
teerd. Zeven modules op het gebied van beel-

dende kunst, theater en muziek moesten een

bijdrage leveren aan de verbetering van het theo-

rieonderwijs aan de hogeschool. Een aantal

betrokkenen wilde tevens de mogelijkheden voor

een structurelere samenwerking tussen beide

instellingen onderzoeken. De modules zijn

beschreven in twee boeken en als pilots uitge-

voerd, waar zowel studenten van de

Hanzehogeschool als van de RuG aan deelnamen.

De uitvoerende docenten kwamen zowel prakti-

sche als inhoudelijke problemen tegen. Praktisch:

hoe maak je een module waaraan zowel universi-

taire als eerste-fase-hbo-studenten kunnen deel-

nemen? Als er niet in een vroeg stadium overeen-

stemming is tussen opleidingscommissies van

beide instellingen, is implementatie van een op

papier uitgedachte ideale module gedoemd te

mislukken. Maar naast die praktische problemen,

die met lange voorbereiding op te lossen zijn,

waren inhoudelijke problemen wezenlijker van

aard. Academische modules worden getoetst aan

universitaire doelstellingen van wetenschappelijk-

heid. Deze vorm van onderwijs stelt andere eisen

aan een student dan de eisen van kunsttoegepast

onderwijs maar dient dan ook een ander doel. Een

student theaterwetenschap moet in staat zijn een

analytisch vermogen te ontwikkelen. Dit gaat

gepaard met het aanleren van algemene academi-

sche vaardigheden. Kennis en inzicht worden

bijvoorbeeld getoetst door een geschreven

analyse van een theaterproductie. De hbo-

student theatervormgeving wordt getoetst op

zijn creatieve vermogen om bijvoorbeeld van een

tekst tot een beeld te komen. Hiervoor is het

minder van belang hoe deze student zich schrifte-

lijk uit, maar wel hoe hij zijn inzicht in een vorm

kan gieten. Een student theaterwetenschap zal

dus niet beantwoorden aan de primaire eisen van

de toegepaste opleiding, de hbo-student theater-

In het kunstonderwijs in Nederland ligt het doen

van onderzoek primair bij de universiteiten.

Instituten voor kunstwetenschappen selecteren

hun personeel op onderzoekskwalificaties. Bij de

beoordeling van hun werk telt: is de kwaliteit van

bijdragen aan de wetenschap voldoende? Hoewel

een excellente onderzoeker niet automatisch een

goede onderwijzer is, overheerst de gedachte dat

onderzoek het onderwijs ten goede komt. Sinds

de herstructurering van 1997 in het kunstvak-

onderwijs is ook bij vele hogescholen een onder-

zoeksambitie gegroeid. Ook voor het opleiden

van uitvoerend kunstenaars is het van belang dat

het onderwijs gevoed wordt door onderzoek

binnen de kunsten. De instelling van het twee-

fasemodel en de invoering van het bachelor-

mastermodel, waarbij de hogescholen dezelfde

titulatuur aan hun diploma’s willen meegeven als

universiteiten, vergroten die wens naar eigen

onderzoek. De in 2001 door voormalig minister

van OCenW Hermans beschikbaar gestelde 110

miljoen gulden voor het aanstellen van lectoren

en het instellen van kenniscentra heeft landelijk

inmiddels geleid tot een kleine dertig lectoren.

Ook de Nederlandse Accreditatie Organisatie, die

al het hoger onderwijs op zijn merites beoordeelt,

refereert in haar kaderstelling naar die verschui-

ving.1

Betekent het dat daarmee de verschillen tussen

het kunstonderwijs aan het hbo en het wo aan het

verdwijnen zijn? Ik denk dat dat in het geheel niet

het geval is en dat vele academici met ervaring in

samenwerkingsprojecten tussen hbo’ers en

academici hier net zo over denken. 

Een voorbeeld. In 2002 werden de resultaten

van het samenwerkingsproject Vernieuwing

Theorieaanbod tussen de Faculteit der Kunsten van

de Hanzehogeschool en de Letterenfaculteit van

de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) gepresen-

Lucia van Heteren
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Doeners en denkers

Column

Als werk in uitvoering is

het artistieke onderzoek

een proces dat blijft

articuleren, dat wil

segmenteren, dat kan

afbreken, en dat zich op

een andere wijze weer

kan voortzetten

weer kan voortzetten. Het is daarom pas achteraf mogelijk om te bepalen of het

ingezette/opgestelde methodologische proces volledig in kaart gebracht is. 

Kortom, artistiek onderzoek laat zich dan ook in het geheel niet kenmerken door

een scherp omschreven, rigide methodologie. Ik zou voor deze vorm van onderzoek

daarom eerder willen spreken van een methodicee: een gedurende het onderzoek

sterk onderbouwd geloof in een methodologisch resultaat, doch waarbij het

bestaan van de gehanteerde methode als zodanig – en dat is dan ook haar wezen-

lijke kenmerk – onmogelijk a-priorisch gelegitimeerd kan worden.

Henk Slager is hoofd van de 
Utrecht Graduate School of 
Visual Art and Design.

analogous to logic, that is at the

basis of scientific knowledge,

the concepts constituting sensi-

bility.’

6 Gianni Vattimo (1999) typeert

de artistieke kennis als de enige

mogelijkheid tot direct inzicht

in het ambigue en vloeibare

karakter van de huidige werke-

lijkheid.

7 Voor een verdere beargumen-

tatie van de actualiteit van

Kants esthetica voor de situatie

van de huidige beeldende kunst

zie Duve 1996.

8 Cf. Deleuzes omschrijving van

het concept plateau: een zelfvi-

brerende regio van intensiteiten

gekenmerkt door de afwezig-

heid van een logisch culminatie-

punt of crescendo (Deleuze

1992). Cf. ook Sarat Maharaj’s

beschrijving van plateau in de

Documenta XI-catalogus: ‘It is

about duration, prolonged

immersion, sustainable absorp-

tion – not retinal replication,

but about production.’ 

9 Zie Balkema en Slager 2004.
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Als instituut voor tweedefaseopleidingen beoogt

het instituut onderwijs- en onderzoeksintenties te

verwezenlijken door samenwerking met de RuG.

Studenten worden in hun theoretisch denken

begeleid door docenten van de RuG en volgen er

colleges. In november jongstleden bevestigden

enkele van deze studenten theatervormgeving

nogmaals de verschillen met de studenten thea-

terwetenschap. Op eigen verzoek en met instem-

ming van de betreffende docent voerden zij een

opdracht in een module Theatergeschiedenis

twintigste eeuw, gevolgd aan de universiteit, uit

met vijf scenische interpretaties van Hartstuk van

Heiner Müller. De theaterwetenschapstudenten

deden dit in geschreven vorm. De studenten

keken met ontzag naar elkaars verdiensten: de

RuG-studenten die hun papers presenteerden, de

Frank Mohr-studenten die hun voorstellingen

lieten zien. De interpretaties die deze verschil-

lende groepen studenten, de academici en de

kunstenaars in spe, van het stuk gaven,

verschilden in kwaliteit nauwelijks van elkaar. Er

waren goede en minder goede interpretaties.

Kortom: verschillen in het tot uiting brengen

van inzicht tussen kunstvak en kunstacademische

studenten zullen blijven bestaan, of deze zich nu

in een gezamenlijke instelling of binair gescheiden

opleidingen bevinden. Die verschillen moeten we

ook helemaal niet willen gelijkschakelen. Het

samenbrengen van deze verschillende manieren

om te komen tot kennis en inzicht heeft wel zin.

Lucia van Heteren is als wetenschappelijk medewerker
verbonden aan de bachelor- en masteropleiding
Kunsten, Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Tevens is zij vanuit de universiteit
betrokken bij de Tweede Fase kunstvakopleiding
Theatervormgeving aan het Frank Mohr Instituut,
Instituut voor Tweede Fase onderwijs en onderzoek,
Groningen.

vormgeving zal niet beantwoorden aan de eisen

van de academische opleiding. In de praktijk bleek

dit bij de pilots ook te gebeuren.

Is het erg dat er verschillen bestaan tussen

academische en praktisch toegepaste opleidingen

in de kunsten? Naar mijn mening is dit een

gegeven dat met grootse financiële injecties en

investeringen in onderzoek aan de hogescholen

niet te veranderen is. Maar ook helemaal niet

veranderd moet worden, want beide vormen van

onderwijs en onderzoek dienen een eigen doel.

Betekent het dat beide vormen van onderwijs

en onderzoek niet in één instituut samengebracht

kunnen worden? Volgens mij impliceert de dicho-

tomie doeners en denkers niet dat je de doeners

niet kunt laten nadenken over wat ze creëren, en

dat je de denkers niet in praktisch toegepast

onderwijs kunt laten ervaren wat dat proces van

creëren nu daadwerkelijk inhoudt. In het

Angelsaksische taalgebied zouden ze verbaasd

zijn over deze constatering; daar is dit inmiddels al

lang een geacepteerd feit. In de Nederlandse

theaterwetenschapopleidingen staan historische

en theoretische reflectie op de theatrale uitingen

nog steeds centraal. Maar in het Angelsaksische

taalgebied worden acteurs, regisseurs en vormge-

vers ook opgeleid aan de universiteit. Sir Anthony

Hopkins, George Clooney en Peter Brook hebben

hun theoretische inzicht, historische kennis én

praktische vaardigheden geleerd en geperfectio-

neerd aan dezelfde academische opleidingen als

de hooggeleerden Martin Esslin, Marvin Carlson

en Janelle Reinelt, om maar een paar, voor thea-

terwetenschappers tot de verbeelding sprekende,

academici te noemen. Gerenommeerde theater-

opleidingen aan de universiteiten van Oxford,

New York en Londen leveren zowel praktisch

uitvoerende als op theater reflecterende personen

af. Dat zij niet dezelfde academische trajecten

doorlopen spreekt voor zich.

Dus een tweede voorbeeld. In Groningen is

sinds september 2002 een opleiding

Theatervormgeving toegevoegd aan de al

bestaande kunstopleidingen (Schilderkunst en

Interactieve Media) van het Frank Mohr Instituut.
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1 Zie: NAO, Accreditatiekader

bestaande opleidingen hoger

onderwijs, februari 2003, 15.

De laatste jaren bloeit de relatie tussen kunsten en wetenschappen danig op. Een

van de initiatieven die hier verband mee houden is de installatie eind 2001 aan de

Universiteit Leiden van de Faculteit der Kunsten. De kunsten nemen aldus een

volwaardige plaats in tussen de andere acht faculteiten. De Faculteit der Kunsten is

via het Instituut voor Kunsten en Wetenschappen gelieerd aan de Hogeschool van

Beeldende kunsten, Muziek en Dans in Den Haag.

Door de samenwerking zijn alle kanalen tussen de opleidingen binnen universiteit

en hogeschool voor diverse onderwijsvormen geopend: keuzevakken, bijvakken en

minors in het kader van bacheloropleidingen over en weer, schakelprogramma’s

tussen voortgezette kunstopleidingen en universitaire (doorstroom)masters en het

faciliteren van dubbelstudenten, die twee studies tegelijk doen. Bovendien kunnen

briljante afgestudeerden van de voortgezette kunstopleidingen via de faculteit

promoveren in de kunsten aan de Universiteit Leiden. Na een promotieopleiding

vindt de uiteindelijke promotie plaats aan de hand van een aantal scheppende en/of

herscheppende en/of educatieve presentaties. Tevens verdedigt de promovendus

een wetenschappelijke verhandeling over het verrichte onderzoek, over de relatie

tussen de kunstzinnige/artistieke prestaties en de onderzoeksactiviteiten, en in het

bijzonder over de noodzaak van de combinatie. Daarbij moet hij antwoord geven op

de vraag waarom het onderzoek en de onderzoeksmethodologie slechts vanwege

de artistieke activiteit kunnen plaatsvinden en hoe de artistieke prestaties de onder-

zoeksactiviteiten beïnvloeden, veranderen en ontwikkelen.

Nieuw type student Een aantal topkunstenaars, als docent verbonden aan de

hogeschool, zal tot hoogleraar in Leiden worden benoemd, voor het verzorgen van

onderwijs, het doen van onderzoek en het optreden als promotor en dus het

begeleiden van bovengenoemde promotietrajecten. Ook op terreinen als

cultuurpolitiek, theorievorming, interdisciplinariteit, nieuwe technologie,

pedagogiek en waarneming zullen leerstoelen worden gevestigd, steeds met als

centrale leeropdracht ‘de kunsten, in het bijzonder…’

In de toekomst zal de Faculteit der Kunsten ook eigen opleidingen gaan verzorgen,

te beginnen met een bachelor Kunst en wetenschap. Deze opleiding is bestemd voor

diegenen die van meet af aan onderzoekend kunstenaarschap willen te combineren

In de Faculteit der Kunsten herleeft 
de homo universalis
Ruim twee jaar na de oprichting van de Faculteit der Kunsten aan de

Universiteit Leiden zijn er al driehonderd studenten ingeschreven.

Voor alle betrokkenen blijkt het samengaan van kunst- en

wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een bron van inspiratie te

zijn.

Frans de Ruiter
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