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Sinds december 2001 bestaat aan de Universiteit Leiden de Faculteit der Kunsten.

Via de faculteit is de Universiteit Leiden gelieerd aan de Hogeschool van Beeldende

Kunsten, Muziek en Dans in Den Haag. Alhoewel het programma aan de Faculteit

nog maar in de startblokken staat, is er al een uitwisseling van studenten tussen de

betrokken onderwijsinstellingen op gang gekomen. Hogeschoolstudenten volgen

een keuzevak aan de Faculteit der Kunsten of bij een andere faculteit en studenten

aan de Universiteit Leiden volgen een keuzevak aan een instelling die deel uitmaakt

van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans.

Derek de Beurs studeert Jazzgitaar aan het Koninklijk Conservatorium in Den

Haag. Daarnaast volgt hij de minor ‘kunst en zaken’, een cluster bijvakken binnen de

studie Bedrijfskunde. Vorig jaar heeft hij een aantal vakken bij Literatuurweten-

schappen gevolgd. Kim Stol studeert Geneeskunde, maar onderbrak haar studie een

half jaar om Fotografie aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den

Haag te volgen. Eric Schrijver volgt de opleiding tot autonoom interdisciplinair

kunstenaar aan de interfaculteit Beeld & Geluid van de Koninklijke Academie voor

Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium. Naast deze studie volgt hij

een aantal vakken van de bacheloropleiding Nederlands aan de Universiteit Leiden.

Azinta Plantenga ten slotte studeert Sinologie aan de Universiteit Leiden. Een van

haar bijvakken bestaat uit vier keuzevakken aan de Koninklijke Academie voor

Beeldende Kunsten in Den Haag.

Alle vier de studenten vinden de combinatie van praktijk en theorie aantrekkelijk.

Aan de hogeschool volgen zij praktische vakken, terwijl ze bij de universiteit de

intellectuele diepgang vinden. Daarnaast denken de meesten ook later in hun

carrière profijt van hun ‘dubbelstudie’ te hebben. Kim Stol denkt de fotografiestudie

aan de hogeschool niet alleen te kunnen gebruiken voor een eventuele deeltijdbaan

als fotograaf, maar ziet het ook als een wezenlijke bijdrage aan haar kundigheid als

medisch fotograaf. Vooral het leren observeren levert volgens haar een belangrijke

bijdrage aan haar studie Geneeskunde. Derek de Beurs denkt vooral profijt te

hebben van zijn minor ‘kunst en zaken’ bij de zakelijke kant in zijn toekomstige

professie als muzikant.

Ook de onzekere toekomst in het bestaan van een kunstenaar is een reden om een

hogeschoolopleiding in de kunsten te combineren met een universitaire studie. Zo

denkt Eric Schrijver door de combinatie van een hogeschoolopleiding tot autonoom
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Wat vinden studenten van de ingevoerde BaMa-structuur en hoe

denken zij er hun voordeel mee te doen? Een aantal studenten aan de

Faculteit der Kunsten aan de Universiteit Leiden gaf inzage in hun

beweegredenen.
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kunstenaar met een studie Nederlands een betere positie op de arbeidsmarkt te

verwerven. Hij kan dankzij de dubbele studie later een reguliere baan (bijvoorbeeld

in het onderwijs) combineren met het kunstenaarschap. Daarnaast vindt hij het raar

dat van studenten die voor een creatieve opleiding kiezen verwacht wordt dat ze

geen behoefte meer hebben aan een intellectuele uitdaging. De huidige uitwisse-

ling tussen hogeschool en universiteit via de Faculteit der Kunsten biedt hier een

opening voor.

De studenten die een universitaire studie als hoofdstudie volgen, zien in het

volgen van vakken aan de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans een

aangename en nuttige afleiding voor hun intellectuele bezigheden. Azinta

Plantenga vindt het prettig om met iets praktisch bezig te zijn, naast al het lezen en

leren dat ze voor haar universitaire opleiding moet doen. Voor Kim Stol is het bijvak

aan de hogeschool van belang om met beide benen op de grond te blijven, en het

leert haar de beperkte blik van de universitaire wereld te verruimen, door de

omgang met zowel haar collega-studenten en haar docenten aan de hogeschool als

de mensen die zij tijdens praktijkopdrachten voor haar bijvak Fotografie ontmoet.

Daarnaast biedt het haar wellicht in de toekomst meer mogelijkheden bij het vinden

van een interessant onderwerp om op af te studeren.

Uitwisseling met buitenland Ondanks de unaniem positieve mening over de

uitwisseling tussen beide onderwijsinstellingen is geen van de geïnterviewden van

mening dat universiteit en hogeschool in één instituut moeten op gaan. Het is in

hun ogen van belang dat beide blijven bestaan. De uitwisseling tussen studenten

van beide instituten is een toevoeging voor zowel studenten aan de hogeschool als

aan de universiteit. Toch hebben beide onderwijsinstellingen hun eigen

maatschappelijke waarden en leveren zij afgestudeerden met verschillende soorten

kennis en vaardigheden. Het is in de ogen van de geïnterviewden van belang dat dit

onderscheid blijft bestaan. 

Het grootste voordeel van de nieuw ingevoerde BaMa-structuur is volgens de

studenten dat de opleidingen een uitwisseling met buitenlandse studies gemakke-

lijker maakt. Voorheen was het veel moeilijker om met een studie aan een

Nederlandse universiteit of hogeschool aan te sluiten bij een studie in het buiten-

land. Deze zijn in de meeste gevallen al ingedeeld in een bachelor- en een master-

fase. Nu deze structuur in het Nederlandse onderwijs haar intrede doet wordt het

gemakkelijker om bijvoorbeeld je bachelorgraad in Nederland te halen en vervol-

gens aan een buitenlandse universiteit verder te gaan met een masteropleiding.

André Nuchelmans is redacteur van Boekman en 
stafmedewerker bij de Boekmanstichting.
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