
waar wij voor staan

De Breitner Academie staat voor 
beeldende kunst en educatie. Wij 
zoeken verbinding en samenwerking. 
Wij brengen traditie en innovatie 
samen, wij verbinden introspectie met 
engagement, handwerk met nieuwe 
technologie, oud met nieuw, kunst met 
educatie. Wij leiden kunstdocenten 
op tot ‘nieuwe meesters’ voor wie 
verbinding zoeken een ‘mindset’ is. 

ons doel

Het is ons doel de wereld van de 
beeldende kunst te ontsluiten. Wij 
leren anderen kunst te maken en 
te beschouwen. Dat doen we door 
toekomstige kunstdocenten te laten 
uitgroeien tot een rolmodel, tot een  
bron van inspiratie.  
Nieuwe meesters zijn slim en origineel, 
zij stellen kritische vragen en als het 
moet zetten zij de dingen op hun kop. 

onze omgeving

Het gebouw van de Breitner Academie 
staat op een prominente plek aan het 
IJ. Het is een huis voor creativiteit, 
verdieping, voor plezier, engagement, 
reflectie en introspectie. De creatieve 
multiculturele stad Amsterdam is  
bij ons altijd voelbaar. De perfecte 
omgeving voor studenten om het  
beste uit zichzelf te halen.

onze discipline

De Breitner Academie is een van  
de weinige academies in Nederland  
die zich volledig focust op het opleiden 
van beeldende kunst docenten. Wij zijn 
een academie die verandering omarmt. 
Elke discipline zoekt verbinding met 
andere disciplines van de academie  
en met de buitenwereld.  
Zo ontstaan inspirerende dwars
verbanden. 
 

onze naamgever

De Breitner Academie is vernoemd 
naar de Amsterdamse kunstenaar 
George Hendrik Breitner (18571923). 
Breitner leefde in de periode dat de 
academie is opgericht (1881). Hij was 
zowel schilder als een early adopter 
op het gebied van fotografie en hield 
van de stad. Breitner zei daarover 
“Amsterdam past bij mijn karakter; 
het is net zo impulsief en explosief als 
ik.” Hij bracht de vernieuwing van de 
stad en het alledaagse leven in beeld 
door te experimenteren met steeds 
weer nieuwere camera’s. Dit leidde tot 
nieuwe beelden en composities en het 
ontstaan van de snapshot. 

onderdeel van 
de amsterdamse 
hogeschool van  
de kunsten

De Breitner Academie is een van de 
zes instituten van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten (AHK).  
Wij leiden docenten beeldende kunst 
en vormgeving op en richten ons op het 
leren van, in en met de visuele kunsten. 
Wij stimuleren onderzoek en innovatie 
op het snijvlak van visuele cultuur en 
educatie. Om onze ambities te kunnen 
realiseren, koesteren wij langdurige 
partnerschappen met musea, culturele 
instellingen, scholen in het basis en 
voortgezet onderwijs en met de andere 
AHKkunstdocentopleidingen. 

Ambitieus We hebben de ambitie om 
de intrinsieke waarde van beeldende 
kunst in educatieve programma’s aan 
een groot publiek uit te dragen, aan 
scholieren, cursisten, museumpubliek: 
aan nieuwsgierige geesten. 

Authentiek Studenten leren om vanuit 
authenticiteit beeldend werk te maken 
en docentschap te ontwikkelen.

 Inspirerend Onze docenten en mede
werkers scheppen een inspirerend 
klimaat waarin studenten zich uit
gedaagd voelen het beste uit zichzelf  
te halen.

Origineel Originaliteit is de basis 
van ons vakgebied. Alleen origineel 
denkende mensen kunnen zich 
ontwikkelen tot krachtige bepleiters  
van beeldende kunst.

Vakkundig Nieuwe meesters zijn 
vakkundig zowel in docentschap als 
in beeldend werk. Deze complexe 
combinatie van kennis en vaardigheden 
is speciaal en niet voor iedereen 
weggelegd. 

onze waarden

De vijf kernwaarden in de Breitner 
Academie zijn:

nieuwe 
meesters

onverwachte 
verbindingen


