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1 VOORWOORD

H1

In dit document presenteren we het instellingsplan van de Hogeschool der
Kunsten Den Haag voor de periode 2019 tot en met 2024. Bij het schrijven van
dit plan stelden we ons de vraag: hoe zien wij onze positie in de kunsten en in
de samenleving over zes jaar, en hoe gaan we daar naartoe? Die vraag leidde
al snel tot een aantal vervolgvragen. Hoe ziet de samenleving er over zes jaar
uit, en welke rol is daarin weggelegd voor de kunsten? En wat is onze rol als
onderwijsinstelling daarin?
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Het schrijven van een instellingsplan vereist dus een zekere speculatie over
de toekomst. Zowel lokaal als mondiaal is er sprake van ontwikkelingen, waar
van we de betekenis en consequenties nauwelijks kunnen overzien. Oude
zekerheden vallen weg en voor velen is onduidelijk of, en zo ja welke, nieuwe
zekerheden daarvoor in de plaats komen. En of dat dan verbeteringen zijn.
Wij treden die toekomst met vertrouwen tegemoet; een vertrouwen dat geba
seerd is op een lange historie, ambitie en wendbaarheid.
Onze lange historie, omdat we hebben laten zien dat we kansen kunnen cre
ëren, en ze grijpen waar deze zich voordoen. Ambitie, omdat wij een actieve
rol spelen, waar mogelijk vooroplopen, stelling innemen en de toekomst ook
willen beïnvloeden. Wendbaarheid, omdat wij voortdurend alert zijn op nieuwe
ontwikkelingen, kansen en uitdagingen en daarop als instelling inspelen.
Vanuit onze missie zetten we een koers uit, maar we lopen niet over gebaande
paden. Het pad ontstaat door erop te lopen. Gaandeweg kijken we regelmatig
om ons heen, om te zien waar we precies staan en hoe de wereld om ons heen
veranderd is. We houden ons doel voor ogen, waarvan de details steeds beter
zichtbaar worden. Zo nodig preciseren we onze koers, of stellen we deze bij.
We kijken regelmatig naar onszelf, om te zien hoe we zelf veranderd zijn of we
allemaal nog in dezelfde richting gaan. En zo nodig verleggen we ons pad.
Deze toon treft u in dit instellingsplan aan. Een duidelijke ambitie en een koers
op hoofdlijnen. Het exacte pad willen we graag gedurende de komende zes
jaar met alle betrokkenen en partners binnen en buiten de Hogeschool, op
gezette momenten en diverse niveaus, nader uitwerken.
Den Haag, december 2018
Marieke Schoenmakers,
voorzitter College van Bestuur
Henk van der Meulen,
vicevoorzitter College van Bestuur
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2 ONS VERTREKPUNT

H2

INSTELLINGSPLAN
2019 — 2024

2.1		 MISSIE
Een wereld waarin kunst een prominente rol speelt, is een betere wereld.
Hiervoor zet de Hogeschool der Kunsten zich in.
De dynamiek in onze maatschappij brengt een toenemende noodzaak tot dui
ding met zich mee. Er is behoefte aan nieuwe vragen, onorthodoxe denkwijzen,
ongedachte oplossingen en niet eerder beproefde modellen. Aan kritische
beschouwing, of ronduit aan kritiek. Maar kunst is niet alléén op toepassing
en maatschappijkritiek gericht. Er is ook behoefte aan herwaardering van de
diepere lagen en emoties van ons bestaan: zingeving, inspiratie, ontroering,
schoonheid, woede, hoop.
In deze dynamiek is kunst is van onschatbare waarde. Kunstenaars en
ontwerpers leveren met hun werk een onmisbare bijdrage aan het discours
over maatschappelijke problemen en de oplossing daarvan. Ze stellen nieuwe
vragen, wijzen nieuwe richtingen, stellen en scheppen nieuwe voorwaarden.
Ze bepalen daarmee net zo vaak de maatschappelijke agenda als dat zij haar
volgen. Ze roepen emoties op en geven betekenis. Dankzij kunst wordt de
samenleving mooier en leefbaarder.
Dit uitgangspunt ligt aan de basis van ons bestaan, die we vertalen in de
volgende missie:
Kunst is van onschatbare waarde, zowel intrinsiek als voor een leefbare wereld.
De Hogeschool der Kunsten draagt daaraan bij door kunstenaars op te leiden
die een inspirerende en leidende rol kunnen spelen in de creatie, ontwikkeling,
uitvoering en innovatie van de kunsten in een internationale context.

Henk Ovink: “De kunstacademie is een werkplaats, een plek om te experi
menteren, te reflecteren. Kwetsbaar en krachtig te zijn en te durven staan
en gaan voor dat wat je echt belangrijk vindt. Met hoofd en hart.’’
{{ Henk Ovink, alumnus Beeldende Kunst (1992), Watergezant van het
Ministerie van EZ (‘the country’s globe-trotting salesman-in-chief for
Dutch expertise on rising water and climate change.’)

2.2 VISIE
De Hogeschool der Kunsten Den Haag is een instelling voor hoger beroepson
derwijs in de kunsten. Wij leiden de kunstenaars van de toekomst op. En daarin
zijn we ambitieus. We ondersteunen de studenten in de ontwikkeling van hun
artistieke en creatieve talenten en ambities op hoog niveau. We bereiden ze
erop voor om als danser, beeldend kunstenaar, musicus of ontwerper1 te kun
nen functioneren in een veeleisende en voortdurend veranderende beroeps
omgeving en een positie te verwerven in de maatschappij. Wij ontwikkelen de
nieuwsgierigheid, kennis, creativiteit, zelfstandigheid en het kritisch vermogen
van studenten en dagen hen uit om in de beroepspraktijk voortdurend nieuwe
wegen en paden in te slaan of deze zo nodig te creëren. Dat doen wij vanuit de
volgende visie:
De dynamiek in de samenleving en de kunsten vraagt om kunstenaars die hoge
artistieke waarden weten te combineren met een open onderzoekende houding.
Door middel van onderwijs en onderzoek bieden wij onze studenten een ambitieuze artistiek-onderwijskundige omgeving, waarin zij hun kwaliteiten tot het hoogste niveau en gericht op de internationale beroepspraktijk kunnen ontwikkelen.

1

We leiden op voor een groot aantal artistieke disciplines en daarbinnen weer voor een groot aantal mogelijke speciali
saties en beroepsrollen. We leiden ook kunstenaars op die opereren op het snijvlak van meerdere disciplines, of die een
eigen discipline ontwikkelen. Uitsluitend omwille van de leesbaarheid zullen we in dit plan veelal refereren aan bena
mingen die zichtbaar zijn in de wettelijke indeling van onze bacheloropleidingen: muziek, dans, (autonome) beeldende
kunst en vormgeving. We benadrukken dat we daaronder óók alle relevante specialisaties, deeldisciplines en cross-overs
verstaan, zoals (interieur)architectuur, sonologie, choreografie, typografie, fotografie, ArtScience, et cetera.

2.3 KERNWAARDEN
We toetsen ons beleid en ons handelen aan een aantal fundamentele uitgangs
punten die, in deze combinatie, kenmerkend zijn voor de identiteit van onze
hogeschool. We hanteren de volgende kernwaarden:
{{ Excellentie: de ambitie om kunstenaars op te leiden die voldoen aan de
hoogst mogelijke eisen van artistieke kwaliteit.
{{ Kritische en onderzoekende houding: een attitude gekenmerkt door reflec
tie, nieuwsgierigheid en experiment, zowel ten opzichte van ontwikkelingen
in de maatschappij, de discipline als het eigen werk.
{{ Innovatie: het vermogen over bestaande grenzen heen te kijken, zowel bin
nen de kunsten als daarbuiten, en zo nodig nieuwe vormen en disciplines te
ontwikkelen.
{{ Traditie: het aanleren en internaliseren van vaardigheden en technieken
voor het realiseren van artistiek werk op het hoogste niveau.
{{ Internationaal: het streven om zich te meten aan en open te staan voor
internationale ontwikkelingen.
{{ Diversiteit: een lerende gemeenschap die waarde hecht aan een grote
verscheidenheid aan achtergronden onder studenten en medewerkers en
in onze denkwijzen en (internationale) perspectieven.
{{ Verantwoordelijkheid: het bewustzijn dat we in al ons handelen een grote
verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van onze studenten, onze colle
ga’s, het werkveld en de maatschappij.
{{ Samenwerking: de gerichtheid en bereidheid om altijd samen met onze
studenten, collega’s, externe partners en onze omgeving tot resultaat te
komen.
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3 RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

H3

Wij zijn op de allereerste plaats een onderwijsinstelling. Door het opleiden van
de kunstenaars van de toekomst leveren wij een kritische en vernieuwende
bijdrage aan de ontwikkelingen in het culturele veld en in de maatschappij in
het algemeen. We staan middenin de maatschappij, we maken deel uit van
het creatieve en culturele veld, we zijn onderdeel van het Nederlandse onder
wijssysteem. Alles wat in deze omgeving gebeurt, is relevant voor ons. En
wij willen dat alles wat wij doen ook relevant is voor onze omgeving. Daarom
schetsen we hieronder eerst de ontwikkelingen die wij waarnemen in onze
context, en waarop wij in dit instellingsplan willen reageren maar vooral ook
willen anticiperen.
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Taco Stolk: “Als je, zoals bij de Interfaculteit, opleidt voor kunst van de
toekomst dan is het niet genoeg om te denken in bestaande structuren.
Wij stimuleren onze studenten om zich in zo veel mogelijk artistieke en
andere disciplines te verdiepen, en daarmee hun eigen weg te vinden. We
vragen ze in feite om niet alleen hun persoonlijke werk te ontwikkelen, maar
daarbovenop om zelf een nieuw soort kunstenaarschap uit te vinden.”
{{ Taco Stolk, afdelingshoofd bachelor en master ArtScience
3.2 ONTWIKKELINGEN IN DE KUNSTEN
Ook in de kunsten zelf zijn ingrijpende ontwikkelingen gaande. Een aantal daar
van zijn het gevolg van de hierboven beschreven dynamiek in de maatschappij,
die in de artistieke beroepspraktijk doorwerkt:
{{ Technologische ontwikkelingen (zoals digitalisering, miniaturisering,
bio-engineering, maar ook de herwaardering van oude technologieën zoals
bijvoorbeeld vinyl als geluidsdrager of de polaroidfoto) hebben een onmis
kenbare invloed op het kunst- en ontwerpveld. Door de technologie komen
tal van voorheen ondenkbare mogelijkheden binnen bereik; niet alleen voor
creatieve professionals, maar ook voor amateurs, waardoor de waarde
van een artistieke opleiding continu geherdefinieerd moet worden. En die
ontwikkelingen roepen ook nieuwe vragen op, bijvoorbeeld naar de relatie
tussen technologie, mens en maatschappij, die door kunstenaars manifest
gemaakt worden en waarop zij in hun werk reflecteren.
{{ Meer dan ooit vormt een onderzoekende mentaliteit de kern van het kun
stenaarschap. Om de juiste vragen te kunnen stellen is een verlangen en
vermogen nodig tot experimenteren, ontdekken, reflecteren en de resul
taten daarvan in artistiek werk tot uitdrukking te brengen.
{{ Globalisering heeft niet alleen steeds meer mondiale thema’s de kunst
binnengebracht en een wereldwijd werkveld en internationale partner
netwerken bevorderd, maar ook een wereldwijd publiek én wereldwijde
concurrentie. Daarnaast blijft de behoefte bestaan om een rol te vervullen
in de lokale omgeving, en zich te verbinden met partners in de eigen stad
en regio.
{{ De artistieke beroepspraktijk heeft zich nóg meer dan voorheen ontwik
keld tot een hybride en multidimensionale praktijk, waarin de kunstenaar
moet kunnen schakelen tussen een breed scala aan rollen in de cultuur en
samenleving. Nu eens zelfstandig, in een solo-rol of autonoom, dan weer in
opdracht, in samenwerking met anderen of in een leidende positie binnen
een team. Nu eens als creërend of uitvoerend kunstenaar, dan weer als
onderzoeker, docent, curator of criticus.
{{ Het toenemend belang van samenwerking als onderdeel van de beroeps
praktijk heeft voorts geleid tot een debat over de betekenis van de speci
fieke artistieke disciplines versus de interdisciplinariteit. Daarmee samen
hangend is ook de vraag aan de orde, of kunstenaars zich zouden moeten
ontwikkelen tot generalisten die van veel disciplines voldoende afweten,
of juist tot specialisten die vanuit een diepgaande beheersing van de eigen
discipline bijdragen aan zo’n divers team. In dat debat heeft de hogeschool
gekozen voor de laatste positie.

3.1		 ONTWIKKELINGEN IN DE MAATSCHAPPIJ
De samenleving staat op wereldschaal voor grote uitdagingen, en heeft met
grote onzekerheden te kampen. De klimaat- en milieuproblematiek, globalise
ring, opkomst van nieuwe technologieën, individualisering en flexibilisering van
de arbeidsmarkt zijn ontwikkelingen, waarop individuele burgers nauwelijks
invloed hebben. Sommigen profiteren ervan, anderen ondervinden eerder de
lasten. En bij dit alles zijn we ons er de laatste tijd ook steeds meer van bewust
geworden, dat het steeds moeilijker is om vast te stellen of onze informatie
berust op feit of verzinsel. De problemen zijn complex, eenvoudige oplossingen
zijn niet voorhanden. Voor sommigen aanleiding tot pessimisme, angst of boos
heid, voor anderen juist tot daadkracht en activisme.
Hans Venhuizen: “Wij leiden geen mensen op om sjieke hotelkamers in
Dubai te ontwerpen, maar wij trainen ze om zelf een opgave te zien, te
benoemen, en daarin te handelen. Het eigen initiatief speelt een grote rol
in het ontwerp. Gevoel hebben voor ‘de schoonheid van de werkelijkheid’,
voor wat er om je heen gebeurt, en daarin je positie bepalen en je verant
woordelijkheid nemen. Dat is waar wij naar streven.”
{{ Hans Venhuizen, afdelingshoofd INSIDE - Master Interior Architecture
In deze dynamiek spelen kunstenaars een belangrijke rol:
{{ Ze geven ruimte aan waarden als schoonheid, reflectie, inspiratie, beteke
nis, als alternatief voor het instrumentele denken in de waan van alledag.
{{ Ze stellen vragen, vertellen verhalen, voegen verbeelding toe, slaan denk
richtingen in en speculeren over of verzinnen oplossingen, die buiten de
kunsten niet ontstaan zouden zijn.
{{ Ze bevragen en duiden deze technologische en maatschappelijke ontwikke
lingen met artistieke middelen, in beeld, muziek of dans en ontwikkelen zo
nodig nieuwe vormen van kunst.
{{ Ze geven uiting aan de gevoelens die deze ontwikkelingen veroorzaken.
{{ Ze verbinden (groepen) mensen, bijvoorbeeld in gemeenschappelijke
muziekuitvoeringen of performances, geven ruimte aan de individuele
talenten met veelal een zeer diverse achtergrond.
De kunsten confronteren ons met de realiteit, soms met een somber en soms
met een optimistisch perspectief. En soms ook met relativering, oplossingen
en alternatieven. Niettemin worden er in de maatschappij, en zeker ook in de
politiek, kritische vragen gesteld bij nut en noodzaak van de kunsten. De roep
om meer technici en natuurwetenschappers klinkt aanzienlijk luider, en vindt
meer weerklank dan de roep om meer ruimte voor de kunsten. De maatschap
pelijke waarde van de kunsten wordt steeds meer afgemeten aan de econo
mische opbrengsten, de toepasbaarheid voor de oplossing van problemen en
het publieksbereik. Het kunstonderwijs moet studenten leren in dit debat hun
eigen positie te bepalen en deze naar hun beroepspraktijk te vertalen.

Klaus Jung: “Werken in de kunsten en in het scheppen van kunst genereert
kennis en vaardigheden die van het grootste belang zijn voor het welbevin
den van de maatschappij wereldwijd. Kunstenaars zijn voortdurend bezig
om voor dit doel te leren en om hun eigen gereedschap te ontwikkelen. Kun
stenaars verfijnen hun vaardigheden om een kritische afstand tot zichzelf te
vinden en blijven bezig reflectie en het maakproces in elkaar te laten over
lopen. Kunstenaars omarmen de bestaande internationale tegenstellingen
en zijn alert op de toegevoegde waarde die de wereldwijde vermenging
van maatschappijen teweeg brengt. Kunstenaars voegen intuïtie toe aan de
kennisontwikkeling en hebben vertrouwen in het Nieuwe en Onverwachte.
Kunstenaars brengen het verleden en de toekomst op één lijn. De wereld
heeft kunstenaars nodig. De wereld heeft de kunsten nodig.”
{{ Klaus Jung, afdelingshoofd bachelor Beeldende Kunst

De Hogeschool der Kunsten Den Haag leidt beeldend kunstenaars, vormgevers, dansers en musici op die succesvol hun rol in de maatschappij kunnen
invullen en hun positie kunnen bepalen in het discours over de kunsten.
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Met andere woorden: de beroepspraktijk is veelzijdiger en veeleisender gewor
den. De kunstenaar moet beter toegerust zijn om zich daarin staande te kun
nen houden, proactief, reflectief en ondernemend zijn, en naast het artistieke
ook het zakelijke en sociale aspect van de beroepspraktijk beheersen. Het
kunstonderwijs moet studenten toerusten om aan deze eisen te voldoen.
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De Hogeschool der Kunsten Den Haag leidt musici, dansers, beeldend kunstenaars en vormgevers op die wendbaar en weerbaar zijn in een steeds diverser
en veeleisender internationale beroepspraktijk.
3.3 ONTWIKKELINGEN IN HET KUNSTONDERWIJS
Al deze ontwikkelingen zijn uiteraard niet ongemerkt aan het kunstonderwijs
voorbijgegaan. De sector bezint zich periodiek op de gevolgen voor ons onder
wijs. In de periode 2012-2016 lag er een accent op de versterking en profilering
van de verschillende kunstopleidingen. Tevens is er een aanzienlijke reductie in
de instroom van het aantal studenten gerealiseerd.
Kunstonderwijs Next, de sectoragenda 2016-2020, stelt op pagina 8:
“In een tijd waarin de cultuursector sterk onder druk staat en tegelijkertijd de
roep om scheppende en toegepaste kunst, betekenisgeving en reflectie steeds
sterker wordt, heeft het kunstonderwijs een grote rol”.2 En even verderop:
“Zoals de gezamenlijke Nederlandse kunsthogescholen het stellen: “De uitda
ging van deze tijd is om balans te houden tussen de aandacht voor intrinsieke
waarde en verdieping in de kunsten enerzijds en de rijkdom aan toepassingen
ervan anderzijds.”3
In het plan wordt het accent verschoven naar het zoeken van de gezamen
lijkheid. De instellingen willen, waar mogelijk, meer met elkaar en met hun
samenwerkingspartners optrekken. Ieder vanuit eigen kracht en eigen profiel.
Daarbij zijn de volgende vier gemeenschappelijke ambities geformuleerd4,
waarvan we tevens de uitwerking voor de Hogeschool der Kunsten beschrijven:

d. Het kunstonderwijs dient zijn sterke internationale positie uit te bouwen en
te verbinden met regionale en landelijke agenda’s.
Voor de Hogeschool der Kunsten is het internationale perspectief vanzelf
sprekend, en al stevig verankerd in ons onderwijs en de hele organisatie.
Het Nederlandse kunstonderwijs staat wereldwijd hoog aangeschreven
en ook de Hogeschool der Kunsten heeft internationaal een goede repu
tatie. Daardoor kunnen we ons verheugen in een grote belangstelling van
buitenlandse studenten, docenten en kunstenaars. Daarmee stimuleren we
dat we artistiek talent uit de hele wereld naar Nederland halen, en zo onze
eigen creatieve en culturele sector versterken. Zo heeft ons onderwijs en
onderzoek, gedreven door onze eigen agenda en ambities, ook een lokaal,
regionaal en landelijk effect.
De Hogeschool der Kunsten Den Haag wil haar uitstekende uitgangspositie
op het gebied van talentontwikkeling, flexibele programma’s, onderzoek in de
kunsten en internationalisering inzetten om de gemeenschappelijke ambities
van het kunstonderwijs te realiseren en daar zo mogelijk bovenuit te stijgen.

a. Het kunstonderwijs dient maximaal toegankelijk te worden voor een hoogwaardige en diverse instroom van studenten.
Bij de Hogeschool der Kunsten vertaalt deze ambitie zich in onze aandacht
voor talentontwikkeling en diversiteit. Talentontwikkeling is noodzakelijk om
de kracht van de Nederlandse kunstsector en het Nederlandse kunstonder
wijs ook in de toekomst internationaal te kunnen positioneren. In het primair
en voortgezet onderwijs staat het muzische onderwijs onder druk en ook de
buitenschoolse cultuureducatie heeft onder forse bezuinigingen te lijden.
Juist in die omstandigheden moet een redelijke instroom van talentvolle in
Nederland verblijvende jongeren worden gewaarborgd. Daarbij realiseren
we ons dat in ons studentenbestand een aantal bevolkingsgroepen nog
ondervertegenwoordigd is . Daarom besteden we ook extra aandacht aan de
diversiteit in de Hogeschool en streven we ernaar dat onze studentenpopula
tie een betere afspiegeling wordt van de samenstelling van de bevolking, bij
voorbeeld ook in termen van sociaal-economische of culturele achtergrond.

3.4 ONTWIKKELINGEN IN DE HOGESCHOOL
In de komende periode zullen twee projecten van bijzondere betekenis worden
uitgevoerd:
1. Het Koninklijk Conservatorium gaat in 2021 verhuizen, samen met
het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest en het Dans- en
Muziekcentrum Den Haag naar het Onderwijs- en Cultuur Centrum
(OCC)5 aan het Spui. Deze verhuizing zal veel nieuwe mogelijkheden
en nieuwe dynamiek teweegbrengen.
2. De Hogeschool der Kunsten is toegelaten tot de pilot instellingsaccre
ditatie van het ministerie van OCW. De kaders van deze pilot sluiten
naadloos aan bij de ambitie onze kwaliteitscultuur verder te versterken.
Daarmee willen we niet alleen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van
onze eigen hogeschool, maar ook aan de ontwikkeling van de kwaliteits
zorg en het accreditatiestelsel voor het hoger kunstonderwijs in het
algemeen.6

b. Het kunstonderwijs dient flexibel te zijn en professionele opleidings
mogelijkheden aan te bieden in het kunstvak op school en online, voltijd
en deeltijd en in diverse rollen.
De Hogeschool der Kunsten onderschrijft het belang van flexibiliteit om in
de leervragen van verschillende doelgroepen te kunnen voorzien. We onder
zoeken opties voor afgestudeerde kunstenaars met enige jaren ervaring om
kennis te actualiseren en om artistiek ‘bij te tanken’. We willen tegemoet
komen aan de behoefte aan onderwijs voor talentvolle studenten die
eerder een andere opleiding hebben gevolgd, maar in een later stadium,
al dan niet in deeltijd, toch gehoor willen geven aan de roep van hun artis
tieke talenten. Deze oudere studenten brengen met hun levenservaring
een extra kwaliteit in het onderwijs in. Ook willen we voorzien in flexibiliteit
om over de grenzen van individuele opleidingen heen te kunnen studeren,
binnen de eigen instelling, of elders in binnen- of buitenland.
2

Vereniging Hogescholen (2016). Kunstonderwijs Next. Agenda 2016-2020. Den Haag: Vereniging Hogescholen. p. 8

3

Ibid., pagina 11,

4

Ibid., pagina 31

c. Het kunstonderwijs moet een erkende plaats voor onderzoek en ontwikkeling zijn, met een stevige basis voor promotietrajecten.
De Hogeschool der Kunsten is een koploper op het gebied van het onder
zoek in de kunsten. We richten ons daarbij voornamelijk op het onderzoek
dat door of in het artistieke proces plaatsvindt, en tot inzichten leidt die op
een andere manier niet verkregen kunnen worden. Dit wordt onder meer
weerspiegeld in de mogelijkheid tot promoveren die wij bieden in samen
werking met de Universiteit Leiden, en vooral in de mate waarin daarvan
gebruik wordt gemaakt. Vanzelfsprekend besteden we, waar mogelijk, ook
aandacht aan onderzoek naar mogelijke praktische toepassingen van en
voor het artistieke werk. De resultaten van dit onderzoek delen we langs
verschillende wegen met vakgenoten en het algemene publiek, middels
concerten, tentoonstellingen, voorstellingen, installaties en dergelijke,
maar ook in de vorm van artikelen en publicaties, via de Artistic Research
Catalogue en diverse andere platforms.

Deze ontwikkelingen zullen we behandelen in de volgende Hoofdstukken over
ons onderwijs en onze speerpunten: onderzoek, internationalisering en profes
sionele praktijk.
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In dit stuk gebruiken we de werktitel OCC; het gebouw krijgt nog een definitieve naam.

6

Deelnemers aan de pilot krijgen de kans om te experimenteren met een nieuwe vorm van accreditatie. Doel van het
experiment is om te onderzoeken of de geboden ruimte in het accreditatieproces tot meer eigenaarschap leidt voor
studenten en docenten, of hierdoor de kwaliteitscultuur binnen de instelling wordt versterkt en of er minder lasten en
meer baten worden ervaren.

H1

12

INSTELLINGSPLAN
2019 — 2024

13

4 ONDERWIJS

H4

In dit Hoofdstuk wordt beschreven wat de uitgangspunten van ons onderwijs
zijn, en welke accenten we in de vorm van pijlers aanbrengen. Die pijlers
worden in de volgende Hoofdstukken verder uitgewerkt. Als laatste paragraaf
behandelt dit Hoofdstuk verschillende aspecten van onze organisatie, die
immers primair ten dienste staat van de kwaliteit van het onderwijs.
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Aan de Hogeschool confronteren we de studenten consequent met hun omge
ving en leren hen daarbinnen netwerken en verbanden aan te gaan.
Wij bieden ze een rijkdom aan contacten in Den Haag, Nederland en de wereld.
We hebben actieve samenwerkingsverbanden in talloze projecten en stages.
Dat betekent dat studenten in alle fasen van hun studie samenwerken in hoog
waardige projecten met tal van maatschappelijke en culturele organisaties
– orkesten, ensembles, (dans)gezelschappen, musea, onderzoeksinstellingen,
politieke lichamen, enzovoort. Projectonderwijs en stages vragen een actieve
houding, een actieve betrokkenheid bij de partner en het vakgebied. Deze
wisselwerking met de omgeving leidt ertoe dat de studenten al bij afstuderen
‘in het vak en in de wereld staan’.

4.1 ONZE ONDERWIJSVISIE
In ons onderwijs stellen we de individuele student met haar/zijn artistieke
talenten en ambities centraal. Een succesvol kunstenaar is immers niet uitwis
selbaar met anderen, maar onderscheidt zich juist met een eigen benadering
en signatuur. Artistieke en professionele ontwikkeling, persoonlijke groei en
brede maatschappelijke oriëntatie (Bildung) gaan bij ons hand in hand: ze
zijn alle drie van belang voor de succesvolle kunstenaar. We leiden niet alleen
op voor een bestaande beroepspraktijk, maar ook voor rollen en functies die
nog niet bestaan en die onze afgestudeerden en wijzelf zullen creëren.7 Door
middel van kleinschalig en intensief onderwijs bieden we een omgeving waarin
studenten zich ontwikkelen tot afgestudeerden die zich kunnen manifesteren
als leiders in hun vakgebied. Zij zijn in staat bij te dragen aan de ontwikkeling
en vernieuwing van dat vakgebied, en zijn zich daarnaast bewust van de rol
die de kunsten (kunnen) spelen in de maatschappij als geheel en hoe zij zich
daartoe verhouden.
Onze opleidingen kennen een sterke structuur die leidt tot een grondige
kennis en beheersing van de eigen discipline, met daarbinnen veel ruimte voor
individuele invulling door de student. Zo stimuleren wij studenten over grenzen
heen te kijken, zowel binnen de kunsten als daarbuiten. We verwachten dat
studenten hun persoonlijkheid ontwikkelen en dat ze ontdekken welke plek zij
als mens en als kunstenaar in de samenleving willen innemen.

PERSOONLIJKE GROEI
De meeste studenten, en in ieder geval de bachelorstudenten, komen binnen
bij het Conservatorium of de Academie in een levensfase waarin zij hun eigen
plek in de maatschappij nog aan het ontdekken zijn. Wij bieden hen daarvoor
volop de ruimte, maar verwachten ook dat zij verantwoordelijkheid nemen voor
hun eigen ontwikkeling. De student is ‘eigenaar’ van zijn of haar studieproces,
gericht op de eigen fascinaties, de vertaling daarvan in een artistieke praktijk en
het presenteren daarvan aan de buitenwereld. Die verantwoordelijkheid van de
student voor het eigen leerproces impliceert geen onbeperkte keuzevrijheid. We
bieden programma’s aan met een stevige structuur die de student de mogelijk
heid biedt om weloverwogen beslissingen te nemen. Wij begeleiden hen daarbij.
We creëren een veilige omgeving, een omgeving waarin een student zich ook
daadwerkelijk kwetsbaar durft op te stellen. Onze studenten moeten risico’s
durven nemen en keuzes durven maken. Het maken van fouten wordt aange
moedigd omdat de student daarvan beter wordt. Een optimaal leerklimaat
is een veilige omgeving, waarin de student en de docent op elkaar kunnen
vertrouwen; zeker bij opleidingen waar het contact tussen docent en student
zo intensief is als bij ons.

ARTISTIEKE EN AMBACHTELIJKE KWALITEIT
We streven naar excellentie in artistiek opzicht, gerelateerd aan de normen
en referentiekaders die in de verschillende disciplines daarvoor gehanteerd
worden. In de uitvoerende kunsten komt excellentie op artistiek gebied tot
uitdrukking in de hoge kwaliteit of virtuositeit van de uitvoering, in combi
natie met een grote originaliteit en authenticiteit van de interpretatie van
het betreffende werk. In de scheppende disciplines gaat het veeleer om een
innovatief, authentiek en artistiek relevant concept, dat met hoge precisie
gerealiseerd wordt.
Artistieke kwaliteit centraal vereist een uitstekende vakmatige en ambach
telijke beheersing van de noodzakelijke technieken en vaardigheden. We
stellen daarom niet alleen hoge eisen aan het artistieke concept of de inter
pretatie, maar evenzeer aan de kwaliteit van de uitvoering ervan.

Roosje Klap: “Het is ontzettend belangrijk om te investeren in veiligheid,
een sfeer waarbinnen je je echt vrij voelt om te creëren, vrij om echt dingen
te tonen, te praten, samen te werken, elkaar te helpen. Als je als maker
angstig bent, dan lukt het je niet om iets te maken, te articuleren wat je
belangrijk vindt, positie in te nemen, een goed plan te maken.”
{{ Roosje Klap, co-afdelingshoofd bachelor Grafisch Ontwerpen en
master Non-Linear Narrative

Wij beschouwen onderzoek als onderdeel van het artistieke uitvoerings- en
maakproces: we leiden reflecterende en kritische musici, dansers, beeldend
kunstenaars en vormgevers op. Naast technische en ambachtelijke kennis en
vaardigheden, zijn daarom een onderzoekende houding, theoretische kennis
en onderzoeksvaardigheden van groot belang.

RELATIE MET HET WERKVELD
Ons onderwijs is een voorafschaduwing van wat er in het werkveld te gebeuren
staat. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat de beroepspraktijk dynamisch
is: we kunnen niet voorzien hoe deze er over vijf of tien jaar uitziet. We geven
mede vorm aan de ontwikkelingen in die beroepspraktijk, en verwachten dat
onze studenten daarin hun positie bepalen. Zij zullen dat werkveld straks
immers mede vormgeven.

“We hebben veel vrijheid. Je kunt praten over het stuk waarmee je op dat
moment bezig bent of over een probleem waar je een oplossing voor zoekt.
Je woont elkaars concerten bij en luistert naar elkaars muziek. Het voelt
eigenlijk best wel vertrouwd, een beetje als familie, voor iedereen die er
deel van wil of kan uitmaken. Ben je meer introvert, dan is dat oké, uitgeno
digd word je sowieso.”
{{ Eva Beukink, student compositie

7

Zie ook het citaat van OCW-minister van Engelshoven in de Volkskrant (8 december 2017): ‘Als deze trend, de econo
misering van het onderwijs, zich voortzet, zullen landen overal ter wereld binnen korte tijd generaties nuttige machines
afleveren in plaats van volwaardige burgers die in staat zijn om zelfstandig te denken en zich kritisch op te stellen.’
(Van Engelshoven citeerde Nussbaum, M. (2010): Not for Profit. Princeton University Press.)

MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING
Wij leiden studenten op die weten wat er speelt in de maatschappij, reflecte
ren op de oorzaken en de consequenties daarvan, verkennen welke positie zij
daarin als kunstenaar of musicus willen innemen en daar ook verantwoordelijk
heid voor nemen.
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Studenten worden al in een vroeg stadium van hun opleiding uitgedaagd met
concrete opdrachten uit de praktijk. Die staan ten dienste van de artistiek-in
houdelijke onderwijsdoelstellingen en het verwerven van professional practice
skills. In de vele projecten en samenwerkingsverbanden worden bijvoorbeeld
competenties als het vermogen tot samenwerken ontwikkeld. Studenten zijn
ook verantwoordelijk voor hun communicatie en projectplanning. Daardoor
worden studenten voorbereid op een beroepspraktijk waarin zij een zelfstu
rend vermogen aan de dag leggen, hun eigen opdrachten weten te genereren,
samenwerkingen kunnen aangaan, hun dromen kunnen verwezenlijken.

Naast de al eerder genoemde intensieve samenwerking met partners uit de
beroepspraktijk, vormen ook onze docenten een directe verbinding met het
werkveld. Zij hebben vrijwel allemaal een actieve eigen praktijk. Er wordt
intensief gezocht naar nieuwe onderwijsvormen in samenwerking met de
beroepspraktijk.
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BEOORDELINGEN
We beschouwen beoordelingen als belangrijke leermomenten. De beoordeling
moet de student de informatie geven die noodzakelijk is voor de volgende stap
in zijn/haar studie. En zij moet de docenten de informatie geven die zij nodig heb
ben om de student daarin te begeleiden. Beoordelingen zijn daarom sterk gericht
op de ontwikkeling van de student (formatieve beoordeling), waarbij uiteraard op
de formele momenten ook getoetst wordt of de student voldoet aan de eisen die
er op dat moment aan hem/haar worden gesteld (summatieve beoordeling).
Voor artistieke kwaliteit bestaat geen universele standaard. Het oordeel
daarover komt altijd tot stand in dialoog tussen peers, elk vanuit hun eigen
achtergrond en perspectief. Daarom hebben ook onze beoordelingen een col
lectief en intersubjectief karakter.
Studenten hebben recht op duidelijke en transparante beoordelingen. We
hechten aan artisticiteit en aan de kwaliteit van de technisch/ambachtelijke
uitvoering van het werk, maar we kijken ook naar vaardigheden die daaraan
voorbijgaan: het verwerven van een kritische reflectie op het uitvoerings- en
maakproces, het vermogen complexe situaties te doorgronden. Wij vinden het
belangrijk dat studenten het geheel van hun werk kunnen begrijpen, verwoorden
en presenteren. Studenten moeten – zeker op masterniveau – zelfstandig onder
zoek kunnen doen en zelf inspiratie kunnen vinden. Zij moeten toegang hebben
tot technieken en vaardigheden, om die mate van flexibiliteit te bereiken die
nodig is om in wisselende contexten succesvol te zijn. En ze moeten uiteindelijk
in staat zijn om zodaning op hun eigen werk te reflecteren, dat zij als (beginnend)
professional in staat zijn zelf hun verdere ontwikkeling vorm te geven.

MULTIDISCIPLINARITEIT VANUIT EEN STERKE BASIS IN DE DISCIPLINE
Wij moedigen studenten aan om zoveel mogelijk samen te werken: over de
grenzen van het Conservatorium en de Academie heen, binnen en buiten de
afdelingen en met studenten en partners buiten de Hogeschool. Een deel van
ons onderwijs is discipline-overstijgend georganiseerd, zowel op het niveau van
specifieke vakken als bijvoorbeeld in de interfacultaire opzet van de opleiding
ArtScience. In de tweedeling tussen generalisten en specialisten, die eerder is
gesignaleerd, maken wij een duidelijke keuze. Wij geloven dat zinvolle samen
werking begint met een grondige kennis en beheersing van de eigen discipline.
We leiden specialisten op die in staat zijn vanuit dat specialisme hun rol te bepa
len in multidisciplinaire teams, en zo vanuit hun eigen kracht bij te dragen aan
complexe projecten en aan een kwalitatief hoogwaardige uitvoering daarvan.
Herman Verkerk: “Je ontwikkelt je eerst binnen één discipline. Wij geloven
dat je pas multidisciplinair kunt gaan werken als je je eigen vak goed
beheerst. Pas als je expert bent op jouw gebied kun je het met de ander
over iets gaan hebben.”
{{ Herman Verkerk, afdelingshoofd Interieurarchitectuur
en Meubelontwerpen
KLEINSCHALIG EN INTENSIEF
Ons onderwijs is kleinschalig en zeer intensief. Door de kleinschaligheid is er
frequent en nauw contact tussen docenten en studenten. De intensiteit komt
op verschillende manieren tot uiting. Bij een aantal opleidingen ligt het aantal
contacturen hoog vergeleken met andere sectoren van het hoger beroepson
derwijs. Bij andere opleidingen is sprake van wekelijks een-op-eenonderwijs,
dat vervolgens aanleiding geeft tot vele uren zelfstudie. Onze opleidingen
vergen veel praktisch werk en/of oefening in de eigen studio, atelier of oefen
ruimte. Daarbij vergen strikte deadlines een grote mate van zelfsturing.
Vera Beths: “De ernst waarmee elke leerling besproken wordt, hoe er wordt
gekeken naar vooruitgang, en wat het beste traject voor iemand is… dat
wordt zo ongelooflijk serieus behandeld. De hele vakgroep zit er: ze zitten
er allemaal, en we kennen allemaal elkaars leerlingen. Er is een ongelooflijke
collegialiteit.”
{{ Vera Beths, docent viool

Martijn Padding: “Kwaliteitsbewaking betekent vooral dat je mensen
kritisch leert zijn. De belangrijkste les van het Conservatorium is dat studen
ten smaak ontwikkelen, dat ze een taal ontwikkelen. We leren ze niet in een
bepaalde stijl te componeren; veel bepalender is dat studenten heel veel
met andere studenten omgaan, in peer-to-peer teaching. Daar bepaal je je
smaak. Dat moet je mobiliseren, actief maken, en dan krijg je een kritische,
geëngageerde groep.”
{{ Martijn Padding, afdelingshoofd Compositie

TALENTONTWIKKELING
We gaan ervan uit dat ontwikkeling van artistiek talent tijd nodig heeft. Ze
begint op jonge leeftijd, en houdt niet op bij het behalen van het diploma van
de kunstacademie of het conservatorium. In het basis- en voortgezet onder
wijs is in de afgelopen jaren sprake geweest van een afnemende aandacht voor
de kunstvakken. Daarom zijn onze voortrajecten van groot belang. Ze beginnen
bij muzieklessen voor kleuters vanaf vijf jaar. In de School voor Jong Talent is
een vooropleiding op het gebied van muziek, dans of beeldende kunst geïnte
greerd met regulier onderwijs aan jong artistiek talent vanaf groep 7 van het
basisonderwijs. Voor kandidaten met voldoende artistiek talent en ambitie,
die nog net niet helemaal ‘klaar’ zijn om te worden toegelaten, bieden we een
vooropleiding of voorbereidend jaar aan. Zo geven wij kinderen en jongeren
de kans om hun talenten verder te ontwikkelen en te ontdekken of een kun
stopleiding echt bij hen past. Hierdoor krijgen leerlingen naast hun reguliere
havo- of vwo-opleiding al vroeg de kans om hun artistieke talent optimaal te
ontwikkelen, en ervaren zij hoe het is om daar reeds op jonge leeftijd dagelijks
en op hoog niveau aan te werken.

Veel van het werk van de studenten wordt gepresenteerd in het openbaar –
dansvoorstellingen, concerten, tentoonstellingen, modeshows. Ook hiermee
weerspiegelen we de realiteit van de beroepspraktijk. Studenten krijgen daar
feedback van docenten, medestudenten, experts uit de beroepspraktijk en
publiek, en zij beoordelen op hun beurt de prestaties van andere studenten.
Deze informele vorm van toetsing vindt eigenlijk voortdurend plaats en speelt
een belangrijke rol in de ontwikkeling van de student. Bij onze formele beoorde
lingen betrekken we externe (buitenlandse) examinatoren die het eindniveau
en het examineringsproces naast (inter)nationale benchmarks en standaarden
leggen. De bevindingen van de externe examinatoren over zowel het niveau
als de examenmethode worden jaarlijks geëvalueerd en de uitkomsten worden
vervolgens besproken met docenten. Op deze wijze dragen de ‘vreemde ogen’
bij aan zowel de kwaliteit van toetsing en docentprofessionalisering als aan het
niveau van de opleidingen in het algemeen. We bevorderen het bewustzijn en
de deskundigheid op het gebied van het toetsen en beoordelen door middel
van gerichte professionaliseringstrajecten, leidend tot minimaal de Basiskwali
ficatie Examinering.
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KWALITEIT
Het hoger kunstonderwijs kenmerkt zich van oudsher door een sterke focus op
kwaliteit en het nastreven van excellentie. Deze focus richt zich, zoals gezegd,
op de allereerste plaats op de artistieke kwaliteit. Wij gaan uit van de verbin
ding tussen de artistieke en de onderwijskundige perspectieven op kwaliteit.
Daarbij zijn twee vragen in onderlinge samenhang aan de orde:
1. De vraag of we erin slagen studenten op te leiden die voldoen aan de ei
sen van de hoogst mogelijke artistieke kwaliteit. Dat kunnen we voorna
melijk zien door de wijze waarop zij zich na hun afstuderen manifesteren
in het werkveld en de maatschappij te relateren aan ambitieuze doelen
die we voor de opleiding geformuleerd hebben.
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Binnen de bestaande opleidingen blijven we de profielen van de verschillende
differentiaties toetsen aan ontwikkelingen in het werkveld en beïnvloeding
van die ontwikkeling, zodat we deze zo nodig kunnen bijstellen. Zo is bij het
Koninklijk Conservatorium de nieuwe masterspecialisatie Ensemblezang
gestart. Met dit programma worden zangers in staat gesteld artistieke en
academische kennis en vaardigheden op het hoogste professionele niveau te
ontwikkelen in een samenwerkingsverband met het Nederlands Kamerkoor.
De eerdergenoemde afstudeerrichting Non-Linear Narrative van de Koninklijke
Academie richt zich op moderne non-lineaire communicatie rondom complexe
sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Maar we creëren niet alleen nieuwe
mogelijkheden; we durven ook te kiezen voor beëindiging of overheveling van
aanbod waar dat nodig is. Na 8 jaar (en het afstuderen van vier cohorten) heeft
het Koninklijk Conservatorium besloten de masterspecialisatie T.I.M.E. (This
Is Music-theatre Education) niet verder te continueren. De opleiding had zich
vooral ontwikkeld als een opleiding voor theatermakers en was daardoor een
te geïsoleerde positie gaan innemen in de Master Muziek om te kunnen leiden
tot de oorspronkelijk gewenste kruisbestuiving. De masterspecialisatie Artistic
Research is om vergelijkbare redenen succesvol overgeheveld van de Master
Muziek naar de Master of Arts in Fine Art and Design, waar ze beter aansluiting
vindt bij de beeldende disciplines waarop het werkveld van deze specialisatie
zich steeds meer is gaan oriënteren.

2. De vraag hoe we daarin slagen. Welke mensen, methoden en middelen
zetten we daarvoor in? Realiseren we daarmee de hoogst mogelijke
artistieke kwaliteit, of kan het nóg beter? Bereiken we de gestelde
doelen, zonder ongewenste negatieve effecten? Dan kijken we dus naar
het programma (inclusief de toetsing) en de leeromgeving (inclusief de
docenten en de faciliteiten) die we de studenten bieden.
Dit is ook zichtbaar in ons onderwijs: het continu evalueren en verbeteren in
artistieke zin staat centraal in alle lessen en andere onderwijsactiviteiten, en
bij beoordelingen, openbare presentaties, optredens, concerten en tentoon
stellingen. Bij onderwijskundige kwaliteit, daarop aansluitend, gaat het voor
namelijk om aspecten als de organisatie en samenhang van het curriculum en
de organisatie van toetsing en beoordeling, maar bijvoorbeeld ook de kwaliteit
van de beschikbare voorzieningen en de toegankelijkheid voor studenten met
een functiebeperking.
We koesteren onze focus op kwaliteit en ontwikkelen die verder, gericht op
het realiseren van onderwijs dat, naar nationale en internationale maatstaven,
kwalitatief van het hoogste niveau is. Daarin beschouwen we de verschillende
belanghebbenden binnen en buiten de Hogeschool als gelijkwaardige part
ners. Wij verantwoorden ons door transparant te zijn in de wijze waarop wij
ons onderwijs inrichten, de motieven waarom wij dat zo doen en de resultaten
die we daarmee bereiken. We evalueren periodiek met alle betrokkenen wat
zij daarvan vinden en wat er eventueel nog beter kan. Dit vraagt om een per
manente en horizontale dialoog tussen alle betrokkenen: directie, docenten,
medewerkers, studenten, medezeggenschapsorganen, Raad van Toezicht,
werkveld en samenwerkingspartners. Zo leggen wij tevens publieke verant
woording af over het beleid, de wijze van sturing en de resultaten. Daarbij
hanteren we vormen en criteria die passen bij onze doelstellingen en onze
onderwijsvisie. Deelname aan de eerdergenoemde pilot instellingsaccredita
tie stelt ons in staat deze vormen en criteria te exploreren.

Marlon Titre: “Nieuwe studenten op het Koninklijk Conservatorium voegen
zich bij een groep gelijkgestemden met een droom: uitgroeien tot bijzonder
musicus. Ze werken in een creatieve omgeving, samen met collega’s die
ideeën omtoveren tot nieuwe projecten, performances en concerten. Ze
maken samen muziek, richten ensembles op en zorgen voor elkaar. Ze wor
den deel van een gemeenschap.”
{{ Marlon Titre, hoofd Afdeling Klassieke Muziek
Een bijzondere verrijking van ons onderwijsaanbod wordt geboden door onze
samenwerking met de Universiteit Leiden (UL). We bieden een programma
voor een double degree aan waarin studenten zowel een graad aan de Hoge
school der Kunsten (KABK, bachelor Beeldende Kunst) als aan de Universiteit
Leiden (bachelor Kunstgeschiedenis) halen en onderzoeken uitbreiding van
deze mogelijkheden. Onze studenten kunnen keuzevakken aan de UL volgen in
het kader van de individuele invulling van hun studie9. Hierdoor wordt de brug
geslagen, niet alleen tussen de verschillende kunstdisciplines, maar ook tussen
de kunsten en de academische disciplines. Dit bevordert het onderzoekend
vermogen van de studenten en de theoretische reflectie op hun werk vanuit
een breed perspectief. Studenten maken van deze mogelijkheid steeds meer
gebruik, en we zullen dit ook in de toekomst blijven stimuleren. Omgekeerd
kunnen studenten uit Leiden bij de Hogeschool der Kunsten onderwijs volgen
in het zogenaamde Practicum Musicae (muziek) en het Practicum Artium
(beeldende kunst en vormgeving), waar zij kennis kunnen maken met de
betreffende disciplines en delen van een muziekvakopleiding kunnen volgen.

“Kwaliteit is de uitkomst van een gesprek over kwaliteit.”
4.2 ONS ONDERWIJSAANBOD
Wij hebben een breed aanbod aan opleidingen op bachelor- en masterniveau8
in de muziek, dans, beeldende kunst en vormgeving. Onze opleidingen zijn
door onafhankelijke panels van deskundigen veelal excellent beoordeeld, en
behoren daarmee kwalitatief tot de top van Nederland en ook wereldwijd.
Enkele van onze opleidingen zijn nagenoeg uniek in de wereld, zoals bijvoor
beeld de Master Type and Media en de opleiding Sonologie.
Veelal bieden onze opleidingen een breed kader voor een aantal verwante
gedifferentieerde programma’s. Zo kunnen studenten in de bachelor en de mas
ter Muziek zich richten op een stijlperiode of genre van hun keuze, maar ook op
educatie of op de opleidingen in de scheppende afdelingen zoals compositie
en sonologie. De bachelorprogramma’s van de Koninklijke Academie bestrijken
een breed scala aan disciplines in de beeldende kunst en vormgeving.
8

We beperken ons hier tot de bachelor- en mastertrajecten en de vooropleidingen. Voor de PhD-trajecten verwijzen we
naar het Hoofdstuk ‘Onderzoek’.

In september 2017 is de Master of Arts in Fine Art and Design gestart, mede
als antwoord op de toenemende vraag naar beeldend kunstenaars en vormge
vers op masterniveau. Deze structuur geeft ons ook in de masteropleidingen
de mogelijkheid om flexibel in te spelen op actuele behoeften van studenten
of van de beroepspraktijk, of een door ons gevoelde noodzaak, bijvoorbeeld bij
het ontstaan van nieuwe interdisciplinaire crossovers en specialisaties, zoals
Non-Linear Narrative binnen de Master of Arts in Fine Art and Design en de
masterspecialisatie New Audiences and Innovative Practices binnen de Master
Muziek.

Het Koninklijk Conservatorium richt samen met Codarts Rotterdam het Center
of Knowledge in Music Education (CKME) op, waarin alle educatieve opleidin
gen onder één regie komen. Het doel is studenten voor te bereiden op een car
rière als ondernemend muziekdocent en musicus, zodat zij als musici van hoog
niveau hun visie op het muziekonderwijs kunnen vertalen in aantrekkelijke les
sen voor diverse groepen en een eigen muziek-educatieve beroepspraktijk kun

18

19

9

individuele studietrajecten bij de KABK, vrije keuzeruimte en minoren bij het KC

nen vormgeven. Het Koninklijk Conservatorium en Codarts intensiveren ook
hun samenwerking op het gebied van klassieke muziek. Deze samenwerking
heeft als doel het onderwijsaanbod voor de studenten klassieke muziek zo in te
richten dat zij van de sterke punten van beide instellingen kunnen profiteren.
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Om onze kwaliteit te waarborgen is een zekere kritische massa nodig, zonder
daarbij het kleinschalige karakter van ons onderwijs aan te tasten. Daarom
streven we naar consolidatie van de studentenaantallen met een lichte ver
schuiving van bachelor naar masterstudenten.

Ons onderwijsaanbod beperkt zich niet tot formele bachelor- en masteroplei
ding. Hierboven noemden we al – in het kader van de talentontwikkeling – de
voortrajecten, die een belangrijke rol spelen in het waarborgen en toegankelijk
houden van hoogwaardig kunstonderwijs. Maar dat houdt niet op aan het
einde van de opleiding. Na het verwerven van de bachelor- en de mastergraad
is het dankzij onze samenwerking met de Universiteit Leiden mogelijk – na
selectie – toegelaten te worden tot een promotietraject in de kunsten,
waarbij het eindwerk bestaat uit een kunstwerk/compositie samen met een
dissertatie. Zo ontstaat een doorlopende leerlijn die ver vóór de eigenlijke
hbo-opleiding begint, en ruimschoots na het behalen van een mastergraad kan
ophouden. Dit is een van de manieren waarop wij vorm en inhoud geven aan
‘een leven lang leren’.

4.4 ONZE DOCENTEN EN MEDEWERKERS
Onderwijs is een wederkerig proces tussen docent en student. De docenten
geven richting, bevragen en stimuleren. Studenten komen met ideeën,
nemen stelling en tonen hun werk. In onderling vertrouwen ontstaat zo een
samenwerking, waarbij de studenten feedback en commentaar aangrijpen
om zichzelf, hun medestudenten en de docenten met eigenwijze, vindingrijke
inzichten te verrassen.
Onze docenten beschikken over uitstekende artistieke, pedagogische,
didactische en organisatorische kwaliteiten, en ook over een inspirerende
persoonlijkheid. Daarbij zijn ze zich bewust van het bijzondere karakter van
ons onderwijs. Ze delen hun artistieke visie, kennis en professionele ervaring
met de studenten om hen een eigen positie in het artistieke veld te doen ont
dekken. Ze begeleiden en ondersteunen de studenten in hun persoonlijke en
artistieke ontwikkeling, en beschouwen hen daarbij in toenemende mate als
(toekomstige) collega’s. Tegelijkertijd behouden ze – ondanks het vaak nauwe
contact met de studenten – de professionele distantie die noodzakelijk is om
de ontwikkeling en het werk van de studenten te kunnen beoordelen, zoals ze
ook het werk van hun collega’s beoordelen.

4.3 ONZE STUDENTEN
Voor de kwaliteit van onze opleidingen is het niveau van onze instromende stu
denten cruciaal. We stellen bij de selectie hoge eisen, en kandidaten moeten
goed beslagen ten ijs komen. We zoeken naar gedreven studenten met talent
en een nieuwsgierige houding, die hard willen werken. We kijken of ze het in
zich hebben om uit te groeien tot kunstenaars met een professionele artistieke
praktijk.
Het ontwikkelen van artistiek talent, zeker (maar niet alleen) in de muziek
en dans, vraagt veel tijd en begint vaak op jonge leeftijd. Onze vooropleidingen
vormen dan ook een belangrijke voedingsbron voor de bacheloropleidingen. Ze
zijn uitzonderlijk in Nederland en leggen een stevige basis voor de talentont
wikkeling. Potentiële studenten met artistieke talenten en ambities ervaren
hoe het is om intensief met het maken van kunst bezig te zijn. Het overgrote
deel van de deelnemers aan deze opleidingen stroomt door naar een reguliere
opleiding aan de Academie of het Conservatorium, en de meesten van hen
ervaren het als een groot voordeel dat zij al vertrouwd zijn met de cultuur en
praktijk van de faculteit waar ze terechtkomen. We blijven letten op een opti
male aansluiting tussen deze trajecten en ons regulier (bachelor)onderwijs.

Renee Jonker: “Het onderwijs raakt meer en meer doorspekt van Engelse
termen. Peer-learning scoort hoog in het jargon. Het leren van zijns- in
toenemende mate van haarsgelijken staat centraal in de cursus The artist
as teacher. Het door een facilitator gestructureerd met collega docenten in
gesprek gaan over zeer uiteenlopende aspecten van het lesgeven, blijkt een
goudmijn. Zonder uitzondering zijn de deelnemers enthousiast over deze
verrijkende manier om de eigen lespraktijk met nieuwe inzichten verder
te ontwikkelen. In toenemende mate maak ik ook in mijn eigen lesgeven
gebruik van deze vorm van leren. Groepslessen lenen zich daar bij uitstek
voor. Het eenrichtingsverkeer vanuit de alwetende docent verliest terrein.
Heerlijk.”
{{ Renee Jonker, hoofd Master New Audiences and Innovative Practice
NAIP / Master Aus LICHT

Klaus Jung: “ De kunstenaars van de toekomst ontmoeten elkaar op kunst
academies. Samen ontwikkelen zij netwerken, die hen in staat stellen om te
herdefiniëren welke rol de kunsten en de kunstenaars in onze maatschappij
te vervullen hebben. Dit omvat de ontwikkeling van de artistieke vaardighe
den en strategieën, maar gaat veel verder dan de geïsoleerde focus op indi
viduele carrières. Wij moedigen onze studenten aan om zichzelf te beschou
wen als onderdeel van een groter, international geheel, waaraan zij met hun
werk, hun eigen bestaan en hun beeld op de wereld een bijdrage leveren.”
{{ Klaus Jung, afdelingshoofd bachelor Beeldende Kunst
Onze studenten vormen een internationale en cultureel diverse gemeenschap.
Artistiek talent is niet beperkt tot studenten en docenten met specifieke
culturele, sociaal-economische of religieuze achtergronden of met een
bepaalde gender(identiteit). De ontmoeting – en soms confrontatie – tussen
verschillende achtergronden is een bron van inspiratie en reflectie voor de
eigen ontwikkeling van onze studenten en medewerkers. Diversiteit vormt een
bron van inspiratie en een spiegel voor reflectie. Daarom streven we ook in alle
opzichten naar een diverse gemeenschap van studenten, docenten en samen
werkingspartners, in nationaliteit en herkomst, gender, culturele oriëntatie,
levenservaring (‘stapelaars’), sociaaleconomisch milieu of andere karakteristie
ken. Meer dan 60% van onze studenten komt uit het buitenland. De diversiteit
aan culturele achtergronden is een verrijking voor de leeromgeving. Ze daagt
de studenten uit hun eigen ideeën en oordelen voortdurend te bevragen. We
staan open voor oudere studenten of studenten die al een studie achter de rug
hebben, en andere ervaringen in onze leeromgeving inbrengen dan jongeren
die net uit het voortgezet onderwijs komen. Omdat we deze diversiteit op dit
moment zeker nog niet bij alle opleidingen kunnen waarmaken, zullen we in de

komende jaren het thema diversiteit, en dan met name de afspiegeling van de
in Nederland wonende bevolking, nadrukkelijk in ons beleid verankeren.

De docenten zijn een belangrijke schakel naar de beroepspraktijk. Nagenoeg
alle docenten werken parttime. Daarnaast zijn ze op hoog niveau werkzaam als
kunstenaar, musicus, vormgever, componist, organisator, publicist, curator of
onderzoeker. Ze hebben een stevige en actuele positie in de beroepspraktijk
en merendeels een internationale referentie. Ze brengen hun eigen netwerk
van kunstenaars en experts in. Van theoriedocenten wordt verwacht dat zij
publiceren en van de praktijkdocenten dat zij zich met hun werk in het publieke
domein manifesteren. De docenten vertegenwoordigen de internationale
beroepspraktijk. Ze confronteren de studenten met de veelheid aan opvattin
gen over die beroepspraktijk en aan invullingen die daaraan gegeven kunnen
worden. Door een gevarieerde en flexibele samenstelling van docenten en
gastdocenten kunnen we snel inspelen op actuele ontwikkelingen. Ook onze
bestuurders, staf- en directieleden zijn actief in het externe werkveld, bijvoor
beeld als toezichthouder of actief lid van lokale, landelijke en internationale
culturele organisaties. De actualiteit van de beroepspraktijk komt op vele
manieren direct in het onderwijs binnen.
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Wij investeren in de kwaliteit van onze docenten. Docenten hebben jaarlijks
tien procent van hun lestijd beschikbaar voor de bevordering van hun eigen
expertise. Wij bieden ze ondersteunende en verbredende scholing, bijvoor
beeld op het gebied van de didactiek, de beheersing van de Engelse taal of
het doen van onderzoek in de kunsten. Wij sturen ze als verkenners het veld

in, door bijvoorbeeld een korte periode job shadowing bij een buitenlandse
partnerinstelling. De masteropleidingen en het PhD-traject staan ook voor
docenten open. We bieden onze docenten arrangementen aan voor training,
scholing en professionele ontwikkeling die zijn toegesneden op de specifieke
eisen van het kunstonderwijs en die aansluiten bij hun persoonlijke behoeften.
In dat kader organiseren we eigen trajecten voor het behalen van het Basiscer
tificaat Didactische Bekwaamheid en de Basiskwalificatie Examinering (BDB/
BKE), en stellen promotiebeurzen beschikbaar.
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De Hogeschool investeert substantieel in de deskundigheid en het welbevin
den van zijn medewerkers. Dat geldt naast de didactische bekwaamheden van
de docenten, ook voor de vakmatige deskundigheid van de ondersteunende
medewerkers en voor het werkplezier, de werkdruk en de fysieke en sociale
arbeidsomstandigheden van al het personeel.
Met het oog op onze ambities op het gebied van de diversiteit van ons
studentenbestand, is ook de diversiteit van het personeel een aandachtpunt in
het personeelsbeleid.
Monica Damen: “Een van de mooiste dingen binnen het Koninklijk Con
servatorium is ons staff development programme (Artist as a Teacher). De
belangstelling voor dit programma laat zien dat al onze docenten bereid
zijn om op een collegiale manier op hun eigen onderwijspraktijk en de
gewenste en noodzakelijke veranderingen daarbinnen te reflecteren en
van elkaar te leren. Docenten zijn de spil van het conservatorium, zij geven
de opleiding vorm, en investeren in hun ontwikkeling is het beste wat wij
kunnen doen.”
{{ Monica Damen, hoofd Zangafdeling|Koordirectie|Master Ensemblezang
Head Vocal Department|Choral Conducting|Master Ensemblesinging

Onze locatie in het hart van Den Haag, en de aard en kwaliteit van onze
huisvesting en voorzieningen, bevorderen dat we met een groot aantal rele
vante partners intensief samenwerken. Daarvoor is de nabijheid van en het
contact met tal van gouvernementele en non-gouvernementele organisaties
en culturele instellingen van groot belang. De Academie werkt bijvoorbeeld
samen met ministeries en landelijke adviesraden, maar ook met non-gouver
nementele organisaties als Amnesty International Nederland en Greenpeace,
met instellingen op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst, zoals
Stroom, het Gemeentemuseum en het Fotomuseum, met andere culturele
instellingen zoals het Nationaal Toneel, en met een heel scala aan kleinere
presentatie-instellingen en kunstenaarsinitiatieven. Het Conservatorium werkt
vanzelfsprekend nauw samen met het Residentie Orkest, de Johan Wagenaar
Stichting, het ASKO Schönberg Ensemble en het Nederlands Dans Theater
maar ook met andere belangrijke orkesten en gezelschappen, zoals het Orkest
van de Achttiende Eeuw en het Nederlands Blazers Ensemble, en onderhoudt
uitstekende relaties met relevante podia en organisaties in het muzikale land
schap, zoals Jazz070 en Musica Antica.

4.5 ONZE ORGANISATIE
Onze hele organisatie staat den dienste van het realiseren van de hoogst
mogelijke kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Het beleid op het gebied
van huisvesting, personeel, communicatie, ict of financiën is geen doel op
zich, maar draagt bij aan het realiseren van onze ambities ten aanzien van ons
onderwijs en onderzoek. Hieronder gaan we daar nader op in.
HUISVESTING EN FACILITEITEN
Excellent onderwijs kan niet zonder excellente huisvesting en voorzieningen.
Kunstonderwijs vergt specifieke voorzieningen: werkplaatsen, ateliers,
tentoonstellingsruimtes, oefenruimtes met de juiste akoestiek, podia voor
publieke optredens en presentaties. Ruimtes moeten voor langere tijd
‘geclaimd’ kunnen worden voor het opbouwen van installaties, er moeten
optredens in de buitenlucht verzorgd kunnen worden en beeldend kunstenaars
worden uitgedaagd door onorthodoxe ruimtes. Kortom: in het kunstonderwijs
kan veel, wat in andere onderwijssectoren niet kan. Vanzelfsprekend zijn
veiligheid, welbevinden en verantwoorde arbeidsomstandigheden van mede
werkers en studenten daarbij essentiële randvoorwaarden.
De huisvesting van de KABK aan de Prinsessegracht biedt op dit moment al
een ruim en actueel scala aan faciliteiten. De werkplaatsen vormen een fun
damentele schakel in ons onderwijs en onderzoek, omdat een groot deel van
het onderzoek en het leren juist in het ‘maken’ plaatsvindt. Een groot aantal
werkplaatsen en labs biedt studenten de mogelijkheid zowel te werken met
traditionele als met de meest actuele technieken. Hier worden studenten
gestimuleerd en uitgedaagd om de wisselwerking tussen materiaal, techniek
en de artistieke creatie te verkennen en nieuwe wegen te verkennen. Om dit
verder te bevorderen zijn op initiatief van het hoofd werkplaatsen in 2016 de
zogenaamde material labs geïntroduceerd in het onderwijs van de Academie.
Daarmee spelen niet alleen de werkplaatsvoorzieningen maar ook de werk
plaatsmedewerkers een grote rol in de ontwikkeling van het onderwijs. Deze
centrale positie van de werkplaatsen in onze leeromgeving gaan we verder uit
bouwen. Waar nodig en mogelijk gaan we samenwerkingsverbanden aan met
andere instellingen om onze studenten optimale faciliteiten te kunnen bieden.

Het gebouw kent een grote variëteit aan ruimtes en – soms min of meer
verborgen – hoeken en gangen, die studenten kunnen gebruiken voor het
maken en presenteren van hun werk. De monumentale status van het gebouw
stelt hoge eisen aan de staat van onderhoud en de wijze waarop dit onderhoud
wordt uitgevoerd. Wij blijven eraan werken het gebouw door middel van onder
houd en zorgvuldig gebruik in bruikbare staat te houden. In de komende jaren
wordt het gebouw van de KABK grondig gerenoveerd, uiteraard met respect
voor het monumentale karakter. Daarbij worden ook de behoeften betrokken,
die voortkomen uit de uitbreiding van het aanbod aan masteropleidingen.
In 2021 verhuist het Koninklijk Conservatorium samen met het Dans en
Muziekcentrum, het Nederlands Dans Theater (NDT) en het Residentie Orkest
(RO) naar het OCC10 aan het Spui in Den Haag. Een splinternieuw gebouw met
concertzalen, een theaterzaal, studio’s en vele les- en repetitieruimtes. Ook
wordt er een substantieel budget gereserveerd om vanaf 2021 de onderwijs
voorzieningen (inclusief het muziekinstrumentarium) verder te optimaliseren.
Het Conservatorium wil in de komende jaren inzetten op verdergaande
digitalisering, bijvoorbeeld ten behoeve van long distance teaching en online
learning. In de nieuwbouw zullen ook daarvoor nieuwe technologische voorzie
ningen worden gerealiseerd. Panels van medewerkers en docenten zijn nauw
betrokken geweest bij de ontwikkeling van het ontwerp en aangesloten bij de
voortgang van het bouwproces. Op deze wijze zijn wij ervan verzekerd dat het
gebouw straks voldoet aan alle randvoorwaarden die voor excellent muziek- en
dansonderwijs van belang zijn.

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE
Met de uitvoering van het meerjarenplan ter versterking van onze ICT, waarin
aandacht wordt besteed aan informatiebeveiliging en gegevensbescherming,
aan een efficiencyverbetering door koppeling van software en een nieuwe
opzet van het intranet, willen wij de administratie en het beheer beter inrich
ten. Daardoor zullen niet alleen de administratieve en planningsprocessen
efficiënter kunnen verlopen, maar zal ook de dienstverlening aan studenten
en medewerkers verbeteren en zal de managementinformatie worden geop
timaliseerd. Tevens zullen onze ICT-voorzieningen waar nodig verder worden
ontwikkeld om te kunnen voorzien in de behoeften van nieuwe vormen van
onderwijs die gebruikmaken van digitale technologie en social media, en van
elektronische leeromgevingen en portfoliosystemen.
FINANCIEEL BELEID
De financiële doelstelling van de Hogeschool is om te voorzien in een gezonde
bedrijfsvoering op de korte, middellange en lange termijn. De planning- en
controlcyclus van de Hogeschool geeft ons inzicht in waar de organisatie
staat in relatie tot onze financiële doelstellingen. De cyclus voorziet erin dat
de begroting wordt vergezeld van een meerjarige liquiditeitsbegroting en
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een investeringsbegroting. Hieruit blijkt in welke omvang over de jaren heen
middelen aanwezig dienen te zijn om aan de lopende exploitatieverplichtingen
te kunnen voldoen en welke investeringen zijn voorzien. Ook kan tijdig worden
stilgestaan bij toekomstige liquiditeits- en solvabiliteitsrisico’s. De processen
van de financiële administratie worden volledig gedigitaliseerd.
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MARKETING EN COMMUNICATIE
We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in een optimalisatie en actu
alisering van onze externe communicatie. Hogeschoolbreed zijn een nieuwe
website en een nieuwe huisstijl ontwikkeld, waardoor de zichtbaarheid en
herkenbaarheid van de organisatie gegroeid zijn en de informatievoorziening
aan potentiële studenten, docenten, partners en andere belangstellenden is
verbeterd.

5 ONDERZOEK
De Hogeschool der Kunsten Den Haag speelt al jaren een voortrekkersrol
op het gebied van onderzoek in de kunsten, en blijft dit ook in de komende
periode onverminderd doen. Onderzoek is bij ons niet alleen een theoretische
toevoeging aan of onderbouwing van de artistieke praktijk. Het is geen doel op
zichzelf, maar richt zich op de implicaties voor het werk en de praktijk van de
kunstenaar: het is een middel om tot artistieke productie te komen. Daarbij zijn
kunst en wetenschap te beschouwen als elkaar aanvullende methoden om te
komen tot nieuwe inzichten en praktijken.
We onderscheiden drie typen onderzoek in relatie tot de kunsten:
1. Onderzoek naar de kunsten, bijvoorbeeld kunstgeschiedenis of musico
logie;
2. Onderzoek ten behoeve van de kunsten en de kunstpraktijk, bijvoor
beeld onderzoek naar nieuwe technologie, materiaalonderzoek, onder
zoek naar aspecten van de uitvoeringspraktijk of onderzoek naar maat
schappelijk relevante thema’s die in de kunst geadresseerd worden.
3. Onderzoek in en door de kunsten, bekend onder de term artistic
research. Daarbij gaat het om het kritische en theoretische onderzoek
van de kunstenaar naar en door middel van de eigen kunstpraktijk, Wij
vatten dit op als een op de (kunst)praktijk gebaseerde vorm van acade
misch onderzoek.

Onze marketing en communicatie sluiten vanzelfsprekend aan bij het profiel
dat we voor ogen hebben. We blijven prioriteit geven aan het aantrekken van
de meest getalenteerde studenten met een onderzoekende mentaliteit van
een veelheid aan nationaliteiten en achtergronden. We besteden bijzondere
aandacht aan de werving van studenten uit doelgroepen die op dit moment
nog ondervertegenwoordigd zijn, zowel binnen Nederland als daarbuiten.
Marketing en communicatie zijn belangrijke middelen om ons netwerk van
relevante samenwerkingspartners in stand te houden en verder uit te bouwen.
We richten ons op partijen die passen bij ons profiel en die als partner een
meerwaarde opleveren voor ons onderwijs en onderzoek, bijvoorbeeld als
stageplaats, als opdrachtgever voor realistische projecten of als medeontwik
kelaar van delen van ons onderwijsprogramma. We zijn voor dergelijke partijen
gemakkelijk vindbaar en benaderbaar, en we onderzoeken telkens hoe we hun
vragen en behoeften kunnen vertalen naar een rijke leerervaring voor onze
studenten. Ook in de uitvoering en productie van jaarlijkse evenementen en
producties spelen marketing en communicatie een grote rol.

We integreren theorie en praktijk en de resultaten van onderzoek in ons onder
wijs. Deze opvatting vertaalt zich bij ons zowel in de onderwijsprogramma’s
als in het onderzoek dat onze docenten zelf uitvoeren. We leggen een accent
op de positie van het (artistiek) onderzoek in het onderwijs op alle niveaus, en
stimuleren dat onze docenten zich ontwikkelen in en manifesteren door middel
van artistiek onderzoek. De meeste van onze docenten hebben naast hun
aanstelling bij de Hogeschool der Kunsten een eigen artistieke beroepspraktijk
waarin zij onderzoek uitvoeren. Onderzoeksvaardigheden zijn geïntegreerd
in het onderwijs. Op masterniveau vormt een zelfstandig onderzoek een
onlosmakelijk onderdeel van het onderwijs- en afstudeerprogramma. De onder
zoekscomponent zal de komende jaren zowel op bachelor- als masterniveau
verder worden versterkt.

In de komende periode wordt voorts sterk de nadruk gelegd op de verdere
optimalisatie van de interne communicatie. Het intranet wordt zowel bij het
Conservatorium als op de Academie verder ontwikkeld, en de bestaande infor
matiestromen en -systemen worden steeds meer op elkaar afgestemd met het
oog op een snelle en accurate informatievoorziening aan studenten, docenten
en andere belangstellenden. De interne communicatie zal zich echter niet
alleen richten op deze ‘zakelijke’ informatievoorziening: ook de ontwikkeling
van de Hogeschool tot een learning community door middel van specifieke
communicatie- en ontmoetingsactiviteiten is een speerpunt van het communi
catiebeleid.

Gerda van Zelm: “Al meer dan 25 jaar biedt het werk aan het Koninklijk Con
servatorium mij de gelegenheid tot zelfontplooiing en ontwikkeling in mijn
vak als zangeres en zangpedagoog. Het KC is een omgeving waar doceren
tegelijkertijd leren is en waar docenten zich op verschillende niveaus kun
nen door ontwikkelen of dit nu is in het lesgeven, het doen van onderzoek
of het reflecteren op eigen kunstenaarschap en docentschap. Thema’s
die in het werk met zowel studenten als docenten belangrijk zijn, zijn de
plaats die wij als musicus in de wereld van vandaag willen innemen, wat
wij kunnen en willen bijdragen aan de veranderende samenleving, vanuit
welke waarden wij als musici willen werken en wat muziek voor mensen kan
betekenen. Vanuit deze thema’s werken we binnen het KC voortdurend aan
verbetering van het opleiden van excellente musici die op een authentieke,
creatieve en ondernemende manier hun vak kunnen gaan uitvoeren.”
{{ Gerda van Zelm, zangeres en zangpedagoge, tevens verantwoordelijk
voor de training ‘Artist as a Teacher’ voor docenten

DUURZAAMHEID EN MILIEU
Onze kernwaarde ‘verantwoordelijkheid’ heeft een grote reikwijdte. We nemen
onze verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving, zowel in sociaal als in
fysiek opzicht. We gaan niet alleen respectvol en verantwoordelijk om met
elkaar en met onze samenwerkingspartners, maar ook met het milieu. We
gaan in al onze activiteiten en processen bewust om met het duurzaamheids
vraagstuk. Dat geldt vanzelfsprekend voor de realisatie en inrichting van de
nieuwbouw van het Koninklijk Conservatorium, maar ook bij de restauratie
van de monumentale huisvesting van de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten. Het geldt ook voor de uitvoering van ons onderwijs en onderzoek.
Waar mogelijk en relevant wordt het thema duurzaamheid geïntegreerd in het
onderwijs. Initiatieven van studenten en docenten om te komen tot een duur
zamer bedrijfsvoering worden gestimuleerd en ondersteund. We streven naar
zoveel mogelijk hergebruik van materialen, effectieve afvalscheiding en een
substantiële reductie van ons restafval en een gezonde kantine.

24
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De Hogeschool heeft een langlopende, unieke samenwerking met de Univer
siteit Leiden, die ons in staat stelt op hoog niveau de verbinding te leggen
tussen de kunsten en de academische disciplines. Deze samenwerking biedt
unieke mogelijkheden om ons onderzoek verder te blijven ontwikkelen. Na de
masterstudie kan een student toelating doen om te mogen deelnemen aan
het doctoraatsprogramma bij de Academy of Creative and Performing Arts
(ACPA), een instituut binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen van de
Universiteit Leiden. ACPA biedt componisten, uitvoerende musici, beeldende
kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid tot het doen van promotieonder
zoek in en door de artistieke praktijk, via de doctoraatsopleidingen muziek
(docARTES) en beeldende kunst en vormgeving (PhDArts).

Naast promotietrajecten bevordert ACPA de samenwerking in onderwijs
en onderzoek tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten.
We verwijzen naar de eerdergenoemde voorbeelden op het gebied van de
keuzevakken en het double degree programma. Met deze samenwerking met
de Universiteit Leiden zijn wij een voorbeeld hoe universiteit en hogeschool
effectief kunst en wetenschap samenbrengen in onderwijs en onderzoek. De
samenwerking sluit aan bij onze wens kritische en onafhankelijke kunstenaars
op te leiden die bijdragen aan het discours in de kunst en de samenleving.

H5

INSTELLINGSPLAN
2019 — 2024

“Het allerbelangrijkst is dat wat ik leer op beide instituten elkaar versterkt.
De theoretische en geschiedenisvakken op de Universiteit Leiden geven
me een bredere en inspirerende kijk op mijn eigen kunstpraktijk. Datzelfde
geldt voor mijn atelierwerk op de KABK waar ik een voortdurende gretig
heid ervaar om meer te leren over mijn discipline.”
{{ Rosa Zangenberg, student beeldende Kunst / Double Degree op de
KABK - Universiteit Leiden
Onze lectoraten vormen een schakel tussen bachelor-, master- en PhD-niveau
en vervullen hierbij een initiërende, faciliterende en stimulerende rol.
Momenteel zijn er vier lectoraten binnen de Hogeschool:
{{ Onderzoek in de Kunsten (Prof. Dr. Henk Borgdorff)
{{ Music, Education & Society (Dr. Paul Craenen)
{{ Kunst Theorie & Praktijk (Prof. Dr. Janneke Wesseling)
{{ Design (Dr. Alice Twemlow)

Verder trachten we met de andere hbo-instellingen die kunstopleidingen
aanbieden te bewerkstelligen dat er binnen het hbo een doctoraatstraject voor
kunstenaars komt, de derde cyclus in het hoger beroepsonderwijs.

Onze lectoren hebben ook een aanstelling als hoogleraar of universitair
hoofddocent bij de Universiteit Leiden, waar zij promovendi begeleiden op
het gebied van artistic research. Aan de promotie ligt veelal een combinatie
van artistiek werk naast een geschreven dissertatie ten grondslag. Binnen de
Hogeschool der Kunsten staan de lectoren aan het hoofd van onderzoeksgroe
pen waarin onze docent-onderzoekers een context vinden voor het uitvoeren
en presenteren van hun onderzoek en voor het reflecteren op de uitkomsten
daarvan. Ze spelen ook een grote rol bij de inbedding van onderzoek en onder
zoeksvaardigheden in het onderwijs.
In 2017 is de kwaliteit van ons onderzoek onderwerp geweest van een panel
visitatie in het kader van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek. De
bevindingen van het panel onderstrepen de vooraanstaande positie die wij op
dit punt innemen, maar leiden ook tot een aantal nuttige aanbevelingen die we
graag overnemen.
Onze benadering brengt met zich mee dat onderzoek een grote variatie
aan methoden en vormen kan aannemen, en dat de uitkomsten daarvan even
veelvormig en vaak ook onvoorspelbaar zijn. De manier waarop het onderzoek
wordt geconcretiseerd in onderwijs en kunstpraktijk kan dan ook verschillen
per niveau, per faculteit, per discipline en zelfs per docent of student. In lijn
met de aanbevelingen van het visitatiepanel investeren we in een hogeschool
brede benadering met behoud van de noodzakelijke ruimte voor diversiteit en
autonomie.
We brengen onze onderzoeksambities bijeen in een strategisch onder
zoeksplan op het niveau van de afdelingen, de faculteiten en de hogeschool als
geheel en in relatie tot de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA),
ons samenwerkingsverband met de Universiteit Leiden. Hierin kunnen model
len worden uitgewerkt waarin de samenwerking niet alleen op deze niveaus
beter vorm krijgt, maar ook tussen onderzoekers onderling. Dit laatste willen
we tevens stimuleren door middel van ontmoetingen tussen onderzoeksgroe
pen van beide faculteiten en het organiseren van een jaarlijkse gezamenlijke
conferentie. Daarbij onderzoeken we ook de wenselijkheid en haalbaarheid van
de oprichting van een Artistic Research School, al dan niet virtueel, waarin alle
initiatieven op het gebied van (artistiek) onderzoek worden ondergebracht.
Binnen de mogelijkheden van de begroting breiden we de formatie uit die voor
onderzoek beschikbaar is. We waarborgen de positie van de lectoraten en bou
wen onze samenwerking met de Universiteit Leiden in de Academy of Creative
and Performing Arts verder uit.

De recente visitatie van de kwaliteitszorg van ons onderzoek is aanleiding
geweest voor een reflectie op criteria die gehanteerd kunnen worden voor de
kwaliteit van ons onderzoek met al zijn specifieke karakteristieken en in al zijn
diversiteit. Dit geldt zowel voor het artistieke onderzoek en de resultaten daar
van, als voor de onderzoeksvaardigheden en -activiteiten zoals die zijn ingebed
in ons onderwijs op verschillende niveaus. Het visitatiepanel beveelt ons aan
om deze exercitie verder uit te voeren en onze eigen criteria te definiëren en
te operationaliseren. Die aanbeveling nemen we graag over. We oriënteren
ons daarbij nadrukkelijk (ook) op internationaal gebruikelijke standaarden en
onderzoeken of een integratie van de kwaliteitszorg op het gebied van onder
zoek op hogeschoolniveau een meerwaarde kan opleveren. In dat opzicht zul
len we ook, in overleg met andere instellingen die kunstonderwijs aanbieden,
de discussie openen over de mogelijkheid om nieuwe standaarden vast te
stellen die de aspecten van ons type onderzoek beter beschrijven. We bouwen
de kwaliteit van ons onderzoek verder uit. We stimuleren onze docenten en
medewerkers om zelf onderzoek te doen en faciliteren hen daarvoor. We
maken de opbrengsten van het onderzoek nog beter inzichtelijk en versterken
de verankering ervan in ons onderwijs.
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6 INTERNATIONALISERING
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6.1 VISIE OP INTERNATIONALISERING
Internationalisering is voor ons een begrip dat voortkomt uit de inherente ken
merken van de disciplines en het werkveld waarvoor wij opleiden. Wij bereiden
onze studenten voor op een internationale beroepspraktijk en zien internati
onalisering nadrukkelijk als instrument voor studenten om zichzelf te kunnen
ontwikkelen. Ze krijgen te maken met een internationaal werkveld, worden
geïnspireerd door en werken samen met collega’s (en concurrenten) vanuit
de hele wereld, ze manifesteren zich zowel via internationale als nationale en
lokale podia en platforms en voor een internationaal publiek. Ze houden zich
bezig met thematieken van grensoverschrijdende, vaak zelfs globale, aard
en leggen veelal de verbinding daarvan met wat zich in de lokale omgeving
afspeelt. Ze gaan zelf hun praktijk geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitoefenen, of krijgen in Nederland te maken met internationaal georiënteerde
relaties. Daarmee wordt ook het Nederlandse artistieke werkveld versterkt.

6.3 EEN INTERNATIONALE LEEROMGEVING
Voor een internationale leeromgeving is de aanwezigheid van internatio
nale studenten en docenten en het gebruik van de Engelse taal uiteraard
essentieel. Circa 60% van onze studenten komt niet uit Nederland, en ook
een steeds groter deel van ons docentencorps is buitenlands. Dit resulteert
zowel op de KABK als op het Conservatorium in een levendige internationale
leergemeenschap, met een grote diversiteit aan culturen. Bovendien zetten
wij frequent buitenlandse gastdocenten in voor gastlessen of masterclasses.
Juist deze ontmoeting (en soms ook confrontatie) van culturen levert een
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de studenten. Ze ervaren de
onderlinge overeenkomsten en verschillen, en leren elkaar daarop te bevragen
en erop te reflecteren. Het verbreedt en verdiept hun blik op de internationale
beroepspraktijk en op hun eigen positie daarin. De internationale leeromgeving
is onderdeel van ons onderwijsconcept. Maar we nodigen onze studenten ook
nadrukkelijk uit om zelf een periode in het buitenland door te brengen. Het
opdoen van internationale ervaring aan een ander conservatorium of andere
academie zien we als een uiterst leerzame ervaring en een stimulans voor de
ontwikkeling van onze studenten.
Internationale studenten vormen bij ons geen groep op zichzelf; we streven
naar een volledig inclusieve leeromgeving. Internationaal is de norm.

“Het belangrijkste wat ik wil zeggen is: wees voorbereid op wat je op de
KABK zult aantreffen, want het zal zeker anders zijn dan je gewend bent op
je eigen instelling. Je zult een andere structuur tegenkomen, andere manie
ren van denken en andere benaderingswijzen die je nieuwe inzichten geven.
Niet per se beter of slechter, maar echt goed om een nieuwe kijk te krijgen
en om je kennis en vaardigheden te verrijken.”
{{ Een exchange-student bij de KABK

“Studeren aan de KABK is een privilege. Het onderwijs en de structuren die
de hogeschool aanbiedt, is het vele werk dat van de studenten wordt ver
wacht meer dan waard. Misschien juist vanwege mijn andere achtergrond,
heeft mijn studietijd aan de KABK mij geholpen om te groeien als student
en als persoon.”
{{ Een exchange-student bij de KABK

Internationalisering is van oudsher al sterk aanwezig bij de Hogeschool der
Kunsten, en is de afgelopen jaren verder verankerd en uitgebouwd. Het heeft
er mede toe geleid dat zowel het Conservatorium als de Academie een uitste
kende reputatie hebben in binnen- en buitenland, waardoor wij zeer goede
studenten en docenten en gerenommeerde samenwerkingspartners aan ons
kunnen binden. Circa 60% van onze studenten komt uit het buitenland. Ook
ons docentenbestand en onze partnernetwerken zijn internationaal. We zetten
internationalisering in voor de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek en ter
verrijking van onze onderwijsgemeenschap. Daarmee nemen we in Nederland
en daarbuiten een leidende positie in, en we gaan daarom de komende jaren
onverminderd door op deze weg.

We plaatsen onze programma’s inhoudelijk nadrukkelijk in een internationaal
kader. We voeren met elkaar het gesprek over de betekenis van internationa
lisering voor de inhoud en de kwaliteit van ons onderwijs. We relateren prak
tijk- en theorieonderwijs aan de internationale context, bijvoorbeeld door het
gebruik van internationale referentiekaders en literatuur, door buitenlandse
excursies en door deelname en bezoek aan evenementen buiten Nederland.
We stimuleren onze studenten om een uitwisseling te doen met het buitenland
in het kader van de studie, en om stages te lopen in het buitenland. Waar nodig
nemen we daarvoor belemmeringen in onze eigen programma’s weg. Ook onze
docenten en ondersteunende staf nemen regelmatig deel aan internationale
uitwisselingen en studiereizen, waarin zij hun horizon verbreden en inzichten
en perspectieven opdoen voor vernieuwing van de programma’s en hun didac
tiek. Nagenoeg al ons onderwijs wordt Engelstalig aangeboden, zowel in de
lessen als in de beoordelingen.13

Internationalisering, kortom, is onderdeel van onze strategie. Ons internatio
nale studenten- en docentenbestand, en ons wereldwijde partnerwerk vormen
een cruciaal onderdeel van onze onderwijsvisie en van onze identiteit. Inter
nationalisering functioneert voor ons als instrument om onze eigen kwaliteit
voortdurend te vergelijken en te verbeteren in een internationale context.
In ons internationaliseringsbeleid onderscheiden we drie aspecten:
{{ aansluiting bij en gebruik van internationale kwalificatiekaders;
{{ een internationale leeromgeving;
{{ internationale vergelijking en beoordeling door internationale vakgenoten.
In de volgende paragrafen gaan wij hier nader op in.

We werken samen in internationale projecten rond gezamenlijke thema’s of
voor gezamenlijke uitvoeringen, al dan niet in het kader van het Europese Eras
mus+-programma. Het Koninklijk Conservatorium neemt deel aan projecten
gericht op gezamenlijke curriculumontwikkeling. Zo wordt de Master Kamer
muziek als Joint European Master Programme ontwikkeld in het kader van de
European Chamber Music Academy14, en is de Master New Audiences and
Innovative Practices ontwikkeld in samenwerking met conservatoria in Europa
en de Verenigde Staten, en wordt deze behalve in Den Haag ook aangeboden
in Reykjavik, Groningen en Stockholm.

6.2 AANSLUITING BIJ EN GEBRUIK VAN INTERNATIONALE
KWALIFICATIEKADERS
Onze onderwijsprogramma’s en eindkwalificaties zijn gebaseerd op interna
tionale standaarden en competentieprofielen. We werken samen met onze
internationale partners en wisselen docenten en stafmedewerkers met hen
uit. Door uitwisseling van ervaring en kennis met gelijkgestemde instellingen in
het buitenland vormen wij ons een beeld hoe onze eindtermen en curriculum
beschrijvingen zich tot deze internationale kaders en standaarden verhouden.
Voor de opleidingen van het Koninklijk Conservatorium vormen in dit verband
de AEC Learning Outcomes11 het relevante referentiekader.

11

Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen. (2017). AEC Learning Outcomes 2017. Te downloaden op de website van AEC: https://www.aec-music.eu/publications/aec-learning-outcomes-2017-en.

De Koninklijke Academie ijkt zijn opleidingen onder meer aan de Tuning Docu
ments voor Fine Arts respectievelijk Design12.
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12

Inter}artes Thematic Network. (2004). Design Tuning Document en Fine Art Tuning Document. Te downloaden op de
website van de European League of Institutes of the Arts: http://www.elia-artschools.org/userfiles/Image/customimages/
products/66/3_Tuning%20Design.pdf respectievelijk http://www.elia-artschools.org/userfiles/Image/customimages/
products/63/4_Tuning%20Fine%20Art.pdf .

13

Een uitzondering is de bacheloropleiding Docent Muziek, die zich in eerste instantie richt op het Nederlandse en Neder
landstalige werkveld.

14

De European Chamber Music Academy is een samenwerkingsverband van instellingen in Wenen, Parijs, Manchester, Oslo,
Den Haag en Vilnius.

Ook de nieuwe masterspecialisatie Audio Communication & Sonology, die als
double degree in een samenwerking tussen het Instituut voor Sonologie aan
het KC en de Technische Universiteit Berlijn wordt aangeboden, is hiervan een
goed voorbeeld.
Tevens is er bij het Conservatorium sprake van een toenemende beïnvloe
ding van gezamenlijke modules zoals op het gebied van improvisatie.
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Internationalisering is ook manifest in onze beoordelingen. We zetten buiten
landse examinatoren in, of in Nederland gevestigde examinatoren met een
internationale beroepspraktijk, zodat studenten altijd (mede) naar internati
onale maatstaven worden beoordeeld. Zowel de studenten als wijzelf krijgen
daardoor inzicht in de mate waarin onze criteria en het niveau van de kandi
daat voldoen aan internationale maatstaven.
Een dergelijke internationale leeromgeving stelt eisen aan de vaardigheden
van studenten, docenten en overige medewerkers op het gebied van de
beheersing van de Engelse taal en het omgaan met interculturele diversiteit.
Waar nodig bieden wij faciliteiten om deze vaardigheden op peil te brengen,
om te borgen dat de inhoudelijke en artistieke diepgang profiteert van het
internationale en Engelstalige karakter van ons onderwijs. Dit brengen we tot
uitdrukking in een internationaliseringsplan en een expliciet taalbeleid.

De KABK onderzoekt de mogelijkheden om in internationaal verband te gaan
samenwerken met EQ-Arts, een door de European League of Instutes of the
Arts (ELIA) geïnitieerde organisatie op het gebied van de kwaliteit van het
kunstonderwijs. Daarnaast heeft de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten zelf het initiatief genomen tot een internationale peer group van
gelijkgestemde academies16. Doel daarvan is het ontwikkelen en operatio
naliseren van definities van kwaliteit in het kunstonderwijs die niet alleen de
onderwijskundige kwaliteit en de relatie tot de arbeidsmarkt als uitgangspunt
nemen, maar ook recht doen aan de functies van het kunstonderwijs ten
aanzien van de brede maatschappelijke oriëntatie (Bildung) en persoonlijke
ontwikkeling, zoals beschreven in 4.1. Tevens wil deze peer group instrumenten
inventariseren en zo nodig ontwikkelen om deze opvatting van kwaliteitszorg
te implementeren. Daarbij zal ook verantwoordelijkheid van en de dialoog tus
sen docenten en studenten over onderwijskwaliteit worden versterkt.

6.4 INTERNATIONALE VERGELIJKING EN BEOORDELING
Waar de artistieke kwaliteit van onze studenten en onze opleidingen wordt
gewaarborgd door de inzet van internationale leden van de commissies der
examinatoren, willen we ook de onderwijskundige kwaliteit relateren aan
internationale standaarden. Zeker nu de verwachting is dat het Nederlandse
accreditatiestelsel zich zal gaan beperken tot uitspraken over de basiskwaliteit
van de opleidingen, willen we in een internationale context beoordelen in hoe
verre we boven die basiskwaliteit uitsteken.
Voor dit internationale perspectief zijn onze samenwerkingspartners van
groot belang. We kiezen partners met wie wij een overeenstemming zien
in visie op kunstonderwijs, cultuur, kwaliteitsniveau. Zij dienen voor ons als
inspiratiebron en referentiekader. We maken van de samenwerking gebruik
om elkaar te voeden en scherp te houden. Daarmee verzekeren we ook dat we
onze kwaliteitszorg inrichten langs lijnen, die internationaal gezien relevant en
bruikbaar geacht worden voor het kunstonderwijs. Feedback wordt gevraagd
van buitenlandse examinatoren en van ‘critical friends’, die meelopen met
een opleiding, examens bijwonen, studenten en docenten bevragen en hun
indrukken daarover vastleggen. Resultaten van kwantitatieve feedback en
tevredenheidsonderzoeken worden zo aangevuld met diepgaande kwalita
tieve feedback van experts uit binnen-en buitenland. Deze aanpak, die bij het
Conservatorium de laatste jaren ontwikkeld is, zullen we in de komende tijd
hogeschoolbreed invoeren.
Het Conservatorium neemt met acht andere internationale conservatoria15
deel aan de International Benchmarking Exercise (IBE) en participeert in een
pilot van U-Multirank sinds 2016. Deze projecten leveren (veelal statistisch)
vergelijkingsmateriaal op, dat een indicatie is voor de kwaliteit van de betref
fende opleidingen in internationaal perspectief. Het doel hiervan is niet om te
komen tot een ranking, maar om te zien op welke punten instellingen – blijkens
dit materiaal – kwalitatief van elkaar verschillen, zodat nader onderzocht kan
worden hoe die verschillen te verklaren zijn en we zodoende van elkaar kunnen
leren (het benchlearning). Het KC laat zijn opleidingen evalueren en accredi
teren door MusiQuE – Music Quality Enhancement, een door het European
Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) erkend Europees
evaluatie- en accreditatieorgaan dat criteria en procedures hanteert waarin de
artistieke standaarden sterk verweven zijn met de onderwijskundige kwaliteit.

15

Deelnemers aan de International Benchmarking Exercise (IBE) zijn Conservatoire de Genève, New England Conservatory
Boston, Norwegian Academy of Music Oslo, Koninklijk Conservatorium Den Haag, Royal Northern College of Music Man
chester, Sydney Conservatorium, University of Music and Performing Arts Graz, Yong Siew Toh Conservatory Singapore.

16
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Partners in deze peer group zijn University of the Arts London (Central Saint Martins), Universität für Angewandte Kunst
Wien, ELISAVA Barcelona, Academy of the Arts Vilnius, Aalto University Helsinki/Espoo (School of Arts, Design and
Architecture) en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, met de Zürcher Hochschule der Künste als geassoci
eerd partner.

7 VOORBEREIDING OP DE PROFESSIONELE
PRAKTIJK EN ONDERNEMENDHEID
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We willen onze studenten optimaal voorbereiden op de beroepspraktijk
als musicus, danser, vormgever of beeldend kunstenaar. Het doel van onze
beroepsvoorbereiding is niet alleen dat studenten beschikken over alle kennis
en vaardigheden die het bestaande werkveld stelt, maar dat zij vooral ook
bepalen welke positie zij met hun eigen talenten en ambities in dat werk
veld willen innemen en dat zij aan de vernieuwing en ontwikkeling daarvan
bijdragen. In het algemeen slaagt het kunstonderwijs daar uitstekend in. Uit
onderzoek van de Vereniging Hogescholen blijkt dat de werkloosheid onder
afgestudeerden uit het hbo-kunstonderwijs in 2016 slechts 3,1 procent betrof;
fors lager dan het hbo-gemiddelde van 5,0 %.17
Martin Prchal: “Voor studenten is ‘ondernemerschap’ onderdeel van hun
dagelijkse praktijk als performer. Studenten moeten – zeker in de Masters –
hun eigen festival organiseren, of hun eigen concertserie, en daarin worden
ze gecoacht. Ze komen dan alles tegen – organisatie, belasting, publiciteit,
alles. Op die manier zetten we de studenten in de praktijk – en daarmee
beïnvloeden we de praktijk.
Bijzonder belangrijk zijn de projecten die afdelingen met elkaar verbin
den; in 2019 is een groot deel van de studentenpopulatie betrokken bij de
productie van Stockhausens ‘Aus LICHT’. Deze veelheid aan projecten is
een wezenlijk kenmerk van het Conservatorium.”
{{ Martin Prchal, adjunct-directeur Onderwijs van het Koninklijk
Conservatorium

“Den Haag heeft een erg levendige kunst scene, elk weekend zijn er nieuwe
dingen in de zin van tentoonstellingen, festivals en muziek in alle genres.
Iedereen is met veel dingen bezig en eigenlijk altijd ook met het organiseren
van eigen concerten.”
{{ Hilde Wollenstein, student sonologie
Zoals gezegd hebben bijna al onze docenten een eigen actieve beroepsprak
tijk. Zij kennen de actuele ontwikkelingen in de praktijk, en nemen deze kennis
mee in hun lessen. Studenten krijgen les van een team van docenten, die ieder
hun eigen perspectief op de beroepspraktijk met hen delen. Ook bij de beoor
delingen speelt hun praktijkervaring een belangrijke rol; in veel gevallen nog
versterkt doordat externe examinatoren vanuit het werkveld onderdeel uitma
ken van de beoordelingscommissies. De studenten krijgen daardoor een goed
beeld van de veelzijdigheid en dynamiek van die beroepspraktijk, de keuzes
die daarbinnen te maken zijn, en de competenties en kwaliteiten die daarvoor
nodig zijn. Op basis daarvan kunnen zij hun individuele positie in dat werkveld
bepalen. Een werkveld dat door zijn diversiteit overigens niet eenvoudig in
kaart te brengen is, en waarin zij ook verschillende beroepsrollen kunnen ver
vullen. Het is daarom onze ambitie om nadrukkelijker te gaan volgen hoe onze
alumni zich na hun afstuderen manifesteren. Door kwantitatieve gegevens
over de positie van alumni op de arbeidsmarkt te verrijken met portretten van
meer biografische aard willen we meer recht doen aan de verscheidenheid van
de beroepspraktijk.

Om deze mooie positie te behouden is al ons onderwijs een afspiegeling van
de beroepspraktijk en de eisen die deze stelt. Dat kan ook betekenen dat de
kunstenaar die praktijk naar haar/zijn hand zet, of gedeeltelijk zelf creëert.
Het doen van onderzoek, het creëren of uitvoeren van een artistiek werk, het
bediscussiëren daarvan en het ontvangen en geven van oordelen en feedback
over dat werk, worden geoefend in een realistische maar veilige omgeving.
Studenten worden gestimuleerd te experimenteren en verantwoordelijkheid
te nemen; kortom ondernemend te zijn en initiatief te nemen. Ze produceren
bijvoorbeeld zelf muziek- of dansvoorstellingen, en organiseren een volledige
expositie of modeshow. Realistische professionele situaties met concrete
opdrachten uit de praktijk staan ten dienste van de artistiek-inhoudelijke
onderwijsdoelstellingen en het ontwikkelen van professionele vaardigheden.
Ze mogen fouten maken als student, die ze daardoor in de toekomst in een
professionele situatie leren te voorkomen. Juist de reflectie op dat proces en
de consequenties die ze eraan verbinden voor hun verdere ontwikkeling vor
men een essentieel onderdeel van hun leerproces, waardoor ze beter in staat
zijn hun eigen opleiding vorm te geven en beter beslagen ten ijs komen als ze
de échte praktijk instappen. Ook door middel van gerichte studieonderdelen
als stages, project- en netwerkweken en vakken op het gebied van onderne
merschap, auteursrecht en dergelijke reiken we daar nog de benodigde instru
menten voor aan.

Herman Verkerk: “De inhoudelijke kwaliteit van docenten ligt in hun praktijk
besloten. Wij zeggen: je moet een deel van je praktijk meenemen in je les
– je succesverhalen, je problemen, alles. Door die te delen met studenten
krijgen zij inzicht in de praktijk die ze later willen gaan uitoefenen.”
{{ Herman Verkerk, afdelingshoofd van de afdeling Interieurarchitectuur
en Meubelontwerpen

Niels Schrader: “Wij werken intensief samen met externe partners op basis
van een wederzijdse belangstelling voor kennistransfer en het creëren van
nieuwe inzichten, intergenerationele uitwisseling en/of het stimuleren van
maatschappelijke verantwoordelijkheid.”
{{ Niels Schrader, co-afdelingshoofd bachelor Grafisch Ontwerpen en
master Non-Linear Narrative
We werken in ons onderwijs met tal van partners samen, afhankelijk van de
specifieke discipline. Gevestigd in Den Haag werken we samen met een breed
scala aan maatschappelijke en culturele instellingen en gouvernementele en
non-gouvernementele organisaties op lokaal, nationaal, Europees en wereld
wijd niveau. Wij brengen onze studenten direct in contact met realistische
17

Vereniging Hogescholen. (2017). Factsheet Kunstonderwijs augustus 2017. Den Haag: Vereniging Hogescholen. Te
downloaden op http://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/000/791/original/
Factsheet_KUO_-_augustus_2017.pdf?1503315813

praktijksituaties. Soms fungeren die partners als opdrachtgever en beoor
delaar van opdrachten, zoals in de vele samenwerkingen van de KABK met
ministeries en maatschappelijke organisaties in Den Haag, maar ook elders in
het land en daarbuiten. Soms participeren ze zelf in het onderwijs, zoals in de
samenwerkingen binnen de master Muziek, maar ook bij andere opleidingen
van het Conservatorium. Zo is in samenwerking met het Residentie Orkest
de Orkest Master ontwikkeld en in nauwe samenwerking met het Nederlands
Kamerkoor (NKK) de masterspecialisatie Ensemblezang, en is de Ensemble
Academie het resultaat van een samenwerking met vijf ensembles en twee
toonaangevende muziekzalen. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten: de
studenten worden nog beter voorbereid op de arbeidsmarkt en de partners
investeren in de eigen kweekvijver van talent. Het feit dat wij gevestigd zijn in
Den Haag met zijn rijke politieke, culturele en maatschappelijke leven, maakt
het mogelijk dat we dergelijke partnerschappen en samenwerkingen op grote
schaal onderhouden. Ook onze docenten spelen daarin een cruciale rol.
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We willen de kwaliteit van onze opleidingen afmeten aan criteria die geba
seerd zijn op artistieke kwaliteit en die voor de artistieke beroepspraktijk
(inclusief onze studenten en docenten) relevant, herkenbaar en geaccepteerd
zijn. Onze intensieve contacten met het werkveld stellen ons in staat de aan
sluiting op de beroepspraktijk maximaal te waarborgen. De eindkwalificaties
van de opleidingen worden op nationaal en internationaal niveau in nauw
overleg met het werkveld opgesteld. Door de externe examinatoren structu
reel te vragen naar de mate waarin het niveau van de kandidaat aansluit bij
de eisen van de beroepspraktijk, krijgen wij tevens een duidelijk beeld van de
aansluiting van de opleidingen met het werkveld. Ook de samenwerkingspart
ners en stagebedrijven wordt gevraagd naar hun mening over de mate waarin
onze studenten voldoen aan de beroepsvereisten. Vertegenwoordigers van
het werkveld bezoeken onze publieke presentaties, concerten, optredens en
tentoonstellingen. We kennen breed georiënteerde werkveldcommissies, die
het management adviseren over de aansluiting van de opleidingen op het
werkveld. Deze commissies komen periodiek bijeen om te praten over ont
wikkelingen in het werkveld en de inhoud van de opleidingen, over de manier

waarop studenten worden voorbereid op de beroepspraktijk, enzovoort. De
commissies worden samengesteld uit vooraanstaande vertegenwoordigers
van het (internationale) kunstenveld.
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De aanstaande verhuizing van het Conservatorium in het nieuwe Onderwijs- en
Cultuurcentrum zal de samenwerking met Residentie Orkest en Nederlands
Danstheater nog verder verstevigen; een convenant daartoe is recentelijk
ondertekend door de directies van het Koninklijk Conservatorium en het Resi
dentie Orkest. Studenten muziek en dans staan in dit nieuwe gebouw dagelijks
in contact met de beroepspraktijk. Zij komen musici van het RO en Dansers
van het NDT tegen in de kantine, lopen binnen bij repetities en werken samen
in diverse speciaal daartoe ingerichte programma’s zoals de Orkest Master.
Door de centrale positie van het gebouw in het hart van de stad en de vele
openbaar toegankelijke ruimtes komen onze studenten ook dagelijks in con
tact met hun toekomstige publiek. Hierdoor worden onze studenten nog beter
in staat gesteld zich voor te bereiden op de beroepspraktijk en zich bewust te
zijn van hun maatschappelijke rol.

8 BELEIDSVOORNEMENS EN BELEIDSCYCLUS
In het licht van al het voorgaande hebben we voor de periode 2019-2024
een aantal beleidsvoornemens geformuleerd. Deze zetten we in de volgende
paragraaf op een rij, geclusterd naar de onderwerpen onderwijs, onderzoek
en partners. In de laatste paragraaf gaan we ten slotte in op de wijze waarop
wij deze voornemens in onze beleidscyclus de komende zes jaar gaan concre
tiseren, uitvoeren en monitoren.
8.1 VOORNEMENS
1. Onderwijs
De kwaliteit van ons onderwijs blijft, naar nationale en internationale maatstaven gemeten, van het hoogste niveau. We koesteren onze focus op kwaliteit en
ontwikkelen die verder, waarbij we de verschillende belanghebbenden binnen
en buiten de Hogeschool als volwaardige partners beschouwen.
Meer specifiek:
a. We spelen met de curricula van onze bacheloropleidingen en met de
specialisaties van de masteropleidingen in op actuele en aankomende
ontwikkelingen in de maatschappij en in het werkveld. Waar nodig initiëren
we nieuwe of beëindigen bestaande specialisaties. Kwalitatieve behoefte
is daarbij een belangrijker drijfveer dan kwantitatieve groei. We werken in
de uitvoering en ontwikkeling van ons onderwijs nauw samen met partijen
in het werkveld en maatschappelijke partners. Onderwijsinnovatie met het
oog op curriculumontwikkeling, toetsing en beoordeling, innovatieve onder
wijsvormen en het gebruik van digitale middelen spelen hierbij een belang
rijke rol. We koesteren onze voortrajecten en waarborgen en versterken zo
nodig de aansluiting daarvan op de bacheloropleidingen.
b. We investeren in de kwaliteit van onze docenten. We bieden hen arran
gementen aan voor training, scholing en professionele ontwikkeling die
zijn toegesneden op de specifieke eisen van het kunstonderwijs en die
aansluiten bij hun persoonlijke behoeften. De masteropleidingen en het
PhD-traject staan ook nadrukkelijk voor docenten open. We organiseren
eigen trajecten waarmee docenten hun didactische bekwaamheid kunnen
vergroten (Basiscertificaat Didactische Bekwaamheid en de Basiskwalifica
tie Examinering), en stellen promotiebeurzen beschikbaar.
c. We streven naar een grotere diversiteit van onze studentenpopulatie. Ook
als het gaat om Nederlandse studenten bevorderen we dat zij een afspie
geling vormen van verschillende groepen in onze samenleving. Ten behoeve
van het behoud van voldoende ‘kritische massa’ om de beoogde kwaliteit te
kunnen realiseren, streven we naar consolidatie van de studentenaantallen
met een lichte verschuiving van bachelor- naar masterstudenten.
d. We gaan door met het ontwikkelen van onze kwaliteitscultuur en hanteren
daarbij de volgende uitgangspunten:
{{ een grotere betrokkenheid van docenten en studenten bij een continue
dialoog over kwaliteit;
{{ het hanteren van internationale maatstaven voor kwaliteit;
{{ het verbinden van artistieke en onderwijskundige criteria tot een inte
grale benadering voor een kwaliteitscultuur met uitgangspunten die ook
voor de artistieke beroepspraktijk (inclusief onze studenten en docen
ten) relevant, herkenbaar en geaccepteerd zijn;
{{ het versterken van de balans tussen de functies die het onderwijs heeft
ten aanzien van maatschappelijke vorming, individuele ontwikkeling en
beroepsvoorbereiding;
{{ het verder versterken van ons lerend vermogen door de uitwisseling van
ervaringen tussen de Koninklijke Academie en het Koninklijk Conservato
rium op het gebied van onderzoek en onderwijs te vergroten.
We werken hiervoor samen met onze internationale partnerinstellingen en
netwerken, en nemen deel aan de pilot instellingsaccreditatie18, waarin de
bovengenoemde uitgangspunten centraal zullen staan.
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Zie voetnoot 4.

e. We versterken in ons onderwijs de voorbereiding op de beroepspraktijk
(professional practice skills) en de betrokkenheid op maatschappelijke
vragen. We brengen zowel kwalitatief als kwantitatief in beeld hoe onze
alumni zich in het veelvormige en dynamische werkveld manifesteren.
f. We investeren in het gebruik van nieuwe technologieën in het onderwijs,
zodat we met digitale middelen niet alleen de begeleiding van de studen
ten nog beter vorm kunnen geven, maar ook nieuwe onderwijsvormen
kunnen implementeren zonder daarbij concessies te doen aan beproef
de en traditionele onderwijsvormen. Zo kunnen we nieuwe vormen van
samenwerking stimuleren of toegang geven tot een breed scala aan online
instructies.
g. We investeren in het op peil houden en toekomstbestendig maken van
de onderwijsvoorzieningen, inclusief het muziekinstrumentarium en de
werkplaatsen. Informatiesystemen en ICT worden zodanig ingericht dat
onderwijsadministratie en onderwijsplanning soepeler verlopen en er (nog)
betere managementinformatie kan worden gegenereerd. Ook de processen
van de afdeling financiële zaken worden volledig gedigitaliseerd.
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2. Onderzoek
We bouwen de kwaliteit van ons onderzoek verder uit. We stimuleren onze
docenten en medewerkers om zelf onderzoek te doen en faciliteren hen daarvoor. We maken de opbrengsten van het onderzoek nog beter inzichtelijk en
versterken de verankering ervan in ons onderwijs.

8.2 BELEIDSCYCLUS
In het voorwoord hebben wij dit plan gekenschetst als een ambitie voor de
periode 2019-2024 en een koers op hoofdlijnen. Het beschrijft de kaders die
richting geven aan het beleid op hogeschoolniveau in de komende zes jaar.
We leggen ook een verbinding met de voornemens die met de medezeggen
schapsraad zijn afgesproken in het kader van de invulling van de kwaliteitsaf
spraken (zie addendum).
We werken de voornemens uit dit instellingsplan en de kwaliteitsafspraken
integraal uit tot tweejaarlijkse faculteitsplannen, waarvan de ambities en
doelstellingen gerelateerd zijn aan de bovenstaande beleidsvoornemens.
Binnen elk van de faculteiten worden jaarlijkse afdelingsplannen gemaakt, die
expliciet gerelateerd zijn aan de faculteitsplannen. Zo ontstaat transparantie
en samenhang in de wijze waarop de concrete praktijk binnen de onderwijsen ondersteunende afdelingen zich verhoudt tot de beleidskaders van de
faculteitsplannen, en daarmee tot de voornemens uit dit instellingsplan en de
kwaliteitsafspraken.
Vanzelfsprekend is dat binnen een organisatie als de onze geen eenrich
tingsverkeer in “top-down-richting”. Juist door de concretisering van het beleid
te plaatsen in een jaarlijkse en tweejaarlijkse cyclus, ontstaat ruimschoots
gelegenheid voor alle betrokkenen, binnen en buiten de Hogeschool, om
hierover continu mee te denken, input te geven en invloed uit te oefenen. Dat
geldt voor onze collega’s en studenten, al dan niet via de formele medezeggen
schapsorganen. Het geldt ook voor onze samenwerkingspartners, de vertegen
woordigers van ons werkveld en voor anderen in het (kunst)onderwijs. Met hen
willen we voortdurend in gesprek zijn over onze koers en onze voortgang.
We werken bovenstaande voornemens uit tot concrete doelstellingen in
samenspraak met studenten en docenten, al dan niet verenigd in medezeg
genschapsraad of opleidingscommissie, met vertegenwoordigers van het
werkveld en andere samenwerkingspartners en nemen de realisatie ervan
op in de managementcyclus van de verschillende niveaus in de Hogeschool.
Door ‘in horizontale dialoog’ overleg te voeren met de vele belanghebbenden
rondom ons onderwijs leggen wij tevens publieke verantwoording af van het
beleid en de resultaten.
Zo gunnen we onszelf de ruimte tot regelmatige reflectie en bijstelling. We
maken dat zichtbaar en leggen daarover verantwoording af aan elkaar en aan
de buitenwereld. Transparant. Trots op alles wat goed gaat, kritisch op wat
beter kan.

Meer specifiek:
a. We blijven de theoretische verdieping en de onderzoeksvaardigheden in
onze programma’s versterken. We verstevigen de verankering hiervan in
onze programma’s en werken de criteria hiervoor op bachelor- en master
niveau nader uit. We blijven stimuleren dat onze studenten gebruik maken
van het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden en omgekeerd. We
onderzoeken de haalbaarheid en wenselijkheid van de ontwikkeling van
nieuwe trajecten zoals de double degree en andere mogelijkheden om de
samenwerking met de Universiteit Leiden te verbreden en te verdiepen.
b. We brengen onze onderzoeksambities bijeen in een strategisch onderzoeks
plan op het niveau van de afdelingen, de faculteiten en de Hogeschool
als geheel en in relatie tot de Academy of Creative and Performing Arts
(ACPA), ons samenwerkingsverband met de Universiteit Leiden. Binnen
de mogelijkheden van de begroting breiden we de formatie uit die voor
onderzoek beschikbaar is. We waarborgen de positie van de lectoraten en
bouwen onze samenwerking met de Universiteit Leiden in ACPA verder uit.
We continueren het verstrekken van promotiebeurzen aan docenten en
stafmedewerkers.
c. We gaan verder met het identificeren van criteria die gehanteerd kunnen
worden voor de kwaliteit van ons onderzoek met al zijn specifieke karakte
ristieken en in al zijn diversiteit. We oriënteren ons daarbij nadrukkelijk (ook)
op internationaal gebruikelijke standaarden en onderzoeken of een integra
tie van de kwaliteitszorg op het gebied van onderzoek op hogeschoolniveau
een meerwaarde kan opleveren.
3. Partners
We versterken onze samenwerking met strategische partners in binnen- en
buitenland met wie wij een gemeenschappelijke visie op kunstonderwijs en
een hoog ambitieniveau op het gebied van de artistieke en onderwijskundige
kwaliteit delen. We bereiden onze studenten optimaal voor op een veelzijdige
beroepspraktijk. We stimuleren een reflectieve en ondernemende houding, en
confronteren hen gedurende de hele studie met relevante praktijkopdrachten in
samenwerking met onze partners op lokaal, nationaal en internationaal niveau.
Meer specifiek:
a. We bouwen, naast onze positie in het nationale en internationale kunston
derwijs, ook onze rol als speler in het Haagse cultureel-maatschappelijke
veld verder uit.
b. We onderhouden een breed netwerk van partners met een vooraanstaan
de positie in de beroepspraktijk om onze studenten optimaal op die praktijk
voor te bereiden. We houden dit netwerk actueel en bouwen het verder uit.

c. We verdiepen de betekenis van internationalisering voor de kwaliteit van
ons onderwijs. We hanteren internationale kwaliteitsmaatstaven. Een inter
nationale docenten- en studentenpopulatie vergroot de diversiteit van onze
gemeenschap en verrijkt daarmee onze leeromgeving. Onze internationale
samenwerkingsverbanden zetten we nog ruimer in voor professionalisering
van onze docenten en om leermogelijkheden voor studenten te bieden.
Nieuw te ontwikkelen internationale joint master programmes en joint
modules zullen – met name bij het Conservatorium – een impuls geven aan
de verdere ontwikkeling van het onderwijs.
d. Het KC richt samen met Codarts het Center of Knowledge in Music Educa
tion (CKME) op, waarin alle educatieve opleidingen onder één regie komen.
Hiermee tonen het Koninklijk Conservatorium en Codarts een sterke ambi
tie een actieve rol te willen spelen in de wereld van de muziekeducatie.
e. De nieuwbouw van het Conservatorium impliceert een intensievere samen
werking met Het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en OCC.
f. We continueren en versterken onze samenwerking met de Universiteit
Leiden ten behoeve van de kwaliteit en veelzijdigheid van ons onderwijs en
onderzoek.
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Henk Ovink: ‘’Of ik nu bij de VN praat over water of in New York in opdracht
van Obama plannen maak, het gaat erom dat je dit doet vanuit de overtui
ging dat we verandering niet voor elkaar krijgen zonder echte inspiratie,
vernieuwing en ambitie.”
{{ Henk Ovink, alumnus Beeldende Kunst (1992), Watergezant van het
Ministerie van EZ (‘the country’s globe-trotting salesman-in-chief for
Dutch expertise on rising water and climate change.’)
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1 INLEIDING
Zoals bekend heeft de Regering besloten dat de middelen die vrijkomen door
het studievoorschot gekoppeld worden aan zogeheten kwaliteitsafspraken.
Het gaat hierbij om afspraken over ambities voor verbetering van de onderwijs
kwaliteit in de periode 2019 tot en met 2024.
De minister, de landelijke studentenbonden, hogescholen en universiteiten
hebben afgesproken dat de kwaliteitsafspraken op instellingsniveau worden
uitgewerkt in nauw overleg met studenten, docenten, medezeggenschap, rele
vante externe belanghebbenden en de toezichthouders. Uitgangspunt voor de
te formuleren ambities vormen de 6 thema’s uit de Strategische Agenda Hoger
Onderwijs van OCW uit 2015 en de daarop aansluitende Gemeenschappelijke
Agenda van de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten
(VSNU) en de studentenbonden ISO en LSVb uit 2016:
{{ intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit)
{{ meer en betere begeleiding van studenten
{{ studiesucces
{{ onderwijsdifferentiatie
{{ passende en goede onderwijsfaciliteiten
{{ verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit)
Beide faculteiten hebben per thema een aantal kwaliteitsafspraken uitge
werkt. Met de voorstellen proberen wij een extra verdiepingsslag te maken
op ons onderwijs, dat al algemeen bekend staat zeer gedifferentieerd te zijn
ingericht. Omdat het gaat om ambities ter verbetering van de onderwijskwali
teit, en het onderwijs op de KABK en het KC verschillend is ingevuld vanwege
de eigenheid van de disciplines, zijn de suggesties voor kwaliteitsafspraken in
eerste instantie binnen de facultaire deelraden medezeggenschap besproken.
Beide deelraden hebben hun commentaar vervolgens als advies aan de Cen
trale Medezeggenschapsraad doorgegeven, dat op de kwaliteitsafspraken het
recht van instemming heeft.
Per afspraak is aangegeven wat het beoogde doel is, welke relatie er is met
het instellingsplan of het daarvan afgeleide faculteitsplan, hoe de afspraak
meetbaar is en hoe voortgang en realisatie voorzien zijn. In de meerjarenbegro
ting en de reguliere jaarbegrotingen wordt duidelijk waaraan de Hogeschool
voornemens is de studievoorschotmiddelen te besteden. Vanaf het jaarverslag
2019 wordt in een apart Hoofdstuk gerapporteerd over de voortgang van het
proces en de inhoud van de kwaliteitsafspraken.
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2 DE KWALITEITSAFSPRAKEN VAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE VAN
BEELDENDE KUNSTEN

3. UITBREIDING UREN VERTROUWENSPERSOON

In het onderstaande overzicht wordt de voorgenomen inzet studievoorschotmiddelen gekoppeld aan Hoofdstukken
en beleidsvoornemens uit het Instellingsplan. Nadere uitwerking van het Instellingsplan inclusief de inzet van de
studievoorschotsmiddelen vindt op faculteitsniveau plaats, in tweejarige Faculteitsplannen.

THEMA 1: INTENSIEVER EN KLEINSCHALIG ONDERWIJS 					
					(ONDERWIJSINTENSITEIT)
Het onderwijs aan de KABK is reeds kleinschalig en intensief. Prioriteit wordt gegeven aan intensivering van de
studieloopbaanbegeleiding (Thema 2) en investeringen die de overige thema’s betreffen.

THEMA 2: MEER EN BETERE BEGELEIDING VAN STUDENTEN

meer uren zorg beschikbaar stellen t.b.v. studenten met problemen die
de studievoortgang en het welzijn negatief beïnvloeden

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 7, beleidsvoornemen 1e

Hoe wordt dit meetbaar?

extra fte-ruimte

Beoogde voortgang eind 2021

begrote fte-ruimte gerealiseerd

Beoogde realisatie eind 2024

begrote fte-ruimte gerealiseerd

4. UITBREIDING UREN DECANAAT

1. STUDIELOOPBAANBEGELEIDING, INTENSIVEREN BEGELEIDING STUDENTEN BIJ
AFDELINGEN
Beoogd doel

Beoogd doel

het intensiveren van (veelal 1-op-1) begeleiding van studenten om hen
te helpen goede keuzes te maken binnen hun individuele studietraject
(onder meer IST, exchange en stages), om (psychische) problematiek
tijdig te herkennen en in het algemeen het studiesucces te bevorderen.

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 4.1, beleidsvoornemens zijn nader uitgewerkt in het Facul
teitsplan 2019-2020

Hoe wordt dit meetbaar?

extra fte’s voor studieloopbaancoaches (naamgeving kan per afdeling
verschillen).

Beoogde voortgang eind 2021

begrote fte’s gerealiseerd

Beoogde realisatie eind 2024

begrote fte’s gerealiseerd

2. VERSTERKEN PROJECTBEGELEIDING (PROJECTEN MET EXTERNE PARTIJEN) T.B.V. DE ONTWIKKELING VAN
DE PROFESSIONAL PRACTICE SKILLS VAN STUDENTEN
Beoogd doel

de ervaring leert dat reële projecten met (externe) opdrachtgevers een
enorme bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de PPS van studenten.
Skills die ze nodig hebben om ook na de academie hun dromen te reali
seren, een ondernemende houding aan te leren en daarnaast ervaring op
te doen met de vele praktische kanten van het realiseren van projecten.

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 7, beleidsvoornemen 1e

Hoe wordt dit meetbaar?

extra 0,8 fte producer Projecten en Evenementen (titel ntb)

Beoogde voortgang eind 2021

begrote fte’s gerealiseerd

Beoogde realisatie eind 2024

begrote fte’s gerealiseerd
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Beoogd doel

meer uren decanaat beschikbaar stellen t.b.v. studenten met problemen
die de studievoortgang en het welzijn negatief beïnvloeden

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 4.1, beleidsvoornemens zijn nader uitgewerkt in het Facul
teitsplan 2019-2020

Hoe wordt dit meetbaar?

extra fte-ruimte

Beoogde voortgang eind 2021

begrote fte-ruimte gerealiseerd

Beoogde realisatie eind 2024

begrote fte-ruimte gerealiseerd

5. UITBREIDING BUREAU INTERNATIONALISERING (PER 2018)
Beoogd doel

Verbeteren van de begeleiding van inkomende en uitgaande mobiliteit
studenten

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 6.3, beleidsvoornemen 3c

Hoe wordt dit meetbaar?

extra fte-ruimte

Beoogde voortgang eind 2021

begrote fte-ruimte gerealiseerd

Beoogde realisatie eind 2024

begrote fte-ruimte gerealiseerd

6. BIJDRAGE AAN ONDERWIJSPROJECTEN EN ARTIST IN RESIDENCE
Beoogd doel

het ondersteunen van nieuw te ontwikkelen (multi/interdisciplinaire)
projecten en een artist in residence programma, ter verrijking van de
leerervaring van de studenten

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 4.2 en 4.4

Hoe wordt dit meetbaar?

toekenning van financiële middelen aan (niet-reguliere) projecten/een
AIR-programma

Beoogde voortgang eind 2021

begrote uitgaven gerealiseerd

Beoogde realisatie eind 2024

begrote uitgaven gerealiseerd

43

THEMA 3: STUDIESUCCES
7. ACTIEPLAN DIVERSITEIT FORMULEREN EN IMPLEMENTEREN
Beoogd doel

bevorderen dat de samenstelling van de studentenpopulatie meer gaat
aansluiten op de regionale populatie

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 4.3, beleidsvoornemen 1c

Hoe wordt dit meetbaar?

er wordt beleid geformuleerd, er komt een plan van aanpak en (pilot-)
projecten worden gestart

Beoogde voortgang eind 2021

er is geïnvesteerd in een plan van aanpak en een eerste pilotproject is
gestart

Beoogde realisatie eind 2024

er is beleid op het gebied van diversiteit geformuleerd en geïmplementeerd

8. STRUCTUREEL MAKEN KORTING INSTELLINGSCOLLEGEGELD VOOR STAPELAARS (50% KORTING) EN
UITBREIDING VAN DE PROMOTIE VAN DEZE REGELING
Beoogd doel

financiële tegemoetkoming aan in potentie interessante studenten
groep die vanwege overheidsbeleid gehinderd worden een tweede stu
die te volgen en erkenning dat hun aanwezigheid positief bijdraagt aan
het leerklimaat van alle studenten

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 4.3

Hoe wordt dit meetbaar?

gerealiseerde uitgaven

Beoogde voortgang eind 2021

gerealiseerde uitgaven

Beoogde realisatie eind 2024

gerealiseerde uitgaven
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THEMA 4: ONDERWIJSDIFFERENTIATIE

THEMA 5: PASSENDE EN GOEDE ONDERWIJSFACILITEITEN

9. INVESTERING IN DOUBLE DEGREE TRAJECT MET DE UL, WAARONDER TEGEMOETKOMING REISKOSTEN
STUDENTEN EN ONDERZOEKEN OF EEN DD VOOR DESIGN STUDENTEN MOGELIJK IS

12. AANPASSING GEBOUW OM DE TOEGANKELIJKHEID VOOR MINDERVALIDEN TE VERBETEREN

Beoogd doel

het optimaliseren van de mogelijkheden om de bachelor studie aan de
KABK met een bachelor studie aan de Universiteit Leiden te combine
ren, teneinde na 4 jaar studie zowel een universitair als hbo-diploma te
verwerven

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 4.2

Hoe wordt dit meetbaar?

gerealiseerde uitgaven en een beleidsnotitie over de wenselijkheid en
mogelijkheden voor DD-trajecten Design

Beoogde voortgang eind 2021

gerealiseerde uitgaven en beleidsnotitie

Beoogde realisatie eind 2024

gerealiseerde uitgaven en indien opportuun een plan van aanpak voor de
ontwikkeling van DD-trajecten Design

10. INVESTERING IN UITBREIDING AANTAL STUDENTEN DAT KEUZEVAKKEN AAN DE UL VOLGT: AANBOD BETER ONTSLUITEN, KENNIS IST-COACHES VERRUIMEN, COMMUNICATIE VERBETEREN
Beoogd doel

het optimaliseren van de (bekendheid van de) mogelijkheden om een
deel van de studie aan de Universiteit Leiden te volgen, ter verrijking van
het studieprogramma

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 4.1 en 4.2

Hoe wordt dit meetbaar?

projectmatige aanpak keuzevakken UL (kosten o.a. communicatie, in
vestering in uren IST-coaches)

Beoogde voortgang eind 2021

uitgaven gerealiseerd

Beoogde realisatie eind 2024

uitgaven gerealiseerd

11. INVESTERING IN KORTLOPENDE PROJECTEN WAARBIJ STUDENTEN SAMENWERKEN MET STUDENTEN VAN
BUITENLANDSE OPLEIDINGEN
Beoogd doel

naast de international classroom op de KABK de studenten ook in staat
stellen zich op het bij uitstek internationale werkveld voor te bereiden
door projectmatig met studenten van buitenlandse opleidingen samen
te werken

Beoogd doel

optimale toegankelijkheid voor mindervalide studenten (en bezoekers)
realiseren

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 4.3 en 4.5, beleidsvoornemen 1g

Hoe wordt dit meetbaar?

conform begroting gerealiseerde investeringen die aan de doelstelling
voldoen

Beoogde voortgang eind 2021

conform begroting gerealiseerde investering in plan van aanpak

Beoogde realisatie eind 2024

conform begroting gerealiseerde investeringen die aan de doelstelling
voldoen

13. OPTIMALISEREN INTRANET T.B.V. STUDENTEN EN DOCENTEN
Beoogd doel

voorzien in de vraag van studenten (en docenten) om optimale onder
steuning via de portal, een vraag die jaarlijks investeringen vergt

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 4.5, beleidsvoornemen 1g

Hoe wordt dit meetbaar?

conform begroting gerealiseerde investeringen die aan de doelstelling
voldoen

Beoogde voortgang eind 2021

conform begroting gerealiseerde investeringen die aan de doelstelling
voldoen

Beoogde realisatie eind 2024

conform begroting gerealiseerde investeringen die aan de doelstelling
voldoen

14. WERKPLAATSEN
a. Externe inkoop uren machines/apparaten welke op de academie niet beschikbaar zijn (denk aan Textielmuseum)
b. Aan dit item is tevens een onderzoek naar de noodzaak tot het verruimen van de openingstijden van de werkplaat
sen. Maximaal 0,5 fte uitbreiding
Beoogd doel

optimaliseren (toegankelijkheid) faciliteiten werkplaatsen

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 4.5, beleidsvoornemen 1g

Hoe wordt dit meetbaar?

conform begroting gerealiseerde uitgaven/investeringen die aan de
doelstelling voldoen

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 6.3, beleidsvoornemen 1c

Hoe wordt dit meetbaar?

gerealiseerde uitgaven aan projecten die aan de doelstelling voldoen

Beoogde voortgang eind 2021

Beoogde voortgang eind 2021

conform begroting gerealiseerde uitgaven aan projecten die aan de
doelstelling voldoen

conform begroting gerealiseerde uitgaven/investeringen die aan de
doelstelling voldoen

Beoogde realisatie eind 2024

Beoogde realisatie eind 2024

conform begroting gerealiseerde uitgaven aan projecten die aan de
doelstelling voldoen

conform begroting gerealiseerde uitgaven/investeringen die aan de
doelstelling voldoen
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15. DE GEZONDE KANTINE

18. UITBREIDING AANSTELLING LECTOREN

Beoogd doel

het aanbod en de werkwijze van de kantine verduurzamen, meer bio
logisch en veganistisch/vegetarisch aanbod realiseren tegen een voor
studenten aanvaardbare prijs

Beoogd doel

versterking van het lectoraat geeft een impuls aan de onderzoekscultuur
op de academie, draagt bij aan de onderzoekscomponent binnen het on
derwijs en (externe) projecten en aan de ontwikkeling van de docenten

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 4.5, beleidsvoornemen 1g

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 5, beleidsvoornemen 2b

Hoe wordt dit meetbaar?

conform begroting gerealiseerde uitgaven die aan de doelstelling vol
doen, waarschijnlijk in de vorm van een jaarlijkse tegemoetkoming aan
een cateraar

Hoe wordt dit meetbaar?

gerealiseerde fte

Beoogde voortgang eind 2021

gerealiseerde fte

Beoogde voortgang eind 2021

conform begroting gerealiseerde uitgaven die aan de doelstelling voldoen

Beoogde realisatie eind 2024

gerealiseerde fte

Beoogde realisatie eind 2024

conform begroting gerealiseerde uitgaven/investeringen die aan de
doelstelling voldoen

THEMA 6: VERDERE PROFESSIONALISERING VAN DOCENTEN 				
					(DOCENTKWALITEIT)
16. INSTELLEN VAN EEN TWEEDE ONDERZOEKSGROEP GERICHT OP EDUCATIONAL TOOLS (PILOT IN 2018)
Beoogd doel

het onderwijs een impuls geven door docenten zelf onderzoek te laten
doen naar onderwijsmethodes/aanpak/instrumenten en de bevindingen
waar relevant implementeren

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 4.4, beleidsvoornemen 1b

Hoe wordt dit meetbaar?

gerealiseerde fte’s

Beoogde voortgang eind 2021

gerealiseerde fte’s

Beoogde realisatie eind 2024

gerealiseerde fte’s

het onderzoeksprofiel van de academie versterken door docenten naast
onderwijs- ook onderzoeksaanstellingen te geven, waarbij ze de opgeda
ne ervaring aanwenden voor verdere verbetering van onderzoek binnen
het onderwijs (inclusieve benadering)

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 5, beleidsvoornemen 2b

Hoe wordt dit meetbaar?

gerealiseerde fte’s

Beoogde voortgang eind 2021

gerealiseerde fte’s

Beoogde realisatie eind 2024

gerealiseerde fte’s

Beoogd doel

onderzoekscultuur versterken door het aantal docenten met en op weg
naar een PhD uit te breiden

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 5, beleidsvoornemen 2b

Hoe wordt dit meetbaar?

gerealiseerde fte

Beoogde voortgang eind 2021

gerealiseerde fte

Beoogde realisatie eind 2024

gerealiseerde fte

20.

17. DOCENTEN PROJECTMATIG ONDERZOEKAANSTELLINGEN AANBIEDEN
Beoogd doel

19. AANTAL PROMOTIEBEURZEN UITBREIDEN

48

TOPDOCENTEN/ KUNSTENAARS AANTREKKEN ALS CRITICAL FRIENDS

Beoogd doel

deelname aan de pilot instellingsaccreditatie intensiveren door op dis
cipline niveau critical friends (veelal buitenlandse kunstenaar/ontwer
per-docenten) intensief te laten reflecteren op het onderwijs

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 4.1 en 6.4, beleidsvoornemen 1d en 3c

Hoe wordt dit meetbaar?

gerealiseerde uitgaven voor onder meer honoraria critital friends en
reis-/verblijfkosten

Beoogde voortgang eind 2021

gerealiseerde uitgaven

Beoogde realisatie eind 2024

gerealiseerde uitgaven
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3 DE KWALITEITSAFSPRAKEN VAN HET KONINKLIJK CONSERVATORIUM
In het onderstaande overzicht wordt de voorgenomen inzet studievoorschotmiddelen gekoppeld aan Hoofdstukken
en beleidsvoornemens uit het Instellingsplan. Nadere uitwerking van het Instellingsplan inclusief de inzet van de
studievoorschotsmiddelen vindt op faculteitsniveau plaats in tweejarige Faculteitsplannen.

THEMA 1: INTENSIEVER EN KLEINSCHALIG ONDERWIJS 					
					(ONDERWIJSINTENSITEIT)
1. IN ALLE UITVOERENDE AFDELINGEN INVOERING PROFESSIONAL INTEGRATION COMPONENT IN DE
MASTER MUZIEK PER 1/9/2019
Beoogd doel

het intensiveren van het onderwijs voor professionele beroepsvoorberei
ding met als doel studenten beter voor te bereiden op een beroepsprak
tijk als zelfstandig werkzaam musicus. De nieuwe vakken zijn onderdeel
van een nieuwe onderwijsvisie in de masteropleiding, waarin studenten
worden gestimuleerd verantwoordelijkheid te nemen voor de organisa
tie van eigen activiteiten en het vorm geven van de eigen ontwikkeling

Relatie met instellingsplan

Hoofdstukken 4.1 en 7 instellingsplan en de daarmee corresponderende
beleidsvoornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

start van een nieuw master vakkenpakket in de afdeling Klassieke Mu
ziek per 1/9/2019 en de inzet van extra lesuren

Beoogde voortgang eind 2021

implementatie en voortgang nieuwe vakken en begrote fte’s gerealiseerd

Beoogde realisatie eind 2024

voortgang, evaluatie en bestendiging nieuwe vakken voor alle uitvoerende
afdelingen en begrote fte’s gerealiseerd

2. INVOERING NIEUWE MINOR EDUCATIE EN NIEUW EDUCATIEF PAKKET IN BACHELOR MUZIEK PER 1/9/2019
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Beoogd doel

het intensiveren van het onderwijs voor educatieve vaardigheden in de
Bachelor Muziek met als doel het educatieve aspect van de professio
nele beroepsvoorbereiding van studenten te versterken. Educatie wordt
in toenemende mate een belangrijk onderdeel van de professionele be
roepspraktijk

Relatie met instellingsplan

Hoofdstukken 4.1 en 7 instellingsplan en de daarmee corresponderende
beleidsvoornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

start van een nieuw curriculumonderdeel in de Bachelor Muziek voor alle
uitvoerende afdelingen per 1/9/2019 en de inzet van extra lesuren. Het
nieuwe onderdeel zal bestaan uit een geïntegreerd nieuw vak ‘Educati
onal Skills’ waarin modulair gewerkt wordt aan diverse aspecten van de
educatieve beroepspraktijk. Tevens zal een nieuwe functie worden ge
creëerd voor een stage coördinator voor 0.8fte per 1 september 2018.

Beoogde voortgang eind 2021

implementatie en voortgang nieuw vak en begrote fte’s gerealiseerd

Beoogde realisatie eind 2024

voortgang, evaluatie en bestendiging nieuw vak en begrote fte’s
gerealiseerd
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3. ONTWIKKELING EN INVOERING ENTREPRENEURIAL BOOTCAMP VOOR ALLE STUDENTEN UITVOERENDE
AFDELINGEN BACHELOR MUZIEK IN 3E STUDIEJAAR PER 2019-2020
Beoogd doel

het intensiveren van het onderwijs voor professionele beroepsvoorberei
ding in de Bachelor Muziek met als doel studenten beter voor te bereiden
op een beroepspraktijk als zelfstandig werkzaam musicus. De Bootcamp
zal worden ingericht voor alle uitvoerende afdelingen in jaar 3 van de Ba
chelor Muziek als een joint European module met buitenlandse partners.

Relatie met instellingsplan

Hoofdstukken 4.1, 6 en 7 instellingsplan en de daarmee corresponderen
de beleidsvoornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

start van een nieuw curriculumonderdeel in de Bachelor Muziek voor alle
uitvoerende afdelingen per 1/9/2019 en de inzet van extra lesuren. Een pilot
zal worden gestart per 1/9/2018 in de afdeling klassiek, daarna zal de joint
module gaandeweg worden ingevoerd voor alle uitvoerende afdelingen

Beoogde voortgang eind 2021

implementatie en voortgang nieuwe cursus en begrote fte’s gerealiseerd

Beoogde realisatie eind 2024

voortgang en uitbreiding nieuwe cursus en begrote fte’s gerealiseerd

4. INVOERING NIEUW CURRICULUM KAMERMUZIEK BIJ KLASSIEK PER 1/9/2019, ALSMEDE VERDERGAANDE
INTEGRATIE MET THEORIE VIA EEN AANTAL PILOTS 2019-2020 INCLUSIEF GEÏNTEGREERD TOETSEN.
Beoogd doel

het intensivering van het onderwijs op het gebied van kamermuziek in de
bachelor muziek van de afdeling klassieke muziek. Kamermuziek speelt
een cruciale rol bij het aanleren van een aantal belangrijke muzikale vaar
digheden, het ondersteunen van artistieke ontwikkeling en het voorbe
reiden op de professionele beroepspraktijk. Deze onderwijsontwikkeling
zal worden vorm gegeven in samenwerking met buitenlandse partners

Relatie met instellingsplan

Hoofdstukken 4.1, 6 en 7 instellingsplan en de daarmee corresponderende
beleidsvoornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

uitbreiding curriculum kamermuziek in zowel bachelor als master klas
sieke muziek. Verbeteren van onderwijsorganisatie door meer coördina
tie uren. Aantrekken van ‘ensembles-in-residence’ voor pedagogische
onderbouwing en vergroting aantrekkelijkheid afdeling klassieke muziek

Beoogde voortgang eind 2021
Beoogde realisatie eind 2024

Beoogde voortgang eind 2021

implementatie en voortgang nieuw joint master programme en jaarlijkse
implementatie ECMA sessies

Beoogde realisatie eind 2024

voortgang, evaluatie en bestendiging nieuw joint master programme en
jaarlijkse implementatie ECMA sessies

6. START EUROPEAN MASTER IN EARLY MUSIC IN SAMENWERKING MET JAMU BRNO PER 1/9/2020.
Beoogd doel

het intensiveren van het onderwijs, het bevorderen van Europese mobi
liteit en de vergroting van de internationale aantrekkingskracht van de
afdeling oude muziek door het starten van de Europese Master Program
me for Early Music met de Janáček Academie in Brno. Onderdeel van
deze master is de jaarlijkse Ton Koopman Academy, waarin studenten
een intensieve week kunnen volgen bij de gerenommeerde klavecinist
en dirigent Ton Koopman

Relatie met instellingsplan

Hoofdstukken 4.1, 6 en 7 instellingsplan en de daarmee corresponderen
de beleidsvoornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

het invoeren van de nieuwe European Master Programme for Early Music
per 1/9/2020 en het organiseren van jaarlijkse Ton Koopman Academy

Beoogde voortgang eind 2021

implementatie en voortgang nieuw joint master programme en jaarlijkse
implementatie sessies Ton Koopman Academy

Beoogde realisatie eind 2024

voortgang, evaluatie en bestendiging nieuw joint master programme en
jaarlijkse implementatie sessies Ton Koopman Academy

7. UITWERKING STAGES BACHELOR MUZIEK SONOLOGIE.
Beoogd doel

het intensiveren van het onderwijs voor professionele beroepsvoorbe
reiding in de Bachelor Muziek opleidingsrichting Sonologie met als doel
studenten beter voor te bereiden op een beroepspraktijk als zelfstandig
werkzaam musicus. De afdeling Sonologie zal hiertoe een menu aan
stageplekken gaan samenstellen om studenten tijdens de studie profes
sionele ervaring op te laten doen.

implementatie en voortgang nieuwe cursus, aanwezigheid ‘ensem
bles-in-residence’ en begrote fte’s gerealiseerd

Relatie met instellingsplan

Hoofdstukken 4.1 en 7 instellingsplan en de daarmee corresponderende
beleidsvoornemens in het faculteitsplan

voortgang, evaluatie en bestendiging nieuwe cursus, aanwezigheid ‘en
sembles-in-residence’ en begrote fte’s gerealiseerd

Hoe wordt dit meetbaar?

de aanwezigheid van een keuze aan stageplekken voor studenten sonologie

Beoogde voortgang eind 2021

eerste aanbod stageplekken geïdentificeerd en geformaliseerd

Beoogde realisatie eind 2024

verder uitgebreid aanbod stageplekken geïdentificeerd en geformaliseerd

5. START ECMASTER PER 1/9/2019, INCLUSIEF JAARLIJKSE ECMA-SESSIE.
Beoogd doel

het intensiveren van het onderwijs, het bevorderen van Europese mo
biliteit en samenwerking, en de vergroting van de internationale aan
trekkingskracht van de afdeling klassieke muziek door het starten van
een Europese joint master programme met gerenommeerde partners in
andere Europese landen op het gebied van de kamermuziek

Relatie met instellingsplan

Hoofdstukken 4.1, 6 en 7 instellingsplan en de daarmee corresponderen
de beleidsvoornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

het invoeren van de nieuwe ECMAster per 1/9/2019 en het organiseren
van jaarlijkse ECMA sessies
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8. VERDERE UITWERKING MINORENBELEID: CURRICULUMVERSTERKING INSTRUMENTALE MINOREN EN
ONTWIKKELING MINOR IMPROVISATIE/’PERFORMER-IMPROVISER-COMPOSER’.
Beoogd doel

het intensiveren van het onderwijs en het vergroten van de aantrek
kingskracht van het conservatorium door meer studenten de gelegen
heid te geven minoren te volgen bij andere afdelingen. Hiertoe moeten
de minoren verder worden ontwikkeld zowel qua inhoud als organisatie.
Het minoren aanbod is van belang voor het profiel van het KC en voor de
professionele beroepsvoorbereiding van de studenten, die in toenemen
de mate in een gemengde beroepspraktijk moeten kunnen opereren

Relatie met instellingsplan

Hoofdstukken 4.1 en 7 instellingsplan en de daarmee corresponderende
beleidsvoornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

aantallen studenten die een minor gaan volgen, uitbreiding van de in
strumentale en vocale minorcurricula, en de ontwikkeling en invoering
van de nieuwe minor improvisatie/’performer-improviser-composer’ per
1/9/2020

Beoogde voortgang eind 2021

nieuw minoraanbod geïmplementeerd en geëvalueerd

Beoogde realisatie eind 2024

nieuw minoraanbod verder geïmplementeerd en geëvalueerd

9. ONTWIKKELING ‘SIDE-BY-SIDE’ MASTERS, ZOALS ORKEST MASTER, MASTER ENSEMBLE ACADEMIE EN
MASTER ENSEMBLEZANG
Beoogd doel

intensivering van het onderwijs in de ‘side-by-side’ masters door een ver
dere professionalisering van deze master specialisaties. Dit zal met name
tot stand komen door een sterkere coördinatie van de samenwerking
met de externe partners bij de ‘side-by-side’ masters en een intensievere
werving voor deze bijzondere opleidingen. Dit zal de kwaliteit van de
opleidingen verbeteren en de aantrekkingskracht van het KC versterken.

Relatie met instellingsplan

Hoofdstukken 4.1 en 7 instellingsplan en de daarmee corresponderende
beleidsvoornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

de aantallen studenten voor deze ‘side-by-side’ masters (Orkest Master,
Master Ensemble Academie en Master Ensemblezang) zullen toenemen
en de opleidingen zullen positief zijn geëvalueerd door zowel interne als
externe kwaliteitsmetingen

Beoogde voortgang eind 2021

aantallen studenten toegenomen, begrote fte’s gerealiseerd en evalua
ties uitgevoerd

Beoogde realisatie eind 2024

aantallen studenten toegenomen, begrote fte’s gerealiseerd en evalua
ties uitgevoerd

10. STRUCTURELE UITBREIDING VOORBEREIDINGSTIJD DOCENTEN (PER 2017 VIA VOORINVESTERINGEN)
Beoogd doel

het vergroten van de onderwijsintensiteit en kwaliteitsverbetering van
het onderwijs door een toename van voorbereidingstijd voor docenten

Relatie met instellingsplan

Hoofdstukken 4.1 en 4.4 instellingsplan en de daarmee corresponderen
de beleidsvoornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

toename percentage voorbereidingstijd van 30% naar 40%

Beoogde voortgang eind 2021

toegenomen percentage voorbereidingstijd

Beoogde realisatie eind 2024

toegenomen percentage voorbereidingstijd
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THEMA 2: MEER EN BETERE BEGELEIDING VAN STUDENTEN
11. DIGITALISERING VAN HET ONDERWIJS DOOR DE INVOERING VAN EEN ONLINE LEARNING SYSTEM (OLS)
EN HET GEBRUIK VAN DISTANCE TEACHING
Beoogd doel

het verbeteren van de begeleiding van studenten door het gebruik van
online learning en distance teaching. Met name groepslessen zullen in toe
nemende mate gebruik gaan maken van digitale middelen (online learn
ing), zowel voor de voorbereiding van studenten op de studie als tijdens
de studie zelf. Hiernaast zal distance teaching verder worden ontwikkeld
zodat docenten online lessen kunnen geven in real time of hun lessen on
line kunnen presenteren. Om deze doelen te behalen zal een deskundige
online learning & distance teaching worden aangesteld voor 0.8/1 fte.

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 8.1 instellingsplan en de daarmee corresponderende beleids
voornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

aanstelling deskundige online learning & distance teaching, en aanwe
zigheid nieuw online learning systeem en het gebruik daarvan in onder
wijs, en het geïntegreerd gebruik van distance teaching. Tevens voorin
vestering in hard- en software.

Beoogde voortgang eind 2021

begrote fte’s, voorinvestering in hard- en software, implementatie en
gebruik van een nieuw online learning systeem, en het geïntegreerd ge
bruik van distance teaching

Beoogde realisatie eind 2024

14. HET UITVOEREN VAN EXPERIMENTEN MET BETREKKING TOT FEEDBACK EN BEOORDELING IN UITVOERENDE AFDELINGEN (FEEDBACK FORMULIEREN EN SCHADUW COMMISSIES)
Beoogd doel

het versterken van de begeleiding van de studenten door het initiëren,
uitvoeren en evalueren van een aantal feedback experimenten in de uit
voerende afdelingen (bijvoorbeeld het gebruik van feedback formulieren
en de inzet van studenten in commissies en het gebruik van schaduw
commissies). Hiertoe zullen coördinatie uren (0.1fte) als ook budget voor
externe deskundigen worden gereserveerd om deze experimenten zo
wel praktisch als inhoudelijk te ondersteunen.

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 4.1 instellingsplan, en de daarmee corresponderende beleids
voornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

inzet coördinatie uren en externe deskundigen, uitvoering van experi
menten

Beoogde voortgang eind 2021

begrote fte’s en rapportage experimenten

Beoogde realisatie eind 2024

begrote fte’s en rapportage experimenten

15. EXTRA JAARLIJKSE ONDERWIJSPROJECTEN
Beoogd doel

het versterken van de begeleiding van studenten door de implementatie
van jaarlijkse onderwijsprojecten die geïntegreerd zijn in het onderwijs
en de aantrekkingskracht van het KC vergroten. Voorbeelden zijn de Ton
Koopman Academie, internationale projecten (o.a. in samenwerking met
de Juilliard School in New York) en nog nader vorm te geven activiteiten.

Relatie met instellingsplan

Hoofdstukken 4.1, 5 en 7 instellingsplan, en de daarmee corresponderen
de beleidsvoornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

implementatie jaarlijkse onderwijsprojecten

Beoogde voortgang eind 2021

realisatie begroot budget en rapportage jaarlijkse onderwijsprojecten

Beoogde realisatie eind 2024

realisatie begroot budget en rapportage jaarlijkse onderwijsprojecten

begrote fte’s, verder gebruik van het online learning systeem en het ver
der geïntegreerd gebruik van distance teaching

12. AANSTELLING NIEUWE INTERNATIONAL RELATIONS COORDINATOR VOOR EEN BETERE BEGELEIDING
VAN STUDENTEN BIJ UITGAANDE INTERNATIONALE MOBILITEIT
Beoogd doel

een betere begeleiding van studenten bij uitgaande mobiliteit met als
doel de studentenaantallen voor uitgaande mobiliteit te verhogen

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 6 instellingsplan en de daarmee corresponderende beleids
voornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

inzet fte’s voor de nieuwe International Relations Coordinator (0.8fte)
en aantallen studenten die op uitwisseling gaan

Beoogde voortgang eind 2021

begrote fte’s en toename van studentenaantallen in uitgaande mobiliteit

Beoogde realisatie eind 2024

begrote fte’s en toename van studentenaantallen in uitgaande mobiliteit

13. UITBREIDING LECTORAAT MUSIC, EDUCATION & SOCIETY VOOR VERBETERING RESEARCH BEGELEIDING
BACHELOR EN MASTER
Beoogd doel

het versterken van de begeleiding van de studenten met betrekking tot
hun onderzoeksvaardigheden op zowel bachelor als master niveau.

Relatie met instellingsplan

Hoofdstukken 4.2 en 5 instellingsplan, en de daarmee corresponderen
de beleidsvoornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

uitbreiding fte’s voor lectoraat van 0.6fte naar 0.8fte per 1/9/2018

Beoogde voortgang eind 2021

begrote fte’s

Beoogde realisatie eind 2024

begrote fte’s

16. BEGELEIDING DOCENTEN EN STUDENTEN AFDELINGEN OUDE MUZIEK EN JAZZ T.B.V. VERNIEUWING CURRICULUM
Beoogd doel

het versterken van de begeleiding van studenten in de afdeling Oude
Muziek en Jazz in relatie tot de curriculumvernieuwingen in deze afde
lingen. Dit hangt met name samen met het beleidsvoornemen om een
verdere integratie van het curriculum te bewerkstelligen. Voor dit doel
zullen extra docentenuren worden gereserveerd (0.5fte)

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 4.1 instellingsplan, en de daarmee corresponderende beleids
voornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

begrote fte’s

Beoogde voortgang eind 2021

begrote fte’s

Beoogde realisatie eind 2024

begrote fte’s
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THEMA 3: STUDIESUCCES

THEMA 5: PASSENDE EN GOEDE ONDERWIJSFACILITEITEN

17. PROJECT DIVERSITEIT (GENDER, CULTURELE DIVERSITEIT)

19. INVESTERINGEN IN INSTRUMENTEN EN STUDIO’S VOOR HET NIEUWE GEBOUW

Beoogd doel

het vergroten van studiesucces door meer aandacht voor diversiteit bin
nen onze bestaande studentenpopulatie en het bevorderen dat de stu
dentenpopulatie meer de diversiteit van de samenleving om ons heen
weerspiegelt

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 4.3 instellingsplan, en de daarmee corresponderende
beleidsvoornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

er wordt een diversiteitsplan ontwikkeld en geïmplementeerd geba
seerd op een extern advies dat gedurende 2018 is gemaakt. Hiertoe
wordt een functionaris voor diversiteit aangesteld voor 0.4fte

Beoogde voortgang eind 2021

Beoogde realisatie eind 2024

diversiteitsplan is geformuleerd en uitgewerkt naar een stappenplan
inclusief de implementatie van een aantal pilots. Functionaris voor diver
siteit is aangesteld gedurende 2019
diversiteitsplan is geïmplementeerd + inzet begrote fte’s

Beoogd doel

het bereiken van een situatie met optimale onderwijsfaciliteiten in het
nieuwe gebouw

Relatie met instellingsplan

Hoofdstuk 4.5 instellingsplan, en de daarmee corresponderende
beleidsvoornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

investeringen voor VTBs en het pianoplan

Beoogde voortgang eind 2021

begrote uitgaven gerealiseerd

Beoogde realisatie eind 2024

begrote uitgaven gerealiseerd

THEMA 6: VERDERE PROFESSIONALISERING VAN DOCENTEN 				
					(DOCENTKWALITEIT)
20.VERDERE ONTWIKKELING DOCENTENCURSUS ‘ARTIST AS TEACHER’ DOOR MIDDEL VAN EEN
FOLLOW-UP MET JAARLIJKSE ICON-SESSIES SAMEN MET GLASGOW EN OSLO VANAF 2019-2020

THEMA 4: ONDERWIJSDIFFERENTIATIE

Beoogd doel

het vergroten van de onderwijsdifferentiatie door het ontwikkelen en
aanbieden van een Double Degree Masteropleiding samen met Univer
siteit Leiden. Hiervoor moet ook een pre-master traject worden vorm
gegeven om studenten toegang te verschaffen tot de Double Degree
Master als a) onderdeel van de Bachelor Muziek in de vorm van een
‘Academische Minor’ en b) als een 1-jarige intensieve pre-master voor
studenten van buiten het KC

de verdere professionalisering van docenten door het ontwikkelen van
een vervolg op de huidige docentencursus ‘Artist as Teacher’ in de vorm
van een jaarlijkse ICONgo sessie in samenwerking met de Royal Con
servatoire of Scotland in Glasgow en de Norwegian Academy of Music
in Oslo. Tijdens deze ICONgo kunnen docenten die de docentencursus
‘Artist as Teacher’ al hebben afgerond een vorm van deskundigheidsbe
vordering krijgen aangeboden met een internationale dimensie. ICON
staat voor Innovative Conservatoire en is een internationaal consortium
dat gericht is op de deskundigheidsbevordering van conservatorium
docenten. ICON wordt sinds 2018 door het KC gecoördineerd.

Relatie met instellingsplan

Relatie met instellingsplan

Hoofdstukken 4.3 en 5 instellingsplan, en de daarmee corresponderende
beleidsvoornemens in het faculteitsplan

Hoofdstukken 4.4, 5 en 6 instellingsplan, en de daarmee corresponde
rende beleidsvoornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

Hoe wordt dit meetbaar?

ontwikkelkosten gedurende 2019 en 2020, en vervolgens start Double
Degree Masteropleiding met daarbij behorende pre-master varianten
per 1/9/2020

implementatie jaarlijkse ICONgo sessie en de inzet van een coördinator
van ICON voor 0.3fte.

Beoogde voortgang eind 2021

gerealiseerde uitgaven en inzet fte’s

Beoogde voortgang eind 2021

gerealiseerde begrote uitgaven en start nieuwe Double Degree Master
opleiding

Beoogde realisatie eind 2024

gerealiseerde uitgaven en inzet fte’s

Beoogde realisatie eind 2024

gerealiseerde begrote uitgaven en evaluatie en bestendiging Double
Degree Masteropleiding

18. ONTWIKKELING GEZAMENLIJKE OPLEIDING MET UL/UNIVERSITY COLLEGE FOR MUSIC, ACADEMISCHE
MINOR MET ACPA PER 1/9/2019
Beoogd doel

21. NIEUWE AANPAK ONDERZOEKSGROEP PER 1 JANUARI 2019 TEN GUNSTE VAN ONDERZOEK IN ONDERWIJS. VERRUIMING VAN ONDERZOEKSGROEP MET DOCENTEN
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Beoogd doel

verdere professionalisering van docenten door het verruimen van de
mogelijkheden voor docenten om onderzoeksprojecten te doen.

Relatie met instellingsplan

Hoofdstukken 4.4 en 5 instellingsplan, en de daarmee corresponderen
de beleidsvoornemens in het faculteitsplan

Hoe wordt dit meetbaar?

uitbreiding kenniskring en onderzoeksgroepen door inzet van additione
le 0.5fte

Beoogde voortgang eind 2021

gerealiseerde uitgaven en inzet fte’s

Beoogde realisatie eind 2024

gerealiseerde uitgaven en inzet fte’s

4 VOORTGANG EN EVALUATIE
Op hogeschoolniveau zijn de kwaliteitsafspraken een vast onderwerp van
gesprek tussen het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschaps
raad (CMR). Ook de faculteitsdirecties en de deelmedezeggenschapsraden
bespreken de kwaliteitsafspraken met regelmaat.
Vanaf het jaarverslag 2019 leggen wij jaarlijks verantwoording af over de
voortgang van inhoud en proces. De CMR rapporteert in dat kader zelfstandig
over de besteding van de studievoorschotmiddelen in een bijlage van het
jaarverslag. In het jaarverslag 2021 maken wij zelf een balans op, inclusief een
reflectie van de CMR op de realisatie tot dan toe, betrokkenheid van belang
hebbenden en facilitering van de medezeggenschap.
Daarnaast toetst de NVAO het plan met kwaliteitsafspraken op drie momen
ten op inhoud, betrokkenheid van belanghebbenden en het realiteitsgehalte.
In het najaar 2019 in het kader van de Instellingstoets Kwaliteitszorg, in 2022
als midtermbeoordeling en de eindbeoordeling tijdens de volgende instel
lingstoets in 2025.
Van harte hopen wij in 2025 vast te stellen dat de kwaliteitsafspraken een
passende uitwerking van het instellingsplan 2019-2024 zijn gebleken en dat zij
concreet hebben bijgedragen aan de beoogde verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs.
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