Hasselt, 23 maart 2018
Beste kandidaat leerling VBK,
Beste ouder(s),
De voorbije jaren hebben we ondervonden dat veel leerlingen zich geroepen voelen om aan de
studierichting VBK te beginnen, Vaak zonder zich goed te informeren. Door het uitgebreide
lessenpakket vergissen leerlingen zich vaak in hun keuze. Na een verkeerde studiekeuze moet er
tijdens het schooljaar van studierichting worden veranderd.
Daarom richten we voor de kandidaat leerling VBK een oriënteringsgesprek in, deze is gecombineerd
met een workshop waarnemingstekenen.
Je kan deze proef afleggen op woensdag 4 juli of op woensdag 22 augustus. In bijlage vind je het
inschrijvingsformulier voor deze proef, We starten beide dagen om 9.00 u, De proef bestaat uit het
invullen van een vragenlijst, een workshop waarnemingstekenen en een persoonlijk gesprek met de
leerkrachten. Na dit alles geven we ons advies.
Als het advies positief is betekent dat, dat je op dit moment genoeg kwaliteiten in huis hebt om te
starten met de opleiding.
Wat willen we te weten komen:
- of je een juiste kijk hebt op wat VBK in grote lijnen inhoudt;
- of jouw en onze verwachtingen op eenzelfde lijn liggen;
- of je persoonlijke motivatie voldoende groot is;
- waar je interesses en mogelijkheden liggen;
- of je de juiste studiehouding hebt;
- of je voldoende basisvaardigheden hebt.
Indien ons advies negatief is voor de proef, betekent dit dat wij, met de gegevens die we nu hebben,
twijfelen of VBK een goede keuze voor jou is. We kunnen eventueel samen naar een alternatief
zoeken. Bijvoorbeeld kan blijken dat een studierichting in de Toegepaste Kunsten meer aansluit bij
jouw verwachtingen en mogelijkheden,
Meer informatie vind je op bijgevoegde pagina's. Als je omwille van ziekte niet aanwezig kan zijn
op de afgesproken dag, meld dit dan op onderstaand mailadres, Hier kan je ook terecht met alle andere
vragen.
We wensen je veel succes en we zien elkaar op 4 juli of 22 augustus,
H. Reynders Directeur
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VOORBEREIDING en VERLOOP
Workshop Oriënteringsgesprek Vrije Beeldende Kunsten (VBK).
De proef bestaat uit volgende onderdelen:
1. Een persoonlijke voorbereiding thuis:
1. Stel zorgvuldig een portfolio samen met een selectie uit je persoonlijke artistiek werk en 5 schoolse
werken ( bijvoorbeeld uit de lessen plastische opvoeding ).
2. Breng een afbeelding van je favoriete kunstwerk mee (kunstenaar, musea, galerijen). Maak een
korte bespreking van je gekozen kunstenaar en zijn werk (1pagina). Welke galerijen en of musea heb
je al bezocht?
3, Schrijf een motivatie tekst: "Waarom kies ik voor het kunstonderwijs? " (Max 10 regels)
2. De workshop:
1. De Workshop bestaat uit een les waarnemingstekenen. Tijdens deze workshop wordt je begeleid
door de leerkrachten beeldende kunsten en waarnemingstekenen De les loopt van 9.00u - 12.00u met
een kleine pauze van 10min. Tekenmaterialen en papier kan je op school krijgen, maar je mag ook je
eigen materialen meebrengen.
2. De proef begint om 9u stipt met het invullen van een vragenlijst, De vragenlijst dient als
uitgangspunt voor het gesprek met de leerkrachten..
3. Tijdens het persoonlijk gesprek met de leraren kunstvakken overlopen we je vragenlijst, je portfolio
en je favoriete kunstwerk.
Mochten er onduidelijkheden zijn, kan je wat meer uitleg geven. Graag horen we ook jou persoonlijke
motivatie (zie voorbereiding thuis) om naar de kunsthumaniora te komen en de redenen voor je keuze
voor de studierichting Vrije Beeldende Kunst. Mocht je uiteindelijk zelf nog vragen hebben, kan je die
stellen.
4. Bekendmaking van een positief of negatief advies (+ heroriëntering). 
5. Resultaat oriënteringsproef/Workshop
Nadat we alle kandidaat VBK-ers gesproken hebben, worden de resultaten meegedeeld. Als je dan nog
vragen hebt, kan je steeds één van de leraren aanspreken.
6. We eindigen rond 12.00u
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