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De Foudgumse School is een particulier initiatief van beeldend kunstenaar 
Peter B. van Houten.

De Foudgumse School heeft het CRKBO keurmerk 
(Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs).

De Foudgumse School richt zich op vakstudenten 
die de figuratieve schildertechnieken volledig 
willen beheersen, om aldus overtuigend en 
krachtig werk te kunnen maken. 



Aanmeldingsformulier 2015-2016 *

Naam________________________________________________

Straat________________________________________________

Postcode en woonplaats_________________________________

Geboortedatum________________________________________

Geboorteplaats________________________________________

E-mailadres___________________________________________

Telefoonnummer_______________________________________

evt mobielnummer______________________________________

schrijft zich in voor de opleiding aan De Foudgumse School 
De kleinste en noordelijkste academie voor figuratieve schilderkunst. 

Na toelating wordt het lesgeld € 1.880,- voor het eerste schooljaar 
voor 1 september 2015 overgemaakt. 
De lessen kunnen uitsluitend worden gevolgd als, jaarlijks voor 
1 september, het lesgeld volledig is betaald.

Eventuele opzegging (uitsluitend schriftelijk) voor 1 mei 2016.

Ondergetekende heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden 
op www.defoudgumseschool.nl

Handtekening_________________________________________

Opsturen naar:
De Foudgumse School
De kleinste en noordelijkste academie voor figuratieve schilderkunst 
Kolkreed 1
9154 AS Foudgum
0519-296219 / 0621.85.6006
mail@defoudgumseschool.nl
www.defoudgumseschool.nl
NL96RABO0307850331 t.n.v. Peter van Houten, Foudgum

* Het aanmeldingsformulier is ook te vinden op de website www.defoudgumseschool.nl



Hoe schilder je de plooien in iemands jas als hij zit? Hoe schilder je de rug van 
iemand die bukt. Hoe schilder je een portret. 

Hoe schilder je de weerspiegeling van een boot op het water? 

Hoe schilder je zeggingskracht? Techniek, daar begint het mee. 



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.  

De Foudgumse School 
De kleinste en noordelijkste academie voor figuratieve schilderkunst 

Centraal in de opleiding staat het aanscherpen en verfijnen van het waarne-
mend vermogen. Niet alleen wat betreft het onderwerp, maar ook in composi-
tie, perspectief, kleur, anatomie en materiaalgebruik. Waar het om gaat is het 
waarnemend vermogen te vertalen naar het beeldend vermogen.

Van de vakstudenten wordt al een zekere bekwaamheid en kennis van zaken 
verwacht en uiteraard de nodige gedrevenheid. Ieder kan een individuele 
begeleiding en een persoonlijke benadering verwachten. 







exposeren op de tentoonstelling van De Foudgumse School. 
Deze tentoonstelling wordt door De Foudgumse School besproken maar de 
organisatie is in handen van de studenten. 
In 2013 museum Het Admiraliteitshuis-Dokkum, 2014 Galerie Lauswolt-Olterterp, 
2015 Galerie Peter Leen XL-Breukelen.

Jaarlijks kunnen ten hoogste 10 studenten worden aangenomen.
Opzeggingen uitsluitend schriftelijk voor 1 mei 2016.

De directie van De Foudgumse School hanteert bij klachten de klachtenprocedure. 
Lees de algemene voorwaarden op www.defoudgumseschool.nl!

Contact De Foudgumse School 
De kleinste en noordelijkste academie voor figuratieve schilderkunst 

Kolkreed 1, 9154 AS Foudgum (Friesland)
Telefoon 0519-296219 / 0621856006
E-mail mail@defoudgumseschool.nl
NL96RABO0307850331 t.n.v. Peter van Houten

www.defoudgumseschool.nl / www.peterbvanhouten.nl

De Foudgumse School 
De kleinste en noordelijkste academie voor figuratieve schilderkunst 

De 5 jarige opleiding
1e, 2e en 3e jaar jaar 1 dag per week 10.00 - 17.00 uur.
12.30-13.30 uur Lunchpauze. Thuisstudie; gemiddeld 2 à 3 dagen per week.

Lessen: compositie, techniek, waarneming, kunstbeschouwing, kunstfilosofie 
en / of werkbespreking, stilleven, portret, landschap, anatomie en / of model.

Op grond van de resultaten in het 1e jaar worden studenten tot het
2e jaar toegelaten.

Op grond van de resultaten in het 2e jaar worden studenten tot het
3e jaar toegelaten. 

Masteropleiding
Alleen voor studenten die met goed gevolg de driejarige opleiding hebben 
afgesloten wordt de mogelijkheid geboden om de tweejarige 
Foudgumse School Masteropleiding te volgen.

De Foudgumse School tentoonstelling
Studenten die met goed gevolg de driejarige opleiding hebben afgesloten 



Docenten
De lessen worden gegeven door:
Peter B. van Houten, Foudgum, afgestudeerd in 1966 aan de Rijksacademie voor 
Beeldende Kunsten te Amsterdam.

Gastdocenten
De gastlessen worden verzorgd door o.a. 
John Verberk, Amsterdam, schilderen
Marcel Duran, Groningen, schilderen
Prof. dr. Pieter Adriaans, Kockengen, kunstfilosofie
Peter Leen, Galerie Peter Leen XL, Breukelen ‘Presentatie naar buiten”
Cees Booij, Dokkum, materiaalkennis
Sam Drukker, schilderen
Niels Smits van Burgst, schilderen
Ben Rikken, schilderen
Dinie Boogaart, schilderen

Lesgeld 2015-2016
30 lesdagen van 10.00-17.00 uur € 1.880,- . exclusief lunch en materiaal.
Lunchpauze 12.30-13.30 uur.

Aanmelding
Aanmelding voor 1 augustus. 
Maximaal 10 studenten per groep.
 Toelating 
Voor toelating tot de De Foudgumse School 
wordt de aspirant-student uitgenodigd voor 
een gesprek waarbij de motivatie ter sprake 
zal komen. Ook toont de student een 
documentatie van tien originele werken 
waarvan ten hoogste 5 foto’s.
Binnen een week na het toelatingsgesprek 
ontvangt de student de uitslag. 
Bij een positieve beoordeling en na betaling 
van het lesgeld voor het eerste schooljaar 
kunnen de lessen worden gevolgd. 





       
                  www.defoudgumseschool.nl


