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Je bladert in dit boekje, grote kans dus dat 
je toelating wilt doen voor een kunst- of 
designopleiding aan de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten in Den Haag (KABK). 
Wat kun je verwachten als je voor de KABK 
kiest? 

Zelfstandige onderzoekers
Op de KABK willen we studenten opleiden tot onafhanke- 
lijke kunstenaars en ontwerpers. We zoeken nieuwsgierige 
studenten met een onderzoekende en kritische houding, 
conceptueel vermogen en eigen initiatief. Wij bieden 
namelijk veel ruimte om aan je persoonlijke interesses  
en ambities te werken. 

Internationaal
Het is goed om te weten dat alle opleidingen in het Engels 
zijn. Studenten hebben verschillende achtergronden en 
komen uit landen over de hele wereld. Verder krijg je op de 
KABK regelmatig les van internationale gastdocenten en 
er zijn mogelijkheden om een tijdje op een academie in het 
buitenland te studeren. Op de KABK word je niet alleen 
opgeleid tot een kunstenaar of ontwerper die in Nederland 
aan de slag kan, maar we leiden je op tot een kunstenaar 

Wie zijn 
wij?
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dat een student Fotografie dagelijks beeldende kunst- 
studenten tegen het lijf kan lopen, net als ontwerpers van 
alle verschillende richtingen. Ook maken alle studenten 
gebruik van alle werkplaatsen. Op deze manier kan iedereen 
ideeën met elkaar uitwisselen, kunnen disciplines met  
elkaar mengen en is de academie een veelzijdige en inspi- 
rerende omgeving. 

Persoonlijke aandacht
De KABK is een kleinschalige academie in het centrum van 
Den Haag. We vinden het belangrijk om voor elke student 
aandacht te hebben. Als student werk je in kleine groepen 
en heb je regelmatig één op één gesprekken en persoonlijke 
begeleiding. 

Ambacht & vernieuwing
De KABK is opgericht in 1682 en daarmee de oudste kunst- 
academie van Nederland. De academie staat bekend om  
een lange historische traditie in de beeldende kunst en 
vormgeving en heeft veel aandacht voor het ambacht. Maar 
we richten ons zeker ook op vernieuwing, digitale media  
en technologische ontwikkelingen. Op de academie kun  
je in veel werkplaatsen terecht om materiaalonderzoek te  
doen en te experimenteren met verschillende technieken  
en media. Zo hebben we naast een hout-, grafiek- en  
fotografiewerkplaats, bijvoorbeeld ook een hacklab,  
digitale media werkplaats en een 3D-lab. 

of ontwerper die de wereld aankan. De academie heeft 
bijvoorbeeld connecties met de Aalto University in Finland  
en Central Saint Martin’s in Londen, plekken waar je  
zonder de samenwerkingsverbanden van de KABK niet 
zomaar binnenkomt. 

Meer informatie over gastdocenten en uitwisselings- 
programma’s in andere landen vind je op de website. 
www.kabk.nl

Samenwerkingen
De KABK doet projecten met verschillende musea, kunst- 
instellingen, bedrijven en (design)festivals. Ook werken we 
samen met veel toonaangevende partners, zoals Green- 
peace en Amnesty International. We vinden het belangrijk 
om je tijdens de studie zo goed mogelijk voor te bereiden 
op de beroepspraktijk. Als je bijvoorbeeld Textiel & Mode, 
Interieurarchitectuur & Meubelontwerpen, Fotografie, 
Grafisch Ontwerpen of Interactive/Media/Design studeert 
kun je stage lopen bij verschillende bureau’s of labels in 
Nederland of in het buitenland. Voorbeelden van stage- 
plaatsen en samenwerkingspartners vind je op de website.

Interdisciplinair
Er zijn zeven verschillende bachelorprogramma’s, zeven 
masters en meerdere voortrajecten op de KABK. Alle  
verschillende afdelingen zitten onder één dak. Dit betekent 



11

Een portfolio. Wat is het, hoe moet het en wat 
doet het? Stel, je hebt besloten om toelating te 
doen voor een opleiding aan de KABK. Wij vra-
gen je dan om een portfolio samen te stellen en 
dat te uploaden. 

Een portfolio is een verzameling van bijvoor-
beeld tekeningen, schetsen, foto’s, ontwerpen, 
inspiratiebronnen, sculpturen, digitaal werk, 
schilderijen, video’s, audio, performances, typo-
grafie, robotica, scans uit je dummy, materiaalex-
perimenten, enzovoort. Je kunt alle verschillende 
media toevoegen van werk dat je de afgelopen 
paar jaar hebt gemaakt. 

Het is belangrijk om te weten dat er geen 
restricties zijn aan je digitale portfolio voor wat 
betreft de vorm en inhoud – op een maximum 
aantal mb’s na – maar om je een beetje op weg te 
helpen hebben we hier een paar tips én valkuilen 
op een rijtje gezet.

Ondersteunend aan je digitale portfolio schrijf je 
een motivatiebrief waarover je meer leest op p. 23

Wat is 
een  

portfolio 
?
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Nieuwsgierigheid
In je portfolio kun je natuurlijk laten zien wat je allemaal al 
kan. Bepaalde technische skills en ambachtelijke kwaliteiten 
kunnen een basis zijn, maar wat de toelatingscommissie 
belangrijker vindt, is om erachter te komen wie jij bent. 
Wat zijn jouw persoonlijke interesses? Ben je nieuwsgierig? 
Waarom werk je graag met een bepaald materiaal? Wat  
heb je allemaal al uitgeprobeerd? Welke onderwerpen vind  
je interessant? Boeit het je wat er speelt in de wereld?  
Ben je kritisch? Werk je graag met ongewone materialen? 
Zijn er bepaalde dingen die je opvallen? Wat is jouw mening? 

Proces
Je portfolio kun je zien als een verhaal of ‘conversation piece’, 
waarin duidelijk wordt wat jouw denkprocessen zijn of hoe 
 je tot een bepaald (eind)product bent gekomen. Daarom 
is het goed om in een portfolio je proces te laten zien. Denk 
hierbij aan schetsen, materiaalexperimenten en inspiratie-
bronnen. Ook kun je bijvoorbeeld zijstappen en oplossingen 
tonen, die je hebt bedacht toen dingen even niet wilden 
lukken. Zo laat je de toelatingscommissie zien dat je je ergens 
in vast kunt bijten.

Geef in je portfolio duidelijk aan wat proces is en wat een 
eindproduct is. Stel dat je al eens stage hebt gelopen en/of  
je wil een project tonen waar jij aan mee hebt geholpen,  
laat dan ook zien wat jouw aandeel was in dat project.

Je kunt een paar zinnen uitleg toevoegen bij het beeld- 
materiaal dat je aanlevert, maar houd dit kort. Het gaat  
in je portfolio vooral om de visuele communicatie.

Beeldkwaliteit
In eerste instantie lever je een digitaal portfolio in. Dit 
betekent dat je documentatie, zoals foto’s of video’s, moet 
maken van al je werk dat niet digitaal is. Maak per werk  
een aantal duidelijke foto’s, waarbij je er op let dat je goed 
ziet van welk materiaal een werk is gemaakt. Ook kun je  
bij je foto’s aangeven wat de grootte van je werk is en laat  
je bij audio- of videobestanden zien welk deel de toelatings-
commissie absoluut niet moet missen. 

Eigen opdrachten
Zelf bedachte opdrachten of eigen werken zijn vaak interes-
sant, omdat hier echt uit blijkt wie jij bent en wat jij belangrijk, 
opvallend, vreemd, mooi, spannend of fascinerend vindt.  
Bijwerk in opdracht, bijvoorbeeld via school, ben je vaak 
gebonden aan een bepaald thema of materiaal. Je kunt 
schoolopdrachten wel opnemen in je portfolio, maar probeer 
dit af te wisselen met werk dat je op eigen houtje hebt 
gemaakt. Zo wordt je portfolio minder schools, maar meer 
persoonlijk en origineel.
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Variatie
Durf jezelf te laten zien. Als je toelating doet voor een 
bepaalde opleiding, betekent dit niet dat je geen andere 
mediavormen in je portfolio kunt toevoegen. Met een  
breed en divers portfolio kun je veel meer van jezelf 
laten zien, dan wanneer je je beperkt tot één medium. 
Specialisatie kan later nog.

Selectie
Wees niet bang om veel werk te laten zien en neem vooral 
ook een deel van je schetsen en proces (zie p. 12) mee in je 
portfolio, maar maak wel een selectie. Bij selectie kun je 
ook denken aan de volgorde waarin je je werk presenteert. 
Bedenk  
welk werk je eerst wil tonen en welk werk als laatst – dit  
kan allerlei verschillende redenen hebben. Zo kun je de 
commissie meenemen in een soort reis door je werk. 

Misschien heb je al een website waar je werk op staat, toch 
adviseren wij om voor de toelating aan de KABK een apart 
portfolio te maken, waarbij je nog eens nadenkt over wat je 
precies wil laten zien. 

Verder kan het best zijn dat je de knutselkoning(in) was van  
je kleuterklas, dit betekent niet dat dingen die je toen in 
elkaar hebt gezet relevant zijn voor wie jij nu bent. Daarom 
laat je in een portfolio het werk zien van ongeveer de  
afgelopen drie jaar. 
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Je hebt alle foto’s, video’s en processtappen 
van je werk geselecteerd en je portfolio is af. 
Wat nu? 

Aanmelden
Voordat je wordt aangenomen moet je verschillende rondes 
doorlopen. Allereerst meld je je aan voor het studieprogram-
ma dat je wilt gaan volgen. Dit doe je via de website van de 
KABK met de roze knop: aanmelden. Hier kun je de precieze 
instructies en praktische zaken rond het toelatingsproces 
lezen.

Uploaden
Zodra je je hebt aangemeld via de roze knop, volgt een  
aanmeldprocedure via Studielink. Volg deze instructies  
nauwkeurig op tot je een bevestigende mail ontvangt  
van de studentenadministratie van de KABK. 

Let op! 
Deze mail zou zomaar in je spam box terecht kunnen komen. 
In die mail vind je verdere instructies voor het uploaden van 
je portfolio bij de afdeling van jouw keuze. Verder schrijf je 
je motivatiebrief in het Nederlands of het Engels. En check 
je natuurlijk wat de deadline is voor jouw studieprogramma, 
want het hele proces neemt best wat tijd in beslag.

Uploaden 
van je  

digitale 
portfolio
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Heb je vragen over het uploaden, mail dan de coördinator  
van de afdeling, je vindt de contactinformatie op de  
afdelingspagina’s van onze website.

Toelatingseisen bachelor
Om je aan te melden heb je een VWO, HAVO, MBO-4 of  
gelijkwaardig buitenlands diploma nodig. Heb je deze niet? 
Dan kun je een test maken bij de KABK, waarbij wordt 
gekeken of je aan het vereiste niveau voldoet. Omdat de 
opleidingen in het Engels zijn, is het ook belangrijk dat je 
Engels op voldoende niveau is. Op de website van de KABK 
vind je de precieze toelatingseisen per afdeling.

Aanmelden voortraject
Ben je gemotiveerd om aan een kunstacademie te studeren, 
maar wil je je nog beter voorbereiden om een bachelor  
te doen, of weet je nog niet precies welke opleiding je wilt 
volgen? Je kunt dan kiezen om een voorbereidend jaar  
of oriëntatiecursus te doen aan de KABK. Het toelatings- 
proces voor de verschillende voortrajecten is net een  
beetje anders dan dat voor de bacheloropleidingen. Voor  
de vooropleidingen hoef je namelijk geen digitaal portfolio  
in te leveren, maar neem je een fysiek portfolio mee tijdens 
een van de selectiedagen.

Meer informatie over de toelatingsprocedures voor voor- 
trajecten vind je op de website: www.kabk.nl/opleidingen.
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Motivatie

Onderdeel van je aanmelding is het schrijven 
van een motivatiebrief. In deze motivatie mag 
jij vertellen waarom je toelating wilt doen 
voor een specifieke opleiding aan de KABK. 
Een paar dingen waar je aan kunt denken, 
vind je hieronder.

Waarom?
Het is belangrijk om je portfolio persoonlijk te houden en dit 
geldt ook voor je motivatiebrief. Vertel in een motivatie jouw 
verhaal en waarom jij aan de KABK wil studeren. Wat hoop je 
op de KABK te leren en te doen? En waarom kies je voor een 
bepaalde opleiding? 

Inspiratie & ambitie
Laat in een motivatiebrief zien wat jouw interesses zijn in 
de breedste zin van het woord. Wat vind je van bepaalde 
onderwerpen? Schrijf bijvoorbeeld over je fascinaties voor 
bepaalde werken, specifieke kunstvormen, materialen, 
of juist door een filosofisch idee, een wetenschappelijk 
vraagstuk, een maatschappelijk thema, bepaalde stijlen, 
subculturen of technologieën, noem maar op. 

Je kunt in je motivatie ook iets over je relatie met heden- 
daagse beeldende kunst en design kwijt.  
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Laat zien dat je interesse hebt in wat er nu om je heen 
gebeurt. Je kunt schrijven over je ervaringen met heden- 
daagse kunst- en designmusea, theater, performances, 
culturele festivals, kunst in de openbare ruimte, enzovoort. 
Ga eropuit! Wat doet het met je? 

Als kunstenaar of ontwerper heb je inspiratie nodig om 
dingen te kunnen maken. Wie of wat zijn jouw inspiratie-
bronnen en waarom? Hoe beïnvloedt dit je werk? Dit kunnen 
bepaalde kunstenaars en ontwerpers zijn, maar ook bepaal-
de onderwerpen, materialen, technieken, exposities, reizen, 
boeken, etc. die je interesseren of opvallen. Inspiratie kun je 
op allerlei manieren vinden en het verschilt per persoon wat 
je ergens uithaalt. Als je namen noemt van personen, is het 
wel verstandig dat je uitlegt waarom je juist deze persoon 
noemt als inspiratiebron. 

Wat zijn je ambities? Dit kan allemaal nog veranderen tijdens 
je academiejaren, maar vertel wat op dit moment je plannen 
zijn. Wat zijn je dromen? En heb je al een beeld van waar je 
uiteindelijk terecht wilt komen of wat je wilt doen? Ook dit 
kun je kwijt in je motivatie.
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Een  
kijkje op 
de KABK

Naast de open dag is het ook op andere 
momenten mogelijk om een kijkje te nemen 
op de KABK, bijvoorbeeld tijdens georga- 
niseerde rondleidingen en open studio’s.  
Op deze momenten kun je een goede indruk 
opdoen van de KABK. Tijdens open studio’s 
heb je vaak de mogelijkheid om advies te 
krijgen over je portfolio. Daarnaast werken  
de verschillende afdelingen regelmatig 
samen met externe partners op bijvoorbeeld 
kunst- en designfestivals of in musea, en 
organiseren studenten eigen evenementen 
om hun werk te tonen. Elk jaar sluiten we  
af met een modeshow waarin jaar 1 t/m 4  
van de afdeling Textiel en Mode het werk 
toont, gevolgd door het Graduation Festival 
waar het afstudeerwerk van alle afdelingen 
te zien is.  

Voor een volledig agenda overzicht check 
www.kabk.nl/agenda.
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Vragen?

Heb je na dit boekje te hebben doorgespit 
nog vragen over je portfolio? Per afdeling  
vind je aanvullende informatie op de website.  
Ook kun je terecht bij coördinatoren van 
verschillende afdelingen. 

Contactgegevens vind je per afdelings- 
pagina op de website van de KABK via  
www.kabk.nl/opleidingen.

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
Prinsessegracht 4
2514 AN Den Haag
Nederland

www.kabk.nl

Informatie over praktische zaken zoals collegegeld, visa  
en aanmeldingsprocedure kun je stellen aan de studenten- 
administratie via: 

Studentenadministratie
studentenadministratie@kabk.nl
T +31 (0)70 31 54 770
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Notities
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