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Mijn ouders hebben mij altijd gemotiveerd om het hoogst haalbare uit mezelf te halen en 
voor zekerheid te kiezen. Een goede baan, universitaire studie, en om dat te bereiken was 
het dus slim om te kiezen voor TVWO met een NT én NG profiel, dan ‘kun je alle kanten 
uit’.
Als je zo jong bent, geen idee hebt wat je ‘later’ wil gaan doen, je bent hartstikke 
beïnvloedbaar, en je ouders willen het beste voor je dus is het slim om daarna te luisteren.
Ondanks dat ik nu achteraf heel dankbaar ben dat ze me gepusht hebben, ben ik ook heel 
erg blij dat ik mijn creativiteit niet aan de kant gezet heb en het vak kunst erbij gekozen 
heb!
Het belang van op jonge leeftijd bezig zijn met creativiteit en creatief denken gaat zoveel 
verder dan een ambitie om ontwerper of kunstenaar te worden. Welke richting je ook op 
wil gaan naar de middelbare school, creatief denken is een hele waardevolle skill die je in 
staat stelt om verschillende disciplines te verbinden en innovatieve oplossingen te 
bedenken in welk vakgebied dan ook!
Kunst is heel persoonlijk, wat je er van vind, of op welke manier je aan de slag gaat met 
een opdracht zegt heel veel over jezelf. Je leert hierdoor je eigen smaak, mening en 
inzichten te ontwikkelen en te begrijpen. Zelf-reflectie, analyseren en creatief denken zijn 
skills die je goed kunt trainen en die je de rest van je carrière kunnen helpen om anders 
naar zaken te kijken en jou onderscheidend maken van je collega’s of mede klasgenoten.

Chloé Rutzerveld
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https://models.com/people/robbert-jacobs

Hoe heb jij het vak kunst op Eijkhagen ervaren ? 

Voor mij was het vak kunst een van de belangrijkste vakken tijdens mijn tijd op 
Eijkhagen. Dit waren voor mij de uren waar ik me het best op mijn gemak voelde en 
echt aan mijzelf als persoon kon werken. Ik vond creatief bezig zijn al leuk vanaf een 
hele jonge leeftijd. Ik denk dat het vak Kunst erg fijne methodes heeft om, lekker vrij 
van alles dat er moet op een middelbare school, op zoek te gaan en een creatief proces 
te beginnen. Niet alleen techniek is belangrijk maar het is vooral de conceptualisering
die je later in je leven (welk beroep je ook gaat doen) hard nodig zal hebben. Creatief 
denken is oplossingen vinden voor persoonlijke en maatschappelijke problemen die je, 
al dan niet met kunst, op de kaart kan brengen

http://www.robbertjacobsphotography.com/
https://models.com/people/robbert-jacobs


Vind je het vak kunst op middelbare scholen een must / belangrijk ? 

Zoals ik al kort heb gezegd denk ik dat kunstvorming, en dan met 
name de concepten, opinievorming en het probleem oplossend 
denken, ontzettend belangrijk zijn. Je verrijkt niet alleen je cultuur 
maar het is ook een stukje opvoeding die je alleen bij de kunstvakken 
kan opdoen. Wiskunde is leuk, maar aan een beetje cultuur heb je 
meer uiteindelijk. 

Heeft het vak een bijdrage kunnen 
leveren aan jouw creatieve ontwikkeling ? 

Zeker heeft het een bijdrage gehad 
aan mijn creatieve ontwikkeling. Je leert 
een stukje techniek, maar nogmaals het 
sociale aspect van kunst is veel 
belangrijker. Ik heb (vooral in de 
bovenbouw) al flink mijn 
conceptontwikkeling kunnen oefenen. Het 
blijft natuurlijk een basis maar het heeft 
mij goed geholpen bij mijn verdere 
keuzes. Zonder kunst had ik nooit een 
studie aan een kunstacademie kunnen 
volgen bijvoorbeeld.  



Heb je nog een tip voor leerlingen die twijfelen ?

Mijn tip is: Volg je passie.

Er zijn ontzettend veel redenen om te twijfelen, en 
doordat er zoveel mensen twijfelen gaat er heel veel 
talent verloren. Vragen als “krijg ik wel een baan in 
de kunst?” of “Mijn ouders vinden het niet goed als ik 
een creatieve opleiding ga doen.” Kunnen inderdaad 
vervelend zijn. Maar bedenk je wel goed dat als je 
echt geen talent zou hebben dat je sowieso niet 
wordt aangenomen aan een kunstacademie later en 
dan heb je nog genoeg tijd om je plan B in werking te 
stellen. En wat die banen betreft, dat zit wel goed! Ik 
ben nu 10 jaar ouder dan de leerlingen, en als ik niet 
voor de volle 100 procent was doorgegaan had ik nu 
niet in Parijs gewoond met ervaringen om nooit te 
vergeten.

Robbert Jacobs 

Robbert Jacobs “tijd” 2008 en werkstuk 2007( links)
( wie herkent de mevrouw met de ballonnen ?)



Mijn naam is Melissa Hanneman (21 jaar) Momenteel ben ik 3e

jaars studente International Media & Entertainment Management 
aan de NHTV in Breda. 

In 2013 ben ik afgestuurd van TVWO op het Eijkhagen College. Dus 
dat betekent dat ik een jaartje of 6 geleden mijn profielkeuze 
moest gaan maken voor de bovenbouw. Omdat ik toen de droom 
had om kinderarts te worden, koos ik voor N&G met Wiskunde B, 
maar dan heb je natuurlijk nog dat extra vak dat je mag kiezen….

Ik hield er altijd al van om creatief bezig te zijn en nieuwe dingen te proberen en te ontdekken – van schilderen 
en fotograferen tot nieuwe muziek ontdekken. Omdat ik toch graag die creatieve kant van mezelf wilde 
ontwikkelen koos ik dan ook Kunst als extra vak. Op die manier kon ik lekker creatief bezig zijn (in mijn rooster 
toen op woensdagochtend) met een leuke groep mensen die daar ook van genoten. Daarbij krijg je natuurlijk 
ook wat kunstgeschiedenis, want dat hoort er nou eenmaal bij ;) En mag je nou helemaal verliefd worden op 

een bepaalde kunstrichting, dan leer je ook hoe die richting ooit ontstaan is en wat er nu van over is.



De mogelijkheden waren eindeloos! Ik weet nog dat ik ooit op een heel groot vel papier een stilleven heb 

geschilderd van bloemen in leuke vaasjes, maar dat ik ook samen met een vriendin een klein toneeldecor op 
hout heb gemaakt, een fotoboek met allemaal zelfgemaakte foto’s waar ik dan spreuken bij had gevonden, 
maar ook een filmpje met een gedicht en zelf gefilmd beeldmateriaal van concerten die ik had bezocht. 
Alles is dus mogelijk bij Kunst! In de 3 jaar tijd dat ik Kunst had werd ons groepje heel hecht, waardoor de 
lessen alleen maar leuker werden.

In 2013 deed ik eindexamen, en toen begon ik ongelofelijk te twijfelen of ik niet toch een creatieve studie 
wilde gaan doen in plaats van Geneeskunde. Ik zag mezelf opeens niet meer voor me in een witte 
doktersjas… Mede door dat filmpje dat ik maakte voor Kunst, realiseerde ik mij dat ik het toch wel héél erg 
leuk vond om filmpjes te maken, om daar muziek in te gebruiken die ik goed vond, en vooral om dat dan 
met andere mensen te delen. Ik besloot een tussenjaar te nemen om heel goed na te kunnen denken over 
mijn keuze. In dat jaar ben ik naar heel veel Open Dagen geweest in het hele land – van Psychologie tot 
Muziekwetenschappen. Bij een Open Dag in Breda wist ik opeens zeker dat ik geen Geneeskunde meer 
wilde gaan studeren, maar toch echt die creatieve kant op wilde. Sinds september 2014 studeer ik dus 
International Media & Entertainment Management aan de NHTV in Breda – mede dankzij het vak Kunst op 
Eijkhagen.

De media en entertainment wereld is op alle mogelijke vlakken een creatieve wereld die maar blijft groeien 
en groeien, en dat vind ik helemaal super! Telkens met nieuwe dingen bezig zijn, nieuwe manieren van 
aanpakken verzinnen en nieuwe dingen ontdekken. Tijdens Kunst heb ik hier al een klein beginnetje mee 

gemaakt, en ik ben ontzettend blij dat ik daar destijds voor gekozen heb!

Melissa Hanneman



Sanne Lejeune                 
geslaagd 16-6-2016 VWO

EM/CM TVWO
Studeert nu :

Fashion Institute Amsterdam

“ Het vak kunst was voor mij op de middelbare school 
heel belangrijk als uitlaatklep.

In tegendeel tot de lessen van de theoretische vakken
kon ik in de kunstlessen eventjes afschakelen en creatief

bezig zijn. Daarbij vond ik de overige uurtjes, die wij
besteeden aan kunstgeschiedenis, heel interessant en 

heb ik er super veel aan gehad omdat het mij heeft
geleerd de wereld om mij heen beter te begrijpen. Ook
heb ik er op mijn vervolgopleiding nu al hartstikke veel

profijt van.Ik kan bijvoorbeeld creatieve oplossingen
vinden en meepraten wanneer de leraren het over 

bepaalde kunstenaars hebben die de wereld hebben
beinvloed”

Sanne



Vincent maakte deze
eijkhagen-tag toen hij als
leerling. Deze is nu nog te
zien op laag 2

Vincent Lancee
geslaagd 31-7-2007  VWO

Academie voor Beeldende kunsten Maastricht
NG Profiel

http://www.vincentlancee.nl/pages/mijnnacht.html
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https://nl-nl.facebook.com/pages/Onze-Shop-Heerlen/138555809684742
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Kunst en CKV is belangrijk in het profiel voor kids die graag bezig
zijn met hun handen naast alle verplichte theorie.Voor mij ging
dat dan door in alle lessen. Van mijn Frans huiswerkboek tot aan
mijn wiskundeschrift, alles zat vol met ‘ kriebels’, schetsjes en 
tekeningen.
‘ Kunst’ maken in de breedste zin moet vanuit jezelf komen. Je 
kan dit niet forceren. Alleen zou je het wel kunnen sturen en 
kunnen prikkelen zoals dat bij het vak kunst gebeurt.
Het mooie aan kunst is dat je altijd jezelf in verschillende
richtingen verder kan ontwikkelen en sturen.
In het ‘beroep’ vrij kunstenaar ben je nooit afhankelijk en heb
niet altijd de zekerheid dat werken voor een baas wel geeft.
Dit heeft voor en nadelen uiteraard, maar in welk beroep is dat
niet ?
Mijn herinneringen aan het vak kunst/ckv waren top ! Normaal
kreeg je straf als je tijdens de les zat te tekenen ipv huiswerk
maken. CKV en Kunst Algemeen was dan eindelijk het momentje
in de week waarin ik lekkerkon doen waar ik anders toch lekker
mee bezig zou zijn. ;-) Lekker tekenen !
Wat ik leerlingen kan meegeven; Volg je hart ! 
Als er iets kunstzinnigs in je zit dat geuit moet worden, op welke
mogelijke manier dan ook, laat je door niet of niemand tegen
houden !

Vincent Lancee


