Oriëntatiecursus
Vooropleidingscursus
GERRIT RIETVELD
ACADEMIE

Denk je erover om naar
de RIETVELD ACADEMIE
te gaan, maar zou je
eerst graag willen
meemaken hoe het
hier is?
Of heb je nog niet
voldoende werk om een
toelating te doen?

Dan is de
ORIËNTATIECURSUS
of de VOOROPLEIDINGSCURSUS iets voor jou!

Beide cursussen bieden
mogelijkheid de Gerrit Rietveld
Academie te leren kennen en
duren 25 weken, van eind
september tot begin april. Bij beiden
kom je naar de academie om onder
begeleiding van professionele kunstenaars
en ontwerpers beeldend werk te maken,
werk te bespreken en -als je dat wil- toe
te werken naar een toelating voor een
Bacheloropleiding op de
Gerrit Rietveld Academie, of een andere
academie. In beide cursussen volg je
lessen Beeldende Kunst
en Vormgeving waaronder
tekenen/schilderen,
mixed media, ontwerp
en sculptuur. Door middel van
verschillende opdrachten bouw je een
portfolio op en ervaar je van dichtbij
hoe het op de Gerrit Rietveld Academie is.
Je leert niet alleen een nieuwe omgeving
en klasgenoten kennen, maar ook de
specifieke manieren van werken op de
academie — het gaat niet alleen om kijken
naar wat je hebt gemaakt, maar ook juist
om de stappen die je nam om tot dat
resultaat te komen. Zo kun je inschatten
of een studie aan de Rietveld Academie
bij je zou passen.

Daarnaast heb je de mogelijkheid
introducties te volgen bij een aantal
werkplaatsen, ga je op excursies,
en leer je te reflecteren op je eigen
werkproces, bijvoorbeeld door
schrijfopdrachten. Ook
kan je lezingen volgen bij Studium
Generale, het theorieprogamma
van de academie. Onze voertaal is
Engels omdat een groot deel van de
deelnemers uit het buitenland komt.

HOE KIES JE TUSSEN
DE TWEE CURSUSSEN?
Het verschil tussen de twee zit vooral in
welk doel je voor ogen hebt, je leeftijd, en
de hoeveelheid tijd die je hebt.

DE ORIËNTATIECURSUS
is oriënterend en past bij jou
als je wil uitzoeken of het studeren aan
de academie iets voor je is. Dat kan zijn
toewerkend naar een toelating voor de
bacheloropleiding, maar dat kan ook
zijn als nieuwe ervaring. Deelnemers
aan de Oriëntatiecursus zijn minimaal
16 jaar en maximaal 50 jaar, met heel
verschillende achtergronden — dat
maakt het zo bijzonder. Je ziet elkaar op
zaterdagen, waar je laat zien wat
je thuis hebt gemaakt, dat bespreekt
met je klas en docent, en nieuwe dingen
maakt. Behalve dat je op zaterdagmiddag
op de academie aanwezig moet zijn, werk
je thuis ongeveer 1 dagdeel per week
aan opdrachten. Aan het eind van de
cursus kan je deelnemen aan een intern
toelatingsgesprek om je opties voor
vervolgstudie te bespreken. Als je dat
gesprek goed doorloopt, kan je deelnemen
aan het toelatingsexamen voor zowel de
vol- als deeltijdbachelor van de academie.

DE VOOROPLEIDINGS
CURSUS
is voorbereidend op een studie aan de
Gerrit Rietveld Academie en is geschikt
voor jou wanneer je naar de Gerrit
Rietveld Academie zou willen, maar je
daar intensiever op wil voorbereiden.
Deelnemers aan de Vooropleidingscursus
zijn niet ouder dan 25 jaar, en hebben
minimaal een HAVO of MBO-4
diploma behaald. Je ziet elkaar vaker:
drie of vier dagdelen per
week. Naast de lessen op de academie,
besteed je gemiddeld vier uur per week
thuis aan het afmaken van je opdrachten,
het voorbereiden van je lessen, en de
boordelingen. Het is ook belangrijk om
op de hoogte te zijn van kunst- en design
evenementen binnen en buiten
de academie.

Bijzonder is dat er twee
beoordelingsmomenten
in het jaar zijn. Een positieve laatste
beoordeling geeft je toegang tot
het Basisjaar, het eerste studiejaar
van de voltijd bacheloropleiding van
de academie. Je kunt je opgebouwde
portfolio ook gebruiken om toelating te
doen tot andere academies.
Jaarlijks stromen Vooropleidingdeelnemers door naar het Basisjaar,
bekijk het overzicht van Rietveld
alumni die ook begonnen zijn bij de
Vooropleiding op de site van de Rietveld!

Kijk ook eens naar
RIETVELD OP PROEF
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Om meer te weten te komen
over beide cursussen kan je
Goedemorgen Gerrit
bezoeken, een online zaterdagochtend
in november waarin wij onszelf
presenteren en al je mogelijke vragen
live beantwoorden. Daarnaast raden
we je aan om naar de Open Dag
in januari te komen, waarop alle
afdelingen van de Bacheloropleidingen
zich presenteren. Natuurlijk kan je ook
altijd terecht terecht op de pagina’s
van de cursussen op de Rietveld
website, waarop we bijvoorbeeld
veelgestelde vragen beantwoorden,
maar je ook kan zien hoe een les eruit
ziet, wat de kosten zijn en hoe je je
aanmeldt voor een toelating.

