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KUNSTKLAS

WAT IS DE KUNSTKLAS?  
De kunstklas is een verrijkingsprogramma in 
samenwerking met de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. 
Leerlingen van het Rijnlands met een echte 
passie voor kunst, krijgen de gelegenheid 
om lessen te volgen op de KABK. Je gaat hier 
wekelijks naartoe, onder begeleiding van je 
kunstdocent en coördinator van de Kunstklas 
op het Rijnlands. Op de KABK krijg je dan les 
van Academie-docenten, in bijvoorbeeld Fo-
tografie, Textiel en Mode, Beeldende Kunst, 
Interactive Media Design en Grafisch Ont-
werpen. 
Een unieke kans dus! Je ontwikkelt je creatie-
ve talenten en krijgt een indruk van hoe het 
zou zijn als je later een kunstopleiding wilt 
volgen. 
Ga je iets heel anders doen? Ook dan komen 
vaardigheden als creatief leren denken goed 
van pas!

Het was een super en creatief jaar. Ik wil graag de docenten bedanken voor 
wat jullie mij dit jaar hebben geleerd en weer een kleine stap hebben gege-
ven in de kunstwereld!  TALIA
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WANNEER IS DE KUNSTKLAS 
IETS VOOR JOU?
  
• Je wilt je beeldende talenten ontwikkelen.
• Je experimenteert graag met kunst. 
• Je wilt graag nieuwe kunstvormen leren 

kennen.
• Je kijkt graag naar kunst en praat erover.
• Je kunt je eigen werk en dat van anderen 

beschrijven.
• Je gaat creatief aan de slag met verschil-

lende opdrachten.
• Je gaat een hele dag kunst kijken tijdens de 

kunstklas-excursie!
• Je exposeert op de feestelijke eindten-

toonstelling op de KABK.
 

Grafisch ontwerpen en keramiek vond ik het leukst, omdat dit heel 
anders is dan wat ik normaal doe en de opdrachten leuk waren. 
LISANNA
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HOE ZIET EEN MIDDAG OP DE 
ACADEMIE ERUIT?  
 
Iedere woensdagmiddag ga je met je docent 
van het Rijnlands, in een touringcar naar Den 
Haag. De Kunstklas duurt van 14:00-16:45. 
Op de Academie krijg je les van docenten die 
daar werken en specialist zijn in hun vakge-
bied. Per module krijg je enkele opdrachten 
waar je tijdens lessen aan werkt. Ieder jaar 
worden er 5 modules aangeboden. Soms 
werk je je ideeën thuis verder uit.  
Je wordt tijdens het programma aangemoe-
digd om met je docent in gesprek te gaan over 
je werk. Je docenten begeleiden je in de uit-
werking van je ideeën.  
Aan het eind van iedere module wordt je werk 
beoordeeld en toegelicht. De cijfers van de 
Kunstklas zijn onafhankelijk van jouw school-
cijfers. De cijfers van de Kunstklas staan dus 
niet op je rapport.

Ik doe nu al 3 jaar aan Kunstklas en ik vind het heel erg leuk.  
Ik heb nieuwe manieren ontdekt om mijn talenten te ontwikkelen.  
HRISTO 



5

WELKE MODULES ZIJN ER? 

• Fotografie 
• Grafisch Ontwerpen 
• Textiel en Mode 
• Beeldende Kunst 
• Interieurarchitectuur 

en Meubelontwerpen 
• Art Science 

• Interactive Media 
Design 

• Hout- en metaal-
bewerking

• keramiek
• zeefdruk

 

WANNEER BEGINT DE KUNSTKLAS? 

De Kunstklas begint enkele weken na de start 
van het schooljaar, zodat je eerst aan school 
kunt wennen. Voordat de eerste lessen be-
ginnen, bezoek je alvast samen met je ouders 
de jaarlijkse voorlichtingsavond op de Acade-
mie. Je krijgt daar dan een rondleiding en het 
programma wordt uitgelegd. 
Aan het eind van het Kunstklasjaar zullen 
alle werken die je tijdens het jaar hebt ge-
maakt tentoongesteld worden. Zo sluiten 
we het jaar feestelijk af met een expositie 
op de Academie. Iedereen is welkom om te 
komen kijken!

Omdat het gewoon een super programma is wat mijn creativiteit  
zeker verhoogt!  ELLEN
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KUNST EN CULTUUR
Ben je creatief en heb je extra interesse voor 
kunst, dan heeft het Rijnlands je veel te bie-
den!
Naast extra programma’s als de Kunstklas 
en de Musical, organiseert het Rijnlands bij-
voorbeeld ook ieder jaar een Open Podium. 
Leerlingen kunnen zich hier vrijwillig voor op-
geven. Ook heb je in de brugklas niet alleen 
muziek en theater, maar ook tekenen en is er 
voor de hele school Engelstalig toneel! 
Genoeg mogelijkheden dus om je talenten te 
ontwikkelen!

SCHOOL VOOR JONG TALENT 
Het Rijnlands Lyceum Wassenaar werkt al 
jarenlang samen met de School voor Jong 
Talent, onderdeel van de Koninklijk Conser-
vatorium Den Haag en de Koninklijke Acade-
mie van Beeldende Kunsten in Den Haag.  De 
Kunstklas op het Rijnlands hebben we al 
meer dan 10 jaar.

Mijn favoriete module was Textiel en Mode, omdat we er veel ruimte 
kregen en alles was goed qua ideeën.
KARLIJN
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FLORIS, OUD-LEERLING 
KUNSTKLAS  

“De Kunstklas is altijd special voor me geweest. 
Niet alleen omdat ik daar met mijn creativiteit 
kon werken, maar voornamelijk vanwege de 
mensen waar je kunstklas mee doet.
In de afgelopen zes jaar heb ik zo veel gewel-
dige mensen en docenten op de KABK ontmoet 
en heb ik zo veel lol gehad met mijn kunstklas-
genoten dat kunstklas voor mij meer werd dan 
kunstlessen in Den Haag volgen. De lessen wer-
den leuke wekelijkse excursies naar Den Haag 
met vrienden.
Kunstklas in de bovenbouw heeft me heel veel 
plezier gebracht, ik heb veel geleerd van de vrij-
heid die ik kreeg van de KABK en de docenten, 
daarnaast heb ik vooral ook heel veel lol kunnen 
meemaken. Zes jaar kunstklas zijn voor mij zo 
echt een onvergetelijke en onmisbare ervaring 
geworden.”

Floris. Afgestudeerd in 2020 na 6 jaren 
Kunstklas. Studeert nu International Studies 
op Leiden Universiteit.
Wil je na de brugklas verdergaan met de 
Kunst klas? Dat kan natuurlijk! Tot en met het 
eindexamenjaar kun je de Kunstklas doen!

Ik leer veel van de kunstklas -van de gesprekken met de leraren en ook 
van wat ik zelf doe. Ik voel me erg fijn op de kunstklas en – hoewel het 
natuurlijk intensief en vermoeiend is – ga ik vaak ontzettend blij weg 
aan het einde van de les.  JACOBIEN
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SPREEKT DE KUNSTKLAS JE AAN? 

Meld je dan aan voor de Kennismakingsmid-
dag Kunstklas op de groep 8-pagina van onze 
website. Tijdens deze middag krijg je een 
rondleiding door het Academiegebouw en 
krijg je een kijkje in de ateliers van de studen-
ten. Je voert ook een tekenopdracht uit in een 
van de lokalen. Aan het eind van de middag 
lopen we langs de huidige Kunstklasleerlingen 
en zie je wat ze allemaal aan het doen zijn.

Ben je daarna nog steeds enthousiast, dan 
kun je je bij de coördinator van de Kunstklas 
aanmelden voor een toelatingsgesprek met 
haar en een docent van de Academie.  

Belangrijk om te weten is dat je echt een 
brede interesse voor kunst moet hebben, 
want bij Kunstklas gaat het om heel veel ver-
schillende kunstvormen.  Als leerling van de 
Kunstklas ben je gemotiveerd om je het hele 
jaar in verschillende media en technieken te 
verdiepen.

De Kunstklas vindt plaats onder schooltijd en 
als kunstklasleerling zul je soms op school 
een les missen. Het is dus belangrijk dat je 
goed kunt plannen.

Ik ben naar de kunstacademie gegaan omdat je daar kunst op 
een hoger niveau krijgt.  ROMÉO.
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HOE VERLOOPT DE TOELATING?
Na de kennismakingsmiddag kun je je aan-
melden voor de Kunstklas. Daarna volgt het 
toelatingsgesprek met mevrouw Royle en 
een docent van de KABK. Tijdens het toe-
latingsgesprek met de coördinator van de 
Kunstklas laat je je eigen werk zien. Je hoeft 
natuurlijk nog geen volleerde kunstenaar te 
zijn, maar wel is het belangrijk dat je enthou-
siast en gemotiveerd bent. We willen zien 
dat je bereid bent om te experimenteren met 
ideeën, technieken en manieren van werken.  
Omdat de Kunstklas heel breed is, zijn we 
naast tekeningen ook heel erg benieuwd naar 
ander werk van jou. We vragen je daarom om 
tenminste 20 voorbeelden mee te nemen van 
allerlei dingen die je hebt gemaakt. Zoals bij-
voorbeeld:  

• animatie/filmpjes/digitale werkjes 
• foto’s 
• collages
• iets met textiel 
• iets 3D-achtigs 
• beeldje uit wegwerp materialen 

Ik vond Grafisch Ontwerpen leuk omdat het er altijd heel gezellig was en we 
moesten allemaal een film maken met een object en dan gingen we die in 
de mini bioscoop kijken.  LENYA.
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KOSTEN 
Voor je ouders is het belangrijk om te weten 
dat er kosten aan de Kunstklas zijn verbon-
den. De Kunstacademie brengt voor de lessen 
cursusgeld in rekening (€ 425). 

Naast dit bedrag moet je ook rekening hou-
den met: 
• Eenmalige materiaalkosten 
• Bijdrage aan de Musea-excursie  
• Kosten touringcar 

CONTACTPERSONEN
Als je nog vragen hebt neem dan gerust con-
tact op met mw. Royle.
k.royle@rijnlandslyceum-rlw.nl 

Grafisch Ontwerpen vond ik al leuk, maar deze opdrachten 
waren echt super! Bij Textiel en Mode vond ik de opdrachten heel 
creatief!  ROBIN 
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