootste verschillen tussen het Voorbereidend Jaar en de Oriëntatiecursus zijn  
de duur, de opbouw en de intensiteit van de cursus. Hieronder zie je wat het verschil  
is tussen beide voortrajecten.

Oriëntatiecursus 
Je krijgt les op diverse plekken binnen 
de KABK en maakt kennis met verschil-
lende technieken, mediavormen en 
studierichtingen; een brede oriëntatie 
in de wereld van kunst en ontwerp.

Duur: 15 zaterdagen incl. dagexcursie 
(september t/m januari of februari t/m juni)

Aanmelden en Vragen
Criteria: iedereen die een studie aan 
een kunstacademie overweegt kan zich 
aanmelden.

Procedure: Je schrijft je in via onze 
website. Daarna word je uitgenodigd  
voor een toelatingsdag waarop je je 
portfolio laat zien en een gesprek hebt. 

Voorbereidend Jaar 
Je maakt kennis met alle verschillende 
bachelorafdelingen op de KABK en 
onderzoekt wat jouw interesses zijn. In  
de loop van het jaar maak je een keuze  
op welke afdeling je verder wilt werken.

Duur: 1 jaar (drie dagen les per week 
en extra presentatie-, project- en 
excursiedagen)

Aanmelden en Vragen
Criteria: Havo-, vwo- of mbo 4- diploma  
en een officiële Engelse toets. 

Procedure: Je doet aanmelding via onze 
website. Daarna word je uitgenodigd voor 
een toelatingsdag waarop je je portfolio 
laat zien en een toelatingsgesprek hebt. 

Tijdens de voortrajecten maak je een begin met het samenstellen van jouw portfolio.  
We hebben een boekje gemaakt, How To Portfolio, waarin je alles kunt lezen over 
het maken van een portfolio. Het boekje geeft ook een goed idee wat er van je wordt 
verwacht op de kunstacademie en wat je gaat doen tijdens de voortrajecten.  
How To Portfolio kun je downloaden op onze website www.kabk.nl.

Vind alles over het Voorbereidend Jaar en de Oriëntatiecursus op www.kabk.nl

Oriëntatiecursus of  
Voorbereidend Jaar?

Portfolio

Is mijn Engels goed genoeg?



How To Portfolio kun je downloaden op onze website www.kabk.nl.

Alle Bacheloropleidingen op de KABK zijn in het Engels omdat meer dan de helft van de 
studenten uit het buitenland komt. In de voortrajecten wordt ook Nederlands gesproken. 
Je hebt veel Nederlandse medestudenten en docenten, zodat je langzaam kunt wennen 
aan het Engels. Trouwens, voor bijna iedereen op de KABK is Engels een tweede taal,  
dus maak je geen zorgen, je went er snel aan ;).

Je maakt kennis met onze werkplaatsen  
en alle materialen en technieken die  
er zijn in de wereld van kunst en ontwerp. 
Het Voorbereidend Jaar en de Oriëntatie- 
cursus zijn goede opties als je bijvoorbeeld 
een tussenjaar neemt. De Oriëntatiecursus 
is alleen op zaterdagen en kun je ook naast  
je school, je studie of je bijbaantje doen.
Daarnaast zit je in omgeving met veel 
internationale studenten, zijn er toffe 

samenwerkingspartners en ga je veel 
nieuwe dingen maken en ontdekken.  
Na het volgen van een voortraject ben  
je goed voorbereid op een verdere studie, 
of dat nou op de KABK, een andere kunst-
academie of creatieve opleiding is. Tijdens 
de voortrajecten word je persoonlijk 
begeleid door docenten, die je ook zullen 
helpen in het maken van een keuze voor 
een vervolgopleiding die bij jou past.

*Je kunt deze opleiding ook volgen als Double Degree-traject zodat je in 4 jaar tijd  

Lijkt het je wat om het Voorbereidend Jaar 
of de Oriëntatiecursus te doen en wil je  
weten met welke opleiding je dit kunt 
vervolgen? Dit zijn de Bacheloropleidingen  
die je op de KABK kunt volgen: 

Bachelors
 – ArtScience
 – Beeldende Kunst* 
 – Fotografie
 – Grafisch Ontwerpen
 – Interactive / Media / Design
 – Interieurarchitectuur  

en Meubelontwerpen
 – Textiel & Mode

Is mijn Engels goed genoeg?

Een goede basis!

Bachelors 


