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Inleiding
Beste studenten,
Voor jullie ligt de studiehandleiding van de Bachelor of Cabaret van de Koningstheateracademie. Deze handleiding begint
in hoofdstuk 1 met een globale omschrijving van de opleiding als geheel en wordt in hoofdstuk 2 steeds verder
toegespitst op de vakken waaruit het curriculum bestaat. De studiekoppelingstabel geeft je een helder overzicht van de
opbouw van de studie in vakken, contacturen en studiebelastingsuren. Ook zie je bij ieder afzonderlijk vak vermeld staan
welke prestatie-indicatoren er worden getoetst. De complete lijst van competenties en prestatie-indicatoren vind je in
de competentiematrix (2.2. Competentiematrix).
Hoofdstuk drie van deze studiehandleiding bestaat uit de Onderwijsexamenregeling van de Academie (hierna: OER). In
de OER staan alle regelementen en procedures voor de tentaminering en examinering. Lees deze OER goed door. Hierin
staan je rechten en plichten als student en de mogelijke uitzonderingen hierop. In specifieke gevallen waarin deze OER
niet volstaat, worden de betreffende kwesties voorgelegd aan de examencommissie. Aansluitend vind je in hoofdstuk
vier alle studievoorzieningen van de Koningstheateracademie.
In hoofdstuk 5 en 6 worden de minor, projecten en stages toegelicht. Tot slot vind je in hoofdstuk 7 de inhoudelijke
opbouw van de afzonderlijke vakken en de wijze van tentaminering.
Veel plezier met je studie!
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1. Onderwijsprogramma Koningstheateracademie
De competentieontwikkeling van de Koningstheateracademie (hierna: KTA) als Bachelor of Cabaret verloopt in drie
fasen: de propedeutische fase (1e jaar), de verdiepingsfase (2e jaar en 3e jaar) en de profileringsfase (4e jaar). Iedere fase
wordt afgesloten met een competentie-examen. Voor iedere fase is tevens het vereiste niveau van de competenties
beschreven. De onderdelen van het programma zijn in iedere fase gericht op de eisen van het niveau van het afrondende
competentie-examen.
Programma KTA
Het programma van de KTA is opgedeeld in zestien onderwijsperiodes (OP1 t/m OP16). Het programma is vormgegeven
met behulp van vier leerlijnen. De integrale leerlijn omvat het theateratelier en de projecten. De conceptuele leerlijn
bestaat uit de ondersteunende kennisvakken. De vaardighedenleerlijn bestaat uit de kernvakken en de
praktijkondersteunende vakken. In de persoonlijke-ontwikkelingsleerlijn (p.o.) staan de artistieke supervisie en de
studieloopbaan van de student centraal.
Competenties en competentieniveaus
De opleiding werkt met drie competentieniveaus.
 Niveau 1 staat voor doorstroombekwaamheid en heeft betrekking op de mate van competentiebeheersing,
waardoor de student affiniteit met het beroep, de beroepsomgeving en de opleiding heeft ontwikkeld. De
opleiding stelt vast of de student over voldoende vaardigheden beschikt om door te stromen naar de
postpropedeutische fase.
 Niveau 2 staat voor basisbekwaamheid en heeft betrekking op een dusdanige verdieping en beheersing van de
competenties dat de opleiding de student in staat acht om zelfstandig (maar wel onder supervisie) de
activiteiten van de onderscheiden competenties op basaal niveau uit te voeren in realistische beroepssituaties
(bijvoorbeeld tijdens voorstellingen in kleine theaters).
 Niveau 3 staat voor startbekwaamheid en geeft aan dat de opleiding de student voldoende competent acht
om in het werkveld als beginnend beroepsbeoefenaar professioneel te opereren.
 Voor iedere competentie is een competentiekaart gemaakt. Op deze kaart staat per niveau een beschrijving van
de niveaukwalificatie en de daaraan gekoppelde prestatie-indicatoren.
Scholing van cabarettalent
De aspirant-student die zich aanmeldt voor auditie voor de Koningstheateracademie wil cabaretier worden.
Zijn/haar/hun basistalent kan verschillend zijn (zanger, acteur of schrijver); zijn/haar/hun ambitie ligt in het maken en
uitvoeren binnen het genre cabaret.
De basis van het vierjarige traject ligt in de ongedifferentieerde scholing van het cabarettalent. Een constante in de
opbouw van het curriculum is het theateratelier voor autonoom theaterwerk. In deze werkplaats zoekt de kunstenaar
zijn/haar/hun weg. Daarbij krijgt hij/zij/hen individuele coaching gericht op de ontwikkeling van zijn/haar/hun
persoonlijke talent. Daaromheen zijn in de propedeutische fase en in de verdiepingsfase (jaar 2 en jaar 3) de drie
kernvakken en de verschillende ondersteunende vakken gerangschikt.
Het majordeel van de Koningstheateracademie kent:
 Drie kernvakken:
o Acteren
o Schrijven
o Zang
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Ondersteunende praktijkvakken:
o Beweging: mime
o Stem: stem en spraak
o Improvisatietechniek, verhalen vertellen
o Instrumentale training: compositie, liedtekstinterpretatie
Daarnaast:
o Verplicht theaterbezoek, workshops en voor- en nabesprekingen met theatermakers. De
ondersteunende praktijkvakken zijn uitwerkingen van de kernvakken, aangevuld met de technische
training van stem en fysiek en aan theater maken gerelateerde kennisvakken.
o De projecten beslaan een belangrijk deel van het onderwijsprogramma. In de loop van de studiejaren
wordt de invulling daarvan in toenemende mate door de student bepaald.
o De zakelijke training vormt een belangrijk onderdeel van het lesprogramma, en loopt van basiskennis
van ondernemerschap tot het maken van een eigen ondernemingsplan
o Ondersteunende kennisvakken:
 Repertoirekennis, filosofie, cultuurgeschiedenis, literatuurgeschiedenis, dramaturgie, lecture
performance, scenografie, en muziektheorie en solfège.

De scholing in de eerste twee leerjaren is ongedifferentieerd. De propedeutische fase en verdiepingsfase 1 (jaar 2) zijn
een brede kennismaking met vele facetten van het vak en de opleiding. In de verdiepingsfase 2 (jaar 3) wordt een aantal
vakken geclusterd in onderwijsprojecten, zodat theorie- en praktijkvakken op elkaar aan kunnen sluiten en er meer
diepgang ontstaat. In de profileringfase 2 gaat de student zijn/haar/hun opleiding meer persoonlijk inkleuren. Ook maakt
de student de keuze voor een specialisatie (zang, schrijven of acteren) in een ‘aanvraag tot afstuderen’ die bestaat uit
een presentatie voor een commissie van kerndocenten en extern gecommitteerden tijdens het tweede competentieexamen.
In de profileringsfase (jaar 4, semester 3 en 4) worden de expertisekeuzevakken aangevuld met een beperkt aantal
verplichte ondersteunende vakken. Deze profilering komt tot stand door aanvullende scholing op maat in technische
vaardigheden en gerelateerde kennisvakken. Vanuit de gekozen expertise werken studenten aan theaterprojecten. In
het tweede en derde jaar wordt ook al bescheiden de overstap gemaakt naar het werkveld. Alles is er nu op gericht
dat de projecten en het eigen theatermateriaal worden getoond in kleine theaters. In het vierde jaar ligt het accent
voor de student op de overgang naar de beroepssituatie. Allereerst door de keuze van een vrije minor. De supervisor
adviseert de student over een passende minorkeuze in het licht van de totale opleiding en de persoonlijke ambities
van de student. De student heeft de mogelijkheid uit drie varianten bij zijn/haar/hun minorkeuze: een vrije minor van
30 ECT’S; een minor van 15 ECT’s met een scriptie van 15 ECT’s; of een zakelijke minor van 30 ECT’s. In dit laatste geval
wordt aan de student vrijstelling verleend voor de zakelijke training in het vierde jaar. Voor verdere informatie zie
informatie onder
5. Minor
Daarna kiest de student zijn/haar/hun team aan specialisten (regisseur, vormgever, afstudeerbegeleider) en gaat in
repetitie voor zijn/haar/hun voorstelling (solo, duo, trio of ensemble). De voorstelling speelt in een kleine try-outtour
langs een tiental theaters en huiskamers. Daarnaast wordt er van de studenten verwacht dat het ondernemingsplan dat
zij in het derde jaar hebben ontwikkeld omgezet wordt in een strategisch plan en een website, waarmee ze zich duidelijk
weten te positioneren als ondernemend theatermaker.
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2. Compententie-onderwijs
2.1. Studiekoppelingstabel
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2.2. Competentiematrix
Competentiekaarten Bachelor of Cabaret
Toelichting:
 Op de competentiekaarten van de opleiding is bij de beschrijving van de competentie de aanduiding ‘de
cabaretier’ uit het beroepsprofiel vervangen door ‘de student’. De kaarten sluiten immers aan bij het
opleidingsprofiel
 “>>>>>” geeft aan dat de op een hoger niveau geformuleerde prestatie de prestatie van de vorige niveaus
impliceert.

Competentie 1: Artistieke visie
De student heeft het vermogen om zichzelf bewust te plaatsen binnen de evoluerende traditie van het cabaret

niveau 1
De student demonstreert zijn/haar/hun
fascinatie,
zijn/haar/hun
innerlijke
noodzaak en zijn/haar/hun ambitie voor
cabaret. Hij/zij/hen kent de bestaande
cabaretberoepspraktijk en is in staat een
gefundeerde mening te geven over
voorstellingen en cabaretiers

niveau 2
<<<< Hij/zij/hen kent daarbij ook de
geschiedenis van het cabaret en kan
zijn/haar/hun eigen voorkeur in de
beroepspraktijk gefundeerd benoemen,
alsmede de invloeden die zijn/haar/hun
eigen visie ondervindt van het werk van
anderen/voorgangers

niveau 3
<<<< Daarbovenop geeft de student in
zijn/haar/hun persoonlijke werk uiting
aan zijn/haar/hun visie op cabaret en
levert hij/zij/hen een bijdrage aan de
ontwikkeling van het cabaret met
zijn/haar/hun
eigen
persoonlijke
handtekening

prestatie-indicatoren:
1. De student kan duidelijk verwoorden
wat hem/haar/hen inspireert en uit dat in
zijn/haar/hun gedrag

prestatie-indicatoren:
1. De student maakt zijn/haar/hun
artistieke visie zichtbaar op het toneel

2.
De
student
repertoirekennis

prestatie-indicatoren:
1. De student kan zich vanuit
zijn/haar/hun artistieke visie duidelijk
plaatsen in de beroepspraktijk en kan
aangeven welke invloeden hij/zij/hen
ondervonden
heeft
van
andere
cabaretiers of stromingen binnen het
cabaret.
basale 2. De student heeft diepgaande
historische repertoirekennis

2. Hij/zij/hen kan verwoorden wat
zijn/haar/hun unieke bijdrage aan het
cabaret is

heeft

3. De student bezoekt 15 keer een 3. De student bezoekt 15 keer een 3. de student blijft
cabaretvoorstelling
cabaretvoorstelling
voorstellingen bezoeken
4. Hij/zij/hen kan een gefundeerde 4. Hij/zij/hen ontwikkelt zijn/haar/hun
mening geven over een voorstelling in vaardigheden in het analyseren van een
woord en geschrift
voorstelling op het niveau van
compositie, toeschouwer en context en is
in staat om op zijn/haar/hun eigen
bevindingen te reflecteren.
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aantoonbaar

Competentie 2: Creërend vermogen
De student demonstreert zijn/haar/hun vermogen om eigen artistieke ideeën en concepten vorm te geven in taal,
verhaal (tekst of lied) en beeld en verder te ontwikkelen
niveau 1

niveau 2

niveau 3

De
student
zet
zijn/haar/hun
persoonlijke engagement en zijn/haar/
hun humoristisch vermogen als bron in
voor creatieve verbeelding en geeft het
vorm in taal, verhaal (tekst of lied) en
beeld en verkent de grenzen van zijn
fantasie

>>>> De student verwerkt fundamentele
schrijftechnieken
en
compositietechnieken in taal en teksten. Hij/zij/hen
herkent in zijn/haar/hun persoonlijk
engagement de algemeen menselijke
waarden en verwerkt juist die in
zijn/haar/hun werk. Hij/zij/hen laat zich
daarbij ook inspireren door de wereld om
hem/haar/hen heen

>>>> De student geeft zijn/haar/hun
authentieke persoonlijke verbeeldingskracht vorm in beeld en talige uitingen als
monologen, conferences, sketches of in
liederen, en bedient zich daarbij
eigenzinnig van de voor zijn/haar/hun
persoon en doel geschikte technieken

prestatie-indicatoren:

prestatie-indicatoren:

prestatie-indicatoren:

De
student
perfectioneert 1. De student kiest bij het scheppen van
1. De student kan vanuit zijn/haar/hun 1.
persoonlijke engagement (lied)teksten zijn/haar/hun teksten door doelgericht zijn/haar/hun repertoire doelbewust en
schrijven
(literaire) technieken in te zetten
eigenzinnige technieken en middelen
2. De student kan vanuit zijn/haar/hun 2. Hij/zij/hen biedt in zijn/haar/hun
persoonlijke
engagement
verhalen materiaal anderen toegang om door te
vertellen
dringen in zijn/haar/hun persoonlijke
verbeeldingswereld

2. Hij/zij/hen ontwikkelt zijn/haar/hun
schrijftechnieken
en
compositietechnieken vanuit de noodzaak van
zijn/haar/hun persoonlijke artistieke
visie
3. De student geeft vorm aan 3. De student ontwikkelt een persoonlijk 3. Hij/zij/hen bereikt met taal, verhaal,
zijn/haar/hun humoristisch talent in bewegingsidioom, en kan dat idioom lied, beweging en beeld bij het publiek
inzetten in een persoonlijk product
het door hem/haar/hen gewenste effect
taal, verhaal en beeld
4.

De

student

geeft

vorm

aan

zijn/haar/hun beeldend vermogen en

beeldend inzicht met betrekking tot het
fysieke. Zowel de ruimte als het lichaam
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Competentie 3: Vermogen tot samenwerken
De student demonstreert zijn/haar/hun vermogen om samen te werken vanuit zijn/haar/hun specifieke expertise
binnen een gezamenlijk proces naar een artistiek eindproduct
niveau 1

niveau 2

niveau 3

>>>> De student kiest op grond van
zijn/haar/hun eigen manier van werken
samenwerkingspartners in een productie
bij het tot stand brengen van een artistiek
product

>>>> De student is in staat de
eindverantwoordelijkheid op zich te
nemen voor het in samenwerking met
anderen tot stand te brengen artistieke
product. Daarbij laat hij/zij/hen aan
anderen voldoende ruimte om zichzelf te
kunnen ontplooien

prestatie-indicatoren:

prestatie-indicatoren:

prestatie-indicatoren:

1. De deelnemer levert in samenwerking
met anderen een persoonlijke, praktische
en artistieke bijdrage aan diverse
projecten
2. De deelnemer werkt vanuit
zijn/haar/hun
artistieke,
organisatorische en zakelijke expertise
mee aan academie brede projecten

1. De student is zowel in staat om te 1. De student geeft leiding aan anderen bij
inspireren, als om zich door anderen te de totstandkoming van een artistiek
laten inspireren
product en draagt daarvoor de
eindverantwoordelijkheid
2. De student komt in een productie met 2. De student gebruikt aantoonbaar de
zijn/haar/hun
collega’s
tot kwaliteiten van anderen in zo'n proces en
overeenstemming bij het maken van laat hen voldoende ruimte om invulling te
geven aan hun eigen artistieke doelen
keuzes

De student kan in groepsprocessen
anderen
samenwerken
aan
gemeenschappelijk product, houdt
daarbij aan afspraken en aan de
hem/haar/hen toebedeelde rollen

met
een
zich
aan
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Competentie 4: Communicatief vermogen
De student kan op heldere en overtuigende wijze communiceren (zowel verbaal als in schrift) over ideeën en concepten
van zijn/haar/hun product
niveau 1

niveau 2

niveau 3

het concept van
zijn/haar/hun
product
tegenover
zijn/haar/hun
medestudenten
benoemen
in
termen
van
onderzoeksvra(a)g(en),
thema’s,
werkwijze en vormkeuze. Daarbij kan
hij/zij/hen zowel persoonlijk engagement
als ook verbeelding en vormkeuze van
zijn/haar/hun product gefundeerd te
benoemen in relatie tot zijn/haar/hun
artistieke visie

>>>>De student kan van zijn/haar/hun
eigen voorkeuren en mogelijkheden als
cabaretier verwoorden in relatie tot de
hedendaagse cabaretpraktijk in al zijn
diversiteit

>>>>De student kan efficiënt en effectief
zijn cabaretproduct presenteren aan
derden,
zoals
impresariaten,
doelgroepen, bedrijfsleven, (culturele)
organisaties en massamedia. Daarnaast
kan hij/zij/hen in gesprek met collega’s
met
kennis
communiceren
over
tendensen en ontwikkelingen binnen het
cabaret

prestatie-indicatoren:

prestatie-indicatoren:

prestatie-indicatoren:

1. De student kan bij zijn/haar/hun
persoonlijke
producten
onderzoeksvra(a)g(en),
thema’s,
werkwijze, vormkeuze op basale wijze
verantwoorden

1.

1. De student kan een inhoudelijke
bijdrage leveren in een debat met
collega’s
over
tendensen
en
ontwikkelingen in het hedendaags cabaret

De

student

kan

De

student kan zichzelf met
persoonlijke talenten,
technieken en visie een plaats geven in het
actuele
cabaretlandschap,
en
dit
helder verwoorden

zijn/haar/hun

2. Hij/zij/hen kan bij zijn producten
verwoorden hoe zij zich verhouden tot
zijn/haar/hun persoonlijke visie
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Competentie 5: Ambachtelijk vermogen
De student heeft het vermogen om zijn/haar/hun persoonlijk en/of maatschappelijk engagement op het toneel te
brengen in een authentiek en (technisch) professioneel artistiek eindproduct waarin hij/zij/hen een kritisch en
inspirerend tijdsbeeld toont
niveau 1

niveau 2

niveau 3

De student beheerst basale theatrale
communicatievormen bij het uitdrukken
van zijn persoonlijke engagement. Maakt
professioneel gebruik van stem en
beweging, van acteervaardigheden en
basale muzikale vaardigheden

>>>> Hij/zij/hen perfectioneert op basis
van zijn/haar/hun artistieke talent en
visie gericht zijn expertisegebied(en) en
zijn/haar/hun talige ambachtelijke
vermogens

>>>> Beheerst integraal alle ambachtelijk
professionele aspecten van het scheppen
en
van
de
performance
van
zijn/haar/hun artistiek product

prestatie-indicatoren:

prestatie-indicatoren:

prestatie-indicatoren:

1. De student beheerst basale theatrale 1. De student communiceert op 1. De student beheerst alle aspecten van
communicatieprincipes
en
toont persoonlijke
en
waar
nodig theatrale communicatie
interactie met zijn publiek
improviserende wijze met zijn publiek

2. De student beheerst basale acteer – en 2 De student kan de basale improvisatie- 2. De student brengt tijdens de
bewegingsvaardigheden,
liedtekst- en bewegingstechnieken omzetten in voorstelling
een
persoonlijke
en
interpretatie en improvisatietechnieken
scenes en acts
interactieve relatie tot stand met
zijn/haar/hun publiek
3. De student kan zijn/haar/hun stem- en 3. De student kan via tekstinterpretatie, 3. De voorstelling van de student vertoont
zangtechniek basaal toepassen en kan in beweging en verbeelding op een adequate voldoende vaktechnische kwaliteiten
manier
transformeren
naar
een
basale muzikale termen communiceren
(toneel)personage
4. De student heeft kennis van 4 De student is in staat om in (lied)teksten 4. De student beheerst zijn/haar/hun
compositietechnieken, en solfège en past het persoonlijke en het muzikale te techniek zodanig dat hij/zij/hen in
die kennis toe
combineren in de interpretatie
zijn/haar/hun voorstelling het niveau
van louter ambachtelijkheid overstijgt
5.De student toont het vermogen om 5. De student verfijnt zijn/haar/hun 5. De student toont grote professionaliteit
zijn/haar/hun
idee/fascinatie
via muzikale vaardigheden (stem- en op zijn/haar/hun gebied van expertise
verbeelding om te zetten naar een helder zangtechniek, compositie en kennis van
concept, en toont inzicht in theatrale solfège)
vormgeving
6. De student is in staat (lied)teksten op 6. De student toont inzicht en vaardigheid 6. De student gebruikt zijn/haar/hun
persoonlijke wijze te interpreteren
in de verschillende vormen van humor, taalarsenaal oorspronkelijk, prikkelend en
ironie en satire. En kan die inzetten in een verrassend en volstrekt aansluitend bij
doordachte mix van theatrale (tekst) zijn/haar/hun
artistieke
en
vormen
communicatieve doelen
7.De student heeft basale kennis van aan 7. De student toont aanleg voor het door 7. De student verfijnt zijn/haar/hun
cabaret verwante theatergenres
hem/haar/hen gekozen gebied van theatrale performance door waar van
expertise
toepassing doelgericht gebruik te maken
van licht, geluid, video, multimedia,
scenografie
en
decoren
kostuumontwerp
8. De student kent en herkent een basaal 8. De student kent en herkent een breed
arsenaal van literaire schrijftechnieken en arsenaal van literaire schrijftechnieken en
talige compositietechnieken
talige compositietechnieken en kan deze
kennis toepassen
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9. De student heeft (basale) kennis van de
historische en maatschappelijke context
waarin
literaire
teksten
en
kleinkunstteksten
begrepen
en
geïnterpreteerd kunnen worden.

9. De student heeft ruime kennis van de
historische en maatschappelijke context
waarin literaire teksten en kleinkunst
teksten begrepen en geïnterpreteerd
kunnen worden, en kan die kennis
toepassen
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Competentie 6: Ondernemerschap
De student beschikt over organisatievermogen en ondernemerschap
niveau 1

niveau 2

niveau 3

De student beschikt over de ‘harde feiten’ De student beschikt over de keuze voor De student beschikt over zakelijk inzicht
om zich zakelijk goed te organiseren.
een zakelijke organisatievorm om in en kan zijn/haar/hun product in relatie
opdracht te werken
tot opdrachtgevers op de markt zetten

prestatie-indicatoren:
1. De student verkent de beroepspraktijk 1. De student organiseert zijn/haar/hun 1. De student beschikt over kennis en
in het genre cabaret op de zakelijke eigen stage/projecten en doet daar vaardigheden die noodzakelijk zijn om als
aspecten.
kleine zelfstandige te functioneren
verslag van

2. De student verkent de zakelijke 2. De student kan zijn/haar/hun eigen 2. De student kan zijn/haar/hun
organisatievormen van de cabaretier
businessplan opstellen en kan dat ondernemingsplan omzetten in een
adequaat toelichten aan derden
strategisch
plan/website
en
dat
presenteren aan derden
3.De student kent de ‘harde’ feiten van 3. De student heeft zicht op 3. De student staat zo nodig open voor
het ondernemerschap
zijn/haar/hun ondernemerschap en kan aanverwante beroepsmogelijkheden in
media, bedrijven, en op andere plaatsen
dat adequaat toelichten aan derden
buiten de theaters
4. De student vertaalt zijn/haar/hun
missie in een waardepropositie die zowel
voor autonoom als voor toegepast werk
geldt
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Competentie 7: Omgevingsgerichtheid
De student heeft een breed referentiekader en laat zich in zijn/haar/hun visie op mens en maatschappij, kunst en
cultuur en op cabaret inspireren door diverse bronnen, waaronder zowel de alledaagse maatschappelijke actualiteit,
als door (multi)culturele en wetenschappelijke bronnen
niveau 1
niveau 2
niveau 3
De student reageert direct of indirect op De student kan zijn/haar/hun artistieke De student heeft een visie op de functie
de actualiteit en de wereld om zich heen. werk vanuit zijn/haar/hun persoonlijke van kunst, en van cabaret in het bijzonder
Hij/zij/hen onderzoekt bronnen indien visie relateren aan de wereld om in
de
hedendaagse
samenleving.
Hij/zij/hen kan ook levensbeschouwelijke
hij/zij/hen in zijn/haar/hun product hem/haar/hen heen.
en filosofische vragen en thema's
reageert op deze werkelijkheid
verwerken in zijn/haar/hun producten

prestatie-indicatoren:

prestatie-indicatoren:

prestatie-indicatoren:

1. De student onderzoekt de thema's en
onderwerpen
inhoudelijk
alvorens
hij/zij/hen die gebruikt in teksten of in
voorstellingen en beschikt over basale
doelgerichte researchmethoden

1. De student kan in zijn/haar/hun
product een breed publiek aan zich binden
door het creëren van herkenbare
algemeen menselijke en maatschappelijke
referentiekaders

1.

2. De student heeft basale literair 2. De student heeft vergaande kennis van
historische en cultuurhistorische kennis
stromingen en de belangrijkste auteurs op
gebied van politieke en sociale filosofie,
en hun relevantie voor maatschappelijke
thema’s
3. De student heeft basale kennis van 3. De student kan inspiratie putten uit
dramaturgie en de theatergeschiedenis
literatuur, kunst en andere vormen van
cultuur
4. De student heeft basale kennis van 4. De student kan eigen theatermateriaal
stromingen en de belangrijkste auteurs op filosofisch bevragen en deze filosofische
gebied van politieke en sociale filosofie
bevraging dramatiseren tot nieuw
spelmateriaal.

5. De student heeft kennis van 5. De student kan dramaturgische
basisbegrippen van politieke en sociale technieken toepassen op zijn/haar/hun
filosofie en basiskennis over hun eigen theatermateriaal
relevantie voor de huidige maatschappij
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De

student

stelt

zich

vanuit

zijn/haar/hun artistieke visie en doelen

op de hoogte van het werk en de ideeën
van
beroepsgenoten
en
van
schrijvers en kunstenaars uit andere
disciplines en andere culturen en kan zich
daardoor laten inspireren
2. De student kan kritisch reflecteren op
de
huidige
maatschappij,
kan
zijn/haar/hun standpunt argumentatief
onderbouwen en bedient zich daarbij
door de kennis van politieke en sociale
filosofie
3. De student heeft persoonlijke
opvattingen over plaats en functie van
cabaret in de verschillende sectoren van
de samenleving
4. De student kan binnen bepaalde
grenzen een voorstelling inhoudelijk
aanpassen aan de wensen van publiek
en/of opdrachtgevers

Competentie 8: Lerend vermogen
De student laat in zijn/haar/hun werk zien dat hij/zij/hen constant bezig is met zijn/haar/hun artistieke ontwikkeling
en persoonlijke ontwikkeling tot cabaretier
niveau 1

niveau 2

De student gaat over tot concrete
verbeteracties
bij
geconstateerde
zwakken kanten m.b.t. een specifiek
product

niveau 3

>>>> De student richt zijn/haar/hun >>>> De student onderneemt doelgericht
acties op verdere scholing in voor acties die in het belang zijn van de door
hem/haar/hen vanuit het oogpunt van hem/haar/hen gewenste profilering
sterkte en zwakte relevante gebieden

prestatie-indicatoren:

prestatie-indicatoren:

prestatie-indicatoren:

1. De student verbetert de kwaliteit van de 1. De student besteedt aantoonbaar 1. De student verricht aantoonbaar
producties door gerichte verbetering van aandacht aan zwakke (onderdelen van) activiteiten die sterk gericht zijn op
vakken
zijn/haar/hun eigen inbreng
zijn/haar/hun profilering en stelt en
realiseert daarbij zijn/haar/hun eigen
leerdoelen
2. De student kan feedback verwerken in 2. De student vergroot zijn/haar/hun
zijn/haar/hun literaire, muzikale en kwaliteiten in zijn/haar/hun expertiseartistieke producten
vakken
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Competentie 9: Reflectief vermogen
De student demonstreert zijn/haar/hun vermogen om te reflecteren op eigen artistieke ontwikkeling
niveau 1

niveau 2

niveau 3

De student evalueert zijn/haar/hun
prestaties in specifieke producties en
staat daarbij open voor kritiek van
anderen

>>>> De student reflecteert bewust op
zijn/haar/hun talent, zijn/haar/hun
technische
sterkten
en
zwakten.
Hij/zij/hen
kan
zijn/haar/hun
expertisegebied benoemen en relateren
aan zijn/haar/hun talent, sterkten en
zwakten

>>>> De student profileert zich vanuit
eigen talent en expertise doelbewust en
kan aangeven wat hem/haar/hen
motiveert tot deze profilering en welke
doelen hij/zij/hen moet realiseren om zich
succesvol te profileren

prestatie-indicatoren:

prestatie-indicatoren:

prestatie-indicatoren:

1. De student weet zijn/haar/hun
artistieke handelen te evalueren en
zonder
afbreuk
te
doen
aan
zijn/haar/hun authenticiteit zo nodig
beter af te stemmen op de eisen van
beroepsgenoten, opdrachtgevers en
publiek
2. Hij/zij/hen laat zich daarbij raden door 2. Hij/zij/hen bepaalt op grond daarvan 2. De student kan kritisch op
anderen, maar neemt zelf beslissingen
zijn/haar/hun expertise
zijn/haar/hun artistieke vaardigheden
reflecteren en kan in iedere fase nog
aangeven wat hij/zij/hen nog wil/moet
leren
1. De student weet het midden te vinden 1. De student toont inzicht te hebben in
tussen zijn/haar/hun artistieke ambities kwaliteiten van het cabaret en van
en de kwaliteitseisen die het beroep stelt cabaretiers en kan zijn/haar/hun eigen
kwaliteiten realistisch inschatten

3. De student kan kritisch reflecteren op 3. De student kan zijn/haar/hun kritische
eigen
artistieke,
intellectuele,
en reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar
ambachtelijke ontwikkeling
verwerken
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Competentie 10: Innovatief vermogen
De student laat in zijn/haar/hun werk een oriënterende en onderzoekende houding zien
niveau 1

niveau 2

niveau 3

De student verwerft inzicht in wat >>>>
De
student
onderzoekt
gangbaar is in cabaret en wat ontwikkelingen in het cabaret en gaat bij
vernieuwend is
zichzelf na in hoeverre hij/zij/hen zelf
vernieuwend kan zijn

>>>> De student onderzoekt een
specifieke
artistieke
ontwikkeling/
vernieuwing in het cabaret of onderzoekt
aspecten
van
de
veranderende
sociaaleconomische positie van de
cabaretier

prestatie-indicatoren:

prestatie-indicatoren:

prestatie-indicatoren:

1. De student verdiept zich in
uiteenlopende
kennisgebieden
die
dienstbaar zijn aan theater in het
algemeen en cabaret in het bijzonder,
zoals kunst en literatuur, sociologie,
politiek en filosofie

1. De student kan aangeven hoe 1. Hij/zij/hen legt zijn/haar/hun
hij/zij/hen
vanuit
zijn/haar/hun bevindingen op voldoende wijze vast in
artistieke visie denkt over actuele trends een scriptie
en vernieuwingen

2. De student kan een aantal actuele 2. De student kiest een minor uit
ontwikkelingen en vernieuwingen in de vakgebieden als literatuur, politiek,
wereld van het cabaret benoemen
filosofie, sociologie, psychologie etc.*

*Indicator behorend bij de uitstroom Onderzoek
Versie competentiekaarten
Laatst gewijzigd september 2021
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2.3. De competentie-examinering
Omdat we een opleidingscurriculum hebben op HBO-niveau, ronden we ook af volgens de officiële HBO-procedure,
namelijk met competentie-examens (3). Bij een competentie-examen wordt vastgesteld welke competenties de student
heeft verworven en op welk niveau. Overzicht competentie-examinering
1. Eind eerste jaar: competentie-examen 1 (propedeuse)
2. Einde derde jaar: competentie examen 2 (verdiepingsfase)
3. Eindexamen: competentie examen 3 (profilering)

2.3.1. Competentie-examen propedeuse - leerjaar 1
Het Competentie-examen Propedeuse leerjaar 1 (overgang leerjaar 1 naar leerjaar 2) vindt plaats op het einde van
leerjaar 1. Het propedeusejaar heeft een verwijzende en selecterende functie in de zin dat er wordt gekeken of het
beeld dat is ontstaan tijdens de audities ook strookt met de dagelijkse gang van zaken. Ook voor de studenten biedt dit
jaar de mogelijkheid om vast te stellen of hij/zij/hen de opleiding aan kan, of verder zou willen volgen. Tevens verschaft
het propedeusejaar inzicht in het vak en kan de student voor zichzelf bepalen of hij/zij/hen dit vak verder ambieert. Na
de eerste evaluatie kan een student worden aangezegd (Voorlopig Negatief Studieadvies, VNSA). Deze aanzegging kan
plaatsvinden wanneer de student geen voldoende heeft behaald voor het vak theateratelier. Daarnaast kan de
docentenvergadering besluiten om de student aan te zeggen wanneer twee vakken niet met een voldoende zijn
afgesloten.
In het propedeusejaar kan in de docentenvergadering besloten worden dat de student moet stoppen met de opleiding
In dit geval krijgt de student een Negatief Bindend Studieadvies (BSA). Een negatief advies kan worden gegeven wanneer
het vak theateratelier niet met een voldoende is afgesloten. Daarnaast kan een negatief advies worden gegeven
wanneer twee vakken niet met een voldoende zijn afgesloten. Om het vak een jaar later in te mogen halen, moet de
toestemming worden gevraagd aan de examencommissie.
Wanneer de propedeuse behaald is, wordt dit schriftelijk vastgelegd en als zodanig gecommuniceerd aan de student.
Het behalen van de propedeuse geldt als een uitspraak van vertrouwen dat de student de opleiding met goed gevolg zal
voltooien.
De onderdelen van het competentie-examen bestaan uit een portfolio waarin bewijsstukken aanwezig zijn die aantonen
dat:
 Alle examens (praktische vakken, theoretische vakken, etc.) voldoende beoordeeld zijn;
 Alle verplichte voorstellingen zijn bezocht;
 Voldaan is aan de aanwezigheidsplicht (80%);
 De eindpresentatie met een voldoende is beoordeeld;
 De evaluaties, en POP en PAP op tijd zijn ingeleverd en inhoudelijk voldoende zijn ingevuld en met een
voldoende zijn beoordeeld.
Het schrijven van een semesterevaluatie, een POP, een PAP en een jaarlijks reflectieverslag
Twee keer per jaar, voorafgaand aan de evaluatiegesprekken, maakt elke student:
 In december én in mei: Semesterevaluatie (van minimaal 1000 woorden) aan de hand van een aantal prestatieindicatoren:
o Gebruik in december de prestatie-indicatoren die je hieronder kunt vinden onder het kopje Prestatieindicatoren voor semesterevaluatie, POP en PAP (jaar 1, semester 1)
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Gebruik in mei de prestatie-indicatoren die je hieronder kunt vinden onder het kopje Prestatieindicatoren voor semesterevaluatie, POP en PAP (jaar 1, semester 2)
In december én in mei: POP, een persoonlijk ontwikkelingsplan (zie ook het POP-model in bijlage). Deze vormen
leerdoelen: waar loop je nog tegen aan? Waar moet nog meer aan gewerkt worden? etc. Je moet dit doen door
het model te gebruiken dat je in de bijlage vindt.
o Gebruik in december de prestatie-indicatoren die je hieronder kunt vinden onder het kopje Prestatieindicatoren voor semesterevaluatie, POP en PAP (jaar 1, semester 1)
o Gebruik in mei de prestatie-indicatoren die je hieronder kunt vinden onder het kopje Prestatieindicatoren voor semesterevaluatie, POP en PAP (jaar 1, semester 2)
In december én in mei: PAP, een persoonlijk plan van aanpak (zie ook het PAP-model in bijlage). Omschrijf in je
PAP-model hoe je deze leerdoelen denkt te realiseren. Met andere woorden: wat is daarvoor nodig? Je moet
dit doen door het model te gebruiken dat je in de bijlage vindt.
o





Daarnaast maakt elke student aan het eind van het jaar:
 In mei: Een jaarlijks reflectieverslag (van minimaal 1000 woorden) als voorbereiding op het eindgesprek met de
opleidingsdirecteur en de dramaturg, aan de hand van de prestatie-indicatoren die je hieronder kunt vinden
onder het kopje Prestatie-indicatoren voor eindgesprek (1e jaar)
Eindgesprek
Het laatste onderdeel van het eerste jaar bestaat uit een eindgesprek met de directeur en dramaturg van de opleiding.
In het eindgesprek wordt kort ingegaan op de bevindingen van de docentenvergadering (tentamenresultaten) en op de
evaluatie/POP & PAP van de student. De focus van het eindgesprek ligt op de reflectie van de student op het eigen
functioneren en het positioneren in het vak. Voorafgaand aan het gesprek schrijft de student een reflectie (1000
woorden).

2.3.2 Prestatie-indicatoren jaar 1
Prestatie-indicatoren voor semesterevaluatie, POP en PAP (jaar 1, semester 1)
 Artistieke visie:
o Prestatie-indicator 1.1.4: Hij/zij/hen kan een gefundeerde mening geven over een voorstelling in woord
en geschrift.
 Creërend vermogen:
o Prestatie-indicator 2.1.1: De student kan vanuit zijn/haar/hun persoonlijk engagement (lied)teksten
schrijven;
o Prestatie-indicator 2.1.2: De student kan vanuit zijn/haar/hun persoonlijk engagement verhalen
vertellen;
o Prestatie-indicator 2.1.3: De student geeft vorm aan zijn humoristische talent in taal, verhaal en beeld.
 Ambachtelijk vermogen
o Prestatie-indicator 5.1.1: De student beheerst basale theatrale communicatieprincipes en toont
interactie met zijn publiek;
o Prestatie-indicator 5.1.2: De student beheerst basale acteer- en bewegingsvaardigheden, en
improvisatietechnieken;
o Prestatie-indicator 5.1.3: De student kan zijn/haar/hun stem- en zangtechniek basaal toepassen en kan
in basale muzikale termen communiceren;
o Prestatie-indicator 5.1.5: De student toont het vermogen om zijn/haar/hun idee/fascinatie via
verbeelding om te zetten naar een helder concept, en toont inzicht in theatrale vormgeving.
Prestatie-indicatoren voor semesterevaluatie, POP en PAP (jaar 1, semester 2)
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Schrijf in mei een evaluatie over het hele voorgaande semester (van minimaal 1000 woorden). Hierin moeten tenminste
de volgende geselecteerde indicatoren uit niveau 2 worden besproken:
 Artistieke visie:
o Prestatie-indicator 1.2.1: De student kan zich vanuit zijn/haar/hun artistieke visie duidelijk plaatsen in
de beroepspraktijk, en kan aangeven welke invloeden hij/zij/hen ondervonden heeft van andere
cabaretiers of stromingen binnen het cabaret.
 Creërend vermogen:
o Prestatie-indicator 2.2.1: De student perfectioneert zijn/haar/hun teksten door doelgericht (literaire)
technieken in te zetten;
o Prestatie-indicator 2.2.2: Hij/zij/hen biedt in zijn/haar/hun materiaal anderen toegang om door te
dringen in zijn/haar/hun persoonlijke verbeeldingswereld.
 Ambachtelijk vermogen
o Prestatie-indicator 5.2.1: De student communiceert op persoonlijke en waar nodig improviserende
wijze met zijn/haar/hun publiek;
o Prestatie-indicator 5.2.7: De student toont aanleg voor het door hem/haar/hen gekozen gebied van
expertise.
Prestatie-indicatoren voor eindgesprek (1e jaar)
Dit eindgesprek wordt beoordeeld aan de hand van de volgende prestatie-indicatoren:
 1.1.1 De student kan duidelijk verwoorden wat hem/haar/hen inspireert en uit dat in zijn/haar/hun gedrag;
 4.1.1 De student kan bij zijn/haar/hun persoonlijke producten onderzoeksvra(a)g(en), thema’s, werkwijze,
vormkeuze overtuigend verantwoorden;
 9.1.1: De student weet het midden te vinden tussen zijn/haar/hun artistieke ambities en de kwaliteitseisen die het
beroep stelt;
 9.1.3: De student kan kritisch reflecteren op eigen artistieke, intellectuele, en ambachtelijke ontwikkeling;
 10.1.1: De student verdiept zich in uiteenlopende kennisgebieden die dienstbaar zijn aan theater in het algemeen
en cabaret in het bijzonder, zoals kunst en literatuur, sociologie, politiek en filosofie.
Als het eindgesprek met een voldoende wordt afgesloten is het competentie-examen behaald.

Verdiepende fase
De verdiepende fase van de studie bestaat uit twee jaren: leerjaar 2 en leerjaar 3. Dat betekent dat je op het einde van
je propedeuse een aantal prestatie-indicatoren uit niveau 2 kiest voor de POP waarop je als eerste wilt inzetten. Op het
einde van leerjaar 2 evalueer je deze prestatie-indicatoren en ga je verder met de andere, nog te behalen prestatieindicatoren uit niveau 2. Op het eind van leerjaar drie moeten alle prestatie-indicatoren behaald zijn.

2.3.3. Overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3
Voor de overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3 hebben de studenten een portfolio waarin bewijsstukken aanwezig zijn
die aantonen dat:
- Alle tentamens voor het tweede leerjaar voldoende beoordeeld zijn;
- Alle praktische vakken voldoende beoordeeld zijn (mime, logopedie);
- Alle verplichte voorstellingen zijn bezocht;
- Voldaan is aan de aanwezigheidsplicht (80%);
- De eindpresentatie met een voldoende is beoordeeld;
- Evaluatie en POP/PAP inhoudelijk voldoende is ingevuld en ingeleverd.
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Indien student voor een vak geen voldoende heeft aan het einde van het studiejaar dan moet de student een verzoek
indienen bij de examencommissie om dit vak alsnog in te halen. Dit geldt niet voor jaar 2 omdat jaar 2 geen competentieexamen kent. Echter: de opleiding kan geen garanties geven dat de vakken zo ingeroosterd kunnen worden dat de
studenten alle openstaande vakken uit jaar 2 in jaar 3 in kunnen halen. Hieruit voortvloeiende kosten zijn voor de
rekening van de student.
Het schrijven van een semesterevaluatie, een POP, een PAP en een jaarlijks reflectieverslag
Twee keer per jaar, voorafgaand aan de evaluatiegesprekken, maakt elke student:
 In december én in mei: semesterevaluatie (-van minimaal 1000 woorden) aan de hand van een aantal prestatieindicatoren:
o Gebruik in december de prestatie-indicatoren die je hieronder kunt vinden onder het kopje Prestatieindicatoren voor semesterevaluatie, POP en PAP (jaar 2, semester 1 en 2)
o Gebruik in mei de prestatie-indicatoren die je hieronder kunt vinden onder het kopje Prestatieindicatoren voor semesterevaluatie, POP en PAP (jaar 2, semester 1 en 2)
 In december én in mei: POP, een persoonlijk ontwikkelingsplan (zie ook het POP-model in bijlage). Deze vormen
leerdoelen: waar loop je nog tegen aan? Waar moet nog meer aan gewerkt worden etc. Je moet dit doen door
het model te gebruiken dat je in de bijlage vindt.
o Gebruik in december de prestatie-indicatoren die je hieronder kunt vinden onder het kopje Prestatieindicatoren voor semesterevaluatie, POP en PAP (jaar 2, semester 1 en 2)
o Gebruik in mei de prestatie-indicatoren die je hieronder kunt vinden onder het kopje Prestatieindicatoren voor semesterevaluatie, POP en PAP (jaar 2, semester 1 en 2)
 In december én in mei: PAP, een persoonlijk plan van aanpak (zie ook het PAP-model in bijlage). Omschrijf in je
PAP-model hoe je deze leerdoelen denkt te realiseren. Met andere woorden: wat is daarvoor nodig? Je moet
dit doen door het model te gebruiken dat je in de bijlage vindt.
Daarnaast maakt elke student aan het eind van het jaar:
 In mei: Een jaarlijks reflectieverslag (van minimaal 1000 woorden) als voorbereiding op het eindgesprek met de
opleidingsdirecteur en de dramaturg, aan de hand van de prestatie-indicatoren die je hieronder kunt vinden
onder het kopje Prestatie-indicatoren voor eindgesprek (2e jaar)
Eindgesprek
Het laatste onderdeel van het eerste jaar bestaat uit een eindgesprek met de directeur en dramaturg van de opleiding.
In het eindgesprek wordt kort ingegaan op de bevindingen van de docentenvergadering (tentamenresultaten) en op de
evaluatie/POP & PAP van de student.
De focus van het eindgesprek ligt op de reflectie van de student op het eigen functioneren en het positioneren in het
vak. Voorafgaand aan het gesprek schrijft de student een reflectie.
De verdiepende fase van de studie bestaat uit twee jaren: leerjaar 2 en leerjaar 3. Dat betekent dat je aan het einde
van je propedeuse een aantal prestatie-indicatoren hebt gekozen uit niveau 2 waarop je je als eerste wilde inzetten
(POP). Gedurende leerjaar 2 evalueer je deze prestatie-indicatoren (evaluatieverslagen) en ga je verder met de
andere, nog te behalen prestatie-indicatoren uit niveau 2 (POP).
Op het eind van leerjaar drie moeten alle prestatie-indicatoren (zoals geselecteerd in de handleiding) van niveau 2
behaald zijn.
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2.3.4. Prestatie-indicatoren jaar 2
Prestatie-indicatoren voor semesterevaluatie, POP en PAP (jaar 2, semester 1 en 2)
 Creërend vermogen:
o Prestatie-indicator 2.2.1: De student perfectioneert zijn/haar/hun teksten door doelgericht (literaire)
technieken in te zetten;
o Prestatie-indicator 2.2.2: Hij/zij/hen biedt in zijn/haar/hun materiaal anderen toegang om door te
dringen in zijn/haar/hun persoonlijke verbeeldingswereld.


Ambachtelijk vermogen
o Prestatie-indicator 5.2.1: De student communiceert op persoonlijke en waar nodig improviserende
wijze met zijn/haar/hun publiek;
o Prestatie-indicator 5.2.7: De student toont aanleg voor het door hem/haar/hen gekozen gebied van
expertise;
o Prestatie-indicator 5.2.6: De student toont inzicht en vaardigheid in de verschillende vormen van
humor, ironie en satire en kan die inzetten in een doordachte mix van theatrale (tekst)vormen;

Prestatie-indicatoren voor eindgesprek (2e jaar)
Dit eindgesprek wordt beoordeeld aan de hand van de volgende prestatie-indicatoren:
Prestatie-indicator 1.2.1: De student kan zich vanuit zijn/haar/hun artistieke visie duidelijk plaatsen in de
beroepspraktijk en kan aangeven welke invloeden ondervonden heeft van andere cabaretiers, of stromingen binnen het
cabaret;
Prestatie-indicator 4.2.1: De student kan zichzelf met zijn/haar/hun persoonlijke talenten, technieken en visie een plaats
geven in het actuele cabaretlandschap, en dit helder verwoorden.

2.3.5. Competentie-examen 2 (overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4)
Het tweede competentie- examen wordt afgenomen op het einde van leerjaar 3.
Het competentie-examen bestaat uit het portfolio met de bewijsstukken dat:
 Aan de overgangseisen van leerjaar 2 naar leerjaar 3 is voldaan (zie boven);
 De tentamens van leerjaar 3 voldoende zijn beoordeeld;
 De stage naar behoren is afgerond en het stageverslag voldoende bevonden is;
 Een ‘aanvraag tot afstuderen’ (presentatie) die het talent voor het expertisekeuzevak voldoende aantoont
beoordeeld is door extern gecommitteerden en kerndocenten;
 Een verdiepende evaluatie/POP & PAP tijdig is ingeleverd en inhoudelijk voldoende is ingevuld.
In het derde jaar vindt voor elke HBO-student een ‘aanvraag tot afstuderen’ plaats. Deze aanvraag bestaat uit een
voorstelling van circa 25 minuten waarin de student laat zien dat hij/zij/hen genoeg talent heeft in zijn/haar/hun veld
van expertise om een jaar later te kunnen afstuderen.
De procedure is als volgt:
op de avond van de aanvraag tot afstuderen hebben de commissieleden vooraf een gesprek met elkaar en met de
artistiek directeur van de opleiding. In dit gesprek wordt de ontwikkeling van de student toegelicht door docenten en
de artistiek directeur. Er wordt vastgesteld waarop de student beoordeeld moet worden:
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Expertisekeuzevak
Vormkeuzes daarbinnen

De commissie bezoekt vervolgens de voorstelling. Na de voorstelling trekt de commissie van vakdocenten en extern
gecommitteerden zich terug voor overleg. De aanvraag wordt beoordeeld volgens onderstaande prestatie-indicatoren.
De studenten kunnen bij het gesprek gehaald worden om hun plannen voor het vierde studiejaar toe te lichten. Na
afloop van het overleg wordt aangegeven of de studenten toestemming krijgen om af te studeren.
Als de aanvraag met een onvoldoende wordt beoordeeld vindt in augustus een tweede aanvraag tot afstuderen plaats.
Als deze aanvraag positief beoordeeld wordt dan kan de student doorstromen naar het vierde jaar.
Mocht ook deze aanvraag met een onvoldoende worden beoordeeld dan kan geen doorstroming plaatsvinden naar jaar
vier. De student moet dan het derde jaar opnieuw volgen en opnieuw aan alle eisen voldoen voor overgang naar het
vierde jaar.
De beoordeling vindt plaats aan de hand van de volgende prestatie-indicatoren:
2.2.2 De student biedt in zijn/haar/hun materiaal anderen toegang om door te dringen in zijn/haar/hun persoonlijke
verbeeldingswereld;
5.2.1 De student communiceert op persoonlijke en waar nodig improviserende wijze met zijn/haar/hun publiek;
5.2.6 De student toont inzicht en vaardigheid in de verschillende vormen van humor, ironie en satire en kan die inzetten
in een doordachte mix van theatrale (tekst) vormen;
7.2.1 De student kan in zijn/haar/hun product een breed publiek aan zich binden door het creëren van herkenbare
algemeen menselijke en maatschappelijke referentiekaders;
5.2.7 De student toont aanleg voor het door hem/haar/hen gekozen gebied van expertise.
Cabaret duo’s, trio’s en ensembles
Het genre cabaret kent een rijke traditie aan cabaretensembles. Ook aan de Koningstheateracademie wordt veel
aandacht besteed aan artistieke samenwerking. Anders dan in scripties of werkstukken is in de artistieke co-creatie geen
sprake van afzonderlijke elementen die worden samengevoegd met verwijzing naar ieders deel. De artistieke co-creatie
is een versmelting van fascinatie, verbeelding en stijlkeuzes waarin de individuele talenten zijn opgegaan. De artistieke
samenwerking is een co-creatie die te vergelijken is met een huwelijk, waarbij de voorstelling het metaforische kind is;
elementen van de verschillende partners zijn tot een nieuwe entiteit gekomen.
Als twee of meerdere studenten besluiten tot samenwerking, dan wordt dit kenbaar gemaakt bij de aanvraag tot
afstuderen. De presentatie van de cabaret-ensembles wordt beoordeeld op het artistieke product, tenzij bij de externe
commissie twijfels zijn over de evenredige bijdrage aan de voorstelling. Als dat het geval is wordt voor alle
samenwerkende studenten apart een beoordeling gemaakt.
Het schrijven van een semesterevaluatie, een POP, een PAP en een jaarlijks reflectieverslag
Twee keer per jaar, voorafgaand aan de evaluatiegesprekken, maakt elke student:
 In december én in mei: Semesterevaluatie (van minimaal 1000 woorden) aan de hand van een aantal prestatieindicatoren:
o Gebruik in december de prestatie-indicatoren die je hieronder kunt vinden onder het kopje Prestatieindicatoren voor semesterevaluatie, POP en PAP (jaar 3, semester 1)
o Gebruik in mei de prestatie-indicatoren die je hieronder kunt vinden onder het kopje Prestatieindicatoren voor semesterevaluatie, POP en PAP (jaar 3, semester 2)
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In december én in mei: POP, een persoonlijk ontwikkelingsplan (zie ook het POP-model in bijlage). Deze vormen
leerdoelen: waar loop je nog tegen aan? Waar moet nog meer aan gewerkt worden?
Je moet dit doen door het model te gebruiken dat je in de bijlage vindt.
o Gebruik in december de prestatie-indicatoren die je hieronder kunt vinden onder het kopje Prestatieindicatoren voor semesterevaluatie, POP en PAP (jaar 3, semester 1)
o Gebruik in mei de prestatie-indicatoren die je hieronder kunt vinden onder het kopje Prestatieindicatoren voor semesterevaluatie, POP en PAP (jaar 3, semester 2)
 In december én in mei: PAP, een persoonlijk plan van aanpak (zie ook het PAP-model in bijlage). Omschrijf in je
PAP-model hoe je deze leerdoelen denkt te realiseren. Met andere woorden: wat is daarvoor nodig?
Je moet dit doen door het model te gebruiken dat je in de bijlage vindt.
Daarnaast maakt elke student aan het eind van het jaar:
 In mei: een jaarlijks reflectieverslag (van minimaal 1000 woorden) als voorbereiding op het eindgesprek met de
opleidingsdirecteur en de dramaturg, aan de hand van de prestatie-indicatoren die je hieronder kunt vinden
onder het kopje Prestatie-indicatoren voor eindgesprek (3e jaar)
Eindgesprek
Het laatste onderdeel van het eerste jaar bestaat uit een eindgesprek met de directeur en dramaturg van de opleiding.
In het eindgesprek wordt kort ingegaan op de bevindingen van de docentenvergadering (tentamenresultaten) en op de
evaluatie/POP&PAP van de student. De focus van het eindgesprek ligt op de reflectie van de student op het eigen
functioneren en het positioneren in het vak. Voorafgaand aan het gesprek schrijft de student een reflectie (1000
woorden).
De verdiepende fase van de studie bestaat uit twee jaren: leerjaar 2 en leerjaar 3. Dat betekent dat je aan het einde
van je propedeuse een aantal prestatie-indicatoren hebt gekozen uit niveau 2 waarop je je als eerste wilde inzetten
(POP). Gedurende leerjaar 2 evalueer je deze prestatie-indicatoren (evaluatieverslagen) en ga je verder met de
andere, nog te behalen prestatie-indicatoren uit niveau 2 (POP). Aan het eind van leerjaar 3 moeten alle prestatieindicatoren (zoals geselecteerd in de handleiding) van niveau 2 behaald zijn. Dat betekent dat je je in je tweede
semesterevaluatie gaat richten op prestatie-indicatoren uit niveau 3, waar je in het afstudeerjaar op in gaat zetten.

2.3.6. Prestatie-indicatoren jaar 3
Prestatie-indicatoren voor semesterevaluatie, POP en PAP (jaar 3, semester 1)
 Artistieke visie:
o Prestatie-indicator 1.2.1: De student kan zich vanuit zijn/haar/hun artistieke visie duidelijk plaatsen in
de beroepspraktijk en kan aangeven welke invloeden hij/zij/hen ondervindt of ondervonden heeft van
andere cabaretiers of stromingen binnen het cabaret.
 Creërend vermogen:
o Prestatie-indicator 2.2.1: De student perfectioneert zijn/haar/hun teksten door doelgericht (literaire)
technieken in te zetten;
o Prestatie-indicator 2.2.2: Hij/zij/hen biedt in zijn/haar/hun materiaal anderen toegang om door te
dringen in zijn/haar/hun persoonlijke verbeeldingswereld.
 Ambachtelijk vermogen
o Prestatie-indicator 5.2.1: De student communiceert op persoonlijke en waar nodig improviserende
wijze met zijn/haar/hun publiek;
o Prestatie-indicator 5.2.7: De student toont aanleg voor het door hem/haar/hen gekozen gebied van
expertise;
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o

Prestatie-indicator 5.2.6: De student toont inzicht en vaardigheid in de verschillende vormen van
humor, ironie en satire. En kan die inzetten in een doordachte mix van theatrale (tekst)vormen.

Prestatie-indicatoren voor semesterevaluatie, POP en PAP (jaar 3, semester 2)
 Artistieke visie:
o Prestatie-indicator 5.3.1: De student beheerst alle aspecten van theatrale communicatie;


Creërend vermogen
o Prestatie-indicator 2.3.1: De student kiest bij het scheppen van zijn/haar/hun repertoire
doelbewust en eigenzinnige technieken en middelen;



Ambachtelijk vermogen
o Prestatie-indicator 5.3.2: De student brengt tijdens de voorstelling een persoonlijke en interactieve
relatie tot stand met zijn/haar/hun publiek.

Prestatie-indicatoren voor eindgesprek (3e jaar)
1.2.1 De student kan zich vanuit zijn/haar/hun artistieke visie duidelijk plaatsen in de beroepspraktijk en kan aangeven
welke invloeden hij/zij/hen ondervonden heeft van andere cabaretiers of stromingen binnen het cabaret.
4.2.1 De student kan zichzelf met zijn/haar/hun persoonlijke talenten, technieken en visie een plaats geven in het
actuele cabaretlandschap, en dit helder verwoorden
4.2.2 Hij/zij/hen kan bij zijn/haar/hun producten verwoorden hoe zij zich verhouden tot zijn/haar/hun persoonlijke
visie
8.2.1 De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken
8.2.2 De student vergroot zijn/haar/hun kwaliteiten in zijn/haar/hun expertisevakken
9.2.1 De student toont inzicht te hebben in kwaliteiten van het cabaret en van cabaretiers en kan zijn/haar/hun eigen
kwaliteiten realistisch inschatten
9.2.2 Hij/zij/hen bepaalt op grond daarvan zijn/haar/hun expertise
9.2.3 De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken
10.2.1 De student kan aangeven hoe hij/zij/hen vanuit zijn/haar/hun artistieke visie denkt over actuele trends en
vernieuwingen
10.2.2 De student kan een aantal actuele ontwikkelingen en vernieuwingen in de wereld van het cabaret benoemen
Als het eindgesprek met een voldoende wordt afgesloten is het competentie-examen behaald.

2.3.7. Competentie-examen Profilering 2 leerjaar 4 (afstuderen)
Het afstudeerjaar bestaat uit drie onderdelen: een dramaturgisch concept (dramaturgisch eindverslag), eindvoorstelling
en een eindgesprek.
Het competentie-examen met betrekking tot het afstuderen bestaat uit een portfolio met:
- Een minor (en een scriptie) die met een voldoende is afgerond;
- Een accuraat uitgewerkt ondernemingsplan;
of
- Deelname aan de zakelijke training die met een voldoende beoordeeld moet zijn;
- Alle vakken die met een voldoende zijn beoordeeld;
- Het dramaturgisch concept (dramaturgisch eindverslag) moet met een voldoende beoordeeld zijn;
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-

Een eindgesprek waarin het eigen functioneren als theatermaker voldoende kan worden beargumenteerd in
positie en ambitie;
Een afstudeervoorstelling die met een voldoende beoordeeld moet zijn.

Een vierdejaarsstudent wordt beoordeeld in zijn/haar/hun artistieke vermogen als startbekwaam cabaretier, in
zijn/haar/hun reflectieve vermogen waarin hij/zij/hen zichzelf kan positioneren in dit vak en ook op zijn/haar/hun
conceptuele vermogen om een helder, dramatisch concept uit te werken dat ten grondslag ligt aan zijn/haar/hun
voorstelling.
Format dramaturgisch concept eindexamen
Onderstaand vind je het format. Gebruik dit format - inclusief alle kopjes (1a, 1b, 1c, etc.).
Als je afwijkt van het format of dit niet gebruikt, dan wordt het verslag op formele gronden geweigerd en dus niet
beoordeeld.
1. Conceptbeschrijving en verantwoording
a) Geef een korte omschrijving van wat je de afgelopen jaren hebt onderzocht naar vorm en inhoud.
b) Welke eerdere elementen zet je voort en welke nieuwe elementen voeg je toe in je (theatrale) onderzoek
van het vierde jaar?
c) Geef een omschrijving van je concept en de daarbij behorende (nieuwe) onderzoeksvragen.
d) Wat is de centrale gedachte en/of thema van de voorstelling?
e) Geef een korte omschrijving van je plan van aanpak: hoe ga je het bovenstaande realiseren?
2. Gedurende het proces houdt de student (wekelijks) een (artistiek) dagboek bij
Dit dagboek dient als ruggensteun voor het eindverslag en dient als bijlage aan het verslag te worden bijgevoegd.
3. Beoordelingsformulier
Terugkijkend op zijn/haar/hun proces, in combinatie met de beoordeling van de eindexamenjury, dient de
student te evalueren of zijn/haar/hun onderzoeksplan geslaagd is. Hij/zij/hen schrijft na het tonen van
zijn/haar/hun eindexamenvoorstelling een korte reflectie aan de hand van de volgende prestatie-indicatoren:
De evaluatie en beoordeling van de student wordt beoordeeld aan de hand van:
Prestatie-indicator 9.3.2: De student kan kritisch op zijn/haar/hun artistieke vaardigheden reflecteren en kan in iedere
fase nog aangeven wat hij/zij/hen nog wil/moet leren.
Eindgesprek
Het eindgesprek wordt gevoerd met de opleidingsdirecteur en een extern gecommitteerde uit het vak. Het eindgesprek
duurt ongeveer 25 minuten en wordt beoordeeld aan de hand van de volgende prestatie-indicatoren van niveau 3:
1.3.2 De student kan verwoorden wat zijn/haar/hun unieke bijdrage aan het cabaret is.
1.3.3 De student blijft aantoonbaar voorstellingen bezoeken.
4.3.1 De student kan een inhoudelijke bijdrage leveren in een debat met collega’s over tendensen en ontwikkelingen
in het hedendaagse cabaret.
7.3.1 De student stelt zich vanuit zijn/haar/hun artistieke visie en doelen op de hoogte van het werk en de ideeën van
beroepsgenoten en van schrijvers en kunstenaars uit andere disciplines en andere culturen en kan zich daardoor laten
inspireren.
7.3.2 De student kan kritisch reflecteren op de huidige maatschappij, kan zijn/haar/hun standpunt argumentatief
onderbouwen en bedient zich daarbij door de kennis van politieke en sociale filosofie.
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7.3.3 De student heeft persoonlijke opvattingen over plaats en functie van cabaret in de verschillende sectoren van
de samenleving.
8.3.1 De student verricht aantoonbaar activiteiten die sterk gericht zijn op profilering en stelt en realiseert daarbij
zijn/haar/hun eigen leerdoelen.
9.3.1 De student weet zijn/haar/hun artistiek handelen te evalueren en zonder afbreuk te doen aan zijn/haar/hun
authenticiteit zo nodig beter af te stemmen op de eisen van beroepsgenoten, opdrachtgevers en publiek
9.3.2 De student kan kritisch op zijn/haar/hun artistieke vaardigheden reflecteren en kan in iedere fase nog aangeven
wat hij/zij/hen nog wil/moet leren.
De afstudeervoorstelling
De afstudeervoorstelling wordt beoordeeld door de eindexamencommissie in aanwezigheid van de artistiek directeur
van de opleiding, bestaande uit de vakdocent van het expertisegebied en twee extern gecommitteerden uit het
desbetreffende vakgebied aan de hand van prestatie-indicatoren van niveau 3.
1.3.1 De student maakt zijn/haar/hun artistieke visie zichtbaar op het toneel
2.3.3 Hij/zij/hen bereikt met taal, verhaal, lied, beweging en beeld bij het publiek het door hem/haar/hen gewenste
effect
5.3.3 De voorstelling van de student vertoont voldoende vaktechnische kwaliteiten
5.3.4 De student beheerst zijn/haar/hun techniek zodanig dat hij/zij/hen in zijn/haar/hun voorstelling het niveau van
louter ambachtelijkheid overstijgt
5.3.5 De student toont grote professionaliteit op zijn/haar/hun gebied van expertise
De procedure voor de afstudeervoorstelling:
De student werkt in de maanden voorafgaand aan zijn/haar/hun afstuderen met een regisseur van de academie aan
zijn/haar/hun eindexamenvoorstelling. De student legt het concept van zijn/haar/hun afstudeervoorstelling ter
goedkeuring voor aan de dramaturg van de opleiding (zie bovengenoemd format ‘dramaturgisch concept eindexamen’).
Na afloop van het eindexamen wordt een reflectie op dit concept geschreven en samen met het dramaturgisch concept
toegevoegd aan het portfolio van de student. De eindregie wordt gedaan door een extern regisseur. De keuze van de
externe regisseur wordt voorgelegd aan en goedgekeurd door de directeur van de opleiding.
Conceptpresentatie eindexamenvoorstelling
Een maand voor het afstuderen wordt een gedeelte van het examen getoond aan de dramaturg en de directeur van de
opleiding. De student krijgt dan officieel toestemming tot afstuderen volgens het volgende format:
 In het geval dat een student geen toestemming krijgt, betekent dit dat de student na twee weken opnieuw
zijn/haar/hun verbeterde versie van de voorstelling kan tonen. Dan volgt de definitieve toestemming om af te
studeren.
 Mocht de student bij de tweede beoordeling geen toestemming krijgen, dan bepalen de dramaturg en directeur
in overleg met de regisseur en eindregisseur of er uitstel gegeven kan worden tot eind augustus voor het
afstuderen. Begin augustus toont de student opnieuw zijn/haar/hun verbeterde versie van zijn/haar/hun
voorstelling. Krijgt de student toestemming om af te studeren dan vindt het afstuderen plaats voor het einde
van het schooljaar (eind augustus).
 Is een afstuderen binnen het schooljaar niet mogelijk, dan schrijft de student zich in voor het nieuwe schooljaar
voor de periode die wordt vastgesteld door de dramaturg en de directeur i.o.m. de regisseur en de
eindregisseur.
 Ook voor deze afstudeermogelijkheid wordt de procedure herhaald van mei:
 Een maand voor het afstuderen wordt een gedeelte van het examen getoond aan de dramaturg en de directeur
van de opleiding. Als de student geen toestemming tot afstuderen krijgt dan wordt de kwestie voorgelegd aan
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de examencommissie die bepaalt of de student in aanmerking komt voor een herexamen.
Op de avond van het afstuderen heeft de eindexamencommissie vooraf een gesprek met de eindregisseur van de
afstuderende student. In dit gesprek wordt de ontwikkeling van de student toegelicht door de artistiek directeur. De
voortgang van de ontwikkeling van het repetitieproces wordt toegelicht door de regisseur. Vastgesteld wordt waarop
de student beoordeeld moet worden:
- Expertisekeuzevak
- Vormkeuzes daarbinnen
De commissie bezoekt de voorstelling. De afstudeervoorstelling wordt beoordeeld volgens bovenstaande prestatieindicatoren. Hiervan wordt verslag gemaakt. De afstuderende student krijgt een toelichting op de beoordeling. Ten
overstaan van het aanwezige publiek krijgt de student in het openbaar dezelfde toelichting en wordt het diploma
uitgereikt.
Cabaret duo’s, trio’s en ensembles
Het genre cabaret kent een rijke traditie aan cabaretensembles (duo’s, trio’s etc.). Ook aan de Koningstheateracademie
wordt veel aandacht besteed aan artistieke samenwerking. Anders dan in scripties of werkstukken is in de artistieke cocreatie geen sprake van afzonderlijke elementen die worden samengevoegd met verwijzing naar ieders deel. De
artistieke co-creatie is een versmelting van fascinatie, verbeelding en stijlkeuzes waarin de individuele talenten zijn
opgegaan. De artistieke samenwerking is een co-creatie die te vergelijken is met een huwelijk, waarbij de voorstelling
het metaforische kind is: elementen van de verschillende partners zijn tot een nieuwe entiteit gekomen.
Als twee of meerdere studenten besluiten tot samenwerking, dan wordt dit kenbaar gemaakt bij het afstuderen. De
presentatie van de cabaret-ensembles wordt beoordeeld op het artistieke product, tenzij bij de externe commissie
twijfels zijn over de evenredige bijdrage aan de voorstelling. Als dat het geval is wordt voor alle samenwerkende
studenten apart een beoordeling gemaakt.
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3. Onderwijs- en examenregeling (OER)
In de onderwijs- en examenregeling (OER) van de Koningstheateracademie vind je alle regelingen die te maken hebben
met de procedures rondom tentaminering en examinering. De OER bestaat uit twee onderdelen:
1.
De algemene OER van Avans+. Deze is hier in te zien.
2.
De opleiding specifieke OER van de Koningstheateracademie (zie hieronder).
In zaken waarin de OER niet voorziet, worden deze voorgelegd aan de Centrale Examencommissie van Avans+.

3.1. Toelatingseisen en aanname
Voor toelating tot de voltijdopleiding dient de student te beschikken over een HAVO-, VWO- of MBO-diploma. Een
speciaal vakkenpakket is niet vereist.
Omdat de Koningstheateracademie jonge cabaretiers wil afleveren, die authentiek en eigenzinnig zijn in vorm en
inhouden, zoeken we:
 Dwarse denkers, oorspronkelijke denkers;
 met een groot rechtvaardigheidsgevoel;
 met zelfkennis en met humor;
 jonge helden die vragen durven te stellen, aan zichzelf en aan de wereld om hen heen;
 fijngevoelige poëten, muzikanten en theatermakers die wat te zeggen hebben over de wereld omdat het er toe
doet, omdat de ander er toe doet.
Om aangenomen te worden op deze opleiding, dient de student deel te nemen aan een auditie. De auditie bestaat uit
twee rondes. Voor de eerste ronde bereid de student een tweetal presentaties voor, namelijk:
 Een lied uit de Nederlandse kleinkunst. Je dient zelf te zorgen voor de muzikale begeleiding. Wie zichzelf niet
begeleidt, laat begeleiden of a capella zingt, kan gebruik maken van een CD. ‘Meezingen’ op een bestaande
uitvoering is niet toegestaan.
 Een zelfbedachte minitheatervoorstelling van maximaal vijf minuten, bestaande uit louter eigen gezongen en/of
gesproken repertoire. Je presenteert dit materiaal als afgerond geheel.
De eerste auditieronde sluit de student af met een gesprek over zijn/haar/hun ambities om cabaretier te worden. Op
grond van de eerste auditieronde worden de auditanten geselecteerd die doorgaan naar de tweede auditieronde.
Tijdens deze tweede auditieronde bereid de student opnieuw een lied uit de Nederlandse kleinkunst voor en voert
hij/zij/hen wederom een zelfbedachte minitheatervoorstelling van maximaal vijf minuten op. Daarnaast volgt hij/zij/hen
lessen in de hoofdvakken van de opleiding.
Na de tweede auditieronde beslist een panel aan (kern)docenten aangevuld met een aantal studenten of de student
kan worden toegelaten tot de voltijdopleiding, de deeltijdvariant, de tweede fase, de vooropleiding of het
voorbereidend jaar. De uitslag van de toelating wordt mondeling toegelicht door de opleidingsdirecteur.
21+-toets
Wanneer een student onvoldoende vooropleiding heeft, dient hij/zij/hen een 21+-toets te laten afnemen. Een 21+-toets
is een toets die aantoont dat je het curriculum dat wordt aangeboden op Hbo-niveau aankunt. Avans+ werkt hiervoor
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samen met Talentcompaz. De student die op basis van de auditierondes is toegelaten en die niet over voldoende
vooropleiding beschikt om te worden toegelaten, moet zich melden bij deze instantie. De uitslag van de 21+-toets is
doorslaggevend: als de toetst wordt behaald is de aspirant student toelaatbaar voor de opleiding.
In een aantal gevallen geeft de 21+-toets een wat complexer beeld. De student kan bijvoorbeeld beschikken over
voldoende beeldend en talig vermogen; vermogens die belangrijk zijn om een kunstvakopleiding met succes te
doorlopen. Tegelijkertijd kan de toets uitwijzen dat het abstract vermogen niet voldoet aan het Hbo-niveau. Als er bij de
21+-toets wordt aangegeven dat de aspirant student beschikt over voldoende niveau voor de onderdelen die voor een
kunstvakopleiding van belang zijn, terwijl de andere onderdelen dat niet zijn, kan de examencommissie besluiten de
student toch toe te laten. De examencommissie doet dit altijd in overleg met de auditiecommissie.
Een student die nog een 21+-toets moet doen om te worden toegelaten, kan toch starten met de opleiding op
voorwaarde dat hij/zij/hen voor 1 oktober (alsnog) de 21+-toets haalt.
Deficiënties en EVC’s
Een bijkomend doel van de auditie is om partiële deficiënties en eerder verworven competenties in kaart te brengen. In
theorie kunnen eerder verworven competenties tot vrijstelling leiden. Vrijstelling kan worden verleend op twee
voorwaarden:
1. Vrijstelling voor theoretische vakken is mogelijk als aangetoond kan worden dat ze vakinhoudelijk sterk overeen
komen met eerder verworven competenties.
2. Vrijstelling voor theoretische vakken wordt alleen verleend als ze aan geaccrediteerde opleidingen zijn gevolgd.
3. Voor het vak theateratelier en de projecten wordt vrijstelling verleend als eerdere projecten en theaterproducties
dezelfde competenties hebben gevraagd als theateratelier en projecten op de academie.
Vrijstelling kan alleen verleend worden na verzoek aan de examencommissie.

3.2. Inschrijving





Het Collegegeld voor de HBO-variant overmaken op rekening NL50RABO0104698918 t.n.v. Avans Hogeschool BV
Breda. Dit onder vermelding van ‘ Bachelor of Cabaret’ + naam.
Inschrijving voor de Bachelor of Cabaret moet geschieden uiterlijk op de datum vermeld op het
inschrijvingsformulier. Betaling van het verschuldigde collegegeld moet uiterlijk 10 werkdagen na inschrijving
overgeschreven zijn op rekening van Avans+, zoals vermeld op het inschrijfformulier.
Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de consument de volledige,
overeengekomen prijs verschuldigd.

3.3 Aanwezigheid, deadlines en sancties
Aanwezigheidsplicht
Volgens de procedure van het competentie-examen geldt voor alle studenten dat ze voor 80% bij elk vak aanwezig
moeten zijn geweest. Aanwezigheid wordt door de docenten bijgehouden aan de hand van een aanwezigheidslijst.
Wanneer je als student (om een geldige reden) niet aanwezig kan zijn bij een les, dien je dit te melden bij de
desbetreffende docent en de opleidingscoördinator. Wanneer je bijvoorbeeld kampt met chronische fysieke klachten,
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waardoor de kans groot zal zijn dat je meerdere lessen gaat missen, communiceer dit dan aan je docenten en tijdens
een SLB-gesprek met Tom Dicke. Op deze manier kunnen de docenten en de opleiding hier rekening mee houden.
Wanneer je als student niet voldoet aan de aanwezigheidsplicht, kan er geen tentamen worden afgenomen en afgelegd.
Er zal dan door de docent in samenspraak met de directie een vervangende opdracht worden geformuleerd, die qua tijd
equivalent is aan de gemiste bijeenkomsten. Zijn er drie of meer bijeenkomsten gemist, dan is een tentamen niet
mogelijk, en zal het vak opnieuw moeten worden gevolgd.
Voor elk studiejaar is een lijst met verplichte voorstellingen opgesteld. Deze dienen in het kader van repertoirekennis
allemaal bezocht te worden. Mocht je om welke reden dan ook voorstellingen niet kunnen bezoeken, of wil je
voorstellingen op andere locaties gaan zien, overleg dit van tevoren met de artistiek directeur en met de desbetreffende
docent.
Voor het bezoeken van verplichte voorstellingen en het inleveren van bijbehorende verslagen staan 3 studiepunten.
Te weinig voorstellingen bezoeken en (daarmee samenhangend) te weinig reflecties inleveren betekent simpelweg geen
studiepunten.
Inleveren van opdrachten
Per in te leveren opdracht is een deadline vastgesteld. Iedereen krijgt daardoor evenveel tijd om een opdracht in te
leveren en de docent kan alle stukken objectief in een korte periode beoordelen. Indien het voor een student door
omstandigheden niet mogelijk is om de deadline te halen, dient de student een schriftelijk verzoek voor uitstel bij de
docent en directeur in te leveren, zodat overwogen kan worden of het verzoek redelijk is en of dit kan worden
gehonoreerd.
Taak docenten
De resultaten van het examen dient zo snel mogelijk schriftelijk aan de studenten en de onderwijscoördinator te worden
bekendgemaakt. De termijn mag nooit langer zijn dan 15 werkdagen nadat het examen heeft plaatsgevonden.
Sancties
- Te laat komen betekent geen deelname aan de les
- Niet voorbereid zijn betekent dat de docent de student toegang tot de les mag ontzeggen; deze les telt als
‘afwezig’
- Deadline is deadline; te laat ingeleverd is onvoldoende!
- Het is voorbehouden aan de directie in afstemming met de examencommissie om disciplinaire maatregelen te
nemen bij wangedrag.

3.4. Competentie en beoordelingen
Voor elk vak zijn er per competentie prestatie- indicatoren gemaakt op drie niveaus. Aan de hand van de prestatieindicatoren kan worden beoordeeld of de competentie is behaald. De docent dient bij iedere prestatie-indicator de
beoordeling te vermelden en de algehele beoordeling toe te lichten middels een korte evaluatie.
De volgende beoordelingen gehanteerd worden:
 Onvoldoende
 Matig
 Voldoende
 Ruim voldoende
 Goed
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De student dient een voldoende te halen voor het competentie-examen voor de overgang naar het volgende studiejaar.
Indien de student het competentie-examen niet heeft gehaald maar wel wenst alvast vakken uit het hogere jaar te
volgen, moet de student hiervoor toestemming vragen bij de examencommissie.
Indien student voor een vak geen voldoende heeft aan het einde van het studiejaar dan moet de student een verzoek
indienen bij de examencommissie om dit vak alsnog in te halen. Dit geldt niet voor jaar 2 omdat jaar 2 geen competentieexamen kent. Echter: de opleiding kan geen garanties geven dat de vakken zo ingeroosterd kunnen worden dat de
studenten alle openstaande vakken uit jaar 2 in jaar 3 in kunnen halen. Hieruit voortvloeiende kosten zijn voor de
rekening van de student.
Als het eindbeoordeling voor een vak uitkomt op matig, dan is het vak niet gehaald. Een vak kan alleen worden
afgesloten met een voldoende of hoger. Zie hieronder ‘berekening eindbeoordeling’.
De Toelichting
De toelichting van de beoordeling bestaat uit twee gedeeltes.
Deel 1: de argumentatie van de beoordeling van de diverse prestatie-indicatoren.
Deel 2: een algemene evaluatie met daarin aandacht voor ontwikkeling en perspectief van de student binnen dit vak.
Beide gedeeltes kunnen kort en krachtig zijn.
Berekening eindbeoordeling
Als een vak gedurende twee semesters gegeven wordt, dan wordt het gemiddelde van de beoordelingen bepaald om
tot een eindbeoordeling te komen tenzij het lesplan anders aangeeft. We ronden de beoordeling af naar boven. Een
Onvoldoende + Matig = Matig (vak niet gehaald). Een Onvoldoende + Voldoende = Matig (vak niet gehaald). Een Matig
+ Voldoende = Voldoende (vak gehaald). Een Voldoende + Goed = Ruim Voldoende. Et cetera.
Deze regeling geldt uiteraard ook voor Theateratelier bij het middelen van proces en product, en voor alle andere
onderdelen van de opleiding waarin er een gemiddelde beoordeling moet plaatsvinden.
Toetscommissie en examinatoren
De toetscommissie van de opleiding bestaat uit de opleidingsdirecteur en de onderwijscoördinator. De docenten, zijnde
de examinatoren, leggen iedere schooljaar hun lesplan en toetscriteria voor ter beoordeling van bovengenoemde
toetscommissie. Bij voldoende beoordeling worden de lesplannen in de studiehandleiding opgenomen.
Voordat de studiehandleiding wordt uitgereikt aan de studenten wordt deze voorgelegd aan de examencommissie. De
examencommissie beoordeelt of in de lesplannen de onderliggende competenties en prestatie- indicatoren voldoende
zijn uitgewerkt en communiceert dat naar de toetscommissie.
Resultaten en portal
De resultaten van de afgelegde tentamens worden binnen 15 werkdagen bekend gemaakt. De resultaten kunnen
worden ingezien in het daarvoor ingerichte portal van de opleiding. De student heeft hier ook de mogelijkheid om
zijn/haar/hun portfolio in te zien. Veranderingen en toevoegingen aan de inhoud het portfolio door de student zelf zijn
niet mogelijk. De student is leesbevoegd.

3.5. Hertentamens
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3.5.1 Criteria hertentamens
Als een student zijn/haar/hun tentamen niet gehaald heeft, komt hij/zij/hen in aanmerking voor een hertentamen. Op
jaarbasis vinden er twee hertentamenperiodes plaats. De hertentamenperiodes vinden plaats in januari en in de laatste
week van juni.
Als de student niet voldaan heeft aan de aanwezigheidsplicht van 80% mag de student niet deelnemen aan de
tentamens. De 80% aanwezigheidsplicht geldt voor alle vakken omdat alle vakken praktische componenten hebben die
moeten worden ingeoefend. De student neemt deel aan de hertentamens en ontvangt een extra opdracht die tenminste
equivalent is aan het aantal gemiste lessen.
Wanneer een student het tentamen van een kennisvak of een praktisch ondersteunend vak na twee keer niet gehaald
heeft, dient hij/zij/hen het vak opnieuw te volgen. In deze gevallen wordt door de examencommissie besloten of- en op
wat voor de manier de student kan doorstromen naar het volgende studiejaar.
Voor de kernvakken kan eveneens twee keer per jaar een hertentamen gedaan worden. De kernvakken dienen aan het
eind van het jaar met een voldoende te zijn afgesloten, anders kan de student niet overgaan naar het volgende
studiejaar. Voor het afstuderen dienen alle vakken behaald te zijn.
Uitzondering
Een hertentamen voor theateratelier is alleen mogelijk wanneer er duidelijke omstandigheden zijn geweest waarom
een student niet optimaal heeft kunnen presteren. Deze omstandigheden worden allereerst besproken in de
docentenvergadering. Daar wordt ook besloten of er een mogelijkheid tot hertentamen wordt geboden.
In twijfelgevallen wordt de kwestie voorgelegd aan de examencommissie. Als een student geen toestemming krijgt om
hertentamen te doen moet het studiejaar worden overgedaan.
Bezwaar en beroep
De student kan binnen 10 werkdagen, na het bekendmaken van de uitslag, bezwaar aantekenen tegen de beoordeling
van de tentamens/examens en stagewerkstukken bij de directie-assistent. Wanneer er sprake is van een gegronde
klacht, wordt deze voorgelegd aan de artistiek directeur. In het geval van twijfel wordt het bezwaar voorgelegd aan de
examencommissie.
Hertentamenvormen
De docent bepaalt de vorm van het hertentamen.

3.6. Schrijfregels en essayvoorwaarden
Voor de opleiding zal je regelmatig een tekst moeten schrijven: portfolioteksten, essays voor literatuurgeschiedenis,
repertoirekennis of cultuurgeschiedenis, en een scriptie. Voor al die schrijfproducten hanteren we op de KTA vaste
regels.
1. Opmaak, spelling & verzorging
 Lever teksten getypt en leesbaar geprint aan wanneer daar om gevraagd wordt.
 Let op je spelling en voorkom (werkwoord)spelfouten. Zoek lastige woorden op, bijvoorbeeld op
woordenlijst.org. Daar staan ook grammaticale regels uitgelegd. Als je tekst meer dan twee spelfouten bevat,
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kun je de tekst ongelezen terugkrijgen en wordt je gevraagd de tekst binnen enkele dagen gecorrigeerd in te
leveren. Let vooral op d/t-fouten bij werkwoorden.
Let op je interpunctie: elke zin moet eindigen met een punt, elke zin beginnen met een punt. Zet komma’s,
dubbele punten etc. alleen op de plaatsen waar ze horen.
Schrijf in complete alinea’s. Zet een ‘enter’ wanneer je een nieuw onderwerp aansnijdt of een ander argument
gaat behandelen. Laat het begin van de nieuwe regel één tab inspringen.
Gebruik eventueel vetgedrukte tussenkopjes, vooral bij een langer stuk.
Gebruik liefst lettertype Times New Roman, lettergrootte 12, regelafstand 1,5.
Zet je naam boven of onder de opdracht.

2. Zinsbouw en alinea’s
 Schakel niet alles aan elkaar met komma’s, vooral niet meerdere hoofdzinnen. Een hoofdzin is een ‘complete’
zin die voor zijn/haar/hun betekenis niet afhankelijk is van een andere zin: ‘Dit heb ik bij Biesheuvel gelezen.’
Twee hoofdzinnen schakel je over het algemeen niet aan elkaar met komma’s. Dus niet: ‘Dit heb ik bij Biesheuvel
gelezen, ik vind hem een goede schrijver, het was de eerste keer dat ik iets van hem las’, maar ‘Dit heb ik bij
Biesheuvel gelezen. Ik vind hem een goede schrijver. Het was de eerste keer dat ik iets van hem las.’
 Bijzinnen zet je juist wel met een komma vast aan de bijbehorende hoofdzin. Voorbeeld: ‘Biesheuvels verhaal
heeft me gegrepen, omdat het veel realistische aspecten bevatte.’ En dus niet: ‘Biesheuvels verhaal heeft me
gegrepen. Omdat het veel realistische aspecten bevatte.’ Wanneer je voegwoorden als omdat, want etc.
gebruikt worden, zet je dus juist wel een komma neer.
 Een alinea is een informatie-eenheid die liefst niet te lang mag zijn, maar ook niet te kort. Begin dus niet elke
zin op een nieuwe regel, maar plak ook niet al je zinnen aan elkaar.
3. Citaten en literatuurlijst
 Verwijzen naar een citaat uit een tekst doe je met aanhalingstekens om het citaat heen en door het
paginanummer te geven. Het citaat hoeft niet schuin of dikgedrukt. Voorbeeld: ‘Ik voer u eerst mee naar een
grote foto achter glas in een zwarte lijst die boven mijn bed hangt.’ (p. 31) Als je een citaat in een zin verwerkt,
kun je het citaat ook tussen haakjes zetten én natuurlijk tussen aanhalingstekens. Een voorbeeld:
Biesheuvel neemt de lezer als het ware bij de hand (‘Ik voer u eerst mee naar een grote foto achter glas
in een zwarte lijst die boven mijn bed hangt’, p. 31) en wijst de lezer aan waarnaar hij/zij/hen moet
kijken.
 Citaten hoef je bij het woordenaantal van een essay niet mee te tellen.
 Als je een bron gebruikt, zet die dan onderaan onder het kopje ‘Literatuurlijst’. De juiste volgorde is: naam en
voorletter van de auteur, titel boek in cursief, uitgeverij en jaar. Bij een artikel zet je de naam van het artikel
tussen aanhalingstekens en de boektitel of tijdschrifttitel in cursief. Als je naar een website verwijst, zet de url
er dan duidelijk bij. Vier voorbeelden:
o [Boek:] Kuipers, G. Goede humor, slechte smaak. Nederlanders over moppen. Amsterdam: Boom, 2001.
o [Artikel in tijdschrift:] Kuipers, G. “Een grap om een ander is soms ook best fijn.” Opzij 35.3 (2007): 2830.
o [Artikel in boek:] Kuipers, G. “1 oktober 1957: Donald Jones verschijnt in Pension Hommeles. De rol van
gekleurde acteurs in Nederlandse televisiehumor,” 291-306. In: R. Buikema en M. Meijer (red.). Kunsten
in beweging 1900-1980. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2003.
o [Krantenartikel online] Redactie de Volkskrant. “De Ali Cyaankali van de Nederlandse kleinkunst.” de
Volkskrant. 3 januari 2011. Laatst geraadpleegd op 13 oktober 2021. Via:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1787700/2011/01/03/De-AliCyaankali-van-de-Nederlandse-kleinkunst.dhtml
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Eisen essayopdrachten
1. Het schrijven van een essay
 Een ‘essay’ is een beschouwend of soms betogend stuk van enige omvang, waarin een auteur zijn/haar/hun
persoonlijke visie op een bepaalde zaak geeft en in verband brengt met informatie die hij/zij/hen gevonden
heeft.
 Zorg er dus voor dat je essay een verhaal is, geen puntsgewijze opsomming van impressies. Schrijf complete
Nederlandse zinnen.
 Denk aan het persoonlijke element: geef een eigen visie op de voorstelling, de tekst, het boek waarover je
iets moet schrijven.
 Maar vergeet het informatieve/beschouwde aspect ook niet. Een essay is nooit alleen maar persoonlijk van
toon; je wilt ook iets overbrengen op de lezer en moet daarvoor helder en met kennis van zaken putten uit
informatie.
 Je doelpubliek is niet de docent van de cursus, maar een ‘geïnteresseerde leek’: iemand die je niet álles
hoeft uit te leggen, maar die de cursus niet heeft gevolgd. Je kunt dus niet uitgaan van veel voorkennis over
de cabaretier/de auteur/de tekst waarover je gaat schrijven.
 Meer informatie over hoe je een essay schrijft vind je hier: http://educatie-enschool.infonu.nl/studievaardigheden/49188-een-overtuigend-essay-betoog-schrijven.html.
2. Aanpak
 Wees concreet. Gebruik altijd voorbeelden of citaten om je beweringen te ondersteunen. Voeg voetnoten
toe om verwijzingen (ook naar andere informatiebronnen) in je tekst op te nemen.
 Wees precies. Doe niet al te algemene of onnauwkeurige uitspraken wanneer je ze niet kunt onderbouwen
of beargumenteren.
 Wees genuanceerd. Probeer de dingen die je beschrijft niet eenzijdig of plat op te schrijven, maar heb oog
voor tegenargumenten en de zwakke plekken in je eigen betoog.
3. Woordenaantal
 Houd je aan het woordenaantal dat je voor een essay wordt opgegeven. Je mag er iets boven of onder zitten,
maar niet meer dan 20 procent (dus bij een opdracht van 1000 woorden: minimaal 800, maximaal 1200).
 Citaten hoef je niet bij het woordenaantal van je essay op te tellen. Schrijf ze dan ook uit en geef niet alleen
maar de begin- en eindwoorden van een citaat.
 Als je stuk te lang of te kort is, heeft dat consequenties voor je beoordeling.
Afwerking




Houd je aan de regels voor opmaak, spelling & verzorging, zinsbouw & alineaopbouw en citaten &
literatuurlijst zoals die te vinden zijn in de schrijfregels van de opleiding.
Als je tekst meer dan twee spelfouten bevat, kun je de tekst ongelezen terugkrijgen en vragen we je de tekst
binnen enkele dagen gecorrigeerd in te leveren.
Zet je naam en het vak boven iedere opdracht, en vermeld duidelijk om welke opdracht het gaat

4. Voldoende/onvoldoende
 Als een tekst inhoudelijk, stilistisch of qua algemene afwerking onder de maat is, krijg je hem terug met
eventuele relevante kritiekpunten erbij. Je krijgt dan de kans om de opdracht over te doen.
 Deze herkansingsmogelijkheid geldt voor alle onderdelen waarvoor je een beoordeling krijgt, dus ook voor
tussenopdrachten (maar niet voor schrijfoefeningen waarvoor je geen cijfer krijgt).
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3.7. Examencommissie
De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de
voorwaarden die de onderwijs-en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn
voor het verkrijgen van een graad. Het instellingsbestuur stelt de examencommissie in en benoemt de leden op basis
van hun deskundigheid op het terrein van de desbetreffende opleiding of groep van opleidingen. Ten minste één lid als
docent verbonden aan de opleiding of aan een van de opleidingen die tot de groep van opleidingen behoort. Het
instellingsbestuur draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie
voldoende wordt gewaarborgd (zie algemeen examenreglement Avans+).
De hoofdtaken van de examencommissie zijn:
 De examencommissie bewaakt hoe er door de beoordelaars aan de hand van de competentiekaarten getoetst
wordt;
 de examencommissie ‘controleert’ de besluiten die het opleidingsmanagement heeft gemaakt bij een afwijkend
studieprogramma van (enkele) studenten;
 de examencommissie onderzoekt, beoordeelt en neemt eventueel maatregelen in geval van onregelmatigheden
bij tentamens en examens, waarbij de examencommissie bevoegd is tentamens en examens ongeldig te
verklaren;
 de examencommissie beoordeelt een samengestelde minor.
Verzoeken
Een student kan bij de examencommissie op het eind van een semester een verzoek indienen, als medische condities of
externe oorzaken de studievoortgang (structureel) belemmeren. De examencommissie komt drie keer per jaar bij elkaar
om verzoeken van studenten te bespreken en/of controleren. De vergaderingen vinden op de volgende momenten
plaats: begin december, begin juni en eind augustus.
De examencommissie besluit uiterlijk na vier weken, waarbij de vakantieperiodes niet worden meegerekend, of het
verzoek wordt gehonoreerd. De examencommissie beoordeeld op basis van een aangeleverd portfolio of medische
condities structureel van aard zijn. In dat geval kan de examencommissie besluiten dat er een structureel aangepast
studieprogramma moet worden aangeboden aan de desbetreffende student. De examencommissie kan ook besluiten,
dat op grond van de medische condities, voortgang van het studieprogramma niet langer mogelijk is. De besluiten van
de examencommissie worden vastgelegd in het portfolio van de desbetreffende student. Beroep tegen een besluit van
de opleidingsexamencommissie kan worden gericht aan de Centrale Examencommissie van Avans+ (zie
klachtenregeling).
Opzet verzoek aan de examencommissie
Plaatsnaam, datum
Geachte examencommissie,
-

voorstellen (naam, jaar, evt. bijzonderheden studieverloop)
concrete vraag aan de examencommissie
onderbouwing van het verzoek: waarom dit verzoek, welke argumenten zijn er om het verzoek goed te keuren?
dank aan de commissie voor beoordelen
afsluiting en ondertekening met volledige naam
38

verstuur aan: secretariaat@koningstheateracademie.nl
Vaststellen gewenst eindniveau
De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de
voorwaarden die de onderwijs-en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn
voor het verkrijgen van een graad. De examencommissie machtigt hiertoe de opleidingsdirecteur om alles uit te voeren
conform de onderwijsexamenregeling zoals zij is vastgesteld. De opleidingsdirecteur legt hier periodiek verantwoording
voor af.
Uitreiken getuigschrift (diploma)
Daarnaast heeft de examencommissie tot taak het getuigschrift (diploma) te ondertekenen.
Profielschets examencommissie
De examencommissie als geheel heeft kennis van:
 De WHW (De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschap)
 De volledige OER (onderwijs- en examenregeling)
 Toetsing
 Het werkveld
 Het vakgebied van de opleiding cabaret
 Het opleiden in het vakgebied van de opleiding cabaret
 Het competentieprofiel van de opleiding cabaret
 De Dublindescriptoren en hoe deze geoperationaliseerd zijn in de opleiding
Leden van de examencommissie handelen volgens de volgende principes:
 Ze zijn fair
 Ze leggen verantwoording af
 Ze beogen maximale transparantie te geven
Leden van de examencommissie:
 Houden toezicht op de kwaliteit van de examens en op het eindniveau
 Denken en handelen binnen juridische kaders
 Houden rekening met accreditatiekaders
 Houden rekening met de belangen van de student
 Wegen het belang van de student af tegen het belang van de organisatie
Examencommissieleden:
 Henk Hendrix, voorzitter
 Juliette Vermaas, lid
 Bart Strikkers, lid
Carmen Verhoeven fungeert als ambtelijk secretaris voor de examencommissie.
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4. Studentenvoorzieningen
4.1. Studieloopbaanbegeleider
De studieloopbaanbegeleider behartigt de belangen van studenten en heeft taken in het kader van de
studentenbegeleiding. Studenten die problemen ondervinden tijdens de studie, ook als deze voortkomen uit bepaalde
persoonlijke omstandigheden, kunnen zich voor advies en begeleiding wenden tot de studieloopbaanbegeleider van de
opleiding. Onderwerpen waar de studieloopbaanbegeleider zich mee bezighoudt zijn onder andere studievoortgang,
studieonderbreking, problemen in de persoonlijke sfeer, of bezwaar- en beroepsprocedures.
Wanneer ga je naar de studieloopbaanbegeleider?
Als je te maken krijgt met bijvoorbeeld:
• studieonderbreking
• studievertraging (o.a. door overmacht en/of bijzondere omstandigheden)
• studiekeuzeproblematiek
• financiële problemen
• problemen in de persoonlijke sfeer
• functiebeperking of chronische ziekte
• vragen over studiefinanciering
• bezwaar- en beroepsprocedures
De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk, waarmee de privacy van de student gewaarborgd is.

4.2. Studieloopbaanbegeleiding
Doel van studieloopbaanbegeleiding
Het onderwijsproces en het leerproces van de student worden zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd. In de opleiding
gebeurt dat in de vorm van studieloopbaanbegeleiding en artistieke supervisie. Studieloopbaanbegeleiding
onderscheidt zich door een kleinschalige aanpak met aandacht voor de individuele student en een sterk accent op de
ontwikkeling van de studieloopbaan waarbinnen de student zijn/haar/hun eigen weg uitstippelt door bewust gebruik te
maken van de geboden keuzemogelijkheden en die aanwendt voor de eigen profilering.
Binnen studieloopbaanbegeleiding onderscheiden we:
• Algemene studiebegeleiding op studie als geheel en algemene studieverloop en studievoortgang
• Individuele begeleiding waarbij persoonlijk competentiegroei en reflectie daarop centraal staat
• Individuele begeleiding bij studieproblemen, gericht op signaleren en oplossen
Binnen studieloopbaanbegeleiding wordt individueel en klassikaal gewerkt. Er wordt van elke klas en van iedere student
een persoonlijk dossier bijgehouden dat zicht geeft op de groei van de ontwikkeling van de competenties die nodig zijn
voor het beroep. De begeleiding is zowel gericht op de inhoud (het verwerven van de competenties) als op het proces
(het vergroten van de zelfstandigheid). Persoonlijke ontwikkelplannen worden in overleg met de student uitgewerkt in
concrete acties en er is veel aandacht voor feedback.
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Het doel van de studieloopbaanbegeleiding in de opleiding is dat de student door regelmatige en systematische reflectie
in toenemende mate greep krijgt op de ontwikkeling van zijn studievoortgang en de ontwikkeling van de competenties
die nodig zijn voor het beroep van cabaretier. In het begin van de opleiding is de studieloopbaanbegeleiding intensief
en naarmate de studie vordert, wordt de intensiteit van de begeleiding teruggebracht. In de propedeuse heeft de
student eenmaal per onderwijsperiode een groepsbijeenkomst van 1 tot 2 uur (2 keer op jaarbasis) en daarnaast heeft
hij/zij/hen 2 keer per periode een individueel gesprek van 30 minuten (4 keer op jaarbasis).
Naast de vaste afspraken is het mogelijk om gedurende het schooljaar SLB-gesprekken aan te vragen. Afspraken voor
SLB-gesprekken kunnen gemaakt worden met de studieloopbaanbegeleider, Tom Dicke. In de SLB-gesprekken is indien
gewenst ook ruimte voor de student om persoonlijke problemen te bespreken, waar deze betrekking hebben op de
studievoortgang. Studieloopbaanbegeleiding heeft als taak te registreren waar de problemen zitten, en eventueel door
te verwijzen naar externe hulpverleners als dat nodig is. Uiteraard wordt vertrouwelijk omgegaan met informatie die als
zodanig is besproken.
De opleiding hecht belang aan het goed in kaart brengen van de studievoortgang. Overzichten hiervan zijn voor docent
en student direct digitaal toegankelijk.

Opzet studieloopbaanbegeleiding
Vormgeven aan je studieloopbaan, je ontwikkelen en competent worden doe je in alles wat je tijdens de opleiding (en
eventueel daarbuiten) onderneemt. De leerlijn SLB is een overkoepelende leerlijn en loopt parallel aan jouw
competentieontwikkeling en ondersteunt deze ontwikkeling. Het is de leerlijn waarin je expliciet stilstaat bij wie je bent,
wat je kan en wat je wilt. Waarin je leert reflecteren op je studieloopbaan (beeldvorming en betekenisgeving) en waarbij
je leert deze studieloopbaan zelf vorm te geven (koersbepaling).
SLB beweegt mee met de toenemende zelfsturing in de opleiding. SLB is in leerjaar 1 en 2 sterk vertegenwoordigd in het
studieprogramma. In leerjaar 3 krijgen de studenten binnen het lesprogramma meer keuzemogelijkheden en meer
zelfstandigheid. Dit zie je ook terug aan de SLB-gesprekken, die in mindere mate een ondersteunende functie bekleden,
maar zich meer beroepen op de mate van zelfstandigheid en initiatiefneming van de studenten.

Individuele SLB-gesprekken
Vooraf aan het tweede individuele SLB-gesprek (na de eerste evaluatieronde), schrijft de student een uitgebreid POP,
waarin hij/zij/hen de afgelopen periode evalueert en ontwikkeldoelen en acties formuleert voor de volgende periode.
De SLB’er kan in ieders ontwikkelingsportfolio kijken en zal dit steekproefsgewijs doen ter ondersteuning van een ieders
POP. Het SLB-gesprek is een gesprek over de voortgang van de studieloopbaan. Samen met de SLB’er wordt gekeken
naar de afgelopen periode, worden knelpunten en leerwensen besproken en wordt er vooruit gekeken naar de komende
periode. Na afloop van het gesprek stelt de student de POP eventueel bij.
Het individuele SLB-gesprek is een gesprek over de voortgang van de studieloopbaan. Samen met de SLB’er kijkt de
student terug naar de afgelopen periode, worden knelpunten en leerwensen besproken en wordt er vooruitgekeken
naar de komende periode. Het gesprek is zowel een beoordelingsmoment als een coachingsmoment. Naast het
beoordelen of de student voldoende ‘studieloopbaancompetent’ is, gaat de SLB’er namelijk ook met de student op zoek
naar zijn/haar/hun persoonlijke kwaliteiten en waarden die van belang zijn voor het werkveld. En hoe je kansen voor
jezelf kunt creëren om je verder te ontwikkelen.
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De studieloopbaanbegeleider neemt het initiatief om met de student een afspraak te maken voor dit gesprek. Daarnaast
is er de mogelijkheid om zelf afspraken met de studieloopbaanbegeleider in te plannen. Input voor de gesprekken zijn
de POP en portfolio. De student autoriseert de studieloopbaanbegeleider om in de portfolio te kijken.

POP en portfolio
In de SLB-leerlijn heeft de student twee belangrijke instrumenten tot zijn/haar/hun beschikking om de studieloopbaan
inzichtelijk te maken en richting te geven, namelijk het ontwikkelingsportfolio en het POP. Beide zullen in de SLBgroepsbijeenkomsten regelmatig onderwerp van gesprek zijn. In het uitgebreide POP staan een groot aantal
competenties en vaardigheden genoemd, waaraan actief gewerkt zal worden.
Indicatoren studieloopbaan
Kwaliteitenreflectie
Bewustwording van vaardigheden, eigenschappen en competenties en de vertaling naar mogelijkheden dit te gebruiken
voor de eigen ontwikkeling.
Voor de student:
Ik laat zien dat ik mijn ervaringen in mijn opleiding en feedback van anderen gebruik om te ontdekken waar ik goed in
ben. Ik laat zien dat ik op basis van de beroepscompetenties mijn persoonlijke kwaliteiten achterhaal door te reflecteren
op ervaringen binnen en buiten de school en door feedback te vragen aan beroepsfunctionarissen.
Motievenreflectie
Onderzoeken en bewust worden van wensen en waarden die van belang zijn voor de loopbaan. Wat is nodig om prettig
te kunnen functioneren?
Voor de student:
Ik laat zien dat ik mijn ervaringen in de opleiding gebruik om te ontdekken wat ik leuk en interessant vind op school, door
er zelf bij stil te staan en er over te praten met anderen.
Werkexploratie
Onderzoeken van eisen en waarden binnen het werk en een zoektocht naar werkzaamheden die aansluiten bij
persoonlijke waarden en kwaliteiten.
Voor de student:
Ik laat zien dat ik mij een beeld vorm van het werk waarvoor ik leer, door me te oriënteren op de inhoud van het werk,
de eisen die het aan mij stelt en de mogelijke leeractiviteiten.
Loopbaansturing
Planning en beïnvloeding van leren en werken. Het maken van weloverwogen keuzes en acties om werk en leren beter
te laten aansluiten bij kwaliteiten en motieven.
Voor de student:
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Ik laat zien dat ik mijn leerproces kan sturen door op basis van mijn kwaliteiten en interesses en beelden van werk, doelen
te stellen. Ik laat zien dat ik plannen en keuzes in mijn leerproces baseer op mijn toekomstwensen, mijn kwaliteiten en
mijn waarden en dat ik de begeleiding die ik hiervoor nodig heb, zelf organiseer.
Netwerken
Contacten opbouwen en onderhouden gericht op de loopbaanontwikkeling.
Voor de student:
Ik laat zien hoe mijn netwerk er nu uitziet (kwantitatief en kwalitatief, en hoe ik mijn netwerk uitbreid door en voor mijn
werk. Ik laat zien dat ik mijn netwerk uitbreid met mensen uit mijn werkveld en dat ik met hen een regelmatig en
betekenisvol contact onderhoud. Ik laat zien dat ik mijn netwerk uitbreid met mensen die van belang zijn voor mijn
huidige en toekomstige loopbaan en dat ik ook iets voor hen kan betekenen.

4.3. Bijzondere voorzieningen voor studenten met een functiebeperking
Voor studenten die een lichamelijke/psychische functiebeperking, een chronische ziekte/aandoening of dyslexie hebben
en hiermee tijdens de studie geconfronteerd worden waardoor studievertraging kan ontstaan, geldt:
In de Wet Gelijke Behandeling (WGB) zijn op grond van handicap of chronische ziekte je rechten geregeld. Deze wet is
van toepassing op de gehele studie, dus ook op stages en buitenschoolse activiteiten die onderdeel van het curriculum
zijn. De kern van de wet (art. 2 en 6) is:
1.

het verbod op het maken van direct en indirect onderscheid op grond van een werkelijke of vermeende handicap
of chronische ziekte;

2.

de inspanningsverplichting van de opleiding tot het verrichten van doeltreffende aanpassingen naar behoefte.

De Wet Gelijke Behandeling verplicht de opleiding maatwerk te leveren aan studenten met een functiebeperking.
Wanneer een student denkt dat zijn/haar/hun functiestoornis of ziekte gevolgen zal hebben voor de studievoortgang of
wanneer er vragen zijn op genoemde terreinen, kan contact worden opgenomen met de studieloopbaanbegeleider. Dit
dient ruim voor aanvang van de opleiding te gebeuren. De studieloopbaanbegeleider kan in een gesprek, eventueel
samen met de opleiding, bekijken welke mogelijkheden en beperkingen er voor de student kunnen zijn.
Waarom is zo’n gesprek noodzakelijk?
Dit zogenoemde ‘intake’-gesprek begint met de inventarisatie van de aard en de ernst van de functiebeperking of ziekte
(een medische of dyslexieverklaring is vereist). Daarna inventariseert de studieloopbaanbegeleider samen met de
student welke belemmeringen worden verwacht en wat de ervaringen waren tijdens voorgaande opleidingen. Tot slot
bespreekt de studieloopbaanbegeleider welke speciale regelingen van belang kunnen zijn en welke aanpassingen,
hulpmiddelen en begeleidingsmogelijkheden kunnen helpen. Deze inventarisatie wordt voorgelegd aan de
academiedirectie van de opleiding. De academiedirectie besluit of, en zo ja, hoe de gewenste voorzieningen en
aanpassingen van het studieprogramma gehonoreerd worden. Eventueel wordt een advies gegeven over de
haalbaarheid van de opleiding. Dat advies is niet bindend en als de student voldoet aan de toelatingseisen van de
opleiding kan inschrijving niet geweigerd worden op grond van de functiebeperking.
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4.4. Studievoortgang
De resultaten van toetsen worden geregistreerd onder verantwoordelijkheid van de opleiding in een registratiesysteem.
In het eerste jaar van de propedeuse ontvangt de student twee keer per jaar een bericht over zijn/haar/hun
studievoortgang (heeft onder meer betrekking op ontwikkeling als theatermaker) op dat moment. In de propedeuse is
de indicatie van het eerste voortgangsbericht gekoppeld aan de criteria van het voorlopige studieadvies dat aan het eind
van het eerste jaar wordt uitgebracht. Na een competentie-examen worden studiepunten toegekend voor die
competenties die de student heeft aangetoond. De registratie van studiepunten geschiedt onder verantwoordelijkheid
van de opleiding. Na deelname aan een competentie-examen ontvangt de student een overzicht met de behaalde
studiepunten.

4.5. Kwaliteitsbewaking
De opleiding heeft een uitgebreid systeem van kwaliteitsbewaking. Iedere jaargroep heeft een
klassenvertegenwoordiger bij wie studenten terecht kunnen voor klachten en/of aanmerkingen op de studie,
leeromgeving of groep. Gemiddeld zes keer per jaar komen de klassenvertegenwoordigers samen met de
opleidingsdirecteur om die klachten te inventariseren en de acties op te ondernemen om klachten weg te nemen.
Mochten er desalniettemin klachten zijn waarvan je vindt dat ze niet goed worden afgehandeld, dan is er altijd nog de
officiële klachtenprocedure.

4.6. Klachtenregeling HBO-variant
Waarover kan een student een klacht, beroep of bezwaar indienen?
 Opleidingsspecifieke klachten:
Als de student van mening is dat wij tekort zijn geschoten in onze dienstverlening en Avans+ of de opleiding niet
aan de verwachting van de student heeft voldaan, willen we ons uiteraard inspannen om het op te lossen. De
student kan een klacht, beroep of bezwaar melden bij het opleidingsmanagement van zijn/haar/hun opleiding.
Wij vernemen graag de mening van de student en kijken hoe we hem/haar/hen zo snel mogelijk een passende
oplossing kunnen bieden. Na ontvangst van de klacht, beroep of bezwaar ontvangt de student binnen zeven
werkdagen een bevestiging van het opleidingsmanagement waarin ook het vervolg van de procedure wordt
geschetst.
Als de klacht, beroep of bezwaar volgens de student niet naar behoren is afgehandeld door het
opleidingsmanagement, wordt de klacht etc. voorgelegd aan de opleidingsexamencommissie.
Is de klacht, bezwaar of beroep dan nog niet naar behoren afgewikkeld, dan kan de student zich wenden tot de
centrale examencommissie (zie: overige klachten).
 Examenklachten:
Op een klacht, beroep of bezwaar m.b.t. examens, papers, toetsen en eindopdrachten is het Onderwijs- en
Examenreglement van de opleiding van toepassing. Dit reglement heeft de student bij aanvang van de opleiding
ontvangen en kan te allen tijde opgevraagd worden bij het opleidingsmanagement van de opleiding.
Mocht de route via het Onderwijs- en Examenreglement geen passende oplossing bieden, dan kan de student
schriftelijk een bezwaar indienen bij de opleidings-examencommissie.
 Overige klachten:
Indien de student een klacht heeft van andere aard dan hierboven genoemd wil indienen of wanneer de eerder
ingediende klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de student gebruik maken van onderstaande
klachtenregeling.
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Hoe wordt een klacht ingediend?
Een klacht kan schriftelijk ingediend worden bij Avans+, t.a.v.de heer C.P.A.C. Toebosch, algemeen directeur.
Adresgegevens:
Avans+
T.a.v. Dhr. C.P.A.C. Toebosch
Antwoordnummer 13000
4800 VE Breda
Voor een adequate behandeling dient de student in ieder geval het volgende op te nemen:
 een omschrijving van de klacht;
 de naam van de persoon en de afdeling op wie de klacht betrekking heeft;
 de datum waarop de gedraging waar de klacht over gaat heeft plaatsgevonden;
 kopieën van stukken die van belang zijn voor uw klacht;
 naam en adres van de student;
 handtekening van de student en de datum van ondertekening.
Probeer zo volledig en helder mogelijk te zijn bij het omschrijven en motiveren van de klacht om een correcte
afhandeling te bespoedigen.
Afhandeling van de klacht
De klacht van de student wordt door de algemeen directeur van Avans+ in behandeling genomen en altijd
vertrouwelijk behandeld. Na ontvangst van uw brief ontvangt de student binnen zeven werkdagen een
bevestiging. De medewerker op wie de klacht betrekking heeft, ontvangt een afschrift van uw klachtenbrief. Ook
heeft hij/zij/hen het recht mondeling en/of schriftelijk zijn/haar/hun oordeel over de klacht te geven. De
algemeen directeur legt zijn/haar/hun oordeel aan de student voor. Dit oordeel bevat een verslag van het
eventuele horen van de student en de betrokken medewerker, de bevindingen en het advies. De student heeft
vervolgens twee weken de tijd om hierop te reageren.
Nadat we de reactie van de student hebben ontvangen, wordt de student door de algemeen directeur schriftelijk
en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek, de definitieve beslissing op de klacht
en de eventuele conclusies die eraan zijn verbonden. Dit gebeurt binnen zes weken na ontvangst van de
klachtenbrief. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. In dat geval ontvangt de student daarvan
bericht.
Niet in behandeling nemen van de klacht.
In sommige gevallen wordt de klacht niet behandeld. Dat is het geval als:
 de algemeen directeur de klacht al eerder heeft behandeld en een uitspraak heeft gedaan;
 de klacht later dan drie maanden na de gedraging of het voorval wordt ingediend;
 het belang of de ernst van de gedraging waarover de klacht gaat kennelijk onvoldoende is.
Als de klacht van de student niet in behandeling wordt genomen, ontvangt de student daarvan binnen zeven
werkdagen na ontvangst van de klachtenbrief schriftelijk en gemotiveerd bericht.
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Registratie van de klacht
Alle klachten worden geregistreerd, waarbij de persoonlijke gegevens van de student vertrouwelijk worden
behandeld.

5. Minor
Minor en vrije minor
De minorruimte in het vierde jaar geeft je de mogelijkheid tot verbreding of verdieping in bepaalde facetten van je
toekomstige beroepspraktijk. De minor wordt zelfstandig gekozen uit bestaande minoren aan hogescholen of
universiteiten, die aangeboden worden via Kies Op Maat.
Een bepaalde verbreding of verdieping kun je ook vinden door zelf een pakket samen te stellen. Daarom is er de
mogelijkheid om een vrije minor te kiezen. Als opleiding achten we studenten zelf in staat een inhoudelijk interessant
pakket samen te kunnen stellen. Dit pakket wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de examencommissie. Er zal bij de
beoordeling worden bekeken of de door jou gevolgde minor aan de kwaliteitseisen van een vrije minor voldoet. Je bent
zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of de door jou samengestelde minor voldoet aan de eisen. De eisen aan de
vakken van een vrije minor zijn:
 Totaal 30 ECTS
 Vakken op HBO- of universitair niveau
 De vakken op HBO niveau mogen niet uit de propedeutische fase van deze opleiding komen
 De vakken op universitair niveau mogen op propedeutisch niveau en op bachelor niveau zijn.
 Geen vakken op masterniveau (zowel HBO- of universitair niveau)
 Geen vakken die in zeer grote mate overeenkomen met vakken van je eigen opleiding
 Een samenhangend programma
Bij een (zelf samengestelde) minor kan het voorkomen dat meerdere vakken op hetzelfde tijdstip worden verzorgd of
dat de tentamens op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Daar moet je dus bij het plannen rekening mee houden! Indien je
in het tentamenrooster merkt dat twee tentamens op dezelfde dag zijn gepland, wacht dan niet tot je de tijdstippen
ervan verneemt, maar neem direct contact op met de onderwijsplanning. Als je er vroeg bij bent, is de kans groot dat
de tentamens niet op hetzelfde tijdstip worden gepland.
Voorwaarden samengestelde minor
Als je zelf een minor samenstelt, bedenk dan dat er sprake moet zijn van een zekere samenhang in het programma.
Zomaar willekeurig vakken bijeenzoeken is niet de juiste methode. Het zal de waarde van je bachelordiploma niet ten
goede komen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat je een bewuste en verantwoorde keuze
maakt. De examencommissie beoordeelt of de keuze van de vakken van de samengestelde minor een coherent geheel
vormen.
Vrijstelling minor
Sommige studenten hebben al een opleiding gevolgd, en (gedeeltelijk) afgemaakt op Hbo- of WO-niveau. Deze
studenten staat het vrij om de eerder behaalde 30 studiepunten als minor op te voeren voor deze opleiding. Voorwaarde
daarbij is dat het bij HBO-vakken om bachelorvakken gaat (dus niet uit het eerste jaar).
Minorhandleiding
De minorhandleiding vind je hier.
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Prestatie-indicator 10.3.2: De student kiest een minor uit vakgebieden als literatuur, politiek, filosofie, sociologie,
psychologie etc.

6. Projecten en Stage
De projecten nemen binnen het curriculum van de KTA een heel bijzondere plaats in. Zij vormen samen met de
beroepspraktijk van het maken en spelen van voorstellingen de spil van hun professionele bestaan.
De projecten kunnen worden onderverdeeld in de onderwijsprojecten, profileringsprojecten, stages en commerciële
projecten in opdracht van KTA-producties. De projecten- en stagehandleiding vind je hier.
Onderwijsprojecten en profileringsprojecten
Per schooljaar worden de onderwijsprojecten bepaald. Vast onderdeel zijn festival Kunstmest, de kerstvoorstelling, de
werkweek, de regieweken en verschillende workshops. Ook bij de onderwijsprojecten komt er gaandeweg de studie
meer ruimte voor inbreng van eigen (profilerings)projecten die het specifieke vakmanschap/ kunstenaarschap van de
student verstevigen. Vanaf jaar 3 kunnen studenten een plan voor projecten aandragen bij de dramaturg en artistiek
directeur van de opleiding. Gehonoreerd worden alle verzoeken waaruit blijkt dat de student met behulp van
professionele begeleiding werkt aan de invulling van de prestatie-indicatoren van jaar 3.
The Funniest Festival Ever
Ieder jaar wordt er in september The Funniest Festival Ever georganiseerd. Een meerdaags festival wat draait om de
vraag: wat is humor? Met veel grappen gaan we op een serieuze manier humor uitdiepen.
Ondersteund door een professioneel marketingbureau en ondersteunend theaterpersoneel dragen de studenten van
de Koningstheateracademie zorg voor de productie van dit meerdaagse humorfestival. Dit doen zij in de maanden juni
en augustus van 2021. Zij gaan hierbij aan de slag met vormgeving, PR en social media, audities, logistiek, techniek en
de wetenschappelijke bodem van de dag.
Workshop Stembevrijding
Zingen! Wat doen we eigenlijk als we zingen? Vaak gaat het zo: je zingt een bepaald lied en je weet ook hoe je wilt dat
het klinkt. Je hebt een bepaald resultaat voor ogen en probeert dat resultaat al zingend te benaderen. Je zou kunnen
zeggen dat je zingt van buiten naar binnen.
Bij stembevrijding zing je zonder vooropgezet plan, van binnen naar buiten. Er is geen ander doel dan het zingen op het
moment zelf. Je laat horen wat er op dat moment van binnen leeft. Dit levert een ruimte op in het zingen van mensen
die heel krachtig en bevrijdend is! Deze manier van zingen ga je in de driedaagse workshop stap voor stap onderzoeken.
Daarin zal je verschillende dingen tegenkomen, die behalve voor zingen, ook zeer wezenlijk zijn voor het vak van
cabaretier als geheel. Omdat het gaat over het verschil tussen Zijn en Doen. Tussen vasthouden en loslaten en omdat
het gaat over echt contact durven maken, met jezelf en daarna met de ander.
De workshop wordt geleid door Annelies van Wieringen (theatermaker en stembevrijder) De workshop bestaat uit
allerlei gezamenlijke (zang)oefeningen en korte improvisaties. En er zal ook met iedereen individueel gewerkt worden.
Werkweek
De jaarlijkse werkweek is een vijfdaagse theatermaakweek. Op een locatie in Nederland wordt er een
groepsaccommodatie afgehuurd. Van maandag tot en met vrijdag verblijven studenten en docenten daar. Doel van de
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werkweek is om vijf dagen consequent en ongestoord te kunnen werken aan de eindpresentatie in mei. Voor sommige
studenten betekent dat een onderzoek naar thematiek van de voorstelling en uitwerking in een helder concept, andere
studenten zijn al in het stadium van de uitwerking van het concept en de keuze van stijlmiddelen en het ontwikkelen
van spelmateriaal. Omdat de studenten van alle jaren aanwezig zijn, kan een beroep worden gedaan op ieders expertise.
Tijdens deze week is er ook een aantal docenten mee dat kan worden geraadpleegd.
De werkdagen zijn van 11.00 - 18.00 uur. ’s Avonds wordt, na een gezamenlijke maaltijd, het materiaal gepresenteerd
dat die dag is gemaakt. Iedere student presenteert 1 à 3 minuten spelmateriaal. Dat kan zijn in de vorm van een lied,
liedtekst, conceptidee, uitgewerkte scène etc. Na afloop wordt er geëvalueerd en worden er werkafspraken gemaakt
voor de volgende dag.
Ontwikkelde concepten worden verder uitgewerkt tijdens de regieweek in mei en gepresenteerd in de week daarna.
Uitgewerkte concepten worden in de regieweek verder doorontwikkeld en verfijnd. Ook die worden getoond tijdens de
theateratelierpresentaties in de week daarna.
Regieweken
Tijdens de regieweken werken studenten individueel of in samenwerkingsprojecten met de regisseur naar keuze en met
de dramaturge aan hun eigen spelmateriaal. In deze laatste periode van het vak theateratelier dienen de studenten een
verzoek tot samenwerking in dat bestaat uit een tweetal opties:
1. Solopresentatie;
2. Duo- of triopresentatie.
Beide opties moeten beargumenteerd worden. De leidende vraag moet zijn wat dienend is aan de artistieke
ontwikkeling van de individuele maker. Eén van de twee opties wordt beargumenteerd gehonoreerd. Daarnaast spreken
studenten een voorkeur uit voor één of meerdere regisseurs met wie zij willen werken.
De studenten werken twee weken dagelijks aan hun theatermateriaal.
De afronding zijn de eindpresentaties in mei.
Jaar 3 & 4:
Ook in jaar drie en vier wordt meegewerkt aan de projecten zoals beschreven bij jaar 1. Daarnaast werken zij aan:
Hommage
Derdejaarsstudenten van de Koningstheateracademie brengen elk jaar verschillende hommages aan grote namen uit de
Nederlandse kleinkunst. De generatie van nu eert daarmee het oeuvre van cabaretiers, zangers, liedauteurs en
componisten die niet vergeten mogen worden. Onder hen de afgelopen jaren: Jan Boerstoel, Georges Brassens, Hans
Dorrestijn, Frans Halsema, Ed Leeflang, Wim Sonneveld, Bram Vermeulen, Ivo de Wijs, Toon Hermans en Willem
Wilmink. De hommage wordt gespeeld in de zaal van de Cabaretfirma.
Stage/eigen profileringsproject
In de stage en de profileringsprojecten wordt de ruimte gecreëerd voor de ontwikkeling van het individuele talent. In de
stages voegt het talent van de student zich naar de bestaande kaders van o.a. theatergezelschappen, in de projecten
worden deze kaders zelf gecreëerd. Beide vormen zijn waardevol vormen voor de ontwikkeling van het talent in de
studie. De plannen voor stages en projecten worden voorgelegd aan de dramaturg en artistiek directeur van de
opleiding. Gehonoreerd worden alle verzoeken waaruit blijkt dat de student met behulp van professionele begeleiding
vanuit de stageplek of binnen het project werkt aan de invulling van de prestatie-indicatoren van jaar 3. De student kiest
zelf welke vorm hem/haar/hen het best past. Binnen een stage heeft de student de mogelijkheid om zich verder te
ontwikkelen binnen een professionele setting. De profileringsprojecten bestaan uit een heldere onderzoeksvraag,
professionele begeleiding, en een afgebakend terrein van artistiek onderzoek. Stageplaatsen worden gevonden bij
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theatergezelschappen, theaters, en verwante commerciële bedrijven. De projecten variëren van bijvoorbeeld het
samenstellen van een Duits liedtekstprogramma, en het opnemen van een cd, tot het maken van een stand-upset en
het schrijven van een liedtekstprogramma. Deze profileringsprojecten, en de diversiteit aan expertises worden
gaandeweg steeds vaker ingezet in KTAproducties, het impresariaat van de opleiding.
Lammerentoer & opdrachten Impresariaat
Ieder seizoen presenteert de Koningstheateracademie de Lammerentoer! Een avond vol cabaret- en kleinkunsttalent
dat op de rand van doorbreken staat of dat inmiddels met glans de eindstreep van de opleiding gehaald heeft. Lammeren
die meedoen aan deze tour zijn onder anderen: Katinka Polderman, Pieter Derks, Louise Korthals, Kiki Schippers en
Patrick Nederkoorn. In het derde en/of vierde jaar kunnen studenten middels deze tour en andere opdrachten buiten
de academie ervaring opdoen.
Commerciële projecten in opdracht van KTA-producties:
KTA heeft een impresariaat ingericht waar per jaar ongeveer honderd voorstellingen worden verkocht. Afhankelijk van
hun expertise en het niveau daarvan worden studenten, soms al vanaf hun eerste jaar ingezet om te participeren in
projecten voor theaters, congressen, symposia, festivals etc. In latere leerjaren (derde en vierde leerjaar) wordt hun
eigen theaterprogramma aangeboden door het impresariaat. Per opdracht die bij het impresariaat binnenkomt, wordt
afhankelijk van de opdracht een team aan schrijvers, componisten, zangers en spelers bijeengezocht uit alle jaren. Ook
alumni worden na hun studie nog actief betrokken bij opdrachten. Met de opdrachtgever(s), de opleidingsdirecteur en
het artistieke team van studenten wordt verkend wat de opdracht inhoudt en wat er precies wordt verwacht (qua vorm,
tijdskader en stijlfiguren). Daarna wordt er in het artistieke team samen met de opleidingsdirecteur een
brainstormsessie gehouden waarin de artistieke mogelijkheden op vorm en inhoud worden onderzocht, de taken
worden verdeeld en het werk wordt verdeeld. Een eerste opzet wordt voorgelegd aan de opdrachtgever en bij
goedkeuring uitgewerkt in vorm, inhoud, tijdsplanning en technische gegevens.
Daarnaast werkt het impresariaat ook daadwerkelijk als impresariaat in de Lammerentoer: een toer langs de kleine
theaters van Nederland voor de derde- en vierdejaars waarin zij hun materiaal kunnen uitproberen en kunnen
aanscherpen en hun theatrale communicatie kunnen inoefenen. Misschien niet overbodig om toe te voegen dat
studenten van de academie al vanaf hun eerste jaar zakelijk georganiseerd moeten zijn om ook (betaald) te kunnen
werken voor het impresariaat. De vorm waarin zij zijn georganiseerd is afhankelijk van de betreffende student maar is
altijd fiscaal correct. De zakelijke training die zij gedurende de vier leerjaren krijgen waarbij zij in het vierde jaar hun
ondernemingsplan uitproberen is daarbij onontbeerlijk.
In het vierde jaar zijn het vak theateratelier, de projecten en het ondernemingsplan uitgegroeid tot een beroepskritische
(onderwijs)situatie die de praktijk dicht nadert.
Prestatie-indicatoren
Jaar 1
3.1.1 De deelnemer levert in samenwerking met anderen een persoonlijke, praktische en artistieke bijdrage aan diverse projecten.
3.1.2 De deelnemer werkt vanuit zijn/haar/hun artistieke, organisatorische en zakelijke expertise mee aan academie brede
projecten.
8.1.1 De student verbetert de kwaliteit van de producties door gerichte verbetering van zijn/haar/hun eigen inbreng

9.1.1 De student weet het midden te vinden tussen zijn/haar/hun artistieke ambities en de kwaliteitseisen die het beroep stelt
9.1.2 Hij/zij/hen laat zich daarbij raden door anderen, maar neemt zelf beslissingen
Jaar 2 en 3
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2.2.2 Hij/zij/hen biedt in zijn/haar/hun materiaal anderen toegang om door te dringen in zijn/haar/hun persoonlijke
verbeeldingswereld
3.2.1 De student is zowel in staat om te inspireren, als om zich door anderen te laten inspireren
3.2.2 De student komt in een productie met zijn/haar/hun collega’s tot overeenstemming bij het maken van keuzes
5.2.5 De student verfijnt zijn/haar/hun muzikale vaardigheden (stem- en zangtechniek, compositie en kennis van solfège)
5.2.6. De student toont inzicht en vaardigheid in de verschillende vormen van humor, ironie en satire en kan die inzetten in een
doordachte mix van theatrale (tekst) vormen

Jaar 3 – eigen projecten
3.2.1 De student is zowel in staat om te inspireren, als om zich door anderen te laten inspireren
3.2.2 De student komt in een productie met zijn collega’s tot overeenstemming bij het maken van keuzes
6.2.1. De student organiseert zijn/haar/hun eigen stage/projecten en doet daar verslag van
9.2.3 De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken
Jaar 4
3.3.1. De student geeft leiding aan anderen bij de totstandkoming van een artistiek product en draagt daarvoor de
eindverantwoordelijkheid
3.3.2 De student gebruikt aantoonbaar de kwaliteiten van anderen in zo'n proces en laat hen voldoende ruimte om invulling te
geven aan hun eigen artistieke doelen
7.3.4 De student kan binnen bepaalde grenzen een voorstelling inhoudelijk aanpassen aan de wensen van publiek en/of
opdrachtgevers.
9.3.1 De student weet zijn/haar/hun artistieke handelen te evalueren en zonder afbreuk te doen aan zijn/haar/hun authenticiteit
zo nodig beter af te stemmen op de eisen van beroepsgenoten, opdrachtgevers en publiek
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7. Lesplannen
7.1. Jaar 1
Lesplan Theateratelier – Jaar 1


Docent: Annelies Herfst

Inhoud
Studenten worden ondersteund in hun onderzoek, kritisch bevraagd op hun keuzes en gestimuleerd en geïnspireerd
door ervaren regisseurs en theatermakers.
Aanvankelijk worden studenten begeleid door regisseurs die vakmatig de bodem leggen qua conceptueel denken en het
bijbrengen van de technische vaardigheden om persoonlijk en maatschappelijk engagement om te zetten in
cabaretmateriaal.
In de eerste lessen beginnen de studenten met een introductie van het vak theateratelier met improvisatie en
spelopdrachten. De docent maakt naar aanleiding van een aantal vragen een inventarisatie van de intenties en artistieke
achtergronden van de studenten om ze vervolgens beter te kunnen begeleiden in hun inhoudelijk proces van het
theatermaken.
Er volgen in les 2 en 3 opdrachten om 5 minuten materiaal maken voor de volgende theateratelierles. Dit materiaal
heeft een gemeenschappelijk thema per week. Deze maakopdrachten zijn samenwerkopdrachten met minimaal 2
personen.
In het theateratelier 1e jaar behandelen we de volgende vragen, opdrachten en methodes:
• Wat is een theaterconcept en hoe kan deze ontwikkeld worden?;
Hoe kom je vanuit een idee tot een scène? Hoe kom je van een improvisatie tot een theatraal concept? Hoe maak je een
lied theatraal? De basis vraag bij feedback op de vloer: Wat werkt er bij deze scène en waarom?;
• De 5 W’s: wie, wat, waar, waarom en wanneer? De basisvragen voor de opbouw van een scène;
• De 5-minutenmethode: snel keuzes maken in duo’s en trio’s. Naar aanleiding van het interviewen van elkaar materiaal
maken en presenteren;
• “Instant” dobbelsteenmethode: van vorm naar inhoud;
• Theaterelementen willekeurig samenvoegen om tot een dynamische solo te komen;
• Speedwriting;
• Status spel: naar aanleiding van bekende theaterduo’s scènes naspelen of in de zelfde stijl maken;
• Spelopdrachten binnen de les. Direct maken en presenteren van korte maak opdrachten. Zowel solo, duo als groep;
• Presenteren van je eigen verhalen naar aanleiding van schrijfopdracht;
De lessen bestaan uit het spelen van eigen voorbereid materiaal op de vloer en het kijken naar het materiaal van
klasgenoten. De vaardigheid om gericht feedback te geven na de gespeelde scènes wordt ingepast tijdens de lessen. De
docent fungeert hier wisselend als regisseur en gespreksleider. In week 5 beginnen we met de voorbereiding voor
presentatie in de tentamenweek. Deze presentatie is samenwerkingsopdracht met een gezamenlijk gekozen onderwerp
of idee.

Opbouw
Iedere les theateratelier heeft een korte opwarming om tot een gezamenlijke focus te komen. Dit kan zijn een dans, een
inspring of kringspel. Naar aanleiding van de opdrachten die er voorbereid zijn wordt er tijd gepland om de gemaakte
scènes te spelen en te bekijken en met de groep te bespreken. De docent fungeert hier als wisselend als regisseur en
gespreksleider. Tijdens de les wordt de opdracht voor de volgende les gegeven en uitgelegd.
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Werkvorm
De lessen bestaan uit het spelen van het voorbereid materiaal op de vloer en het kijken naar het materiaal van
klasgenoten. De vaardigheid om gericht feedback te geven na de gespeelde scènes wordt ingepast tijdens de lessen.

Voorbereiding
De studenten hebben voor iedere theateratelierles een opdracht die zij moeten voorbereiden. In de eerste weken zijn
dit weekopdrachten en na de 5e week wordt er naar een presentatie toegewerkt. Voor iedere les is er een voorbereiding
van nieuw materiaal vereist.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
Aan het eind van het 1e semester is er een openbare les met een presentaties van de studenten 1e jaar.
Aan het eind van het 2e semester is er een presentatie-avond met presentaties van de studenten 1e jaar.

Toetscriteria
• De student kan zijn/haar/hun eigen verhaal vormgeven (in samenwerking met anderen);
• De student laat zien dat hij/zij/hen (met andere studenten) in staat is om binnen verschillende theatrale vormen zijn
eigen verhaal te exploreren;
• De student laat zien dat hij/zij/hen (met andere studenten) in staat is om van een inhoudelijk concept tot een theatrale
vorm te komen;
• De student kan zich emotioneel verbinden met het theatrale product;
• De student kan laten zien dat de feedback verwerkt is in het verbeteren en/of veranderen van het product;
• De student kan technisch goed spelaanbod geven in zijn/haar/hun gemaakte presentatie (status aanbod, emotioneel
aanbod, anekdotisch aanbod, fysiek aanbod);
• De student laat zien dat hij/zij/hen in staat is tot samenwerken zowel in de voorbereiding als in het uitvoeren van de
presentatie.
Prestatie-indicatoren
• 2.1.2: De student kan vanuit zijn/haar/hun persoonlijke engagement verhalen vertellen;
• 2.1.3: De student geeft vorm aan zijn/haar/hun humoristische talent in taal, verhaal en beeld;
• 5.1.1: De student beheerst basale theatrale communicatieprincipes en toont interactie met zijn/haar/hun publiek;
• 5.1.5: De student toont het vermogen om zijn/haar/hun idee/fascinatie via verbeelding om te zetten naar een helder
concept, en toont inzicht in theatrale vormgeving;
• 7.1.1: De student onderzoekt de thema's en onderwerpen inhoudelijk alvorens hij/zij/hen die gebruikt in teksten of in
voorstellingen en beschikt over basale doelgerichte researchmethoden;
• 8.1.2: De student kan feedback verwerken in zijn/haar/hun literaire, muzikale en artistieke producten;
• 9.1.3: De student kan kritisch reflecteren op eigen artistieke, intellectuele, en ambachtelijke ontwikkeling.
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Presentaties Theateratelier
De eerstejaarsstudenten tonen in semester 1 en 2 hun theatermateriaal alleen intern voor eigen studenten en docenten.
Alleen de eindpresentatie (de tweede presentatie in het voorjaar), wordt getoond aan extern publiek.
De theateratelierpresentaties van jaar 2 en jaar 3 worden driemaal per jaar getoond in twee presentaties en een tryout. De eerstejaars worden drie keer beoordeeld op hun presentatie, en tweede-en derdejaarsstudenten worden twee
keer beoordeeld op hun presentaties.
De eerstejaarsstudenten presenteren 10 minuten, de tweedejaars 12 minuten, de derdejaars 15 minuten en vierdejaars
20 minuten aan eigen materiaal. Elke maakperiode duurt ongeveer 9 weken. In de eerste periode ontwikkelt de student
nieuw materiaal. De tweede periode staat voor de combinatie van verdieping en aanscherping van uitgeprobeerd
theatermateriaal.
Het tonen van het theatermateriaal gebeurt eerst in de beschermde omgeving van het eigen theater van de Academie
voor Cabaret en vervolgens ook voor andere organisaties en kleine theaters. De vierdejaars spelen hun voorstelling in
De Lammerentoer: een kleine try-outtoer met meerdere (roulerende) vierdejaars op één avond langs een twintigtal
kleine theaters.
Beoordeling
De theaterateliervoorstellingen worden beoordeeld op het proces en het product.
Presentatie
semester

eerste

Presentatie tweede semester

Eindpresentatie

Jaar 1

Proces
(TA1)

Proces
(TA2)

Proces (regieweken) en Product (CE1) beide
intern

Jaar 2

Proces intern
Product intern
(TA1)

Manifestatie
(niet beoordeeld)

Weging 1:1
Proces (regieweken) intern
Product intern
(TA2)

Jaar 3

Jaar 4

Weging 1:1
Proces intern
Product intern
(TA 1 en 2)
Weging 1:2
Niet aanwezig

Proces intern
Product extern

Weging 1:1
Product extern
(CE2)

Weging 1:2
Proces intern
(TA)

Product extern
(CE3)

Toelichting op de weging
Bij elke periode zie je een weging staan. In het vak theateratelier wordt de productbeoordeling gaandeweg de opleiding
steeds belangrijker.
Bij de eindpresentatie van het 1ejaar en in beide semesters van het 2e jaar wegen product- en procesbeoordeling even
zwaar. In het 3e jaar weegt de productbeoordeling twee keer zo zwaar als de procesbeoordeling. Behalve voor de
eindpresentatie: hier wordt alleen het product beoordeeld. Voor de productbeoordeling (aanvraag tot afstuderen) van
jaar 3, zie: aanvraag tot afstuderen.
Presentatie
semester
Jaar 1
Jaar 2

Proces
(TA1)
Proces intern
Product intern
(TA1)

eerste

Presentatie tweede semester

Eindpresentatie

Proces
(TA2)
Manifestatie
(niet beoordeeld)

Proces en Product (CE1) beide intern
Weging 1:1
Proces intern
Product intern
(TA2)
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Jaar 3

Jaar 4

Weging 1:1
Proces intern
Product intern
(TA 1 en 2)
Weging 1:2
Niet aanwezig

Proces intern
Product extern

Weging 1:1
Product extern
(CE2)

Weging 1:2
Proces intern
(TA)

Product extern
(CE3)

Toelichting op de weging
Bij elke periode zie je een weging staan. In het vak theateratelier wordt de productbeoordeling gaandeweg de opleiding
steeds belangrijker.
Bij de eindpresentatie van het 1ejaar en in beide semesters van het 2e jaar wegen product- en procesbeoordeling even
zwaar. In het 3e jaar weegt de productbeoordeling twee keer zo zwaar als de procesbeoordeling. Behalve voor de
eindpresentatie: hier wordt alleen het product beoordeeld. Voor de productbeoordeling (aanvraag tot afstuderen) van
jaar 3, zie: aanvraag tot afstuderen.
In jaar 4 wordt de student begeleid en het proces beoordeeld door in een interne regisseur. De voorstelling wordt door
een externe regisseur verder begeleid tot een eindexamenvoorstelling. De beoordeling van deze voorstelling hoort bij
competentie-examen 3 (zie: eindexamen)
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Lesplan Acteurstraining – Jaar 1


Docent: Eliane Feijen

Inhoud
Acteren (handelen) en reageren vanuit de overtuigingen van een personage, onder imaginaire omstandigheden, met als
basis de methode van Ivana Chubbuck.
In de eerste 9 lessen acteurstraining worden stapsgewijs verschillende onderdelen uit de methode van Ivana Chubbuck
behandeld, herhaald en toegepast in oefeningen. Korte dialogen worden geanalyseerd en gerepeteerd. Op basis van de
analyse van de scene worden de omstandigheden gecreëerd om tot waarachtig spel te komen. De opdrachten bouwen
steeds voort op voorgaand behandelde onderdelen. In de tweede 9 weken vindt verdieping plaats. De student analyseert
zelfstandiger om te komen tot een noodzaak van handelen.
Jaar 1
Het kiezen van doelen; wat is het levensdoel en wat is het doel in de scene van het personage.
Beats en actions; op welke manieren het personage zijn/haar/hun doel probeert te bereiken.
Beat changes; veranderingen in gedachten en omstandigheden van het personage.
Obstakels; wat staat het personage in de weg het doel te bereiken.
Moment before; de drijfveer van het personage voor de scène.
Invulling geven aan setting en doings.
Jaar 2
Naast de onderdelen uit jaar 1 komt de nadruk meer te liggen op het creëren van een persoonlijke connectie met de
scene en de tegenspeler.
Substitutie; persoonlijke verbinding maken met de personages
Obstakels; personaliseren van de gekozen obstakels
Inner Objects; persoonlijke associaties bepalen
Innerlijke monoloog; innerlijke conversatie
Jaar 3
Naast de onderdelen uit jaar 1 en 2 komt de nadruk te liggen op rolopbouw en transformatie.
Voorgaande omstandigheden; onderzoek naar het personage. Hoe wordt hij/zij/hen gezien door anderen. Hoe staat het
personage in het leven. Hoe maakt het personage keuzes.
Personaliseren van voorgaande omstandigheden.

Opbouw
De lessen acteurstraining hebben een terugkerende opbouw:
Behandelen van een onderdeel van de methode. Analyseren van de tekst op basis van het behandelde onderdeel.
Oefenen door middel van lezen en later spelen van de dialoog. Uitdiepen en aanscherpen van de analyse. Repeteren
van de scene.

Werkvorm
De lessen bestaan uit een reeks van opdrachten om tot een analyse te komen die is opgebouwd uit de aangeboden
onderdelen uit de methode.
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Voorbereiding
De student bereidt de les voor door zijn/haar/hun tekst te leren, de analyse opdrachten uit te voeren en te oefenen met
zijn/haar/hun spelpartner.
Beoordeling:
Tentamenvorm:
Openbare les waarin dialogen getoond worden die zijn ingeoefend tijdens lessen.
Toetscriteria:
Jaar 1
- De student toont dat de analyse opdrachten adequaat zijn verwerkt
- De student kan de scene uitwerken aan de hand van de verschillende onderdelen die in de les aan bod zijn gekomen.
- De student kan de analyse gebruiken om de omstandigheden te creëren waarbinnen je tot waarachtig spel komt.
- De student kan verbinding leggen met een andere acteur
- De student is voorbereid en participeert actief tijdens de les
- De student kan feedback, die is verkregen binnen de lessen, verwerken.
- De student kan feedback geven op andere dialogen

Jaar 2
- De student toont dat de analyse opdrachten adequaat zijn verwerkt
- De student kan de scene uitwerken aan de hand van de verschillende onderdelen die in de les aan bod zijn gekomen.
- De student kan de analyse gebruiken om de omstandigheden te creëren waarbinnen je tot waarachtig spel komt.
- De student kan verbinding leggen met een andere acteur
- De student kan zich emotioneel verbinden met het materiaal om tot noodzaak te komen tot handelen
- De student is voorbereid en participeert actief tijdens de les
- De student kan feedback, die is verkregen binnen de lessen, verwerken.
- De student kan feedback geven op andere dialogen
Jaar 3
-

De student kan de scene uitwerken aan de hand van de verschillende onderdelen die in de les aan bod zijn gekomen.
De student kan de analyse gebruiken om de omstandigheden te creëren waarbinnen je tot waarachtig spel komt.
De student kan verbinding leggen met een andere acteur
De student kan zich emotioneel verbinden met het materiaal om tot noodzaak te komen tot handelen
De student gebruikt de analyse om ingang te vinden in rolopbouw
De student is voorbereid en participeert actief tijdens de les
De student kan feedback, die is verkregen binnen de lessen, verwerken.
De student kan feedback geven op andere dialogen

Prestatie-indicatoren
Jaar 1
5.1.1: De student beheerst basale theatrale communicatieprincipes, en toont interactie met zijn/haar/hun publiek
5.1.2: De student beheerst basale acteer – en bewegingsvaardigheden, en improvisatietechnieken
8.1.2: De student kan feedback verwerken in zijn/haar/hun literaire, muzikale en artistieke producten
9.1.3: De student kan kritisch reflecteren op eigen artistieke, intellectuele, en ambachtelijke ontwikkeling
Jaar 2

56

5.2.1: De student communiceert op persoonlijke en waar nodig improviserende wijze met zijn/haar/hun publiek.
5.2.3: De student kan via tekstinterpretatie, beweging en verbeelding op een adequate manier transformeren naar
een (toneel)personage
8.2.1: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken
9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken
Jaar 3
5.2.1: De student communiceert op persoonlijke en waar nodig improviserende wijze met zijn/haar/hun publiek.
5.2.3: De student kan via tekstinterpretatie, beweging en verbeelding op een adequate manier transformeren naar
een (toneel)personage
8.2.1: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken
9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken

57

Lesplan Clownerie – Jaar 1


Docent: Anemoon Langenhoff

Inhoud
In de 9 lessen clownerie wordt gewerkt aan clownsvaardigheden:
• Spelen in het hier en nu, met een in spel ingebrachte waarachtigheid, in gevoelig contact met het publiek en de
eventuele medespelers;
• Timing, onder invloed van het publiek, remmen, checken, uitbreiden, herhalen, effect scoren met iedere impuls, less
is more;
• Winnen en verliezen, bluf en bravoure versus kwetsbaarheid en incasseren;
• Jabbertalk, de studenten wordt de taal afgenomen om uit het cerebrale domein te komen. Ook het cynisme past niet
in de clowneske wereld;
• We werken aan ieders persoonlijke clown, de naïeve, niet cerebrale, ontmaskerde versie van jezelf. Wat is waar en
speelbaar voor jou? Hoe verhoudt dat zich tot medespelers en het publiek?;
• We werken aan het vergroten van de gevoeligheid, de waarneming van de buitenwereld en de binnenwereld, van
impulsen en het gehoor geven daar aan.

Opbouw
Om te beginnen wordt, na het terugkerende warming-upelement, de focus gelegd op het spelen vanuit waarachtigheid
en gevoeligheid enerzijds en bravoure en bluf anderzijds, in contact met het publiek. Daarna is er aandacht voor
clownstechnieken en timing. Naar het einde komt de focus steeds meer te liggen op improvisatievormen solo/duo/trio.

Werkvorm
Na een speelse opwarming rond winnen en verliezen zijn er onderzoeksoefeningen, geleide improvisaties, improvisaties
(solo, duo, trio, halve en hele groep) en een huiswerkopdracht. Er is ruimte voor vragen en reflectie om te verhelderen
wat werkt in de clownerie voor de individuele speler.

Voorbereiding
Uitwerking van de eindopdracht en eventueel het vinden van een goed zittende clownsneus.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
Een openbare les met warming-up, improvisaties in duo’s en trio’s zoals in de voorafgaande lessen.

Toetscriteria
• De student participeert actief tijdens de openbare les;
• De student maakt effectief gebruik van een clownskostuum dat de eigen komische karakteristieken (uiterlijk en
innerlijk) zichtbaar maakt en draagt zorg voor een goed zittende clownsneus;
• De student is in authentiek contact met zichzelf, de spelpartner en het publiek, voelt aan en maakt gebruik van wat
‘waar’ is;
• De student beheerst basale clownstechnieken:
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- Fixeren-incasseren-reageren;
- Contact publiek om expressie te geven aan wat in hem/haar/hen leeft en tegelijkertijd de publieksreactie in te nemen
en mee te nemen in het spel;
- Winnen en verliezen;
- Je gezicht redden;
- Jabbertalk;
- De student weet deze technieken te gebruiken in improvisaties;
- De student kan in een improvisatie sturen en volgen in afstemming op de scènepartner, het publiek, en de scène;
- De student is authentiek, expressief en vindingrijk in de improvisaties.

Prestatie-indicatoren
•
•
•
•

5.1.1: De student beheerst basale theatrale communicatieprincipes en toont interactie met zijn/haar/hun publiek;
5.1.2: De student kan de basale improvisatie- en bewegingstechnieken omzetten in scènes en acts;
8.1.2: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken;
9.1.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Lesplan Zang – Jaar 1


Docent: Eliane Feijen en Bertram van Alphen

Inhoud
In de eerste 9 lessen zal in groepsverband gewerkt worden aan inzingen en een aantal basale technische vaardigheden;
houding, adem, aanzetten, twang. Daarna krijgt elke student individuele coaching. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
een lied, gekozen door, of ten minste gekozen in overleg met de docent. Er wordt gewerkt naar het niveau van de
student. In de tweede 9 lessen wordt verwacht dat de student zelfstandig inzingt.

Opbouw
De zangles bestaat uit een gezamenlijke opwarming waarna individuele coaching volgt aan de hand van een lied.

Werkvorm
Aan de hand van een lied zal er per student aan een of meerdere stemtechnische vaardigheden gewerkt worden. De
student krijgt oefeningen aangereikt om de techniek zelfstandig te oefenen en toe te passen in een lied.

Voorbereiding
De student bereidt het gekozen lied voor. Het lied is muzikaal en tekstueel gekend voor aanvang van de les. De student
zorgt voor duidelijk leesbare bladmuziek en/of een degelijke backingtrack. De student neemt de les op, op een
voicerecorder. De student studeert zelfstandig de aangereikte techniekoefeningen en past de techniek toe in het lied.
De student zingt in, voor aanvang van de les.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
Presenteren van een lied waaraan gewerkt is tijdens de lessen.

Toetscriteria
• De student komt voorbereid in de les;
• De student participeert actief tijdens de les;
• De student heeft begrip van basale technische vaardigheden;
• De student toont dat de feedback verkregen in de les, wordt verwerkt;
• De student kan zijn/haar/hun vorderingen analyseren;
• De student kan medestudenten feedback geven.
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Prestatie-indicatoren
• 5.1.3: De student kan zijn/haar/hun stem- en zangtechniek basaal toepassen en kan in basale muzikale termen
communiceren;
• 8.1.2: De student kan feedback verwerken in zijn/haar/hun literaire, muzikale en artistieke producten;
• 9.1.3: De student kan kritisch reflecteren op artistieke, intellectuele en ambachtelijke ontwikkeling.
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Lesplan Schrijven – Jaar 1


Docent: Michiel Lieuwma

Inhoud
De student leert aan de hand van oefeningen en de bespreking ervan de basisprincipes van het schrijven van liedjes en
dialogen. De student schrijft, herschrijft en bespreekt werk van zichzelf en anderen en vergroot, verdiept en ontwikkelt
zijn/haar/hun dramatisch besef.
Voor het onderdeel dialoog schrijven n het eerste jaar werkt de student op microniveau. Aan de hand van de klassieke
spanningsboog van Aristoteles, getoetst aan voorbeelden uit bekende films, series en toneelstukken, leert hij/zij/hen de
basisbegrippen van het motorisch moment, de stijgende handeling, de climax, de omdraaiing en de catastrofe te
vertalen naar een theatrale, dramatische of tragikomische dialoog. Aan het eind van blok 1 is de student in staat een
scène te schrijven.
Voor het onderdeel liedtekst schrijven leert de student aan de hand van korte schrijf- en herschrijfopdrachten, en de
bespreking ervan, de basistheorie van het liedteksten schrijven. De belangrijkste begrippen hierbij zijn metrum, rijm,
vorm, inhoud en perspectief. Aan het eind van blok 1 is de student in staat om een lied te schrijven waarbij vorm en
inhoud in balans zijn.

Opbouw
De lessen zijn opgedeeld in twee delen: dialoog schrijven en liedtekst schrijven. Voor beide onderdelen geldt dezelfde
opbouw. Tijdens de les en als huiswerk worden aan de hand van opdrachten theatrale, dramatische en humoristische
scènes en liedjes geschreven. De verschillende versies worden in de werkgroep onder leiding van de docent besproken.
Naar aanleiding van de bespreking worden de teksten van week tot week herschreven.

Werkvorm
Schrijfopdrachten, en herschrijfopdrachten, peer feedback, analyse van filmfragmenten, toneelstukken, liedrepertoire.

Voorbereiding
Wekelijks herschrijven schrijven van monologen, dialogen, liederen.

Beoordeling
Het tentamen bestaat uit het totaal van de opdrachten van de voorafgaande lesperiode.

Toetscriteria
• De student participeert actief tijdens de les;
• De student kan zelfstandig komen tot materiaal;
• De student is in staat scènes een groot dramatisch en/of theatraal effect te geven;
• De student is in staat kritisch te kijken naar zijn/haar/hun eigen werk en m.b.v. aanwijzingen de tekst te herschrijven
en verder te ontwikkelen;
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• De student heeft begrip van de elementen waaruit dialogen zijn opgebouwd (personages, thematiek, taal, ruimte, tijd,
handeling) en is in staat deze bewust in te zetten;
• De student leert elementen als contrast, ritme en spanningsboog in teksten te herkennen en toe te passen. Huiswerk:
wekelijks schrijven en/of herschrijven van eigen materiaal.

Prestatie-indicatoren
• 2.1.1: De student kan vanuit zijn/haar/hun persoonlijk engagement (lied) teksten schrijven;
• 2.1.3: De student geeft vorm aan zijn/haar/hun humoristische talent in taal, verhaal en beeld;
• 5.1.8: De student kent en herkent een basaal arsenaal van literaire schrijftechnieken en talige compositietechnieken;
• 8.1.2: De student kan feedback verwerken in zijn/haar/hun literaire, muzikale en artistieke producten.
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Lesplan Literatuurgeschiedenis – Jaar 1


Docent: Carmen Verhoeven

Inhoud
In deze cursus springen we chronologisch door de Nederlandstalige poëzie en liedkunst van de periode middeleeuwenheden heen, waarbij de nadruk ligt op de twintigste eeuw. Daarnaast worden de primaire vaardigheden van poëzie- en
liedanalyse aangereikt en getoetst.

Opbouw
In elke les bespreken we de teksten uit de syllabus en wordt de context waarin die teksten verschenen en functioneerden
toegelicht. Daarnaast oefenen we met het analyseren van teksten en zullen er discussies gehouden worden.

Werkvorm
Een combinatie van hoor- en werkcollege.

Voorbereiding
Wekelijkse lesvoorbereiding zoals aangegeven in de syllabus: lezen (en/of luisteren/kijken) van inleiding en fragmenten,
zelfstudie. Als de student het huiswerk niet gemaakt heeft, kan hij/zij/hen niet deelnemen aan de les.

Beoordeling
Opdracht poëzie/liedanalyse (40%)
Kennistoets (60%)

Toetscriteria
• De student is in staat het begrippenapparaat van literaire termen toe te passen op poëzie/lied (rijm, metrum,
stijlfiguren en beeldspraak);
• De student is in staat om op basis van zijn/haar/hun analyse een interpretatie van een literaire tekst te geven;
• De student kan in de cursus behandelde stromingen herkennen en in chronologische volgorde plaatsen;
• De student kan belangrijke dichters en schrijvers herkennen en benoemen;
• De student kan belangrijke artistieke ontwikkelingen in de literatuurgeschiedenis uitleggen.

Prestatie-indicatoren
• 5.1.8: De student kent en herkent een basaal arsenaal van literaire schrijftechnieken en talige compositietechnieken;
• 5.1.9: De student heeft (basale) kennis van de historische en maatschappelijke context waarin literaire teksten en
kleinkunstteksten begrepen en geïnterpreteerd kunnen worden;
• 7.1.2: De student heeft basale literair historische en cultuurhistorische kennis ;
• 8.1.2: De student kan feedback verwerken in zijn/haar/hun literaire, muzikale en artistieke producten.
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Lesplan Filosofie – Jaar 1


Docent: Ivana Ivković

Inhoud
In deze cursus wordt een aantal grote maatschappelijke thema’s besproken, veranderingen in de politiek, mens en de
samenleving. Wat baart ons zorgen, waar putten we hoop uit? Hoe verhoudt de individu zich tot de samenleving? In
welke machtsstructuren leven wij, en welke mogelijkheden laten ze open voor kritiek? Daarnaast is er ruimte voor een
kritische bezinning op je eigen rol als cabaretier. Hoe verhoud jij je tot de maatschappij, welke impact zou je willen
hebben?
De literatuur voor de cursussen wordt online beschikbaar gesteld. Van studenten wordt verwacht dat ze de aangeboden
teksten lezen ter voorbereiding van de lessen.
Leerdoelen:
• Kennis van de belangrijkste thema’s binnen de politieke en sociale filosofie
• Kennis van de behandelde teksten op het terrein van politieke en sociale filosofie
• Begrip van de gehanteerde filosofische concepten voor zinvolle reflectie op politiek en samenleving
• Begrip van de relatie tussen filosofische grondslagen en politieke actualiteit
• Vermogen maatschappelijke ontwikkelingen te duiden en kritisch te analyseren aan de hand van filosofische theorie.
(niveau 2)
Vermogen
een eigen standpunt in te nemen ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen, en deze te
•
onderbouwen vanuit filosofische theorie. (niveau 3)

Opbouw
De cursus is opgebouwd uit negen lessen per semester, waarin telkens een actueel maatschappelijk thema aan filosofie
wordt verbonden. Filosofische inzichten helpen daarbij om de discussie te verdiepen. De cursus is thematisch en niet
historisch opgezet. In het eerste semester verdiepen we ons o.a. in democratie en de bedreigingen ervan, de impact
van technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, ongelijkheid, racisme. In het tweede semester is er ruimte voor
thema’s als het streven naar authenticiteit, en daarnaast wordt de kritische rol van filosofie uitgelicht. In discussies
worden studenten gestimuleerd om te reflecteren op hun rol als maker in de maatschappij en om filosofie te betrekken
in hun verhouding als cabaretier tot de maatschappij.

Werkvorm
De lessen zijn een combinatie van klassikaal onderwijs en onderwijsleergesprek. Actieve participatie van studenten
wordt gestimuleerd.

Voorbereiding
Teksten lezen of materiaal voor discussie lezen/bekijken.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
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Het eerste semester wordt afgesloten met een schriftelijk take-home toets. De toets bestaat uit drie vragen die
gerelateerd zijn aan de lesstof en ingaan op actuele kwesties. Studenten mogen de literatuur raadplegen, maar moeten
wel zelfstandig de toets maken. De lengte van de antwoorden: tussen 200 en 300 woorden.
Het tweede semester wordt afgesloten met een essaytoets: de studenten dienen een reflectie te schrijven over de eigen
maatschappelijke rol als cabaretier, aan de hand van de besproken filosofische thema’s. Hoe zie jij je eigen rol? Hoe
verhoud jij je op het podium tot wat er in de wereld gebeurt? Welke rol kan filosofie daarin spelen?
Technische vereisten:
- Lengte tussen 1500 en 2000 woorden
- In correct Nederlands geschreven
- Duidelijke literatuurverwijzingen
Inhoudelijke vereisten:
- Verwijs in je reflectie naar twee verschillende filosofische thema’s die tijdens de cursus zijn besproken en leg de posities
van de besproken filosofen in je eigen woorden uit.
- Pas dit toe op actualiteit; geef eigen voorbeelden ter illustratie en leg uit waarom je je beroept op de filosofen die je
hebt besproken.
Om een voldoende te behalen moeten de studenten laten zien dat ze een, of meerdere, filosofische posities correct
kunnen samenvatten en toepassen waarbij ze de relevantie van de besproken filosoof of filosofen voor hun eigen positie
duidelijk aantonen.
Dit essay is niet literair en wordt niet beoordeeld op originaliteit, maar op heldere opbouw en argumentatie.
´Namedropping´ is niet voldoende. Het wordt aan de studenten gevraagd om een filosofische positie weer te geven en
niet slechts een uitspraak van een filosoof aan te halen.
Studenten dienen te verwijzen naar de besproken teksten en ander lesmateriaal. Het gebruik van andere bronnen, zoals
andere filosofische teksten of krantenartikelen, is welkom. Het verwijzen naar de teksten hoeft niet volgens de
wetenschappelijke richtlijnen te gebeuren, maar moet duidelijk de bron bekend maken.
Het essay dient in correct Nederlands te worden geschreven en als Word of pdf-document per mail te worden
ingeleverd. De beoordeelde essays worden van feedback voorzien.

Toetscriteria:
 De student kan in eigen woorden een standpunt van een filosoof weergeven;
 De student begrijpt de maatschappelijke relevantie van een bepaald filosofisch idee of opvatting;
 De student kan reflecteren op een actuele maatschappelijke kwestie vanuit filosofie;
 De student kan eigen voorbeelden geven die bij een filosofische problematiek aansluiten;
 De student laat zien dat de feedback die is gegeven tijdens de lessen en op de tussentoets is verwerkt;
 De student kan filosofische standpunten en zijn/haar/hun eigen reflectie helder en beargumenteerd opschrijven;
 De student kan vanuit filosofie reflecteren op zijn/haar/hun eigen rol als cabaretier;
 De student is bewust van zijn/haar/hun rol als cabaretier in de maatschappij.
Prestatie-indicatoren
 7.1.4: De student heeft basale kennis van stromingen en de belangrijkste auteurs op gebied van politieke en sociale
filosofie
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 7.1.5: De student heeft kennis van basisbegrippen van politieke en sociale filosofie, en basiskennis over hun relevantie
voor de huidige maatschappij
 8.1.2: De student kan feedback verwerken in zijn/haar/hun literaire, muzikale en artistieke producten
 9.1.3: De student kan kritisch reflecteren op eigen artistieke, intellectuele, en ambachtelijke ontwikkeling

67

Lesplan Dramaturgie – Jaar 1


Docent: Merel Eigenhuis

Inhoud
Dramaturgie wordt in dit vak gedacht vanuit haar etymologische oorsprong. Het woord dramaturgie is een
samenvoeging van het Griekse woord “drama” (doen of maken) en “tourgos” (werk of compositie). Er wordt als het gaat
over dramaturgie dus de vraag gesteld hoe de verschillende acties of handelingen op een betekenisvolle manier kunnen
worden geordend. Dit kan gaan over de structuur van een tekst, maar ook over de structurering van alle andere
betekenisvolle elementen in een voorstelling, zoals speelstijl, licht en geluid en chronologie. Op verschillende momenten
in de tijd werden er pogingen gedaan om de deze ordeningen radicaal anders te denken – vaak vanuit een sterk
engagement met en ontevredenheid over wat er op dat moment gold als norm. Het eerste semester geeft inzicht in een
aantal van deze kernmomenten, maar vraagt ook om jezelf te positioneren ten opzichte van deze geschiedenis. Ook zijn
er wellicht interessante elementen uit deze geschiedenis die je op een nieuwe manier relevant kan maken voor jouw
praktijk.
In het tweede semester staat het ‘dramaturgisch concept’ centraal. Of het nu papier staat of niet – in elke voorstelling
zijn dramaturgische keuzes gemaakt. In deze cursus leer je om de ‘dramaturgie in een voorstelling’ te herkennen en te
analyseren. Ook werk je zelf aan een dramaturgisch concept, waarin je verslag doet van de manier waarop je de
verschillende elementen op een betekenisvolle manier hebt geordend. Het maken van dit verslag vraagt om een
onderzoekende houding, zowel thuis als op de vloer. Je stelt jezelf voortdurend vragen, zoals: welke inhoudelijke kennis
heb ik nodig om een inhoudelijk interessant argument te presenteren? Waar kan ik die vinden? Hoe gebruik ik humor
als kritisch instrument? Welke stijlmiddelen gebruik ik? Speel ik ‘mezelf’ of juist niet (spel met authenticiteit)?
Het vak draait dit jaar dus om (historische) kennis over dramaturgie en het theoretisch kennen van en oefenen met
verschillende dramaturgische principes, zowel in het eigen maakproces als in voorstellingen, en in het materiaal van
anderen. Het vertrekpunt is altijd een noodzaak om iets te vertellen (engagement) en met dit doel voor ogen de
dramaturgie te denken en te doen.

Opbouw
Semester 1:
Deze cursus kent een chronologische opbouw. Er wordt ingegaan op een aantal belangrijke personen en stromingen die
de dramaturgie van een voorstelling radicaal veranderden. Deze leer je kennen d.m.v. theorie, maar ook door
andersoortige oefeningen en discussies.
Semester 2:
Er wordt toegewerkt naar een dramaturgisch concept, waarin de nadruk ligt op de noodzaak, de structuur en de
toeschouwer. Er wordt gewerkt op de vloer en geoefend met het geven en ontvangen van dramaturgische feedback.
Week 1: Introductie op dramaturgie. Dramaturgie als maatschappelijke betrokkenheid.
Week 2: Aristotelische principes (Aristoteles , 384 v.Chr. – 322 v.Chr.)
Week 3: Episch theater (Bertolt Brecht, 1898 – 1956)
Week 4: Theater van de wreedheid (Antonin Artaud, 1896 – 1948)
Week 5: De dramaturgie van het dagelijks leven (o.a. Ervin Goffman, 1922-1982)
Week 6: Postdramatisch theater (beschreven door Hans-Thies Lehmann, 1944-)
Week 7: Dramaturgie en globalisering
Week 8: Dramaturgie en postkolonialisme
Week 9: Verder uitwerken één van de voorgaande thema’s
Week 10: Het dramaturgisch concept
Week 11: Noodzaak/relevantie
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Week 12: Textuur/structuur
Week 13: De toeschouwer
Week 14 t/m 18: Verdere exploratie

Werkvorm
Semester 1:
De cursus bestaat uit negen lessen van 1,5 uur. Elke week wordt er een thema uitgediept en reflecteren we samen op
de thema’s/historische keerpunten in het theater die aan bod komen. Discussievragen bedenken en samen in gesprek
gaan zijn hier onderdeel van. Gezamenlijk proberen we de aangeboden theorie naar de praktijk te trekken; hoe
verhouden de stromingen zich tot het hedendaags theater en cabaret?
Semester 2:
Dit semester bestaat uit negen lessen van 1,5 uur. In les 1 t/m 4 wordt er in de eerste helft aan de hand van
discussievragen gereageerd op dramaturgische keuzes in een voorstelling. In de tweede helft wordt er in groepjes op de
vloer gewerkt binnen de thema’s van noodzaak, structuur en toeschouwer. De overige lessen wordt hierop
voortgeborduurd: er wordt geoefend met het stellen van dramaturgische vragen en het verwerken van dramaturgisch
advies.
Voorbereiding
De precieze weekplanning met het huiswerk wordt nog bekendgemaakt.
Semester 1
- het bestuderen van het opgegeven materiaal (teksten, voorstellingen, etc.)
- het nadenken over de discussievragen (indien van toepassing)
Semester 2
- het bestuderen van het opgegeven materiaal (teksten, voorstellingen, etc.)
- nadenken over discussievragen (indien van toepassing)
- het werken aan een dramaturgisch concept (zie eindopdracht)

Beoordeling:
Tentamenvorm:
• Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. De geleerde stof en de gelezen teksten dienen hiervoor als
basis. Tzt zullen we oefenen met tentamenvragen. Het schriftelijke (zaal)tentamen wordt in de tentamenweek
afgenomen.
• De eindopdracht voor het tweede semester bestaat uit het schrijven van een dramaturgisch concept. Je hebt nu
gewerkt aan materiaal en daarin bepaalde keuzes gemaakt. Bedenk hoe dit materiaal onderdeel zou kunnen zijn van
een voorstelling en schrijf daarvoor een concept. Een meer gedetailleerde beschrijving van de opdracht wordt in de
komende weken bekendgemaakt. De opdracht dient te worden ingeleverd in de tentamenweek.
Toetscriteria
• De student heeft kennis genomen van de algemene theatergeschiedenis en dramaturgie en kan deze kennis toepassen;
• De student kan aan de hand van dramaturgische principes en technieken onderzoek doen naar aspecten van vorm,
stijl en theaterpersoonlijkheid;
• De student is in staat om deze dramaturgische principes en technieken toe te passen in eigen proces en materiaal;
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• De student is in staat om een dramaturgisch concept te schrijven;
• De student kan (basaal) reflecteren op zijn/haar/hun dramaturgische keuzes en kan deze verbinden aan een noodzaak:
waarom moet dit nu verteld worden?

Prestatie-indicatoren
• 7.1.1: De student onderzoekt de thema’s en onderwerpen inhoudelijk alvorens hij/zij/hen die gebruikt in teksten of in
voorstellingen en beschikt over basale doelgerichte research methoden.
• 7.1.3: De student heeft basale kennis van dramaturgie, theatergeschiedenis, en aan cabaretverwante theatergenres.
• 9.1.3: De student kan kritisch reflecteren op eigen artistieke, intellectuele, en ambachtelijke ontwikkeling.
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Lesplan Muziektheorie en solfège – Jaar 1


Docent: Tom Dicke

Inhoud
• Kennismaken met muzieknotatie (notenschrift), op weg naar een basale beheersing hiervan. Aan het eind van het
semester kan iedereen vlot aanwijzen hoe een muzieknoot genoteerd in de G-sleutel heet;
• Vertaalslag naar de piano: aan het eind van het semester kan iedereen vlot een gevraagde noot op de piano aanslaan.
Dit bereiken we door in de les regelmatig tijd in te ruimen om te oefenen aan de piano;
• Solfège basis: je leert wat grondtoonwerking is, hoe je de grondtoon op het gehoor herkent en voelt, en hoe je vanaf
die grondtoon eenvoudige melodieën kunt zingen. Aan het eind van het semester kan iedereen een gegeven toon
nazingen, en vanaf die toon enkele melodietjes zingen (1-2-3, 1-3-5 en dergelijke);
• Intervallen basis: je leert de namen van de intervallen tot en met de kwint, en het octaaf, hoe ze opgebouwd zijn, en
je leert ze noteren en herleiden;
• Toonladders: je leert hoe een majeur toonladder wordt opgebouwd, hoe dat klinkt, hoe je dat op de piano speelt en
hoe je dat noteert. Hierbij speelt de kwintencirkel een rol, die leer je ook;
• Van blad zingen: je leert hoe je een genoteerd melodisch fragment moet benaderen zodat je het kunt zingen;
• Melodisch dictee: je leert hoe je bij het horen van een eenvoudige melodie de juiste informatie kunt destilleren om te
weten welke noten je hoort, en hoe je dit vervolgens opschrijft;
• Je leert wat akkoorden zijn, wat drieklanken zijn (majeur, mineur, verminderd en overmatig), en hoe je deze akkoorden
noteert in notenschrift
• Je leert hoe akkoordsymbolen werken en hoe je deze kunt interpreteren in een muzikale context;
• Je leert hoe je vanuit de majeur toonladder de zeven harmonische trappen kunt vinden, en welke akkoorden dat zijn;
• Je maakt kennis met de notatie voor de trappen en de basale harmonische functies (tonica, subdominant, dominant)
en met leidtoonwerking;
• Je leert een eenvoudige melodie in majeur te harmoniseren met behulp van de harmonische trappen;
• Je leert op het gehoor te onderscheiden wat een majeur- en wat een mineurakkoord is;
• Je leert wat omkeringen zijn en hoe je ze kunt gebruiken;
• Je leert hoe je over harmonie kunt communiceren met een andere muzikant
• We ontwikkelen het van blad zingen verder;
• We ontwikkelen het melodisch dictee verder;
• Je kunt feedback geven aan de hand van een door de docent voorgespeelde renditie van jouw harmonisatie.

Opbouw
De lessen beginnen met een bespreking van het gemaakte huiswerk, om te controleren of het voorgaande voldoende
gekend is. Vervolgens wordt een nieuw element geïntroduceerd en oefenen we daarmee. Iedere les bestaat zowel uit
een praktijk- als een theoriegedeelte, de verhoudingen al naar gelang wat nog het meest ontwikkeld moet worden bij
de student.

Werkvorm
De lesinhoud wordt in de les klassikaal dan wel in groepjes of individueel geoefend. Er is wekelijks huiswerk dat je per
mail of via de portal verstrekt wordt, in de vorm van (onder meer) werkbladen en audiobestanden Ook zijn er soms
klassikale opdrachten, zoals het gezamenlijk instuderen van een nummer.
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Voorbereiding
Huiswerk. Naast het huiswerk is het van groot belang, met name voor degenen die nog geen of weinig muzikale ervaring
hebben, om de basics van muzieknotatie en de luisteroefeningen zo mogelijk op dagelijkse basis (kort) te oefenen.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
Een schriftelijk tentamen waarin de theorie van het afgelopen semester getoetst wordt aan de hand van kennisvragen,
luisteropdrachten en een kort individueel praktijkgedeelte voor het van blad zingen.

Toetscriteria
Semester 1
Theorie
• De student kan vlot aanwijzen hoe een muzieknoot genoteerd in de G-sleutel heet;
• De student kan een gevraagde noot aanslaan op de piano;
• De student weet wat grondtoonwerking is, hoe je de grondtoon op het gehoor herkent en voelt, en hoe je vanaf die
grondtoon eenvoudige melodieën kunt zingen;
• De student weet hoe een majeur toonladder wordt opgebouwd, hoe dat klinkt, hoe je dat op de piano speelt en hoe
je dat noteert;
• De student kent de kwintencirkel van majeurtoonladders en kan deze toepassen.
Praktijk
• De student kan een eenvoudige melodie na een kort moment bestuderen zingen, vanaf een op de piano aangegeven
toon (van blad zingen basis).
Luisteren
• De student kan een voorgespeelde melodie correct noteren (melodisch dictee basis);
•De student zorgt ervoor dat hij/zij/hen de eigen ontwikkeling goed bijhoudt en tijdig bij de docent aangeeft waar
eventuele moeilijkheden (te verwachten) zijn, zodat de oefeningen daar zo nodig op kunnen worden toegesneden.
Semester 2
Theorie
• De student weet wat akkoorden zijn, wat drieklanken zijn (majeur, mineur, verminderd en overmatig), en hoe je deze
akkoorden noteert in notenschrift;
• De student weet hoe akkoordsymbolen werken en hoe je deze kunt interpreteren in een muzikale context;
• De student weet hoe je vanuit de majeur toonladder de zeven harmonische trappen kunt vinden, en welke akkoorden
dat zijn;
• De student kent de notatie voor de trappen en de basale harmonische functies (tonica, subdominant, dominant) en
leidtoonwerking;
• De student kan een eenvoudige melodie in majeur te harmoniseren met behulp van de harmonische trappen;
• De student kan op het gehoor onderscheiden wat een majeur- en wat een mineurakkoord is;
• De student weet wat akkoord-omkeringen zijn en hoe je ze kunt gebruiken.
Luisteren
• De student kan een voorgespeelde melodie correct noteren (melodisch dictee tweede stap);
• De student kan een eenvoudige melodie na een kort moment bestuderen zingen, vanaf een op de piano aangegeven
toon (van blad zingen tweede stap).
Praktijk
•De student kan feedback geven aan de hand van een door de docent voorgespeelde renditie van jouw harmonisatie;
•De student toont dat hij/zij/hen bij het voorspelen van een door hem/haar/hen gemaakte harmonisatie zinvolle
feedback op het resultaat kan geven, en kan zo nodig alternatieven of verbeteringen doorvoeren;
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•De student zorgt ervoor dat hij/zij/hen de eigen ontwikkeling goed bijhoudt en tijdig bij de docent aangeeft waar
eventuele moeilijkheden (te verwachten) zijn, zodat de oefeningen daar zonodig op kunnen worden toegesneden.

Prestatie-indicatoren
• 5.1.4: De student heeft kennis van compositietechnieken en solfège en past die kennis toe.
• 8.1.2: De student kan feedback verwerken in zijn/haar/hun literaire, muzikale en artistieke producten.
• 9.1.3: De student kan kritisch reflecteren op eigen artistieke, intellectuele, en ambachtelijke ontwikkeling.
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Lesplan Zakelijke training – Jaar 1


Docent: Anna Uitde Haag

Inhoud
Wat is een cabaretier? Wat doet een impresariaat? Heb je een impresariaat nodig? Moet je een cabaretfestival winnen?
Hoe duur is een technicus?
Vragen over het vak, de beroepspraktijk en de financiële organisatie zijn de vragen die aan de orde komen binnen het
vak ‘Werkveldoriëntatie’. Alle vragen van de eerstejaars studenten worden in kaart gebracht, onderverdeeld in
categorieën en verdeeld over verschillende werkgroepen. Met behulp van alumni van de opleiding en professionals uit
het vak -impresario’s, cabaretiers, beroepsorganisaties, etc.- worden de vragen beantwoord. Na afloop van deze cursus
heeft de student een duidelijk beeld van de beroepspraktijk van de cabaretier en de verschillende partijen die daarin
van belang zijn. De student heeft een globaal beeld van de financiële organisatievormen, en van de financiële
terminologie binnen het vak. De student kan een gericht onderzoek opzetten, uitvoeren, en hierover een rapportage
maken voor derden.

Opbouw
Globaal is de cursus ingedeeld in drie elementen:
1. De vragen over het vak worden geïnventariseerd;
2. Via bureauonderzoek en veldonderzoek worden de vragen beantwoord;
3. Er wordt een handleiding gemaakt voor de startende cabaretiers (vierdejaars). In de handleiding wordt praktische
informatie gegeven over:
• Impresariaten: een inventaris, de verschillen, de praktijk van een impresariaat, etc.;
• Festivals: nut en noodzaak, de verschillen, etc.;
• Theaters: wie doet wat?;
• Financiën: gages, honorarium, partage, garantiesom etc.

Werkvorm
Bureauonderzoek, interviews, veldonderzoek, verslaglegging.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de presentatie aan de groep wordt zelfstandig onderzoek gedaan. De resultaten worden iedere dag
gepresenteerd aan de groep, en voorzien van feedback door de docent.

Beoordeling
De cursus wordt afgesloten met een presentatie van de handleiding voor de derde- en vierdejaarsstudenten tijdens de
weken van de zakelijke training.
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Toetscriteria
• De student kan zelfstandig en in groepsverband onderzoek doen: bureauonderzoek, interviews etc.;
• De student kan in overleg met medestudenten komen tot een heldere taakverdeling binnen het onderzoek;
• De student kan in overleg met zijn/haar/hun medestudent komen tot een heldere taakverdeling in het onderzoek die
alle vragen omvat die zijn gesteld;
• De student kan feedback verwerken in zijn/haar/hun verslaglegging;
• Hij/zij/hen kan de verslaglegging adequaat presenteren aan anderen;
• De student kan in samenwerking met zijn/haar/hun medestudenten komen tot een handleiding voor de startende
cabaretier waarin alle zakelijke facetten van de beroepspraktijk helder staan verwoord;
• De student participeert actief tijdens de les.

Prestatie-indicatoren
• 6.1.1: De student verkent de beroepspraktijk van het genre cabaret op de zakelijke aspecten.
• 6.1.2: De student verkent de zakelijke organisatievormen van de cabaretier.
• 6.1.3: De student kent de ‘harde’ feiten van het ondernemerschap.
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Lesplan Voorstellingsanalyse – Jaar 1


Docent: Ivo Nieuwenhuis

Inhoud
In deze cursus bekwaamt de student zich in het documenteren, analyseren en beoordelen van cabaretvoorstellingen.
De student oefent met het observeren en ontleden van de dramaturgie van cabaretvoorstellingen en leert hoe
hij/zij/hen een gemotiveerd oordeel kan geven over een cabaretvoorstelling. Door het bezoeken van een groot aantal
cabaretvoorstellingen, breidt de student bovendien zijn/haar/hun repertoirekennis uit. Hiermee biedt deze cursus een
belangrijke aanvulling op de module Repertoirekennis.

Opbouw
De cursus bestaat uit het gemeenschappelijk bezoeken van zestien cabaretvoorstellingen met het eigen leerjaar. De
studenten schrijven over vijf van de zestien voorstellingen een recensie. Aan het begin van het jaar worden verschillende
bijeenkomsten georganiseerd om de studenten te trainen in het schrijven van een recensie. Bij aanvang van de cursus
ontvangt de student een gedetailleerde planning, waarin vermeld staat over welke voorstellingen een recensie
geschreven dient te worden en wanneer deze recensies moeten worden ingeleverd.

Werkvorm
De student bezoekt voorstellingen en schrijft vijf keer per jaar een recensie van ongeveer 400 woorden. Tijdens de
gemeenschappelijke bijeenkomsten leren studenten wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een recensie. Voor
aanvang van de eerste bijeenkomst krijgen studenten een hand-out met instructies voor het schrijven van een recensie
over een cabaretvoorstelling. De eerste recensie die de student schrijft wordt besproken tijdens de tweede
gemeenschappelijke bijeenkomst.

Voorbereiding
De student bereidt zich voor door de voorstellingen te bezoeken en de instructiebijeenkomsten bij te wonen. Daarnaast
wordt zelfstandig gewerkt aan de recensies, die vijf keer per jaar op vaste momenten moeten worden ingeleverd.

Beoordeling
Tentamenvorm:
De student legt een portfolio aan van vijf recensies, die aan het eind van het jaar worden beoordeeld.
NB: bij deze cursus wordt streng gecontroleerd of studenten alle verplichte voorstellingen bezocht hebben.
Aanwezigheid bij de voorstellingen wordt bijgehouden door de klassenvertegenwoordiger.

Toetscriteria
• De student kan een goed lopende tekst schrijven in correct Nederlands;
• De student kan zijn/haar/hun observaties over een cabaretvoorstelling op heldere wijze opschrijven, zodat deze ook
begrijpelijk zijn voor lezers die de voorstelling niet gezien hebben (beschrijven);
• De student kan verschillende theatrale middelen onderscheiden (analyseren);
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• De student kan uitleggen op welke manier de verschillende theatrale middelen door de cabaretier worden ingezet
(analyseren);
• De student kan betekenis geven aan een cabaretvoorstelling (interpreteren);
• De student kan zijn/haar/hun mening over een cabaretvoorstelling schriftelijk onderbouwen (evalueren).

Prestatie-indicatoren
• 1.1.3: De student bezoekt tenminste 15 keer een cabaretvoorstelling.
• 1.1.4: Hij/zij/hen kan een gefundeerde mening geven in woord en geschrift.
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Lesplan Compositie – Jaar 1


Docent: Erik Vlasblom

Inhoud
Er wordt voornamelijk gewerkt aan het maken van een logische melodie die goed aansluit bij een bestaande tekst, hoe
verklank je een tekst? Uitgangspunt is het metrum van de tekst. Daarna wordt er een melodie op gemaakt die zonder
begeleiding zingbaar moet zijn. Muzikale intuïtie en fantasie is hierbij belangrijker dan kennis. Uiteindelijk wordt er een
kinderlied gemaakt op een tekst van bv. Willem Wilmink of Hans Dorrestijn of wellicht op een eigen tekst. Het gaat erom
dat een student een goedlopende en natuurlijke melodie kan maken en de muziek leert te verbinden met de tekst. Pas
als er een melodie is kan er gewerkt worden aan een begeleidingsvorm.

Opbouw
Studenten krijgen een bestaande tekst mee waar ze eerst een metrum in moeten vinden en waar ze vervolgens een
melodie op maken. Iedere student presenteert voor de klas hoe hij/zij/hen de tekst ziet en hoort. Dat levert verschillende
“waarheden” op.

Werkvorm
Het metrum -en later de melodie- wordt gepresenteerd aan de groep. De eerste lessen zijn klassikaal zodat studenten
ook van elkaar kunnen leren maar ook elkaar feedback kunnen geven. De laatste 3 lessen zijn individueel . In deze lessen
wordt aan de piano gewerkt. De melodie wordt verbeterd.

Voorbereiding
Wekelijks wordt er gewerkt aan de compositie-opdracht.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
Openbare presentatie van minimaal 2 gemaakte liedjes uit het afgelopen semester (a capella of met begeleiding).

Toetscriteria
• Student kan een goedlopende, logische melodie maken op een tekst, d.w.z.: de melodie moet na te zingen zijn en ook
zonder instrument te reproduceren zijn;
• Muzikale en tekstuele klemtonen moeten goed geplaatst zijn;
• Er is een aantoonbaar verband tussen de inhoud van de tekst en de gecomponeerde melodie;
• De student moet de feedback, gegeven tijdens de lessen, verwerken.
Prestatie-indicatoren
• 2.1.1: De student kan vanuit zijn/haar/hun persoonlijk engagement (lied) teksten schrijven.
• 5.1.4: De student heeft kennis van compositietechnieken, en solfège en past die kennis toe.
• 8.1.2: De student kan feedback verwerken in zijn/haar/hun literaire, muzikale en artistieke producten.
• 9.1.3: De student kan kritisch reflecteren op eigen artistieke, intellectuele, en ambachtelijke ontwikkeling.
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Lesplan Improvisatietechniek – Jaar 1


Docent: Anna Uitde Haag

Inhoud
In de eerste 9 lessen improvisatietechniek wordt systematisch gewerkt aan de technische vaardigheden van het
improviseren:
• Inzicht in de opbouw van een klassieke scène: introductie (platform), motorisch moment, verheviging van conflict,
catastrofe en catharsis.
• Geven, accepteren en uitbouwen van spelaanbod; zowel anekdotisch, emotioneel, fysiek, als in statusverhouding en
in de combinatie van deze elementen.
De spelopdrachten bouwen elke week voort op het fundament dat de week daarvoor is gelegd: vanuit het inzicht in de
elementen van de spelscène wordt geleerd spelmateriaal aan te bieden, dat te accepteren van de tegenspeler en uit te
bouwen (‘ja’ te zeggen tegen het aanbod in plaats van te blokkeren). De focus ligt daarbij op de ander; de spelers werken
vanuit straight acting (zonder personages). De statusoefening wordt toegevoegd. Elk onderdeel wordt afzonderlijk
ingeoefend en pas daarna ingevoegd en gecombineerd.
In de daaropvolgende 9 weken worden de afzonderlijke elementen kort teruggehaald (aanbieden, accepteren,
uitbouwen en het statuselement). Daarna ligt de focus op de verschillende manieren om een scène op te starten (vanuit
het niets, late-in, als verteller, vanuit emotioneel aanbod, vanuit beweging etc.), en de opbouw van personages (vanuit
dieren, emoties, bekenden, kostuums etc.). Opnieuw worden de onderdelen afzonderlijk ingeoefend en pas daarna
gecombineerd.

Opbouw
De lessen improvisatietechniek bestaan uit een vaste opbouw:
Vanuit opwarming (fysiek, focus verleggen, associëren en fantaseren) worden de voorgaande elementen kort
teruggehaald, het nieuwe spelelement geïntroduceerd en ingeoefend via verschillende speloefeningen, om daarna de
combinatie te maken in diverse spelopdrachten. In improvisatietechniek ligt naast het op de vloer eigen maken van de
speltechnieken, ook sterk de nadruk op de analyse als toeschouwer van de getoonde spelimprovisatie.

Werkvorm
De lessen bestaan uit een reeks van improvisatieoefeningen op de vloer. De vaardigheid om vanuit de kant feedback te
geven wordt systematisch ingepast tijdens de lessen.

Voorbereiding
Geen.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
Openbare les met opdrachten uit de voorafgaande lessen.

Toetscriteria
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• De student participeert actief tijdens de openbare les;
• De student kan een scène opbouwen vanuit de manieren die in de les aan de orde zijn gekomen (Late-in, vanuit het
niets, vanuit het wachten, vanuit de fysiek);
• De student kan technisch goed spelaanbod geven (status aanbod, emotioneel aanbod, anekdotisch aanbod);
• De student laat daarin zien dat de feedback die is gegeven tijdens de lessen is verwerkt;
• De student kan een scène:
• Uitbouwen (toevoegen aan een bestaande scène);
• Door associëren (op een bestaande scène);
• Opzetten vanuit een associatie.
• De student kan een scène afklappen na het dramatisch hoogtepunt;
• De student kan de games zoals die zijn aangeleerd in de lessen technisch goed uitvoeren en toepassen;
• De student kan vanuit de kant technische feedback geven op een scène.

Prestatie-indicatoren
• 5.1.1: De student beheerst basale theatrale communicatieprincipes en toont interactie met zijn/haar/hun publiek.
• 5.1.2: De student beheerst basale acteer – en bewegingsvaardigheden, en improvisatietechnieken.
• 8.1.2: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken.
• 9.1.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Lesplan Liedtekstinterpretatie – Jaar 1


Docent: Bertram van Alphen

Inhoud
In de eerste negen lessen wordt gewerkt aan de basistechnieken van het interpreteren van een liedtekst met een lied
uitgekozen door of in overleg met de docent:
• Inzicht in de opbouw, inhoud en structuur van een liedtekst.
• Inzicht in de verschillende punten van focus en communicatie
• Emotionele inleving
• Houding, fysiek spel
• Het kunnen geven en ontvangen van opbouwende feedback
In de tweede negen lessen wordt er doorgewerkt aan de verdieping van de bovengenoemde technieken maar komt de
focus meer te liggen op de individuele smaak, eigenheid en fascinatie van de student. De student krijgt meer vrijheid in
het uitzoeken van het door hem/haar/hen te zingen materiaal al blijft de docent leidend in dit proces.

Opbouw
De lessen hebben een vaste structuur. De student draagt om de week een lied voor. Wanneer de student niet zingt is
hij/zij/hen aanwezig om te observeren en te reflecteren. De student vertelt welk lied hij/zij/hen gaat zingen en waar
hij/zij/hen aan gewerkt heeft. Na de voordracht krijgt de student feedback van de docent en medestudenten en wordt
er gewerkt aan verschillende technieken en oefeningen die worden afgestemd op wat de student nodig heeft.
In de eerste lesperiode is de eerste les een introductieles waarin alle studenten een couplet en een refrein van een door
hen uitgekozen lied zingen.
In de tweede periode is de negende les een voorbereidingsles voor het tentamen. Alle studenten dragen in deze les het
lied voor dat zij gaan zingen op het tentamen.

Werkvorm
De lessen bestaan uit het zingend/spelend zoeken naar een waarachtige, authentieke interpretatie van de liedtekst. Ook
wordt er gewerkt met verschillende technieken en vormen. Daarnaast ligt er een grote focus op het analyseren van de
tekst.

Voorbereiding
De student is ingezongen voordat de les begint. Hij/zij/hen heeft een duidelijke partituur of een begeleidingsband van
het te zingen lied. Hij/zij/hen heeft een analyse gemaakt van de liedtekst en kan deze toelichten.
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Beoordeling:
Tentamenvorm:
De student draagt een lied voor waarin hij/zij/hen laat zien dat hij/zij/hen de aangereikte technieken en vormen kan
toepassen in zijn/haar/hun voordracht.

Toetscriteria
• De student toon een actieve positieve houding tijdens de les;
• De student komt voorbereid in de les;
• De student kan een liedtekst basaal analyseren en ontleden;
• De student kan spel/vormkeuzes verantwoorden en onderbouwen;
• De student toont een fysiek bewustzijn in houding en voordracht;
• De student kan zich emotioneel inleven;
• De student heeft een basaal begrip van focus en communicatie;
• De student laat met zijn/haar/hun voordracht zien dat de feedback die is gegeven tijdens de lessen is verwerkt en
toegepast;
• De student kan technische en inhoudelijke feedback geven en ontvangen.

Prestatie-indicatoren
• 5.1.1: De student beheerst basale theatrale communicatieprincipes en toont interactie met zijn/haar/hun publiek.
• 5.1.6: De student is in staat (lied)teksten op persoonlijke wijze te interpreteren.
• 8.1.2: De student kan feedback verwerken in zijn/haar/hun literaire, muzikale en artistieke producten.
• 9.1.3: De student kan kritisch reflecteren op eigen artistieke, intellectuele, en ambachtelijke ontwikkeling.
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Lesplan Mime – Jaar 1


Docent: Annelies Herfst

Inhoud
In de lessen mime in het 1e semester wordt er gewerkt aan technische fysieke spelvaardigheden. Het zwaartepunt ligt
daarbij op fysieke bewustwording en fysiek samenspel. De lessen zijn gebaseerd op de mimetechnieken van Etienne
Decroux en Jacques Lecoq en de Viewpoint techniek.
• Werken aan het neutraal principe. (Zero) neutraal aanwezig kunnen zijn op de vloer. Neutraal lopen en staan door
middel van loodlijnoefeningen en gronden. Hiermee wordt ook gewerkt aan een effectieve houding van de performer
waarin er sprake is van betere doorstroming.
• In het fysiek samenwerken ligt in het 1e semester de nadruk op gewicht geven en nemen en balans vinden daarin. In
opdrachten en oefeningen wordt er gewerkt aan het krachtveld dat er ontstaat in de balans tussen twee personen in
fysiek evenwicht en disbalans. Het gronden van de eigen energie en het trainen van kracht en souplesse is daarvoor een
vereiste teneinde een beter fysiek spelaanbod te kunnen geven.
• In groepsopdrachten wordt er gewerkt aan bewust ruimte innemen door fysiek spelen het geven van energie en
spelplezier. Als ensemble samenwerken en werken aan spelimprovisatie. Fysiek rekening houden met elkaar, spelen
met het kinesthetisch spanningsveld, elkaars grenzen aftasten en respecteren en samen een spelimprovisatie kunnen
opbouwen. Het opbouwen van fysiek vertrouwen met jezelf en de groep.
In de trainingen wordt getraind aan het begrip isolatie, articulatie, impuls en dynamoritme. Isolatie is het kunnen
articuleren van lichaamsdelen om daardoor een sterkere fysiek expressie te ontwikkelen. Door impulstraining wordt
gewerkt aan het spontaan kunnen werken met fysieke impulsen en die te verbinden met het emotionele lichaam.
Dynamoritme is het bewust inzetten van de dynamiek van het spel en het lichaam.
In het 2e semester wordt de training in gronden, neutraal zijn en balans voortgezet en uitgebreid met de kernbegrippen:
tegenkracht (Contrepoids), onzichtbare tegenkracht (o.a. Point fixee) rotaties (Rotation), het werken met de Assen
(verticaal, diagonaal) hangen en vallen en transformatie. Het fysiek en theatraal bewustzijn van de speler wordt vergroot
door werken met opdrachten waarin focus, adem en (spier)spanning worden gecombineerd met de technieken die in
de lessen worden aangeleerd. In de laatste lessen wordt gewerkt aan de tentamenopdracht. Een compositieopdracht
waarin de aangeleerde technieken en fysieke opdrachten toegepast worden. Het kunnen maken van een beeldverhaal
en het spelen en beleven de gezamenlijke bewegingscompositie krijgt in deze lessen meer aandacht dan het technisch
goed uitvoeren van de compositie.
Kernbegrippen mimespel: groepsenergie - fysiek vertrouwen en samenwerken, improvisatie en groepsimprovisatie,
contactimprovisatie, ruimtelijk bewustzijn, spel vanuit vorm en abstractie, articulatie, creativiteit en spelplezier.

Opbouw
Iedere les begint met een warming up en training van mime technieken. De technieken zoals beschreven onder ”inhoud”
worden getraind en herhaald. De les wordt zodanig gecomponeerd dat de training ondersteunend is aan de fysieke
spelopdracht.
De opbouw van de lessen is voor iedere les anders omdat er bij iedere les een ander fysiek aandachtspunt is. Een les en
bijbehorende opdracht waarbij bijvoorbeeld de souplesse van de rug nodig is zal in de opbouw van de training daarin
de aandacht op de rug zijn. In de laatste lessen wordt gewerkt aan de tentamenopdracht waarin er door feedback van
de docent mogelijkheid is tot verfijning van de compositie.
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Werkvorm
De lessen bestaan uit een reeks trainingen en spelopdrachten in duo en groepsvorm.

Voorbereiding
De eindopdracht, de mimografie is een duo opdracht die moet worden voorbereid voor het tentamen.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
Dit vak wordt gedurende twee semesters gegeven, maar alleen op het einde van semester twee getoetst. Tentamenles
met opdracht, mimografie, die door de studenten is voorbereid en ingestudeerd waarin de getrainde technieken en
vaardigheden uit de voorafgaande lessen aan bod komen.

Toetscriteria
•De student kan samen met zijn/haar/hun medestudent een fysiek scène laten zien (mimografie) die goed is voorbereid
en ingestudeerd;
De student kan de opdracht goed uitvoeren. Er is sprake van spelen met gewicht geven en nemen, articulatie van de
bewegingen en de spelfocus is helder. Er is bewust gewerkt met spanning, focus en dynamiek;
•De student laat zien dat zijn/haar/hun aandeel in de mimografie gelijkwaardig is aan zijn/haar/hun medespeler;
•De student kan de aangeboden technieken inzetten in het geloofwaardig spelen van een fysiek verhaal;
•De student kan laten zien dat hij/zij/hen de gegeven feedback heeft verwerkt tijdens het proces;
•De student kan zijn/haar/hun eigen reflectie op vaardigheden in de lessen zichtbaar omzetten in fysiek handelen;
•De student doet actief mee en toont inzet en concentratie tijdens de opdrachten.

Prestatie-indicatoren
•2.1.4: De student geeft vorm aan zijn/haar/hun beeldend vermogen en beeldend inzicht met betrekking tot het fysieke.
Zowel de ruimte als het lichaam;
•5.1.2: De student beheerst basale acteer – en bewegingsvaardigheden, en improvisatietechnieken;
•8.1.2: De student kan feedback verwerken in zijn/haar/hun literaire, muzikale en artistieke producten;
•9.1.3: De student kan kritisch reflecteren op eigen artistieke, intellectuele, en ambachtelijke ontwikkeling.
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Lesplan Stem en Spraak – Jaar 1


Docent: Tim Bosselaar

Inhoud
Als cabaretier/performer is je stem één van je belangrijkste instrumenten. Daarom is het van groot belang dat
instrument goed te leren kennen, bespelen en onderhouden. Hoe zorg je ervoor dat je stem en spraak zo goed mogelijk
aansluiten bij de inhoud van je verhaal? Is wat je met je stem doet ook reproduceerbaar? En hoe doe je dat op een
gezonde en duurzame manier?
In jaar 1 werk je aan de basale techniek op het gebied van houding, adem, stem en spraak. Je leert je instrument kennen,
zowel in theorie (anatomie en werking van het stemapparaat) als in praktijk. Je leert je eigen stem en spraak en die van
je medestudenten scherp observeren. In jaar 2 verschuift het accent naar het uitbreiden van de mogelijkheden van je
eigen stem en spraak, het opzoeken van de extremen en het verbinden van de techniek met de inhoud. In jaar 3 staat
de techniek volledig in dienst van de inhoud. Je leert hoe je door middel van je stem en spraak de betekenis van je
(eigen) materiaal kunt versterken, wat de invloed van stem en spraak kan zijn op je geloofwaardigheid als speler en hoe
je je stem- en spreektechniek in de toekomst verder zelf kunt onderzoeken en ontwikkelen.
In jaar 1 ligt de nadruk van het vak ‘Stem en Spraak’ op techniek. Je leert je instrument (je stem in dit geval) kennen en
basaal beheersen. Daarbij zijn twee belangrijke aspecten van het stemgebruik leidend: 1) een geschikte “theaterstem”
en 2) een gezonde stem. Onder een theaterstem wordt verstaan: een schijnbaar moeiteloos voortgebracht stemgeluid
(dus zonder onnodige spanning of kracht) met voldoende draagkracht en reikwijdte om een kleine tot middelgrote
theaterzaal onversterkt te kunnen bespelen, ondersteund vanuit houding en adem, waarbij alles wat gezegd wordt
zonder extra inspanning van de luisteraar perfect verstaanbaar (dus helder gearticuleerd) is.
In de lessen leer je eigen instrument kennen, zowel theoretisch (anatomie) als praktisch door middel van oefeningen.
We werken aan:
• Houding;
• Adem(steun);
• Resonance en projectie;
• (Ont)spanning;
• Melodisch en dynamisch bereik;
• Articulatie;
• Stemonderhoud en –verzorging.
Ook leer je je eigen en andermans stem en spraak observeren en oefenen we met het geven van feedback.

Opbouw
Iedere les wordt een ander aspect van de stem behandeld. De les bestaat telkens uit een gedeelte theorie en het samen
of in kleinere groepjes oefenen van technieken. Het eerste deel van de les vormt telkens een korte praktische herhaling
van de les ervoor.

Werkvorm
Hoor-/werkcollege voor de theorie (bijvoorbeeld anatomische uitleg en achtergrondinformatie).
Praktische oefeningen met de hele groep of in kleinere groepjes.
Er wordt, waar nodig, gewerkt met vaste teksten.
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Voorbereiding
Een enkele thuisopdracht. Uit het hoofd leren van teksten die gebruikt kunnen worden.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
Korte voordracht die beoordeeld wordt op technische aspecten van het spreken aan de hand van een
beoordelingsformulier. Demonstreren van twee stemoefeningen (glijtonen en ‘messa di voce’).

Toetscriteria
• De student heeft een theaterstem ontwikkeld die zowel dynamisch als melodisch wendbaar is, voldoende resonance
en draagkracht bevat en voldoende helder gearticuleerd wordt om een kleine tot middelgrote zaal onversterkt te
kunnen bespelen;
• de student weet hoe hij/zij/hen stem kan geven ondersteund vanuit houding en adem;
• de student kan verstaanbaar, in (voor zover dat bestaat) ongekleurd Nederlands of Vlaams en in tenminste één accent
of sociolect anders dan het eigen accent een tekst voordragen.

Prestatie-indicatoren
• 5.1.3: De student kan zijn/haar/hun stem- en zangtechniek basaal toepassen en kan in basale muzikale termen
communiceren.
• 8.1.2: De student kan feedback verwerken in zijn/haar/hun literaire, muzikale en artistieke producten.
• 9.1.3: De student kan kritisch reflecteren op eigen artistieke, intellectuele, en ambachtelijke ontwikkeling.
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7.2. Jaar 2
Lesplan Theateratelier - Jaar 2


Docenten: Minou Bosua, Anemoon Langenhoff, Bertram van Alphen

Inhoud
In het eerste semester van jaar 2 zal de student zijn theatraal onderzoek naar vorm en inhoud bij aanvang vastleggen in
een persoonlijk ontwikkelplan en een plan van aanpak. Daarbij wordt uitgegaan van de vaardigheid om binnen een
helder concept van thema en vraagstelling doelgericht te kiezen voor stijlmiddelen en expertiseonderzoek. Het hele
tweede leerjaar staat in het teken van vormonderzoek naar de te kiezen expertise, voortgaand onderzoek naar fascinatie
en de te ontwikkelen stijlmiddelen. Reflectie achteraf en doelgerichte aanpak vooraf wordt begeleid door de vaste
regisseurs en de dramaturg. De student heeft de keuze uit 3 vakdocenten die hem/haar/hen in het artistieke maakproces
ondersteunen. Ook een combinatie van docenten is mogelijk. In het tweede semester staat het theatraal onderzoek in
dienst van ‘maken vanuit externe bronnen’/filosofie. In het tweede semester wordt er toegewerkt naar een
‘manifestatie’ (zie: filosofie)

Opbouw
De eerste drie of vier theateratelier bijeenkomsten van iedere blok zijn gezamenlijke lessen. De regisseurs en de
studenten kijken iedere week naar nieuwe korte presentaties die een verkennend karakter hebben. Er wordt niet op
gecoacht, maar wel op bevraagd. Pas na die weken kies je een regisseur met wie dit verkennende karakter van het
materiaal wordt omgezet of uitvloeit in een presentatie van 12 minuten. In het tweede semester wordt feedback
gegeven vanuit zowel filosofie, dramaturgie als ook theateratelier om verschillende aspecten van het theatraal
onderzoek te ontwikkelen en aan te scherpen.

Werkvorm
Er wordt gewerkt op de vloer, gecoacht op de vloer, feedback gegeven op het materiaal dat wordt getoond, zowel in
gesprek als in daadwerkelijke regie-sessies. In de eerste vier weken wordt gewerkt met peer-review.

Voorbereiding
De studenten bereiden voor de eerste drie of vier bijeenkomsten korte presentaties voor die op de vloer getoond
kunnen worden (3 minuten). In de individuele sessies met de regisseur wordt na afloop van iedere werksessie besproken
wat wordt voorbereid of uitgewerkt voor de volgende keer.

Beoordeling
Tentamenvorm:
De beoordeling valt uiteen in een procesbeoordeling en een productbeoordeling. De interne regisseur beoordeelt het
proces, waarin de focus zal liggen op de ontwikkeling van het materiaal. Een extern docent beoordeelt het product,
d.w.z. de theateratelierpresentatie. De theateratelierpresentaties van jaar 2 worden driemaal per jaar getoond in twee
presentaties en een try-out.
Presentaties Theateratelier
De eerstejaarsstudenten tonen in jaar 1 en 2 hun theatermateriaal alleen intern voor eigen studenten en docenten.
Alleen de eindpresentatie (de tweede presentatie in het voorjaar), wordt getoond aan extern publiek.
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De theateratelierpresentaties van jaar 2 en jaar 3 worden driemaal per jaar getoond in twee presentaties en een tryout. De eerstejaars worden drie keer beoordeeld op hun presentatie, en tweede-en derdejaarsstudenten worden twee
keer beoordeeld op hun presentaties.
De eerstejaarsstudenten presenteren 10 minuten, de tweedejaars 12 minuten, de derdejaars 15 minuten en vierdejaars
20 minuten aan eigen materiaal. Elke maakperiode duurt ongeveer 9 weken. In de eerste periode ontwikkelt de student
nieuw materiaal. De tweede periode staat voor de combinatie van verdieping en aanscherping van uitgeprobeerd
theatermateriaal.
Het tonen van het theatermateriaal gebeurt eerst in de beschermde omgeving van het eigen theater van de Academie
voor Cabaret en vervolgens ook voor andere organisaties en kleine theaters. De vierdejaars spelen hun voorstelling in
De Lammerentoer: een kleine try-outtoer met meerdere (roulerende) vierdejaars op één avond langs een twintigtal
kleine theaters.

Toetscriteria
Procesbeoordeling
• De student participeert actief tijdens de lessen;
• Hij/zij/hen toont vier korte presentaties waarin hij/zij/hen laat zien wat hij/zij/hen aan het verkennen is;
• Hij/zij/hen kan die korte presentaties ontwikkelen of laten uitvloeien in een langere voorstelling;
• Daarin laat hij/zij/hen een persoonlijk artistiek onderzoek zien in taal, verhaal en beeld;
• Hij/zij/hen kan daarin de feedback verwerken die is gegeven tijdens de lessen;
• Hij/zij/hen kan zelf feedback geven aan medestudenten;
• Hij/zij/hen kan reflecteren op eigen ontwikkeling en dat zichtbaar verwerken in een presentatie.
Productbeoordeling
• De student toont een voorstelling waarin duidelijk wordt wat zijn/haar/hun artistiek onderzoek is geweest;
• In de voorstelling wordt een duidelijke relatie gelegd met het publiek;
• Die relatie is dienend aan de inhoud van zijn/haar/hun voorstelling;
• De voorstelling heeft een duidelijke focus, d.w.z. er wordt duidelijk wat er op het spel staat voor de student;
• De student heeft zich duidelijk geëngageerd met de inhoud van de voorstelling;
• De voorstelling wordt invoelbaar voor het publiek.

Prestatie-indicatoren:
Proces
• 2.2.2 De student biedt in zijn/haar/hun materiaal anderen toegang om door te dringen in zijn/haar/hun persoonlijke
verbeeldingswereld;
• 5.2.1 De student communiceert op persoonlijke en waar nodig improviserende wijze met zijn/haar/hun publiek;
• 5.2.6 De student toont inzicht en vaardigheid in de verschillende vormen van humor, ironie en satire, en kan die
inzetten in een doordachte mix van theatrale tekstvormen;
• 7.2.1 De student kan in zijn/haar/hun product een breed publiek aan zich binden door het creëren van herkenbare
algemeen menselijke en maatschappelijke referentiekaders;
• 8.2.1 De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken;
• 9.2.3 De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
Product
• 2.2.2 De student biedt in zijn/haar/hun materiaal anderen toegang om door te dringen in zijn/haar/hun persoonlijke
verbeeldingswereld;
• 5.2.1 De student communiceert op persoonlijke en waar nodig improviserende wijze met zijn/haar/hun publiek;
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• 5.2.6 De student toont inzicht en vaardigheid in de verschillende vormen van humor, ironie en satire, en kan die
inzetten in een doordachte mix van theatrale tekstvormen;
• 7.2.1 De student kan in zijn/haar/hun product een breed publiek aan zich binden door het creëren van herkenbare
algemeen menselijke en maatschappelijke referentiekaders.

Presentatie eerste
semester

Presentatie tweede semester

Eindpresentatie

Jaar 1

Proces
(TA1)

Proces
(TA2)

Proces en Product (CE1) beide intern

Jaar 2

Proces intern
Product intern
(TA1)

Manifestatie
(niet beoordeeld)

Jaar 3

Jaar 4

Weging 1:1
Proces intern
Product intern
(TA 1 en 2)
Weging 1:2
Niet aanwezig

Weging 1:1
Proces intern
Product intern
(TA2)

Proces intern
Product extern

Weging 1:1
Product extern
(CE2)

Weging 1:2
Proces intern
(TA)

Product extern
(CE3)

Toelichting op de weging
Bij elke periode zie je een weging staan. In het vak theateratelier wordt de productbeoordeling gaandeweg de opleiding
steeds belangrijker.
Bij de eindpresentatie van het 1ejaar en in beide semesters van het 2e jaar wegen product- en procesbeoordeling even
zwaar. In het 3e jaar weegt de productbeoordeling twee keer zo zwaar als de procesbeoordeling. Behalve voor de
eindpresentatie: hier wordt alleen het product beoordeeld. Voor de productbeoordeling (aanvraag tot afstuderen) van
jaar 3, zie: aanvraag tot afstuderen.
In jaar 4 wordt de student begeleid en het proces beoordeeld door in een interne regisseur. De voorstelling wordt door
een externe regisseur verder begeleid tot een eindexamenvoorstelling. De beoordeling van deze voorstelling hoort bij
competentie-examen 3 (zie: eindexamen).

89

Lesplan Acteurstraining – Jaar 2


Docent: Eliane Feijen

Inhoud
Acteren (handelen) en reageren vanuit de overtuigingen van een personage, onder imaginaire omstandigheden, met als
basis de methode van Ivana Chubbuck.
In de eerste 9 lessen acteurstraining worden stapsgewijs verschillende onderdelen uit de methode van Ivana Chubbuck
behandeld, herhaald en toegepast in oefeningen. Korte dialogen worden geanalyseerd en gerepeteerd. Op basis van de
analyse van de scene worden de omstandigheden gecreëerd om tot waarachtig spel te komen. De opdrachten bouwen
steeds voort op voorgaand behandelde onderdelen. In de tweede 9 weken vindt verdieping plaats. De student analyseert
zelfstandiger om te komen tot een noodzaak van handelen.
Jaar 1
Het kiezen van doelen; wat is het levensdoel en wat is het doel in de scene van het personage.
Beats en actions; op welke manieren het personage zijn/haar/hun doel probeert te bereiken.
Beat changes; veranderingen in gedachten en omstandigheden van het personage.
Obstakels; wat staat het personage in de weg het doel te bereiken.
Moment before; de drijfveer van het personage voor de scène.
Invulling geven aan setting en doings.
Jaar 2
Naast de onderdelen uit jaar 1 komt de nadruk meer te liggen op het creëren van een persoonlijke connectie met de
scene en de tegenspeler.
Substitutie; persoonlijke verbinding maken met de personages
Obstakels; personaliseren van de gekozen obstakels
Inner Objects; persoonlijke associaties bepalen
Innerlijke monoloog; innerlijke conversatie
Jaar 3
Naast de onderdelen uit jaar 1 en 2 komt de nadruk te liggen op rolopbouw en transformatie.
Voorgaande omstandigheden; onderzoek naar het personage. Hoe wordt hij/zij/hen gezien door anderen. Hoe staat het
personage in het leven. Hoe maakt het personage keuzes.
Personaliseren van voorgaande omstandigheden.

Opbouw
De lessen acteurstraining hebben een terugkerende opbouw:
Behandelen van een onderdeel van de methode. Analyseren van de tekst op basis van het behandelde onderdeel.
Oefenen door middel van lezen en later spelen van de dialoog. Uitdiepen en aanscherpen van de analyse. Repeteren
van de scene.

Werkvorm
De lessen bestaan uit een reeks van opdrachten om tot een analyse te komen die is opgebouwd uit de aangeboden
onderdelen uit de methode.

Voorbereiding
De student bereidt de les voor door zijn/haar/hun tekst te leren, de analyse opdrachten uit te voeren en te oefenen met
zijn/haar/hun spelpartner.
Beoordeling:
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Tentamenvorm:
Openbare les waarin dialogen getoond worden die zijn ingeoefend tijdens lessen.

Toetscriteria:
Jaar 1
- De student toont dat de analyse opdrachten adequaat zijn verwerkt;
- De student kan de scene uitwerken aan de hand van de verschillende onderdelen die in de les aan bod zijn gekomen;
- De student kan de analyse gebruiken om de omstandigheden te creëren waarbinnen je tot waarachtig spel komt;
- De student kan verbinding leggen met een andere acteur;
- De student is voorbereid en participeert actief tijdens de les;
- De student kan feedback, die is verkregen binnen de lessen, verwerken;
- De student kan feedback geven op andere dialogen.

Jaar 2
- De student toont dat de analyse opdrachten adequaat zijn verwerkt;
- De student kan de scene uitwerken aan de hand van de verschillende onderdelen die in de les aan bod zijn gekomen;
- De student kan de analyse gebruiken om de omstandigheden te creëren waarbinnen je tot waarachtig spel komt;
- De student kan verbinding leggen met een andere acteur;
- De student kan zich emotioneel verbinden met het materiaal om tot noodzaak te komen tot handelen;
- De student is voorbereid en participeert actief tijdens de les;
- De student kan feedback, die is verkregen binnen de lessen, verwerken;
- De student kan feedback geven op andere dialogen.
Jaar 3
- De student kan de scene uitwerken aan de hand van de verschillende onderdelen die in de les aan bod zijn gekomen;
- De student kan de analyse gebruiken om de omstandigheden te creëren waarbinnen je tot waarachtig spel komt;
- De student kan verbinding leggen met een andere acteur;
- De student kan zich emotioneel verbinden met het materiaal om tot noodzaak te komen tot handelen;
- De student gebruikt de analyse om ingang te vinden in rolopbouw;
- De student is voorbereid en participeert actief tijdens de les;
- De student kan feedback, die is verkregen binnen de lessen, verwerken;
- De student kan feedback geven op andere dialogen.
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Prestatie-indicatoren
5.1.1:
5.1.2:
8.1.2:
9.1.3:

Jaar 1
De student beheerst basale theatrale communicatieprincipes, en toont interactie met zijn/haar/hun publiek
De student beheerst basale acteer – en bewegingsvaardigheden, en improvisatietechnieken
De student kan feedback verwerken in zijn/haar/hun literaire, muzikale en artistieke producten
De student kan kritisch reflecteren op eigen artistieke, intellectuele, en ambachtelijke ontwikkeling

Jaar 2
5.2.1: De student communiceert op persoonlijke en waar nodig improviserende wijze met zijn/haar/hun publiek.
5.2.3: De student kan via tekstinterpretatie, beweging en verbeelding op een adequate manier transformeren naar
een (toneel)personage
8.2.1: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken
9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken
Jaar 3
5.2.1: De student communiceert op persoonlijke en waar nodig improviserende wijze met zijn/haar/hun publiek.
5.2.3: De student kan via tekstinterpretatie, beweging en verbeelding op een adequate manier transformeren naar
een (toneel)personage
8.2.1: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken
9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken
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Lesplan Bouffons – Jaar 2


Docent: Anemoon Langenhoff

Inhoud
Het zwarte, rauwe, fysieke universum van de bouffons (speelstijl ontstaan bij Jacques Lecoq Parijs, de nar) wordt
verkend. Er wordt gewerkt aan:
• Beweging in duo’s, trio’s en groepen;
• Aan status, hiërarchie en machtsstrijd en het samenspelen binnen de wetten van de hiërarchie;
• Het ontdekken van het kinderachtige in de volwassene;
• Het bespreken van maatschappelijke thema’s en het eigen engagement daarin;
• Het in oogcontact naar het publiek brengen van improvisaties en scènes;
• Het creëren van scènes met en zonder taal/jabbertalk;
• Het creëren van een rituele processie;
• Het creëren van een eigen kostuum en ((bewegings)taal) passend bij de gemaakte scènes ;
• Het vilein parodieën van overtuigingen;
• Het esthetisch vormgeven van eigen scènes in beeld, choreografie en muziek.
Deze speelstijl wordt betrokken op de 9 crisissen die worden behandeld bij het vak dramaturgie en maakt gebruikt van
de bewegingstechnieken behandeld bij het vak mime.

Opbouw
Vanuit fysieke spelletjes en improvisaties wordt de wereld van de bouffons verkend, in beweging, (samen)spel, thema’s
en vormgeving. De vaardigheid om vanuit de kant feedback te geven wordt systematisch toegepast. We beginnen bij de
vorm om steeds meer bij de inhoud uit te komen.

Werkvorm
De lessen bestaan uit warming-upspelletjes, bewegingsopdrachten, improvisaties (solo, duo, trio, groeps), het tonen en
bespreken van in de les of in eigen tijd voorbereide scènes.

Voorbereiding
Het uitwerken van de eindopdracht voor het tentamen.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
Een openbare les met warming-up, improvisaties zoals in de voorafgaande lessen, en de presentatie van minimaal één
voorbereide bouffonscène in duo’s of trio’s.

Toetscriteria
• De student participeert actief tijdens de openbare les;
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• De student creëert een bouffonesk lichaam d.m.v. een kostuum, dat invloed heeft op de bewegingstaal, en dat past
bij de plaats in de hiërarchie en/of de inhoud van de scène. Dit kostuum is zorgvuldig en doordacht samengesteld;
• De student beheerst basale bouffontechnieken:
- De groteske fysiek in vorm en beweging, jabbertalk;
- Het opereren in hiërarchieën;
- Contact publiek;
- Het in en uit het spel stappen;
- Het vilein en treffend persifleren op vorm en inhoud.
• De student weet deze toe te passen in een improvisatie;
• De student heeft een of meerdere eigen scènes gemaakt in duo/trio en een solo;
• De scène is gebaseerd op:
- Het eigen engagement (micro- en/of macrokosmos);
- Een heldere premisse;
- Een opbouw in Jo Ha Kyu (evt. met loop) gebruik makend van een opkomst en een afgang, een heldere kunstzinnige
beeldende vormgeving, effectief gebruik van (live) muziek.
• De student weet in de improvisaties en voorbereidde scènes inhoudelijk tot een heldere dramaturgische opbouw te
komen;
• De student kan in de groteske, cynische speelstijl adequaat communiceren met het publiek;
• De student kan in de grotesk speelstijl de scène invoelbaar maken voor het publiek.

Prestatie-indicatoren
• 2.2.2: Hij/zij/hen biedt in zijn/haar/hun materiaal anderen toegang om door te dringen in zijn/haar/hun persoonlijke
verbeeldingswereld.
• 2.2.3: De student ontwikkelt een persoonlijk bewegingsidioom, en kan dat idioom inzetten in een persoonlijk product.
• 5.2.1: De student communiceert op persoonlijke en waar nodig improviserende wijze met zijn/haar/hun publiek.
• 5.2.2: De student kan de basale improvisatie- en bewegingstechnieken omzetten in scenes en acts.
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Lesplan Zang – Jaar 2 en 3


Docent: Eliane Feijen en Bertram van Alphen

Inhoud
In groepsverband zal gewerkt worden aan technische vaardigheden. Daarnaast krijgt elke student individuele coaching
waarbij wordt gewerkt naar het niveau van de student.
In jaar 3 zal de focus liggen op de individuele coaching om technische vaardigheden te verfijnen. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een lied, gekozen door, of ten minste gekozen in overleg met de docent.
In jaar 3 wordt verwacht dat de student een duidelijke keuze maakt met betrekking tot het genre waarin hij/zij/hen zich
verder wil ontwikkelen.
De nadruk van de coaching zal steeds meer komen te liggen op het zelfstandig inzetten van verworven vaardigheden en
de muzikale en theatrale interpretatie.

Opbouw
De zangles bestaat voornamelijk uit individuele coaching aan de hand van een lied.

Werkvorm
Aan de hand van een lied zal er per student aan een of meerdere stemtechnische vaardigheden gewerkt worden. De
student krijgt oefeningen aangereikt om de techniek zelfstandig te oefenen en toe te passen in een lied.

Voorbereiding
De student bereidt het gekozen lied voor. Het lied is muzikaal en tekstueel gekend voor aanvang van de les. De student
heeft een duidelijk idee van zijn/haar/hun persoonlijke interpretatie. De student zorgt voor duidelijk leesbare
bladmuziek en/of een degelijke backingtrack. De student neemt de les op, op een voicerecorder. De student studeert
zelfstandig de aangereikte techniekoefeningen en past de techniek toe in het lied. De student zingt in, voor aanvang van
de les.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
Jaar 2 blok 1: Openbaar presenteren van een lied waaraan in de les gewerkt is.
Jaar 2 blok 2: Openbaar presenteren van twee liederen waaraan gewerkt is in zowel de zangles als in de
liedtekstinterpretatie les. Op dit zogenaamde combinatie tentamen ligt bij één lied het accent op de zang techniek en
bij het andere lied het accent op de liedtekstinterpretatie.
Jaar 3 blok 1: Openbaar presenteren van 2 liederen waarin de zang techniek en interpretatie samen komen. Aan deze
liederen is ten minste twee maal gewerkt in de les.
Jaar 3 blok 2: Openbaar presenteren van 2 liederen in theatrale setting waarin de zang techniek en interpretatie samen
komen. Aan deze liederen is ten minste twee maal gewerkt in de les.
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Toetscriteria
• De student komt voorbereid in de les;
• De student participeert actief tijdens de les;
• De student heeft begrip van technische vaardigheden;
• De student toont dat de feedback verkregen in de les, wordt verwerkt;
• De student kan zijn/haar/hun vorderingen analyseren;
• De student kan medestudenten feedback geven;
• De student kan persoonlijke invulling geven aan het materiaal.

Prestatie-indicatoren
• 5.2.4: De student is in staat om in (lied)teksten het persoonlijke en het muzikale te combineren in de interpretatie.
• 5.2.5: De student verfijnt zijn/haar/hun muzikale vaardigheden. (stem- en zangtechniek, compositie en kennis van
solfège.
• 8.2.1: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken.
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Lesplan Schrijven – Jaar 2 en 3


Docent: Michiel Lieuwma

Inhoud
In het tweede jaar schrijft de student een eenakter, waarbij hij/zij/hen alle tot dan toe opgedane kennis en techniek kan
inzetten in een groter werkend geheel.
Ook voor de liedteksten formuleert de student zelf zijn/haar/hun liedtekstopdrachten. Hij/zij/hen bepaalt of hij/zij/hen
vormvast of vormvrij werkt en de techniek is dienstbaar aan zijn/haar/hun zelfopgelegde norm. Aan het eind van blok 2
laat de student zien dat hij/zij/hen in staat is om alle opgedane kennis en techniek in te zetten om datgene wat hij/zij/hen
wil maken vorm te geven. De opdrachten worden wekelijks besproken. Deze opdrachten kunnen eventueel onderdeel
zijn van een omvangrijker project of programma waar de student aan we werkt.
In jaar 3 formuleert de student een werkbaar plan met betrekking tot het schrijven van teksten voor zijn/haar/hun eigen
praktijk. Het plan mag klein of groot zijn, vaag of concreet, breed of juist heel specifiek, toegepast op datgene waar
hij/zij/hen in zijn/haar/hun ontwikkeling mee bezig is en waar zijn/haar/hun interesses liggen, of juist iets heel anders,
ter verbreding, iets waar een bijzondere nieuwsgierigheid naar uitgaat. De enige voorwaarde is dat het op enigerlei wijze
te maken heeft met (het creatieve aspect van) schrijven. In de les weken werken we, klassikaal en individueel, aan de
concretisering van dit zelf opgelegde plan.

Opbouw
Voor het tweede jaar zijn de lessen opgedeeld in twee delen: dialoog schrijven en liedtekst schrijven. Voor beide
onderdelen geldt dezelfde opbouw. Tijdens de les en als huiswerk worden aan de hand van opdrachten theatrale,
dramatische en humoristische scènes en liedjes geschreven. De verschillende versies worden in de werkgroep onder
leiding van de docent besproken. Naar aanleiding van de bespreking worden de teksten van week tot week herschreven.
Voor het derde jaar geldt dat het individuele plan van de student wekelijks wordt vertaald in (lied) tekstmateriaal. De
verschillende versies worden in de werkgroep onder leiding van de docent besproken. Naar aanleiding van de bespreking
worden de teksten van week tot week herschreven.

Werkvorm
Schrijfopdrachten, en herschrijfopdrachten, peer feedback.

Voorbereiding
Wekelijks herschrijven schrijven van monologen, dialogen, liederen.

Beoordeling
Het tentamen bestaat uit het totaal van de opdrachten van de voorafgaande lesperiode.
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Toetscriteria
• De student participeert actief tijdens de les;
• De student kan zijn/haar/hun eigen artistieke plan ontwikkelen voor de schrijflessen;
• De student kan zijn/haar/hun techniek inzetten om zijn/haar/hun plan vorm te geven in (lied)tekst;
• De student is in staat verschillende vormen van humor te onderzoeken en toe te passen in zijn/haar/hun materiaal;
• De student is in staat kritisch te kijken naar zijn/haar/hun eigen werk en m.b.v. aanwijzingen de tekst te herschrijven
en verder te ontwikkelen;
• De student kan zijn/haar/hun techniek inzetten om zijn/haar/hun persoonlijk engagement vorm te geven;
• De student gebruikt zijn/haar/hun schrijftechniek om anderen toegang te geven in zijn/haar/hun persoonlijke
verbeeldingswereld;
• Hij/zij/hen kan in deze persoonlijke verbeeldingswereld herkenbare algemeen menselijke en maatschappelijke
referentiekaders creëren.

Prestatie-indicatoren
• 2.2.1: De student perfectioneert zijn/haar/hun teksten door doelgericht (literaire) technieken in te zetten;
• 2.2.2: Hij/zij/hen biedt in zijn/haar/hun materiaal anderen toegang om door te dringen in zijn/haar/hun persoonlijke
verbeeldingswereld;
• 5.2.6: De student toont inzicht en vaardigheid in de verschillende vormen van humor, ironie en satire. En kan die
inzetten in een doordachte mix van theatrale (tekst) vormen;
• 5.2.8: De student kent en herkent een breed arsenaal van literaire schrijftechnieken en talige compositietechnieken
en kan deze kennis toepassen;
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Lesplan Literatuurgeschiedenis – Jaar 2


Docent: Carmen Verhoeven

Inhoud
In deze cursus staat het begrip ‘adaptatie’ centraal. We lezen en bespreken (fragmenten van) enkele klassiekers uit de
wereldliteratuur en de bewerkingen en adaptaties die daarvan gemaakt zijn. Daarnaast worden de primaire
vaardigheden van proza-analyse aangereikt. De toetsopdracht beslaat het zelf maken van een adaptatie van een tekst
naar keuze (makerschap vanuit externe bronnen).

Opbouw
In elke les bespreken we allereerst de tekst(en) die voorbereid zijn en de context waarin die teksten verschenen en
functioneerden. In de les bekijken/bespreken we adaptaties van de gelezen teksten. Daarnaast oefenen we met het
analyseren van teksten en zullen er discussies gehouden worden.

Werkvorm
Plenaire hoor/werkcolleges, opdrachten, discussies.

Voorbereiding
Wekelijkse lesvoorbereiding (lezen van teksten/context, maken van opdrachten), zoals aangegeven in de syllabus. Als
de student het huiswerk niet gemaakt heeft, kan hij/zij/hen of zij niet deelnemen aan de les.

Beoordeling:
Adaptatieopdracht (100%)

Toetscriteria
• De student is in staat de feedback die hij/zij/hen op het voorstel heeft gekregen te verwerken in de eindopdracht;
• De student kan de verworven kennis, begrippen en inzichten verwerken in inleidend essay;
• De student kan een adaptatievoorstel ontwikkelen en dat voorstel motiveren;
• De student beschikt over inzicht om literatuurgeschiedenis toe te passen in en op het eigen vakgebied;
• De student beschikt over inzicht in verhaalstructuren en narratieven;
• De student is in staat literaire technieken overtuigend in zijn opdracht in te zetten en kan deze technieken benoemen;
• De student bereidt zich goed voor en neemt actief deel aan de les.

Prestatie-indicatoren
• 5.2.9: De student heeft ruime kennis van de historische en maatschappelijke context waarin literaire teksten en
kleinkunst teksten begrepen en geïnterpreteerd kunnen worden, en kan die kennis toepassen;
• 7.2.3: De student kan inspiratie putten uit literatuur, kunst en andere vormen van cultuur;
• 8.2.1: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken;
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• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Lesplan Repertoirekennis – Jaar 2


Docent: Carmen Verhoeven

Inhoud
Deze cursus biedt een introductie op de hedendaagse humor. Het Nederlandse cabaret maakt een belangrijk deel uit
van de cursus, maar we bekijken ook inspirerende voorbeelden van comedy uit het buitenland. Dit doen we vanuit het
idee dat het hedendaagse comedylandschap internationaal is en niet ophoudt bij de landsgrenzen. De cursus is
geclusterd rondom drie artistieke principes die zeer bepalend zijn voor de hedendaagse humor: shock, verbinding en
deconstructie.

Opbouw
In het eerste jaar hebben de studenten inzicht gekregen in de manier waarop het hedendaagse Nederlandse
cabaretlandschap tot stand is gekomen. In de tweedejaarsmodule wordt de aandacht expliciet op het hedendaagse
landschap gericht. Elke week wordt één voorstelling van een belangrijke hedendaagse maker behandeld.

Werkvorm
De cursus bestaat uit 3x3 colleges over een bepaald artistiek principe (shock, verbinding, deconstructie). In het eerste
college geeft de docent een introductie op dit principe. De andere colleges worden volledig ingevuld door studenten. Zij
geven presentaties over de voorstelling die in die week centraal staat en leiden de discussie met de groep.

Voorbereiding
De student bereidt zich voor door het lezen van achtergrondteksten en het bekijken van voorstellingsregistraties.
Daarnaast geeft de student één keer een presentatie in groepjes. Een overzicht van het huiswerk per week wordt aan
het begin van de cursus verstrekt. Als de student het huiswerk niet gemaakt heeft, kan hij/zij/hen of zij niet deelnemen
aan de les.

Beoordeling
Presentaties: 50 %
Essay: 50 %

Toetscriteria
•
•
•
•

De student kan belangrijke artistieke ontwikkelingen in het hedendaagse cabaret in eigen woorden uitleggen;
De student kan belangrijke artistieke principes uit de hedendaagse comedy herkennen en benoemen;
De student kan een gefundeerde mening geven over hedendaagse cabaretvoorstellingen;
De student kan de in de cursus aangereikte stof zelfstandig verwerken in een schriftelijk essay.
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Prestatie-indicatoren
• 1.2.2: De student heeft diepgaande en ook historische repertoirekennis.
• 1.2.4: Hij/zij/hen ontwikkelt zijn/haar/hun vaardigheden in het analyseren van een voorstelling op het niveau van
compositie, toeschouwer en context en is in staat om op zijn/haar/hun eigen bevindingen te reflecteren.
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
• 10.2.2: De student kan een aantal actuele ontwikkelingen en vernieuwingen in de wereld van het cabaret benoemen.
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Lesplan Filosofie – Maken uit externe bronnen - Jaar 2


Docent: Ivana Ivković

Inhoud
In het tweede jaar wordt filosofische kennis en de reflectie op filosofische teksten ingezet voor het maken van eigen
cabaretmateriaal. De studenten leren zich verhouden tot de thematiek uit de teksten en ontwikkelen een theatrale
vertaling van deze thematiek: een artistieke interpretatie van een filosofische tekst. Hiermee staat filosofie in het
tweede jaar in het teken van het ‘maken uit de externe bronnen’, waarbij kennis en interpretatie van de externe bronnen
wordt gecombineerd met verschillende methoden en technieken die worden geïntegreerd in het eigen artistieke
praktijk. De vakken dramaturgie en het theateratelier staan in het tweede semester ook ten dienste hiervan.
In het eerste semester verdiepen de studenten zich in vier filosofische thema’s aan de hand van verschillende
groepsopdrachten. De nadruk ligt niet alleen op begrip van de teksten, maar ook op de toepassing en de verbinding van
filosofie met maatschappelijke en persoonlijke kwesties. De stappen die er worden doorlopen leiden van een
interpretatie van een filosofisch thema naar een artistieke interpretatie daarvan.
In het tweede semester kiezen de studenten één van de vier thema’s als basis voor het maken van eigen materiaal
(richtlijn: 10 minuten). Ze worden in hun maakproces begeleid op de aansluiting van hun materiaal op de filosofische
tekst vanuit filosofie, en parallel ook vanuit dramaturgie en het theateratelier op de keuze van het dramaturgisch
concept, regie en spel. Het tweede semester wordt afgesloten met een manifestatie waarin de studenten hun materiaal
spelen en met een geschreven reflectie op het maakproces.
Leerdoelen
• Begrip van de gehanteerde filosofische concepten voor zinvolle reflectie op eigen leven en politiek en samenleving;
• Begrip van de relatie tussen filosofische grondslagen, persoonlijke vragen en politieke actualiteit;
• Vermogen maatschappelijke ontwikkelingen te duiden en kritisch te analyseren aan de hand van filosofische theorie;
• Vermogen een eigen standpunt in te nemen ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen, en deze te
onderbouwen vanuit filosofische theorie;
• Vermogen om de filosofische teksten te verbinden met persoonlijke vragen en dilemma’s;
• Vermogen om de filosofische teksten te gebruiken als externe bronnen binnen eigen artistieke praktijk
• Vermogen om de teksten een theatrale vertaling te geven;
• Spanning in een filosofische tekst kunnen zien en analyseren en omzetten in cabaretmateriaal.
Opbouw
Het eerste semester
De eerste les is inleidend, dan worden de thema’s kort ingeleid en wordt de werkwijze toegelicht. Studenten worden
verdeeld in groepen, en elke groep maakt een opdracht voor de vervolglessen: de tekst samenvatten, een discussievraag
bedenken, een actueel voorbeeld, een persoonlijk dilemma, en idee voor een scene. Deze deelopdrachten worden
tijdens de lessen besproken. Aan elk thema worden twee weken besteed.
Het tweede semester
De eerste les is inleidend, de studenten maken een keuze voor het thema’s waarmee ze willen werken, lichten de keuzes
toe en bespreken de eerste ideeën. In het vervolg zijn er twee feedbackrondes van filosofie en twee rondes waarin
studenten binnen het theateratelier aan eigen materiaal werken en feedback krijgen van het docent theateratelier en
dramaturgie. De eerste feedbackronde van filosofie is gericht op de verdieping, de tweede op de scherpere aansluiting
op de filosofische thematiek.
Werkvorm
Het eerste semester
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Per twee weken wordt één van de thema’s bediscussieerd. Wij beginnen bij de filosofische tekst, via de vragen die de
tekst oproept, vervolgen met de link naar de actualiteit en denken tot slot na over een mogelijke enscenering van het
desbetreffende thema. Studenten bereiden in groepen deze verschillende stadia voor, en presenteren kort tijdens de
les. Na elke minipresentatie is er ruimte voor discussie.
•
•

•

•

•
•

Eén groep vat de tekst samen. Wat zijn de belangrijkste punten? Beperk je tot die belangrijkste punten en verlies je
niet in details. Max. 5 minuten.
Eén groep bedenkt een discussievraag die de tekst oproept. Beperk je tot één vraag, een probeer een vraag te vinden
die uitnodigt tot nadenken en verder onderzoek. Bijvoorbeeld (thema liefde): heb je een ander nodig om je compleet
te voelen als mens?
Eén groep zoekt naar inspiratie, naar iets in de actualiteit, maatschappij, cultuur of kunst dat interessant is om te
koppelen aan het thema. Bijvoorbeeld: we praten over liefde en lust en je wilt tinder bij de discussie betrekken.
Niet: het fenomeen online daten, dat is te breed. Beperk je tot één ding. Max. 5 minuten toelichting over waarom
dat interessant is voor het thema van de les.
Eén groep vertaalt het thema van de besproken tekst naar persoonlijke vragen en dilemma’s. Vraag je jezelf af:
waarom is dit relevant voor mij? Zit ik in mijn eigen leven ook met dit soort vragen? Denk ik daar door deze tekst
anders over en waarom? Max. 5 minuten
Eén groep denkt na over de mogelijke enscenering van een thema uit de besproken tekst. Je moet niet de scène
spelen, maar vertellen hoe deze eruit zou kunnen zien. Het is een oefening in verbeelding. Max. 5 minuten.
De groepen rouleren elke week. Dus iedereen doet iets voor elke les, en elke week iets anders.

Het tweede semester
Specifiek voor filosofie, presenteren de studenten in de eerste ronde een compleet idee voor een scene en dit idee
wordt besproken met de docent en de hele klas. De scene wordt dus nog niet gespeeld. Voor zover de tekst geschreven
is kunnen de studenten de tekst oplezen, of vertellen wat er in de scene gebeurt. Het is wel belangrijk dat het een idee
met een kop en een staart is, en geen open einde, nog nader in te vullen. De klas krijgt kleine deelopdrachten (tijdens
de les, niet vooraf), om gericht feedback te geven op verschillende aspecten. Voor de tweede ronde spelen de studenten
de scene, gevolgd door een vergelijkbare feedbackronde.
Voorbereiding
Voor het eerste semester krijgt elke groep opdrachten ter voorbereiding, zoals beschreven. Tijdens het tweede semester
maken studenten eigen materiaal, en verwerken feedback daarin.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
Het eerste semester wordt afgesloten met een analyse van één van de vier besproken thema’s. Dit kan, maar hoeft niet
hetzelfde thema te zijn dat in het tweede semester wordt gekozen. In de analyse worden dezelfde stappen doorlopen
als tijdens de lessen, aangevuld met de eigen reflectie van de student. De student kiest daarin een eigen positie ten
opzichte van de thematiek en de voorbeelden die besproken zijn tijdens de lessen. Bijvoorbeeld: is wat besproken is een
relevant/interessant/spannend persoonlijk dilemma bij het thema en waarom? Zou je als maker andere keuzes maken
dan voorgesteld en waarom? Etc. Lengte: 1500 woorden.
Het tweede semester wordt afgesloten met een manifestatie en een geschreven reflectie op het proces.
Bij de manifestatie spelen de studenten eigen materiaal, maar in tegenstelling tot de gebruikelijke presentaties, ligt de
nadruk niet zozeer op het product, maar op het proces en de artistieke ontwikkeling. De studenten krijgen een
beoordeling vanuit het theateratelier op het proces, vanuit dramaturgie en vanuit filosofie. Niet alleen het artistiek
niveau van de gespeelde scenes wordt beoordeeld, maar ook, en vooral, in hoeverre de studenten erin zijn geslaagd een
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theatrale vertaling, een artistieke interpretatie te maken van een filosofisch thema. Reflectie op de ideeën en de
spanningen in de tekst, koppeling naar actualiteit en verbinding met persoonlijke vragen is essentieel.
In de geschreven reflectie documenteren de studenten de stappen die ze hebben gemaakt in hun maakproces (het
initieel idee, de problemen en de dilemma’s en de oplossingen), en reflecteren op de artistieke keuzes die ze hebben
gemaakt én met name op de relatie tussen die keuzes en de aansluiting op de filosofische thematiek. Lengte: 1500
woorden.
Indien een herkansing nodig is, schrijven de studenten een nieuwe reflectie waar ze stilstaan bij de elementen die als
onvoldoende zijn beoordeeld. De studenten onderzoeken hun proces (bijvoorbeeld: waar stokte het proces en
waarom?), en de keuzes die ze hebben gemaakt, en reflecteren op alternatieven.
Toetscriteria
• De student heeft goed begrip van de besproken teksten en filosofen;
• De student kan filosofische problematiek verbinden met actuele maatschappelijke kwesties;
• De student kan eigen voorbeelden geven die bij een filosofische problematiek aansluiten;
• De student kan deze filosofische problematiek op zichzelf betrekken;
• De student kan een gedramatiseerde representatie geven van de gekozen filosofische problematiek;
• De student kan filosofie gebruiken om eigen materiaal meer verdieping te geven;
• De student laat zien dat de feedback die is gegeven tijdens de lessen en op de tussentoets is verwerkt;
• De student maakt een duidelijke ontwikkeling in zijn/haar/hun maakproces.
Prestatie-indicatoren
• 7.2.2: De student heeft vergaande kennis van stromingen en de belangrijkste auteurs op gebied van politieke en sociale
filosofie, en hun relevantie voor maatschappelijke thema’s;
• 7.2.4: De student kan eigen theatermateriaal filosofisch bevragen en deze filosofische bevraging dramatiseren tot
nieuw spelmateriaal;
• 8.2.1: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken;
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Lesplan Muziektheorie en solfège – Jaar 2


Docent: Tom Dicke

Inhoud
• Je maakt kennis met maat en maatsoorten (2/4, 3/4, 4/4 en 6/8);
• Je leert hoe je een puls kunt herkennen, maken en vasthouden;
• Je leert basale ritmische patronen, en de vertaling daarvan in noten;
• Je leert de notatie in notenschrift van noten en rusten (van 16e noot tot hele noot, noten met punt, bindingsboog,
triool);
• Je leert hoe tempo van invloed is op muziek, hoe je dit communiceert en noteert;
• Ritme uitvoeren: je kunt een eenvoudig genoteerd ritme uitvoeren door het te spreken (“pammen”);
• Ritmisch dictee: je leert op het gehoor te herkennen welke ritmische figuren er voorbij komen en kunt deze noteren
in noten;
• Melodisch dictee met ritme: je leert een eenvoudige melodie te combineren met eenvoudig ritme, en kunt de
combinatie ervan uitschrijven in noten;
• We besteden opnieuw aandacht aan gezongen oefeningen voor het doorontwikkelen van het melodisch bewustzijn;
• Je leert hoe je over ritmiek met een andere muzikant kunt communiceren;
• Je maakt kennis met enkele andere symbolen die de muzikale uitvoering beïnvloeden, zoals de fraseringsboog, legato
en staccato, pedaalmarkeringen, speelvolume en tempoaanduidingen.
• Je leert hoe de mineurtoonladder is opgebouwd, en het hoe en waarom van de drie vormen van mineur
• We hernemen de kwintencirkel en linken de mineurcirkel en de reeds gekende majeurcirkel;
• Je leert hoe drieklanken kunnen worden uitgebreid tot septiemakkoorden (maj7, min7, halfverminderd7,
verminderd7, dominant7), en hoe deze akkoorden te gebruiken en te noteren;
• Je leert wat sus-akkoorden zijn en hoe ze in te zetten in een muzikale context
• Je leert een harmonisatie te maken in mineur, en met gebruik van septiemakkoorden;
• We hernemen het melodisch dictee;
• Je leert wat moduleren is, en hoe je het kunt bewerkstelligen;
• Je leert wat tussendominanten en tussen-VII’s zijn, en hoe ze te gebruiken en te noteren;
• Je leert bestaande akkoordenschema’s te analyseren op harmonische samenhang, dit kan ook aan de hand van je
eigen composities;
• We besteden opnieuw aandacht aan gezongen oefeningen voor het doorontwikkelen van het melodisch bewustzijn.

Opbouw
De lessen beginnen met een bespreking van het gemaakte huiswerk, om te controleren of het voorgaande voldoende
gekend is. Vervolgens wordt een nieuw element geïntroduceerd en oefenen we daarmee. Iedere les bestaat zowel uit
een praktijk- als een theoriegedeelte, de verhoudingen al naar gelang wat nog het meest ontwikkeld moet worden bij
de student.

Werkvorm
De lesinhoud wordt in de les klassikaal dan wel in groepjes of individueel geoefend. Er is wekelijks huiswerk dat je per
mail of via de portal verstrekt wordt, in de vorm van (onder meer) werkbladen en audiobestanden Ook zijn er soms
klassikale opdrachten, zoals het gezamenlijk instuderen van een nummer.
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Voorbereiding
Huiswerk. De basics van muzieknotatie moeten nu gekend zijn, evenals de kennis van het eerste leerjaar omtrent
drieklanken, aangezien hier in het tweede leerjaar op wordt voortgebouwd.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
Een schriftelijk tentamen waarin de theorie van het afgelopen semester getoetst wordt aan de hand van kennisvragen,
luisteropdrachten en een kort individueel praktijkgedeelte waarin je een ritme dient uit te voeren.

Toetscriteria
Semester 1
Theorie
• De student heeft kennis van maat en maatsoorten (2/4, 3/4, 4/4 en 6/8);
• De student kan een puls herkennen, maken en vasthouden;
• De student kent basale ritmische patronen, en de vertaling daarvan in noten;
• De student kent de notatie in notenschrift van noten en rusten (van 16e noot tot hele noot, noten met punt,
bindingsboog, triool);
• De student kan over ritmiek communiceren met een andere muzikant.
Luisteren
• De student kan een voorgespeeld eenvoudig ritme correct uitschrijven (ritmisch dictee);
• De student kan een voorgespeelde combinatie van een eenvoudige melodie met een eenvoudig ritme correct
uitschrijven (melodisch dictee met ritme).
Praktijk
• De student kan een genoteerd ritme uitvoeren m.b.v. stem en begeleid door een met de handen/voeten gegenereerde
puls.
Semester 2
Theorie
• De student weet hoe de mineurtoonladder is opgebouwd, en kent de drie varianten van mineur;
• De student kent de complete kwintencirkel, inclusief mineurtoonsoorten;
• De student kent de vijf gebruikelijke septiemakkoorden (maj7, min7, halfverminderd7, verminderd7, dominant7), en
weet hoe deze akkoorden genoteerd worden;
• De student weet wat sus-akkoorden zijn en hoe ze in te zetten in een muzikale context;
• De student kan een harmonisatie te maken in mineur, met gebruik van septiemakkoorden;
• De student weet wat tussendominanten en tussen-VII’s zijn, en hoe ze te gebruiken en te noteren;
• De student kan bestaande akkoordenschema’s analyseren op harmonische samenhang, ook aan de hand van eigen
composities.
Luisteren
•De student kan een voorgespeelde melodie correct noteren (melodisch dictee gevorderd, ook in mineur).
Praktijk
• De student kan een eenvoudige melodie na een kort moment bestuderen zingen, vanaf een op de piano aangegeven
toon (van blad zingen gevorderd).
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Prestatie-indicatoren
• 5.2.5: De student verfijnt zijn/haar/hun muzikale vaardigheden (stem- en zangtechniek, compositie en kennis van
solfège).
• 8.2.1: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken.
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Lesplan Dramaturgie – Jaar 2 en 3


Docent: Merel Eigenhuis

Inhoud
Het eerste jaar stond in het teken van een bewustwording van ‘de dramaturgie’ en de vragen die daarover gesteld
kunnen worden (brede oriëntatie). In het tweede en derde jaar leer je welke elementen voor jou op dit moment
belangrijk zijn en zoek je verdieping. Dit doe je door onderzoek, zowel ‘aan een bureau’ als door te experimenteren op
de vloer. Er wordt klassikaal of in kleinere groepen op de experimenten gereflecteerd. Je bepaalt aan de hand van deze
dramaturgische inzichten een persoonlijke koers met daarbij behorende dramaturgische onderzoeksvragen. Dit kunnen
grote en kleine vragen zijn, bijvoorbeeld over engagement, speelstijl, persoonlijkheid, esthetiek en de verhouding tot
een publiek. In het tweede semester van het tweede jaar staat het dramaturgisch onderzoek in dienst van ‘maken vanuit
externe bronnen’/filosofie en wordt er toegewerkt naar een ‘manifestatie’, gezamenlijk met theateratelier en filosofie
(voor meer informatie: zie het lesplan filosofie). In het derde jaar neem je zelf de leiding in dit onderzoek en zoek je een
verdere verdieping (individueel).

Opbouw
Het eerste semester van het tweede jaar werken we met thema’s rondom crisis. Waar zien we deze crises (micro- en
macroniveau)? Hoe worden ze gedacht en uitgediept in het theater? Hoe wordt humor ingezet? Welke bredere
crisis/crises is voor jou op dit moment relevant? De thema’s worden inhoudelijk en op de vloer verder onderzocht. In
het tweede semester en in jaar drie wordt er verder gewerkt aan dramaturgisch onderzoek op de vloer.
Tweede jaar
Week 1: Wat is crisis?
Week 2: Crisis en de stad
Week 3: Crisis en gezondheid
Week 4: Crisis en economie
Week 5: Crisis en democratie
Week 6: Crisis en milieu
Week 7: Crisis en ‘de Ander’ (postkolonialisme)
Week 8: Crisis en het theater
Week 9: Crisis en … (zelf invullen)
In het tweede semester wordt feedback gegeven vanuit zowel filosofie, dramaturgie als ook theateratelier om
verschillende aspecten van het theatraal onderzoek te ontwikkelen en aan te scherpen. Deze opbrengsten presenteer
je in de eerdergenoemde ‘manifestatie’.

Werkvorm
Jaar 2
De lessen in het eerste semester van jaar twee beginnen klassikaal en gaan over in het werken aan materiaal binnen dit
thema, individueel of in groepen. Het tweede semester werk je aan individueel materiaal en wordt er toegewerkt naar
de ‘manifestatie’ aan het einde van de periode. Deze ‘manifestatie’ studenten maken zelfstandig een ‘product’ wat
nadrukkelijk geen eindproduct is maar meer een manifestatie van de ontwikkeling van de student). Studenten worden
afwisselend begeleid vanuit filosofie en dramaturgie/het theateratelier, en verwerken de feedback van de betrokken
docenten in de ontwikkeling van eigen materiaal.
Jaar 3
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In het derde jaar doe je zelf een voorstel: waar wil jij je dit jaar op concentreren? In de eerste les bespreken we de
dramaturgische vragen die jij belangrijk vindt en richting kunnen geven aan jouw onderzoek. De eerste les is volledig
klassikaal. De lessen die volgen zijn gericht op het experimenteren met materiaal. In elke les is er ruimte voor
dramaturgisch advies, van medestudenten of van de docent.

Voorbereiding
De precieze weekplanning met het huiswerk wordt nog bekendgemaakt.
Jaar 2
Er is huiswerk gerelateerd aan een thema (teksten, voorstellingen, etc.). Bovendien zal je, (deels) afhankelijk van het
verloop van het onderzoeksproces, materiaal voorbereiden. Tot slot werk je wekelijks ‘bronnen’ bij die relevant zijn in
het onderzoeksproces (beelden/artikelen/ervaringen/etc.). Reken op ongeveer drie uur voorbereidingstijd per week.
Jaar 3
Reken op ongeveer twee uur per week om materiaal voor te bereiden voor de les. Ook in dit jaar besteed je tijd aan het
documenteren van je onderzoeksproces.

Beoordeling:
Jaar 2
Eerste semester: inleveren van een dramaturgisch dossier waarin een reflectie op één van de besproken thema’s is
besproken, waarin ook de oefening(en) op de vloer worden meegenomen. Dit dossier bevat een reflectie op ‘de grote
dramaturgie’ en ‘de kleine dramaturgie’ (Marianne van Kerkhoven).
Tweede semester: Het tweede semester wordt afgesloten met een manifestatie (zie filosofie) en een dramaturgisch
verslag. In het verslag reflecteer je op de noodzaak (waarom vertel je dit?), op de structuur en uitwerking (hoe vertel je
dit?) en de toeschouwer (aan wie vertel je dit? Welke relatie hebben jullie?). Ook lever je je ‘bronnen’ in: welke artikelen
heb je gelezen? Welke beelden heb je bekeken? Welke uitspraken hoorde je en vond je belangrijk om te onthouden?
Jaar 3
Ook in het derde jaar wordt er aan het eind van elk semester een dramaturgisch reflectieverslag ingeleverd.

Toetscriteria
• De student kan aan de hand van dramaturgische principes en technieken onderzoek doen naar vorm, stijl en
theaterpersoonlijkheid;
• De student is in staat om dramaturgische principes en technieken toe te passen in het eigen proces en materiaal;
• De student is in staat om dramaturgische feedback te verwerken in zijn/haar/hun materiaal;
• De student kan kritisch reflecteren op verschillende thema's, zowel in eigen materiaal als in dat van anderen;
• De student kan een helder verslag schrijven van zijn/haar/hun dramaturgisch onderzoek.

Prestatie-indicatoren
• 4.2.2: Hij/zij/hen kan bij zijn/haar/hun producten verwoorden hoe zij zich verhouden tot zijn/haar/hun persoonlijke
visie.
• 7.2.5: De student kan dramaturgische technieken toepassen op zijn/haar/hun eigen theatermateriaal.
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Lesplan Zakelijke training – Jaar 2 en 3


Docent: Patrick Sytsema

Inhoud
In jaar 2 wordt er gekeken naar de persoonlijke mogelijkheden om bestaande artistieke kwaliteiten om te schrijven naar
een commercieel ondernemingsplan. Eerst wordt er via een vragenlijst antwoord gegeven door de student op zaken als
‘Wat is/was de leukste bijbaan ooit?’, ‘Ken ik mensen in mijn directe netwerk die mij kunnen ondersteunen?’ of ‘Wat
zijn je zakelijke doelen voor de komende 3 jaar?’. Hieruit komt een zakelijk profiel, waarmee we persoonlijk gaan werken
middels individuele gesprekken. In deze gesprekken bouwen we aan een goed doordacht concept van het
ondernemingsplan.
In jaar 3 gaan we op de meer theoretische stof in. Met het ondernemingsplan vanuit jaar 2, bespreken we thema’s als
‘facturen’, ‘hoe wordt een verkoopprijs bepaald?’, ‘administratie’, ‘KvK’ en ‘Belastingdienst’. Hierdoor hebben ze een
gedegen basis om hun onderneming(szin) positief te stimuleren en juist te handelen in de praktijk.

Opbouw
Via klassikale en individuele sessies worden de waarde-prosposities in beeld gebracht. Daarna worden deze proposities
individueel aangescherpt. Uiteindelijk past de student zijn/haar/hun eigen creatieve ondernemingsplan toe op een
theoretisch kader.

Werkvorm
Groepsopdrachten, individuele opdrachten, één op één gesprekken, presentaties aan de groep.

Voorbereiding
Het maken van de vragenlijsten, het vertalen van de waarde-proposities, het aanscherpen daarvan na iedere feedback.

Beoordeling
De tweedejaars vertalen hun missie in een heldere waarde-propositie en doen daarvan schriftelijk verslag.
De derdejaars werken vanuit hun waarde-propositie aan diverse vertalingen in projecten, en maken daarvan diverse
canvassen. Hiervan wordt voor een extern juryverslag uitgebracht.
Feedback
De jury geeft op een waarderende manier feedback. Er wordt allereerst benoemd wat men goed vindt en waarom.
Vragen die daarbij leidend zijn: wat spreekt je aan in de presentatie? Wat raakt je?
Is iets je nog niet helemaal duidelijk? Stel informatieve vragen: Wat zou je doen als…?
Mis je iets in de presentatie? Stel een inspiratievraag: Wat zou je kunnen doen om mij nog meer te boeien tijdens je
verhaal? Heb je tips die iemand verder op weg kunnen helpen? Geef een korte reactie en laat ruimte voor de ontvanger.
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Toetscriteria
Jaar 2
• De student kan zijn/haar/hun unieke waarde benoemen;
• De student kan daarin feedback van anderen verwerken;
• De student kan zijn/haar/hun waardes vertalen in waarde-proposities;
• De student kan daarvan helder verslag doen;
• De student legt zijn/haar/hun verslag vast;
• Hij/zij/hen kan één van zijn/haar/hun plannen presenteren aan derden;
• Hij/zij/hen geeft daarin een duidelijk beeld van zijn/haar/hun product, de waarde ervan, en de praktische vertaling
naar het werkveld toe.
Jaar 3
• De student kan voortbouwen op het ondernemingsplan van jaar 2;
• Hij/zij/hen kan die plannen aanscherpen na feedback;
• Hij/zij/hen kan feedback geven aan anderen;
• Hij/zij/hen heeft gedegen inzicht in het theoretisch kader en kennis van hoe te starten met de onderneming.

Prestatie-indicatoren;
Jaar 2
• 4.2.2 Hij/zij/hen kan bij zijn/haar/hun producten verwoorden hoe zij zich verhouden tot zijn/haar/hun persoonlijke
visie;
• 6.2.4 De student vertaalt zijn/haar/hun missie in een waardepropositie die zowel voor autonoom als voor toegepast
werk geldt;
• 8.2.1 De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken;
• 9.2.3 De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
Jaar 3
• 6.2.2 De student kan zijn/haar/hun eigen businessplan opstellen en kan dat adequaat toelichten aan derden;
• 6.2.3 De student heeft zicht op zijn/haar/hun ondernemerschap en kan dat adequaat toelichten aan derden;
• 6.2.4 De student vertaalt zijn/haar/hun missie in een waardepropositie die zowel voor autonoom als voor toegepast
werk geldt.
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Lesplan Voorstellingsanalyse – Jaar 2 en 3


Docent: Ivo Nieuwenhuis

Inhoud
In deze cursus bekwaamt de student zich in het documenteren, analyseren en beoordelen van cabaretvoorstellingen.
De student oefent met het observeren en ontleden van de dramaturgie van cabaretvoorstellingen en leert hoe
hij/zij/hen een gemotiveerd oordeel kan geven over een cabaretvoorstelling. Door het bezoeken van een groot aantal
cabaretvoorstellingen, breidt de student bovendien zijn/haar/hun repertoirekennis uit. Hiermee biedt deze cursus een
belangrijke aanvulling op de module Repertoirekennis.

Opbouw
De cursus bestaat uit het gemeenschappelijk bezoeken van zestien cabaretvoorstellingen met het eigen leerjaar. De
studenten schrijven over vijf van de zestien voorstellingen een recensie. Aan het begin van het jaar worden verschillende
bijeenkomsten georganiseerd om de studenten te trainen in het schrijven van een recensie. Bij aanvang van de cursus
ontvangt de student een gedetailleerde planning, waarin vermeld staat over welke voorstellingen een recensie
geschreven dient te worden en wanneer deze recensies moeten worden ingeleverd.

Werkvorm
De student bezoekt voorstellingen en schrijft vijf keer per jaar een recensie van ongeveer 400 woorden. Tijdens de
gemeenschappelijke bijeenkomsten leren studenten wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een recensie. Voor
aanvang van de eerste bijeenkomst krijgen studenten een hand-out met instructies voor het schrijven van een recensie
over een cabaretvoorstelling. De eerste recensie die de student schrijft wordt besproken tijdens de tweede
gemeenschappelijke bijeenkomst.

Voorbereiding
De student bereidt zich voor door de voorstellingen te bezoeken en de instructiebijeenkomsten bij te wonen. Daarnaast
wordt zelfstandig gewerkt aan de recensies, die vijf keer per jaar op vaste momenten moeten worden ingeleverd.

Beoordeling
De student legt een portfolio aan van vijf recensies, die aan het eind van het jaar worden beoordeeld.
NB: bij deze cursus wordt streng gecontroleerd of studenten alle verplichte voorstellingen bezocht hebben.
Aanwezigheid bij de voorstellingen wordt bijgehouden door de klassenvertegenwoordiger.

Toetscriteria
• De student kan een goed lopende tekst schrijven in correct Nederlands;
• De student kan zijn/haar/hun observaties over een cabaretvoorstelling op heldere wijze opschrijven, zodat deze ook
begrijpelijk zijn voor lezers die de voorstelling niet gezien hebben (beschrijven);
• De student kan verschillende theatrale middelen onderscheiden (analyseren);
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• De student kan uitleggen op welke manier de verschillende theatrale middelen door de cabaretier worden ingezet
(analyseren);
• De student kan betekenis geven aan een cabaretvoorstelling (interpreteren);
• De student kan zijn/haar/hun mening over een cabaretvoorstelling schriftelijk onderbouwen (evalueren).

Prestatie-indicatoren
• 1.1.3: De student bezoekt tenminste 15 keer een cabaretvoorstelling.
• 1.2.4: Hij/zij/hen ontwikkelt zijn/haar/hun vaardigheden in het analyseren van een voorstelling op het niveau van
compositie, toeschouwer en context en is in staat om op zijn/haar/hun eigen bevindingen te reflecteren.
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Lesplan Compositie – Jaar 2


Docent: Erik Vlasblom

Inhoud
In het 2e jaar wordt dieper ingegaan op de ambachtelijke kant van het componeren en wordt gekeken en geluisterd
naar verschillende liedvormen. Doorgecomponeerd lied, couplet, refrein-bridge, verhalend lied met steeds dezelfde
muziek Hoe zijn andere kleinkunstcomponisten te werk gegaan? Een vorm wordt als uitgangspunt genomen voor de
lessen en met een bestaande liedtekst wordt eerst wordt eerst geprobeerd, om vervolgen een eigen lied in de gekozen
liedvorm te schrijven. Hoewel het vooral gaat om de melodie moet een student ook in staat zijn om met een musicus
de sfeer van de begeleiding te communiceren.

Opbouw
Studenten krijgen een bestaande tekst mee waar ze een melodie op componeren. Daarna wordt er toegewerkt naar een
geheel (tekst en muziek) door de student geschreven lied, in de vorm die vooraf al is bepaald.

Werkvorm
Iedere student presenteert voor de klas hoe hij/zij/hen de tekst ziet en hoort. Dat levert verschillende “waarheden” op.
Een deel van de lessen is klassikaal zodat studenten ook van elkaar kunnen leren maar ook elkaar feedback kunnen
geven. Ongeveer 50% van de lessen is individueel, en daarin wordt aan de piano gewerkt aan de
verbetering/aanscherping van de melodie.

Voorbereiding
Wekelijks wordt er gewerkt aan de compositie opdracht, wat er is gemaakt wordt wekelijks voor de klas gepresenteerd.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
Openbare presentatie van de 2 gemaakte liedjes uit het afgelopen semester, volwaardige liedjes mét begeleiding.

Toetscriteria
• Student kan een goedlopende, lied maken in de vorm zoals die is opgedragen tijdens de lessen;
• Muzikale en tekstuele klemtonen moeten goed geplaatst zijn;
• Er is een aantoonbaar verband tussen de inhoud van de tekst en de gecomponeerde melodie;
• De student moet de feedback, gegeven tijdens de lessen, verwerken;
• Student moet met muzikale begeleider kunnen communiceren over de sfeer/inhoud van de begeleiding.
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Prestatie-indicatoren
• 5.2.5: De student verfijnt zijn/haar/hun muzikale vaardigheden (stem- en zangtechniek, compositie en kennis van
solfège).
• 8.2.1: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken.
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Lesplan Improvisatietechniek – Jaar 2


Docent: Anna Uitde Haag

Inhoud
De lessen improvisatietechniek focussen in het tweede jaar op thematisch improviseren en improviseren in vaste en
langere improvisatievormen. Vanuit de gekende manieren om een scène op te bouwen wordt geleerd spelmateriaal toe
te voegen om een dramatische situatie te verhevigen. Ook worden er spelvormen aangeleerd om de thema’s in een
scène te herkennen en verder uit te bouwen tot een nieuwe scène. Deze reeksen van scènes vormen de basis van voor
improvisatievormen met een vaste setting (de ‘loveboat’, soaps) en improvisatievormen met een vastgelegde
scènevolgorde (de Triade, de Harold). Met name de laatste vorm ‘de (vrije) Harold’ wordt ingeoefend en uitgebouwd
totdat de studenten de structuur en het ‘spel’ in de scènes kunnen herkennen en kunnen uitbouwen tot langere
improvisatievormen.

Opbouw
De lessen improvisatietechniek bestaan uit een vaste opbouw: vanuit opwarming (fysiek, focus verleggen, associëren en
fantaseren) worden de voorgaande elementen kort teruggehaald; het nieuwe spelelement geïntroduceerd en
ingeoefend via verschillende speloefeningen; om daarna de combinatie te maken in diverse spelopdrachten. In
improvisatietechniek ligt naast het op de vloer eigen maken van de speltechnieken, ook sterk de nadruk op de analyse
als toeschouwer van de getoonde spelimprovisatie.

Werkvorm
Improvisatietechnieken uitproberen op de vloer. Feedback geven vanuit de kant.

Voorbereiding
Geen.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
Openbare les met opwarmingsoefeningen; oefeningen rondom opbouwen van personages; en een lange vorm
improvisatieoefening.

Toetscriteria
• De student participeert actief tijdens de openbare les;
• De student kan een personage opbouwen vanuit mimiek, fysiek, emotie;
• De student kan een personage gebruiken om een scène op te bouwen, en spelmateriaal toe te voegen;
• De student kan via technieken van gelijkvormigheid actief deelnemen in groepsscènes;
• De student kan in groepsscènes zien waar zijn/haar/hun bijdrage nodig is;
• De student herkent in een groepsscène het dominante conflict en kan daaraan bijdragen;
• De student kan personages opbouwen die ‘dicht op de huid’ gespeeld worden;
• De student kan een actief en technisch adequaat participeren in een lange vorm improvisatieopdracht (de Lotus);
• Hij/zij/hen laat daarin zien dat de feedback is verwerkt die tijdens de lessen is gegeven;
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• De student kan vanuit de kant technisch feedback geven op een gespeelde scène.

Prestatie-indicatoren
• 5.2.2: De student kan de basale improvisatie- en bewegingstechnieken omzetten in scènes en acts.
• 5.2.3: De student kan via tekstinterpretatie, beweging en verbeelding op een adequate manier transformeren naar
een (toneel)personage.
• 8.2.1: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken.
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Lesplan Liedtekstinterpretatie – Jaar 2


Docent: Bertram van Alphen

Inhoud
Waar in jaar 1 de docent vooral leidend is in de repertoirekeuze en de werkpunten van de student, is in jaar 2 de student
en zijn/haar/hun visie leidend. Hierbij is de docent nog steeds sturend. De student heeft een beter zicht op de
vaardigheden die hij/zij/hen verder wilt ontwikkelen en de zwakke punten waar nog aan gewerkt moet worden. Ook
wordt er veel aandacht besteed aan het integreren van zangtechniek en interpretatie.

Opbouw
De lessen hebben een vaste structuur. De student draagt om de week een lied voor. Wanneer de student niet zingt is
hij/zij/hen aanwezig om te observeren en te reflecteren. De student vertelt welk lied hij/zij/hen gaat zingen en waar
hij/zij/hen aan gewerkt heeft. Na de voordracht krijgt de student feedback van de docent en medestudenten en wordt
er gewerkt aan verschillende technieken en oefeningen die worden afgestemd op wat de student nodig heeft. Elke
negende les is een voorbereidingsles voor het tentamen. Alle studenten dragen in deze les het lied voor dat zij gaan
zingen op het tentamen.

Werkvorm
De lessen bestaan uit het zingend/spelend zoeken naar een waarachtige, authentieke interpretatie van de liedtekst. Ook
wordt er gewerkt met verschillende technieken en vormen. Daarnaast ligt er een grote focus op het analyseren van de
tekst. In het tweede jaar wordt groot aandacht besteed aan de authenticiteit en podiumpersoonlijkheid van de student.

Voorbereiding
De student is ingezongen voordat de les begint. Hij/zij/hen heeft een duidelijke partituur of een begeleidingsband van
het te zingen lied. Hij/zij/hen heeft een analyse gemaakt van de liedtekst en kan deze toelichten.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
De student draagt een lied voor waarin hij/zij/hen laat zien dat hij/zij/hen de aangereikte technieken en vormen kan
toepassen in zijn/haar/hun voordracht. Hij/zij/hen laat ook zien dat zang en interpretatietechniek zijn geïntegreerd en
elkaar voeden en ondersteunen.

Toetscriteria
•De student toon een actieve positieve houding tijdens de les;
• De student komt voorbereid in de les;
• De student kan een liedtekst analyseren en ontleden ;
• De student kan spel/vormkeuzes verantwoorden en onderbouwen;
• De student toont een fysiek bewustzijn in houding en voordracht;
• De student toont een grote emotionele inleving;
• De student beheerst verschillende focus en communicatietechnieken;
• De student past zijn/haar/hun aangeleerde zangtechniek toe in zijn/haar/hun voordracht;
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• De student werkt zelfstandig en weet wat zijn/haar/hun werkpunten zijn;
• De student laat met zijn/haar/hun voordracht zien dat de feedback die is gegeven tijdens de lessen is verwerkt en
toegepast;
• De student kan technische en inhoudelijke feedback geven en ontvangen.

Prestatie-indicatoren
• 5.2.1: De student communiceert op persoonlijk en waar nodig improviserende wijze met het publiek.
• 5.2.4: De student is in staat om in (lied)teksten het persoonlijke en het muzikale te combineren in de interpretatie.
• 8.1.2: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken.
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Lesplan Mime – Jaar 2


Docent: Annelies Herfst

Inhoud
In de 9 lessen mime van het 1e semester wordt gewerkt aan technische fysieke spelvaardigheden. De lessen zijn
gebaseerd op de mimetechnieken van Etienne Decroux en Jacques Lecoq en de Viewpoint-techniek
In de eerste lessen wordt gewerkt aan het principe van het leiden en het volgen van elkaars fysieke spelaanbod dat
wordt doorgezet richting manipuleren en ondergaan van het spelaanbod. De methode van het inleven in materiaal (het
lichaam als hout, ijzer, klei ect) vormt de inhoud voor de opdracht die aan het eind van het 1e semester wordt getoond.
In duo spel en ensemblespel leren de studenten hoe ze spelimprovisatie fysiek kunnen opbouwen.
Kernbegrippen mimetechniek: zero, contrepoids, dynamoritme, point fixee, rotation en impuls.
Kernbegrippen mimespel: ruimtelijk bewustzijn, zintuiglijk bewustzijn, aanwezigheid vergroten, spelen vanuit vorm en
abstractie, theatrale spanning, leiden en volgen, manipulatie, reproductie, focus, articulatie, transformatie,
geloofwaardigheid, analytisch vermogen.
In het 2e semester wordt de training in mimetechnieken voortgezet. In deze 9 lessen wordt gewerkt aan de vaardigheid
van het componeren. De studenten leren in de opeenvolgende lessen om fysieke composities te maken via componeren
vanuit: ritme, muziek en sfeer, emotie en verbeelding, beeldmateriaal en betekenis (foto’s en schilderijen) en
tekstmateriaal.

Opbouw
Iedere les begint met een warming-up en training van mimetechnieken. De technieken zoals beschreven onder ”inhoud”
worden getraind en herhaald. De les wordt zodanig gecomponeerd dat de training ondersteunend is aan de fysieke
spelopdracht.
In de laatste lessen wordt gewerkt aan de tentamenopdracht waarin er door feedback van de docent mogelijkheid is
tot verfijning van de compositie.

Werkvorm
De lessen bestaan uit een reeks trainingen en spelopdrachten in duo en groepsvorm.

Voorbereiding
De eindopdracht, de mimografie is een solo-opdracht die moet worden voorbereid voor het tentamen. Door beelden
die de student eerst zoekt via foto’s en kranten aan elkaar te verbinden wordt er een beeldend bewegingsverhaal
gemaakt. De solo van de student ontstaat uit de verbindingen die hij/zij/hen tussen de beelden maakt. Hoe kom je van
het ene beeld naar het andere? Hoe kan je de verbindingen maken?
• Tegenkracht: met een trekkende bewegingen;
• Vanuit de emotie van het voorgaande beeld doorgaan;
• Repetitief herhalen van de voorgaande vorm of springend, kruipend of rollend etc.;
• Vanuit de periferiewerken (vanuit voeten, handen, vingers de beweging inzetten);
• Verschillende dynamiek inzetten: versnellen, vertragen, staccato, legato.
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Beoordeling
Tentamenvorm:
Dit vak wordt gegeven in twee semesters, maar de tentaminering is uitsluitend aan het eind van semester 2. Dit is een
tentamenles met opdracht, mimografie, die door de studenten is voorbereid en ingestudeerd waarin de getrainde
technieken en vaardigheden uit de voorafgaande lessen aan bod komen.

Toetscriteria
• De student kan een solo laten zien (mimografie) die goed is voorbereid en ingestudeerd;
• De student laat zien dat hij/zij/hen in staat is een coherent beeldend bewegingsverhaal te maken;
• De student kan technisch goed de opdracht uitvoeren, articulatie van de bewegingen, de spelfocus is helder en er is
bewust gewerkt met energie en dynamiek;
• De student kan de aangeboden technieken inzetten in het geloofwaardig spelen van een fysiek verhaal;
• De student doet actief mee en toont inzet en concentratie tijdens de opdrachten.

Prestatie-indicatoren
• 2.2.2: Hij/zij/hen biedt in zijn/haar/hun materiaal anderen toegang om door te dringen in zijn/haar/hun persoonlijke
verbeeldingswereld;
• 2.2.3: De student ontwikkelt een persoonlijk bewegingsidioom, en kan dat idioom inzetten in een persoonlijk product;
• 5.2.2: De student kan de basale improvisatie- en bewegingstechnieken omzetten in scenes en acts;
• 8.2.1: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken;
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Lesplan Stem en Spraak – Jaar 2


Docent: Tim Bosselaar

Inhoud
Als cabaretier/performer is je stem één van je belangrijkste instrumenten. Daarom is het van groot belang dat
instrument goed te leren kennen, bespelen en onderhouden. Hoe zorg je ervoor dat je stem en spraak zo goed mogelijk
aansluiten bij de inhoud van je verhaal? Is wat je met je stem doet ook reproduceerbaar? En hoe doe je dat op een
gezonde en duurzame manier?
In jaar 1 werk je aan de basale techniek op het gebied van houding, adem, stem en spraak. Je leert je instrument kennen,
zowel in theorie (anatomie en werking van het stemapparaat) als in praktijk. Je leert je eigen stem en spraak en die van
je medestudenten scherp observeren. In jaar 2 verschuift het accent naar het uitbreiden van de mogelijkheden van je
eigen stem en spraak, het opzoeken van de extremen en het verbinden van de techniek met de inhoud. In jaar 3 staat
de techniek volledig in dienst van de inhoud. Je leert hoe je door middel van je stem en spraak de betekenis van je
(eigen) materiaal kunt versterken, wat de invloed van stem en spraak kan zijn op je geloofwaardigheid als speler en hoe
je je stem- en spreektechniek in de toekomst verder zelf kunt onderzoeken en ontwikkelen.
In het tweede jaar werk je bij ‘Stem en Spraak’ verder aan je techniek en leer je de techniek inzetten ten bate van de
inhoud van je tekst. We zoeken de extremen van de stem op, zoals in schreeuwen, rare stemmetjes nadoen en het
toepassen van effecten (‘distortion’, expres laten overslaan etc.) en we leren dit op een gezonde en reproduceerbare
manier in te zetten. We kijken naar interpretatie van tekst door het gebruik van dynamiek, timbre, tempo en timing.
Daarnaast onderzoeken we hoe je door middel van je stem contact kunt maken met je publiek.

Opbouw
Iedere les wordt er een ander thema behandeld. Soms beslaan thema’s twee lessen achter elkaar. Aan het begin van de
les wordt telkens kort het thema van de week ervoor herhaald. Daarna wordt het nieuwe thema geïntroduceerd.

Werkvorm
Hoor-/werkcollege voor de theorie (bijvoorbeeld anatomische uitleg en achtergrondinformatie).
Praktische oefeningen met de hele groep of in kleinere groepjes.
Er wordt, waar nodig, gewerkt met vaste teksten.

Voorbereiding
Een enkele thuisopdracht. Uit het hoofd leren van teksten die gebruikt kunnen worden.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
Korte voordracht die beoordeeld wordt op technische aspecten van het spreken aan de hand van een
beoordelingsformulier. Demonstreren van twee stemoefeningen (glijtonen en ‘messa di voce’).
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Toetscriteria
• De tekst wordt uit het hoofd voorgedragen;
• De stem is resonancevol en draagkrachtig;
• De stemgeving is gezond en duurzaam;
• De voordracht is verstaanbaar (goed gearticuleerd);
• De vorm en inhoud van de voordracht zijn in overeenstemming;
• De voordracht is dynamisch in volume;
• Er wordt functioneel gebruikgemaakt van tempowisselingen en stiltes;
• Er wordt functioneel gebruikgemaakt van effect op de stem;
• Er zijn verschillende klankkleuren hoorbaar, ondersteund vanuit de inhoud;
• De luisteraar heeft de indruk dat de student de tekst begrijpt;
• De luisteraar voelt zich aangesproken door de spreker (contact in stem).

Prestatie-indicatoren
• 5.2.5: De student verfijnt zijn/haar/hun muzikale vaardigheden (stem- en zangtechniek, compositie en kennis van
solfège);
• 8.2.1: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken;
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Theatermaakprincipes


Docent: Annelies Herfst

Inhoud
In de lessen ‘maakprincipes’ worden algemene kunstprincipes op het proces van het theatermaken toegepast. Een
kunstprincipe zou je kunnen omschrijven als dat wat we gebruiken om de elementen te organiseren in het maakproces
in de kunst. In de lessen werken we met principes uit verschillende kunstdisciplines. Theater is dan ook een mengvorm
waarin verschillende kunstvormen samenkomen; Literatuur, Dans, Muziek en Beeldende kunst. In de lessen worden de
principes besproken en onderzocht en meteen toegepast op de theaterpraktijk. Namelijk, hoe verrijkt een bestaand
kunstprincipe een spelscène, een tekst of muziektheaterstuk?
Door het gericht en soms letterlijk toepassen van principes ontstaat er een ruimer inzicht in de context van het
theatermaken. Inzicht in de zogenaamde constanten in de organisatie van vormen. Het werken met kunstprincipes heeft
in eerste instantie een gevolg voor de vorm maar heeft zeker ook impact en invloed op de inhoud van het
theatermateriaal.
De kunstprincipes worden in de lessen toegepast op het eigen materiaal van de student, op bestaand theatermateriaal
of onderzocht vanuit improvisatie.

Werkvorm
Tijdens de lessen wordt op de vloer gewerkt met fysieke oefeningen die de volgende principes behandelen:
1. Patronen
Herkennen en herhalen van patronen – In bewegingen en scènes.
2. Patronen in tekst
Denkpatronen. Herhalingen en patronen vinden in tekst.
3. Stiltes
- Werken met stiltes tussen: woorden, zinnen, scènes.
-Performances waarin de stilte wordt toegepast spel en duiding van de tekst te versterken.
4. Stapelen
Het creëren van Spanningsopbouw
- Dramatische drie eenheid in spanningsopbouw: Coderen-stapelen-scoren
-"Delay the end" - Het principe van het uitstellen.
5. Uitvergroten
'Blow up'. Uitvergroten van scènes, bewegingen, emoties.
6. Transformeren
(Objecten) Transformeren met kleding, objecten en ruimte
-Werken met objecten als spelpartner. Vanuit de techniek van het poppenspel materialen en objecten tot leven brengen,
theatraal maken.
7. Contrasten
Contrasten in voor, achter, hoog, laag, status, emoties en uiterlijk
-Performances maken vanuit het inzetten van contrasten, werken met Schakelen.
In beeld, tekst, beweging en handeling.
8. Space
Het bewust spelen met ruimte en plaatsen van spel in de ruimte (vanuit Viewpoints).
9. Momentum – Dit is de dynamiek rond een beslissend ogenblik.
Het zoeken naar dat moment tijdens een solo performance waarin alles samenvalt en de performer flow kan creëren.
Het creëren en vinden van momentum. (Deze oefening wordt ook “fly or die” genoemd.)
-Improvisatie solo met het publiek.
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Voorbereiding
Deze cursus vraagt geen voorbereiding
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7.3. Jaar 3
Lesplan Theateratelier – Jaar 3


Docent: Minou Bosua, Anemoon Langenhoff, Bertram van Alphen

Inhoud
De eerste theateratelierpresentaties van jaar 3 worden ingezet om het talent verder te verkennen voor het
expertisekeuzevak. In het vervolg van het derde leerjaar wordt actief ingezet op vormonderzoek binnen dat
expertisekeuzevak (acteren, zang, of schrijven).
Ook in het derde jaar blijven studenten en regisseurs de eerste drie weken samen. De studenten presenteren korte
fragmenten op de vloer waarin zij gericht feedback vragen aan het publiek. De korte presentaties dienden om de grenzen
af te tasten van zowel vorm als inhoud van de presentatie. In de laatste weken maken studenten een keuze voor een
regisseur met wie zij dit materiaal verder ontwikkelen.

Opbouw
De eerste drie of vier theateratelier bijeenkomsten van iedere blok zijn gezamenlijke lessen. De regisseurs en de
studenten kijken iedere week naar nieuwe korte presentaties die een verkennend karakter hebben. Er wordt niet op
gecoacht, maar wel op bevraagd. Pas na die weken kies je een regisseur met wie dit verkennende karakter van het
materiaal wordt omgezet of uitvloeit in een presentatie van 15 minuten.

Werkvorm
Er wordt gewerkt op de vloer, gecoacht op de vloer, feedback gegeven op het materiaal dat wordt getoond, zowel in
gesprek als in daadwerkelijke regiesessies. In de eerste vier weken wordt gewerkt met peer-review.

Voorbereiding
De studenten bereiden voor de eerste drie of vier bijeenkomsten korte presentaties voor die op de vloer getoond
kunnen worden (3 minuten). In de individuele sessies met de regisseur wordt na afloop van iedere werksessie besproken
wat wordt voorbereid of uitgewerkt voor de volgende keer.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
De beoordeling van de eerste presentatie valt uiteen in een procesbeoordeling en een productbeoordeling. De interne
regisseur beoordeelt het proces, waarin de focus zal liggen op de ontwikkeling van het materiaal. Een extern docent
beoordeelt het product, d.w.z. de theateratelier presentatie. De beoordeling van de tweede presentatie is de ‘Aanvraag
tot afstuderen’. Deze wordt beoordeelt op het product door een externe jury. theateratelierpresentaties van jaar 2 en
worden driemaal per jaar getoond in twee presentaties en een try-out.
Presentaties Theateratelier
De eerstejaarsstudenten tonen in semester 1 en 2 hun theatermateriaal alleen intern voor eigen studenten en docenten.
Alleen de eindpresentatie (de tweede presentatie in het voorjaar), wordt getoond aan extern publiek.
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De theateratelierpresentaties van jaar 2 en jaar 3 worden driemaal per jaar getoond in twee presentaties en een tryout. De eerstejaars worden drie keer beoordeeld op hun presentatie, en tweede-en derdejaarsstudenten worden twee
keer beoordeeld op hun presentaties.
De eerstejaarsstudenten presenteren 10 minuten, de tweedejaars 12 minuten, de derdejaars 15 minuten en vierdejaars
20 minuten aan eigen materiaal. Elke maakperiode duurt ongeveer 9 weken. In de eerste periode ontwikkelt de student
nieuw materiaal. De tweede periode staat voor de combinatie van verdieping en aanscherping van uitgeprobeerd
theatermateriaal.
Het tonen van het theatermateriaal gebeurt eerst in de beschermde omgeving van het eigen theater van de Academie
voor Cabaret en vervolgens ook voor andere organisaties en kleine theaters. De vierdejaars spelen hun voorstelling in
De Lammerentoer: een kleine try-outtoer met meerdere (roulerende) vierdejaars op één avond langs een twintigtal
kleine theaters.

Toetscriteria
Procesbeoordeling
• De student participeert actief tijdens de lessen;
• Hij/zij/hen toont vier korte presentaties waarin hij/zij/hen laat zien wat hij/zij/hen aan het verkennen is;
• Hij/zij/hen kan die korte presentaties ontwikkelen of laten uitvloeien in een langere voorstelling;
• Daarin laat hij/zij/hen een persoonlijk artistiek onderzoek zien in taal, verhaal en beeld;
• Hij/zij/hen kan daarin de feedback verwerken die is gegeven tijdens de lessen;
• Hij/zij/hen kan zelf feedback geven aan medestudenten;
• Hij/zij/hen kan reflecteren op eigen ontwikkeling en dat zichtbaar verwerken in een presentatie.
Productbeoordeling
• De student toont een voorstelling waarin duidelijk wordt wat zijn/haar/hun artistiek onderzoek is geweest;
• In de voorstelling wordt een duidelijke relatie gelegd met het publiek;
• Die relatie is dienend aan de inhoud van de voorstelling;
• De voorstelling heeft een duidelijke focus, d.w.z. er wordt duidelijk wat er op het spel staat voor de student;
• De student heeft zich duidelijk geëngageerd met de inhoud van de voorstelling;
• De voorstelling wordt invoelbaar voor het publiek.
Prestatie-indicatoren
• 2.2.2: De student biedt in zijn/haar/hun materiaal anderen toegang om door te dringen tot zijn/haar/hun persoonlijke
verbeeldingswereld.
• 5.2.1: De student communiceert op persoonlijke en waar nodig improviserende wijze met zijn/haar/hun publiek.
• 5.2.6: De student toont inzicht en vaardigheid in de verschillende vormen van humor, ironie en satire, en kan die
inzetten in een doordachte mix van theatrale tekstvormen.
• 7.2.1: De student kan in zijn/haar/hun product een breed publiek aan zich binden door het creëren van herkenbare
algemeen menselijke en maatschappelijke referentiekaders.
• 8.2.1: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken.
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.

Presentatie
semester
Jaar 1

Proces
(TA1)

eerste

Presentatie tweede semester

Eindpresentatie

Proces
(TA2)

Proces (regieweken) en Product (CE1) beide
intern
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Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Proces intern
Product intern
(TA1)

Manifestatie
(niet beoordeeld)

Weging 1:1
Proces intern
Product intern
(TA 1 en 2)
Weging 1:2
Niet aanwezig

Weging 1:1
Proces (regieweken) intern
Product intern
(TA2)

Proces intern
Product extern

Weging 1:1
Product extern
(CE2)

Weging 1:2
Proces intern
(TA)

Product extern
(CE3)

Toelichting op de weging
Bij elke periode zie je een weging staan. In het vak theateratelier wordt de productbeoordeling gaandeweg de opleiding
steeds belangrijker. Bij de eindpresentatie van het 1e jaar en in beide semesters van het 2e jaar wegen product- en
procesbeoordeling even zwaar. In het 3e jaar weegt de productbeoordeling twee keer zo zwaar als de procesbeoordeling.
Behalve voor de eindpresentatie: hier wordt alleen het product beoordeeld. Voor de productbeoordeling (aanvraag tot
afstuderen) van jaar 3, zie: aanvraag tot afstuderen.
Presentatie
semester

eerste

Presentatie tweede semester

Eindpresentatie
Proces en Product (CE1) beide intern

Jaar 1

Proces
(TA1)

Proces
(TA2)

Jaar 2

Proces intern
Product intern
(TA1)

Manifestatie
(niet beoordeeld)

Jaar 3

Jaar 4

Weging 1:1
Proces intern
Product intern
(TA 1 en 2)
Weging 1:2
Niet aanwezig

Weging 1:1
Proces intern
Product intern
(TA2)

Proces intern
Product extern

Weging 1:1
Product extern
(CE2)

Weging 1:2
Proces intern
(TA)

Product extern
(CE3)

Toelichting op de weging
Bij elke periode zie je een weging staan. In het vak theateratelier wordt de productbeoordeling gaandeweg de opleiding
steeds belangrijker.
Bij de eindpresentatie van het 1ejaar en in beide semesters van het 2e jaar wegen product- en procesbeoordeling even
zwaar. In het 3e jaar weegt de productbeoordeling twee keer zo zwaar als de procesbeoordeling. Behalve voor de
eindpresentatie: hier wordt alleen het product beoordeeld. Voor de productbeoordeling (aanvraag tot afstuderen) van
jaar 3, zie: aanvraag tot afstuderen.
In jaar 4 wordt de student begeleid en het proces beoordeeld door in een interne regisseur. De voorstelling wordt door
een externe regisseur verder begeleid tot een eindexamenvoorstelling. De beoordeling van deze voorstelling hoort bij
competentie-examen 3 (zie: eindexamen)
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Lesplan Acteurstraining - Jaar 3


Docent: Eliane Feijen

Inhoud
Acteren (handelen) en reageren vanuit de overtuigingen van een personage, onder imaginaire omstandigheden, met als
basis de methode van Ivana Chubbuck.
In de eerste 9 lessen acteurstraining worden stapsgewijs verschillende onderdelen uit de methode van Ivana Chubbuck
behandeld, herhaald en toegepast in oefeningen. Korte dialogen worden geanalyseerd en gerepeteerd. Op basis van de
analyse van de scene worden de omstandigheden gecreëerd om tot waarachtig spel te komen.
De opdrachten bouwen steeds voort op voorgaand behandelde onderdelen.
In de tweede 9 weken vindt verdieping plaats. De student analyseert zelfstandiger om te komen tot een noodzaak van
handelen.
Jaar 1
Het kiezen van doelen; wat is het levensdoel en wat is het doel in de scene van het personage.
Beats en actions; op welke manieren het personage zijn/haar/hun doel probeert te bereiken.
Beat changes; veranderingen in gedachten en omstandigheden van het personage.
Obstakels; wat staat het personage in de weg het doel te bereiken.
Moment before; de drijfveer van het personage voor de scène.
Invulling geven aan setting en doings.
Jaar 2
Naast de onderdelen uit jaar 1 komt de nadruk meer te liggen op het creëren van een persoonlijke connectie met de
scene en de tegenspeler.
Substitutie; persoonlijke verbinding maken met de personages
Obstakels; personaliseren van de gekozen obstakels
Inner Objects; persoonlijke associaties bepalen
Innerlijke monoloog; innerlijke conversatie
Jaar 3
Naast de onderdelen uit jaar 1 en 2 komt de nadruk te liggen op rolopbouw en transformatie.
Voorgaande omstandigheden; onderzoek naar het personage. Hoe wordt hij/zij/hen gezien door anderen. Hoe staat het
personage in het leven. Hoe maakt het personage keuzes.
Personaliseren van voorgaande omstandigheden.

Opbouw
De lessen acteurstraining hebben een terugkerende opbouw:
Behandelen van een onderdeel van de methode. Analyseren van de tekst op basis van het behandelde onderdeel.
Oefenen door middel van lezen en later spelen van de dialoog. Uitdiepen en aanscherpen van de analyse. Repeteren
van de scene.

Werkvorm
De lessen bestaan uit een reeks van opdrachten om tot een analyse te komen die is opgebouwd uit de aangeboden
onderdelen uit de methode.

Voorbereiding
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De student bereidt de les voor door zijn/haar/hun tekst te leren, de analyse-opdrachten uit te voeren en te oefenen met
zijn/haar/hun spelpartner.
Beoordeling:
Tentamenvorm:
Openbare les waarin dialogen getoond worden die zijn ingeoefend tijdens lessen.

Toetscriteria:
Jaar 1
- De student toont dat de analyse opdrachten adequaat zijn verwerkt
- De student kan de scene uitwerken aan de hand van de verschillende onderdelen die in de les aan bod zijn gekomen.
- De student kan de analyse gebruiken om de omstandigheden te creëren waarbinnen je tot waarachtig spel komt.
- De student kan verbinding leggen met een andere acteur
- De student is voorbereid en participeert actief tijdens de les
- De student kan feedback, die is verkregen binnen de lessen, verwerken.
- De student kan feedback geven op andere dialogen

Jaar 2
- De student toont dat de analyse opdrachten adequaat zijn verwerkt
- De student kan de scene uitwerken aan de hand van de verschillende onderdelen die in de les aan bod zijn gekomen.
- De student kan de analyse gebruiken om de omstandigheden te creëren waarbinnen je tot waarachtig spel komt.
- De student kan verbinding leggen met een andere acteur
- De student kan zich emotioneel verbinden met het materiaal om tot noodzaak te komen tot handelen
- De student is voorbereid en participeert actief tijdens de les
- De student kan feedback, die is verkregen binnen de lessen, verwerken.
- De student kan feedback geven op andere dialogen
Jaar 3
- De student kan de scene uitwerken aan de hand van de verschillende onderdelen die in de les aan bod zijn gekomen.
- De student kan de analyse gebruiken om de omstandigheden te creëren waarbinnen je tot waarachtig spel komt.
- De student kan verbinding leggen met een andere acteur
- De student kan zich emotioneel verbinden met het materiaal om tot noodzaak te komen tot handelen
- De student gebruikt de analyse om ingang te vinden in rolopbouw
- De student is voorbereid en participeert actief tijdens de les
- De student kan feedback, die is verkregen binnen de lessen, verwerken.
- De student kan feedback geven op andere dialogen
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Prestatie-indicatoren
5.1.1
5.1.2
8.1.2
9.1.3
5.2.1
5.2.3
8.2.1
9.2.3
5.2.1
5.2.3
8.2.1
9.2.3

Jaar 1
De student beheerst basale theatrale communicatieprincipes, en toont interactie met zijn/haar/hun publiek
De student beheerst basale acteer – en bewegingsvaardigheden, en improvisatietechnieken
De student kan feedback verwerken in zijn/haar/hun literaire, muzikale en artistieke producten
De student kan kritisch reflecteren op eigen artistieke, intellectuele, en ambachtelijke ontwikkeling
Jaar 2
De student communiceert op persoonlijke en waar nodig improviserende wijze met zijn/haar/hun publiek
De student kan via tekstinterpretatie, beweging en verbeelding op een adequate manier transformeren tot een
(toneel)personage
De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken
De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken
Jaar 3
De student communiceert op persoonlijke en waar nodig improviserende wijze met zijn/haar/hun publiek
De student kan via tekstinterpretatie, beweging en verbeelding op een adequate manier transformeren tot een
(toneel)personage
De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken
De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken
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Lesplan Verhalen vertellen – Jaar 3


Docent: Anna Uitde Haag

Inhoud
De cursus verhalen vertellen concentreert zich op de cabaretier als performer. Iedere student kiest twee cabaretiers;
een cabaretier die wordt bewonderd en een waarmee de student zich moeilijk kan vereenzelvigen. De manier van
vertellen van de cabaretier wordt geanalyseerd op vorm en inhoud. Beginnend vanuit de analyse van de vormkeuze (de
conference, sketch, scène, verhaal etc.), worden ook de stijlmiddelen geanalyseerd (overdrijving, omkering, ironie, satire
etc.). Inhoudelijk wordt de vormkeuze geanalyseerd op de effectiviteit van de opbouw, de publiekscommunicatie binnen
de vormkeuze en de waarachtigheid van de performer; past de vormkeuze bij de persoonlijkheid en de inhoudelijke
boodschap van de performende cabaretier.
Vanuit de analyse van vormkeuze en stijlmiddelen wordt een spelingang gevonden waarmee de student een
nauwgezette imitatie van de twee cabaretiers kan tonen waarin de vorm en inhoud door de noodzaak van handelen.

Opbouw
De student kiest twee fragmenten van drie minuten van twee cabaretiers. Hij/zij/hen analyseert de fragmenten en
presenteert die analyse aan de groep. De analyses worden aangescherpt waar nodig. De studenten oefenen de scène
in, en tonen iedere week de vooruitgang die ze hebben gemaakt. Op de vloer wordt gecoacht op vormkeuze,
stijlmiddelen, en noodzaak van handelen.

Werkvorm
De gebruikte werkvormen zijn schriftelijke analyse van cabaretfragmenten, inoefenen van de fragmenten, tonen op de
vloer.

Voorbereiding
De analyse van de fragmenten, en het inoefenen van de fragmenten. Het verwerken van de feedback om de scenes aan
te scherpen.

Beoordeling
Tentamenvorm:
De analyse van deze twee cabaretiers, en de presentatie van 3 minuten bestaand materiaal is het tentamen dat over
deze cursus wordt afgenomen.
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Toetscriteria:
• De student kan twee cabaretfragmenten van ongeveer 3 minuten adequaat geanalyseerd op vorm en inhoud;
• In de vormkeuze kan de student de volgende onderdelen onderscheiden:
- Stijlvorm (conference, sketch, personage, stand-upset etc);
- Gebruik van fysiek (tempo/ritme in stem en lichaam , volume en melodie van stem, accent);
- Oogcontact (frequentie, duur);
- Statusverhouding met het publiek.
• In de inhoud kan de student de volgende onderdelen onderscheiden:
- Stijlmiddel (vormen van humor als overdrijving, omkering, ironie, cynisme etc.);
- Taalgebruik (stopwoorden, aanspreekvorm van publiek);
- Humorstrategie (omkering, overdrijving, absurdisme, gebruik van personages).
• De student kan deze twee cabaretfragmenten nauwgezet imiteren;
• Hij/zij/hen laat daarin zien dat de feedback die tijdens de lessen is gegeven is verwerkt;
• De imitatie maakt de noodzaak van de cabaretier invoelbaar;
• De student kan desgevraagd vragen van de toeschouwers beantwoorden over analyse van de vorm en inhoud.

Prestatie-indicatoren
• 5.2.1: De student communiceert op persoonlijke en waar nodig improviserende wijze met zijn/haar/hun publiek.
• 5.2.3: De student kan via tekstinterpretatie, beweging en verbeelding op een adequate manier transformeren tot een
(toneel)personage.
• 8.2.1: De student verbetert de kwaliteit van de producties door gerichte verbetering van zijn/haar/hun eigen inbreng.
• 9.2.3: De student kan kritisch reflecteren op eigen artistieke, intellectuele, en ambachtelijke ontwikkeling.
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Lesplan Hommage – Jaar 3


Docent: Erik Vlasblom

Inhoud
Bij het vak hommage wordt een hommage gebracht aan een liedtekstschrijver. Dit repertoire wordt bestudeerd en
uitgevoerd

Opbouw
Dit vak wordt één semester gegeven. Er is een aantal bijeenkomsten en een aantal repetities ter voorbereiding van de
uitvoering.

Werkvorm
Liederen worden onder begeleiding van de docent onderzocht en uitgevoerd.

Voorbereiding
Je bestudeert het repertoire en studeert liederen in.

Beoordeling
Je wordt beoordeeld op het proces en de uitvoering.

Toetscriteria:
- Hij/zij/hen biedt in zijn/haar/hun materiaal anderen toegang om door te dringen in zijn/haar/hun persoonlijke
verbeeldingswereld
- De student is zowel in staat om te inspireren, als om zich door anderen te laten inspireren
- De student komt in een productie met zijn/haar/hun collega’s tot overeenstemming bij het maken van keuzes
- De student toont inzicht en vaardigheid in de verschillende vormen van humor, ironie en satire, en kan die inzetten in
een doordachte mix van theatrale tekstvormen
- De student verfijnt zijn/haar/hun muzikale vaardigheden (stem- en zangtechniek, compositie en kennis van solfège)

Prestatie-indicatoren:
2.2.2: Hij/zij/hen biedt in zijn/haar/hun materiaal anderen toegang om door te dringen in zijn/haar/hun persoonlijke
verbeeldingswereld
3.2.1: De student is zowel in staat om te inspireren, als om zich door anderen te laten inspireren
3.2.2: De student komt in een productie met zijn/haar/hun collega’s tot overeenstemming bij het maken van keuzes
5.2.6: De student toont inzicht en vaardigheid in de verschillende vormen van humor, ironie en satire, en kan die inzetten
in een doordachte mix van theatrale tekstvormen
5.2.5: De student verfijnt zijn/haar/hun muzikale vaardigheden (stem- en zangtechniek, compositie en kennis van
solfège)
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Lesplan Zang – Jaar 2 en 3


Docent: Eliane Feijen en Bertram van Alphen

Inhoud
In groepsverband zal gewerkt worden aan technische vaardigheden. Daarnaast krijgt elke student individuele coaching
waarbij wordt gewerkt naar het niveau van de student. In jaar 3 zal de focus liggen op de individuele coaching om
technische vaardigheden te verfijnen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een lied, gekozen door, of ten minste
gekozen in overleg met de docent.
In jaar 3 wordt verwacht dat de student een duidelijke keuze maakt met betrekking tot het genre waarin hij/zij/hen zich
verder wil ontwikkelen. De nadruk van de coaching zal steeds meer komen te liggen op het zelfstandig inzetten van
verworven vaardigheden en de muzikale en theatrale interpretatie.

Opbouw
De zangles bestaat voornamelijk uit individuele coaching aan de hand van een lied.

Werkvorm
Aan de hand van een lied zal er per student aan een of meerdere stemtechnische vaardigheden gewerkt worden. De
student krijgt oefeningen aangereikt om de techniek zelfstandig te oefenen en toe te passen in een lied.

Voorbereiding
De student bereidt het gekozen lied voor. Het lied is muzikaal en tekstueel gekend voor aanvang van de les. De student
heeft een duidelijk idee van zijn/haar/hun persoonlijke interpretatie. De student zorgt voor duidelijk leesbare
bladmuziek en/of een degelijke backingtrack. De student neemt de les op, op een voicerecorder. De student studeert
zelfstandig de aangereikte techniekoefeningen en past de techniek toe in het lied. De student zingt in, voor aanvang van
de les.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
Jaar 2 blok 1: Openbaar presenteren van een lied waaraan in de les gewerkt is.
Jaar 2 blok 2: Openbaar presenteren van twee liederen waaraan gewerkt is in zowel de zangles als in de
liedtekstinterpretatie les. Op dit zogenaamde combinatie tentamen ligt bij één lied het accent op de zang techniek en
bij het andere lied het accent op de liedtekstinterpretatie.
Jaar 3 blok 1: Openbaar presenteren van 2 liederen waarin de zang techniek en interpretatie samen komen. Aan deze
liederen is ten minste twee maal gewerkt in de les.
Jaar 3 blok 2: Openbaar presenteren van 2 liederen in theatrale setting waarin de zang techniek en interpretatie samen
komen. Aan deze liederen is ten minste twee maal gewerkt in de les.
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Toetscriteria
• De student komt voorbereid in de les;
• De student participeert actief tijdens de les;
• De student heeft begrip van technische vaardigheden;
• De student toont dat de feedback verkregen in de les, wordt verwerkt;
• De student kan zijn/haar/hun vorderingen analyseren;
• De student kan medestudenten feedback geven;
• De student kan persoonlijke invulling geven aan het materiaal.

Prestatie-indicatoren
• 5.2.4: De student is in staat om in (lied)teksten het persoonlijke en het muzikale te combineren in de interpretatie;
• 5.2.5: De student verfijnt zijn/haar/hun muzikale vaardigheden (stem- en zangtechniek, compositie en kennis van
solfège);
• 8.2.1: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken;
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Lesplan Schrijven – Jaar 2 en 3


Docent: Michiel Lieuwma

Inhoud
In het tweede jaar schrijft de student een eenakter, waarbij hij/zij/hen alle tot dan toe opgedane kennis en techniek kan
inzetten in een groter werkend geheel.
Ook voor de liedteksten formuleert de student zelf zijn/haar/hun liedtekstopdrachten. Hij/zij/hen bepaalt of hij/zij/hen
vormvast of vormvrij werkt en de techniek is dienstbaar aan de zelfopgelegde norm. Aan het eind van blok 2 laat de
student zien dat hij/zij/hen in staat is om alle opgedane kennis en techniek in te zetten om datgene wat hij/zij/hen wil
maken vorm te geven. De opdrachten worden wekelijks besproken. Deze opdrachten kunnen eventueel onderdeel zijn
van een omvangrijker project of programma waar de student aan werkt.
In jaar 3 formuleert de student een werkbaar plan met betrekking tot het schrijven van teksten voor zijn/haar/hun eigen
praktijk. Het plan mag klein of groot zijn, vaag of concreet, breed of juist heel specifiek, toegepast op datgene waar
hij/zij/hen in zijn/haar/hun ontwikkeling mee bezig is en waar zijn/haar/hun interesses liggen, of juist iets heel anders,
ter verbreding, iets waar een bijzondere nieuwsgierigheid naar uitgaat. De enige voorwaarde is dat het op enigerlei wijze
te maken heeft met (het creatieve aspect van) schrijven. In de les weken werken we, klassikaal en individueel, aan de
concretisering van dit zelfopgelegde plan.

Opbouw
Voor het tweede jaar zijn de lessen opgedeeld in twee delen: dialoog schrijven en liedtekst schrijven. Voor beide
onderdelen geldt dezelfde opbouw. Tijdens de les en als huiswerk worden aan de hand van opdrachten theatrale,
dramatische en humoristische scènes en liedjes geschreven. De verschillende versies worden in de werkgroep onder
leiding van de docent besproken. Naar aanleiding van de bespreking worden de teksten van week tot week herschreven.
Voor het derde jaar geldt dat het individuele plan van de student wekelijks wordt vertaald in (lied) tekstmateriaal. De
verschillende versies worden in de werkgroep onder leiding van de docent besproken. Naar aanleiding van de bespreking
worden de teksten van week tot week herschreven.

Werkvorm
Schrijfopdrachten, en herschrijfopdrachten, peer feedback.

Voorbereiding
Wekelijks herschrijven schrijven van monologen, dialogen, liederen.

Beoordeling
Het tentamen bestaat uit het totaal van de opdrachten van de voorafgaande lesperiode.

Toetscriteria
• De student participeert actief tijdens de les;
• De student kan zijn/haar/hun eigen artistieke plan ontwikkelen voor de schrijflessen;
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• De student kan zijn/haar/hun techniek inzetten om zijn/haar/hun plan vorm te geven in (lied)tekst;
• De student is in staat verschillende vormen van humor te onderzoeken en toe te passen in zijn/haar/hun materiaal;
• De student is in staat kritisch te kijken naar zijn/haar/hun eigen werk en m.b.v. aanwijzingen de tekst te herschrijven
en verder te ontwikkelen;
• De student kan zijn/haar/hun techniek inzetten om zijn/haar/hun persoonlijk engagement vorm te geven;
• De student gebruikt zijn/haar/hun schrijftechniek om anderen toegang te geven in zijn/haar/hun persoonlijke
verbeeldingswereld;
• Hij/zij/hen kan in deze persoonlijke verbeeldingswereld herkenbare algemeen menselijke en maatschappelijke
referentiekaders creëren.

Prestatie-indicatoren
• 2.2.1: De student perfectioneert zijn/haar/hun teksten door doelgericht (literaire) technieken in te zetten.
• 2.2.2: Hij/zij/hen biedt in zijn/haar/hun materiaal anderen toegang om door te dringen in zijn/haar/hun persoonlijke
verbeeldingswereld.
• 5.2.6: De student toont inzicht en vaardigheid in de verschillende vormen van humor, ironie en satire en kan die
inzetten in een doordachte mix van theatrale (tekst)vormen.
• 5.2.8: De student kent en herkent een breed arsenaal aan literaire schrijftechnieken en talige compositietechnieken
en kan deze kennis toepassen.
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Lesplan Scenografie – Jaar 3


Docent: Sanne Danz

Inhoud
Scenografie is het totaal aan visuele middelen dat ingezet kan worden bij een voorstelling: licht, kostuum, ruimtelijk
ontwerp. Ik gebruik bij voorkeur de term ‘beeld’. In 5 ochtenden onderzoeken we de kracht van het beeld, in
voorstellingen in het algemeen en specifiek in cabaret. Uitgangspunt is het idee dat het beeld een op zichzelf staand,
betekenis gevend element kan zijn. We bekijken voorbeelden en analyseren hoe het beeld ‘werkt’, vooral in relatie tot
de tekst of het verhaal. Bovendien ontwikkelt iedere student een conceptontwerp voor de komende presentatie en de
daaropvolgende aanvraag voor het afstuderen. Doel van de lessen is het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden van
de scenografie, en vooral het verkrijgen van inspiratie voor het inzetten van beeld in de eigen praktijk.

Opbouw
De eerste lessen zijn vooral gericht op wat scenografie is en wat ruimte, licht en kostuum voor een voorstelling kunnen
betekenen. Aan de hand van voorbeelden, vooral ook door de studenten aangedragen, kijken we kritisch naar wat het
toevoegt (of juist niet). Daarnaast gaan de studenten direct aan de slag met het ontwerp voor hun eigen presentatie. In
de laatste drie lessen ligt het accent volledig op het ontwikkelen van dit ontwerp. Aan het eind heeft iedere student een
globaal plan, in de vorm van een maquette of anderszins visuele presentatie.

Werkvorm
De lessen zijn klassikaal. Het betrokken zijn bij elkaars werkproces is essentieel. In de lessen bespreken we ieders
voortgang.

Voorbereiding
Van de studenten wordt verwacht dat ze de opdrachten die ze tijdens de les krijgen voorbereiden, en dat ze iedere week
de feedback verwerken.

Beoordeling
Tentamenvorm:
Presentatie van de conceptontwerpen in de laatste les.

Toetscriteria
• De student participeert actief tijdens de les;
• De student kan vanuit zijn/haar/hun theatermateriaal een beeld ontwikkelen dat een betekenisgevend element zal
zijn in de presentatie van dat theatermateriaal;
• De student is in staat tot zelfreflectie en kan die omzetten in het beeld dat hij/zij/hen presenteert;
• Het conceptontwerp van de student geeft blijk van voldoende beeldend vermogen;
• De student geeft blijk van voldoende capaciteit tot conceptueel denken.
Prestatie-indicatoren
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• 5.2.6: De student toont inzicht en vaardigheid in de verschillende vormen van humor, ironie en satire en kan die
inzetten in een doordachte mix van theatrale (tekst)vormen.
• 7.2.1: De student kan in zijn/haar/hun product een breed publiek aan zich binden door het creëren van herkenbare
algemeen menselijke en maatschappelijke referentiekaders.
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Lesplan Dramaturgie – Jaar 2 en 3


Docent: Merel Eigenhuis

Inhoud
Het eerste jaar stond in het teken van een bewustwording van ‘de dramaturgie’ en de vragen die daarover gesteld
kunnen worden (brede oriëntatie). In het tweede en derde jaar leer je welke elementen voor jou op dit moment
belangrijk zijn en zoek je verdieping. Dit doe je door onderzoek, zowel ‘aan een bureau’ als door te experimenteren op
de vloer. Er wordt klassikaal of in kleinere groepen op de experimenten gereflecteerd. Je bepaalt aan de hand van deze
dramaturgische inzichten een persoonlijke koers met daarbij behorende dramaturgische onderzoeksvragen. Dit kunnen
grote en kleine vragen zijn, bijvoorbeeld over engagement, speelstijl, persoonlijkheid, esthetiek en de verhouding tot
een publiek. In het tweede semester van het tweede jaar staat het dramaturgisch onderzoek in dienst van ‘maken vanuit
externe bronnen’/filosofie en wordt er toegewerkt naar een ‘manifestatie’, gezamenlijk met theateratelier en filosofie
(voor meer informatie: zie het lesplan filosofie). In het derde jaar neem je zelf de leiding in dit onderzoek en zoek je een
verdere verdieping (individueel).

Opbouw
Het eerste semester van het tweede jaar werken we met thema’s rondom crisis. Waar zien we deze crises (micro- en
macroniveau)? Hoe worden ze gedacht en uitgediept in het theater? Hoe wordt humor ingezet? Welke bredere
crisis/crises is voor jou op dit moment relevant? De thema’s worden inhoudelijk en op de vloer verder onderzocht. In
het tweede semester en in jaar drie wordt er verder gewerkt aan dramaturgisch onderzoek op de vloer.
Tweede jaar
Week 1: Wat is crisis?
Week 2: Crisis en de stad
Week 3: Crisis en gezondheid
Week 4: Crisis en economie
Week 5: Crisis en democratie
Week 6: Crisis en milieu
Week 7: Crisis en ‘de Ander’ (postkolonialisme)
Week 8: Crisis en het theater
Week 9: Crisis en … (zelf invullen)
In het tweede semester wordt feedback gegeven vanuit zowel filosofie, dramaturgie als ook theateratelier om
verschillende aspecten van het theatraal onderzoek te ontwikkelen en aan te scherpen. Deze opbrengsten presenteer
je in de eerdergenoemde ‘manifestatie’.

Werkvorm
Jaar 2
De lessen in het eerste semester van jaar twee beginnen klassikaal en gaan over in het werken aan materiaal binnen dit
thema, individueel of in groepen. Het tweede semester werk je aan individueel materiaal en wordt er toegewerkt naar
de ‘manifestatie’ aan het einde van de periode. Deze ‘manifestatie’ studenten maken zelfstandig een ‘product’ wat
nadrukkelijk geen eindproduct is maar meer een manifestatie van de ontwikkeling van de student). Studenten worden
afwisselend begeleid vanuit filosofie en dramaturgie/het theateratelier, en verwerken de feedback van de betrokken
docenten in de ontwikkeling van eigen materiaal.
Jaar 3
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In het derde jaar doe je zelf een voorstel: waar wil jij je dit jaar op concentreren? In de eerste les bespreken we de
dramaturgische vragen die jij belangrijk vindt en richting kunnen geven aan jouw onderzoek. De eerste les is volledig
klassikaal. De lessen die volgen zijn gericht op het experimenteren met materiaal. In elke les is er ruimte voor
dramaturgisch advies, van medestudenten of van de docent.

Voorbereiding
De precieze weekplanning met het huiswerk wordt nog bekendgemaakt.
Jaar 2
Er is huiswerk gerelateerd aan een thema (teksten, voorstellingen, etc.). Bovendien zal je, (deels) afhankelijk van het
verloop van het onderzoeksproces, materiaal voorbereiden. Tot slot werk je wekelijks ‘bronnen’ bij die relevant zijn in
het onderzoeksproces (beelden/artikelen/ervaringen/etc.). Reken op ongeveer drie uur voorbereidingstijd per week.
Jaar 3
Reken op ongeveer twee uur per week om materiaal voor te bereiden voor de les. Ook in dit jaar besteed je tijd aan het
documenteren van je onderzoeksproces.

Beoordeling:
Jaar 2
Eerste semester: inleveren van een dramaturgisch dossier waarin een reflectie op één van de besproken thema’s is
besproken, waarin ook de oefening(en) op de vloer worden meegenomen. Dit dossier bevat een reflectie op ‘de grote
dramaturgie’ en ‘de kleine dramaturgie’ (Marianne van Kerkhoven).
Tweede semester: Het tweede semester wordt afgesloten met een manifestatie (zie filosofie) en een dramaturgisch
verslag. In het verslag reflecteer je op de noodzaak (waarom vertel je dit?), op de structuur en uitwerking (hoe vertel je
dit?) en de toeschouwer (aan wie vertel je dit? Welke relatie hebben jullie?). Ook lever je je ‘bronnen’ in: welke artikelen
heb je gelezen? Welke beelden heb je bekeken? Welke uitspraken hoorde je en vond je belangrijk om te onthouden?
Jaar 3
Ook in het derde jaar wordt er aan het eind van elk semester een dramaturgisch reflectieverslag ingeleverd.

Toetscriteria
• De student kan aan de hand van dramaturgische principes en technieken onderzoek doen naar vorm, stijl en
theaterpersoonlijkheid;
• De student is in staat om dramaturgische principes en technieken toe te passen in het eigen proces en materiaal;
• De student is in staat om dramaturgische feedback te verwerken in zijn/haar/hun materiaal;
• De student kan kritisch reflecteren op verschillende thema's, zowel in eigen materiaal als in dat van anderen;
• De student kan een helder verslag schrijven van zijn/haar/hun dramaturgische onderzoek.

Prestatie-indicatoren
• 4.2.2: Hij/zij/hen kan bij zijn/haar/hun producten verwoorden hoe zij zich verhouden tot zijn/haar/hun persoonlijke
visie.
• 7.2.5: De student kan dramaturgische technieken toepassen op zijn/haar/hun eigen theatermateriaal.
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Lesplan Expertisevak – Jaar 3


Docent: eigen keuze

Inhoud
Aan het eind van het derde jaar doen de studenten een aanvraag tot afstuderen, een proeve om de laatste fase van de
opleiding in te gaan. In dit vak bereidt de student zich daarop voor: wat is er nog nodig om een startbekwaam cabaretier
te worden? In verschillende workshopdagen wordt een nieuwe vaardigheid ontwikkeld, of een al opgedane vaardigheid
verbreed/verdiept. Studenten ontwikkelen dit vak zelf, in overleg met de opleidingsdirecteur, zowel inhoudelijk als
praktisch.
In het schooljaar 2020/2021 hebben studenten de volgende workshops georganiseerd: een workshop camera-acteren
met Eelco Smits, fysiek maken met Noël van Santen workshop, humor met Viggo Waas en De Vloer Op met Anna Uitde
Haag.

Opbouw
Dit vak bestaat uit zes workshopdagen.

Werkvorm
De student zal tijdens verschillende workshopdagen werken aan eigen materiaal. Dit vanuit de invalshoek van de
workshop.

Voorbereiding
De meeste workshopdocenten geven een opdracht aan studenten. Studenten bereiden materiaal voor. Een gedegen
voorbereiding voor dit vak is dus noodzakelijk.
Ook vraagt het organiseren van het vak zelf de nodige voorbereidingstijd. Studenten ontwikkelen dit vak zelf, in overleg
met de opleidingsdirecteur, zowel inhoudelijk als praktisch.

Beoordeling:
Voor dit vak geldt een aanwezigheidsplicht. Aanwezigheid is dus verplicht voor alle workshops die de klas zelf
georganiseerd heeft. Dit vak telt mee voor 2 studiepunten.

Toetscriteria
- De student reflecteert op zijn/haar/hun ontwikkeling en kan a.d.h.v. deze kennis een zinvol voorstel doen voor het
ontwerp voor dit vak.
- De student komt met klasgenoten tot overeenstemming bij het maken van keuzes voor dit vak - bijvoorbeeld voor
welke docent, onderwerp of werkvorm er gekozen wordt.
- De student besteedt in dit vak vervolgens aantoonbaar aandacht aan het verdiepen van vakkennis en -kunde.
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Prestatie-indicatoren
8.2.1: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken.
9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
3.2.2: De student komt in een productie met zijn/haar/hun collega’s tot overeenstemming bij het maken van keuzes.
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Lesplan Zakelijke training – Jaar 2 en 3


Docent: Patrick Sytsema

Inhoud
In jaar 2 wordt er gekeken naar de persoonlijke mogelijkheden om bestaande artistieke kwaliteiten om te schrijven naar
een commercieel ondernemingsplan. Eerst wordt er via een vragenlijst antwoord gegeven door de student op zaken als
‘Wat is/was de leukste bijbaan ooit?’, ‘Ken ik mensen in mijn directe netwerk die mij kunnen ondersteunen?’ of ‘Wat
zijn je zakelijke doelen voor de komende 3 jaar?’. Hieruit komt een zakelijk profiel, waarmee we persoonlijk gaan werken
middels individuele gesprekken. In deze gesprekken bouwen we aan een goed doordacht concept van het
ondernemingsplan.
In jaar 3 gaan we op de meer theoretische stof in. Met het ondernemingsplan vanuit jaar 2, bespreken we thema’s als
‘facturen’, ‘hoe wordt een verkoopprijs bepaald?’, ‘administratie’, ‘KvK’ en ‘Belastingdienst’. Hierdoor hebben ze een
gedegen basis om hun onderneming(szin) positief te stimuleren en juist te handelen in de praktijk.

Opbouw
Via klassikale en individuele sessies worden de waarde-prosposities in beeld gebracht. Daarna worden deze proposities
individueel aangescherpt. Uiteindelijk past de student zijn/haar/hun eigen creatieve ondernemingsplan toe op een
theoretisch kader.

Werkvorm
Groepsopdrachten, individuele opdrachten, één op één gesprekken, presentaties aan de groep.

Voorbereiding
Het maken van de vragenlijsten, het vertalen van de waarde-proposities, het aanscherpen daarvan na iedere feedback.

Beoordeling
De tweedejaars vertalen hun missie in een heldere waarde-propositie en doen daarvan schriftelijk verslag.
De derdejaars werken vanuit hun waarde-propositie aan diverse vertalingen in projecten, en maken daarvan diverse
canvassen. Hiervan wordt voor een extern juryverslag uitgebracht.
Feedback
De jury geeft op een waarderende manier feedback. Er wordt allereerst benoemd wat men goed vindt en waarom.
Vragen die daarbij leidend zijn: wat spreekt je aan in de presentatie? Wat raakt je?
Is iets je nog niet helemaal duidelijk? Stel informatieve vragen: Wat zou je doen als…?
Mis je iets in de presentatie? Stel een inspiratievraag: Wat zou je kunnen doen om mij nog meer te boeien tijdens je
verhaal? Heb je tips die iemand verder op weg kunnen helpen? Geef een korte reactie en laat ruimte voor de ontvanger.

Toetscriteria
Jaar 2
• De student kan zijn/haar/hun unieke waarde benoemen;
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• De student kan daarin feedback van anderen verwerken;
• De student kan zijn/haar/hun waardes vertalen in waardeproposities;
• De student kan daarvan helder verslag doen;
• De student legt zijn/haar/hun verslag vast;
• Hij/zij/hen kan één van zijn/haar/hun plannen presenteren aan derden;
• Hij/zij/hen geeft daarin een duidelijk beeld van zijn/haar/hun product, de waarde ervan en de praktische vertaling
naar het werkveld toe.
Jaar 3
• De student kan voortbouwen op het ondernemingsplan van jaar 2;
• Hij/zij/hen kan dat plan aanscherpen na feedback;
• Hij/zij/hen kan feedback geven aan anderen;
• Hij/zij/hen heeft gedegen inzicht in het theoretisch kader en kennis van hoe te starten met de onderneming;

Prestatie-indicatoren;
Jaar 2
• 4.2.2: Hij/zij/hen kan bij zijn/haar/hun producten verwoorden hoe zij zich verhouden tot zijn/haar/hun persoonlijke
visie.
• 6.2.4: De student vertaalt zijn/haar/hun missie in een waardepropositie die zowel voor autonoom als voor toegepast
werk geldt.
• 8.2.1: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken.
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
Jaar 3
• 6.2.2: De student kan zijn/haar/hun eigen businessplan opstellen en kan dat adequaat toelichten aan derden.
• 6.2.3: De student heeft zicht op zijn/haar/hun ondernemerschap en kan dat adequaat toelichten aan derden.
• 6.2.4: De student vertaalt zijn/haar/hun missie in een waardepropositie die zowel voor autonoom als voor toegepast
werk geldt.
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Lesplan Voorstellingsanalyse – Jaar 2 en 3


Docent: Ivo Nieuwenhuis

Inhoud
In deze cursus bekwaamt de student zich in het documenteren, analyseren en beoordelen van cabaretvoorstellingen.
De student oefent met het observeren en ontleden van de dramaturgie van cabaretvoorstellingen en leert hoe
hij/zij/hen een gemotiveerd oordeel kan geven over een cabaretvoorstelling. Door het bezoeken van een groot aantal
cabaretvoorstellingen, breidt de student bovendien zijn/haar/hun repertoirekennis uit. Hiermee biedt deze cursus een
belangrijke aanvulling op de module Repertoirekennis.

Opbouw
De cursus bestaat uit het gemeenschappelijk bezoeken van zestien cabaretvoorstellingen met het eigen leerjaar. De
studenten schrijven over vijf van de zestien voorstellingen een recensie. Aan het begin van het jaar worden verschillende
bijeenkomsten georganiseerd om de studenten te trainen in het schrijven van een recensie. Bij aanvang van de cursus
ontvangt de student een gedetailleerde planning, waarin vermeld staat over welke voorstellingen een recensie
geschreven dient te worden en wanneer deze recensies moeten worden ingeleverd.

Werkvorm
De student bezoekt voorstellingen en schrijft vijf keer per jaar een recensie van ongeveer 400 woorden. Tijdens de
gemeenschappelijke bijeenkomsten leren studenten wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een recensie. Voor
aanvang van de eerste bijeenkomst krijgen studenten een hand-out met instructies voor het schrijven van een recensie
over een cabaretvoorstelling. De eerste recensie die de student schrijft wordt besproken tijdens de tweede
gemeenschappelijke bijeenkomst.

Voorbereiding
De student bereidt zich voor door de voorstellingen te bezoeken en de instructiebijeenkomsten bij te wonen. Daarnaast
wordt zelfstandig gewerkt aan de recensies, die vijf keer per jaar op vaste momenten moeten worden ingeleverd.

Beoordeling
De student legt een portfolio aan van vijf recensies, die aan het eind van het jaar worden beoordeeld.
NB: bij deze cursus wordt streng gecontroleerd of studenten alle verplichte voorstellingen bezocht hebben.
Aanwezigheid bij de voorstellingen wordt bijgehouden door de klassenvertegenwoordiger.

Toetscriteria
• De student kan een goed lopende tekst schrijven in correct Nederlands;
• De student kan zijn/haar/hun observaties over een cabaretvoorstelling op heldere wijze opschrijven, zodat deze ook
begrijpelijk zijn voor lezers die de voorstelling niet gezien hebben (beschrijven);
• De student kan verschillende theatrale middelen onderscheiden (analyseren);
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• De student kan uitleggen op welke manier de verschillende theatrale middelen door de cabaretier worden ingezet
(analyseren);
• De student kan betekenis geven aan een cabaretvoorstelling (interpreteren);
• De student kan zijn/haar/hun mening over een cabaretvoorstelling schriftelijk onderbouwen (evalueren).

Prestatie-indicatoren
• 1.1.3: De student bezoekt tenminste 15 keer een cabaretvoorstelling.
• 1.2.4: Hij/zij/hen ontwikkelt zijn/haar/hun vaardigheden in het analyseren van een voorstelling op het niveau van
compositie, toeschouwer en context en is in staat om op zijn/haar/hun eigen bevindingen te reflecteren.
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Lesplan Lecture Performance


Docent: Roxana Verwey

Inhoud
In de lessen Lecture Performance wordt systematisch gewerkt aan makerschap vanuit externe bronnen. Centraal staan
het omzetten van een grote maatschappelijke kwestie in een cabaretvorm – bijvoorbeeld een sketch, conference,
monoloog of lied. Studenten onderzoeken naar welke humor strategieën geschikt zijn om maatschappelijke kwesties
aan te kaarten. Humor ‘als glijmiddel’ gebruiken om maatschappelijke kwesties gelaagdheid te geven. In de lessen
wordt aangeleerd hoe de maatschappelijke kwesties als externe bronnen een inspiratiebron kunnen zijn voor cabaret
materiaal en hoe deze kunnen landen in cabaret. Studenten wordt tevens gevraagd eigen onderzoek te verrichten
naar hedendaagse kunstenaars: hoe geven zij invulling aan actuele maatschappelijke thema’s? Door goed te kijken
naar hun materiaal en de thema’s die ze aansnijden, maken studenten kennis met hedendaagse (podium)kunst en
cultuur en leren zij zich als cabaretier te positioneren binnen een breder cultureel en maatschappelijk debat.

Opbouw
In de lessen werken de studenten aan eigen gevonden voorstellingen/kunst rondom een maatschappelijk thema en of
huidige populaire cultuur. Hierin bespreken zij wat hen daarin aanspreekt. De studenten verdiepen zich in een
specifiek thema dat ze vervolgens onder begeleiding van de docent omwerken tot een cabaretvorm.
– elke les scherpen ze hun ideeën aan en leunen daarbij op de feedback van zowel docent als medestudenten. Aan
het eind van het vak wordt het gemaakte materiaal gepresenteerd.
De eerste 2 lessen gaan we voornamelijk in gesprek met elkaar en komen we er samen achter waarom je kiest voor
een bepaald thema en hoe je de thema’s het liefst aan gaat.
Bewust maken
Wat is de meerwaarde van het verbinden met externe bronnen om zo je eigen verhaal te vertellen?
De studenten gaan op zoek naar hun intrinsieke motivatie om zich te engageren aan maatschappelijke thema’s.
Debat over waarom het belangrijk is om werk te creëren rond de huidige cultuur/maatschappelijke thema’s?
Onderzoeken
*Populaire cultuur wordt door leden van een samenleving over het algemeen erkend als een reeks praktijken,
overtuigingen en objecten die op een bepaald moment in een samenleving dominant of gangbaar zijn. Populaire
cultuur omvat ook de activiteiten en gevoelens die worden geproduceerd als gevolg van interactie met deze
dominante objecten.
Het bestuderen van populaire cultuur gaat over smaak en subculturen, over normen en onderscheid, over
betrokkenheid en gemeenschap.
Wie ging je voor?
Studenten onderzoeken hoe hedendaagse kunstenaars, die hen inspireren, invulling geven aan actuele
maatschappelijke thema’s.
Wat werkt in de aanpak van de kunstenaar? Waarom? Technisch, persoonlijk.
We zijn nu voornamelijk in gesprek met elkaar en gaan nu meer focus geven aan de makerschap van de student.
Zichtbaar maken
De studenten kiezen een maatschappelijk thema waar zij hun werk over gaan maken.
Alle vormen en lagen worden onderzocht om zoveel mogelijk hun verhaal en noodzaak van het thema te delen.
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Vragen die je dichter bij je keuze kunnen brengen:
Wat is het meest recente nieuws wat je hebt onthouden en waarom?
Wat gebeurt er op dit moment in de wereld waardoor je:
- boos?
- gespannen?
- bang?
Wat is het meest onrechtvaardige dat je hebt meegemaakt?
Als je 1 ding mocht verbieden, wat zou dat dan zijn?
Welke vormen kan protest aannemen?
In beweging zetten
De studenten kiezen een vorm en ontwikkelen dit tot een cabaret performance.
Ze verdiepen zich bovendien ook in verschillende humor strategieën, die zij bewust implementeren in hun onderzoek
en werk.
Blijf jezelf bevragen.
Ben je je bewust van je eigen blinde vlekken? Wat zijn blinde vlekken?
Is het werk op niveau? Is dit wat je wilt delen?
Voelbaar maken
Presenteren van het onderzoek en gekozen maatschappelijke thema.
De studenten hebben 15 min om hun kijk op het gekozen thema te delen.
Is het werk toegankelijk, emotioneel, verteerbaar, verbindend, humor vol?

Werkvorm
De lessen bestaan uit discussies en het maken van materiaal, waarin we steeds meer tot de kern komen. Focus op
verhalen vertellen en feedback geven. Humor hier ook belangrijk maken.

Voorbereiding
De student bereidt zich voor door eigen onderzoek te doen naar hedendaags cabaret en humor en door elke nieuwe
les zijn/haar/hun materiaal aan te scherpen en daarin de feedback die hij/zij/hen de vorige les heeft ontvangen te
verwerken.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
Presentatie van eigen gemaakte cabaret materiaal.
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Toetscriteria
• De student kan eigen onderzoek doen naar hedendaags cabaret;
• De student kan maatschappelijke thema’s in hedendaags cabaret herkennen en benoemen;
• De student kan een eigen standpunt ontwikkelen ten aanzien van een maatschappelijk thema;
• De student kan maatschappelijke thema’s omzetten in eigen cabaretmateriaal;
• De student kan een technisch goede scène maken;
• De student kan een zelfgemaakte scène op derdejaarsniveau uitvoeren;
• De student kan humorstrategieën inzetten in zijn/haar/hun materiaal;
• De student kan ontvangen feedback verwerken in zijn/haar/hun materiaal;
• De student kan constructieve feedback geven op andermans materiaal;
• De student bereidt zich goed voor en neemt actief deel aan de lessen.

Prestatie-indicatoren
• 7.2.3: De student kan inspiratie putten uit literatuur, kunst en andere vormen van cultuur.
• 7.2.5: De student kan dramaturgische technieken toepassen op zijn/haar/hun eigen cabaretmateriaal.
• 8.2.1: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken.
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Lesplan Stem en Spraak – Jaar 3


Docent: Tim Bosselaar

Inhoud
Als cabaretier/performer is je stem één van je belangrijkste instrumenten. Daarom is het van groot belang dat
instrument goed te leren kennen, bespelen en onderhouden. Hoe zorg je ervoor dat je stem en spraak zo goed mogelijk
aansluiten bij de inhoud van je verhaal? Is wat je met je stem doet ook reproduceerbaar? En hoe doe je dat op een
gezonde en duurzame manier?
In jaar 1 werk je aan de basale techniek op het gebied van houding, adem, stem en spraak. Je leert je instrument kennen,
zowel in theorie (anatomie en werking van het stemapparaat) als in praktijk. Je leert je eigen stem en spraak en die van
je medestudenten scherp observeren. In jaar 2 verschuift het accent naar het uitbreiden van de mogelijkheden van je
eigen stem en spraak, het opzoeken van de extremen en het verbinden van de techniek met de inhoud. In jaar 3 staat
de techniek volledig in dienst van de inhoud. Je leert hoe je door middel van je stem en spraak de betekenis van je
(eigen) materiaal kunt versterken, wat de invloed van stem en spraak kan zijn op je geloofwaardigheid als speler en hoe
je je stem- en spreektechniek in de toekomst verder zelf kunt onderzoeken en ontwikkelen.
‘Stem en Spraak’ gaat in het eerste semester van jaar 3 volledig over geloofwaardigheid. Wat is geloofwaardig spreken
op het toneel en hoe verhouden inhoud en vorm van dat wat je zegt zich tot elkaar?
In het tweede semester wordt er gewerkt vanuit door de studenten zelf geformuleerde, persoonlijke leerdoelen. Doel
hiervan is de student voor te bereiden op het zelfstandig verder onderzoeken en ontwikkelen van de eigen stem- en
spraaktechniek.

Opbouw
Semester 1. We werken vanuit bestaande speeches. We analyseren de speeches en kijken welke elementen wel en niet
bijdragen aan de geloofwaardigheid van de spreker. Door concrete opdrachten maken we ons de in de speeches
gebruikte technieken eigen. Daarna worden die technieken toegepast op eigen materiaal.
Semester 2. De studenten komen met persoonlijke werkpunten. Daarbij formuleren zij waar ze tegenaan lopen, wat ze
graag zouden willen leren en wanneer in hun ogen het leerdoel bereikt is.

Werkvorm
De lessen hebben grotendeels de vorm van een masterclass. De studenten dragen solo voor wat ze hebben voorbereid.
Ze geven en incasseren feedback van docent en medestudenten. Ze schaven hun eigen werk bij en laten het later weer
opnieuw zien.

Voorbereiding
Thuis verwerken van feedback en eigen voordracht bijschaven.
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Beoordeling:
Tentamenvorm:
Semester 1: Voordracht van eigen materiaal, beoordeeld door zowel docent als medestudenten.
Semester 2: “live reflectieverslag” waarin de student beschrijft en demonstreert wat en hoe hij/zij/hen geleerd heeft en
wat het resultaat daarvan is.

Toetscriteria
• De student laat stemgebruik zien dat de geloofwaardigheid van de voordracht ten goede komt (de luisteraar gelooft
de spreker/het personage gelooft wat hij/zij/hen zegt);
• De student is in staat sommige van die aspecten in te zetten tijdens een voordracht en is hij/zij/hen in staat deze
technieken te reproduceren;
• De student kan reflecteren op zijn/haar/hun eigen sterke en zwakke punten met betrekking tot stem en spraak;
• De student weet hoe hij/zij/hen zijn/haar/hun eigen stem- en spreektechniek zelfstandig verder kan onderzoeken en
ontwikkelen.

Prestatie-indicatoren
• 5.2.5: De student verfijnt zijn/haar/hun muzikale vaardigheden (stem- en zangtechniek, compositie en kennis van
solfège).
• 8.2.1: De student besteedt aantoonbaar aandacht aan zwakke (onderdelen van) vakken.
• 9.2.3: De student kan zijn/haar/hun kritische reflectie op eigen ontwikkeling zichtbaar verwerken.
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Theatermaakprincipes


Docent: Annelies Herfst

Inhoud
In de lessen ‘maakprincipes’ worden algemene kunstprincipes op het proces van het theatermaken toegepast.
Een kunstprincipe zou je kunnen omschrijven als dat wat we gebruiken om de elementen te organiseren in het
maakproces in de kunst. In de lessen werken we met principes uit verschillende kunstdisciplines. Theater is dan ook een
mengvorm waarin verschillende kunstvormen samenkomen; Literatuur, Dans, Muziek en Beeldende kunst. In de lessen
worden de principes besproken en onderzocht en meteen toegepast op de theaterpraktijk. Namelijk, hoe verrijkt een
bestaand kunstprincipe een spelscène, een tekst of muziektheaterstuk?
Door het gericht en soms letterlijk toepassen van principes ontstaat er een ruimer inzicht in de context van het
theatermaken. Inzicht in de zogenaamde constanten in de organisatie van vormen. Het werken met kunstprincipes
heeft in eerste instantie een gevolg voor de vorm maar heeft zeker ook impact en invloed op de inhoud van het
theatermateriaal.
De kunstprincipes worden in de lessen toegepast op het eigen materiaal van de student, op bestaand theatermateriaal
of onderzocht vanuit improvisatie.

Werkvorm
Tijdens de lessen wordt op de vloer gewerkt met fysieke oefeningen die de volgende principes behandelen:
1. Patronen
Herkennen en herhalen van patronen – In bewegingen en scènes.
2. Patronen in tekst
Denkpatronen. Herhalingen en patronen vinden in tekst.
3. Stiltes
- Werken met stiltes tussen: woorden, zinnen, scènes.
-Performances waarin de stilte wordt toegepast spel en duiding van de tekst te versterken.
4. Stapelen
Het creëren van Spanningsopbouw
- Dramatische drie eenheid in spanningsopbouw: Coderen-stapelen-scoren
-"Delay the end" - Het principe van het uitstellen.
5. Uitvergroten
'Blow up'. Uitvergroten van scènes, bewegingen, emoties.
6. Transformeren
(Objecten) Transformeren met kleding, objecten en ruimte
-Werken met objecten als spelpartner. Vanuit de techniek van het poppenspel materialen en objecten tot leven brengen,
theatraal maken.
7. Contrasten
Contrasten in voor, achter, hoog, laag, status, emoties en uiterlijk
-Performances maken vanuit het inzetten van contrasten, werken met Schakelen.
In beeld, tekst, beweging en handeling.
8. Space
Het bewust spelen met ruimte en plaatsen van spel in de ruimte (vanuit Viewpoints).
9. Momentum – Dit is de dynamiek rond een beslissend ogenblik.
Het zoeken naar dat moment tijdens een solo performance waarin alles samenvalt en de performer flow kan creëren.
Het creëren en vinden van momentum. (Deze oefening wordt ook “fly or die” genoemd.)
-Improvisatie solo met het publiek.
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Voorbereiding
Deze cursus vraagt geen voorbereiding.
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7.4. Jaar 4
Lesplan Theateratelier – Jaar 4


Docent: Minou Bosua, Anemoon Langenhoff, Bertram van Alphen

Inhoud
In het vierde jaar werken de studenten toe naar een eindexamenvoorstelling. Dat doen zij in eerste instantie met een
interne regisseur naar keuze. Met deze regisseur ontwikkelen zij de ideeën, vormkeuzes, en het spelmateriaal dat zich
gaandeweg gaat uitkristalliseren naar een voorlopig concept. Met een externe regisseur uit het cabaretwerkveld werken
zij dit concept uit naar een eindexamenvoorstelling van ongeveer 50 minuten. De externe regisseur wordt gekozen
binnen het expertise gebied (schrijven, zang, spel).

Opbouw
De eerste 9 weken worden de ideeën, spelmateriaal, en vormkeuzes en ontwikkelt zowel op de vloer als in
dramaturgisch overleg. In de laatste maanden wordt dit voorlopig concept ontwikkelt en geregisseerd tot een
voorstelling.

Werkvorm
Er wordt gewerkt op de vloer, gecoacht op de vloer, feedback gegeven op het materiaal dat wordt getoond, zowel in
gesprek als in daadwerkelijke regiesessies.

Voorbereiding
In de individuele sessies met de regisseur wordt na afloop van iedere werksessie besproken wat wordt voorbereid of
uitgewerkt voor de volgende keer.

Beoordeling:
Tentamenvorm:
De beoordeling valt uiteen in een procesbeoordeling en een productbeoordeling. De interne regisseur beoordeelt het
proces, waarin de focus zal liggen op de ontwikkeling van het materiaal. Een externe eindexamencommissie beoordeelt
het product, d.w.z. de eindexamenvoorstelling. De voorstelling wordt getry-out in een lammerentour langs kleine
theaters in Nederland, en in cabaretfestival Kunstmest.
Presentaties Theateratelier
De eerstejaarsstudenten tonen in semester 1 en 2 hun theatermateriaal alleen intern voor eigen studenten en docenten.
Alleen de eindpresentatie (de tweede presentatie in het voorjaar), wordt getoond aan extern publiek.
De theateratelierpresentaties van jaar 2 en jaar 3 worden driemaal per jaar getoond in twee presentaties en een tryout. De eerstejaars worden drie keer beoordeeld op hun presentatie, en tweede-en derdejaarsstudenten worden twee
keer beoordeeld op hun presentaties.
De eerstejaarsstudenten presenteren 10 minuten, de tweedejaars 12 minuten, de derdejaars 15 minuten en vierdejaars
20 minuten aan eigen materiaal. Elke maakperiode duurt ongeveer 9 weken. In de eerste periode ontwikkelt de student
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nieuw materiaal. De tweede periode staat voor de combinatie van verdieping en aanscherping van uitgeprobeerd
theatermateriaal.
Het tonen van het theatermateriaal gebeurt eerst in de beschermde omgeving van het eigen theater van de Academie
voor Cabaret en vervolgens ook voor andere organisaties en kleine theaters. De vierdejaars spelen hun voorstelling in
De Lammerentoer: een kleine try-outtoer met meerdere (roulerende) vierdejaars op één avond langs een twintigtal
kleine theaters.

Toetscriteria
• De student kan aangeven op de vloer en in gesprek waaruit zijn/haar/hun artistieke onderzoek zal bestaan;
• Hij/zij/hen kan materiaal, ideeën en vormonderzoek ontwikkelen waarin dat onderzoek gestalte krijgt;
• Hij/zij/hen kan daarin de feedback verwerken die is gegeven tijdens de lessen;
• Hij/zij/hen kan reflecteren op eigen ontwikkeling en dat zichtbaar verwerken in een presentatie.

Prestatie-indicatoren
• 2.3.1: De student kiest bij het scheppen van zijn/haar/hun repertoire doelbewust en eigenzinnige technieken en
middelen;
• 2.3.2: Hij/zij/hen ontwikkelt zijn/haar/hun schrijftechnieken en compositietechnieken vanuit de noodzaak van
zijn/haar/hun persoonlijke artistieke visie;
• 5.3.2: De student brengt tijdens de voorstelling een persoonlijke en interactieve relatie tot stand met zijn/haar/hun
publiek;
• 5.3.6: De student gebruikt zijn/haar/hun taalarsenaal oorspronkelijk, prikkelend en verrassend en volstrekt
aansluitend bij zijn/haar/hun artistieke en communicatieve doelen;
• 5.3.7: De student verfijnt zijn/haar/hun theatrale performance door waar van toepassing doelgericht gebruik te maken
van licht, geluid, video, multimedia, scenografie en decor- en kostuumontwerp.

Presentatie
semester

eerste

Presentatie
semester

Jaar 1

Proces
(TA1)

Proces
(TA2)

Jaar 2

Proces intern
Product intern
(TA1)

Manifestatie
(niet beoordeeld)

Jaar 3

Jaar 4

Weging 1:1
Proces intern
Product intern
(TA 1 en 2)
Weging 1:2
Niet aanwezig

tweede

Eindpresentatie
Proces en Product (CE1) beide intern
Weging 1:1
Proces intern
Product intern
(TA2)

Proces intern
Product extern

Weging 1:1
Product extern
(CE2)

Weging 1:2
Proces intern
(TA)

Product extern
(CE3)

Toelichting op de weging
Bij elke periode zie je een weging staan. In het vak theateratelier wordt de productbeoordeling gaandeweg de opleiding
steeds belangrijker.
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Bij de eindpresentatie van het 1ejaar en in beide semesters van het 2e jaar wegen product- en procesbeoordeling even
zwaar. In het 3e jaar weegt de productbeoordeling twee keer zo zwaar als de procesbeoordeling. Behalve voor de
eindpresentatie: hier wordt alleen het product beoordeeld. Voor de productbeoordeling (aanvraag tot afstuderen) van
jaar 3, zie: aanvraag tot afstuderen.
In jaar 4 wordt de student begeleid en het proces beoordeeld door in een interne regisseur. De voorstelling wordt door
een externe regisseur verder begeleid tot een eindexamenvoorstelling. De beoordeling van deze voorstelling hoort bij
competentie-examen 3 (zie: eindexamen)
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Lesplan Schrijven – Jaar 4


Docent: Michiel Lieuwma

Inhoud
In de eerste les formuleert de student een werkbaar plan met betrekking tot het schrijven van teksten voor zijn/haar/hun
eigen praktijk. Dat mag geheel zijn toegepast op het plan van afstuderen, of er helemaal van afwijken. Het plan mag
klein of groot zijn, vaag of concreet, breed of juist heel specifiek, toegepast op datgene waar hij/zij/hen in zijn/haar/hun
ontwikkeling mee bezig is en waar zijn/haar/hun interesses liggen, of juist iets heel anders, ter verbreding, iets waar een
bijzondere nieuwsgierigheid naar uitgaat. De enige voorwaarde is dat het op enigerlei wijze te maken heeft met (het
creatieve aspect van) schrijven. In negen weken werken we, klassikaal en individueel, aan de concretisering van dit
zelfopgelegde plan.

Opbouw
Voor het vierde jaar geldt dat het individuele plan van de student wekelijks wordt vertaald in (lied) tekstmateriaal. De
verschillende versies worden in de werkgroep onder leiding van de docent besproken. Naar aanleiding van de bespreking
worden de teksten van week tot week herschreven.

Werkvorm
Schrijfopdrachten, en herschrijfopdrachten, peer feedback.

Voorbereiding
Wekelijks herschrijven schrijven van monologen, dialogen, liederen.

Beoordeling
Het tentamen bestaat uit het totaal van de opdrachten van de voorafgaande lesperiode.

Toetscriteria
• De student participeert actief tijdens de les;
• De student kan zijn/haar/hun eigen artistieke plan ontwikkelen voor de schrijflessen;
• De student kan zijn/haar/hun techniek inzetten om zijn/haar/hun plan vorm te geven in (lied)tekst;
• De student is in staat verschillende vormen van humor te onderzoeken en toe te passen in zijn/haar/hun materiaal;
• De student is in staat kritisch te kijken naar zijn/haar/hun eigen werk en m.b.v. aanwijzingen de tekst te herschrijven
en verder te ontwikkelen;
• De student kan zijn/haar/hun techniek inzetten om zijn/haar/hun persoonlijk engagement vorm te geven;
• De student gebruikt zijn/haar/hun schrijftechniek om anderen toegang te geven in zijn/haar/hun persoonlijke
verbeeldingswereld;
• Hij/zij/hen kan in deze persoonlijke verbeeldingswereld herkenbare algemeen menselijke en maatschappelijke
referentiekaders creëren.
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Prestatie-indicatoren
• 8.3.1: De student verricht aantoonbaar activiteiten die sterk gericht zijn op zijn/haar/hun profilering en stelt en
realiseert daarbij zijn/haar/hun eigen leerdoelen.
• 9.3.2: De student kan kritisch op zijn/haar/hun artistieke vaardigheden reflecteren en kan in iedere fase nog aangeven
wat hij/zij/hen nog wil/moet leren.
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Lesplan Zakelijke training - Jaar 4


Docent: Patrick Sytsema

Inhoud
In jaar 4 wordt een concrete vertaling gemaakt van de eigen ambities en positie binnen het cabaretvak. In de werksessie
worden de waardes van deze ambitiepositie in kaart gebracht in hun onderscheidenheid. Opnieuw wordt gekeken naar
de zakelijk aspecten van de nabije beroepspraktijk, en specifiek hoe een ieder daarin te werk wil gaan. Via
bureauonderzoek en onderzoek naar (verwante) cabaretiers, impresario’s, beroepsverenigingen en schouwburgen
wordt in kaart gebracht wat hoe deze ambitie zakelijk kan worden vormgegeven. Dat wordt vervolgens vertaald in een
strategisch plan, en in een website.

Opbouw
In de eerste bijeenkomsten worden de ambities van de studenten in kaart gebracht, en gekoppeld aan de zakelijke
vragen die deze oproepen. De vragen worden gecategoriseerd en verdeeld over de studenten. Via bureauonderzoek en
interviews worden mogelijke antwoorden op deze vragen gevonden en voorgelegd. Via peer-feedback worden de
onderzoeksvragen en het onderzoek verder aangescherpt. Het strategisch plan wordt gebaseerd op de uitkomst van
deze onderzoeken. Als laatste volgt de vormgeving daarvan in een website.

Werkvorm
Bureauonderzoek, interviews, presentaties, het vormgeven van een website.

Voorbereiding
Het eigen onderzoek n.a.v. de zakelijke vragen over de eigen beroepspraktijk.

Beoordeling
De beoordeling van zowel strategisch plan als website gebeurt zowel door de begeleidend docent, als door een externe
jury tijdens het eindgesprek dat onderdeel is van het competentie-examen 3.

Toetscriteria
• De student heeft zich op eigen positie en ambitie;
• Hij/zij/hen kan de zakelijk aspecten van zijn/haar/hun beoogde beroepspraktijk in kaart brengen;
• Hij/zij/hen kan de zakelijke vragen die dat oproept vertalen in een helder onderzoeksplan;
• Hij/zij/hen kan dat onderzoeksplan zo uitvoeren dat de antwoorden vertaald kunnen worden in het eigen strategisch
plan;
• Hij/zij/hen kan dat strategisch plan vormgeven in een website.
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Prestatie-indicatoren
• 6.3.1 De student beschikt over kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om als kleine zelfstandige te functioneren;
• 6.3.2 De student kan zijn/haar/hun ondernemingsplan omzetten in een strategisch plan/website en dat presenteren
aan derden;
• 6.3.3 De student staat zo nodig open voor aanverwante beroepsmogelijkheden in media, bedrijven en op andere
plaatsen buiten de theaters;
• 8.3.1 De student verricht aantoonbaar activiteiten die sterk gericht zijn op zijn/haar/hun profilering en stelt en
realiseert daarbij zijn/haar/hun eigen leerdoelen;
• 9.3.1 De student weet zijn/haar/hun artistieke handelen te evalueren en zonder afbreuk te doen aan zijn/haar/hun
authenticiteit zo nodig beter af te stemmen op de eisen van beroepsgenoten, opdrachtgevers en publiek.
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Bijlagen
Bijlage 1: Lijst met verplichte voorstellingen 2021-2022
Jaar 1:
15-sept
25-sep
9-okt
26-okt
29-okt
4-nov
4-dec
10-dec
17-dec
13-jan
3-feb
5-feb
17-mrt
7-apr
21-apr
13-mei
18-jun

Sven Ratzke - Where are we now (reprise) GZ, 20:30
Jan Beuving - Restante (Try-out) KZ, 20:15
Glodi Lugungu - Ze bedoelen het goed (Try-out) KZ, 20:15
Sanne Wallis de Vries - Kom GZ, 20:30
Dolf Jansen - Oudejaars 2021 (Try-out) GZ, 20:30
Ward Kamps - nieuw programma (Try-out) GZ, 20:30
Diederik van Vleuten - Moedig Voorwaarts GZ, 20:30
Soundos - Comeback kid (Try-out) KZ, 20:15
Lisa Ostermann KZ, 20:15
Jakop Ahlbom Company - Un unseen GZ, 20:30
Nathalie Baartman - Snak KZ, 20:15
Kamagurka - The Return of the Comeback GZ, 20:30
Patrick Laureij - Live (Try-out) GZ, 20:30
Kirsten van Teijn Sexperiment (reprise) GZ, 20:30
Andries Tunru Nieuw programma GZ, 20:30
Rayen Panday - Focus GZ, 20:30
Kommil Foo - Oogst (Reprise) GZ, 20:30

Jaar 2:
24-sep
8-okt
22-okt
17-nov
9-okt
03-dec
16-dec
7-jan
14-jan
16-mrt
29-mrt
31-mrt
8-apr
9-apr
29-apr
11-mei
19-mei

Jan Beuving - Restante (Try-out) KZ, 20:15
Jochen Otten - Opgekropt staat netjes (Try-out) GZ, 20:30
Rosa da Silva - Daar moet je heen GZ, 20:30
Grof geschut - Broeden (premiere) GZ, 20:30
Soundos - Comeback kid (Try-out) KZ, 20:15
Rikkert van Huisstede - Boys won't be boys CLUBZAAL, 21:00
Wim Helsen - Niet mijn apen, niet mijn circus (Try-out) GZ, 20:30
Anne Neuteboom - Effe niet met je mening, GZ, 20:30
Ton Kas - The best of … Ton Kas GZ, 20:30
Patrick Laureij - Live (Try-out) GZ, 20:30
Het Zuidelijk Toneel/ Theo Maassen - Facist worden GZ, 20:30
Micha Wertheim - Micha Wertheim Voor Heel Even (Try-out) GZ, 20:30
Theo Nijland - Ontboezemingen van een blij mens KZ, 20:15
Johan Goossens - Kleine pijntjes (Try-out) GZ, 20:30
Patrick Nederkoorn - Hoogtij (try-out) GZ, 20:30
Lebbis - De Ziel GZ, 20:30
Rene van Meurs - 2636 GZ, 20:30

Jaar 3:
21-okt
23-okt
19-nov
25-nov
3-dec
8-dec
17-dec
18-dec

Marc Marie - Uitgesproken (Try-out) GZ, 20:30
Nina de la Parra - Gods wegen GZ, 20:30
De Andersons - Een mooiere wereld (Try-out) GZ, 20:30
Hans Dorrestijn - 't Houdt een keer op GZ, 20:30
Diederik van Vleuten - Moedig Voorwaarts GZ, 20:30
Youp van 't Hek Try-out GZ, 20:30
Wim Helsen -Niet mijn apen, niet mijn circus (Try-out) GZ, 20:30
Henry van Loon GZ, 20:30
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15-jan
9-feb
4-mrt
28-mrt
1-apr
9-apr
23-apr
12-mei
19-jun

Kiki Schippers - Meer GZ, 20:30
Maarten Westra Hoekzema en Martijn Crins - Duo programma KZ, 20:15
Lenette van Dongen - Paradijskleier (reprise) GZ, 20:30
Het Zuidelijk Toneel/ Theo Maassen - Facist worden GZ, 20:30
Micha Wertheim - Micha Wertheim Voor Heel Even (Try-out) GZ, 20:30
Theo Nijland - Ontboezemingen van een blij mens KZ, 20:15
Stefano Keizers - Hans Teeuwen GZ, 20:30
Lebbis - De Ziel GZ, 20:30
Kommil Foo - Oogst (Reprise) GZ, 20:30

165

Bijlage 2: POP-model
Naam invuller:
Datum:
Gelegenheid: Eindevaluatie
Prestatie-indicatoren
Welke ga je verder ontwikkelen?

Reden van keuze
Wat is de reden van jouw keuze voor
deze prestatie-indicator(en)?

1)



2)



3)



4)
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Leerdoelen
Wat zijn de leerdoelen binnen deze prestatieindicatoren? Wat wil je aan het einde van een
leerarrangement kennen, weten en kunnen?

Bijlage 3: PAP-model
Naam invuller:
Datum:
Gelegenheid: Eindevaluatie
Gewenste
Leerdoelen
Wat
zijn
de
leerdoelen die je
hebt
vastgesteld
binnen je POP?

Ontwikkelactiviteiten
Welke activiteiten ga
je binnen de komende
periode ondernemen
om de prestatieindicatoren verder te
ontwikkelen?

Planning van de Te verwachten
activiteiten
problemen?
Hoe plan je de
activiteiten die je
gaat ondernemen?
(Tijd,
inzet,
middelen)

1)
2)
3)
4)
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Evaluatiewijze/
Meetpunten
Wat
is
het
bewijsmateriaal
dat je op gaat
leveren?

Bijlage 4: Contactgegevens
Anna Uitde Haag – directrice/regisseur/artistieke supervisie/impresariaat KTA
Tel: 06-30174698
Tel: 073-6144313
E: directie@koningstheateracademie.nl
Ivana Ivković – opleidingscoördinator
Tel: 06-53189337
Tel: 073-6144313
E: secretariaat@koningstheateracademie.nl
Aren Scholte – hoofd producties
Tel: 06-81450575
Tel: 073-6144313
E: productie@koningstheateracademie.nl
Tom Dicke – studieloopbaanbegeleider
Tel: 06-36113707
E: info@tomdicke.nl
Carmen Verhoeven – coördinator kwaliteitsbewaking/ambtelijk secretaris examencommissie
Tel: 06-14903551
Tel: 073-6144313
E: secretariaat@koningstheateracademie.nl
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