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De opleiding aan de De Foudgumse School is bedoeld voor studenten die zich 
richten op de nieuwe, figuratieve schilderkunst en de wens koesteren een 
vakbekwame en overtuigende wijze van schilderen te ontwikkelen om aan de 
technische eisen, die aan een figuratief schilderij worden gesteld, te kunnen 

voldoen.  

Peter B. van Houten 2008





Centraal staat bestudering van anatomie,  kleur, vorm, compositie, 
perspectief, ruimte, verf,  structuur, ritme, waarneming. Alle ingre-
diënten die van een figuratief schilderij een overtuigend schilderij 
maken. In de praktijk betekent dit dat er hoofdzakelijk geschilderd 

en getekend wordt naar de natuur.

Van toekomstige studenten aan De Foudgumse school wordt bij 
binnenkomst al een zekere competentie en professionele instelling  

verwacht.  

D e  F o u d g u m s e  S c h o o l 
De  kleinste en noordelijkste academie  voor  de nieuwe  schilderkunst  

De opleiding is gebaseerd op waarneming. Centraal staat bestudering van ana-
tomie, kleur, vorm, compositie, perspectief, ruimte, verf, structuur, ritme en 
materiaalgebruik. De opleiding is gericht op de ontwikkeling van het beeldend 

vermogen van de student.

Van toekomstige studenten aan De Foudgumse School wordt bij binnenkomst 
al een zekere competentie en professionele instelling  verwacht. Bij de Foud-
gumse School staat persoonlijke benadering en individuele begeleiding voorop.



Aanmelding toelating/motivatiegesprek

Naam________________________________________________m/v

Straat________________________________________________

Postcode en woonplaats_________________________________

Geboortedatum________________________________________

Geboorteplaats________________________________________

E-mailadres___________________________________________

Telefoonnummer_______________________________________

Mobielnummer 06______________________________________

Wil graag een toelating/motivatiegesprek voor de opleiding aan de 
De Foudgumse School 
De kleinste en noordelijkste academie voor de nieuwe schilderkunst  

Na toelating wordt het lesgeld voor het 1e schooljaar voor 
1 september overgemaakt.

Handtekening_________________________________________

Opsturen naar:
De Foudgumse School
De  kleinste aen noordelijkste academie  voor  de nieuwe  schilderkunst   
Kolkreed 1
9154 AS Foudgum
0519-296219 / 0621856006
mail@defoudgumseschool.nl
www.defoudgumseschool.nl
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De Foudgumse School 
De kleinste en noordelijkste academie voor de nieuwe schilderkunst 

De vijfjarige opleiding:
3 jarige basisopleiding gevolgd door een 2 jarige Masteropleiding.
Jaarlijks 30 lessen van 10.00 – 12.30 uur en 13.30 -17.00 uur
Stilleven, model, compositie, techniek, waarneming, kunstbeschouwing, 
kunstfilosofie en werkbespreking. Eventueel voorafgegaan door de 
vooropleiding of ‘ Kennismaking met De Foudgumse School’. 

Masteropleiding 
Op grond van de resultaten van de driejarige basisopleiding worden studenten 
tot de masteropleiding toegelaten.

Thuisstudie; gemiddeld 2 -3 dagen per week

Contact
De Foudgumse School 
De kleinste en noordelijkste academie voor de nieuwe schilderkunst 

Kolkreed 1, 9154 AS Foudgum (Friesland)
Telefoon 0519-296219 / 0621856006 
mail@defoudgumseschool.nl
www.defoudgumseschool.nl





Tentoonstellingen
De Foudgumse School organiseert jaarlijks voor de 3e. 4e. 5e jaar studenten 
een tentoonstelling in een toonaangevende galerie of museum en natuurlijk 
ontvangen alle afgestudeerde masterstudenten ook een uitnodiging.

Atelier
De lessen worden gegeven in het ruime atelier, Kolkreed 1 Foudgum. Bij mooi 
weer bestaat de mogelijkheid om buiten te schilderen.

Docenten
De lessen worden gegeven door Peter B. van Houten, oprichter van de Foud-
gumse School. De gastlessen worden verzorgd door o.a. beeldend kunstenaar 
John Verberk uit Amsterdam. Deze docenten zijn beide aan de Rijksacademie 
voor Beeldende Kunsten te Amsterdam in 1966, een paar jaar voordat het klas-
sieke academiemodel werd gemoderniseerd.
En Sam Drukker, Ben Rikken, Cees Booij, Marcel Duran, Niels Smits 
van Burgst, Klaas Werumeus Buning en Margriet Boonstra. 
Prof. dr. Pieter Adriaans-kunstfilosofie.
Tijdens de zomeracademie 2016 en 2017 was o.a. Julio Diaz Rubio uit Spanje 
gastdocent aan De Foudgumse School.

Lesgeld
€ 1.950,- per jaar, incl. koffie/thee en kosten voor modellen. Excl. materiaal en 
extra masterclasses. Voor extra masterclasses zie de website.

Aanmelding
Aanmelding is het hele jaar mogelijk Een week na binnenkomst van de inschrij-
ving wordt de student uitgenodigd voor het toelating/motivatiegesprekgesprek

Toelating tot De Foudgumse School
Voor toelating tot de De Foudgumse School 
wordt de aspirantstudent uitgenodigd voor 

een gesprek waarbij ook de motivatie ter 
sprake zal komen. De student toont 

tien werken waarvan ten hoogste 5 foto’s.
Bij een positieve beoordeling en na betaling 

van het lesgeld voor het komende 
schooljaar kunnen de lessen worden 

gevolgd. 
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