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De Breitner Academie is vernoemd naar de  
Amsterdamse kunstenaar George Hendrik  
Breitner (1857–1923). Breitner leefde in de  
periode dat de academie is opgericht (1881).  
Hij was een vernieuwende schilder en een pionier  
op het gebied van fotografie. Breitner was een  
early adopter die het alledaagse leven in beeld  
bracht door te experimenteren met steeds  
weer nieuwere camera’s. Dit leidde tot nieuwe  
composities en het ontstaan van de snapshot.



45 Lesweek 9: 7 november

46 Lesweek 10: 14 november Dinsdag 15 november:  
Landelijke dag derdejaars-
studenten van DBKV- 
opleidingen 

47 Lesweek 11: 21 november

48 Lesweek 12: 28 november

49 Lesweek 13: 5 december

50 Lesweek 14: 12 december Donderdag 15 december:  
Deadline: voor 12.00 uur 
inleveren beoordeling 
afstudeeronderzoek voor 
studievertragers

51 Lesweek 15: 19 december

52 Maandag 26 december  
t/m 1 januari:  
Kerstvakantie

1 Maandag 2 t/m 8 januari:  
Kerstvakantie

2 Lesweek 16: 9 januari

3 Maandag 16 t/m 20 januari: 
Toetsweek

4 Maandag 23 t/m 27 januari: 
Toetsweek

5 Maandag 30 januari:  
Herkansing Theorie
Dinsdag 31 januari t/m 3 
februari: Themaweek

Semester 2

6 Lesweek 1: 6 februari

7 Lesweek 2: 13 februari

8 Maandag 20 februari t/m  
zondag 26 februari:  
Voorjaarsvakantie

9 Lesweek 3: 27 februari

10 Lesweek 4: 6 maart

11 Lesweek 5: 13 maart –  Dinsdag 14 maart:  
Herkansing Beeldend

–  Woendag 15 maart:  
Deadline: voor 12.00 uur  
inleveren beoordeling  
afstudeeronderzoek  
voor studievertragers

12 Lesweek 6: 20 maart

13 Lesweek 7: 27 maart

14 Lesweek 8: 3 april

15 Lesweek 9: 10 april Vrijdag 14 april: 
Goede Vrijdag

16 Lesweek 10: 17 april Maandag 17 april:  
Tweede Paasdag

17 Maandag 24 t/m zondag 30 
april: Meivakantie

18 Lesweek 11: 1 mei Vrijdag 5 mei:  
Bevrijdingsdag

19 Lesweek 12: 8 mei

20 Lesweek 13: 15 mei

Semester 1

34 Onderwijsluwe week:  
22 augustus

Dinsdag 23 augustus:  
Herkansing Beeldend
–  Introductiedagen 1e jaar:  

donderdag 25 en  
vrijdag 26 augustus

–  Introductie VT 2, 3, 4  
en DTV: vrijdag 26  
augustus

35 Lesweek 1: 29 augustus

36 Lesweek 2: 5 september

37 Lesweek 3: 12 september Donderdag 15 september: 
Deadline: voor 12.00 uur 
inleveren beoordeling 
afstudeeronderzoek voor 
studievertragers

38 Lesweek 4: 19 september

39 Lesweek 5: 26 september

40 Lesweek 6: 3 oktober

41 Vrijdag 7 of zondag 9 t/m 
vrijdag 14 oktober:  
Studiereizen

42 Maandag 17 t/m  
zondag 23 oktober:  
Herfstvakantie

43 Lesweek 7: 24 oktober

44 Lesweek 8: 31 oktober
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21 Lesweek 14: 22 mei Donderdag 25 mei:  
Hemelvaartsdag

22 Lesweek 15: 29 mei

23 Lesweek 16: 5 juni Maandag 5 juni:  
2e Pinksterdag

24 –  Maandag 12 t/m vrijdag  
16 juni: Toetsweek

–  Donderdag 15 juni:  
Deadline: voor 12.00 uur  
inleveren beoordeling  
afstudeeronderzoek voor  
studievertragers

25 Maandag 19 t/m vrijdag  
23 juni: Toetsweek 

26 Maandag 26 juni t/m  
vrijdag 30 juni:  
Herkansing Theorie

27 –  Maandag 3 t/m donderdag  
6 juli: Overmachtstoetsen

–  Vrijdag 7 juli:  
Diploma uitreiking, opening 
eindexamen expositie

–  Zaterdag 8, zondag 9 juli:  
Eindexamenexpositie

28 Laatste week voor sluiting 
zomervakantie

29 t/m 33 Maandag 17 juli t/m  
zondag 20 augustus:  
Zomervakantie

34 –  Maandag 21 augustus:  
Start nieuw studiejaar

–  Dinsdag 22 augustus:  
Herkansing Beeldend

– 2017 –

JaarplanningJaarplanning

– 2016 –
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Deze studiegids bevat alle informatie over de  
bacheloropleiding Docent beeldende kunst en  
vormgeving van de Amsterdamse Hogeschool voor  
de Kunsten (AHK) voor het studiejaar 2016-2017.

De academie heette Academie voor Beeldende  
Vorming, maar per september 2016 Breitner Academie. 

De academie is een van de eerste zelfstandige kunst-
opleidingen in Nederland die zich volledig toelegt op 
het opleiden van docenten beeldende kunst. Onze 
naamgever, de Amsterdamse kunstenaar George 
Hendrik Breitner (1857-1923), leefde in de periode 
dat de academie werd opgericht (1881). Breitner was 
docent, schilder en een pionier op het gebied van 
fotografie. Hij was een early adopter die het alle-
daagse leven in beeld bracht door te experimenteren 
met steeds weer nieuwere camera’s. Dit leidde tot 
nieuwe beelden en composities en het ontstaan van 
de snapshot. Ook binnen de academie werken stu-
denten met oude én nieuwe media (bijvoorbeeld in 
het TechnologyLab_) en wordt er geëxperimenteerd 
met de impact van kunst in veranderprocessen (social 
design).

We verwelkomen de nieuwe voltijdstudenten 
en zij die de opleiding in deeltijd gaan volgen.  
De eerste groep gaat in oktober samen met  
4e-jaars studenten op studiereis naar Londen: een 
uitstekende mogelijkheid om elkaar goed te leren 
kennen. Voltijdstudenten in het 2e-jaar gaan naar 
Berlijn en onze 3e-jaars reizen met studenten  
van andere docent opleidingen van de AHK  
naar Belgrado. 

voor 
woord
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De academie is gehuisvest tegenover het Centraal 
Station, in Grootlab het voormalige laboratorium  
van Shell. We gebruiken het pand met studenten 
en mede werkers van de (master)opleidingen van  
de Academie voor Theater en Dans en met de buren,  
CoffeeVirus en A-Lab. 

Ooit was het in Amsterdam-Noord een saaie bedoening, 
al was je met de pont zo in het centrum. De pont is er 
nog steeds, maar Noord is inmiddels allesbehalve saai! 
Wij geven mede vorm aan de creatieve dynamiek die 
nu heerst aan de IJ-oevers. In de omgeving zijn talloze 
start-ups en directe buren zijn creatieve organisaties 
als ADAMtoren, EYE en de Tolhuistuin. 
In Amsterdam is de creatieve industrie de grootste 
werkgever en daarin worden jullie ‘nieuwe meesters’ 
die op zoek gaan naar onverwachte verbindingen.

In dit studiejaar bereiden wij ons voor op een tussen-
tijdse beoordeling van het curriculum, op advies van de 
NVAO, de instantie die de kwaliteit van het hoger onder-
wijs bewaakt. Ook jullie zal naar je mening gevraagd 
worden over het reilen en zeilen van het onderwijs.

Ik raad je aan om de inhoud van deze gids goed door te 
nemen. Hierdoor kun je goed geïnformeerd, voorbereid 
en geïnspireerd aan de slag met je studie.

Veel succes voor dit studiejaar,  
ik verheug me op een plezierige  
samenwerking. 

Rafael van Crimpen  
directeur
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De Breitner Academie is de oudste opleiding  
voor beeldend onderwijs in Nederland, eind 19e 
eeuw (1881) begonnen als ‘Rijks Normaalschool 
voor Teekenonderwijs’ in het Rijksmuseum van  
Amsterdam. 

De academie heeft een persoonlijk karakter, de  
studenten (circa 180) en medewerkers (40) kennen 
elkaar en hanteren 5 kernwaarden:

•  Ambitieus zijn: 
 - iets willen bereiken,  
 - ambities hebben. 

•  Authentiek zijn: 
 - uniek, 
 - echt,  
 - congruent in denken en doen.

•  Inspirerend zijn: 
 - prikkelend,  
 - iets in positieve zin in beweging brengen.

•  Origineel zijn: 
 - oorspronkelijk, 
 - bijzonder,  
 - eigenaardig.

•  Vakkundig zijn:  
 - kwaliteit leveren, 
 - zowel beeldend als educatief.

hoofdstuk 1

missie 
en  

visie

9
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De missie beschrijft ‘wat' wij zijn: de Breitner  
Academie is het instituut van de AHK dat zich  
richt op beeldende kunst, vormgeving en educatie. 
Zij bevordert het leren van, in en met de visuele 
kunsten door docenten op te leiden, en door  
onderzoek en innovatieve activiteiten te initiëren  
op het snijvlak van visuele cultuur en educatie  
vanuit de creatieve metropool Amsterdam. 

Hierin heeft de academie de visie dat beeldende  
kunst als een specifiek (leerbaar) symboolsysteem 
mensen in staat stelt ideeën en gevoelens te  
verbeelden en uit te wisselen. 
Wij ambiëren een artistiek-educatief expertise-
centrum te zijn dat van unieke betekenis is voor 
haar omgeving. We werken aan krachtige en lang-
durige partnerschappen met scholen, musea en  
culturele instellingen om onze ambities te realiseren. 

We organiseren bij- en nascholingen, soms in samen - 
werking met de Master Kunsteducatie zoals ‘Ook  
kunstenaars koken met water’ en technologyLab_. 

Met het Amsterdam Creative Industries Network 
(ACIN) is het ArtechLAB Amsterdam in ontwikke-
ling waar kunst, technologie en wetenschap elkaar 
ontmoeten. Verder zetten wij in op nauwe samen-
werking met andere kunstdocent opleidingen van 
de AHK om interdisciplinariteit in de kunsten te 
bevorderen.

11
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hoofdstuk 2

a’dam 
en de  
hoge 

school 

De bacheloropleiding Docent beeldende kunst en 
vormgeving van de Breitner Academie is 1 van de 
6 faculteiten van de Amsterdamse Hogeschool voor 
de Kunsten (AHK). De academie werkt structureel 
samen met het lectoraat Kunst- en cultuur educatie  
en de master Kunst educatie en de andere AHK- 
docentenopleidingen: muziek, theater en dans.

George Hendrik Breitner hield van de stad  
Amsterdam. Hij zei daarover: "Amsterdam past  
bij mijn karakter; het is net zo impulsief en  
explosief als ik."

Jaarlijks organiseert de AHK VERS, de opening van 
het nieuwe studiejaar voor alle studenten en mede-
werkers. Dit jaar wordt de opening op woensdag 
14 september 2016 VERS gevierd in pop podium de 
Melkweg. Een andere interdisciplinaire activiteit is 
de AHK-Eindwerkprijs, waarbij door studenten en 
docenten het beste van de verschillende disciplines 
van het afgelopen jaar wordt voorgedragen. Op 
maandag 21 november 2016 is de feestelijke cere-
monie van de Eindwerkprijs 2015 waarbij iedereen 
welkom is. De winnaar ontvangt een geldbedrag 
van w 3.000,-, daarnaast is er een Publieksprijs van 
w€1.000,-. 

De Breitner Academie organiseert elk jaar de  
eind  examenexpositie waarbij het afstuderen  
centraal staat. De afstudeerders (voltijd) publiceren  
in de catalogus hun beeldend werk en de speciale 
‘Lichtingen site’ toont de profielen van de afstudeer-
ders. Het beste afstudeeronderzoek ontvangt de 
ZOEKprijs! 
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De academie vindt een constructief netwerk  
van professionals van groot belang en ontvangt 
graag input van alumni. De website www.beroep-
kunstenaar.nl is er speciaal voor studenten en  
alumni. De site biedt informatie over ondernemers-
vaardigheden, financiering, belasting en juridische 
zaken in de kunst- en cultuur sector. En studenten 
kunnen deelnemen aan activiteiten op het gebied 
van ondernemerschap van het Amsterdam Center 
for Entrepreneurship (ACE).

Binnen het Amsterdam Creative Industries Network 
(ACIN) werkt de Breitner Academie samen met 
faculteiten van de AHK, de Hogeschool van  
Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland in het 
ArtechLabAB Amsterdam. ACIN bundelt, ontwikkelt 
en valoriseert toegepast onderzoek met een focus 
op digitalisering vanuit de creatieve industrie en de 
ICT-sector. Vanuit samenwerkingen in labs worden 
projecten geïnitieerd over maatschappelijke vraag-
stukken met een grote relevantie voor de industrie. 

ArtechLAB Amsterdam initieert, bevordert en 
onderzoekt samenwerkverbanden tussen kunst, 
wetenschap en technologie in het onderwijs, het 
bedrijfsleven en de maatschappij, en brengt deze 
in kaart. Zo draagt ArtechLAB Amsterdam bij aan 
praktische kennis en theorie vorming waarmee zij 
een impuls geven aan een vruchtbaar innovatie-
klimaat.

2. AMSTERDAM EN DE HOGESCHOOL
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hoofdstuk 3

onder
wijs 

3.1  Competenties,  
landelijke Kennisbasis  
en beroepsprofiel

Het curriculum van de academie is gebaseerd op 
het landelijke competentieprofiel en de Kennisbasis 
Docent beeldende kunst & vormgeving. Hierin wordt 
aangegeven over welke kennis en vaardigheden een 
gediplomeerde docent in de kunstvakken in ieder  
geval moet beschikken om succesvol te kunnen  
werken in het beroepsdomein. Competenties en  
de Kennisbasis worden gebruikt als basis voor het 
curriculum van alle docentenopleidingen. De Kennis-
basis wordt tevens gebruikt als uitgangspunt in  
een landelijke peer review, gespreksrondes waarbij 
docentenopleidingen onderling bespreken hoe de 
Kennisbasis verwerkt is in de verschillende curricula.  

Zie voor meer informatie:
https://10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_ 
bachelor/kb_beeldende_kunst_en_vormgeving_ 
bachelor.pdf

Het diploma Docent beeldende kunst en vormgeving 
van de academie geeft afgestudeerden de 1e-graads 
bevoegdheid waarmee lesgegeven kan worden in 
het primair onderwijs, het voorgezet onderwijs (alle 
typen: van vmbo t/m gymnasium), beroepsonderwijs 
en volwasseneneducatie, kunst- en cultuurcentra  
en museumeducatie. De academie hanteert als uit-
gangspunt dat een professional in de kunsteducatie 
aan het einde van de opleiding in staat moet zijn om 
de competenties op het beoogde niveau uit te voeren. 
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Gedurende de studie ontwikkelt de student de  
onderstaande competenties:
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Pedagogisch en didactisch

Interpersoonlijk

Omgevingsgericht

Het beroepsprofiel van een docent in de beeldende 
kunst en vormgeving bestaat uit het verzorgen van 
onderwijs in één of meer sectoren of fasen van het 
reguliere onderwijs of het verzorgen van lessen, 
cursussen en projecten in de buitenschoolse  
kunsteducatie. 

De kerntaken zijn:
•  Leerlingen en cursisten begeleiden bij het maken 

van autonome of toegepaste beeldende kunst; 
•  Leerlingen en cursisten leren om kritisch en  

beschouwend met kunst en cultuur om te gaan;
•  Het construeren van curricula en het ontwerpen 

van lesprogramma’s, modules, cursussen en  
lesmaterialen.

3.2 Authentieke kunsteducatie
Het didactisch concept dat de Breitner Academie 
hanteert is dat van de Authentieke kunsteducatie. Dit 
vormt de leidraad voor een academie die omgevings-
gericht, competentiegestuurd, actueel en uitdagend 
onderwijs wil bieden voor zelfstandige, initiatiefrijke 
en betrokken toekomstige docenten beeldende kunst 
en vormgeving. Het betekent dat het onderwijs  
zoveel mogelijk de vorm krijgt van complete leertaken 
en probleemstellingen die afgeleid zijn van de com-
plexe taken zoals professionals uit het toekomstig 
werkveld die uitvoeren. Bovendien wordt er een 
verbinding gelegd met behoeftes en opvattingen 
van de studenten. Je wordt uitgedaagd actief te 
participeren, onderlinge samenwerking aan te gaan 
en kritisch te reflecteren op je eigen leerproces en 
dat van anderen. Dus leren door te doen. Dit concept 
leidt op de academie tot onderwijs dat voldoet aan de 
volgende kenmerken:

•  Kennis wordt geconstrueerd in complete  
en complexe taaksituaties:

 - Opdrachten bieden ruimte voor eigen initiatief,
  -  De leertaak wordt niet opgedeeld in kleine  

deeltaken.

•  Het leren is gericht op de leefwereld van  
de student:

 -  Er wordt aangesloten bij de voorkennis van  
studenten,

 -  Er wordt ruimte gelaten voor eigen inbreng,  
interesses en behoeftes van studenten.

3. ONDERWIJS
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•  Het leren is relevant voor situaties buiten  
de academie:

 -  Leertaken zijn afgeleid uit activiteiten die  
professionals (docenten, kunstenaars) in de 
maatschappij verrichten.

•  Communicatie en samenwerking spelen  
een belangrijke rol bij het leren:

 -  Een belangrijk deel van het onderwijs wordt  
uitgevoerd in de vorm van groepstaken.

 -  Onderling overleg, presentaties en  
(peer)reviews zijn regelmatig terugkerende  
elementen in het onderwijs.

3.3 Leerlijnen
De modules en vakken die op de Breitner  
academie worden aangeboden zijn ondergebracht  
in 6 leerlijnen. Een leerlijn is een cluster van  
programmaonderdelen die inhoudelijk verwant  
zijn. Alle onderdelen uit de leerlijnen komen volle-
dig aan bod in de voltijdopleiding en deels in het 
verkorte programma in deeltijd. Elke leerlijn wordt 
hieronder kort toegelicht.

Leerlijn Beeldend

Deze leerlijn omvat alle beeldende kunst en design 
van je studie. Doel is dat je gedurende de studie een 
artistieke visie ontwikkelt die je kunt vorm geven 
in één of meerdere zelfgekozen media. Tijdens de 
opleiding maak je kennis met verschillende media  
en technieken: 2-dimensionaal (2D), 3-dimensionaal 

(3D), audiovisueel (4D) en 2- en 3- dimensionaal  
ontwerpen (design). Daarnaast zijn er modules 
waarin media geïntegreerd aan de orde komen 
zoals technologyLab_ en Kunst en Omgeving. Een 
belangrijk onderdeel van de leerlijn Beeldend is 
het vak Atelier, waarin je eigen beeldende concep-
ten ontwikkelt en media selecteert of integreert. 
Naarmate de opleiding vordert, neemt Atelier een 
steeds grotere plaats in. In het laatste studiejaar 
kun je een eigen beeldende thematiek ontwikkelen 
die uitmondt in een collectie werken die je tijdens de 
eindexamenexpositie tentoonstelt.

Leerlijn Didactiek

De leerlijn Didactiek is de verzamelnaam voor alle 
modules die betrekking hebben op de overdrachtvan 
kunst en cultuur. De modules in deze leerlijn zijn onder 
te verdelen in onderwijskunde, vakdidactiek en stage. 
Onderwijskunde biedt een theoretische basis voor 
de lespraktijk vanuit de leerpsychologie en pedago-
giek, terwijl bij vakdidactiek specifiek de didactiek 
van kunsteducatie aan de orde komt. Net als bij 
kunsttheorie gaan ook onderwijskunde en vakdidac-
tiek geleidelijk over in de interdisciplinaire leerlijn 
Verbinding en Omgeving. 
Gedurende alle leerjaren loop je stage op scholen, 
bij projecten of bij buitenschoolse instellingen zoals 
musea of centra voor amateurkunst. Omdat onder-
wijskundige en didactische aspecten samenkomen 
in de stages vallen zij onder de leerlijn Didactiek, 
maar feitelijk zijn stages levensechte leer/werk- 
situaties waarin alle competenties uit het curriculum 
samenkomen. 
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Leerlijn Kunsttheorie

Deze leerlijn draait om de studieonderdelen die  
betrekking hebben op theorievorming en analyse  
van kunst- en cultuur. De leerlijn Kunsttheorie  
bestaat uit 3 disciplines: kunstgeschiedenis,  
cultuurgeschiedenis en kunstbeschouwing.  
Kunst- en cultuurgeschiedenis kennen een parallel 
programma waarin de kunst- en cultuurhistorie van 
de prehistorie tot het heden chronologisch aan de 
orde komen. Kunstgeschiedenis richt zich daar-
bij vooral op het domein van beeldende kunst; 
cultuurgeschiedenis plaatst kunst in een bredere 
maatschappelijke, interdisciplinaire en filosofische 
context. Kunstbeschouwing gaat met name in  
op actuele kunstuitingen en de methodieken en  
theorieën waarmee deze geanalyseerd kunnen 
worden. Gedurende de opleiding vloeit de leerlijn 
Kunsttheorie over in de leerlijn Verbinding en 
Omgeving, waarbij je je kunsttheoretische kennis 
verder ontwikkelt en in verband brengt met de  
kunsteducatieve praktijk.

Leerlijn Verbinding en Omgeving

In de leerlijn Verbinding en Omgeving komen  
verschillende disciplines bij elkaar. De studie-
onderdelen in deze leerlijn zijn integratief (je  
combineert kennis uit verschillende vakgebieden), 
onderzoeksmatig (je onderzoekt actuele kunst-
educatieve thema’s), en realistisch (er is interactie 
met het werkveld buiten de academie). Onderdeel 
van deze leerlijn zijn de educatieve projecten  
met een externe opdrachtgever (voltijd 1, 2 en 3). 

Daarnaast zijn er modules waarin je ingaat op  
de inhoud en didactiek van de interdisciplinaire 
VO-vakken CKV en Kunst Algemeen. 

Verder bieden de jaarlijkse buitenlandse studie-
reizen naar grote kunsttentoonstellingen, of steden 
als Berlijn en Londen, de mogelijkheid om je kennis 
over de kunst- en cultuurhistorie en actuele kunst 
te verdiepen. Aan het einde van de opleiding mondt 
deze leerlijn uit in jouw praktijkonderzoek naar  
actuele kwesties en problema tieken, gerelateerd 
aan het brede werkveld van kunsteducatie.

Leerlijn Vrije Studieruimte
(alleen voor voltijdstudenten)

De leerlijn Vrije Studieruimte biedt mogelijkheden 
voor verbreding en verdieping. De leerlijn kent 3 
soorten modules. De keuzevakken in jaar 2, 3 en 4 
zijn veelal combinaties van kunst theorie en didac-
tiek rond een samenhangend subthema of actueel 
onderwerp, en vallen buiten het reguliere curriculum.
Daarnaast is er een jaarlijkse activiteitenweek  
met een programma van workshops, gegeven door 
docenten van de academie en gastdocenten. Ten-
slotte krijg je keuzeruimte in de examenfase. Je kunt 
kiezen voor een afstudeerprofiel met een praktijk- 
accent (extra stage bij een kunstenaar of vorm- 
gever), een theorieaccent (het volgen van theorie-
vakken bij een universiteit of hbo), of een accent op 
onderwijs (een LIO-stage of een extra projectstage).
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Leerlijn Studieloopbaanbegeleiding 

Deze leerlijn kent geen vakken of projecten, maar  
is gericht op je studievoortgang en competentie-
ontwikkeling. Gedurende elk studiejaar word je 
begeleid door een studieloopbaanbegeleider in  
de vorm van individuele gesprekken en groeps-
bijeenkomsten. Aan het einde van elk leerjaar 
evalueer je samen met de studieloopbaanbegeleider 
je competentieontwikkeling en worden er specifieke 
aandachtspunten en leerdoelen voor het vervolg van 
de studie vastgesteld.
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Voltijd jaar 1 
semester 1

Je volgt vier dagdelen per week verschillende  
beeldende vakken: 2D, 3D, 4D en design. De  
overkoepelende thema’s die in semester 1 bij  
deze vakken aan bod komen zijn: 

•  Novum, waarnemen en handelen in  
een volkomen nieuwe situatie

Met dit thema worden de vier disciplines (2D, 3D, 4D 
en design) geïntroduceerd. Hierbij staat centraal dat 
je openstaat voor al het nieuwe en onverwachte. Je 
maakt kennis met de verschillen en overeenkomsten 
tussen de disciplines en je verkent je eigen vragen 
en uitgangspunten.

•  Selfie, het IK in beeld
Het zelfportret is een essentieel onderwerp in de 
kunstgeschiedenis en de actuele kunst. Tijdens  
Selfie onderzoek je verschillende manieren waarop je 
jezelf in beeld kunt brengen, van modeltekenen tot 
het analyseren van je eigen afvalstroom.

 2D 1 

Je tekent, schildert en maakt collages. Je werkt 
naar de waarneming, met het stedelijk landschap, 
stilleven en model als onderwerp. Daarbij krijg je 
inzicht in de beeldelementen zoals: lijn, vorm, kleur, 
licht, ruimte en compositie. Kortom, een basis voor 
je ontwikkeling binnen het 2-dimensionale domein. 
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Werkvorm: practicum, individuele- en 
  groepsgesprekken
Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie
Materiaal:   nat en droog tekenmateriaal, schilder-

materiaal en grafische materialen

 3D 1 

Je beeldende ontwikkeling krijgt vorm door het 
werken met verschillende plastische en constructieve 
materialen. Door experimenteren en onderzoeken 
leer je je ideeën vormgeven. Je reflecteert hierop door 
middel van je dummy, beeldend blog en in feedback-
sessies. Bij Novum ga je naar waarneming boetseren 
en daarmee een 3-dimensionale collage maken. Bij 
Selfie maak je eerst persoonlijke voorwerpafgietsels 
in een kunststofmal, die je met andere experimenten 
combineert tot een ruimtelijke compositie. 
 Daarnaast leg je een verzameling aan die  
samenkomt in een betekenisvolle houten constructie. 
Om die te maken krijg je een instructie in de hout-
werkplaats en leer je verschillende houtverbindingen 
maken.
 
Werkvorm:  practicum, individuele- en 
  groepsgesprekken
Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie

 4D 1 

Je start het semester 4D vanuit het thema Novum 
met een serie korte opdrachten, waarbij je gebruik 
maakt van de alomtegenwoordige aanwezigheid 
van online media en digitale apparaten. Je wordt 
aangezet tot het kapen van eenvoudige technieken 
en bestaande beelden, om deze van binnenuit  
te becommentariëren en te gebruiken voor eigen 
beeldend werk. 
 In de 2e helft van het semester maak je  
fotografisch werk vanuit het thema Selfie. Je  
leert werken met de digitale spiegelreflexcamera,  
waarbij begrippen als kader, licht en compositie  
je belangrijkste gereedschappen zijn. Je werkt 
toe naar een eindserie die je in hoge kwaliteit  
prints presenteert.

Werkvorm:  practicum, individuele- en 
  groepsgesprekken
Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie
Materiaal:  online bronnen, software en fotocamera

 Grafisch ontwerpen 
 Design 1 

In de wereld om ons heen wordt continu met ons  
gecommuniceerd, vaak visueel. We zijn hier zo 
gewend aan geraakt dat we snel voorbij gaan aan 
de visuele taal en haar kracht. 
 We zullen onze lessen beginnen met een intro-
ductie tot grafisch ontwerp en visuele communicatie. 
We staan stil bij de visuele taal die we zelf nu al 
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spreken en zullen deze inzetten en verdiepen in  
enkele korte opdrachten. Zo reageer je door middel 
van visuele communicatie op je nieuwe omgeving. 
 In het 2e deel van het semester zullen we binnen 
het thema Selfie kijken naar je eigen aanwezigheid 
in de verschillende digitale media en deze gebruiken 
om een uitvergroot zelfportret te maken.
Werkvorm:   practicum, individuele- en  

groepsgesprekken 
Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie 
Materiaal:   papier, print, computer, Photoshop, 

waarnemings- en ontwikkelings-
psychologie, klassenmanagement 

 Onderwijskunde 1 

In deze module staan 2 thema’s centraal. Het 1e  
thema omvat de leer- en waarnemingspsychologie, 
en de ontwikkelingspsychologie. Aan het einde van 
dit thema heb je een basis over leren en ontwik-
keling en ben je in staat om aan de hand van (leer)
psychologische theorieën analyses te maken van 
(kinder)tekeningen, breinleren en ontwikkelings-
psychologie, en hieraan conclusies te verbinden 
voor de overdracht en stage. Verder leer je op een 
methodische manier te observeren en te rapporteren. 
Een 2e thema is klassen management. Je leert  
verbanden leggen tussen theorieën over de  
ontwikkeling van jongeren en wat dat betekent  
voor de omgang met jongeren op school en in  
projecten. Trainingen en workshops helpen je 
om stopgedrag toe te passen. We oefenen met 
presentatievaardig heden, je leert te reflecteren op 

het eigen functioneren voor de klas en zowel
feedback te ontvangen als aan andere studenten  
te geven.  

Werkvorm:  hoor- en werkcollege, practicum
Toetsvorm:  tentamen en paper 
Literatuur:  -  Geerts, W., en Kralingen, R.,  

Handboek voor leraren,  
Bussum: Couthino 2011

  - literatuur en artikelen op Blackboard

 Hoe geef ik een beeldende les? 
 Vakdidactiek 1 

Deze module is gericht op jouw rol en verantwoor-
delijkheden als vakdocent. Je leert beeldende lessen 
ontwerpen met duidelijke leerdoelen en leeractivitei-
ten. Je verdiept je in activerende werkvormen die je 
kunt inzetten in de les en verzorgt presentaties voor 
de groep. Het geven en ontvangen van feedback op 
jouw werk en presentaties vormen een belangrijk 
onderdeel van de lessen. In de lessen wordt een link 
gelegd met de stage en komt de vaktheorie over 
kunsteducatie en het docentschap in het VO aan  
de orde.

Werkvorm:   hoor- en werkcollege, presentaties,  
individuele- en groepsgesprekken 

Toetsvorm:  beroepsproduct
Literatuur:  literatuur en artikelen op Blackboard
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 Stage onderbouw VO 
 Stage 1 (semester 1 & 1ehelft semester 2)

Je 1e stage voer je uit samen met een medestudent 
uit de onderbouw van het VO. Je begint de stage 
met een oriëntatie op de stageschool en met het 
observeren van en assisteren in beeldende lessen. 
Daarna ga je zelf beeldende praktijklessen voor-
bereiden en uitvoeren. Deze lessen bespreek je  
voor en na met de stagedocent. Naast het lesgeven 
voer je verschillende stage-opdrachten uit, zoals 
het filmen van eigen lessen, het observeren van de 
lessen van de medestudent, het bijwonen van een 
vergadering op de stageschool, het bijhouden van 
een logboek en het schrijven van een stageverslag. 
Je wordt op de school begeleid door de docent  
van de stageschool en vanuit de academie door de  
stagecoach aan de hand van individuele coaching  
en intervisie.

Werkvorm:   stage, individuele- en  
groepsgesprekken (intervisie)

Toetsvorm:  portfolio
Literatuur:  handleiding stage 1

 Van Socrates tot een koning die danst 
 Cultuurgeschiedenis 1 

Tijdens de propedeuse ontwikkel je een kennis - 
basis op het gebied van de kunst- en cultuur-
geschiedenis van de klassieke oudheid tot en met de 
barok. Hoor- en werkcolleges worden afgewisseld 
met onderzoeksopdrachten en (korte) presentaties 

door de studenten. Het vak wordt afgesloten met 
een tentamen.
 
Werkvorm:  hoor-/ werkcollege
Toetsvorm:  tentamen, dossier, presentatie
Literatuur:   literatuur en artikelen op Blackboard, 

of via de werkgroepplank in de  
studieZone

 Educatief project 
 Project 1 

In leerjaar 1 tot en met 3 neem je deel aan een educa-
tief project dat ingaat op een actueel gegeven, of dat 
uitgevoerd wordt in opdracht van een lokale cultuur-, 
kunst- of onderwijsinstelling. De projecten hebben 
een onderzoekend en experimenteel karakter, waarin 
kunsttheorie, overdracht en creatieve productie geïn-
tegreerd aan de orde komen. Omdat deze projecten 
ingaan op de actualiteit kan de inhoud van de projec-
ten jaarlijks variëren. Een week voor aanvang van de 
module wordt de volledige programmaomschrijving 
van het project bekend gemaakt via Blackboard. Het 
leren projectmatig werken vormt een onlosmakelijk 
deel van deze module.

 Londen 
 Studiereis 1 

Jaarlijks wordt er in de week voor de herfstvakantie 
een studiereis georganiseerd. Studenten van jaar 1 
voltijd gaan samen met de studenten jaar 4 voltijd 
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samen naar Londen. Tijdens deze reis (zie ook  
pag. 88) wordt, in gemengde groepen, aandacht 
besteed aan de bruisende mix van klassieke,  
moderne en hedendaagse kunst die de stad rijk is. 
Je bezoekt de gerenommeerde musea maar ook de 
meer obscure galeries. Naast de kunst- en cultuur-
geschiedenis zal er ook aandacht besteed worden 
aan kunst beschouwing. Tijdens de week bestaat er 
de mogelijkheid om je in te schrijven voor een keuze-
menu met voorstellingen en concerten in de avond. 

Werkvorm:   tentoonstellingsbezoek, presentaties 
op locatie en individuele- en  
groepsgesprekken

Toetsvorm:  portfolio
Literatuur:  literatuur en artikelen op Blackboard 

 

Voltijd jaar 1
semester 2

Je volgt vier dagdelen per week verschillende  
beeldende vakken: 2D, 3D, 4D en Design. De  
overkoepelende thema’s die in semester 2 bij  
deze vakken aan bod komen zijn: 

• LOL!?, mag ik hierom lachen? 
Wat is grappig en wat niet? Wat de één grappig 
vindt, is voor een ander aanstootgevend. Kunst-
stromingen als Dada en Fluxus zetten humor in om 
zich tegen de gevestigde orde af te zetten. Humor 
kan bij uitstek doeltreffend zijn om bijvoorbeeld 
dominante denkbeelden aan de kaak te stellen.  
Bestaan er regels voor humor of juist niet? In dit 
thema onderzoek je verschillende mogelijkheden  
om humor in jouw werk in te zetten.

•   Landscapes-Cityscapes, landschappen  
in perspectief

In Nederland wordt het onderscheid tussen  
platteland en stad steeds kleiner. Tijdens het thema 
Landscapes-Cityscapes verken je het (grootstede-
lijke) landschap als inspiratie. Je maakt werk op 
locatie, objecten om in het landschap te plaatsen, 
een landschappelijke installatie en vertaalt de stad 
naar een product.
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 2D 1 

Je gaat tijdens LOL!? met potlood, pen en inkt, lijm 
en schaar de strijd aan met de serieusheid en ernst 
van het bestaan. Naar aanleiding van een aantal 
opdrachten ga je begrippen als absurditeit, ironie en 
humor beeldend onderzoeken. Beeldend werken kan 
veel beeldend plezier leveren. De pen is machtiger 
dan het zwaard!
 Tijdens Landscapes-Cityscapes ga je op locatie  
in Amsterdam (b.v. Centraal Station, Schiphol 
of Vondelpark) werken met verschillende teken-
materialen. Door het maken van veel schetsen ter 
plekke, leer je keuzes maken in een complexe om-
geving en ontwikkel je een persoonlijk handschrift 
binnen je teken- en schetsvaardigheid. Je gaat ook 
de begrippen ‘ruimte’ en ‘perspectief’ onderzoeken.

Werkvorm: practicum, individuele- en  
  groepsgesprekken
Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie
Materiaal:   nat en droog tekenmateriaal, schilder-

materiaal en grafische materialen

 3D 1 

Bij LOL!? ga je, na een inleidende powerpoint-
presentatie, onderzoek doen naar wat een beeld 
humor kan geven. Je onderzoekt o.a. begrippen 
als overdrijving en absurdisme en maakt hier een 
beeldende vertaling van in flexibele materialen. Dat 
kunnen b.v. stoffen zijn, maar ook een materiaal als 
latexrubber of dun plasticfolie. Om flexibel materiaal 

te kunnen vormen experimenteer je met verharders 
zoals b.v. houtlijm of maak je een gepuntlast frame. 
Je krijgt bij deze opdracht een instructie voor het 
gebruik van de metaalwerkplaats. 
 Bij Landscapes-Cityscapes ga je een ingreep doen 
in een natuurlijke omgeving die je zelf kiest. Je kunt 
met materiaal uit de natuur werken, maar ook zelf 
iets construeren. Het ligt er maar aan waar jouw 
idee om vraagt.
 
Werkvorm:   practicum, individuele- en  

groepsgesprekken
Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie 

 4D 1 

Het 2e semester 4D start met een video-opdracht 
binnen het thema LOL!?, waarbij je humor onder-
zoekt of inzet om een onderwerp aan de orde te 
brengen. Je leert werken met bewegend beeld, 
spanningsbogen (montage) en de invloed van geluid 
op het beeld. In de daaropvolgende weken ontwik-
kel je binnen het thema Landscapes-Cityscapes een 
video-installatie. Je maakt een ruimtelijk videowerk 
waarbij de toeschouwer in of om het werk kan 
lopen. Je presenteert deze installatie op een vooraf 
gekozen locatie.

Werkvorm:  practicum, individuele- en  
  groepsgesprekken
Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie
Materiaal:   videocamera, geluidopname appara-

tuur, montagesoftware en projectoren
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 Grafisch ontwerpen 
 Design 1 

Humor is een manier om te reageren op een kriti-
sche, pijnlijke of opvallende observatie. Het is een 
interventie in onze omgeving en een poging daar 
uiting aan te geven. In de opdracht staat vooral de 
observatie en het overbrengen van je kritische blik 
in een grafisch ontwerp centraal. 
 In het 2e deel van het semester zullen we binnen 
het thema Landscapes-Cityscapes kijken naar onze 
leefomgeving. Welke regels en systemen zijn hierin 
te benoemen? Hoe kun je deze analyseren en orde-
nen op een manier dat je grip krijgt op de wereld om 
je heen? Deze opdracht gaat in op de veranderende 
rol van de grafisch ontwerper.

Werkvorm:  practicum, individuele- en  
groepsgesprekken 

Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie 
Materiaal:   papier, print, computer, Photoshop, 

InDesign 

 Atelier 
 Atelier 1 

Je werkt in de laatste 4 weken van dit semester 
bij alle 4 de beeldende vakken aan één beeldend 
concept waarbij je zelf media selecteert of integreert. 
Je bepaalt wat je wilt onderzoeken, welke beeldende 
middelen je hierbij inzet, hoe je dit vormgeeft, en hoe 
je het resultaat presenteert. Je kunt gebruik maken 
van de materialen en technieken waarmee je eerder 

hebt kennisgemaakt, en dit verder uitdiepen. Je  
kunt er ook voor kiezen om verschillende media en 
technieken te combineren of integreren.

Werkvorm: practicum, individuele- en  
  groepsgesprekken
Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie

 Kunst + wetenschap + technologie 
 technologyLab_ 1 

technologyLab_ is een onderzoekslaboratorium  
op de grens van cultuur, wetenschap, kunst en 
technologie. Tijdens 5 verschillende workshops 
ontwikkel je, met behulp van nieuwe technologieën 
en materialen, concepten en producten die als proof 
of concept model worden uitgevoerd. De workshops 
worden gegeven door gastdocenten die actief zijn 
in kunst of design en vanuit hun fascinaties een blik 
op de toekomst werpen. Tijdens de workshops krijg 
je theoretische input en werk je, al dan niet samen, 
aan beeldende opdrachten als kennismaking met 
de desbetreffende technieken en materialen. Naast 
de praktijkworkshops kijk je naar toepassingen van 
deze nieuwe technieken en thema's in het kunst-
onderwijs en werk je in een team aan een educatief 
product voor de toekomst.

Werkvorm:  practicum, individuele- en  
  groepsgesprekken
Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie
Literatuur:   artikelen en achtergronden op  

Blackboard
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 Reflectie, communicatie en leerstijlen 
 Onderwijskunde 1 

Deze module gaat in op thema’s die van belang  
zijn voor het bevorderen van leerprestaties zoals 
feedback, motivatie, zelfbeeld en zelfvertrouwen. 
Ook de vaardigheid ‘reflecteren’ krijgt ruime  
aandacht. Daarnaast komen groeps processen  
aan de orde. We gaan in op communicatiemodellen 
die je kunt gebruiken voor de communicatie in  
je eigen studie- en beroepspraktijk. Verder onder-
zoek je leerstijlen/voorkeuren als middel om te 
differentiëren. Gedurende de module verdiep  
je je in de rol van onderzoek in de educatieve  
praktijk.

Werkvorm:  hoor en werkcollege, practicum
Toetsvorm:  paper, presentatie
Literatuur: -  Geerts, W., en Kralingen, R. van. 

Handboek voor leraren.  
Bussum: Couthino 2011

  -  literatuur en artikelen op  
Blackboard

 Van klassieke oudheid tot en met barok 
 Kunstgeschiedenis 1 

Tijdens de propedeuse ontwikkel je kennis  
op het gebied van de kunst van de klassieke 
oudheid tot en met de barok. Aan de hand  
hoor-, werk-, discussiecolleges en onderzoeks-
opdrachten verken je de geschiedenis van  
verschillende kunstvormen zoals beeldhouw - 

kunst, schilderkunst en architectuur. Het boek  
Algemene Kunstgeschiedenis van Honour en  
Fleming (2009) dient als leidraad.

Werkvorm:  hoor en werkcollege, werkgroep
Toetsvorm:   schriftelijk tentamen Oudheid,  

werkboek met opdrachten, mondeling 
tentamen in een museum

Literatuur:  -  Honour, H. en Fleming, J.,  
Algemene Kunstgeschiedenis,  
Amsterdam: J.M. Meulenhoff 2009

 Over scheppen en schouwen 
 Kunstbeschouwing 1 

Tijdens de colleges verwerf je kennis en  
inzicht om kunst te kunnen interpreteren en 
waarderen. Door middel van gesprekken en  
discussies over kunst, esthetische theorieën  
en kunstbeschouwelijke benaderingen maak  
je dit eigen. Hiernaast bezoek je elke week  
tentoonstellingen waarbij je deze theorieën  
toepast. Je reflecteert op verschillende manieren 
op beeldende kunst, verricht bronnenonderzoek  
en ontwikkelt een adequate woordenschat om  
constructief schriftelijk en verbaal van gedachten 
te wisselen. 

Werkvorm:  hoor en werkcollege, tentoonstellings-
bezoeken, discussiecolleges, onder-
zoeksopdrachten

Toetsvorm:  dossier, afsluitend gesprek
Literatuur:  -  Zijlstra, O. en Smidt, J., Wat doet  
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die rode vlek daar linksboven?  
Inleiding in de esthetica. Arnhem: 
Terra / ARTez Press cop. 2007

  -  aanvullende reader met literatuur  
op Blackboard

 Kunst op de basisschool 
 Project Primair Onderwijs 

In deze module ga je met een medestudent, op  
basis van een gegeven thema, een lessenserie  
ontwerpen voor het primair onderwijs. Na een  
korte introductie op het project en het thema ga  
je dit verder onderzoeken en uitwerken. Je maakt 
met elkaar een projectvoorstel voor een basisschool 
in Amsterdam. In dit voorstel moet zowel theorie  
(m.b.t. actuele beeldende kunst) als praktijk  
opgenomen zijn. Tevens moet het aansluiten  
bij de belevingswereld van de doelgroep. Het  
project voer je op de school uit na overleg met  
de leerkracht. Omdat je moet samenwerken 
met medestudenten en de leerkracht van de  
school, vormen de aspecten communicatie en  
samenwerken de evaluatie.

Werkvorm:   hoor en werkcollege, practicum,  
individuele- en groepsgesprekken

Toetsvorm:  presentatie, beroepsproduct, 
  peer review
Literatuur:  literatuur en artikelen op Blackboard

 Themaweek 
 Themaweek 1 

Jaarlijks vindt er een themaweek plaats na de  
beoordelingen van het 1e semester. Rondom  
een thema worden verschillende activiteiten  
georganiseerd waar studenten vooraf een keuze  
uit kunnen maken. In de themaweek leren en  
werken studenten uit alle leerjaren samen in de  
verschillende activiteiten. De themaweek wordt  
afgesloten met een centrale eindpresentatie. 
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Voltijd jaar 2 
semester 1

In semester 1 volg je 4 dagdelen per week  
verschillende beeldende vakken: 2D, 3D, 4D en 
design. De overkoepelende thema’s die in  
semester 1 bij deze vakken aan bod komen zijn: 

•  Zeitgeist, kenmerken van het NU 
  Ieder tijdperk heeft zijn eigen beelden, vragen, 

idealen. De tijdgeest toont zich overal: in gesprek-
ken, nieuws, mode, architectuur en politiek. Je 
maakt werk naar aanleiding van de actualiteit en 
je gaat op zoek naar de beelden die voor jou de 
tijdgeest weergeven.

•  Alterego, wie zou je kunnen zijn? 
  Tijdens Alterego onderzoek je jouw manieren 

waarop jij je toont aan de wereld en verken je 
alternatieve identiteiten. Wat wordt zichtbaar 
van jou in je werk? Welke eigenschappen worden 
vergroot en welke laat je liever weg?

 2D 2 

In deze module ontwikkel je je verder in het 2-di-
mensionale domein. Je werkt met teken- en schil-
dermaterialen en combinaties van deze technieken. 
Vanuit de waarneming ga je meer naar de verbeel-
ding werken. Daarnaast ga je aan de hand van een 
gegeven tekst of gedicht een persoonlijke beeldende 
visie onderzoeken en vormgeven.

Werkvorm:  practicum, individuele- en  
groepsgesprekken

Toetsvorm: portfolio, expositie, presentatie

 3D 2 

De tijd waarin je leeft kan een enorme inspiratiebron 
zijn. Binnen het thema Zeitgeist ga je een architec-
turaal bouwsel maken dat binding heeft met de 
eisen van het nu. Je bouwsel is onderdeel van een 
gemeenschappelijke ruimte. Je schetst een idee 
voor je bouwsel in een tekenprogramma en werkt 
je schetsen op schaal uit met passende materialen 
en technieken. Het resultaat wordt gepresenteerd 
als onderdeel van de gemeenschappelijke ruimte. 
Bij het thema Alterego ga je vanuit modelboetseren 
toewerken naar een beeld van de persoon die je  
had willen of kunnen zijn. Van het model maak je  
via een gipsen mal, een vorm die je verwerkt tot  
een alterego. 

Werkvorm:    practicum, individuele- en 
  groepsgesprekken
Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie

 4D 2 

Dit semester is gewijd aan fotografie en installa-
ties. Je start met een fotografieproject. Binnen het 
thema Zeitgeist voer je een eigen fotoproject uit. 
Je onderzoekt een eigen onderwerp dat je in een 
aantal opdrachten vanuit verschillende invalshoeken 
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in beeld brengt. Je maakt een serie, boek of ander 
fotografisch product waarin jouw visie op het onder-
werp besloten ligt. 
 In het volgende blok van 6 weken maak je een 
multimediale installatie. In korte opdrachten zoek je 
een eigen gezichtspunt binnen het thema Alterego, 
dat je vervolgens uitwerkt in een installatie. Het 
gereedschap waarmee je werkt is vrij – je kiest zelf 
of je uitgaat van fotografie of video, performance, 
animatie, etc.

Werkvorm:   practicum, individuele- en  
groepsgesprekken

Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie
Materiaal:   fotocamera, printer, andere media 

naar aanleiding van installatie

 Grafisch ontwerpen 
 Design 2 

Grafisch ontwerpen is altijd onderhevig geweest 
aan de manier waarop de samenleving informatie 
communiceert en publiceert. Het wordt daarmee 
evenzeer bepaald door de hedendaagse beeld-
cultuur, als dat het daaraan bijdraagt. 
 Binnen het thema Zeitgeist gaan we om ons heen 
kijken en analyseren we de grafisch beeldcultuur en 
haar invloed. We zullen een affiche maken dat past 
bij en vooral reageert op haar Zeitgeist. 
 In het 2e blok, met het thema Alterego, zullen 
we ons richten op onze eigen identiteit en haar 
maakbaarheid middels visuele communicatie met 
een 'visual identity' als resultaat.

Werkvorm:   practicum, individuele- en  
groepsgesprekken 

Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie 
Materiaal:   papier, print, computer, Photoshop, 

InDesign 

 Atelier 
 Atelier 2 

Je werkt in de laatste 4 weken van dit semester  
bij alle 4 de beeldende vakken aan één beeldend 
concept waarbij je zelf media selecteert of inte-
greert. Je bepaalt wat je wilt onderzoeken, welke 
beeldende middelen je hierbij inzet, hoe je dit vorm-
geeft, en hoe je het resultaat presenteert. Je kunt 
gebruik maken van de materialen en technieken 
waarmee je eerder hebt kennisgemaakt, en dit  
verder uitdiepen. Je kunt er ook voor kiezen om  
verschillende media en technieken te combineren  
of integreren.

Werkvorm:  practicum, individuele- en  
groepsgesprekken

Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie

 Goed voorbereid is het halve werk 
 Vakdidactiek 2 

Je leert in deze module een goede lesopzet maken 
met duidelijke doelstellingen en criteria, waarbij 
je rekening houdt met verschillende doelgroepen. 
Je maakt kennis met kerndoelen, eindtermen en 
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andere leerlijnen. De geschiedenis van de beeldende 
vorming en verschillende onderwijskundige visies 
worden besproken. Het geven van een theoretische 
les aan je medestudenten is één van de oefeningen 
die je met elkaar doet. Maar ook het ontwerpen van 
een theorie  en praktijktoets en de beoordeling komt 
aan bod. Je sluit de module af met een complexe  
casus waarbij voorgaande opgedane kennis toe-
gepast moet worden op een aangepaste les voor  
een speciale doelgroep. 

Werkvorm:   hoor-/werkcollege, presentaties,  
individuele- en groepsgesprekken 

Toetsvorm:   portfolio, beroepsproduct,  
peer review

Literatuur:    -  Geerts, W., en Kralingen, R. 
Handboek voor leraren.  
Bussum: Couthino 2011

  -  literatuur en artikelen op  
Blackboard

 Stage vmbo 
 Stage 2 (semester 1 en 2) 

Het vmbo is een belangrijk onderdeel van het  
VO want circa 65% van het totaal aantal leerlingen 
volgt dit onderwijs. In het 2e studiejaar loop je 
(eventueel samen met een medestudent) 1 dag per 
week stage op het vmbo. De stage start vanaf de 
aanvang van semester 1. Er wordt een koppeling  
gelegd met de lessen Vakdidactiek en Onderwijs-
kunde. Hierin wordt aandacht besteed aan de  
kennis en vaardigheden die nodig zijn om de  

lessen en activiteiten voor de stage te ontwikkelen. 
Je formuleert persoonlijke leerdoelen en leervragen 
die besproken worden met de stagebegeleider,  
medestudent en begeleider op de school. Tijdens  
de stage word je begeleid op de stageplek door  
de docent van de stageschool en vanuit de  
academie door de stagecoach. De stage bestaat  
uit: observeren, assisteren en als zelfstandig  
docent lessen geven.

Werkvorm:   stage, individuele- en  
groepsgesprekken (intervisie)

Toetsvorm:  portfolio
Literatuur:  handleiding stage 2

 Van rococo tot en met de 20e eeuw 
 Kunstgeschiedenis 2 

Tijdens het 2e jaar ontwikkel je kennis op het gebied 
van de kunstgeschiedenis van de 18e tot en met de 
20e eeuw. Aan de hand van hoor-, werk-, discussie-
colleges en onderzoeksopdrachten verken je de 
geschiedenis van verschillende kunstvormen zoals 
beeldhouwkunst, schilderkunst, architectuur en per-
formance art. Het boek Algemene Kunstgeschiedenis 
van Honour en Fleming (2009) dient als leidraad en 
wordt aangevuld met teksten over postmoderne 
kunst.

Werkvorm:   hoor-/werkcollege, werkgroep,  
maken van werkings- en  
onderzoeksopdrachten

Toetsvorm:   schriftelijk tentamen, reisgids
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Literatuur: -  Honour, H. en Fleming, J.,  
Algemene Kunstgeschiedenis,  
Amsterdam: J.M. Meulenhoff 2009 

  -  reader met aanvullende literatuur  
op Blackboard

 Educatief project 
 Project 2 

In leerjaar 1 tot en met 3 neem je deel aan een 
educatief project dat ingaat op een actueel gegeven, 
of dat uitgevoerd wordt in opdracht van een lokale 
cultuur-, kunst- of onderwijsinstelling. De projecten 
hebben een onderzoekend en experimenteel karak-
ter, waarin kunsttheorie, overdracht en creatieve 
productie geïntegreerd aan de orde komen. Om-
dat deze projecten ingaan op de actualiteit kan de 
inhoud van de projecten jaarlijks variëren. Een week 
voor aanvang van de module wordt de volledige 
programmaomschrijving van het project bekend-
gemaakt via Blackboard. Het leren projectmatig  
werken vormt een onlosmakelijk deel van deze 
module.

 Berlijn 
 Studiereis 2 

Jaarlijks wordt er in de week voor de herfst vakantie 
een studiereis (zie ook pag. 88) georganiseerd. Stu-
denten van jaar 2 gaan samen naar de Duitse hoofd-
stad Berlijn. In Berlijn wordt ingegaan op het heden 
en verleden van de stad aan de hand van kunst en 

architectuur. Daarnaast is er veel aandacht voor de 
historische en hedendaagse kunstcollecties die de 
stad herbergt in musea en galeries.

 Keuzevakken 
 Keuzevak 

In semester 1 maak je een keuze uit het aanbod 
van de keuzevakken. De keuzevakken bieden een 
dynamisch en actueel programma dat je de mogelijk-
heid geeft persoonlijke accenten te leggen binnen 
je studie. Zij gaan in op specifieke onderwerpen en 
thema’s die kennis en vaardigheden op het gebied 
van kunst, cultuur en overdracht verbreden of 
verdiepen. Elk half jaar worden er keuzevakken aan-
geboden waar je vooraf op kunt inschrijven. In de 
keuzevakken ontmoet je studenten uit verschillende 
leerjaren en van verschillende docentenopleidingen 
van de AHK. Het aanbod van keuzevakken en de 
inschrijving wordt gepubliceerd op Blackboard.
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Voltijd jaar 2 
semester 2

Je volgt 4 dagdelen per week verschillende  
beeldende vakken: 2D, 3D, 4D en design. Het over-
koepelende thema dat in semester 2 bij deze vakken 
aan bod komt is: 

•  Retoucheren, waarheid en representatie 
  Hoe weet je of iets waar is en kun je dat eigen-

lijk wel zeggen? Is het mogelijk om iets objectief 
waar te nemen of is je waarneming altijd subjec-
tief? En als je iets objectief waar kunt nemen, kun 
je het dan ook zodanig verbeelden? Met de komst 
van de fotografie werden vragen over objectiviteit 
in de kunst actueel. Sinds de introductie van digi-
tale media zijn deze vragen alleen maar actueler 
geworden. Het thema Retoucheren duurt het hele 
semester waarbij de nadruk ligt op het verdiepen 
van je beeldend onderzoek.

 2D 2 

Gedurende dit semester krijg je een introductie  
in grafische technieken zoals: droge naald,  
hout- en linosnede. Deze technieken hebben  
een lange geschiedenis in de beeldende kunst  
en bieden nog steeds rijke mogelijkheden voor  
het vormgeven en reproduceren van beelden.  
Vanuit de aangeboden grafische technieken ga  
je het thema Retoucheren verbeelden, waarbij 
materiaalexperiment en beeldend onderzoek  

belangrijke aspecten vormen om tot een  
betekenisvolle collectie grafisch werk te komen.

Werkvorm:   practicum, individuele- en  
groepsgesprekken

Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie
Materiaal:   grafische materialen voor hoog-  

en diepdruk

 3D 2 

In dit semester krijg je de tijd om te werken aan 
het thema Retoucheren. Na de introductie van het 
thema ga je je idee ontwikkelen. Het idee ga je uit-
voeren in kunststoffen waarbij je ook de lasercutter 
en 3D-printer gebruikt. Hiervoor krijg je een uitge-
breide instructie waarbij je de benodigde software 
leert gebruiken. Door middel van experiment met 
deze nieuwe technieken werk je al doende aan de 
uitvoering van je idee. Je doet uitgebreid verslag 
van je werkproces in je dummy en beeldende blog.

Werkvorm:   practicum, individuele- en  
groepsgesprekken

Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie

 4D 2 

Het 2e semester 4D is gericht op één langere 
video-opdracht. In een productieteam werk je met 
een aantal klasgenoten aan de ingrediënten (script, 
beeld en geluid) voor een korte film. De groeps-
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leden maken met het materiaal individueel een 
eigen montage. In de laatste weken van het  
semester onderzoek je verschillende presentatie-
mogelijkheden binnen 4D. Je neemt hierbij de korte 
film als startpunt. Je maakt een presentatie die 
extra context aan de film geeft of mogelijkerwijs 
resulteert in een nieuw werk.

Werkvorm:   practicum, individuele- en  
groepsgesprekken

Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie
Materiaal:   videocamera, geluidsapparatuur, 
  montagesoftware

 Grafisch ontwerpen 
 Design 2 

Grafisch ontwerp is een manier om te reageren op je 
omgeving. Wat zien we en hoe manipuleren we de 
kijker door middel van grafisch ontwerp? 
 Met het thema Retoucheren verkennen we de 
relatie tussen waarheid en ontwerp. Om ons heen 
zien we overal imperfecties en onze eerste reactie 
is om deze weg te werken. Maar wat zien we als 
we stil staan en wat vertellen die imperfecties ons 
eigenlijk over ons en onze wereld. Dit zullen we 
onderzoeken door middel van een ingreep in de 
openbare ruimte. 
 Door de huidige digitale media is iedereen  
een potentiële letterontwerper. We gaan op zoek 
naar schoonheid en lelijkheid in de typografie en 
ontwerpen een eigen lettertype.

Werkvorm:  practicum, individuele- en  
  groepsgesprekken 
Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie 
Materiaal:   papier, print, computer, InDesign, 

Illustrator

 Atelier 
 Atelier 2 

Je werkt in de laatste 4 weken van dit  
semester bij alle beeldende vakken aan  
één beeldend concept waarbij je zelf media  
selecteert of integreert. Je bepaalt wat je wilt  
onderzoeken, welke beeldende middelen je  
hierbij inzet, hoe je dit vormgeeft, en hoe je het  
resultaat presenteert. Je kunt gebruik maken van 
de materialen en technieken waarmee je eerder 
hebt kennisgemaakt, en dit verder uitdiepen. Je 
kunt er ook voor kiezen om verschillende media  
en technieken te combineren of integreren.  
Vanaf jaar 3 is het Atelier een doorlopend onder-
deel gedurende de rest van de opleiding. Aan  
het einde van jaar 2 presenteer je daarom een  
plan waarin je vooruitblikt op de inhoud van  
het Atelier in jaar 3 en 4.

Werkvorm:   practicum, individuele-  
en groepsgesprekken

Toetsvorm:  portfolio, expositie,  
  presentatie
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 Kunst + wetenschap + technologie 
 technologyLab_ 2 

technologyLab_ is een onderzoekslaboratorium op 
de grens van cultuur, wetenschap, kunst en tech-
nologie. Tijdens 5 verschillende workshops ontwik-
kel je, met behulp van nieuwe technologieën en 
materialen, concepten en producten die als proof of 
concept model worden uitgevoerd. De workshops 
worden gegeven door gastdocenten die actief zijn 
in kunst of design en vanuit hun fascinaties een blik 
op de toekomst werpen. Tijdens de workshops krijg 
je theoretische input en werk je, al dan niet samen, 
aan beeldende opdrachten als kennismaking met de 
desbetreffende technieken en materialen. Daarnaast 
kijk je naar toepassingen van deze nieuwe tech-
nieken en thema's in het kunstonderwijs en werk 
je in een team aan een educatief product voor de 
toekomst.

Werkvorm:  practicum, individuele- en  
groepsgesprekken

Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie
Literatuur:   artikelen en achtergronden op  

Blackboard

 Toetsen, beoordelen  
 en leerlingbegeleiding 
 Onderwijskunde 2 

In dit 2e jaar beginnen we met de theorie over toet-
sen en beoordelen. In dit onderdeel worden test- en 
assessmentcultuur, traditionele en authentieke 

toetsvormen met elkaar vergeleken en in verband 
gebracht met de stagepraktijk. Aan het einde van 
dit semester ben je in staat om betrouwbare en 
geldige toetsen te maken en om leerlingen feedback 
te geven op hun beeldende werk. Het 2e thema is 
de begeleiding van leerlingen. Daarin onderzoek je 
je eigen kwaliteiten en valkuilen met het model van 
Ofman. Sommige leerlingen hebben extra aandacht 
nodig omdat zij leer- en/of gedragsstoornissen ver-
tonen. Ook komen onderwerpen als faalangst, loyali-
teit en pesten aan de orde. Het 3e thema is commu-
nicatie binnen de schoolorganisatie. Hierbij komen 
onderwerpen als vergader-, presentatietechnieken 
en oudergesprekken aan de orde. Verschillende 
gesprekstechnieken worden getraind, verdieping 
vindt plaats aan de hand van o.a. de transactionele 
analyse en het theoretisch model. 

Werkvorm:  hoor-/ werkcollege, practicum
Toetsvorm:  paper, presentatie, eindgesprek
Literatuur: -  Geerts, W. en Kralingen, R.,  

Handboek voor leraren.  
Bussum: Couthino 2011

  - literatuur en artikelen op Blackboard

 Van salondiscussie tot Beat Generation 
 Cultuurgeschiedenis 2 

Tijdens het 2e jaar ontwikkel je je kennisbasis door 
op het gebied van de kunst- en cultuurgeschiedenis 
van de barok tot en met de jaren zeventig van de 
afgelopen eeuw. Hoor- en werkcolleges worden 
afgewisseld met (korte) presentaties van studenten. 
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Tevens schrijf je een essay over een cultuur- 
historisch onderwerp in de 19e eeuw.

Werkvorm:  hoor en werkcollege
Toetsvorm:  tentamen, paper, presentatie
Literatuur:   artikelen en achtergronden op  

Blackboard, of via de werkgroepplank 
in de StudieZone

Criticizing art & media
Kunstbeschouwing 2

Tijdens deze module ga je in gesprek over de (eigen) 
hedendaagse kunsten, waarbij naast kunstanalyse 
ook mediatheorie aan de orde komt. Je houdt  
recensies bij, reflecteert op de verschillende beel-
dende disciplines en je bezoekt tentoonstellingen.  
Je ontwikkelt een adequate woordenschat om  
constructief van gedachten te wisselen aan de  
hand van kunst en visuele cultuur.

Werkvorm:  hoor en werkcollege, werkgroep,  
individuele- en groepsgesprekken

Toetsvorm: portfolio, presentatie
Literatuur:  literatuur en artikelen op Blackboard 
  waaronder:
  -  Sturken, M. en Cartwright, L.,  

Practices of Looking, An Introduction 
to Visual Culture. New York: Oxford 
University Press 2009

  -  Barrett, T., Criticizing Art, Under-
standing the Contemporary. Boston: 
McGraw-Hill 2011

 Keuzevakken 
 Keuzevak semester 2 

In semester 2 maak je een keuze uit het aanbod 
van de keuzevakken. De keuzevakken bieden een 
dynamisch en actueel programma dat je de mogelijk-
heid geeft persoonlijke accenten te leggen binnen 
je studie. Zij gaan in op specifieke onderwerpen en 
thema’s die kennis en vaardigheden op het gebied 
van kunst, cultuur en overdracht verbreden of 
verdiepen. Elk half jaar worden er keuzevakken aan-
geboden waar je vooraf op kunt inschrijven. In de 
keuzevakken ontmoet je studenten uit verschillende 
leerjaren en van verschillende docentenopleidingen 
van de AHK. Het aanbod van keuzevakken en de 
inschrijving wordt gepubliceerd op Blackboard.

 Themaweek 
 Themaweek 2 

Jaarlijks vindt er een themaweek plaats na de  
beoordelingen van het 1e semester. Rondom  
een thema worden verschillende activiteiten  
georganiseerd waar studenten vooraf een keuze  
uit kunnen maken. In de themaweek leren en 
werken studenten uit alle leerjaren samen in de 
verschillende activiteiten. De themaweek wordt 
afgesloten met een centrale eindpresentatie.
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Voltijd jaar 3 
semester 1

 Publieke ruimte en sociale interactie  
 als materiaal in de kunst 
 Kunst en Omgeving 1 

In het vak Kunst en Omgeving leer je werkstra-
tegieën kennen die publieke ruimtes en sociale 
interacties als ‘materiaal’ en onderwerp voor een 
kunstproject opvatten. Je komt in aanraking met 
social design, community art en andere vormen van 
‘immateriële’ kunst. In het kader van een opdracht 
onderzoek je bijvoorbeeld publieke ruimtes, socia-
le structuren, netwerken, politieke organisaties of 
mediastrategieën. Je gaat op zoek naar mensen, een 
situatie, een instituut of plek in de publieke ruimte 
die je nader verkent en onderzoekt. Je werk ontstaat 
als reactie op jouw waarnemingen, ervaringen en 
contacten en kan uiteenlopende vormen aannemen: 
bijvoorbeeld een lokale interventie, een campagne, 
guerilla barbecueën of een gemeenschappelijk 
filmproject. In principe zijn alle vormen van werken 
toegestaan waar ‘maatschappij als materiaal'  
centraal staat. 
 De duur en context van de opdracht(en) in  
semester 1 en 2 worden in het begin van semester  
1 nader bepaald. De opdracht kan gekoppeld  
zijn aan de directe omgeving van de academie  
(Amsterdam-Noord), maar kan ook verbonden  
zijn aan een actueel en passend aanbod van mani-
festaties en evenementen buiten de academie.

Werkvorm:   practicum, werkgroep, individuele-  
en groepsgesprekken

Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie

 Atelier 
 Atelier 3 

Het onderdeel Atelier neemt een steeds grote-
re plaats in het curriculum in naarmate je studie 
vordert. In leerjaar 3 krijg je wekelijks Atelier, in 
beide semesters lang. Atelier staat in het teken van 
je eigen artistieke onderzoek dat je op beeldende 
wijze presenteert aan het einde van het semester. Je 
bepaalt wat je wilt onderzoeken, welke beeldende 
middelen je hierbij inzet, hoe je dit vormgeeft, en hoe 
je het resultaat presenteert. Je kan gebruik maken 
van de materialen en technieken waarmee je eerder 
hebt kennisgemaakt en dit verder uitbreiden, met de 
mogelijkheid deze transmediaal in je beeldende on-
derzoeksproces in te zetten. Het delen van het proces 
en de resultaten, en het uitwisselen van de reflectie 
hierop is een belangrijk onderdeel van het Atelier. 

Werkvorm:   practicum, individuele- en  
groepsgesprekken

Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie

 Stage bovenbouw havo/vwo 
 Stage 3 (semester 1 en 2) 

Je 3e-jaars stage kun je volledig uitvoeren op een 
school, maar je kunt ook kiezen voor een kleinere 
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schoolstage gecombineerd met een kunsteducatieve 
projectstage. Bij de schoolstage geef je theorie-
lessen in de bovenbouw van havo of vwo, die 
onderdeel zijn van de vakken CKV, Kunst Algemeen 
of examenvak TeHaTex. Je ontwerpt minimaal één 
lessenserie die je uitvoert. Verder organiseer en 
begeleid je tenminste één buitenschoolse culturele 
activiteit met een groep leerlingen. Daarnaast geef 
je ook een aantal beeldende praktijklessen. Naast 
een schoolstage is het mogelijk een (kleine) project-
stage te doen bij een professionele instelling. De 
hoofdactiviteiten tijdens de projectstage bestaan  
uit het ontwerpen en begeleiden van educatieve  
activiteiten. Je wordt begeleid op de stageplek 
door de begeleider van de stageschool/werkplek en 
vanuit de academie door de stagecoach aan de hand 
van individuele coaching en intervisie.

Werkvorm:   stage, individuele- en groeps-
gesprekken (intervisie)

Toetsvorm:  portfolio
Literatuur:  handleiding stage 3

 CKV van Oost tot West 
 CKV 

Culturele en Kunstzinnige Vorming is een examen - 
 vak in het VO dat verzorgd mag worden door docen-
ten uit alle kunstdisciplines. In deze module staat 
het leren doceren van het interdisciplinaire vak CKV 
centraal. Het bijzondere aan deze module is het inter-
facultaire karakter. Studenten van de verschillende 
AHK-docenten opleidingen (dans, theater, muziek en 

beeldende kunst en vormgeving) leren samen binnen 
een geïntegreerd programma. In de module CKV wor-
den de inhoud, didactiek en praktische aspecten van 
CKV-onderwijs behandeld in de context van de multi-
culturele samenleving. Een studiereis naar Belgrado 
is onderdeel van het programma. De stad Belgrado 
is volop in beweging, kent een turbulente historie en 
ligt op de grens van West-Europa en Oost-Europa.  
Tijdens deze reis (zie ook pag. 88) verricht je onder-
zoek naar hedendaagse cultuurvormen tegen de 
achtergrond van globalisering, immigratie en intercul-
turaliteit. Deze kennis pas je toe in een zelfontworpen 
CKV-lesprogramma dat je uitvoert in Amsterdam.

Werkvorm:   werkgroep, individuele- en  
groepsgesprekken

Toetsvorm:  presentatie, beroepsproduct 
Literatuur:  literatuur en artikelen op Blackboard 
  waaronder:
  -  Damen, M., Cultuur deelname en  

CKV: Studies naar effecten van  
kunsteducatie op de cultuur deelname 
van leerlingen tijdens en na het  
voortgezet onderwijs.  
Utrecht University Repository 2011

 

 Kunst Algemeen, een multi -  
 disciplinair examenvak 
 KUA 

In deze module staat het examenvak ‘Kunst’ in de 
bovenbouw van havo en vwo centraal. We onder-
zoeken de inhoud, organisatie en context van het 
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vak. Multidisciplinaire leerinhouden en activerende 
werkvormen zijn uitgangspunt bij het opzetten en 
bespreken van theoretische lessen. Je verdiept je 
in dans, theater en muziek, en zoekt bronnen in 
verschillende disciplines bij thema’s uit de cultuur-
historie van de 20e en 21e eeuw. Je analyseert 
vwo-examens ‘Kunst Algemeen’ op opbouw, niveau 
en vraagstelling en je leert de verschillende classifi-
catiesystemen voor vraagtypen toe te passen. Alle 
kennis, vaardigheden en inzichten pas je toe bij het 
ontwikkelen van een interactief, digitaal, multi-
mediaal vragenblok rond een bepaald onderwerp  
en een gegeven invalshoek.

Werkvorm:  hoor-/werkcollege, werkgroep
Toetsvorm:  beroepsproduct, presentatie
Literatuur:  literatuur en artikelen op Blackboard  
  waaronder:
  -  syllabus Kunst vwo Centraal  

Examen 2016
  -  recente eindexamens Kunst  

Algemeen vwo

 De digitale kunstdocent 
 Educatief ontwerp 

Blended learning is de verzamelterm voor leren 
waarbij face-to-face-onderwijs, technologie en leren 
op afstand gecombineerd worden tot eigentijdse 
vormen van onderwijs. In deze module onderzoek  
je wat deze ontwikkelingen kunnen opleveren  
voor het ontwerpen van uitdagend en actueel 
kunstonderwijs. In deze module ontwerp je een 

innovatieve, thematische lessenserie voor een  
zelfgekozen doelgroep, op basis van actuele  
strategieën voor kunsteducatief ontwerp. Theorie, 
praktijk en visievorming komen geïntegreerd aan 
de orde: je ontwikkelt een lesprogramma gebaseerd 
op bronnen uit de visuele cultuur en hedendaagse 
kunst, binnen een sociaal-cultureel thema dat jij 
meer aandacht wil geven in het kunstonderwijs.  
Het leerlingmateriaal wordt uitgewerkt in de  
vorm van video tutorials en face-to-face-opdrachten 
en werkvormen. Bij de lessenserie hoort een theore-
tische onderbouwing met verwijzingen naar recente 
vakliteratuur, leerdoelen, werkvormen, criteria en 
een beoordelingsmodel. Je wordt aangemoedigd  
het lesmateriaal uit te testen bij een school of  
bij een culturele organisatie.

Werkvorm:  hoor-/werkcollege, practicum
Toetsvorm:  beroepsproduct 
Literatuur:  literatuur en artikelen op Blackboard  
  waaronder:
  -  Bergmann, J., Sams, A., Flip your 

classroom: Reach every student in 
every class every day, Arlington:  
International Society for Technology 
in Education 2012

  -   Heijnen, E., Remix je curriculum!  
Een ontwerpmodel voor kunst-
educatie. Amsterdam: Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten 2016
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 Keuzevakken 
 Keuzevak 

In semester 1 maak je een keuze uit het aanbod 
van de keuzevakken. De keuzevakken bieden een 
dynamisch en actueel programma dat je de mogelijk-
heid geeft persoonlijke accenten te leggen binnen 
je studie. Zij gaan in op specifieke onderwerpen en 
thema’s die kennis en vaardigheden op het gebied 
van kunst, cultuur en overdracht verbreden of 
verdiepen. Elk half jaar worden er keuzevakken aan-
geboden waar je vooraf op kunt inschrijven. In de 
keuzevakken ontmoet je studenten uit verschillende 
leerjaren en van verschillende docentenopleidingen 
van de AHK. Het aanbod van keuzevakken en de 
inschrijving wordt gepubliceerd op Blackboard.

 

Voltijd jaar 3 
semester 2

 Publieke ruimte en sociale interactie  
 als materiaal in de kunst 
 Kunst en Omgeving 2 

In het vak Kunst en Omgeving leer je werkstra-
tegieën kennen die publieke ruimtes en sociale 
interacties als ‘materiaal’ en onderwerp voor een 
kunstproject opvatten. Je komt in aanraking met 
social design, community art en andere vormen van 
‘immateriële’ kunst. In het kader van een opdracht 
onderzoek je bijvoorbeeld publieke ruimtes, socia-
le structuren, netwerken, politieke organisaties of 
mediastrategieën. Je gaat op zoek naar mensen, een 
situatie, een instituut of plek in de publieke ruimte 
die je nader verkent en onderzoekt. Je werk ontstaat 
als reactie op jouw waarnemingen, ervaringen en 
contacten en kan uiteenlopende vormen aannemen: 
bijvoorbeeld een lokale interventie, een campagne, 
guerilla barbecueën of een gemeenschappelijk  
film project. In principe zijn alle vormen van werken 
toegestaan waar ‘maatschappij als materiaal'  
centraal staat. 
 De duur en context van de opdracht(en) in  
semester 1 en 2 worden in het begin van semester  
1 bepaald. De opdracht kan gekoppeld zijn aan de 
directe omgeving van de academie (Amsterdam- 
Noord), maar kan ook verbonden zijn aan een  
actueel en passend aanbod van manifestaties  
en evenementen buiten de academie.
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Werkvorm:   practicum, werkgroep, individuele- en 
groepsgesprekken

Toetsvorm: portfolio, expositie, presentatie

 Atelier 
 Atelier 3 

Atelier staat in het teken van je eigen artistieke  
onderzoek dat je op beeldende wijze presenteert  
aan het einde van dit semester. Je bepaalt wat je  
wilt onderzoeken, welke beeldende middelen je  
hierbij inzet, hoe je dit vormgeeft, en hoe je het  
resultaat presenteert. Je kunt gebruik maken van  
de materialen en technieken waarmee je eerder  
hebt kennis gemaakt en dit verder uitbreiden, met  
de mogelijkheid deze transmediaal in je beeldende 
onderzoeksproces in te zetten. Het delen van het pro-
ces en de resultaten, en het uitwisselen van reflectie 
hierop is een belangrijk onderdeel van het Atelier. 

 Wat is de waarde van kunst(educatie)? 
 Onderzoeksvaardigheden 

In dit vak leer je methodieken voor het verrichten 
van literatuur- en veldonderzoek naar onderwerpen 
en processen die betrekking hebben op het brede 
terrein van kunst en educatie. De gezamenlijke 
onderzoeksvraag van de module luidt: ‘Wat is de 
waarde van kunst(educatie)?’ Om deze vraag te 
beantwoorden verzamel je in een kleine onderzoeks-
groep met medestudenten op verschillende manie-
ren gegevens. Je verricht literatuuronderzoek naar 

het belang van kunst en kunsteducatie. Daarnaast 
verzamel je empirische data door interviews onder 
verschillende groepen af te nemen, zowel onder jon-
geren als volwassenen. Bij elkaar vormen deze gege-
vens de bouwstenen voor een essay waarmee je het 
belang van kunst of kunsteducatie onderbouwt. 
 In het 2e deel van de module ontwikkel en pre-
senteer je een voorstel voor een vraag of innovatief 
onderwijsproduct, dat je in het afstudeerjaar wil 
onderzoeken op basis van je visie op kunsteducatie. 
Je presenteert je voorstel op een creatieve en pak-
kende wijze.

Aanbevolen  -  Aken, J. E. van, en D. Andriessen 
(red.), Handboek Ontwerpgericht 
Wetenschappelijk Onderzoek.  
Wetenschap met effect, Den Haag: 
Boom Lemma 2011

   -  Boeije, H., Analyseren in kwalitatief 
onderzoek, Den Haag: Boom 2005

  -   De Bruïne, E., Everaert, H., Harinck, 
F., Riezenbosch de Groot, A., en Ven, 
A. van (2011). Bronnenboek Onder-
zoeksstrategieën, Tilburg: LEOZ 2011

  -  Kiewiet-Kester, J., Van werk document 
tot eindverslag: Praktijk gericht onder-
zoek doen en beschrijven, Bussum: 
Coutinho 2014

Werkvorm:  hoor- en werkcollege, werkgroep
Toetsvorm:   essay, portfolio/dossier, presentatie
Verplichte  -  Donk, C. van der en Lanen, B. van. 

Praktijkonderzoek in de school,  
Bussum: Coutinho 2016

literatuur:

literatuur:
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   literatuur en artikelen op Blackboard 
waaronder:

  -  Aken, J. E. van, en D. Andriessen 
(red.), Handboek Ontwerpgericht 
Wetenschappelijk Onderzoek.  
Wetenschap met effect, Den Haag: 
Boom Lemma 2011

  -  Boeije, H., Analyseren in kwalitatief 
onderzoek, Den Haag: Boom 2005

  -  De Bruïne, E., Everaert, H., Harinck, 
F., Riezenbosch-de Groot, A., & Ven, 
A. van, Bronnenboek Onderzoeks-
strategiën, Tilburg: LEOZ 2011

  -  Kiewiet-Kester, J., Van werk-
document tot eindverslag: Praktijkge-
richt onderzoek doen en beschrijven, 
Bussum: Coutinho 2014

 Wat wil ik later worden? 
 Afstudeerplan 

Bij de module ‘Afstudeerplan’ staat de voorbereiding 
op het afstudeerjaar en de aansluiting op de door jou 
gewenste beroepspraktijk centraal. De ene student 
wil graag docent op een middelbare school worden, 
de ander werkt liever op een kunstencentrum en de 
volgende ziet voor zichzelf een rol weggelegd als 
museumeducator, leermiddelenontwikkelaar of cul-
tureel ondernemer. Deze gewenste beroepspraktijk 
is bepalend voor de persoonlijke invulling en keuzes 
van het curriculum van jaar 4. Tijdens dit vak onder-
zoek je wat je wil, wat je kan en hoe je daar kunt 
komen waar jij wil gaan werken. Gastdocenten  

vertellen over hun beroepspraktijk en er worden 
reflectie opdrachten uitgevoerd. Het netwerk wordt 
uitgebreid en er wordt verslag gedaan over elkaars 
ervaringen als input voor feedback en coaching. Het 
afstudeerplan dient inhoudelijk op samenhang te 
zijn doordacht, een helder beeld te geven van de 
eigen professionele ontwikkeling en haalbaar te zijn 
in tijd en doelstelling. 

Werkvorm:   hoor en werkcollege, individuele- en 
groepsgesprekken

Toetsvorm:  paper, presentatie
Literatuur:  literatuur en artikelen op Blackboard

 Educatief project 
 Project 3 

In leerjaar 1 tot en met 3 neem je deel aan een 
educatief project dat ingaat op een actueel gegeven 
of dat uitgevoerd wordt in opdracht van een lokale 
cultuur-, kunst- of onderwijsinstelling. Er zal pro-
jectmatig worden gewerkt met o.a. een PBS, WBS 
en een balkenplanning. De projecten hebben een 
onderzoekend en experimenteel karakter, waarin 
kunsttheorie, overdracht en creatieve productie 
geïntegreerd aan de orde komen. Tegelijkertijd dient 
er projectmatig te worden gewerkt met de systema-
tiek, instrumenten en terminologie die daarbij horen. 
Omdat deze projecten ingaan op de actualiteit  
kan de inhoud van de projecten jaarlijks variëren.  
Een week voor aanvang van de module wordt de  
volledige programmaomschrijving van het project 
bekendgemaakt via Blackboard. 
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 Global Art: kunstenaars tonen  
 ons nieuwe werelden 
 Global Art 

In de hedendaagse kunstwereld zien we o.a.  
de volgende thema’s: globalisering, diversiteit,  
participatie en netwerken. In dit vak worden deze 
thema’s uitgediept in hoor- en werkcolleges door 
verschillende docenten. Vervolgens treed je in de rol 
van curator. Je schrijft een essay en organiseert in 
groepsverband een tentoonstelling vanuit één van 
de besproken thema’s. 

Werkvorm:   hoor en werkcollege, individuele- 
en groepsgesprekken

Toetsvorm:  paper, presentatie
Literatuur:   literatuur en artikelen via de  

werkgroepplank in de StudieZone

 Keuzevakken 
 Keuzevak 3 

In semester 2 maak je een keuze uit het aanbod  
van de keuzevakken. De keuzevakken bieden  
een dynamisch en actueel programma dat je de  
mogelijkheid geeft persoonlijke accenten te  
leggen binnen je studie. Zij gaan in op specifieke 
onderwerpen en thema’s die kennis en vaardig-
heden op het gebied van kunst, cultuur en over-
dracht verbreden of verdiepen. Elk half jaar worden 
er keuzevakken aangeboden waar je vooraf op  
kunt inschrijven. In de keuzevakken ontmoet  
je studenten uit verschillende leerjaren en van 

verschillende docentenopleidingen van de AHK.  
Het aanbod van keuzevakken en de inschrijving 
wordt gepubliceerd op Blackboard.

 Themaweek 
 Themaweek 3 

Jaarlijks vindt er een themaweek plaats na de  
beoordelingen van het 1e semester. Rondom  
een thema worden verschillende activiteiten  
georganiseerd waar studenten vooraf een keuze  
uit kunnen maken. In de themaweek leren en 
werken studenten uit alle leerjaren samen in de 
verschillende activiteiten. De themaweek wordt 
afgesloten met een centrale eindpresentatie.

 Verblijf in het buitenland 

Het is mogelijk om in semester 2 van jaar 3 in het 
buitenland stage te lopen of onderwijs te volgen. 
Om hiervoor in aanmerking te komen moet je een 
studieleerplan aanleveren en minimaal 120 studie-
punten hebben behaald. Daarnaast moet de  
examencommissie je studieleerplan goedkeuren.  
In het studieleerplan bechrijf je op welke wijze  
in het buitenland de leerdoelen van de studie-
onderdelen worden behaald. Alleen met vooraf-
gaande goedkeuring van de examencommissie  
kun je deze studiepunten in het buitenland behalen.
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Voltijd jaar 4 
semester 1 en 2

 Beeldend afstuderen 
 Atelier 4 

Het beeldend afstuderen staat in het teken van de 
student die zich ontwikkelt tot beeldend kunstenaar 
of vormgever die zelfstandig een beeldende thema-
tiek onderzoekt, uitdiept en uitwerkt tot een samen-
hangende collectie. Je afstudeerplan is een startpunt 
in het 4e studiejaar, waarbij je gecoacht wordt door 
een team vakdocenten en medestudenten. Je kiest 
zelfstandig wat voor werk je maakt en welke mate-
rialen en technieken je inzet (2D, 3D, 4D of meng-
vormen). Je wordt aangemoedigd om thema tische 
relaties te leggen tussen het beeldend afstuderen 
en andere studieonderdelen in het afstudeerjaar. Je 
eindcollectie wordt gepresenteerd en beoordeeld in 
de vorm van een eindexamenexpositie aan het einde 
van semester 2.

Werkvorm:   practicum, individuele- en  
groepsbesprekingen

Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie

 Afstudeerstage 
 Stage 4 

De 4e-jaars stage staat in het teken van de ont-
wikkeling tot zelfstandig, startbekwaam docent 

beeldende kunst en vormgeving. Daartoe kies je 
zelf in welke kunsteducatieve context je stage wil 
lopen: dat kan in het PO, VO of hbo maar ook in het 
buitenschoolse kunsteducatieve veld, zoals bij een 
centrum voor amateurkunst of een museum. Je kan 
ervoor kiezen je kennis te verdiepen in een veld 
waarin je al ervaring hebt, of juist kiezen voor ver-
breding door ervaring op te doen in een nieuw veld. 
In alle gevallen dient het accent van de stage te  
liggen op het ontwerpen en uitvoeren van educa-
tieve activiteiten. Als je stage loopt bij een buiten-
schoolse instelling dient deze een professionele  
structuur te hebben en moet er voldoende didac-
tische begeleiding aanwezig zijn.

Werkvorm:   stage, individuele- en  
groepsgesprekken (intervisie)

Toetsvorm:  portfolio
Literatuur:  handleiding stage 4

 De onderzoekende docent 
 Afstudeeronderzoek 

In het afstudeerjaar voer je een onderzoek uit 
waarin je actuele ontwikkelingen in het brede veld 
van de kunsteducatie exploreert of toetst. In het 
onderzoek komen kunsttheoretische, onderwijs-
kundige en didactische aspecten geïntegreerd  
aan de orde, waarbij gekozen kan worden voor  
literatuuronderzoek, empirisch onderzoek of een 
combinatie van beide. Nadat je een probleemstelling 
en onderzoeksvraag geformuleerd hebt, kies je voor 
een onderzoeksaanpak passend bij de context waar-
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naar of waarin je onderzoek doet. Mogelijkheden zijn 
o.a. etnografisch onderzoek, discoursanalyse, case 
study, actieonderzoek, kwalitatieve survey, ontwerp-
onderzoek en evaluatieonderzoek. In de afstudeer-
handleiding kun je de verschillende mogelijkheden 
voor je afstudeeronderzoek vinden en de criteria waar 
je afstudeeronderzoek aan moet voldoen.

Werkvorm:   hoor en werkcollege, individuele- en 
groepsgesprekken 

Toetsvorm:  paper, presentatie
Verplichte  -  Afstudeerhandleiding Breitner  

Academie 2016
  -  Donk, C. van der en Lanen, B. van. 

Praktijkonderzoek in de school,  
Bussum: Coutinho 2016

Aanbevolen -  Aken, J. E. van, en D. Andriessen. 
(red.). Handboek Ontwerpgericht 
Wetenschappelijk Onderzoek.  
Wetenschap met effect, Den Haag: 
Boom Lemma 2011

  -  Boeije, H., Analyseren in kwalitatief 
onderzoek, Den Haag: Boom 2005

  -  De Bruïne, E., Everaert, H., Harinck, 
F., Riezenbosch-de Groot, A., en Ven, 
A. van, Bronnenboek Onderzoeks-
strategiën, Tilburg: LEOZ 2011

  -  Baarda, B., Kalmijn, M., en De Goede, 
M., Enquêteren en gestructureerd 
interviewen, Educatieve Partners 
Nederland 2000

   -  Kiewiet-Kester, J., Van werk document 
tot eindverslag, praktijkgericht onder-
zoek doen en beschrijven. Bussum: 
Coutinho 2014

 Afstudeerprofiel 

De invulling van je afstudeerprofiel is afhankelijk 
van de manier waarop je de 8 profielpunten  
besteedt. Hiervoor zijn 4 mogelijkheden:

•  Je breidt je afstudeerstage met 8 EC uit tot een 
LIO-stage;

•  Je doet naast je afstudeerstage een extra  
kunsteducatieve projectstage van 8 EC;

•  Je volgt een extra theorievak van 8 EC bij een 
instelling voor hbo of wo;

•  Je loopt een praktijkstage van 8 EC bij een 
kunstenaar, ontwerper, ontwerpstudio of bij een 
kunstinstelling. 

Werkvorm:   stage, individuele- en  
groepsbesprekingen (intervisie)

Toetsvorm:  portfolio

 Londen 
 Studiereis 4 

Jaarlijks wordt er in de week voor de herfstvakantie 
een studiereis (zie ook pag. 88) georganiseerd. 
Studenten van jaar 1 voltijd gaan samen met de 
studenten jaar 4 voltijd samen naar Londen. Tijdens 
deze studiereis wordt, in gemengde groepen, aan-
dacht besteed aan de bruisende mix van klassieke, 
moderne en hedendaagse kunst die de stad rijk is. 
Je bezoekt de gerenommeerde musea maar ook de 
meer obscure galeries. Naast de kunst- en cultuur-
geschiedenis wordt er aandacht besteed aan kunst-

literatuur:

literatuur:
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beschouwing. Tijdens de week bestaat de mogelijk-
heid om je in te schrijven voor een keuzemenu met 
voorstellingen en concerten in de avond.

Werkvorm:   tentoonstellingsbezoek, presentaties 
op locatie en individuele- en  
groepsgesprekken

Toetsvorm:  portfolio
Literatuur:  literatuur en artikelen op Blackboard

 Keuzevakken 
 Keuzevak 

De keuzevakken bieden een dynamisch en actueel 
programma dat je de mogelijkheid geeft persoonlij-
ke accenten te leggen binnen je studie. Zij gaan in 
op specifieke onderwerpen en thema’s die kennis 
en vaardigheden op het gebied van kunst, cultuur 
en overdracht verbreden of verdiepen. Elk half jaar 
worden er keuzevakken aangeboden waar je vooraf 
op kunt inschrijven. In de keuzevakken ontmoet 
je studenten uit verschillende leerjaren en van 
verschillende docentenopleidingen van de AHK. Het 
aanbod van keuzevakken en de inschrijving wordt 
gepubliceerd op Blackboard.

 Themaweek 
 Themaweek 4 

Jaarlijks vindt er een themaweek plaats na de  
beoordelingen van het 1e semester. Rondom  
een thema worden verschillende activiteiten  
georganiseerd waar studenten vooraf een keuze uit 
kunnen maken. In de themaweek leren en werken 
studenten uit alle leerjaren samen in de verschillen-
de activiteiten. De themaweek wordt afgesloten met 
een centrale eindpresentatie.
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3.5 Keuzevakken
Voor voltijdstudenten van de academie en 
voor studenten van de opleiding theaterdocent  
(Academie voor Theater en Dans) is er een program-
ma van keuzevakken. Het gaat om een dynamisch en 
actueel keuzeprogramma dat studenten de mogelijk-
heid geeft persoonlijke accenten te leggen binnen 
de studie. De keuzevakken gaan in op specifieke 
onderwerpen en thema’s die kennis en vaardigheden 
op het gebied van de kunsten, cultuur en overdracht 
verbreden of verdiepen. Dit aanbod en de inschrijving 
per semester verloopt via Blackboard. 

3.6 Studiereizen 
In het studiejaar vinden 3 studiereizen plaats:
•  VT1 en VT4 reizen van 9 t/m 14 oktober naar  

Londen o.l.v. Jan-Derk van den Berg, Helmut 
Dick, Michiel Koelink, Oskar Maarleveld en Karin 
Oude Alink. De prijs van deze reis is € 350,-.

•  VT2 reist van 9 t/m 14 oktober naar Berlijn o.l.v. 
Melvin Crone en Manon Habekotté. De prijs van 
deze reis is € 350,-.

•  VT3 reist van 7 t/m 14 oktober naar Belgrado 
o.l.v. Claire Goedman en Emiel Heijnen. Aan deze 
reis nemen ook studenten en docenten van de 
opleidingen docent muziek (Conservatorium  
van Amsterdam), docent dans en docent theater  
(Academie voor Theater en Dans) deel. De prijs 
van deze reis is € 590,-. Nota bene: de prijs van 
deze reis kan verschillen per faculteit.
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Verkort programma 
in deeltijd
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1. Leerlijn Beeldend

2D

0 5 0 6 120 11 109
3D

4D 

Design

EVC's 30 25 30 24 30 30 30 30

2. Leerlijn Didactiek

Onderwijskunde 2 2 4 4 6 6

Vakdidactiek 4 2 6 6

Werkplek (incl. intervisie) 7 7 7 7 8 8 6 6 28 28

EVC's 4 2

3. Leerlijn Kunsttheorie

Kunstgeschiedenis 5 5 5

Cultuurgeschiedenis 5 5 5 5

EVC's 5

cursieve studiepunten worden aan het einde van het studiejaar toegekend
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4. Leerlijn Verbinding en Omgeving

CKV 4 4 4 4

KUA 4 4 4 4

Onderzoeksvaardigheden 2 2 2 2

Afstudeeronderzoek 12 12 12 12

EVC's hbo-competenties 12 12 12 12 12 12 12 12 48 48

5. Leerlijn  Studieloopbaanbegeleiding

Coaching en intervisie

totalen 72 168 72 168

eindtotaal 60 60 60 60 60 60 60 60 240 240

cursieve studiepunten worden aan het einde van het studiejaar toegekend
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Verkort programma in  
deeltijd jaar 1
semester 1

Propedeutische fase

De propedeutische fase van de deeltijd opleiding 
loopt van 1 september 2016 t/m 31 augustus 2017. 
De propedeuse wordt afgesloten met een diploma. 
Om je propedeuse te behalen moeten alle vakken 
van het 1e jaar worden afgerond. 

 Leerpsychologie, klassenmanagement,  
 toetsen en begeleiden 
 Onderwijskunde DTV1 

Het eerste thema omvat de leer- en waarnemings-
psychologie en de ontwikkelingspsychologie. Er is 
veel direct op de werkplek toepasbare kennis over 
hoe leerlingen leren en hoe zij waarnemen. Aan het 
einde van dit thema beschik je over een basis op het 
gebied van leren en ontwikkeling. Het 2e thema is 
klassenmanagement. Je leert verbanden te leggen 
tussen theorieën over de ontwikkeling van jongeren 
en wat dat betekent voor de omgang met jongeren 
in stages en projecten. We oefenen met presentatie-
vaardigheden. Je leert te reflecteren op het eigen 
functioneren voor de klas en zowel feedback te 
ontvangen als aan andere studenten te geven. 

Werkvorm:  hoor en werkcollege, practicum
Toetsvorm:  paper, presentatie
Literatuur: -  Geerts, W., en Kralingen, R. van., 

Handboek voor leraren,  
Bussum: Couthino 2011

  - literatuur en artikelen op Blackboard

 Hoe geef ik een beeldende les? 
 Vakdidactiek DTV 

In het 1e semester ligt het accent op het ontwikke-
len van beeldende lessen aan de hand van verschil-
lende didactische modellen. De geschiedenis van 
de beeldende vorming en verschillende onderwijs-
kundige visies worden daarbij besproken. Vanuit 
verschillende beginsituaties en opvattingen ont-
wikkel je lesmateriaal en toetsen. Je maakt kennis 
met verschillende manieren van proces- en product-
beoordeling en past deze toe op zelfontwikkelde 
opdrachten die je uitvoert in je werkpraktijk. Op die 
manier onderzoek je de praktijk van kunsteducatie 
vanuit opdrachten voor vakdidactiek. Aan het einde 
van het semester verwerk je de ontwikkelde lessen 
en opdrachten in een planner voor 3 leerjaren.

Werkvorm:   hoor en werkcollege, werkgroep,  
individuele- en groepsgesprekken

Toetsvorm: beroepsproduct, presentaties
Literatuur:  -  Geerts, W., en Kralingen, R. van., 

Handboek voor leraren, Bussum: 
Couthino 2011

  - literatuur en artikelen op Blackboard
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 Werkend leren 
 Werkplekleren V1 

In het 1e jaar van de opleiding ben je gemiddeld 
1 tot anderhalve dag per week werkzaam in een 
relevante kunsteducatieve functie. Je geeft gemid-
deld 5 uur per week bestaande of eigen beeldende 
praktijk- en theorielessen. Daarnaast besteed je 4 
tot 5 uur aan de schriftelijke voorbereiding en het 
nawerk van de lessen en 1 tot 2 uur per week aan 
verslaglegging, reflectie en overige taken die tot het 
docentschap behoren. Tijdens het werkplekleren 
word je op de werkplek begeleid door de werkplek-
begeleider en vanuit de academie door de stage-
coach (individuele coaching en intervisie). Je hebt 
voor 1 oktober een relevante werkplek. Indien jouw 
werkplek deels relevant is, wordt in overleg met de 
stagecoach bepaald welke aanvullende stage nodig 
is om alle vereiste competenties te ontwikkelen.

Werkvorm:   stage, individuele- en groeps-
gesprekken

Toetsvorm:  portfolio
Literatuur:   handleiding werkplekleren  

verkorte deeltijd

 Van antieke denkkracht tot  
 zwaarmoedige decadentie 
 Cultuurgeschiedenis DTV1 

Dit vak biedt de, voor het onderwijs en voor een beter 
begrip van de kunstgeschiedenis, noodzakelijke  
kennis op het gebied van de cultuurgeschiedenis 

van de klassieke oudheid, de middeleeuwen, renais-
sance, barok, de 18e en de 19e eeuw. Aandacht 
wordt besteed aan religieuze achtergronden, zoals de 
Griekse mythologie, het jodendom, christendom en 
de islam. Ook worden de filosofische grondslagen van 
de westerse cultuur bestudeerd, van de oude Grieken 
tot en met de denkers van de 19e eeuw. Verder wordt 
gekeken naar de ontwikkelingen in andere kunst-
disciplines dan de beeldende kunst: de literatuur, de 
muziek en met name de podiumkunsten als theater, 
opera en dans. Waar mogelijk worden de verbin-
dingen met de schilder- en beeldhouwkunst en de 
architectuur gelegd. Steeds is ook de relatie tussen 
de kunsten en de politiek onderwerp van gesprek, 
bijvoorbeeld bij de behandeling van de Nederlandse 
Opstand en de Gouden Eeuw, en de hofcultuur van 
de renaissance tot de verlichting.

Werkvorm:   hoor-/werkcollege, individuele-  
en groepsgesprekken 

Toetsvorm:  tentamen
Literatuur: -   Oudheusden, J. van,  

Een Kleine Wereldgeschiedenis,  
Amsterdam: Bert Bakker 2013

  - literatuur en artikelen op Blackboard

 Van inspiratie tot presentatie 
 Atelier DTV1 

Atelier is alleen van toepassing op docenten 2e- 
graders. Afhankelijk van je vooropleiding ontvang  
je vrijstelling voor dit onderdeel of leg je een port-
folio aan waarmee aangetoond wordt dat je de 
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betreffende competenties ontwikkeld hebt.
Atelier staat in het teken van jouw artistieke  
onderzoek dat je op beeldende wijze presenteert  
in de vorm van een expositie. Je bepaalt wat je  
wilt onderzoeken, welke beeldende middelen je  
hierbij inzet, hoe je dit vormgeeft, en hoe je het  
resultaat presenteert. Je kan gebruik maken van  
de materialen en technieken waarmee je eerder  
hebt kennisgemaakt, met de mogelijkheid deze 
transmediaal in je project te zetten. Het delen van 
het proces en de resultaten en het uitwisselen van 
reflectie hierop is onderdeel van het Atelier. Aan  
het eind van elk semester presenteer je je resultaten 
waarbij je tevens ingaat op de relatie met je  
kunsteducatieve beroepspraktijk.    

Werkvorm:   practicum, individuele- en  
groepsgesprekken

Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie

Verkort programma in  
deeltijd jaar 1
semester 2

 Leerpsychologie, klassen - 
management, toetsen en begeleiden
 Onderwijskunde DTV1 

Het 1e thema behelst de theorie over toetsen 
en beoordelen. In dit onderdeel worden test- en 
assessmentcultuur, traditionele en authentieke 
toetsvormen, met elkaar vergeleken en in verband 
gebracht met de werkplekpraktijk. Je oefent met 
het maken van toetsen. Het 2e thema is individuele 
begeleiding van leerlingen. Hier komen thema’s als 
feedback, motivatie, zelfbeeld en zelfvertrouwen 
aan de orde. Verder onderzoeken we leerstijlen/ 
voorkeuren als middel om te differentiëren. Het 3e 
thema is de begeleiding van leerlingen. Daarin  
onderzoek je allereerst je eigen kwaliteiten en  
valkuilen met het model van Ofman. Sommige  
leerlingen hebben extra aandacht nodig omdat  
zij leer- en/ of gedragsstoornissen vertonen.  
Ook komen onderwerpen als faalangst, loyaliteit  
en pesten aan de orde. Het laatste thema is de  
visie op docentschap en werken binnen een  
onderwijsorganisatie. Hierbij komen onderwerpen 
als vergader-, presentatietechnieken en 
ouder gesprekken aan de orde. Verschillende  
gesprekstechnieken worden getraind. 

3. ONDERWIJS • DEELTIJD • JAAR 1 • SEMESTER 1



BREITNER ACADEMIE – STUDIEGIDS 2016–2017 101100 

Werkvorm:  hoor-/ werkcollege, practicum
Toetsvorm:  paper, paper, presentatie
Literatuur: -  Geerts, W., en Kralingen, R. van,  

Handboek voor leraren,  
Bussum: Couthino 2011

  -  literatuur: literatuur en artikelen  
op Blackboard

 Van antieke tempel tot 
 zinderende zonnebloem
 Kunstgeschiedenis DTV 

Tijdens het 1e jaar leg je de basis voor een brede 
kennis op het gebied van kunstgeschiedenis van 
de klassieke oudheid tot en met de 19e eeuw. Het 
overzicht legt de nadruk op de traditie binnen de 
westerse wereld. Je leert stijlkenmerken herkennen 
en kunstwerken en gebouwen plaatsen in de tijd. De 
relatie tussen heden en verleden komt regelmatig 
aan bod. Door middel van werkcolleges en onder-
zoeksopdrachten komen kunstbeschouwingsme-
thodes aan de orde waarmee je het beschrijven van 
voorstellingen en hun betekenissen traint. Er wordt 
van je verwacht dat je Nederlandse en buitenlandse 
bronnen kunt zoeken en gebruiken bij het schrijven 
van de onderzoeksopdracht. Verder toon je aan dat 
je alle opgedane kennis kan ordenen voor gebruik 
tijdens je beroepsuitoefening. Er wordt regelmatig 
aandacht besteed aan didactische werkvormen die je 
zelf in het onderwijs zou kunnen toepassen. Het boek 
Algemene Kunstgeschiedenis van Honour en Fleming 
(2009) dient als leidraad.

Werkvorm:  hoor en werkcollege
Toetsvorm:  essay 
Literatuur:   -  Honour, H., en Fleming, J.,  

Algemene kunstgeschiedenis,  
Amsterdam: Meulenhoff 2009

 Hoe geef ik een beeldende les? 
 Vakdidactiek DTV 

In het 2e semester bestudeer je de inhoud en orga-
nisatie van monodisciplinaire examenvakken op het 
vmbo en havo/vwo in de bovenbouw. Je ontwikkelt 
een schoolexamenpraktijk en een theoretisch school-
examen aan de hand van een thema. Het semester 
wordt afgesloten met een visiestuk, waarin je je keu-
zes en voorkeuren beschrijft ten aanzien van inrichting 
en uitvoering van kunsteducatie. Uiteraard verbind je 
je visiestuk met op je werkplek opgedane ervaringen.

Werkvorm:   hoor en werkcollege, werkgroep,  
individuele- en groepsgesprekken

Toetsvorm:  beroepsproduct, presentaties
Literatuur:  -  Geerts, W., en Kralingen, R. van,  

Handboek voor leraren,  
Bussum: Couthino 2011

  - literatuur en artikelen op Blackboard

Werkend leren
Werkplekleren DTV1

In het 1e jaar van de opleiding ben je gemiddeld 
één tot anderhalve dag per week werkzaam in een 
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relevante kunsteducatieve functie. Je geeft gemid-
deld 5 uur per week bestaande of eigen beeldende 
praktijk- en theorielessen. Daarnaast besteed je 4 
tot 5 uur aan de schriftelijke voorbereiding en het 
nawerk van de lessen en 1 tot 2 uur per week aan 
verslaglegging, reflectie en overige taken die tot 
het docentschap behoren. Dit jaar voer je ook een 
CKV-opdracht uit in de bovenbouw van het VO. 
Tijdens het werkplekleren wordt je op de werkplek 
begeleid door de werkplekbegeleider en vanuit de 
academie door de stagecoach (individuele coaching 
en intervisie). 

Werkvorm:   stage, individuele- en  
groepsgesprekken (intervisie)

Toetsvorm:  portfolio
Literatuur:   handleiding werkplekleren  

verkorte deeltijd 

 Van inspiratie tot presentatie 
 Atelier DTV1 

Atelier is alleen van toepassing op docenten  
2e-graders. Afhankelijk van je vooropleiding  
ontvang je vrijstelling voor dit onderdeel of leg je 
een portfolio aan waarmee aangetoond wordt dat  
zij de betreffende competenties ontwikkeld hebben.
Atelier staat in het teken van je eigen artistieke 
onderzoek dat je op beeldende wijze presenteert in 
de vorm van een expositie. Je bepaalt wat je wilt 
onderzoeken, welke beeldende middelen je hierbij 
inzet, hoe je dit vormgeeft, en hoe je het resultaat 
presenteert. Je kan gebruik maken van de materia-

len en technieken waarmee je eerder hebt kennis-
gemaakt, met de mogelijkheid deze transmediaal  
in je project te zetten. Het delen van het proces  
en de resultaten en het uitwisselen van reflectie 
hierop is onderdeel van het Atelier. Aan het eind  
van presenteer je je resultaten waarbij je tevens 
ingaat op de relatie met je kunsteducatieve  
beroepspraktijk.    

Werkvorm:   practicum, individuele- en  
groepsgesprekken

Toetsvorm:  portfolio, expositie, presentatie

 Algemene hbo-competenties 
 hbo DTV1 

Afhankelijk van je vooropleiding ontvang je  
vrijstelling voor dit onderdeel of leg je een portfolio 
aan waarmee aangetoond wordt dat je de  
betreffende competenties ontwikkeld hebt.

Toetsvorm:   Studenten met hbo-diploma of hoger 
krijgen vrijstelling van de algemene 
hbo-competenties. Studenten zonder 
passende hogere diploma’s tonen  
via een portfolio in een assessment-
gesprek aan dat zij voor 12 EC (per 
jaar) de betreffende competenties 
hebben ontwikkeld via (eerdere) werk-
ervaring, opleidingen of cursussen. 
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Verkort programma in  
deeltijd jaar 2 
Postpropedeutische fase

 Werkend leren 
 Werkplekleren DTV 

Net als in het 1e jaar van de opleiding ben je  
gemiddeld één tot anderhalve dag per week werk-
zaam in een relevante kunsteducatieve functie.  
Je geeft gemiddeld 5 uur per week bestaande of 
eigen beeldende praktijk- en theorielessen. Daar-
naast besteed je 4 tot 5 uur aan de schriftelijke 
voorbereiding en het nawerk van de lessen en 1 
tot 2 uur per week aan verslaglegging, reflectie en 
overige taken die tot het docentschap behoren. Dit 
jaar voer je ook een CKV-opdracht uit in de  
bovenbouw van het VO. 

Tijdens het werkplekleren word je op de werkplek 
begeleid door de werkplekbegeleider en vanuit de 
academie door de stagecoach (individuele coaching 
en intervisie). 

Werkvorm:  stage, individuele- en  
groepsgesprekken 

Toetsvorm:  portfolio
Literatuur:   handleiding werkplekleren  

verkorte deeltijd

 Een breed cultuurvak 
 CKV DTV 

In de module CKV staat het doceren van dit inter-
disciplinaire VO-vak, waarbij leerlingen hun culturele 
omgeving verkennen, centraal. Inhoud, organisatie, 
didactiek en praktische aspecten van CKV-onder-
wijs worden behandeld en zelf ervaren. Je doet 
kennis en vaardigheden op en oriënteert je op de 
verschillende manieren waarop dit vak kan worden 
gegeven. Verschillende visies en werkvormen worden 
uitgeprobeerd en geanalyseerd. Als meesterproef 
ontwikkel je een CKV- module voor leerlingen uit 
vmbo, havo of vwo. Deze module wordt uitgevoerd 
in de praktijk, waarna de resultaten aan mede-
studenten worden gepresenteerd en besproken.

Werkvorm:    hoor- en werkcollege, individuele- 
  en groepsgesprekken
Toetsvorm:   beroepsproduct, presentatie
Literatuur:  literatuur en artikelen op Blackboard  
  waaronder:
  -  Damen, M., Cultuurdeelname en  

CKV: Studies naar effecten van  
kunsteducatie op de cultuur deelname 
van leerlingen tijdens en na het  
voortgezet onderwijs, 
www.kernvakckv.nl/ckv-en-cultuur-
participatie.pdf
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 Kunst Algemeen,  
 een multidisciplinair examenvak 
 KUA DTV 

In deze module staat het examenvak ‘Kunst’ in de 
bovenbouw van havo en vwo centraal. We onder-
zoeken de inhoud, organisatie en context van het 
vak. Multidisciplinaire leerinhouden en activerende 
werkvormen zijn uitgangspunt bij het opzetten en 
bespreken van theoretische lessen. Je verdiept je 
in dans, theater en muziek, en zoekt bronnen in 
verschillende disciplines bij thema’s uit de cultuur-
historie van de 20e en 21e eeuw. Je analyseert 
vwo-examens ‘Kunst Algemeen’ op opbouw, niveau 
en vraagstelling en je leert de verschillende classifi-
catiesystemen voor vraagtypen toe te passen. Alle 
kennis, vaardigheden en inzichten pas je toe bij het 
ontwikkelen van een interactief, digitaal, multimedi-
aal vragenblok rond een bepaald onderwerp en een 
gegeven invalshoek.

Werkvorm:  hoor- en werkcollege, werkgroep
Toetsvorm:  beroepsproduct, presentatie
Literatuur:   literatuur en artikelen op Blackboard 

waaronder:
  -  syllabus Kunst vwo Centraal  

Examen 2016 
  -  recente eindexamens Kunst  

Algemeen havo/vwo

 Vaardigheden voor  
 onderzoekende docenten 
 Onderzoeksvaardigheden DTV 

Ter voorbereiding op het afstudeeronderzoek leer je 
in deze module onderzoeksvaardigheden. Centrale 
opdracht is het formuleren van een eigen plan van 
aanpak voor het onderzoek dat je in semester 2 
gaat uitvoeren. Aan de hand van onderzoeks- en 
schrijfopdrachten leer je typen onderzoek herken-
nen en leer je hoe je goede onderzoeksliteratuur 
kunt vinden. Je leert hoe je een onderwerp afba-
kent, een centrale probleemstelling formuleert en 
hoe je onderzoeksvragen vormgeeft. Je bestudeert 
verschillende soorten onderzoek zoals etnografisch 
onderzoek, discoursanalyse, case study, actieonder-
zoek, kwalitatieve survey, ontwerp- en evaluatie-
onderzoek. Je maakt kennis met uiteenlopende 
onderzoeksmethodieken en instrumenten, zowel 
voor literatuur als veldonderzoek. In je definitieve 
plan van aanpak maak je een onderbouwde keuze 
voor een onderzoeksopzet en onderzoeksinstrumen-
ten en maak je een planning voor de uitvoering van 
het onderzoek in semester 2. Studenten worden 
aangemoedigd om hun onderzoek te relateren aan of 
uit te voeren in hun kunsteducatieve werkpraktijk.

Werkvorm:  hoor- en werkcollege
Toetsvorm:  paper
Literatuur:  literatuur en artikelen op Blackboard  
  waaronder:
  -  Aken, J. E. van, en Andriessen, D. 

(red.). Handboek Ontwerpgericht 
Wetenschappelijk Onderzoek.  
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Wetenschap met effect,  
Den Haag: Boom Lemma, 2011

  -  Boeije, H., Analyseren in  
kwalitatief onderzoek. Den Haag: 
Boom 2005

  -  Buffington, M. L., en Wilson McKay, 
S., (red.). Practice theory: The power 
of art teacher researchers. Reston: 
National Art Education Association 
2013

  -  De Bruïne, E., Everaert, H., Harinck, 
F., Riezenbosch-de Groot, A., en  
Ven, A. van, Bronnenboek Onder-
zoeksstrategiën. Tilburg: LEOZ 2011

 De onderzoekende docent 
 Afstudeeronderzoek DTV 

In het 2e semester voer je een onderzoek uit waarin 
je actuele ontwikkelingen in het brede veld van de 
kunsteducatie exploreert of toetst. In het onderzoek 
komen kunsttheoretische, onderwijskundige en di-
dactische aspecten geïntegreerd aan de orde, waar-
bij gekozen kan worden voor literatuuronderzoek, 
empirisch onderzoek of een combinatie van beide. Het 
plan van aanpak dat je in de module onderzoeksvaar-
digheden hebt ontwikkeld, voer je in deze periode uit. 
Je krijgt daarbij feedback van je onderzoeksbegeleider 
en van je medestudenten. In de afstudeerhandlei-
ding kun je de verschillende mogelijkheden voor je 
afstudeeronderzoek vinden en de criteria waaraan je 
afstudeeronderzoek moet voldoen.

Werkvorm:   hoor-/ en werkcollege, individuele-  
en groepsbesprekingen 

Toetsvorm:  paper, presentatie
Literatuur:  -  afstudeerhandleiding Breitner  

Academie DTV 2016
  -  Donk, C. van der en Lanen, B. van, 

Praktijkonderzoek in de school,  
Bussum: Coutinho 2016

  Aanbevolen literatuur/bronnen:
  -   Kiewiet-Kester, J., Van  

werkdocument tot eindverslag, 
praktijkgericht onderzoek doen en 
beschrijven, Bussum: Coutinho 2014

   -  Aken, J. E. van en Andriessen, D., 
(red.), Handboek Ontwerpgericht 
Wetenschappelijk Onderzoek.  
Wetenschap met effect, 
Den Haag: Boom Lemma 2011

  -   Baarda, B., Kalmijn, M., en  
De Goede, M., Enquêteren  
en gestructureerd interviewen,  
Educatieve Partners Nederland 2000

  -   Boeije, H., Analyseren in kwalitatief 
onderzoek, Den Haag: Boom 2005

  -  De Bruïne, E., Everaert, H.,  
Harinck, F., Riezenbosch de Groot,  
A., en Ven, A. van, Bronnenboek  
Onderzoeksstrategiën. Tilburg: LEOZ 
2011
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 Algemene hbo-competenties 
 hbo DTV2 

Afhankelijk van hun vooropleiding ontvangen 
studenten vrijstelling voor dit onderdeel of leggen  
zij een portfolio aan waarmee aangetoond wordt dat 
zij de betreffende competenties ontwikkeld hebben.

Toetsvorm:   Studenten met hbo-diploma of hoger 
krijgen vrijstelling van de algemene 
hbo-competenties. Studenten zonder 
passende hogere diploma’s tonen via 
een portfolio in en assessmentgesprek 
aan dat zij voor 12 EC (per jaar) de 
betreffende competenties hebben  
ontwikkeld via (eerdere) werk-
ervaring, opleidingen of cursussen.

3.8 Stages en werkplekleren
Lesgeven leer je het beste in de praktijk. Elk studiejaar 
doen studenten ervaring op door stage te lopen. We 
onderscheiden onderwijsstages en projectstages bij 
scholen of culturele instellingen zoals musea. Stages 
in het buitenland zijn ook mogelijk.  
 Studenten van het verkorte deeltijdprogramma  
combineren een relevante werkplek in de kunst-
educatie met de studie.  
 Tijdens de stage worden studenten begeleid door 
een stage docent vanuit de stageplek en een stage- 
coach, een docent van de academie. Tussen de 
stagedocenten en stagecoaches vindt naar behoefte 
inhoudelijk overleg plaats. Zie ook pagina 121.

De stagecoaches hebben  
structureel overleg met elkaar  
en met de coördinator van de  
stages (mede werker externe  
betrekkingen), Janneke Alink  
(janneke.alink@ahk.nl). Zij  
onderhoudt de contacten met  
de stageadressen en bezoekt  
deze regel matig, legt nieuwe  

contacten en plaatst het aanbod van stages op 
Blackboard. Je kunt terecht bij de coördinator  
van de stages voor:

-   informatie over stage-eisen per studiejaar;
-  meedenken over geschikte stageplekken;
-   toelichting op stage-aanbod op Blackboard;
- sollicitatietips.
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Stages voltijd jaar 1 t/m 3

In het 1e jaar oriënteer je je op het werkveld, waar-
bij je leert hoe het is om docent in de kunstvakken 
te zijn. Je loopt stage in de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs. In het 2e jaar loop je stage op 
het vmbo, in jaar 3 in de bovenbouw van vwo/havo/
mavo. In jaar 3 maken de stages een aanzienlijk gro-
ter deel uit van het studieprogramma. Je kunt in dat 
jaar ook een deel van je stageruimte aanvullen met 
een kunsteducatieve projectstage. 

Stages voltijd jaar 4

Na je 3e-jaars stage ben je in staat om praktijk- en 
theorielessen te geven, leerlingen te begeleiden en 
op basis van kritische reflectie je manier van lesge-
ven steeds aan te passen. De 4e-jaars stage staat in 
het teken van de ontwikkeling tot zelfstandig, start-
bekwaam docent beeldende kunst en vormgeving. 
Je kiest zelf de kunsteducatieve context waarbinnen 
je dat wilt doen. Je kunt kiezen voor een LIO-stage 
in primair of voortgezet onderwijs. Je hebt ook de 
keuzemogelijkheid voor een binnenschoolse project-
stage of een stage in het kunsteducatieve werkveld: 
een museum, kunstencentrum of galerie.
  

Werkplekleren deeltijd

‘Werkend leren’ is een belangrijk onderdeel van  
de opbouw van de deeltijdvariant van de docenten-
opleiding Beeldende kunst en vormgeving. Je leert 

op de academie en in een kunsteducatieve baan.  
Je moet gemiddeld anderhalve dag per week werk-
zaam zijn in een kunsteducatieve functie, het liefst 
in het voortgezet onderwijs. Binnen die lespraktijk 
voer je studieopdrachten uit. 

3.9  Studieloopbaan-
begeleiding

Onderdeel van het curriculum is de studieloop-
baanbegeleiding, gericht op het ontwikkelen  
van een professionele houding, zelfinzicht en  
studievaardigheden. Elke onderwijsgroep (klas) 
heeft een studieloopbaanbegeleider. De SLB-er 
spreekt gedurende het studiejaar periodiek met 
de groep over algemene onderwijszaken zoals het 
gebruik van kwaliteits instrumenten als de NSE 
(Nationale Studenten Enquête) en vakevaluaties. 
Daarnaast bespreekt de SLB-er de persoonlijke stu-
dievoortgang met studenten. Aan het einde van het 
studiejaar voert de SLB-er een assessmentgesprek 
met de stagecoach waarin wordt beoordeeld of de 
student de benodigde competenties voldoende heeft 
ontwikkeld. Zie ook pagina 122.
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hoofdstuk 4
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nisa 
tie 

4.1  Organogram van  
de academie
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Lisanne Meijers (vz)
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Vakgroepen
Docenten 
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StudieZone

Werkplaatsassistenten 
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Sabine Brand
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Adviseurs

Management 
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Examencommissie
 Angelique de Heus (vz)  

Daphne Broad

Emiel Heijnen*
Janneke Alink*

Onderwijs-
organisatie 
Els Roza*

Rafael van Crimpen*

Pauline van der Pol*
Trudy Ammerlaan
Marieke Marcus

 

College van Bestuur AHK

Studenten * = kernteam
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4.2 Directie
Het dagelijks bestuur van de academie is in  
handen van faculteitsdirecteur Rafael van Crimpen. 
In het bestuursreglement van de AHK zijn de 
verantwoordelijkheden van de faculteitsdirecteur 
ten opzichte van het College van Bestuur vast gelegd. 
De faculteitsdirecteur is primair verantwoordelijk voor 
de onderwijsinhoud en voor het beheer van de aca-
demie. De faculteitsdirecteur neemt in samenspraak 
met het kernteam en de docenten, beslissingen over 
onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. De adviezen 
van de examencommissie, de faculteitsraad, de com-
missie internationalisering, de curriculumcommissie 
en het werkveld worden hierin meegenomen.

4.3 Kernteam
De academie heeft een kernteam bestaande uit 
Janneke Alink (medewerker externe betrekkingen), 
Rafael van Crimpen (directeur), Emiel Heijnen (voor-
zitter curriculumcommissie), Pauline van der Pol (PR 
en communicatieadviseur) en Els Roza (medewerker 
onderwijsorganisatie). Het team wordt ondersteund 
door Daphne Broad, mananagementassisistente. Het 
kernteam is verantwoordelijk voor de organisatie van 
de primaire processen in de academie en besluit over:

•  strategische beleidsvraagstukken/externe  
omgeving

• onderwijsbeleidsvraagstukken
• facultaire beleidsvraagstukken

4.4 Curriculumcommissie
De curriculumcommissie is verantwoordelijk voor  
de inhoud en de kwaliteit van het curriculum en 
borgt de samenhang van de verschillende leerlijnen. 
Dit vertaalt zich in een jaarlijks uit te brengen onder-
wijsplan. De commissie bestaat uit 5 docenten  
afkomstig uit de diverse leerlijnen, t.w. Melvin  
Crone, Emiel Heijnen (voorzitter), Claire Goedman, 
Jolanda, Jenniskens en Michiel Koelink. De leden 
worden door de directeur benoemd.

4.5 Vakgroepen
De opleiding kent 2 vakgroepen die verantwoorde-
lijk zijn voor de kwaliteit en uitvoering van één of 
meerdere leerlijnen. De vakgroepen overleggen met 
elkaar op reguliere basis en doen aan de hand van 
evaluaties verbetervoorstellen aan de curriculum-
commissie.

De vakgroep Theorie bestaat uit de docenten  
onderwijskunde, vakdidactiek, kunst- en cultuur-
geschiedenis. De vakgroep Beeldend bestaat uit 
de docenten 2D, 3D, 4D en design. 

4. ORGANISATIE
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4.6 Examencommissie
De examencommissie bewaakt dat de uitgereikte 
diploma’s gebaseerd zijn op een verantwoorde en 
rechtvaardige toetsing van de competenties die de 
opleiding nastreeft. Bij vragen of problemen met 
toetsing en beoordeling is het raadzaam om dit 
eerst te bespreken met de betreffende docent. Als 
dit geen oplossing biedt, kan contact opgenomen 
worden met de examencommissie. Deze zal onder-
zoeken of de procedures juist zijn gevolgd en of de 
OER (onderwijs en examenregeling) naar behoren is 
toegepast. De uitspraak van de examencommissie 
kan ertoe leiden dat een procedure moet worden 
overgedaan. Ook het besluiten over aanvragen tot 
vrijstellingen, het goedkeuren van persoonlijke 
studietrajecten, verblijf in het buitenland en het 
optreden tegen fraude en plagiaat behoren tot het 
werkterrein van de examencommissie.

De examencommissie van de academie bestaat  
uit 5 leden: Angelique de Heus (voorzitter), Hannie 
Kortland, Lot Moorrees, Els Roza (secretaris) en 
Scheltus Jan van Luijk (extern lid). De examen- 
commissie is gehouden aan de bepalingen die in  
de ‘Wet op het hoger onderwijs en wetenschap-
pelijk onderzoek’ (WHW) zijn vast gelegd. Beroep 
aan tekenen tegen beslissingen van de examen-
commissie, na contact met de decaan, verloopt via 
het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

4.7  Stagecoaches, -docenten 
en -coördinator

Studenten lopen elk jaar stage in het onderwijs of 
in het buitenschoolse kunsteducatieve werkveld en 
worden begeleid door een stagecoach.  

Onderstaande docenten zijn stagecoach:

• VT1A Angelique de Heus
• VT1B Wypke Janette Walen
• VT2A Oskar Maarleveld
• VT2B Manon Habekotté
• VT3 Jolanda Jenniskens
• VT4A Emiel Heijnen
• VT4B Hannie Kortland
• DTV1 Marijke Heine
• DTV2 Hannie Kortland

Op de stage-biedende instelling is een stage  - 
docent verantwoordelijk voor het begeleiden van 
de student. Tussen de stagedocenten en stagecoa-
ches vindt naar behoefte inhoudelijk overleg plaats. 
De stagecoaches hebben structureel overleg met 
elkaar en met de coördinator van de stages (mede-
werker externe betrekkingen), Janneke Alink. Zij 
onderhoudt de contacten met de stageadressen en 
bezoekt deze op regelmatig, legt nieuwe contacten 
en plaatst het aanbod van stages op Blackboard.

4. ORGANISATIE
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4.8  Studieloopbaan-
begeleiders

Onderdeel van het curriculum is de studieloop-
baanbegeleiding, gericht op het ontwikkelen van 
een professionele houding, zelfinzicht en studie-
vaardigheden. Elke onderwijsgroep (klas) heeft een 
studieloopbaanbegeleider. De SLB-er bespreekt 
gedurende het studiejaar periodiek met de groep  
algemene onderwijszaken zoals het gebruik van 
kwaliteitsinstrumenten als de NSE (Nationale 
Studenten Enquête) en vakevaluaties. Daarnaast 
bespreekt de SLB-er de persoonlijke studievoort-
gang met studenten. Aan het einde van het studie-
jaar voert de SLB-er een assessmentgesprek met de 
stagecoach waarin wordt beoordeeld of de student 
de benodigde competenties voldoende ontwikkeld 
heeft. 

Onderstaande docenten zijn SLB-er:

• VT1A Angelique de Heus
• VT1B Wypke Janette Walen
• VT2A Oskar Maarleveld
• VT2B Manon Habekotté
• VT3 Jolanda Jenniskens
• VT4A Emiel Heijnen
• VT4B Hannie Kortland
• DTV1 Marijke Heine
• DTV2 Aldo Kroese
• Bezemgroep Jeanette van Schaik

4.9 Studentendecaan
De studentendecaan Sabine Brand informeert  
en begeleidt studenten bij zowel praktische als  
persoonlijke zaken die van invloed zijn op het  
verloop van de studie. Haar spreekuur is op vrijdag-
ochtend in de academie; een afspraak maken hier-
voor verloopt via e-mailadres: sabine.brand@ahk.nl.  
 
De decaan informeert en adviseert over:

• klachten- en beroepsprocedures;
•  leenstelsel, studiefinanciering,  

fondsondersteuning;
•  problemen met de studie als gevolg van  

bijzondere omstandigheden zoals ziekte of  
handicap;

•  regelingen rond propedeuse en bindend  
studieadvies;

• stoppen of onderbreken van de studie;
•  visa en verblijfsvergunningen  

(voor buitenlandse studenten);
• wet- en regelgeving.

Gesprekken met de decaan zijn vertrouwelijk. 
Samen wordt gezocht naar een oplossing, indien 
nodig in overleg met de faculteitsdirectie of anderen 
binnen de AHK. De decaan kan ook doorverwijzen 
naar instanties buiten de AHK.

4. ORGANISATIE
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4.10  Coördinator  
internationalisering

In het 2e semester van het 3e jaar bestaat de  
mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen.  
Er zijn projecten die in samenwerking met buiten-
landse organisaties aldaar of hier plaatsvinden.  
Studenten worden begeleid bij de inhoudelijke  
invulling van hun studieprogramma in het buiten-
land. De coördinator Internationalisering is Ans 
Hom. Zie ook www.buitenland.ahk.nl.

4.11  Medezeggenschap:  
Faculteits- en  
Hogeschoolraad

De Faculteitsraad van de academie bestaat uit  
3 studenten en 3 medewerkers; zij bespreken onder-
werpen die de faculteit aangaan. Voor algemene 
AHK onderwerpen is er een Hogeschoolraad (HR) 
waarin 1 student en 1 medewerker per faculteit  
zitting heeft. Elke 2 jaar zijn er verkiezingen. De  
HR overlegt regelmatig met het College van Bestuur 
van de AHK.

4.12  Vertrouwenspersonen 
en klachtenloket

Het is belangrijk dat studenten in een prettige  
sfeer studeren aan de AHK. Veiligheid, wederzijdse 
sympathie en respect zijn voorwaarden voor een  
geslaagde studietijd. Onderstaande vertrouwens-
personen kunnen benaderd worden door studenten 
van alle faculteiten indien zij geconfronteerd worden 
met seksuele intimidatie, discriminatie en/of agressie:

•  Bob Crezee  
-  Reinwardt Academie, 020 527 7121,  

bob.crezee@ahk.nl
•  Marianne Gerner  

-  Servicebureau, 020 527 7708,  
marianne.gerner@ahk.nl

•  Ghislaine Rietveld  
-  Servicebureau, 020 527 7714,  

ghislaine.rietveld@ahk.nl
•  Extern: Florentine Pel  

-  HumanCapitalCare, 020 305 7010, 
f.pel@humancapitalcare.nl

Studenten nemen bij bezwaren of beroep tegen een 
beslissing van de directie, de examencommissie, of 
het College van Bestuur, eerst contact op met de 
decaan of het klachtenloket (klachtenloket@ahk.nl).
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4.13.1 Docententeam

  Brigiet van den Berg (2D design)

  Jan Derk van den Berg (cultuurgeschiedenis)

20  Melvin Crone (kunstgeschiedenis)

  Peter Dam (2D)

15  Helmut Dick (atelier)

19  Claire Goedman (cultuurgeschiedenis)

  Manon Habekotté (kunstgeschiedenis)

  Emiel Heijnen (vakdidactiek/onderzoek)

  Marijke Heine (vakdidactiek)

  Arjan van Helmond (2D)

18  Angelique de Heus (vakdidactiek)

12  Ans Hom (kunstgeschiedenis)

8  Wypke Janette Walen (4D)

26  Jolanda Jenniskens (onderwijskunde)

 9  Anne de Jongh (3D design)

11  Michiel Koelink (4D)

25  Hannie Kortland (vakdidactiek)

  Aldo Kroese (atelier)

  Roderick Laperdrix (2D)

  Oskar Maarleveld (vakdidactiek)

24  Lot Moorrees (3D)

 5   Jeanette van Schaik  
(onderwijskunde/onderzoek)

4  Karen Oude Alink (3D)

1  Rianne van Schijndel (4D)

4.13.2 Ondersteunend team

 7   Janneke Alink  
(medewerker externe betrekkingen)

  Trudy Ammerlaan (adviseur P&O)

  Anna ten Bruggencate (mediathecaris)

16   Daphne Broad  
(directiesecretariaat en managementassistent)

  Sabine Brand (studentendecaan)

17   Rafael van Crimpen (directeur)
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21   Elayachi Hmitach  
(ondersteuning werkplaatsassistenten)

14  Natascha Jepkes (receptioniste)

3  Brian Leahy (technisch onderwijsassistent)

22  Scheltus Jan van Luijk  
  (extern lid examencommissie)

  Marieke Marcus (controller)

  Herman Meerman (werkplaatsassistent 3D)

13  Bastiaan Meijer (technisch onderwijsassistent)

2  Marco Pupping  
  (werkplaatsassistent/hoofd werkplaatsen)

10   Pauline van der Pol  
(PR/communicatieadviseur)

6  Els Roza (medewerker onderwijsorganisatie)

23  Janet Sandriman (onderwijssecretariaat)

  Sjouke Schaafsma (huismeester)

  Gerard Witte (huismeester)
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5.1  CSA: de centrale  
studentenadministratie

De centrale studentenadministratie (CSA) informeert  
studenten over de betaling (of restitutie) van  
college gelden, de jaarlijkse inschrijving en de uit-
schrijving. Tijdens de bezoekuren (op werkdagen 
tussen 10.00 en 16.00 uur) kun je terecht bij de  
balie van CSA in het gebouw van de Academie  
voor Theater en Dans op de Jodenbreestraat 3 (1e 
etage).CSA is ook bereikbaar via Postbus 15079,  
1001 MB Amsterdam, www.studentenzaken.ahk.nl,  
csa@ahk.nl en telefonisch via 020 527 77 34. 

Aanmelden en inschrijven voor de bachelor Docent 
beeldende kunst en vormgeving loopt via Studielink. 
Je bent pas ingeschreven als je een inschrijvings-
verzoek hebt gedaan in Studielink met DigiD en een 
origineel doorlopende betalingsmachtiging hebt 
ingevuld en opgestuurd. Vraag een betalingsformu-
lier aan via www.studentenzaken.ahk.nl. Zorg dat 
je ruim voor aanvang van het nieuwe studiejaar alle 
stappen van je inschrijving hebt geregeld. Als de 
persoons- en vooropleidinggegevens door Studielink 
geverifieerd en in orde zijn bevonden, kan de AHK 
een student definitief inschrijven. Je bent pas inge-
schreven als aan alle voorwaarden is voldaan en de 
betaling van het collegegeld aan de AHK in orde is. 
Zie ook www.ahk.nl/eerstejaars.

Nota bene: wanneer je e-mailadres, telefoonnummer 
of adresgegevens veranderen, moet je dit zelf door-
geven via Studielink. Zorg ervoor dat jouw Studie-

hoofdstuk 5
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linkprofiel altijd up-to-date is want deze gegevens 
worden gebruikt om jou te informeren.

Voor de start van een nieuw collegejaar, moet je  
je opnieuw inschrijven via Studielink. Je bent pas  
ingeschreven als je een herinschrijvingsverzoek  
hebt gedaan in Studielink met DigiD en je geen 
openstaande schuld hebt van voorgaande jaren.

Als je je niet opnieuw inschrijft, ben je verplicht je 
uit te schrijven via Studielink.

5.2 Tussentijds uitschrijven
Studenten die in de loop van een studiejaar willen 
stoppen met de studie moeten eerst contact opne-
men met de decaan (zie pag. 123). In overleg met de 
decaan wordt gekeken of de student voor restitutie 
van betaald collegegeld in aanmerking komt.

5.3  Collegegeld,  
studiefinanciering  
en overige kosten

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld 
door het Ministerie van OCW. Voor studenten die 
niet in aanmerking komen voor het wettelijk college-
geld gelden andere tarieven. De wetgeving rond 
de collegegelden verandert voortdurend. Bekijk de 

Wizard Collegegeld op www.studentenzaken.ahk.nl. 
Bij een betalingsachterstand schrijft de AHK   
een schriftelijke waarschuwing uit. Zie ook 
www.studie-kosten.nl en www.duo.nl  
(collegegeldkrediet).

Studenten die een voltijdstudie volgen, de  
Nederlandse nationaliteit hebben, ingeschreven 
zijn en wonen op een adres in het bevolkings-
register (GBA) en tussen de 18 en 30 jaar oud zijn, 
hebben recht op studiefinanciering. Aan vragen 
hiervoor en voor de bijbehorende Studenten 
OV-chipkaart verlopen via de Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) op www.duo.nl.

Studenten die voor het eerst studiefinanciering voor 
hbo of universiteit ontvangen en in het 1e jaar van 
de studie stoppen voor 1 februari, ontvangen het 
studentenreisproduct en aanvullende beurs auto-
matisch als een gift. Voorwaarde daarbij is dat zij in 
hetzelfde studiejaar geen studiefinanciering meer 
mogen aanvragen voor een opleiding aan hbo of 
universiteit. 

Na uitschrijving, vervalt het recht op studie-
financiering en de Studenten OV-chipkaart.   
Stopzetten verloopt via www.duo.nl en  
www.studentenreisproduct.nl.

Iedere student moet in het bezit zijn van een  
laptop en een geldige Museumkaart.

Verder zijn er kosten voor materialen voor de 
beeldende vakken en boeken.
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De kostenindicaties voor de jaarlijkse studiereizen 
zijn: 
-   voor 1e- en 4e-jaars studenten naar Londen:  

€ 350,-
-  voor 2e-jaars studenten naar Berlijn:  

€ 350,- 
-  voor 3e-jaars studenten naar Belgrado:  

€€590,-

Inbegrepen in dit bedrag zijn de heen- en terugreis, 
het verblijf op een meerpersoonskamer op basis 
van logies en ontbijt, reisverzekering, entreegelden, 
ontvangsten en rondleidingen. Het is in verband 
met de groepsreserveringen en ook in verband met 
het karakter van de studiereis niet mogelijk om de 
studiereis (deels) individueel te organiseren.

5.4 Collegekaart
De collegekaart is voor de hele duur van de studie 
geldig en is een persoonlijke pas. Tijdens tentamens 
moet iedere student zich kunnen legitimeren met de 
collegekaart. Verschillende (culturele) instellingen 
geven studentenkorting en www.surfspot.nl geeft 
korting op de aankoop van software. Geen college-
kaart? Neem dan contact op met CSA. 

5.5  Huisregels, schade  
en aansprakelijkheid

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
studenten en medewerkers om van de academie 
een plezierige en veilige leer- en werkomgeving te 
maken. De huisregels zijn gebaseerd op het Stu-
dentenstatuut van de AHK, op de cao-hbo en op 
overheidsvoorschriften (brandweervoorschriften, 
Arbo- en milieuwetgeving).

De directie neemt geen verantwoordelijkheid voor 
vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke 
eigendommen in de AHK-gebouwen. Schade, toe-
gebracht aan het gebouw, lokaal of apparatuur  
moet worden gemeld bij de receptie en/of een  
huismeester.  

De Breitner Academie is niet verzekerd  
tegen schade die ontstaat door nalatigheid en 
verwijtbaar gedrag van studenten of medewerkers. 
De eventuele kosten worden verhaald op degene 
die aansprakelijk is gesteld. Om audio-, foto- en 
videoapparatuur te lenen, dien je in bezit te zijn  
van een WA-verzekering.
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5.6  Faciliteiten voor  
studenten

5.6.1 Toegang tot het gebouw en kluisje

Aan het begin van het studiejaar ontvangt iedere 
student een collegekaart. Dit is een multifunctionele 
chippas waarmee de student tijdens de opening s-
tijden toegang heeft tot het gebouw. De academie  
is open op werkdagen van 08.00 uur tot 18.00 
uur; op maandag en woensdag is er een avond-
openstelling tot 22.00 uur.

Op de begane grond vind je de receptie als eerste 
aanspreekpunt voor medewerkers, studenten en 
gasten. In het gebouw is er voor iedere student een 
kluisje voor het opbergen van persoonlijke zaken.  
De huismeesters zijn verantwoordelijk voor het  
beheer van het gebouw en de avondopenstelling. 

5.6.2  WIFI, intranet (MyAHK) en laptop

In het gebouw van de academie is een draadloos 
internet netwerk. De handleiding om verbinding  
met het netwerk te maken staat op www.ahk.nl/
voorzieningen.

Aan het begin van je studie ontvang je een persoon-
lijke inlogcode en een e-mailadres. Dit AHK-e-mail-
adres is het enige adres dat gebruikt wordt voor 
(e-mail)communicatie tussen studenten, mede-
werkers en (gast) docenten. Met dit AHK- account  

log je in op het intranet, www.myahk.nl.Daar vind 
je mededelingen en nieuws, toegang tot je e-mail, 
roosters per semester, de elektronische leerom-
geving Blackboard en Alluris voor het inzien van 
behaalde studieresultaten, de voort gang van de  
studie, inschrijvingen, stage-gegevens en persoon-
lijke gegevens. Nota bene: studenten wijzigen 
zelf hun persoonlijke gegevens in Studielink. Alle 
studenten en medewerkers maken gebruik van 
Blackboard en Alluris. Je wordt geacht op de hoogte 
te zijn van deze informatie; log regelmatig in.

5.6.3  Werkplaatsen, computerlokaal, 
AV-fotostudio en projectruimten

De academie beschikt over werkplaatsen voor  
tekenen en schilderen, hout, metaal, keramiek, 
kunststof, grafiek, gips en flexibele materialen.  
Je wordt geacht zelf zorg te dragen voor hun spullen 
en materialen. Werkstukken zonder label (met  
naam en datum) worden weggegooid. Zonder  
toestemming van de docent mag geen materiaal 
van buiten de school (b.v. hout, steen e.d.) worden 
meegebracht. 

Gangen en trappen mogen in verband met de 
veiligheid niet als werkruimte worden gebruikt en 
moeten altijd vrije doorgang bieden. 

Spelregels om alles ordelijk te laten verlopen:
-  Gebruikte waterpotten volgens instructie leeg-

maken in de speciale spoelbakken en opbergen.
-  Kleine hoeveelheden vloeibaar verfafval weggooien 
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in de speciale verfafvalbak maar nooit via de afvoer 
van gootsteen of wc. Op waterbasis: weggooien in 
de speciale spoelbakken; oplosmiddelen op olie-  
of terpentinebasis: weggooien alleen in overleg 
met de technisch onderwijsassistent, werkplaats-
assistent of huismeester.

-  De lokalen moeten na de les worden opgeruimd;  
de docenten maken hierover afspraken. 

-  Iedere student gebruikt een kluisje voor  
persoonlijke bezittingen. 

Naast een computerlokaal met Apple-computers, 
beschikt de academie over een AV-fotostudio en  
een 3D-laserprinter. 

Een belangrijk onderdeel van het curriculum is 
het werken in projectgroepen. Hiervoor zijn in het 
academiegebouw projectruimten ingericht. Bij het 
onderwijssecretariaat (Janet Sandriman) kan een 
ruimte door (een groep) studenten gereserveerd 
worden.

5.6.4 StudieZone

In de studieZone van de academie kan met  
een eigen laptop gewerkt worden, is een kleine 
collectie met boeken en tijdschriften beschikbaar 
(www.ahk.nl/voorzieningen/bibliotheek) en een 
leestafel met dagbladen en vaktijdschriften. De 
media thecaris is behulpzaam bij het zoeken naar 
relevante informatie op het internet – zoals op  
vakgerichte of specialistische websites en externe 
catalogi – en in de digitale databanken waar de  

AHK een abonnement op heeft (zie ook:  
www.myahk.nl/web/bibliotheek/). Je collegekaart 
geeft ook toegang tot bibliotheken van andere 
AHK-faculteiten, de Hogeschool van Amsterdam  
en de Universiteit van Amsterdam.

5.6.5 Winkel en eten/drinken

Alle basismaterialen die nodig zijn voor de beel-
dende vakken, zoals papier, verf, houtskool en klei, 
kunnen tegen gereduceerde prijzen worden aan-
geschaft in de winkel in het souterrain. Je kunt in 
het gebouw ook gebruik maken van een koffie- en 
snackautomaat. En er is een koffiebar direct naast 
de academie.
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5.7  Onderwijs- en  
examenregeling en  
Studentenstatuut

De onderwijs- en examenregeling (OER) bevat de re-
gels en procedures waar studenten en docenten aan 
zijn gehouden. In de bijlage vind je de onderwijs- en 
examenregeling voor studiejaar 2016-2017. Hierin 
is ook de procedure rondom toetsen en beoordelen 
beschreven. De examencommissie ziet toe op de 
kwaliteit van het toetsen en beoordelen. Na elk  
semester worden de vakken uit dat semester  
getoetst en beoordeeld. Aansluitend vinden er  
herkansingen plaats. De beschrijving en de toets-  
en beoordelingscriteria zijn bij de verschillende 
vakken in het studieprogramma op Blackboard  
te vinden.

De OER is onderdeel van het Studentenstatuut  
van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 
Het studentenstatuut geeft informatie over de 
rechten en plichten van de student en is gebaseerd 
op regelingen die door de wet zijn voorgeschreven 
en/of binnen de AHK zijn vastgelegd, over bijvoor-
beeld studentenvoorzieningen, privacybescherming, 
aansprakelijkheid en klachtenprocedures. Het 
studentenstatuut en de regelgeving rondom in- en 
uitschrijving staan op www.studentenzaken.ahk.nl.
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Onderwijs- en examen - 
regeling 2016-2017

Bacheloropleiding Docent beeldende kunst en 
vormgeving, voltijdvariant, als bedoeld in artikel 
7.13 van de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk 
Onderwijs (WHW) CROHO-code 39100 (B Docent 
beeldende kunst en vormgeving).

Deze onderwijs- en examenregeling is onderdeel  
van het studentenstatuut van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten.

Deze regeling is vastgesteld op 26 mei 2016 door de 
directeur van de Breitner Academie na instemming 
van de faculteitsraad op 24 mei 2016.
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Inhoudsopgave OER VT

Hoofdstuk 1  Algemeen
artikel 1.1   de opleiding en toelatingseisen
artikel 1.2   reikwijdte van de regeling
artikel 1.3   doel van de opleiding
artikel 1.4   indeling van het onderwijs
artikel 1.5   de examens van de opleiding
artikel 1.6   de examencommissie
artikel 1.7   taal
artikel 1.8   begripsbepalingen

Hoofdstuk 2  Propedeutische fase
artikel 2.1   inrichting van het onderwijs
artikel 2.2   studieadvies en afwijzing

Hoofdstuk 3   Toetsen en beoordelingen  
en het examen van de  
propedeutische fase 

artikel 3.1  toetsing en herkansing
artikel 3.2    nadere regels toetsen  

 en beoordelingen
artikel 3.3   vorm van de toetsen
artikel 3.4   inschrijving voor toetsen 
artikel 3.5   werkstukken
artikel 3.6   studiereizen
artikel 3.7   fraude en plagiaat
artikel 3.8   medeplichtigheid

Hoofdstuk 4   Tentamenuitslag en  
geldigheids duur studiepunten

artikel 4.1  becijfering
artikel 4.2   vaststelling en bekendmaking 

uitslag

artikel 4.3   tijdelijke studieonderbreking  
en geldig heidsduur behaalde  
studiepunten

artikel 4.4  inzage

Hoofdstuk 5    Vrijstellingen van toetsen  
en beoordelingen

artikel 5.1   vrijstellingen van toetsen en  
 beoordelingen

Hoofdstuk 6    Overeenkomstige toepassing  
 artikelen postpropedeutische fase

artikel 6.1    overeenkomstige toepassing  
artikelen postpropedeutische fase

Hoofdstuk 7  Postpropedeutische fase voltijd
artikel 7.1  inrichting van het onderwijs
artikel 7.2  verblijf in het buitenland

Hoofdstuk 8   Toetsen en beoordelingen  
 postpropedeutische fase

artikel 8.1    toetsing en herkansing van de  
postpropedeutische fase

Hoofdstuk 9  Het afsluitend examen
artikel 9.1    toetsing en herkansing; de  

examenfase

Hoofdstuk 10   Studievoortgang en  
studiebegeleiding

artikel 10.1   studievoortgang en studie- 
begeleiding
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Hoofdstuk 11   Openbaarheid van de toetsen  
en beoordelingen

artikel 11.1    openbaarheid van de toetsen en 
beoordelingen 

Hoofdstuk 12  Eigendom werk van studenten
artikel 12.1  eigendom werk van studenten

Hoofdstuk 13   Bewaartermijn examenwerk  
van studenten

artikel 13.1   bewaartermijn examenwerk  
van studenten

Hoofdstuk 14  Klachten, beroep en bezwaar
artikel 14.1  procedure

Hoofdstuk 15  Slot- en invoeringsbepalingen
artikel 15.1   bekendmaking
artikel 15.2    onvoorziene gevallen; hardheids-

clausule
artikel 15.3   de inwerkingtreding en citeertitel

bijlage:    Curriculum VT op pagina 25 – 28 
in deze gids.

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

artikel 1.1 De opleiding en toelatingseisen
Deze regeling is van toepassing op het onderwijs 
en de examens van de Bacheloropleiding Docent 
beeldende kunst en vormgeving, verder te noemen: 
de opleiding.

•  De bacheloropleiding is een vierjarige hbo-
docenten opleiding op het gebied van de beelden-
de kunst en vormgeving en wordt verzorgd door 
de Breitner Academie, faculteit van de Amster-
damse Hogeschool voor de Kunsten, verder te 
noemen: de faculteit.

• De opleiding kent een semesterindeling.
•  De opleiding is toelaatbaar voor kandidaten met 

een minimale vooropleiding van mbo4, havo of 
vwo. Wanneer de kandidaat niet over een van 
deze vooropleidingdiploma’s beschikt en een 
minimale leeftijd van 21 jaar of ouder heeft, kan 
er een toelatingsonderzoek plaatsvinden.

•  Het 21+-toelatingsonderzoek bestaat uit: of deel-
certificaat havo Nederlands, Engels, TeHaTex, of 
deelcertificaat havo Nederlands, Engels en Kunst 
Algemeen, of deelcertificaat havo Nederlands, 
Engels, Geschiedenis.

•  De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het 
behalen van de certificaten.

•  Naast deze algemene vooropleidingseisen gelden 
binnen het kunstvakonderwijs aanvullende  
eisen (Regeling aanmelding en toelating hoger 
onderwijs, Hoofdstuk 3, artikel 3.1).

•  Een toelatingscommissie beoordeelt of een  
kandidaat voldoet aan de volgende eisen:
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 -  beeldend vermogen, werken vanuit waarneming 
en vanuit fantasie

 - gevoel voor kleur, vorm, materiaal
 - oorspronkelijkheid en eigenzinnigheid
•  De toelatingsprocedure bestaat uit een  

portfoliobeoordeling, een individuele opdracht, 
een groepsopdracht en een gesprek met de 
toelatingscommissie. Voor deelname aan de 
toelatingsprocedure is een bedrag van € 40,- 
verschuldigd. Dit bedrag moet uiterlijk 24 uur 
voor de toelatingsdatum zijn overgemaakt op 
het bankrekeningnummer van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten. Binnen 2 weken 
ontvangt de kandidaat schriftelijk bericht of hij/zij 
is toegelaten tot de opleiding.

artikel 1.2 Reikwijdte van de regeling
Deze regeling is van toepassing op de studenten die 
in het studiejaar 2016-2017 als voltijdstudent in de 
administratie van de opleiding geregistreerd staan, 
ongeacht het jaar waarin zij met de opleiding zijn 
begonnen.

artikel 1.3 Doel van de opleiding
1.   Met de opleiding wordt beoogd competenties op 

hbo-niveau te ontwikkelen, die voor de uitoefe-
ning van het beroep van docent in de beeldende 
kunst en vormgeving noodzakelijk zijn. Tot het 
beroepsperspectief behoren ook functies binnen 
kunsteducatieve en culturele instellingen voor zo-
ver deze gericht zijn op overdracht van aspecten 
van beeldende kunst en vormgeving.

2.   Het curriculum van de opleiding is competentie- 
gestuurd. De competenties sluiten aan bij het 

landelijke opleidingsprofiel Docent Beeldende 
Kunst en Vormgeving (Vereniging hogescholen, 
2004), de landelijke competenties van de Stichting 
Beroepskwaliteit Leerkrachten (SBL) en de  
Kennisbasis Docent beeldende kunst & vorm-
geving (Vereniging hogescholen, juni 2012):  
- Artistiek competent

 - Competent in kritische reflectie en ontwikkeling
 - Pedagogisch en didactisch competent
 - Interpersoonlijk competent
 - Omgevingsgericht competent

artikel 1.4 Indeling van het onderwijs
1.  Binnen het programma is het mogelijk accenten 

te leggen en zich in een richting van de kunst-
educatie te profileren waarmee aansluiting op het 
brede werkveld mogelijk is. 

2.  De propedeutische fase kent een voor alle  
studenten gelijk curriculum. 

3.  De postpropedeutische fase stelt de student in 
staat zowel theoretisch als beeldend accenten te 
leggen, door: 

 -  het onderdeel Atelier bij de beeldende onder-
wijseenheden, waarin de student zelf beeldende 
disciplines kiest of combineert; 

 - het volgen van keuzevakken; 
 -  in leerjaar 4 8 studiepunten naar keuze in te 

zetten:
 - als uitbreiding op een kunsteducatieve stage;
 -  voor het volgen van een extra kunsttheorievak 

aan een (andere) hbo-opleiding of  
       universiteit;
 - voor een stage bij een kunstenaar of vormgever.
4. In leerjaar 4 geeft de student via de combinatie 
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van stage, onderzoek en keuzevakken vorm aan een 
eigen afstudeerprofiel. 

artikel 1.5 De examens van de opleiding
In de opleiding kunnen de volgende examens  
worden afgelegd:
-  het propedeutisch examen ter afsluiting van de 

propedeutische fase;
-  het afsluitend examen aan het einde van de  

bachelor.

artikel 1.6 De examencommissie
De examencommissie is verantwoordelijk voor:
1.  het borgen van de kwaliteit van de tentamens en 

examens;
2.  het vaststellen of een student voldoet aan de 

voorwaarden die de onderwijs- en examenrege-
ling (OER) stelt ten aanzien van kennis, inzicht en 
vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen 
van een graad;

3.  het namens het College van Bestuur uitreiken van 
het diploma en verlenen van de betreffende graad; 

4.  het verlenen van het predicaat ‘cum laude’  
conform de regels van de OER;

5. het verlenen van vrijstellingen;
6.  het verlenen van toestemming voor een  

afwijkend persoonlijk studietraject;
7.  het verlenen van specifieke aanpassingen in  

het curriculum of de wijze van toetsing in het  
kader van Handicap en Studie, conform het  
protocol H + S;

8. het aanwijzen van de examinatoren;
9.  de afhandeling van klachten op het gebied van 

toetsing en beoordeling;

10.  het verlenen van verklaringen aan studenten die 
tussentijds de opleiding verlaten;

11.  het opleggen van sancties als fraude en/of pla-
giaat is geconstateerd. Deze sancties worden in 
redelijkheid opgelegd in relatie tot de daarvoor 
geldende wettelijke regelingen. 

artikel 1.7 Taal
Het onderwijs wordt in de Nederlandse taal  
gegeven (art. 7.2 WHW), m.u.v. gastcolleges van 
anderstalige docenten. Vakliteratuur wordt in  
het Engels aangeboden wanneer daar geen  
Nederlandse vertaling van beschikbaar is. 

artikel 1.8 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a.  de wet: de Wet op het hoger onderwijs en weten-

schappelijk onderzoek (WHW); 
b.    student: hij/zij die als student of extraneus is 

ingeschreven aan de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten voor het volgen van het onder-
wijs en/of het afleggen van de toetsen en de 
examens van de bacheloropleiding; 

c.   hogeschool: de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten; 

d.    examencommissie: de commissie, als bedoeld in 
artikel 7.12 WHW; 

e.    opleiding: de bacheloropleiding docent Beeldende 
kunst en vormgeving; 

f.    propedeutische fase: het gedeelte van de  
bacheloropleiding, als bedoeld in artikel 7.8 WHW; 

g.  postpropedeutische fase: het gedeelte van  
de bacheloropleiding, dat volgt op de prope-
deutische fase; 
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h.  semester: een onderwijsperiode van 16 weken; 
i.   onderwijseenheid: een afgeronde eenheid waarin 

bepaalde leerstof of opdrachten worden aange-
boden. Een eenheid wordt afgesloten met één 
of meerdere toetsen. Aan elke onderwijseenheid 
wordt één cijfer of woordbeoordeling toegekend; 

j.   toets: een onderzoek naar de kennis, het inzicht 
en de vaardigheden van de student, alsmede de 
beoordeling van de uitkomsten van dat onder-
zoek. Een toets kan verschillende vormen hebben 
(tentamen, opdracht, mondelinge presentatie, 
peer assessment, beroepsproduct, verslag,  
actieve deelname etc.); 

k.  examen: het propedeutisch examen en/of het 
afsluitend examen, welk laatste examen in deze 
regeling wordt aangeduid met eindexamen; 

l.   keuzevak: een vak, dat binnen de faculteit of  
door een instelling buiten de faculteit wordt  
aangeboden en kan dienen ter invulling van de 
vrije studieruimte; 

m.  vrije studieruimte: algemene term voor het 
gedeelte van de opleiding dat door een student 
binnen bepaalde regels vrij kan worden ingevuld; 

n.   stage: een onderwijseenheid waarin de student 
praktische werkervaring opdoet binnen een  
instelling op het werkterrein van de opleiding; 

o.  werkplek: een (on)betaalde plek waarin de  
student praktische werkervaring opdoet binnen 
een instelling in het vakgebied beeldende  
kunsteducatie;

p.  studiepunt: één studiepunt, ook wel European 
Credit (EC) staat voor een studiebelasting van  
28 uur; 

q.  voldoende: een cijfer van 5,5 of hoger; 

r.  studentenstatuut: het statuut van de hogeschool 
(AHK) waarin de algemene rechten en plichten 
van de student zijn omschreven (versie 2015); 

s.  directie: de directeur van de Breitner Academie; 
t.  leiding: de directeur van de Breitner Academie; 
u.  faculteitsraad: deelraad conform art. 10.25 WHW;
v.   decaan: informeert en adviseert studenten tijdens 

hun studie waar het problemen betreft die voort-
komen uit de persoonlijke omstandigheden van 
de student en aanpassingen met betrekking tot 
handicap en studie; 

w.  studieloopbaanbegeleider: begeleidt de student 
gedurende de studieloopbaan; 

x.   examinator: een examinator is een lid van het 
onderwijzend personeel die de student beoor-
deelt en door de examencommissie bevoegd is 
verklaard om toetsen af te nemen; 

y.   IND: Immigratie en Naturalisatie Dienst  
(valt onder Ministerie van Veiligheid en Justitie);

z.  EER: Europese Economische Ruimte.
 

Hoofdstuk 2 Propedeutische fase 

artikel 2.1 Inrichting van het onderwijs
1.  Het onderwijs van de propedeutische fase met de 

daarbij behorende studielast en toetsingsvormen 
is omschreven in de studiegids 2016-2017 die  
alle studenten aan het begin van het studiejaar 
uitgereikt krijgen en die tevens te vinden is op 
het intranet. De inhoud van de studie per onder-
wijseenheid is bij aanvang van het semester te 
vinden op Blackboard. Het studieprogramma is 
als bijlage aan deze OER toegevoegd. In deze 
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bijlage staan ook per onderwijseenheid de werk-

vormen en het aantal studiepunten vermeld.
2. Het onderwijs wordt verzorgd in 2 semesters.
3.  De studielast van de gehele opleiding bedraagt 

240 studiepunten. De propedeutische fase be-
draagt 60 studiepunten. 

4.  De eisen die gelden voor de toekenning van de 
studiepunten zijn per onderwijseenheid of studie-
onderdeel op Blackboard beschreven.

5.  Het didactisch concept is Authentieke kunst-
educatie. Dit betekent dat voor alle onderwijs-
eenheden en studieonderdelen een participatie-
plicht geldt. Als de student minder dan 80% 
geparticipeerd heeft, worden geen studiepunten 
toegekend. De docent beoordeelt of er voldoende 
participatie is.

6.  Een uitzondering kan worden gemaakt bij over-
macht, ziekte, e.d. als de uitzondering is erkend 
door de examencommissie. In dat geval kan de 
docent een vervangende eis stellen.

7.  Als de student niet voldaan heeft aan de 
participatie plicht en er geen sprake is van de uit-
zondering genoemd onder lid 6 van dit artikel, dan 
betekent dit dat de student een cijfer 1 krijgt als 
beoordeling.

artikel 2.2 Studieadvies en afwijzing
1.  Elke student wordt aan het einde van de prope -

deutische fase door of namens de faculteitsdirectie 
geadviseerd omtrent het vervolg van de opleiding. 

2.  Aan het studieadvies aan de student die het  
propedeutische examen niet met goed gevolg 
heeft afgelegd, wordt een afwijzing voor onbe-
paalde tijd verbonden indien de student minder 

dan 52 studiepunten (inclusief vrijstellingen en 
een voldoende stage) heeft behaald. De afwij-
zing is bindend en houdt in dat de student niet 
opnieuw voor dezelfde opleiding kan worden 
ingeschreven. 

3.  De afwijzing wordt namens het College van  
Bestuur gegeven door de faculteitsdirectie,  
met inachtneming van de persoonlijke  
omstandigheden van de student. 

 De persoonlijke omstandigheden zijn uitsluitend: 
 a.  ziekte van de betrokkene; 
 b.  lichamelijke, zintuiglijke of andere  

functiestoornissen van betrokkene; 
 c.  zwangerschap van de betrokkene; 
 d.  bijzondere familieomstandigheden van de  

betrokkene; 
 e.    het lidmaatschap van de betrokkene, daaronder 

begrepen het voorzitterschap, van de Hoge-
schoolraad, de Facultaire Medezeggenschaps-
raad of een andere formele facultaire commissie; 

 f.    andere door de hogeschool aan te geven om-
standigheden waarin de betrokkene activiteiten 
ontplooit in het kader van de organisatie en het 
bestuur van de hogeschool; 

 g.  het lidmaatschap van de betrokkene van het 
bestuur van een studentenorganisatie van 
enige omvang met volledige rechtsbevoegd-
heid, dan wel van een vergelijkbare organisatie 
van enige omvang, bij wie de behartiging van 
het algemeen maatschappelijk belang op de 
voorgrond staat en die daartoe daadwerkelijk 
activiteiten ontplooit. In dit geval komen uit-
sluitend de functies van voorzitter, secretaris 
en penningmeester in aanmerking. 
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4.  Voorafgaand aan de afwijzing, wordt de betrokkene 
door of namens de faculteitsdirectie niet later 
dan 1 maart van het lopende studiejaar schrifte-
lijk gewaarschuwd. Indien wegens aanzienlijke 
verslechtering van de studieresultaten pas na 1 
maart aanleiding bestaat voor het afgeven van 
een schriftelijke waarschuwing, wordt deze als-
nog gegeven, op een zodanig tijdstip dat verbete-
ring van de resultaten nog mogelijk is. Van deze 
waarschuwing worden de studieloopbaanbegelei-
der en de decaan op de hoogte gesteld. Deze kun-
nen naar aanleiding daarvan het initiatief nemen 
advies uit te brengen aan de faculteitsdirectie.

5.  Als de faculteitsdirectie de intentie heeft, namens 
het College van Bestuur, een afwijzing te geven, 
stelt zij de studentendecaan schriftelijk in kennis 
van dit voornemen. Deze krijgt de gelegenheid 
om binnen 5 werkdagen al dan niet advies uit 
te brengen aan de faculteitsdirectie. De student 
wordt tegelijkertijd op de hoogte gesteld van het 
voornemen en de mogelijkheid bij de decaan een 
beroep te doen op persoonlijke omstandigheden. 

6.  De student die melding maakt van persoonlijke 
omstandigheden, voorziet het decanaat van de 
benodigde bewijsstukken. Bij ziekte, bijzondere 
familieomstandigheden, lichamelijke, zintuiglijke 
of andere functiestoornis of zwangerschap van 
de betrokkene dient een medische verklaring te 
worden overgelegd.

7.  Indien geen advies wordt uitgebracht stelt de 
decaan de faculteitsdirectie daarvan tijdig op de 
hoogte. Vervolgens deelt de directie zijn beslis-
sing schriftelijk aan de student mee, met afschrift 
aan de studentendecaan.

8.  Indien de decaan advies heeft uitgebracht, legt 
de faculteitsdirectie het voornemen tot het ge-
ven van een bindend studieadvies voor aan het 
College van Bestuur, onder overlegging van het 
volledige dossier. In deze gevallen beslist het 
College van Bestuur over het verstrekken van 
het bindend studieadvies en deelt zijn beslissing 
schriftelijk aan de student mee, met afschrift aan 
de faculteitsdirectie en de studentendecaan.

9.  De afwijzing wordt gegeven aan het einde van  
de propedeutische fase, in ieder geval voor  
1 september.

10. Verzending geschiedt naar het AHK-e-mailadres 
van de student. Het besluit van de faculteitsdi-
rectie, dan wel het College van Bestuur, vermeldt 
de beroepsgang.

11. Een negatief bindend studieadvies kan worden 
gegeven zolang de student in de propedeutische 
fase is ingeschreven.

12. Een negatief bindend studieadvies wordt tevens 
gegeven indien de student aan het einde van 
zijn 2e jaar van inschrijving zijn propedeutisch 
examen nog niet heeft gehaald. Lid 3 tot en met 
11 van dit artikel zijn daarbij van overeenkomstige 
toepassing. 

Hoofdstuk 3 Toetsen en  
beoordelingen en het examen van  
de propedeutische fase 

artikel 3.1 Toetsing en herkansing
1.  De volgorde van toetsen en beoordelingen, de 

wijze waarop en de gehanteerde criteria alsmede 
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de vorm waarin deze worden afgenomen staan in 
de studiegids en op Blackboard vermeld. Waar in 
deze regeling sprake is van toets of beoordeling, 
wordt daaronder het tentamen zoals opgenomen 
in de WHW, artikel 7.10, eerste lid bedoeld. 

2.   Studenten met een functiebeperking kunnen via 
de studentendecaan bij de examencommissie bij 
aanvang van de studie, doch uiterlijk 1 oktober 
2016 een verzoek indienen om aanpassingen bij 
tentaminering of examinering, zoals verlenging 
van de tijdsduur van het tentamen, toestaan van 
het gebruik van bepaalde hulpmiddelen, of het 
tentamen in een aangepaste vorm doen (zoals 
mondeling in plaats van schriftelijk). De examen-
commissie beslist welke aanpassingen worden 
toegestaan. De examencommissie wint zo nodig 
deskundig advies in alvorens te beslissen.

3.  De studieloopbaanbegeleider bespreekt gedurende 
het studiejaar periodiek de studievoortgang met 
de student. Jaarlijks voert de studieloopbaan-
begeleider aan het eind van het studiejaar een 
evaluatiegesprek met de student, waarin wordt 
beoordeeld of de student de benodigde compe-
tenties voldoende ontwikkeld heeft. Tijdens dit 
evaluatiegesprek wordt de voortgang van de 
student besproken gedurende de studieloopbaan. 
Dit gesprek heeft geen formele status.

4.  De uitslag van een toets die met goed gevolg 
wordt afgesloten, is definitief.

5.  Een toets is met goed gevolg (voldoende) afgeslo-
ten indien daarvoor het cijfer 5,5 (zonder afron-
ding) of hoger, dan wel in toepasselijke gevallen 
minimaal het predicaat “voldoende” is verleend.

6.  Er wordt voor een toets aan het einde van  

het betreffende semester één herkansing aan-
geboden indien het resultaat lager is dan 5,5  
of het predicaat onvoldoende is verleend. De  
herkansingen vinden conform het jaarrooster.

7.   De examencommissie beslist of een student nog 
een overmachtstoets krijgt aangeboden. Een 
overmachtstoets wordt aangeboden wanneer er 
sprake is van aantoonbare overmacht (bijvoor-
beeld ziekte of het niet kunnen herkansen van 
een toets op korte termijn vanwege de gevraagde 
tijdsinvestering) die deelname aan de 1e en/of  
2e toets heeft verhinderd. De student is in geval 
van overmacht verplicht, binnen een week na de 
gemiste toets, een schriftelijk bewijs van over-
macht te overleggen aan de examencommissie. 
De examen-commissie bepaalt de termijn waar-
binnen de overmachtstoets redelijkerwijs plaats 
kan vinden.

8.  Een overmachtstoets kan alleen worden aange-
vraagd als de student geen gebruik heeft kunnen 
maken van de 1e en/of de 2e kans (= herkansing) 
voor een toets. 

9.  De 2e-jaars student die een 1e-jaarstoets wil 
afleggen, moet rekening houden met het feit dat 
de inhoud van de toetsstof en de vorm van de 
toets gewijzigd kan zijn. De student moet aan de 
reguliere toetsen meedoen.

10. Nadat alle voor het propedeutische examen  
benodigde 60 studiepunten zijn behaald, wordt 
het propedeusegetuigschrift afgegeven. 

11. Studenten die hun propedeusegetuigschrift  
nog niet hebben behaald, dienen om tot het 2e 
studiejaar toegelaten te worden, minimaal 52  
studiepunten uit het 1e-jaars curriculum behaald 
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te hebben. De toelating is een besluit van de 
examencommissie. Het besluit wordt uiterlijk 31 
augustus van het lopende studiejaar genomen.

artikel 3.2 Nadere regels toetsen en beoordelingen
1.   De examinator gebruikt een presentielijst als 

bewijslast van aanwezigheid van de student.
2.  Studenten die later dan 30 minuten na het 

vastgestelde aanvangstijdstip van een tentamen 
verschijnen, worden niet meer in de gelegenheid 
gesteld de toets af te leggen. In verband met het 
bovenstaande kan een kandidaat de ruimte waar 
de toets wordt afgenomen niet eerder verlaten 
dan een half uur na aanvang.

3.  Een student moet zich kunnen legitimeren met 
zijn collegekaart of identiteitsbewijs.

4.  Tijdens toetsen is het niet toegestaan de toets-
ruimte tijdelijk te verlaten, ook niet voor toilet-
bezoek. De student dient zijn mobiele telefoon  
uit te schakelen.

5.  De student die goedkeuring heeft gekregen om 
de toets op een computer af te leggen, wordt 
door de opleiding daarin gefaciliteerd. Bij gebruik 
van eigen apparatuur zorgt de student ervoor 
dat er op de computer geen software of data 
staan die voor het afleggen van de toets van nut 
kunnen zijn en dat de netwerkverbinding is uit-
geschakeld, tenzij anders is afgesproken met de 
examencommissie. 

artikel 3.3 Vorm van de toetsen
1.  De toetsen van de onderwijseenheden worden  

afgelegd op de in de studiegids aangegeven 
wijze. Op verzoek van de student kan de examen-

commissie toestaan dat een toets op een andere 
wijze wordt afgelegd. 

2.   Aan studenten met een lichamelijke of  
psychische functiebeperking wordt de gelegen-
heid geboden de toets op een zoveel mogelijk  
aan hun individuele beperking aangepaste wijze 
af te leggen. De examencommissie wint advies 
in bij de decaan en zo nodig bij de coördinator 
studie en handicap van de AHK alvorens te  
beslissen. 

artikel 3.4 Inschrijving voor toetsen 
Een student dient zich voor alle herkansingen van 
toetsen in te schrijven. Dit kan via de studentenad-
ministratie. Bij overmachtstoetsen is eerst consul-
tatie van de docent vereist en vervolgens toestem-
ming van de examencommissie. 

artikel 3.5 Werkstukken 
1.  Voor werkstukken gelden de op Blackboard 

vermelde inlevermomenten en plaatsen van 
inleveren. Werkstukken (inclusief afbeeldingen 
van beeldend werk) moeten digitaal ingeleverd 
worden.

2.  Te laat inleveren wordt beschouwd als niet inle-
veren. De beoordeling van een te laat ingeleverd 
werkstuk wordt opgeschort tot het volgende 
vastgestelde inlevermoment.

artikel 3.6 Studiereizen 
Deelname aan studiereizen is verplicht. De kosten 
voor deelname aan de studiereizen staan vermeld in 
de studiegids. De examencommissie kan in bijzondere 
situaties toestemming verlenen om niet aan een 
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studiereis deel te nemen. Hierbij gelden de volgende 
voorwaarden:
a.  De student dient, schriftelijk, een met redenen 

omkleed verzoek in.
b.   Het verzoek moet, behoudens overmacht,  

minimaal 4 weken voor de vertrekdatum worden 
ingediend.

c.   De examencommissie vraagt in alle gevallen  
advies aan de decaan. Als een student om 

  financiële redenen meent niet mee te kunnen,  
wordt ook advies gevraagd aan de faculteits-
directeur. Deze gaat na of er een betalingsrege-
ling kan worden getroffen. 

d.   De examencommissie stelt de student minimaal 
2 weken voor de vertrekdatum op de hoogte van 
haar beslissing.

e.  Indien toestemming wordt verleend, zorgt de 
coördinerende docent van de studiereis voor een 
vervangende opdracht. Deze opdracht komt qua 
belasting en inhoud overeen met de betreffende 
studiereis. De deadline voor het inleveren van de 
vervangende opdracht ligt in de toetsweek van 
het desbetreffende semester.

artikel 3.7 Fraude en plagiaat
1.  Onder fraude wordt verstaan: het handelen van 

een student dat erop gericht is het vormen van 
een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaar-
digheden of die van andere studenten geheel of 
gedeeltelijk onmogelijk te maken.

2.  Indien de examinator dan wel de desbetreffen-
de surveillant bij een toets of andere beoorde-
lingsvorm fraude van de zijde van de student 
vermoedt, doet hij daarvan zo spoedig mogelijk 

schriftelijk mededeling aan de examencommissie.
3.  De examencommissie beslist binnen 2 weken 

over te nemen maatregelen. De examencommis-
sie beslist dit nadat de student die het aangaat is 
gehoord dan wel hiervoor behoorlijk is opgeroe-
pen. Van het horen wordt verslag gemaakt.

4.  De beslissing van de examencommissie wordt op 
schrift gesteld en kan inhouden dat een student 
gedurende een door de commissie te bepalen 
termijn het recht wordt ontnomen het desbetref-
fende onderdeel waarbij fraude is vastgesteld, 
opnieuw af te leggen. Bij ernstige fraude kan 
zelfs tot definitieve verwijdering van de opleiding 
worden besloten. De examencommissie schrijft 
de examinator voor dat het onderdeel waarbij is 
gefraudeerd met het cijfer 0 (nul) wordt beoor-
deeld.

5.  Onder plagiaat wordt onder meer verstaan het 
zonder bronvermelding overnemen van beeldma-
teriaal, geluid- of tekstmateriaal of het voor eigen 
werk laten doorgaan van andermans beeldmate-
riaal, teksten, gegevens of ideeën. Bij de consta-
tering van plagiaat zijn de artikelen 3.7 lid 1 t/m 4 
van overeenkomstige toepassing.

artikel 3.8 Medeplichtigheid
Indien fraude of plagiaat plaatsvindt met toestem-
ming en/of medewerking van een medestudent, is 
deze laatste medeplichtig; hiervoor gelden overeen-
komstige procedures en sancties als voor fraude- en 
plagiaatplegers.
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Hoofdstuk 4 Tentamenuitslag en  
geldigheidsduur studiepunten

artikel 4.1 Becijfering
1.   De wijze waarop een cijfer voor een onderwijs-

eenheid wordt vastgesteld, staat bij het curricu-
lum op Blackboard en wordt voor de start van  
een semester bekendgemaakt.

2.   Indien er sprake is van een vrijstelling, conform 
artikel 5.1, is het cijfer voor de desbetreffende 
onderwijseenheid een 7 (zeven). Bij een woord-
beoordeling is dat een voldoende.

artikel 4.2 Vaststelling en bekendmaking uitslag
1.  Binnen 7 dagen na het afnemen van een monde-

linge of praktische toets stelt de examinator de 
uitslag vast en informeert de student hierover. De 
gegevens worden tegelijkertijd ingevoerd in het 
studentenadministratiesysteem.

2.  De examinator stelt de uitslag van een  
schriftelijk toets vast binnen 7 dagen na de  
dag waarop die toets is afgelegd, en voert  
gelijktijdig de nodige gegevens in het studenten-
administratiesysteem in.

3.  Voor het afstudeeronderzoek geldt een andere 
termijn. De examinator stelt de uitslag vast bin-
nen 15 werkdagen na inlevering van het afstu-
deeronderzoek en bericht de student hierover.  
De examinator voert tegelijkertijd de nodige  
gegevens in het studentenadministratiesysteem 
in. Het afstudeeronderzoek wordt – binnen de  
gestelde termijn van 15 werkdagen – ook beoor-
deeld door een 2e beoordelaar.

4.  In afwijking van lid 1, 2 en 3 kan de examen-
commissie besluiten de gestelde termijnen in te 
korten dan wel te verlengen ter wille van een 
goed verloop van het cursusjaar. De desbetref-
fende studenten worden van dit besluit direct 
op de hoogte gebracht waarbij de reden voor de 
aanpassing wordt vermeld.

5.  De examencommissie bewaakt de genoemde 
termijnen. Bij overschrijding van de in lid 1 en 
2 genoemde termijn van 7 dagen, of de in lid 3 
genoemde termijn van 15 werkdagen, zal door de 
examencommissie uitleg worden gevraagd aan 
de verantwoordelijke docent. De desbetreffende 
studenten worden door de examencommissie op 
de hoogte gebracht van de duur van de vertra-
ging en de eventuele maatregelen die worden 
genomen ten behoeve van een goed verloop van 
hun cursusjaar.

6.  De student heeft toegang tot het studentenadmi-
nistratiesysteem en kan daar de behaalde cijfers 
inzien. Ook beschikken studenten over inzage-
recht bedoeld in artikel 4.4.

artikel 4.3 Tijdelijke studieonderbreking en  
geldigheidsduur behaalde studiepunten
1.  De geldigheidsduur van behaalde onderwijs-

eenheden is in beginsel 2 jaar in de prope-
deutische fase van de bachelor en 4 jaar in de 
postpropedeutische fase van de bachelor. De 
examen commissie kan in individuele gevallen, 
indien daartoe aanleiding bestaat, de geldig-
heidsduur verlengen. Verlenging wordt in de  
regel alleen gegeven als er sprake is geweest 
van aantoonbare persoonlijke, studiebelemme-
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rende omstandigheden zoals langdurige ziekte. 
De student dient bewijsvoering te overleggen. De 
examencommissie zal hierover advies vragen aan 
de decaan. 

2.  Na verloop van de onder lid 1 genoemde termijn 
zijn behaalde toetsen en de daarbij behorende 
studiepunten niet meer geldig wanneer de  
onderwijseenheid geen onderdeel meer uitmaakt 
van het programma en/of aantoonbaar sprake is 
van verouderde kennis of vaardigheden. 

3.  Een student kan een met redenen omkleed  
verzoek doen voor een tijdelijke studieonderbre-
king. De examencommissie beslist of deze wordt 
toegestaan. De maximale duur van een onderbre-
king is 12 maanden. Van tevoren worden afspra-
ken gemaakt over de voorwaarden waaronder de  
student de opleiding kan hervatten (tijdstip, 
eventuele aanpassing van de geldigheidsduur 
van behaalde resultaten, etc.). Niet EER-studenten 
kunnen een time-out nemen en zich tijdelijk uit-
schrijven. Dit wordt door de student en opleiding 
doorgegeven aan Bureau Inschrijving. Bureau 
Inschrijving meldt de student af bij de IND.

4.  De student bedoeld in lid 3, heeft het recht om  
terug te keren na de periode van uitschrijven. 
Voor de time-out maken de student en de oplei-
ding afspraken over de verwachte terugkeer. De 
student onderhoudt contact met de opleiding 
over de hervatting van de studie. Bij hervatting 
van de studie wordt opnieuw de aanvraagproce-
dure voor het visum doorlopen. 

artikel 4.4 Inzage
Gedurende ten hoogste 30 dagen na bekendmaking 
van de uitslag van een schriftelijke toets krijgt de 
student desgevraagd inzage in het beoordeelde 
werk en de gehanteerde beoordelingsnormen. Dit 
vindt altijd plaats onder toezicht van de docent.

Hoofdstuk 5 Vrijstellingen van toetsen 
en beoordelingen

artikel 5.1 Vrijstellingen van toetsen en  
beoordelingen
1.  De examencommissie kan op verzoek van een 

student en op advies van de betreffende docent 
vrijstelling verlenen van een toets van een onder-
wijseenheid. Daarbij moet voldaan zijn aan een 
van de volgende voorwaarden: 

 a.  Een bij een andere hogere beroeps- of universi-
taire opleiding behaalde toets van een onder-
wijseenheid, die qua competenties overeen-
komt met de onderwijseenheid waarvoor men 
vrijstelling vraagt, zulks ter beoordeling van de 
examencommissie; 

 b.  Een bewijs van elders in de praktijk verworven 
competenties die overeenkomen met de com-
petenties van de onderwijseenheid waarvoor 
men vrijstelling vraagt, zulks ter beoordeling 
van de examencommissie.

2.   Een student die vrijstelling heeft gekregen voor 
een bepaalde onderwijseenheid, volgt niet de col-
leges behorende bij deze onderwijseenheid, tenzij 
hij daar toestemming voor heeft gekregen van de 
verantwoordelijke docent.
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3.   In alle gevallen zal de student het bewijs moeten 
leveren dat hij de bij een onderwijseenheid beho-
rende competenties beheerst.

4.   Voor het aanvragen van vrijstelling gebruikt de 
student een via intranet of Blackboard beschik-
baar aanvraagformulier. Dit formulier bevat 
tevens informatie over de procedure.

5.   Een student kan voorafgaand aan de start van de 
studie vrijstellingen aanvragen voor alle onderde-
len van het studieprogramma, doch uiterlijk tot 1 
oktober in semester 1 en tot uiterlijk 9 januari in 
semester 2.

6.   Een student kan voorafgaand aan de start van 
het studiejaar vrijstellingen aanvragen voor stu-
dieonderdelen van het komende studiejaar, doch 
uiterlijk tot 1 oktober in semester 1 en tot uiterlijk 
9 januari in semester 2.

Hoofdstuk 6 Overeenkomstige  
toepassing artikelen postpropedeutische 
fase 

artikel 6.1 Overeenkomstige toepassing artikelen 
postpropedeutische fase
De artikelen 2.1.2, 2.1.4 t/m 2.1.7, en de artikelen  
3 t/m 5 met betrekking tot toetsen en beoordelen, 
herkansingen, fraude en plagiaat, tentamenuitslag, 
geldigheidsduur en vrijstellingen in de prope-
deutische fase, zijn op overeenkomstige wijze  
van toepassing op het onderwijs van de post-
propedeutische fase voor zover van die artikelen  
in de volgende paragrafen niet is afgeweken.

Hoofdstuk 7 Postpropedeutische fase 

artikel 7.1 Inrichting van het onderwijs
Het curriculum van de postpropedeutische fase 
staat omschreven in de studiegids 2016-2017 en 
op Blackboard. Het studieprogramma is als bijlage 
aan de OER toegevoegd. In deze bijlage staan per 
onderwijseenheid ook de werkvormen en het aantal 
studiepunten vermeld. De studielast van de postpro-
pedeutische fase bedraagt 180 studiepunten.

artikel 7.2 Verblijf in het buitenland
Studenten hebben uitsluitend de mogelijkheid om in 
semester 2 van jaar 3 in het buitenland stage te lo-
pen of onderwijs te volgen. Om hiervoor in aanmer-
king te komen moet de student een studieleerplan 
aanleveren en minimaal 120 studiepunten hebben 
behaald. Daarnaast moet de examencommissie het 
studieleerplan goedkeuren. In het studieleerplan 
beschrijft de student op welke wijze de leerdoelen 
van de studieonderdelen in het buitenland worden 
behaald. Alleen met voorafgaande goedkeuring van 
de examencommissie kan de student studiepunten 
in het buitenland behalen. 

Hoofdstuk 8 Toetsen en beoordelingen 
postpropedeutische fase 

artikel 8.1 Toetsing en herkansing van de post-
propedeutische fase 
1.   Deelname aan het onderwijs en de toetsen van het 

2e leerjaar is slechts mogelijk wanneer de student 
minimaal 52 studiepunten uit de propedeutische 
fase behaald heeft.
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2.  Deelname aan het onderwijs en de toetsen van 
het 3e leerjaar is slechts mogelijk indien de stu-
dent de propedeutische fase afgerond heeft en 
minimaal 41 studiepunten uit het 2e leerjaar  
heeft behaald (waaronder de stage).

3.  De data van toetsen en beoordelingen, de  
wijze waarop en de vorm waarin deze worden 
afgenomen staan in de studiegids en op  
Blackboard vermeld.

Hoofdstuk 9 Het afsluitend examen 

artikel 9.1 Toetsing en herkansing; de examenfase 
1.   De data van toetsen en beoordelingen, de wijze 

waarop en de vorm waarin deze worden afge-
nomen staan in de studiegids en op Blackboard 
vermeld. 

2.   Aan het examen of onderdelen daarvan kan  
uitsluitend worden deelgenomen nadat alle  
onderdelen van de voorgaande fase(n) met 
betrekking tot de leerlijn waarvan de onder-
wijseenheid deel uitmaakt, zoals beschreven  
in de studiegids, zijn afgesloten. Bovendien  
moet de student goedkeuring hebben gekregen 
voor het afstudeerplan. 

3.   De student dient zich bij de studenten-
administratie voor elk examenonderdeel in te 
schrijven voor 1 oktober 2016. De student kan 
zich pas inschrijven voor een examenonderdeel 
als aan artikel 9.2 is voldaan.

4.  Bij de beoordeling van het afstudeerwerk van 
de beeldende onderwijseenheden is een team 
van beeldende docenten aanwezig. Dit team van 
beeldende docenten wordt aangevuld met één of 

meerdere gecommitteerde(n) (specialist van dat 
medium), die adviseert. Elke student heeft uit het 
team van beeldend docenten één begeleidend 
docent toegewezen gekregen. Deze begeleidend 
docent heeft een doorslaggevende stem in de 
beoordeling van het beeldend werk.

5.   Bij de beoordeling van het afstudeerwerk van  
de theoretische onderwijseenheden wordt een 2e 
beoordelaar aangewezen.

6.   Nadat alle bij de examenfase behorende studie-
punten zijn behaald, wordt het getuigschrift/ 
diploma behorend bij het afsluitend examen 
uitgereikt. Tot uitreiking wordt niet eerder over-
gegaan dan nadat de examencommissie heeft 
vastgesteld dat het totaal aantal studiepunten 
behaald voor de opleiding 240 bedraagt en aan 
de voorwaarden voor een geldige inschrijving is 
voldaan. Eventuele vrijstellingen blijven buiten 
beschouwing voor het toekennen van de vermel-
ding ‘cum laude’.

7.   De examencommissie besluit of het predicaat 
‘cum laude’ op het diploma geplaatst mag wor-
den. Een student komt hier uitsluitend voor in 
aanmerking als het gemiddelde examencijfer 
een 8 of hoger is en het laagste examencijfer 
niet lager dan een 7,5. Studieonderdelen waarbij 
een woordbeoordeling (onvoldoende, voldoende, 
goed) gehanteerd wordt, moeten met minimaal 
een voldoende zijn afgesloten.

8.   De examencommissie verleent aan de afgestu-
deerde tegelijkertijd met de uitreiking van het  
diploma namens het College van Bestuur de 
graad Bachelor of Education (BEd).

9.   Het diploma gaat vergezeld van een Engels- en 
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Nederlandstalig diplomasupplement, plus de 
cijferlijst.

10. Een student die in zijn laatste studiejaar verkeert 
en studievertraging heeft opgelopen kan op 
vastgestelde momenten zijn afstudeeronderzoek 
laten beoordelen door zijn afstudeerbegeleider. 
De deadlines voor inleveren zijn 12.00 uur 's 
middags op de volgende data: 15 september, 15 
december 2016, 15 maart en 15 juni 2017.

Hoofdstuk 10 Studievoortgang  
en studiebegeleiding

artikel 10.1 Studievoortgang en studiebegeleiding 
1.  De academie draagt zorg voor een zodanige regis-

tratie van de studieresultaten dat tenminste een-
maal per semester aan elke student een overzicht 
verschaft kan worden van de door hem of haar 
behaalde resultaten in relatie tot het onderwijs- 
en examenprogramma van de opleiding.

2.  De studieloopbaanbegeleider zorgt voor de stu-
diebegeleiding van de student en ziet erop toe 
dat periodiek de beschikbare informatie wordt 
overgedragen wanneer van toepassing.

Hoofdstuk 11 Openbaarheid van de  
toetsen en beoordelingen

artikel 11.1 Openbaarheid van de toetsen en  
beoordelingen 
1.  Het beeldende afstudeerwerk wordt openbaar 

gepresenteerd in een eindexpositie. 

2.  Afstudeerproducten anders dan beeldend werk 
kunnen aan publiek gepresenteerd worden in een 
eindsymposium.

3. Alle andere toetsen zijn niet openbaar.
4.  Deelname aan de eindexamenexpositie is voor-

behouden aan studenten die afstuderen, dat wil 
zeggen dat zij bij aanvang van de expositie alle 
studiepunten van de beeldende leerlijn behaald 
hebben. 

Hoofdstuk 12 Eigendom werk van  
studenten

artikel 12.1 Eigendom werk van studenten
1.  De academie behoudt het recht om materiaal van 

studenten te gebruiken voor communicatiedoelein-
den en in het kader van externe verantwoording. 

2.  Indien de maker van het werk bezwaar heeft 
tegen openbaarheid, dient deze dit na de beoor-
deling van het werk aan de directie schriftelijk 
kenbaar te maken.

Hoofdstuk 13 Bewaartermijn van  
werken van studenten

artikel 13.1 Bewaartermijn van werken van  
studenten
De opleiding dient afstudeerwerk van studenten 
minimaal 7 jaar na het uitschrijven van het diploma 
te bewaren in een fysieke of digitale vorm of een di-
gitale registratie van het werk. Wanneer de student 
zelf een (digitaal) portfolio heeft bijgehouden, moet 
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dit gedurende dezelfde periode beschikbaar blijven 
voor de opleiding. Werk van voorgaande jaren dient 
minimaal 2 jaar bewaard te blijven.

Hoofdstuk 14 Klachten, beroep  
en bezwaar

artikel 14.1 Procedure 
1.  Een student die een klacht heeft over een 

beoordeling bespreekt deze in eerste instantie 
met de betreffende docent. Indien over de klacht 
geen consensus wordt bereikt, kan deze worden 
voorgelegd aan de examencommissie. De exa-
mencommissie doet binnen 3 weken nadat alle 
partijen zijn gehoord een bindende uitspraak.

2.  Tegen een beslissing van de examencommissie 
kan de student beroep aantekenen bij het  
College van Beroep voor de Examens (COBEX). 
Deze regeling staat beschreven in het  
Studentenstatuut.

Hoofdstuk 15 Slot- en  
invoeringsbepalingen 

artikel 15.1 Bekendmaking 
De faculteitsdirectie draagt zorg voor de bekend-
making binnen de faculteit van deze regeling en 
van eventuele wijzigingen daarvan. De regeling 
wordt aan alle studenten en medewerkers bekend 
gemaakt via het intranet en is opgenomen in de 
studiegids. 

artikel 15.2 Onvoorziene gevallen;  
hardheidsclausule 
1.  In zaken met betrekking tot beoordelingen en  

examens, waarin deze regeling niet voorziet,  
beslist de examencommissie. 

2.  De examencommissie is bevoegd bepalingen van 
deze regeling buiten toepassing te laten of ervan 
af te wijken voor zover toepassing van deze rege-
ling voor een student die in bijzondere omstan-
digheden verkeert, zal leiden tot onbillijkheid van 
overwegende aard. 

artikel 15.3 De inwerkingtreding en citeertitel 
1.  Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, 

de toetsen en beoordelingen en examens met 
ingang van het studiejaar 2016-2017.

2.  Deze regeling kan worden aangehaald als onder-
wijs- en examenregeling (OER) van de opleiding 
Docent beeldende kunst en vormgeving, voltijd 
variant. 

Aldus vastgesteld bij besluit van de faculteits-
directeur en met instemming van de faculteitsraad 
van de Academie voor Beeldende Vorming (m.i.v. 
september 2016 Breitner Academie) d.d. 26 mei 2016.

Rafael van Crimpen
directeur
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Onderwijs- en examen- 
regeling 2016-2017

Bacheloropleiding Docent beeldende kunst en 
vormgeving, deeltijdvariant, als bedoeld in artikel 
7.13 van de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk 
Onderwijs (WHW) CROHO-code 39100 (B Docent 
beeldende kunst en vormgeving).

Deze onderwijs- en examenregeling is onderdeel  
van het studentenstatuut van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten.

Deze regeling is vastgesteld op 26 mei 2016 door de 
directeur van de Academie voor Beeldende Vorming 
(m.i.v. september 2016 Breitner Academie) na in-
stemming van de faculteitsraad op 24 mei 2016.
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Hoofdstuk 1 Algemeen

artikel 1.1 De opleiding en toelatingseisen
•  Deze regeling is van toepassing op het onderwijs 

en de examens van de Bacheloropleiding Docent 
beeldende kunst en vormgeving, verder te  
noemen: de opleiding.

•  De deeltijdopleiding is een tweejarige hbo- 
docentenopleiding op het gebied van de  
beeldende kunst en vormgeving en wordt  
verzorgd door de Breitner Academie, faculteit  
van de Amsterdamse Hogeschool voor de  
Kunsten, verder te noemen: de faculteit.

•  De opleiding wordt in deeltijd aangeboden en 
kent een semesterindeling.

•  Voor deze deeltijdvariant zijn studenten  
toelaatbaar met een bachelordiploma van een 
kunstvakopleiding of een diploma 2e-graads  
docent beeldende kunst en vormgeving, of 
TeHaTex. Bij alle kandidaten wordt tijdens een 
intakegesprek individueel de relatie gelegd 
tussen het vastgestelde niveau op alle competen-
ties en de onderdelen van het deeltijdcurriculum 
die vervolgens nog open staan. De hieruit voort-
vloeiende vrijstellingen zijn ter beoordeling van 
de examencommissie. 

•  Binnen de deeltijdopleiding is het hebben van 
een relevante (betaalde of onbetaalde) werkplek 
een eis, aangezien het een onderdeel is van het 
programma. De activiteiten op de werkplek wor-
den mede beoordeeld voor de studieresultaten. 
De examencommissie stelt vast of een werkplek 
aan de relevantie-eisen voldoet. Als studenten 
geen relevante werkplek hebben, moeten zij dit 

direct melden aan de studieloopbaanbegelei-
der. Vervolgens krijgen zij 4 weken de tijd een 
relevante werkplek te vinden in de vorm van 
betaald of onbetaald werk. Als dit niet lukt, kan 
de opleiding niet langer gecontinueerd worden 
en wordt de student uitgeschreven. Voorbeelden 
van relevant werk zijn:

Relevant  
werk
(kunst- 
educatie)

•  Educatieve praktijk als Beroeps-
kunstenaar In de Klas (BIK)

•  Werkzaam als docent/educator 
in een kunstencentrum/  
kunsteducatieve afdeling

•  Onbevoegd docent Kunst-
vakken (po, vo, mbo, hbo)

•  Voor de vakken CKV en KUA is een werkplek 
in de bovenbouw van het voortgezet onder-
wijs noodzakelijk. De opleiding heeft hierin een 
zorgtaak; zij zorgt voor gelegenheid om in het 
1e-graads vakgebied ervaring op te kunnen doen.

•  De toelating na het succesvol doorlopen van de 
selectieprocedure geldt uitsluitend voor het aan-
sluitende studiejaar.

artikel 1.2 Reikwijdte van de regeling
Deze regeling is van toepassing op de studenten  
die in het studiejaar 2016-2017 in de administratie  
van de opleiding geregistreerd staan als deeltijd-
student, ongeacht het jaar waarin zij met de  
opleiding zijn begonnen.
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artikel 1.3 Doel van de opleiding
1.  Met de opleiding wordt beoogd competenties op 

hbo-niveau te ontwikkelen, die voor de uitoefe-
ning van het beroep van docent in de beeldende 
kunst en vormgeving noodzakelijk zijn. Tot het 
beroepsperspectief behoren ook functies binnen 
kunsteducatieve en culturele instellingen voor 
zover deze gericht zijn op overdracht van aspec-
ten van beeldende kunst en vormgeving.

2.  Het curriculum van de opleiding is competentie-
gestuurd. De competenties sluiten aan bij het 
landelijke opleidingsprofiel Docent Beeldende 
Kunst en Vormgeving (Vereniging Hogescholen, 
2004), de landelijke competenties van de  
Stichting Beroepskwaliteit Leerkrachten  
(SBL) en de Kennisbasis Docent beeldende  
kunst & vormgeving (Verenging Hogescholen, 
juni 2012):

 - Artistiek competent
 - Competent in kritische reflectie en ontwikkeling
 - Pedagogisch en didactisch competent
 - Interpersoonlijk competent
 - Omgevingsgericht competent

artikel 1.4 Indeling van het onderwijs
1.  De propedeutische fase kent 2 programma sporen. 

Een educatief theoretisch spoor voor  
studenten met een bachelordiploma van een 
kunstvakopleiding en een spoor kunsttheorie  
en beeldende praktijk voor studenten met een 
bachelordiploma 2e-graads leraar TeHaTex.

2.  In de postpropedeutische fase staan zelfstandig-
heid en onderzoek centraal waarmee de student 
zijn eigen afstudeerprofiel kan vormgeven.

3.  De studielast van de opleiding bedraagt 240  
studiepunten.

artikel 1.5 De examens van de opleiding
In de opleiding kunnen de volgende examens  
worden afgelegd:
-  het propedeutisch examen ter afsluiting van de 

propedeutische fase;
-  het afsluitend examen aan het einde van de 

bachelor.

artikel 1.6 De examencommissie
De examencommissie is verantwoordelijk voor:
1.  het borgen van de kwaliteit van de tentamens en 

examens;
2.  het vaststellen of een student voldoet aan de 

voorwaarden die de onderwijs- en examenrege-
ling (OER) stelt ten aanzien van kennis, inzicht en 
vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen 
van een graad;

3.  het namens het College van Bestuur uitreiken 
van het diploma en verlenen van de betreffende 
graad; 

4.  het verlenen van het predicaat ‘cum laude’ con-
form de regels van de OER;

5. het verlenen van vrijstellingen;
6.  het verlenen van toestemming voor een afwij-

kend persoonlijk studietraject;
7.  het verlenen van specifieke aanpassingen in het 

curriculum of de wijze van toetsing in het kader 
van Handicap en Studie, conform het protocol H + S;

8. het aanwijzen van de examinatoren;
9.  de afhandeling van klachten op het gebied van 

toetsing en beoordeling;
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10.  het verlenen van verklaringen aan studenten die 
tussentijds de opleiding verlaten;

11.  het opleggen van sancties als fraude en/of  
plagiaat is geconstateerd. Deze sancties worden 
in redelijkheid opgelegd in relatie tot de daarvoor 
geldende wettelijke regelingen. 

artikel 1.7 Taal
Het onderwijs wordt in de Nederlandse taal gege-
ven (art. 7.2 WHW), m.u.v. gastcolleges van anders-
talige docenten. Vakliteratuur wordt in het Engels 
aangeboden wanneer daar geen Nederlandse verta-
ling van beschikbaar is. 

artikel 1.8 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a.    de wet: de Wet op het hoger onderwijs en  

wetenschappelijk onderzoek (WHW); 
b.    student: hij/zij die als student of extraneus is 

ingeschreven aan de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten voor het volgen van het onder-
wijs en/of het afleggen van de toetsen en de 
examens van de bacheloropleiding;

c.    hogeschool: de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten; 

d.     examencommissie: de commissie, als bedoeld in 
artikel 7.12 WHW; 

e.    opleiding: de bacheloropleiding Docent beeldende 
kunst en vormgeving; 

f.  propedeutische fase: het gedeelte van de ba-
cheloropleiding, als bedoeld in artikel 7.8 WHW; 

g.   postpropedeutische fase: het gedeelte van  
de bacheloropleiding, dat volgt op de prope-
deutische fase; 

h. semester: een onderwijsperiode van 16 weken; 
i.   onderwijseenheid: een afgeronde eenheid waarin 

bepaalde leerstof of opdrachten worden aange-
boden. Een eenheid wordt afgesloten met één 
of meerdere toetsen. Aan elke onderwijseenheid 
wordt één cijfer of woordbeoordeling toegekend; 

j.   toets: een onderzoek naar de kennis, het inzicht 
en de vaardigheden van de student, alsmede de 
beoordeling van de uitkomsten van dat onder-
zoek. Een toets kan verschillende vormen hebben 
(tentamen, opdracht, mondelinge presentatie, 
peer assessment, beroepsproduct, verslag, actieve 
deelname etc.); 

k.   examen: het propedeutisch examen en/of het 
afsluitend examen, welk laatste examen in deze 
regeling wordt aangeduid met eindexamen; 

l.   keuzevak: een vak, dat binnen de faculteit of door 
een instelling buiten de faculteit wordt aange-
boden en kan dienen ter invulling van de vrije 
studieruimte; 

m.  vrije studieruimte: algemene term voor het 
gedeelte van de opleiding dat door een student 
binnen bepaalde regels vrij kan worden ingevuld; 

n.   stage: een onderwijseenheid waarin de student 
praktische werkervaring opdoet binnen een in-
stelling op het werkterrein van de opleiding;

o.   werkplek: een (on)betaalde plek waarin de stu-
dent praktische werkervaring opdoet binnen een 
instelling in het vakgebied beeldende kunstedu-
catie;

p.   studiepunt: één studiepunt, ook wel European 
Credit (EC) staat voor een studiebelasting van 28 
uur; 

q.   voldoende: een cijfer van 5,5 of hoger; 
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r.   studentenstatuut: het statuut van de hogeschool 
(AHK) waarin de algemene rechten en plichten 
van de student zijn omschreven (versie 2015); 

s.  directie: de directeur van de Breitner Academie; 
t.  leiding: de directeur van de Breitner Academie; 
u.  faculteitsraad: deelraad conform art. 10.25 WHW;
v.   decaan: informeert en adviseert studenten tijdens 

hun studie waar het problemen betreft die voort-
komen uit de persoonlijke omstandigheden van 
de student en aanpassingen met betrekking tot 
handicap en studie; 

w.  studieloopbaanbegeleider: begeleidt de student 
gedurende de studieloopbaan; 

x.  examinator: een examinator is een lid van het 
onderwijzend personeel die de student beoor-
deelt en door de examencommissie bevoegd is 
verklaard om toetsen af te nemen; 

y.   IND: Immigratie en Naturalisatie Dienst (valt 
onder Ministerie van Veiligheid en Justitie);

z.   EER: Europese Economische Ruimte.
 

Hoofdstuk 2 Propedeutische fase 

artikel 2.1 Inrichting van het onderwijs
1.  Het onderwijs van de propedeutische fase met de 

daarbij behorende studielast en toetsingsvormen, 
is omschreven in de studiegids 2016-2017 die alle 
studenten aan het begin van het studiejaar uit-
gereikt krijgen en die tevens te vinden is op het 
intranet. De inhoud van de studie per onderwijs-
eenheid is bij aanvang van het semester te  
vinden op Blackboard. Het studieprogramma  
van de opleiding is als bijlage aan deze OER 

toegevoegd. In deze bijlage staan ook per onder -
wijs eenheid de werkvormen en het aantal studie-
punten vermeld.

2. Het onderwijs wordt verzorgd in 2 semesters.
3.  De eisen die gelden voor de toekenning van de 

studiepunten zijn per onderwijseenheid of studie-
onderdeel op Blackboard beschreven.

4.  Het didactisch concept is Authentieke kunst-
educatie. Dit betekent dat voor alle onderwijs-
eenheden en studieonderdelen een participatie-
plicht geldt. Als de student minder dan 80% 
geparticipeerd heeft, worden geen studiepunten 
toegekend. De docent beoordeelt of er voldoende 
participatie is.

5.  Een uitzondering kan worden gemaakt bij over-
macht, ziekte, e.d. als de uitzondering is erkend 
door de examencommissie. In dat geval kan de 
docent een vervangende eis stellen.

6.  Als de student niet voldaan heeft aan de parti-
cipatieplicht en er geen sprake is van de uitzon-
dering genoemd onder lid 6 van dit artikel, dan 
betekent dit dat de student een cijfer 1 krijgt als 
beoordeling.

artikel 2.2 Studieadvies en afwijzing
1.   Elke student wordt aan het einde van de  

propedeutische fase door of namens de faculteits-
directie geadviseerd omtrent het vervolg van de 
opleiding. 

2.   De student heeft het propedeutisch examen  
met goed gevolg afgelegd als de student aan  
het einde van het 1e studiejaar alle studie-
onderdelen van het 1e studiejaar heeft behaald.

3.  Als een student aan het einde van het 1e studiejaar 
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niet alle studieonderdelen van het 1e jaar heeft 
behaald, kan aan het advies een afwijzing verbon-
den worden voor onbepaalde tijd. De afwijzing is 
bindend en houdt in dat de student niet opnieuw 
voor dezelfde opleiding kan worden ingeschreven.

4.   De afwijzing wordt namens het College van Be-
stuur gegeven door de faculteitsdirectie, met in-
achtneming van de persoonlijke omstandigheden 
van de student. De persoonlijke omstandigheden 
zijn uitsluitend: 

 a.  ziekte van de betrokkene; 
 b.    lichamelijke, zintuiglijke of andere functie-

stoornissen van de betrokkene; 
 c. zwangerschap van de betrokkene; 
 d.    bijzondere familieomstandigheden van de 

betrokkene; 
 e.    het lidmaatschap van de betrokkene, daaronder 

begrepen het voorzitterschap, van de Hoge-
schoolraad, de Facultaire Medezeggenschaps-
raad of een andere formele facultaire commissie; 

 f.    andere door de hogeschool aan te geven om-
standigheden waarin de betrokkene activitei-
ten ontplooit in het kader van de organisatie 
en het bestuur van de hogeschool; 

 g.    het lidmaatschap van de betrokkene van het 
bestuur van een studentenorganisatie van 
enige omvang met volledige rechtsbevoegd-
heid, dan wel van een vergelijkbare organisatie 
van enige omvang, bij wie de behartiging van 
het algemeen maatschappelijk belang op de 
voorgrond staat en die daartoe daadwerke-
lijk activiteiten ontplooit. In dit geval komen 
uitsluitend de functies van voorzitter, secretaris 
en penningmeester in aanmerking. 

5.   Voorafgaand aan de afwijzing, wordt de betrokke-
ne door of namens de faculteitsdirectie niet later 
dan 1 maart van het lopende studiejaar schrifte-
lijk gewaarschuwd. Indien wegens aanzienlijke 
verslechtering van de studieresultaten pas na 1 
maart aanleiding bestaat voor het afgeven van 
een schriftelijke waarschuwing, wordt deze als-
nog gegeven, op een zodanig tijdstip dat verbete-
ring van de resultaten nog mogelijk is. Van deze 
waarschuwing worden de studieloopbaanbegelei-
der en de decaan op de hoogte gesteld. Deze kun-
nen naar aanleiding daarvan het initiatief nemen 
advies uit te brengen aan de faculteitsdirectie.

6.   Als de faculteitsdirectie de intentie heeft, namens 
het College van Bestuur, een afwijzing te geven, 
stelt zij de studentendecaan schriftelijk in kennis 
van dit voornemen. Deze krijgt de gelegenheid 
om binnen 5 werkdagen al dan niet advies uit 
te brengen aan de faculteitsdirectie. De student 
wordt tegelijkertijd op de hoogte gesteld van het 
voornemen en de mogelijkheid bij de decaan een 
beroep te doen op persoonlijke omstandigheden. 

7.   De student die melding maakt van persoonlijke 
omstandigheden, voorziet het decanaat van de 
benodigde bewijsstukken. Bij ziekte, bijzondere 
familieomstandigheden, lichamelijke, zintuiglijke 
of andere functiestoornis of zwangerschap van 
de betrokkene dient een medische verklaring te 
worden overgelegd.

8.  Indien geen advies wordt uitgebracht stelt de 
decaan de faculteitsdirectie daarvan tijdig op de 
hoogte. Vervolgens deelt de directie zijn beslis-
sing schriftelijk aan de student mee, met afschrift 
aan de studentendecaan.
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9.  Indien de decaan advies heeft uitgebracht, legt 
de faculteitsdirectie het voornemen tot het geven 
van een bindend studieadvies voor aan het  
College van Bestuur, onder overlegging van 
het verstrekken van het bindend studieadvies en 
deelt zijn beslissing schriftelijk aan de student 
mee, met afschrift aan de faculteitsdirectie en  
de studentendecaan.

10.  De afwijzing wordt gegeven aan het einde van 
het 1e jaar, in ieder geval voor 1 september.

11.  Verzending geschiedt naar het AHK-e-mailadres 
van de student. Het besluit van de faculteits-
directie, dan wel het College van Bestuur,  
vermeldt de beroepsgang.

Hoofdstuk 3 Toetsen en  
beoordelingen en het examen  
van de propedeutische fase 

artikel 3.1 Toetsing en herkansing
1.  De volgorde van toetsen en beoordelingen, de 

wijze waarop en de gehanteerde criteria alsmede 
de vorm waarin deze worden afgenomen staan in 
de studiegids en op Blackboard vermeld. Waar in 
deze regeling sprake is van toets of beoordeling, 
wordt daaronder het tentamen zoals opgenomen 
in de WHW, artikel 7.10, eerste lid bedoeld. 

2.   Studenten met een functiebeperking kunnen via 
de studentendecaan bij de examencommissie bij 
aanvang van de studie, doch uiterlijk 1 oktober 
2016 een verzoek indienen om aanpassingen bij 
tentaminering of examinering, zoals verlenging 
van de tijdsduur van het tentamen, toestaan van 

het gebruik van bepaalde hulpmiddelen, of het 
tentamen in een aangepaste vorm doen (zoals 
mondeling in plaats van schriftelijk). De examen-
commissie beslist welke aanpassingen worden 
toegestaan. De examencommissie wint zo nodig 
deskundig advies in alvorens te beslissen.

3.  De studieloopbaanbegeleider bespreekt geduren-
de het studiejaar periodiek de studievoortgang 
met de student. Jaarlijks voert de studieloopbaan-
begeleider aan het eind van het studiejaar een 
evaluatiegesprek met de student, waarin wordt 
beoordeeld of de student de benodigde compe-
tenties voldoende ontwikkeld heeft. Tijdens dit 
evaluatiegesprek wordt de voortgang van de 
student besproken gedurende de studieloopbaan. 
Dit gesprek heeft geen formele status.

4.  De uitslag van een toets die met goed gevolg 
wordt afgesloten, is definitief.

5.  Een toets is met goed gevolg (voldoende) afgeslo-
ten indien daarvoor het cijfer 5,5 (zonder afron-
ding) of hoger, dan wel in toepasselijke gevallen 
minimaal het predicaat “voldoende” is verleend.

6.  Er wordt voor een toets aan het einde van het be-
treffende semester één herkansing aangeboden 
indien het resultaat lager is dan 5,5 of het predi-
caat “onvoldoende” is verleend. De herkansingen 
vinden conform het jaarrooster plaats. Studenten 
krijgen de mogelijkheid om aan het einde van het 
1e jaar een vak uit het 2e semester één keer extra 
te herkansen, met uitzondering van het onderdeel 
Werkplek.

7.   De examencommissie beslist of een student nog 
een overmachtstoets krijgt aangeboden. Een 
overmachtstoets wordt aangeboden wanneer er 
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sprake is van aantoonbare overmacht (bijvoor-
beeld ziekte of het niet kunnen herkansen van 
een toets op korte termijn vanwege de gevraagde 
tijdsinvestering) die deelname aan de 1e en/of 2e 
toets heeft verhinderd. De student is in geval van 
overmacht verplicht, binnen een week na de ge-
miste toets, een schriftelijk bewijs van overmacht 
te overleggen aan de examencommissie. De exa-
mencommissie bepaalt de termijn waarbinnen de 
overmachtstoets redelijkerwijs plaats kan vinden.

8.  Een overmachtstoets kan alleen worden aange-
vraagd als de student geen gebruik heeft kunnen 
maken van de 1e en/of de 2e kans (= herkansing) 
voor een toets. 

9.  Nadat alle voor het propedeutisch examen  
benodigde studiepunten zijn behaald, wordt het 
propedeusegetuigschrift afgegeven 

artikel 3.2 Nadere regels toetsen en beoordelingen
1.   De examinator gebruikt een presentielijst als 

bewijslast van aanwezigheid van de student.
2.  Studenten die later dan 30 minuten na het 

vastgestelde aanvangstijdstip van een tentamen 
verschijnen, worden niet meer in de gelegenheid 
gesteld de toets af te leggen. In verband met het 
bovenstaande kan een kandidaat de ruimte waar 
de toets wordt afgenomen niet eerder verlaten 
dan een half uur na aanvang.

3.  Een student moet zich kunnen legitimeren met 
zijn collegekaart of identiteitsbewijs.

4.  Tijdens toetsen is het niet toegestaan de toets-
ruimte tijdelijk te verlaten, ook niet voor toilet-
bezoek. De student dient zijn mobiele telefoon uit 
te schakelen.

5.  De student die goedkeuring heeft gekregen om 
de toets op een computer af te leggen, wordt 
door de opleiding daarin gefaciliteerd. Bij gebruik 
van eigen apparatuur zorgt de student ervoor 
dat er op de computer geen software of data 
staan die voor het afleggen van de toets van nut 
kunnen zijn en dat de netwerkverbinding is uit-
geschakeld, tenzij anders is afgesproken met de 
examencommissie. 

artikel 3.3 Vorm van de toetsen
1.  De toetsen van de onderwijseenheden worden  

afgelegd op de in de studiegids aangegeven 
wijze. Op verzoek van de student kan de examen-
commissie toestaan dat een toets op een andere 
wijze wordt afgelegd. 

2.   Aan studenten met een lichamelijke of  
psychische functiebeperking wordt de gelegen-
heid geboden de toets op een zoveel mogelijk  
aan hun individuele beperking aangepaste wijze 
af te leggen. De examencommissie wint advies 
in bij de decaan en zo nodig bij de coördinator 
studie en handicap van de AHK alvorens te  
beslissen. 

artikel 3.4 Inschrijving voor toetsen 
Een student dient zich voor alle herkansingen  
van toetsen in te schrijven. Dit kan via de  
studenten administratie. Bij overmachtstoetsen  
is eerst consultatie van de docent vereist en  
vervolgens toestemming van de examen - 
commissie. 
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artikel 3.5 Werkstukken 
1.  Voor werkstukken gelden de op Blackboard  

vermelde inlevermomenten en plaatsen van  
inleveren. Werkstukken (eventueel met  
afbeeldingen van beeldend werk) moeten digitaal 
ingeleverd worden.

2.  Te laat inleveren wordt beschouwd als niet inle-
veren. De beoordeling van een te laat ingeleverd 
werkstuk wordt opgeschort tot het volgende 
vastgestelde inlevermoment.

artikel 3.6 Fraude en plagiaat
1.  Onder fraude wordt verstaan: het handelen van 

een student dat erop gericht is het vormen van 
een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en  
vaardigheden of die van andere studenten  
geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken.

2.  Indien de examinator dan wel de desbetreffen-
de surveillant bij een toets of andere beoorde-
lingsvorm fraude van de zijde van de student 
vermoedt, doet hij daarvan zo spoedig mogelijk 
schriftelijk mededeling aan de examencommissie.

3.  De examencommissie beslist binnen 2 we-
ken over te nemen maatregelen. De examen-
commissie beslist dit nadat de student die het 
aangaat is gehoord dan wel hiervoor behoorlijk  
is opgeroepen. Van het horen wordt verslag  
gemaakt.

4.  De beslissing van de examencommissie wordt op 
schrift gesteld en kan inhouden dat een student 
gedurende een door de commissie te bepalen 
termijn het recht wordt ontnomen het desbetref-
fende onderdeel waarbij fraude is vastgesteld, 
opnieuw af te leggen. Bij ernstige fraude kan 

zelfs tot definitieve verwijdering van de opleiding 
worden besloten. De examencommissie schrijft 
de examinator voor dat het onderdeel waarbij  
is gefraudeerd met het cijfer 0 (nul) wordt  
beoordeeld.

5.  Onder plagiaat wordt onder meer verstaan  
het zonder bronvermelding overnemen van 
beeld materiaal, geluid- of tekstmateriaal of het 
voor eigen werk laten doorgaan van andermans 
beeldmateriaal, teksten, gegevens of ideeën. Bij 
de constatering van plagiaat zijn de artikelen  
3.7 lid 1 t/m 4 van overeenkomstige toepassing.

artikel 3.7 Medeplichtigheid
Indien fraude of plagiaat plaatsvindt met toe-
stemming en/of medewerking van een mede-
student, is deze laatste medeplichtig; hiervoor 
gelden overeenkomstige procedures en sancties  
als voor fraude- en plagiaatplegers.

Hoofdstuk 4 Tentamenuitslag en  
geldigheidsduur studiepunten

artikel 4.1 Becijfering
1.   De wijze waarop een cijfer voor een onder-

wijseenheid wordt vastgesteld, staat bij het  
curriculum op Blackboard en wordt voor de start  
van een semester bekendgemaakt.

2.   Indien er sprake is van een vrijstelling, conform 
artikel 5.1, is het cijfer voor de desbetreffende 
onderwijseenheid een 7 (zeven). Bij een woord-
beoordeling is dat een voldoende.
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artikel 4.2 Vaststelling en bekendmaking uitslag
1.  Binnen 7 dagen na het afnemen van een monde-

linge of praktische toets stelt de examinator de 
uitslag vast en informeert de student hierover. De 
gegevens worden tegelijkertijd ingevoerd in het 
studentenadministratiesysteem.

2.  De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk 
toets vast binnen 7 dagen na de dag waarop die 
toets is afgelegd, en voert gelijktijdig de nodige 
gegevens in het studentenadministratiesysteem 
in.

3.  Voor het afstudeeronderzoek geldt een andere 
termijn. De examinator stelt de uitslag vast bin-
nen 15 werkdagen na inlevering van het afstu-
deeronderzoek en bericht de student hierover. 
De examinator voert tegelijkertijd de nodige 
gegevens in het studentenadministratiesysteem 
in. Het afstudeeronderzoek wordt – binnen de 
gestelde termijn van 15 werkdagen – ook beoor-
deeld door een tweede beoordelaar.

4.  In afwijking van lid 1, 2 en 3 kan de examen-
commissie besluiten de gestelde termijnen in te 
korten dan wel te verlengen ter wille van een 
goed verloop van het cursusjaar. De desbetref-
fende studenten worden van dit besluit direct 
op de hoogte gebracht waarbij de reden voor de 
aanpassing wordt vermeld.

5.  De examencommissie bewaakt de genoemde 
termijnen. Bij overschrijding van de in lid 1 en 
2 genoemde termijn van 7 dagen, of de in lid 3 
genoemde termijn van 15 werkdagen, zal door de 
examencommissie uitleg worden gevraagd aan 
de verantwoordelijke docent. De desbetreffende 
studenten worden door de examencommissie op 

de hoogte gebracht van de duur van de vertra-
ging en de eventuele maatregelen die worden 
genomen ten behoeve van een goed verloop van 
hun cursusjaar.

6.  De student heeft toegang tot het studentenadmi-
nistratiesysteem en kan daar de behaalde cijfers 
inzien. Ook beschikken studenten over inzage-
recht bedoeld in artikel 4.4.

artikel 4.3 Tijdelijke studieonderbreking en  
geldigheidsduur behaalde studiepunten
1.  De geldigheidsduur van behaalde onderwijseen-

heden is in beginsel 2 jaar in de propedeutische 
fase van de bachelor en 4 jaar in de postprope-
deutische fase van de bachelor. De examencom-
missie kan in individuele gevallen, indien daartoe 
aanleiding bestaat, de geldigheidsduur verlen-
gen. Verlenging wordt in de regel alleen gegeven 
als er sprake is geweest van aantoonbare per-
soonlijke, studiebelemmerende omstandigheden 
zoals langdurige ziekte. De student dient bewijs-
voering te overleggen. De examencommissie zal 
hierover advies vragen aan de decaan. 

2.  Na verloop van de onder artikel 4.3 genoemde 
termijn zijn behaalde toetsen en de daarbij beho-
rende studiepunten niet meer geldig wanneer de 
onderwijseenheid geen onderdeel meer uitmaakt 
van het programma en/of aantoonbaar sprake is 
van verouderde kennis of vaardigheden. 

3.  Een student kan een met redenen omkleed ver-
zoek doen voor een tijdelijke studieonderbreking. 
De examencommissie beslist of deze wordt toe-
gestaan. De maximale duur van een onderbreking 
is 12 maanden. Van tevoren worden afspraken 
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gemaakt over de voorwaarden waaronder de  
student de opleiding kan hervatten (tijdstip, 
eventuele aanpassing van de geldigheidsduur 
van behaalde resultaten, etc.). Niet EER-studen-
ten kunnen een time-out nemen en zich tijdelijk 
uitschrijven. Dit wordt door de student en oplei-
ding doorgegeven aan Bureau Inschrijving. Bu-
reau Inschrijving meldt de student af bij de IND.

4.  De student bedoeld in lid 3, heeft het recht om  
terug te keren na de periode van uitschrijven. 
Voor de time-out maken de student en de oplei-
ding afspraken over de verwachte terugkeer. De 
student onderhoudt contact met de opleiding 
over de hervatting van de studie. Bij hervatting 
van de studie wordt opnieuw de aanvraag-
procedure voor het visum doorlopen. 

artikel 4.4 Inzage
Gedurende ten hoogste 30 dagen na bekendmaking 
van de uitslag van een schriftelijke toets krijgt de 
student desgevraagd inzage in het beoordeelde 
werk en de gehanteerde beoordelingsnormen. Dit 
vindt altijd onder toezicht plaats van de docent.

Hoofdstuk 5 Vrijstellingen van toetsen 
en beoordelingen

artikel 5.1 Vrijstellingen van toetsen en  
beoordelingen
1.  De examencommissie kan op verzoek van een 

student en op advies van de betreffende docent 
vrijstelling verlenen van een toets van een onder-
wijseenheid. Daarbij moet voldaan zijn aan een 
van de volgende voorwaarden: 

 a.  Een bij een andere hogere beroeps- of  
universitaire opleiding behaalde toets van  
een onderwijseenheid, die qua competenties 
overeenkomt met de onderwijseenheid  
waarvoor men vrijstelling vraagt, zulks ter 
beoordeling van de examencommissie; 

 b.  Een bewijs van elders in de praktijk verworven 
competenties die overeenkomen met de  
competenties van de onderwijseenheid  
waarvoor men vrijstelling vraagt, zulks ter 
beoordeling van de examencommissie.

2.   Een student die vrijstelling heeft gekregen voor 
een bepaalde onderwijseenheid, volgt niet de col-
leges behorende bij deze onderwijseenheid, tenzij 
hij daar toestemming voor heeft gekregen van de 
verantwoordelijke docent.

3.   In alle gevallen zal de student het bewijs moeten 
leveren dat hij de bij een onderwijseenheid beho-
rende competenties beheerst.

4.   Voor het aanvragen van vrijstelling gebruikt de 
student een via intranet of Blackboard beschik-
baar aanvraagformulier. Dit formulier bevat 
tevens informatie over de procedure.

5.   Een student kan voorafgaand aan de start van de 
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studie vrijstellingen aanvragen voor alle onder-
delen van het studieprogramma, doch uiterlijk tot 
1 oktober in semester 1 en tot uiterlijk 9 januari in 
semester 2.

6.   Een student kan voorafgaand aan de start van 
het studiejaar vrijstellingen aanvragen voor  
studieonderdelen van het komende studiejaar, 
doch uiterlijk tot 1 oktober in semester 1 en tot 
uiterlijk 9 januari in semester 2.

Hoofdstuk 6 Overeenkomstige toepas-
sing artikelen post -propedeutische fase 

artikel 6.1 Overeenkomstige toepassing  
artikelen postpropedeutische fase 
De artikelen 2.1.2, 2.1.4 t/m 2.1.7, en de artikelen  
3 t/m 5 met betrekking tot toetsen en beoordelen, 
herkansingen, fraude en plagiaat, tentamenuitslag, 
geldigheidsduur en vrijstellingen in de prope-
deutische fase, zijn op overeenkomstige wijze  
van toepassing op het onderwijs van de post-
propedeutische fase voor zover van die artikelen  
in de volgende paragrafen niet is afgeweken.

Hoofdstuk 7 Postpropedeutische fase

artikel 7.1 Inrichting van het onderwijs
Het curriculum van de postpropedeutische fase  
staat omschreven in de studiegids 2016-2017 en  
op Blackboard. Het programma is als bijlage aan  
deze OER toegevoegd. In deze bijlage staan per  
onderwijseenheid ook de werkvormen en het  
aantal studiepunten vermeld.

Hoofdstuk 8 Toetsen en beoordelingen  
postpropedeutische fase 

artikel 8.1 Toetsing en herkansing van de  
postpropedeutische fase 
1.   Deelname aan het onderwijs en de toetsen van 

het 2e leerjaar is slechts mogelijk wanneer de 
student alle studieonderdelen uit het 1e-jaars 
curriculum behaald heeft.

2.  De data van toetsen en beoordelingen, de wijze 
waarop en de vorm waarin deze worden afgenomen 
staan in de studiegids en op Blackboard vermeld.

Hoofdstuk 9 Het afsluitend examen 

artikel 9.1 Toetsing en herkansing; de examenfase 
1.   De data van toetsen en beoordelingen, de wijze 

waarop en de vorm waarin deze worden afgenomen 
staan in de studiegids en op Blackboard vermeld. 

2.   Aan het examen of onderdelen daarvan kan uit-
sluitend worden deelgenomen nadat alle onder-
delen van de voorgaande fase(n) zijn afgesloten. 
Bovendien moet de student goedkeuring hebben 
gekregen voor het afstudeerplan. 

3.   De student dient zich bij de studentenadministra-
tie voor elk examenonderdeel in te schrijven voor 
1 oktober 2016. De student kan zich pas inschrij-
ven voor een examenonderdeel als aan artikel 
9.1.2 is voldaan.

4.   Bij de beoordeling van het afstudeerwerk van  
de theoretische onderwijseenheden wordt een 
tweede beoordelaar aangewezen.

5.   Nadat alle bij de examenfase behorende studie-

OER DEELTIJD



BREITNER ACADEMIE – STUDIEGIDS 2016–2017 205204 

punten zijn behaald, wordt het getuigschrift/ 
diploma behorend bij het afsluitend examen  
uitgereikt. Tot uitreiking wordt niet eerder over-
gegaan dan nadat de examencommissie heeft  
vastgesteld dat het totaal aantal studiepunten 
behaald voor de opleiding 240 bedraagt en aan  
de voorwaarden voor een geldige inschrijving  
is voldaan.

6.   De examencommissie besluit of het predicaat ‘cum 
laude’ op het diploma geplaatst mag worden. Een 
student komt hier uitsluitend voor in aanmerking 
als het gemiddelde examencijfer een 8 of hoger is 
en het laagste examencijfer niet lager dan een 7,5. 
Studieonderdelen waarbij een woordbeoordeling 
(onvoldoende, voldoende, goed) gehanteerd wordt, 
moeten met minimaal een voldoende zijn afgesloten. 
Eventuele vrijstellingen blijven buiten beschouwing 
voor het toekennen van de vermelding ‘cum laude’.

7.   De examencommissie verleent aan de afgestudeer-
de tegelijkertijd met de uitreiking van het diploma 
namens het College van Bestuur de graad Bachelor 
of Education (BEd).

8.   Het diploma gaat vergezeld van een Engels- en  
Nederlandstalig diplomasupplement, plus de  
cijferlijst.

9.  Een student die in zijn laatste studiejaar verkeert  
en studievertraging heeft opgelopen kan op vast-
gestelde momenten zijn afstudeeronderzoek laten 
beoordelen door zijn afstudeerbegeleider. De dead-
lines voor inleveren zijn 12.00 uur 's middags op de 
volgende data: 15 september, 15 december 2016,  
15 maart en 15 juni 2017.

Hoofdstuk 10 Studievoortgang en  
studiebegeleiding

artikel 10.1 Studievoortgang en studiebegeleiding 
1.  De academie draagt zorg voor een zodanige  

registratie van de studieresultaten dat ten minste 
eenmaal per semester aan elke student een over-
zicht verschaft kan worden van de door hem of  
haar behaalde resultaten in relatie tot het onder-
wijs- en examenprogramma van de opleiding.

2.  De studieloopbaanbegeleider zorgt voor de  
studiebegeleiding van de student en ziet erop toe  
dat periodiek de beschikbare informatie wordt  
overgedragen wanneer van toepassing.

Hoofdstuk 11 Openbaarheid van de 
toetsen en beoordelingen

artikel 11.1 Openbaarheid van de toetsen en  
beoordelingen 
1.  Afstudeerproducten kunnen aan publiek  

gepresenteerd worden in een eindsymposium.
2.  Alle andere toetsen zijn niet openbaar.
3.  Deelname aan het eindsymposium is voor-

behouden aan studenten die afstuderen,  
dat wil zeggen dat zij bij aanvang van het  
symposium alle studie punten behaald hebben.
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Hoofdstuk 12 Eigendom werk van  
studenten

artikel 12.1 Eigendom werk van studenten
1.  De academie behoudt het recht om materiaal van 

studenten te gebruiken voor communicatiedoelein-
den en in het kader van externe verantwoording. 

2.  Indien de maker van het werk bezwaar heeft tegen 
openbaarheid, dient deze dit na de beoordeling 
van het werk aan de directie schriftelijk kenbaar te 
maken.

Hoofdstuk 13 Bewaartermijn werken 
van studenten

artikel 13.1 Bewaartermijn werken van studenten
De opleiding dient afstudeerwerk van studenten  
mini maal 7 jaar na het uitschrijven van het diploma  
te bewaren in een fysieke of digitale vorm of een 
digi tale registratie van het werk. Werk van voor-
gaande jaren dient minimaal 2 jaar bewaard te 
blijven.Wanneer de student zelf een (digitaal)  
portfolio heeft bijgehouden, moet dit gedurende  
2 jaar beschikbaar blijven voor de opleiding.

Hoofdstuk 14 Klachten, beroep  
en bezwaar

artikel 14.1 Procedure 
1.  Een student die een klacht heeft over een  

beoordeling bespreekt deze in eerste instantie 
met de betreffende docent. Indien over de klacht 
geen consensus wordt bereikt, kan deze worden 
voor gelegd aan de examencommissie. De  
examencommissie doet binnen 3 weken nadat 
alle partijen zijn gehoord een bindende uitspraak.

2.  Tegen een beslissing van de examencommissie 
kan de student beroep aantekenen bij het  
College van Beroep voor de Examens (COBEX). 
Deze regeling staat beschreven in het  
Studentenstatuut.

Hoofdstuk 15 Slot- en  
invoeringsbepalingen 

artikel 15.1 Bekendmaking 
De faculteitsdirectie draagt zorg voor de bekend-
making binnen de faculteit van deze regeling en  
van eventuele wijzigingen daarvan. De regeling 
wordt aan alle studenten en medewerkers bekend 
gemaakt via het intranet en is opgenomen in de 
studiegids. 

artikel 15.2 Onvoorziene gevallen;  
hardheidsclausule 
1.  In zaken met betrekking tot beoordelingen en  

examens, waarin deze regeling niet voorziet,  
beslist de examencommissie. 
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2.  De examencommissie is bevoegd bepalingen van 
deze regeling buiten toepassing te laten of ervan  
af te wijken voor zover toepassing van deze  
regeling voor een student die in bijzondere  
omstandigheden verkeert, zal leiden tot  
onbillijkheid van overwegende aard. 

artikel 15.3 De inwerkingtreding en citeertitel 
1.    Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, 

de toetsen en beoordelingen en examens met 
ingang van het studiejaar 2016-2017.

2.    Deze regeling kan worden aangehaald als onder-
wijs- en examenregeling (OER) van de opleiding 
Docent beeldende kunst en vormgeving, deeltijd-
variant. 

Aldus vastgesteld bij besluit van de faculteits-
directeur en met instemming van de faculteitsraad 
van de Academie voor Beeldende Vorming  
(m.i.v. september 2016 Breitner Academie)  
d.d. 26 mei 2016. 

Rafael van Crimpen
directeur 
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De omslag van deze studiegids kan aan het begin en  
eind opengeklapt worden om de jaarplanning te lezen.

Breitner Academie
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam
www.breitneracademie.nl
tel. 020- 5277220

De Breitner Academie is vernoemd naar de  
Amsterdamse kunstenaar George Hendrik  
Breitner (1857–1923). Breitner leefde in de  
periode dat de academie is opgericht (1881).  
Hij was een vernieuwende schilder en een pionier  
op het gebied van fotografie. Breitner was een  
early adopter die het alledaagse leven in beeld  
bracht door te experimenteren met steeds  
weer nieuwere camera’s. Dit leidde tot nieuwe  
composities en het ontstaan van de snapshot.


