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Fine Art
De Bachelor of Fine Art leidt je op tot zelfstandig beeldend
kunstenaar. Als beeldend kunstenaar ben je altijd aan het
onderzoeken. Je kijkt op een eigen manier naar de wereld
en zet je fascinaties en vragen om in kunstwerken. Je kunt
kritisch kijken naar je eigen ideeën én weet hoe je er met
beelden en woorden over kunt communiceren.

Wat leer je bij ons?
In vier jaar leer je jouw ideeën en fas
cinaties vorm te geven door te experi
menten en te maken. Daarbij ligt de
nadruk op zelforganisatie en inzicht
in je eigen mogelijkheden. Naast per
soonlijke ontwikkeling is ook technische
ontwikkeling belangrijk: alleen dan kun
je je ideeën optimaal vormgeven. Je
werkt vanuit een eigen atelier en beschikt
over werkplaatsen voor print, gips/kera
miek, hout, metaal, digitale en perfor
matieve media.

Foto: Studio Airport

Je krijgt binnen deze bachelor veel
kansen en vrijheden. Je stippelt zelf je
studiepad uit en studeert zowel indi
vidueel als in groepsverband onder
begeleiding van professionals.
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Bachelor of Fine Art (CROHO 39110)
Graad: Bachelor of Arts
Voltijdstudie van 4 jaar (240 ECTS)
Selectie: via toelatingstest

Na de st udie
Het creatieve werkveld is voortdurend in
ontwikkeling en in de praktijk zijn veel
beeldend kunstenaars op meerdere ter
reinen actief. Je ontwikkelt je beeldende
werk alleen of samen met anderen in een
atelier of op locatie. Je kunt dit tonen via
bijvoorbeeld tentoonstellingen, open
inschrijvingen voor wedstrijden of resi
dencies. Je kunt ook in opdracht werken
of tentoonstellingen organiseren.
Je kunt er ook voor kiezen om verder te
studeren aan een (inter)nationale mas
teropleiding, bijvoorbeeld de Master Fine
Art aan HKU. Als kunstenaar heb je ver
schillende mogelijkheden om invulling
te geven aan jouw beeldend kunste
naarschap en positie in te nemen
binnen het werkveld.
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Fine Art and Design in Education
Aan de slag als docent? Als educatief medewerker in een
museum? Of als beeldend kunstenaar met veel oog voor
de omgeving? Bij de opleiding Docent Beeldende Kunst
en Vormgeving is er veel aandacht voor jouw beeldende
ontwikkeling en hoe je met kunst jouw betrokkenheid bij
de wereld kunt uitdragen.
Wat leer je?
Bij deze docentenopleiding word je niet
alleen opgeleid als kunstvakdocent,maar
maak je zelf ook beeldend werk. Je krijgt
onderwijskundige en pedagogische vak
ken en je leert lesgeven aan verschillende
doelgroepen in allerlei situaties. Je loopt
stages in het onderwijs en in de buiten
schoolse kunsteducatie.

Na de studie
Met je diploma kun je lesgeven in beelden
de en kunsttheoretische vakken in het
onderwijs op eerstegraads en tweede
graads niveau. Je kunt terecht in het
afwisselende werkveld van de buiten
schoolse kunsteducatie, aan de slag als
beeldend kunstenaar, voor musea edu
catieve producten ontwerpen of interdisciplinaire kunstprojecten uitvoeren.

Foto: Yoran van Rossum

Je leert omgaan met verschillende media, materialen en technieken en ontwik
kelt hierbij jouw eigen beeldtaal en artis
tieke talent. Je gaat ook veel op pad om
kunst van nu te zien. Door een mix van
praktijk en theorie leer je beeldend werk
maken, naar kunst kijken én over kunst
praten.
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Bachelor of Fine Art and Design in Education (CROHO 39100)
Graad: Bachelor of Education
Voltijdstudie van 4 jaar (240 ECTS)
Selectie via toelatingstest
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Foto’s: Studio Airport
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Fine Art and Design in Education
(deeltijd)
Maak je zelf kunst én wil je graag je liefde voor kunst over
dragen? Met de deeltijdopleiding Docent Beeldende Kunst
en Vormgeving werk je in twee jaar toe naar een bevoegd
heid waarmee je les kunt geven in het beeldende kunstvak
in het basis- en voortgezet onderwijs.
Wat leer je?
Deze opleiding is gericht op het verbreden en verdiepen van je kennis op het ge
bied van kunst en cultuur én het verwerven en verdiepen van de kennis die je nodig
hebt voor het uitvoeren van je docent
schap, zoals psychologie, (vak)didactiek
en stages.

Foto: Studio Airport

Deze studie is een goede keuze als het je
aanspreekt om met mensen te werken,
graag je eigen fascinatie voor de beelden
de kunsten deelt en daarnaast andere
mensen wilt begeleiden in de ontwikkeling
van hun kunstenaarschap. Deze deel
tijdopleiding maakt het ontwerpers en
kunstenaars mogelijk om naast hun hui
dige werk in twee jaar een onderwijsbe
voegdheid te halen.
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Na de studie
Met je diploma heb je een onderwijs
bevoegdheid waarmee je kunt lesgeven
op eerstegraads niveau in beeldende
vakken, CKV en het vak Kunst. Je kunt
aan de slag als kunstdocent in het voort
gezet onderwijs, het mbo of als educatief medewerker bij een culturele instel
ling. Je kunt ook samen met anderen
exposities organiseren, voor musea edu
catieve producten ontwerpen of inter
disciplinaire kunstprojecten uitvoeren.

Bachelor of Fine Art and Design in Education (CROHO 39100)
Graad: Bachelor of Education
Deeltijdstudie van 2 jaar (240 ECTS)
Selectie via toelatingstest
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Basisopleiding
Wil je een bacheloropleiding volgen aan
HKU Beeldende Kunst, maar twijfel je
nog over je talent of capaciteiten, dan is
het verstandig eerst een basisopleiding
te volgen. Het maakt je bewuster van de
richting waar je voor gaat kiezen en het
verhoogt sterk je kansen bij de toelating. We bieden de volgende basisopleidingen aan:
Basisopleiding Beeldende Kunst
hku.nl/basisopleidingen

Masteropleidingen
Wil je na je bacheloropleiding verder
studeren aan HKU, dan kan dat. Ook
voor masters bij HKU moet je toelating
doen. De volgende masters sluiten aan
op de hiervoor genoemde bacheloropleidingen:
Master of Arts in Fine Art and Design,
programme Fine Art
hku.nl/masterfineart
Master Kunsteducatie
hku.nl/masterkunsteducatie

Foto: Yoran van Rossum

Brede Basisopleiding
hku.nl/basisopleidingen
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Je verwerkt jouw indrukken van de wereld
het liefst tot autonome kunstwerken en
deelt je vele ideeën en visies graag met
anderen. Ideeën over jezelf, over wat
kunst precies is, over hoe dingen in elkaar
zitten of met elkaar in verbinding staan
in de maatschappij.

HKU Beeldende Kunst
Rotsoord 3 (Pastoe Fabriek)
3523 CL Utrecht
030 20 914 09
hku.nl/beeldendekunst
facebook.com/hku.beeldendekunst
instagram.com/dekunstvanhku
heb je nog vragen? sz@hku.nl

