
Eénjarige fulltime 
vooropleiding beeldende 
kunsten & vormgeving

Ben jij net klaar met je  
middelbare school?

Wil je een jaar echt  
iets anders doen?

Heb je belangstelling voor 
een creatieve opleiding,  
maar nog geen portfolio?

Wil je een kunstopleiding  
gaan doen maar weet je  
nog niet welke richting?

Dan is de kunstopleiding 
MKstart iets voor jou!

   Een jaar lang bezig zijn  
met een breed aanbod aan 
creatieve vakken.

    Verschillende vaardigheden  
ontwikkelen die van pas  
komen in allerlei opleidingen.

    Docententeam bestaand uit  
professionele ontwerpers en  
kunstenaars.

    Het opbouwen van een goed  
en divers portfolio.

    Veel ruimte voor persoonlijke  
begeleiding dankzij een groep  
van maximaal 15 studenten.

mk24.nl/start
Volg ons op Instagram!



MKstart is een fulltime, particuliere kunstopleiding waarbij je 

een jaar lang kennis maakt met zo veel mogelijk verschillende 

creatieve vakken. Doel van de opleiding is dat je ontdekt waar 

je écht goed in bent zodat je een vervolgopleiding kiest die 

past bij jouw kwaliteiten en talenten. Bij MKstart vinden we 

individuele begeleiding en aandacht belangrijk. Binnen onze 

opleiding draait het dan ook om jou en jouw ontdekkingstocht.

Ongeveer 80% van onze studenten stroomt door naar een  

opleiding voor kunst & vormgeving. De overige 20% kiest  

voor een andere opleiding.  

Heb je nog geen idee wat je wilt gaan studeren, maar ben je  

wel op zoek naar een zinvol tussenjaar? Dan is MKstart ook 

iets voor jou. Een jaar lang bezig zijn met een breed aanbod 

aan creatieve vakken, waarbij je vaardigheden ontwikkelt  

die ook bij andere studies van pas kunnen komen. 

Wil je weten of MKstart iets voor jou is? Maak dan een  

afspraak met onze coördinator Job Balk via job@mk24.nl  

of +31 (0)617 405 215 voor een vrijblijvend informatiegesprek.  

Hij kan je meer vertellen over de inhoud van de opleiding.  

Je kunt je natuurlijk ook direct aanmelden voor een intake-

gesprek via de website. Daar vind je ook uitgebreide  

informatie over inschrijving, vakken, onze docenten  

en de kosten van de opleiding.  

Het docententeam van MKstart bestaat uit professionele  

ontwerpers en kunstenaars. Zij zijn werkzaam in hun eigen 

vakgebied en geven daarnaast les. Vakmensen dus, die hun 

ervaring en deskundigheid overbrengen aan jou. De groep  

bestaat uit maximaal 15 studenten, daarom is er veel ruimte 

voor persoonlijke begeleiding.

EENJARIGE VOOROPLEIDING  

BEELDENDE KUNSTEN & VORMGEVING

PROFESSIONELE KUNSTENAARS 

& ONTWERPERS ALS DOCENTEN

KLAAR VOOR DE VOLGENDE STAP

MKSTART ALS TUSSENJAAR

OPBOUWEN PORTFOLIO

IS MKSTART JOUW START? 

Amsterdamse Hogeschool  

voor de Kunsten

Academie Artemis Amsterdam

Amsterdam Fashion Institute

ArtEZ Arnhem 

Koninklijke Academie  

van Beeldende Kunsten Den Haag 

Design Academy Eindhoven

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

Willem de Kooning Academie

mk24.nl/start

Tijdens een MKstart-jaar ga je aan de slag met traditionele 

vakken zoals schilderen, tekenen, beeldhouwen en fotografie. 

Maar je maakt ook kennis met zeefdrukken, 3D-ontwerpen, 

grafisch vormgeven en illustratie. Je werkt aan het opbouwen 

van een portfolio dat je kunt gebruiken om toelating te doen 

bij alle creatieve opleidingen voor kunst & vormgeving.  

Kunstopleidingen selecteren op kwaliteit. Kwaliteit waar je  

aan werkt bij MKstart en die je zichtbaar kunt maken met  

een goed en divers portfolio.


