
Tien goede redenen om Art & Design te kiezen. 
 
Is Art & Design alleen maar voor mensen die iets 
met Kunst of Vormgeving willen gaan studeren of 
zijn er ook andere redenen om voor dit 
kunstvak te kiezen? 
 
Het antwoord is simpel: … Ja er zijn andere 
redenen, het is niet zo dat Art & Design alleen 
maar nuttig is voor mensen die kunst of 
vormgeving willen gaan studeren. 
Het is ook niet zo dat het vak alleen weggelegd 
is voor mensen die goed kunnen tekenen. Bij 
Art & Design worden vaardigheden 
geoefend die van algemeen belang zijn en die 
je in je leven vaak van pas zullen komen. 
 
 

 
 
 

10 goede redenen om Art & Design te kiezen 
(ook al ga je er niet in verder). 
 
1. Een hele goede en belangrijke reden is 
natuurlijk dat je ervan geniet om dingen te 
bedenken en te maken. In vele verschillende 
opdrachten leer je werken met verschillende 
materialen en technieken. Verf, klei, hout, 
fotografie, film, leer, stoffen, enz. Je leert om 
daarmee uitdrukking te geven aan je 
gedachten, ideeën en gevoelens. 

 
 
 
2: In het theoretische deel (Kunst Algemeen) 
kom je van alles te weten over het creatieve 
brein van de scheppende mens en van alles 
over de door mensen gemaakte wereld: 
architectuur, kunst, film, theater,dans, enz. 
Je leert zien wat de onderling verbanden 
tussen die kunst, de technische ontwikkelingen 
en vormgevingsproducten zijn. Je leert wat de 
achtergrond en beweegredenen van de makers 
zijn en hoe dat past in de tijd waarin zij leven 
of leefden. Je doet heel veel algemene 
ontwikkeling op over de wereld van de 
kunst en vormgeving. 
 
 

 
3: Je leert manieren van denken waarbij meer 
antwoorden op één probleemstelling mogelijk 
zijn ( Divergent denken ) 

 
4 Je leert out of the box denken: dat betekent 
dat je nieuwe verbanden kunt leggen en veel 
alternatieven kunt verzinnen die niet zomaar 
voor de hand liggen. (Creatief denken) Juist 
deze kwaliteit maakt Nederlandse ontwerpers 
befaamd in de hele wereld (Dutch Design). 
Creativiteit is onze troef voor de toekomst. 

 
5 Je leert om procesmatig te werken: er zijn 
veel stappen tussen een vaag idee en het 
eindresultaat. Aandacht voor ieder van die 
stappen verbetert het eindresultaat. Dat proces 
verloopt niet altijd soepel. Je moet vaak 
problemen oplossen, je leert doorzetten tot het 
resultaat is zoals jij het echt wilt.  



 
 
6 Je leert om een voor anderen zichtbare 
voorstelling te maken van wat jij bedacht hebt, 
je laat het letterlijk zien (Visualiseren) zo train 
je je voorstellingsvermogen. 
 
 
7 Je leert beter waarnemen en observeren 
zodat je op eigen kracht iets kunt leren over de 
wereld waarin je leeft zonder boeken of 
tussenkomst van anderen maar gewoon door 
te vertrouwen op je eigen waarnemingen. 
 
 

 
 
 

 

       
 
 
8 Je leert Beeldtaal beter begrijpen: in onze 
cultuur wordt steeds meer met foto’s en 
filmpjes gecommuniceerd en worden we 
steeds meer door beelden gemanipuleerd. 
Kennis en vaardigheden die je opdoet bij 
Art & Design en “Kunst Algemeen” 
zorgen ervoor dat je meer begrijpt van wat er 
dagelijks aan beeldtaal op je af komt en hoe je 
daar zonder dat je het zelf weet door beïnvloed 
wordt…. 
 
9 Je leert kritisch omgaan met de beelden die 
de media ons voorschotelen en daar een eigen 
mening over vormen (mediawijsheid). 
 
10 Je leert voor jezelf ontdekken wat je mooi 
vindt en wat lelijk, wat kwaliteit heeft en wat 
niet en je leert dat onder woorden brengen. 
 
En als je er dan toch in verder wilt? … 
Voor welke opleidingen of beroepen heb 
je wat aan Art & Design? 
 
Natuurlijk kies je A&D als je een 
kunstopleiding wilt gaan doen, industrieel 
ontwerper / 3D designer wilt worden. Zonder een 
map vol werk kom je deze opleidingen niet in! En 
enige kennis van de kunstgeschiedenis is ook 

niet weg als je je studiekeuze in een 
toelatingsgesprek moet motiveren. 
Naar een kunstopleiding ga je als je een 
vormgevend beroep gaat kiezen, dit kan 
variëren van food-designer tot modeontwerper, 
van fotograaf tot interieur architect, van 
filmregisseur of game-designer tot organisator 
en aankleder van feesten. 
Ook als je naar de Pabo gaat of als je in je 
vrije tijd graag op een hoog nivo beeldend 
werk maakt is het een goed idee om Art & Design  
te kiezen. 
 
 
Het vak kunst algemeen bereidt je voor op de 
studierichtingen cultuurwetenschappen, 
mediawetenschappen, 
communicatiewetenschappen, 
kunstgeschiedenis, restauratie, 
cultuurjournalistiek en vele andere studies.. 
 
Zijn er speciale eisen om Art & Design te 
kunnen kiezen? 
Het helpt als je goed kunt tekenen maar het is 
niet noodzakelijk. Je moet het wel leuk vinden 
om dingen te bedenken en te maken, hierover 
na te denken en te praten en zo beter te 
worden in wat je al kunt. Lef hebben en 
doorzettingsvermogen tonen zijn ook 
belangrijke eigenschappen! En hart hebben voor 
mensen en hun leefomgeving. Als dit alles bij jou 
past, dan kies je natuurlijk voor Art & Design. 
 

 

 


