
Beeldende Vakken in het 
e e3  en 4  jaar VMBO-T

Beeldende
Vakken

Tekenen-Kunstgeschiedenis
Kunstbeschouwing

In het derde jaar VMBO-T zijn een aantal vakken 
verplicht en je kunt er een paar kiezen. Daarna -in het vierde 
jaar- beslis je in welke van deze vakken je examen wil doen.

eEén van die keuzemogelijkheden is Beeldende Vakken, in de 2  
ook wel bekend als Tekenen. Alleen ziet het programma er in 

e ede 3  en 4  een beetje anders uit. In dit foldertje leg ik uit wat de 
vakken inhouden en ook wat je er later mee kunt.

WAT GA JE DOEN?

Het examen in de 4e is gericht op tekenen en schilderen, 
dus dat is een groot gedeelte van wat we doen. Het heet 
praktisch werk en de opdrachten zijn ingedeeld in thema’s als 
‘Kleur en Abstractie’ of ‘Vorm en Dynamiek’. Meestal heb ik 
meerdere opdrachten voor elk thema, waaruit je kunt kiezen.
Daarnaast heb je theorie, bestaand uit een werkboek  met 
daarin vragen over beeldelementen (vorm, kleur, licht, ruimte 
en compositie), kunstgeschiedenis en materialen & 
technieken. Uiteraard zit er ook wat huiswerk bij.

e eIn het 3  jaar heb je 3 uur BV, in het 4  jaar 4 uur.Frank ‘16



Wat kun je er mee?

Met BV op je diploma heb je een voorsprong (het 
is geen toelatingseis) voor een aantal creatieve 
opleidingen. Elke opleiding heeft zijn eigen verplichte 
vakken; kijk daar dus goed naar als je over je toekomst 
nadenkt!! Uiteraard sluit een diploma met BV ook aan 
op een creatief profiel op HAVO-niveau, waarna een 
hele reeks HBO-opleidingen mogelijk zijn. Ik geef hier 
wat mogelijkheden binnen het MBO in onze regio, maar 
als je even zoekt zijn er nog veel meer.

Media College Amsterdam leidt op voor banen 
als grafisch ontwerper in reclame (logo’s, posters, 
reclamecampagnes, huisstijlen) of ruimtelijk ontwerper 
(voor standbouw, decors, set-dressing voor film) of 
ontwerper audiovisueel (commercials, trailers, 
animatie, videoclip) of de opleiding game artist 
(ontwerpt alle beeld voor games en apps)

De meeste opleidingen aan het Ma zijn op niveau 
4 en duren 4 jaar.

ROC van Amsterdam (-noord) leidt op voor 
banen als mediavormgever (computeranimaties, 
videoclips, reclamespotjes, reclame op papier etc.) of 
signspecialist (ontwerp en uitvoering reclameborden, 
displays, autobelettering, huisstijlen etc.) De opleidingen 
op het ROCvA zijn op niveau 2, 3 en 4 en duren 2-4 
jaar.

Art & Design (ROCvA) Hilversum 
mediavormgever niveau 4, 3 jaar.

ROCvA, Amsterdam Make Up Artist / grimeur 
voor toneel en film. Niveau 4, 3 jaar. (slechts 20 
plaatsen/jaar)

MBO Styling & Design (stylist voor woningen, 
bedrijven, zorginstellingen etc. ontwerper, decorateur) 
Almere. Niveau 3/4, 3 jaar.

 HMC (Hout- en MeubileringsCollege) Amsterdam. 
Algemeen creatief vakman (specialiseringen: 
Schoenmaker, Glazenier, Ontwerpend Meubelmaker, 
Hoedenmaker, Lederwarenmaker, Glasblazer of 
bijvoorbeeld Keramist.) Niveau 4, 4 jaar.

HMC-A, Interieuradviseur (voor woonhuizen, 
bedrijven, instellingen etc.) Niveau 4, 4/3* jaar.

Fotovakschool, Amsterdam. Professioneel 
fotograaf en digitaal beeldbewerker. Niveau 4, 3 jaar.
Foto- en filmdesign. (ontwerpen en uitvoeren van foto 
en -korte- filmproducties) Niveau 4, 3 jaar.

Dit is wat ik in korte tijd kon vinden, er zijn er vast meer!

Na het afsluiten van het MBO zijn er een groot aantal 
specialistische HBO- en bacheloropleidingen mogelijk!

F. Laan, docent BV
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