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Ten geleide 

 
Hoe staat het theorieonderwijs op de KABK ervoor? Wat hebben we de afgelopen jaren bereikt, en 
waar willen we de komende jaren naar toe? Deze vragen zijn het vertrekpunt voor de Derde 
Theorienotitie, een geactualiseerde standpuntbepaling van het Theorieoverleg, de vergadering 
van de theoriedocenten op de KABK. 
 
In de afgelopen jaren is het Theorieoverleg uitgegroeid tot een platform waar een doorlopend 
gesprek is gevoerd over zeer uiteenlopende aspecten van het theorieonderwijs op de hele 
academie. In die hoedanigheid is het Theorieoverleg uniek: er is binnen de KABK geen ander 
gremium waarin docenten van alle afdelingen op regelmatige basis met elkaar van gedachten 
wisselen over hun onderwijsmethoden, de onderwijsinhoud en vernieuwingsprojecten. De 
theorienotities die uit dit overleg voortkomen beogen de verbetering van het onderwijs, in de 
eerste plaats van ons ‘eigen’ theorieonderwijs, maar in tweede instantie ook van het onderwijs aan 
de KABK als geheel, omdat het theorieonderwijs daar immers nauw mee is verbonden. 
 
Ter voorbereiding van dit document hebben we onze collega-theoriedocenten op de KABK 
uitvoerig bevraagd over de stand van zaken in ons theorieonderwijs. De resultaten hiervan, samen 
met de gesprekken die we de afgelopen jaren hebben gevoerd in het Theorieoverleg, vormen de 
basis voor de notitie. We brengen hier de aandachtsgebieden in kaart die volgens ons relevant zijn 
voor de agenda voor de nabije toekomst.  
 
Deze Derde Theorienotitie is, in overleg met het Theorieoverleg, opgesteld tussen november 2016 
en november 2017 en geredigeerd door Onno Schilstra, Tatjana Macic en Lotte Betting, met 
adviezen van Janneke Wesseling. Wij hopen hiermee een constructieve bijdrage te leveren aan de 
voortgaande ontwikkeling en actualisering van het theorieonderwijs in het bijzonder, en het kunst- 
en ontwerponderwijs op de KABK in het algemeen.  
 
 
 
 
 
 
 
Namens het Theorieoverleg, 
 
Onno Schilstra 
Tatjana Macic 
Lotte Betting 
Janneke Wesseling 
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Context: uitgangspunten van het theorieonderwijs op de KABK 
 
De afgelopen jaren hebben binnen het Theorieoverleg diverse ontwikkelingen in het artistieke 
domein – zoals de toegenomen interesse voor kunst en ontwerp als vorm van onderzoek en de 
interdisciplinaire tendens – geleid tot een herbezinning op de doelen, de lesmethoden en de 
inhoud van het theorieonderwijs. We bogen ons over ‘het ideale theoriecurriculum’ en over de 
samenhang tussen theorie en praktijk in het kunst- en ontwerponderwijs. We verdiepten ons in 
artistic research en de bijdrage die het theorieonderwijs kan geven aan de ontwikkeling van 
onderzoeksvaardigheden.1 Niet alleen organiseerden we studiedagen, schreven notities en 
publiceerden boekjes over ‘Veranderend Kunstonderwijs’, we ondernamen ook stappen om de 
verworven inzichten concreet gestalte te geven in de curricula. Zo initieerden we Docking Station 
en Research & Discourse, lesprogramma’s die zich een stevige plek in de curricula van alle 
bacheloropleidingen hebben verworven. 

 

Al deze activiteiten hebben geleid tot een raamwerk van uitgangspunten voor het 
theorieonderwijs, dat in 2012 in de Tweede Theorienotitie2 is neergelegd, en dat we de afgelopen 
jaren als vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van het theorieonderwijs hebben gehanteerd. 
We kunnen dit raamwerk als volgt samenvatten: 

Het theorieonderwijs staat in dienst van de academie als vrijplaats, als kweekvijver voor kwetsbaar 
talent en als experimenteel laboratorium voor een geïntegreerde wijze van beeldend vormen en 
denken. Het theorieonderwijs op de KABK beoogt het vermogen van studenten tot kritisch denken 
en maken te stimuleren. Er is ruimte voor uiteenlopende benaderingen, omdat beeldende 
intelligentie niet noodzakelijk hetzelfde is als intellectuele bagage. Juist ook vanwege de grote 
verschillen tussen de studenten stimuleren we persoonlijke verkenningen en experimenten, zowel 
in de didactiek als in de onderwijsinhoud. Theorie- en praktijkonderwijs zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Vanuit de opvatting dat de kunst- en ontwerppraktijk kan worden opgevat als 
‘denken met materie’, vormen ze zelfs een onverbrekelijke eenheid.  

																																																													
1	Artistic	research	wordt	hier	opgevat	als	koepelterm	voor	vormen	van	onderzoek	in	en	door	de	kunsten,	
waarbij	het	begrip	‘kunsten’	betrekking	heeft	op	alle	artistieke	disciplines	en	afstudeerrichtingen	
vertegenwoordigd	binnen	de	academie.	Binnen	het	ontwerpdomein	wordt	ook	wel	verwezen	naar	dit	type	
onderzoek	met	de	termen	‘design	research’	of	‘research	through	design’.	
2	Onno	Schilstra	/	Janneke	Wesseling	(red.),	Een	visie	op	een	vernieuwing	van	het	theorieonderwijs	aan	de	
KABK,	Den	Haag	(KABK)	2012	(intern	document).	
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In de praktijk van de theoretische vorming staan vervolgens drie elementen centraal die nauw met 
elkaar zijn verweven: kennisverwerving en begrip, (artistiek) onderzoek en discours.  

 

Kennisverwerving en begrip: Om op het hoogste niveau bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling 
van hun vakgebied, is het nodig dat studenten kennis en begrip hebben van de geschiedenis van 
en actuele ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied; dat zij op de hoogte zijn van belangrijke 
theoretische contexten en concepten in relatie tot de betreffende discipline; en dat zij algemene 
culturele en maatschappelijke vorming ondergaan. Het opbouwen van een relevant, actueel en 
gedeeld referentiekader is daarom een wezenlijk onderdeel van de theoretische vorming. 

 

Onderzoek: Binnen de academie worden drie verschillende typen onderzoek in relatie tot de 
kunsten onderscheiden: onderzoek naar de kunsten (zoals kunst-, ontwerp- of mediatheoretisch 
en -historisch onderzoek), onderzoek ten behoeve van de kunstpraktijk (zoals vorm- en 
materiaalonderzoek of onderzoek naar maatschappelijke onderwerpen), en ten slotte onderzoek in 
en door de kunsten (artistic research). Met het oog op de eerdergenoemde visie op de academie als 
experimenteel laboratorium voor een geïntegreerde wijze van beeldend vormen en denken is met 
name dit laatste onderzoekstype interessant. Het theorieonderwijs is er mede op gericht studenten 
bekend te maken met de verschillende typen van onderzoek en onderliggende (artistieke) 
onderzoeksvaardigheden.  

 

Discours: Studenten moeten in staat worden gesteld om vaardigheden te ontwikkelen die nodig 
zijn om het eigen werk en de eigen positie als kunstenaar te overdenken en daarover (publiekelijk) 
het gesprek aan te gaan. Daarbij gaat het er allereerst om kritisch en onafhankelijk te reflecteren op 
de eigen praktijk, en daarnaast om zich te verhouden tot bredere (historische, culturele, 
maatschappelijke, politieke, institutionele, beleidsmatige) kaders. Uitgangspunt is dat studenten 
een stem hebben – en leren gebruiken –, niet alleen om deel te kunnen nemen aan het 
hedendaagse publieke debat maar ook om de agenda en het discours van de toekomst mede te 
bepalen. Oefening in klassieke academische vaardigheden – zoals schriftelijk en mondeling 
verbaliseren, argumenteren, bronnenonderzoek en veldwerk – is hierbij onontbeerlijk.   
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Drie aandachtsgebieden 

 
Tijdens de bijeenkomsten van het Theorieoverleg in het afgelopen jaar (2016/2017) constateerden 
we dat, hoe blij we ook zijn met wat we de afgelopen jaren bereikt hebben, we er nog niet zijn. Het 
is nodig om doorlopend te blijven nadenken over de manier waarop wij onze studenten de best 
mogelijke theoretische scholing kunnen meegeven, zodat ze een rol van betekenis kunnen spelen 
in een steeds veranderende wereld. Hoe kunnen wij onze studenten zo goed mogelijk 
voorbereiden op een beroepspraktijk in een toekomstige wereld waarvan we nu slechts de 
contouren kunnen zien, maar die juist mede door de activiteiten en ingrepen van onze huidige 
studenten vorm zal krijgen? 

 

Tijdens de gesprekken in het Theorieoverleg hebben we de balans opgemaakt van het 
theorieonderwijs op de KABK. Hieruit zijn de volgende aandachtspunten en voorlopige 
aanbevelingen naar voren gekomen: 

 

1. Het theoretische niveau kan en moet omhoog 

Het theoretische niveau van onze examinandi is weliswaar voldoende, maar het gemiddelde 
eindniveau van de Bachelor-studies kan en moet omhoog. Er zijn te weinig mogelijkheden om 
zwakkere studenten, of studenten met een achterstand, naar een hoger niveau te begeleiden. 
Anderzijds is er te weinig ruimte om grote talenten al binnen hun academietijd te trainen in 
participatie aan het discours op hoog niveau, bijvoorbeeld door het publiceren van uitmuntende 
papers of scripties of het deelnemen aan spraakmakende debatten.3 

• Omdat ze vaak alleen betrokken zijn bij bepaalde onderdelen van het programma, in 
bepaalde jaren, en slechts beperkt inzicht hebben in wat hun collega’s doen, hebben 
(theorie-)docenten weinig zicht op de theoretische ontwikkeling van studenten door de 
jaren heen en sluiten lesonderdelen niet altijd goed op elkaar aan. Ten behoeve van het 
verbeteren van de doorlopende leerlijnen in het (theorie-)onderwijs zouden 
theoriedocenten van iedere studierichting jaarlijks of tweejaarlijks, in samenspraak met 
hun afdelingshoofden, een overzicht van de opbouw van hun curricula kunnen opstellen, 

																																																													
3	De	mogelijkheid	van	de	verwerving	van	een	Double	Degree,	m.i.v.	september	2017,	is	wat	dit	betreft	een	
belangrijke	stap.	Maar	vooralsnog	is	dit	voorbehouden	aan	de	afdeling	Fine	Art.		
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waarin niet alleen de aansluiting van theorielessen in opeenvolgende studiejaren centraal 
staat, maar ook de relatie met het algemene curriculum van de afdeling verhelderd wordt. 
Deze curriculumteksten zouden tijdens docentenvergaderingen besproken kunnen 
worden, zodat alle docenten een goed inzicht verkrijgen in hun rol en taak binnen het 
curriculum. 

• Er is behoefte aan meer geletterdheid.4 Het lezen en schrijven maar ook het delen van 
teksten moet meer bevorderd worden, het liefst op een manier die aansluit bij de 
hedendaagse situatie, waarin teksten steeds meer volledig digitaal geschreven, gelezen 
en beluisterd worden. Onderzocht moet worden of en hoe de KABK-bibliotheek hierin een 
rol kan spelen. Er wordt momenteel gewerkt aan het lanceren van een eigen KABK-
publicatieplatform, dat een schatkamer moet worden van digitale teksten door studenten, 
docenten en alumni, die tot nu toe uitsluitend binnen kleine groepen docenten en 
studenten werden uitgewisseld. Het spoedig opstarten van dit platform verdient prioriteit. 
Daarnaast kan worden gedacht aan het ontwikkelen van een ruimer aanbod aan theorie-
keuzevakken, ‘theory bootcamps’, thesis labs en leesgroepen (voor studenten zowel als 
docenten) en aan mogelijkheden om de organisatie van en deelname aan lezingen, 
conferenties en debatten door studenten te faciliteren.  

• In het zelfevaluatierapport t.b.v. de peer review van onderzoek aan de KABK (mei 2017) is 
betoogd dat ‘onderzoek’ vooral impliciet aanwezig is in het onderwijs aan alle afdelingen 
aan de KABK. Een belangrijke volgende stap is om onderzoekselementen in het onderwijs 
en in de diverse kunst- en ontwerppraktijken (van docenten en studenten) te expliciteren. 
Het is hierbij van belang om een vocabulaire te ontwikkelen, zowel per afdeling als voor 
het kunst- en ontwerponderwijs aan de KABK in het algemeen, zodat onderzoeksaspecten 
van het onderwijs verder gebracht en duidelijker zichtbaar gemaakt kunnen worden, en 
op een hoger niveau kunnen worden beoordeeld. Ook is het van belang dat het 
onderzoeksprofiel van de KABK duidelijker wordt gearticuleerd en verder wordt 
uitgebouwd. De theoriesectie kan bij dit alles een stimulerende rol spelen.  

	

2.     Internationalisering, interdisciplinariteit en digitalisering behoeven meer aandacht 

De grote veranderingen in de wereld van de laatste decennia zijn binnen de KABK nadrukkelijk 
voelbaar. De toestroom van studenten uit alle delen van de wereld maakt van de KABK een soort 
microkosmos van de hedendaagse, geglobaliseerde en door technologie gekenmerkte 
maatschappij, met al zijn grensoverschrijdende mogelijkheden, maar ook spanningen. In die 
situatie is het nodig om te onderzoeken hoe we daarmee om willen gaan. De theoriesectie kan op 
de KABK het voortouw nemen bij het ontwikkelen van en experimenteren met nieuwe lesvormen 
en nieuwe lesinhouden. Het doel is dat een internationaal, intercultureel en interdisciplinair 

																																																													
4	Geletterdheid	(literacy)	refereert	hier	niet	uitsluitend	aan	het	'kunnen	lezen	en	schrijven',	maar	aan	de	
competentie	om	informatie	te	hanteren,	te	begrijpen	en	doelgericht	te	gebruiken.	Dit	behelst	aspecten	van	
taal-,	spreek-	en	leesvaardigheid	–	zowel	in	het	Nederlands	als	in	het	Engels	–	evenals	van	belezenheid.	Waar	
het	bevorderen	van	een	lees-	en	schrijfcultuur	kan	worden	beschouwd	als	een	van	de	doelen	van	het	
theorieonderwijs,	is	begrip	en	beheersing	van	de	Nederlandse	en/of	Engelse	taal	een	randvoorwaarde	voor	
theorieonderwijs.	Het	is	belangrijk	om	dit	onderscheid	te	maken,	omdat	het	laatste	implicaties	heeft	voor	de	
ingangseisen	(voorzieningen	hiervoor	moeten	worden	getroffen	buiten	het	theorieonderwijs),	en	het	eerste	
voor	de	eindcompetenties	(voorzieningen	hiervoor	moeten	worden	getroffen	binnen	het	theorieonderwijs).	
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discours binnen de muren van de academie gestalte kan krijgen, een discours dat buiten de muren 
resoneert. 

• De Nederlandse/Europese/Angelsaksische cultuur is niet langer vanzelfsprekend 
maatgevend, evenmin als de opvattingen over de kunsten die daarbij horen. Dat vraagt 
om structurele aandacht voor culturele verschillen en interculturele benaderingen. Binnen 
het theorieonderwijs kan interculturaliteit als onderwerp bestudeerd of gedoceerd 
worden. Daarnaast zouden antropologie en sociologie een duidelijker plek kunnen krijgen 
binnen de curricula. Er is behoefte aan een nieuw en eigentijds referentiekader, omdat een 
conventionele kunst- en ontwerphistorische canon niet langer toereikend is. Hierop zou 
een beredeneerde visie en beleid moeten worden ontwikkeld.  

• Er wordt nog weinig gebruik gemaakt van de explosief toegenomen mogelijkheden van 
digitalisering – niet alleen van bronnen, maar ook van leeromgevingen (zoals Blackboard), 
projectnetwerken (zoals Basecamp) en administratiesystemen (zoals Osiris) – voor het 
theorieonderwijs. De ‘digitale geletterdheid’ die onze studenten met zich meebrengen is 
niet altijd op hetzelfde niveau aanwezig bij de docenten en speelt daardoor een beperkte 
rol in het theorieonderwijs. Het is nodig dat hier een inhaalslag gemaakt wordt, ook al 
omdat juist in wat tegenwoordig blended learning wordt genoemd mogelijkheden lijken te 
liggen om studenten buiten de les om kennisachterstanden te laten wegwerken. 
Bovendien zou deze onderwijsvorm een positieve rol kunnen spelen bij het terugdringen 
van de onbetaalde uren van theoriedocenten, besteed aan communicatie en administratie 
(zie ook paragraaf 3, laatste punt). 

• Hoewel interdisciplinariteit binnen de kunsten steeds meer in de belangstelling staat, 
speelt het onderwerp in het Theorieoverleg vooralsnog geen rol van betekenis, noch als 
onderwerp van reflectie, noch als beleidsinstrument om het onderwijs te vernieuwen. Het 
begrip interdisciplinariteit mag in theoretische en in praktische zin meer betekenis krijgen 
binnen het onderwijs op de KABK. Hiertoe zou onderzocht moeten worden wat de 
implicaties van interdisciplinariteit (en, meer precies: multi-disciplinariteit, cross-
disciplinariteit etc.) zijn, wat we er precies mee bedoelen en hoe die vanuit een verkenning 
door theorie- en praktijkdocenten samen ontwikkeld kan worden.  

 

3. Vernieuwing van lesvormen, van didactiek en van toetsing behoeven blijvend aandacht 

• Het is nodig om met name de onderzoekscomponent binnen het theorieonderwijs per 
studiejaar in opklimmend niveau uit te breiden. Er is onder meer behoefte aan meer 
projectmatig onderwijs, al dan niet interdisciplinair, in de vorm van keuzevakken per 
afdeling of academiebrede keuzevakken zoals de Research Labs en de cursussen 
georganiseerd door het Lectoraat KTP in het kader van het Art Research Programme. Zulke 
kortlopende cursussen lijken een goede manier om de kennis en vaardigheden die 
worden geoefend bij Research & Discourse en in Docking Station uit te bouwen en 
structureel in te bedden in het onderwijs. Het aanbod en het niveau van deze 
academiebrede keuzevakken zou meer inhoudelijke sturing mogen hebben. Nu lijkt de 
programmering nog enigszins ad hoc.  

• De meest voorkomende toetsingsvormen van de theoretische ontwikkeling zijn op dit 
moment het schriftelijke werkstuk en de mondelinge presentatie. In mindere mate 
worden er tentamens gegeven (schriftelijk of mondeling), omdat dit relatief veel tijd vergt, 
die men liever aan andere prioriteiten besteedt. Onderzocht zou moeten worden welke 
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van de gehanteerde toetsingsvormen het meest effectief zijn, of er geen onnodige 
concessies worden gedaan aan de kwaliteit door tijdgebrek, en of er alternatieve 
toetsingsvormen voorhanden zijn. 

• De cultuur met betrekking tot de eindexamenscriptie verschilt sterk per studierichting. In 
het Theorieoverleg vindt al enige tijd een levendig gesprek plaats over de betekenis van 
de scriptie, over de zeer uiteenlopende vormen die de scriptie kan aannemen en over de 
wijze waarop dit gewaardeerd moet worden. Het is nodig om de dialoog en uitwisseling 
over dit onderwerp te blijven faciliteren. 

• Theoriedocenten maken structureel een aanzienlijk aantal uren méér dan waarvoor zij 
betaald worden.5 Dit wordt veroorzaakt door de intensieve voorbereiding van de lessen, 
het verwerken van opdrachten (schrijfopdrachten enzovoort) en de zelfstudie die nodig is 
om de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het kunst- en ontwerpdiscours. 
Mogelijkheden zouden moeten worden verkend om deze onbetaalde uren terug te 
dringen, bijvoorbeeld door vaker te werken volgens de methode van de ‘onwetende 
meesters’, zoals reeds door Janneke Wesseling beschreven in de lectoraatsuitgave 
Veranderend Kunstonderwijs; De Plaats van Theorie aan de Kunstacademie (Den Haag [KABK], 
2013); door meer gebruik te maken van de mogelijkheden van internet en digitalisering 
(zie ook hierboven); door colleges te vervangen door intensieve besprekingen van eerder 
bestudeerde lesstof en door theoriedocenten te laten participeren in crits; en door 
theoriedocenten te begeleiden bij het leren beheersen van hun werktijden. Het 
theorieoverleg zou de inzet van docent-coaches kunnen coördineren. En, in de laatste 
maar zeker niet de minste plaats, door een uitbreiding van onderzoeks- en 
voorbereidingstijd voor theoriedocenten. 

	

 

 

 

 

 

 

  

																																																													
5	Wij	vroegen	de	theoriedocenten	een	schatting	te	geven	van	de	hoeveelheid	tijd	die	zij	besteden	aan	
verschillende	aspecten	van	voor-	en	nazorg,	en	berekenden	een	gemiddelde	van	7,5	uur	per	gegeven	les	van	
2,5	uur.		
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Tot slot: DOK 2.0 

 
Tijdens de voorbereiding van deze notitie kwamen vele ideeën naar voren om de hierboven 
genoemde aandachtspunten aan te pakken. Het lijkt ons van groot belang dat op korte termijn 
serieus werk gemaakt wordt van al deze ideeën. We weten ons hierbij door het rapport van de BKO 
peer review commissie (juni 2017) gesteund en lezen in dit rapport een bevestiging van de weg die 
we in de afgelopen jaren zijn ingeslagen. 

Om op een zinvolle manier verder te kunnen gaan, stellen wij voor dat een werkgroep in het leven 
wordt geroepen, die zich met de uitwerking van de ideeën en aanbevelingen gaat bezighouden. In 
navolging van Denktank Onderwijsvernieuwing KABK (DOK) die actief was in 2012, kunnen we nu 
een ‘DOK 2.0’ bijeenbrengen. DOK 2.0 kan worden samengesteld uit leden van het theorieoverleg, 
die in samenspraak met het Lectoraat KTP, de directie, de afdelingshoofden en de afdeling 
Kwaliteitszorg gaan werken aan voorstellen om de onderwijsvernieuwing in het licht van de 
bevindingen in dit rapport concreet gestalte te geven.  

Hoewel in de aanloop naar dit rapport geconstateerd is dat de algemene visie op het 
theorieonderwijs zoals geformuleerd in eerdere notities en publicaties van het Theorieoverleg nog 
steeds geldend is, drong zich in de loop van het proces de vraag op of we niet een wat groter 
vergezicht kunnen ontwikkelen. Hoe kan de academie, in een tijd waarin de kunsten van 
verschillende kanten onder vuur liggen, een beeldbepalende en richtinggevende factor in het 
artistieke en maatschappelijke discours zijn en blijven? Welke rol is hierin weggelegd voor noties 
van kritische autonomie versus (politiek) engagement? Wij bevelen aan om de werkgroep DOK 2.0, 
naast het formuleren van een concreet actieplan, opdracht te geven een position paper op te 
stellen over de rol van de academie in deze tijd en de rol die het theorieonderwijs daarin zou 
kunnen en moeten spelen. 	


