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Kenniseconornie in het 
Kunstvakonderwijs 
Kennis is een bepalende factor voor welvaart. Kennis krijgt waarde bij de toepas
sing ervan. En eigenlijk wordt nu pas de toepassing van kennis gezien als econo
misch en concurrerend. Vaak wordt het begrip kenniseconomie in verband 
gebracht met innovatie en -vooral- met technologie. Marcel K~rreman en Aletta 
Hekker beschrijven hoe zij de afgelopen 6 jaar nauw betrokken zijn geraakt bij 
een project binnen het Kunstvakonderwijs, dat op de keper beschouwd past 
binnen de bestaande definities van kenniseconomie: hoe zet je kennis en kunde in 
de markt. 

DOOR MARCEL KARREMAN EN ALETTA HEKKER 

Tot het kunstvakonderwijs horen alle opleidingsinstellingen die de student tot een professio
nal maken in een kunstdiscipline: de academie voor beeldende kunsten leidt beeldende kunste
naars op, het conservatorium levert musici af, 'de dansacademie leert studenten zo goed en 
mooi mogelijk te dansen in het Zwanenmeer, enzovoort. De kunstvakopleidingen leveren op 
Hbo-niveau kunstenaars op. Op de universiteit kunnen studenten ook op academisch niveau 'ih 
de kunsten' worden opgeleid, bijvoorbeeld in theater- of muziekwetenschappen. 

Idee-fixe 
Wat is de economische waarde van de professionele kunstenaar? Dit is een schimmige discus

sie. Mag je een kunstenaar eigenlijk wel economische waarde toekennen? Hij/zij is toch bezig 
met 'de schone kunsten'? Theatergezelschappen, orkesten en musea hebben 'toch input nodig? 
"Maar," zegt uw buurman, "die gezelschappen en museà kosten mij als belastingbetaler handen 
vol geld en ik lig krom voor de deelname aan de spo~tvereniging v~n mijn kinderen; daar zijn 
toch ook professionele trainers aan het werk?" Inderdaad een gladijsdiscussie, die we hiër niet 
gaan voeren. Het gaat hier om de werkelijkheid en de praktijk. 
In de praktijk komen maar weinig studenten terecht als 'beroemd kunstenaar'. En áls dat dan 
gebeurt, zijn we daar vaak nog kritisch over. André Rieu is te commercieel, de producties van 
joop van den Ende zijn te gemakkelijk en te publieksgericht, en het is te gemakkelijk om een 
paar strepen verf op een doek te zetten en vervolgens als gevierd kunstenaar in -de musea te 
mogen exposeren. Veel afgestudeerden van kunstvakopleidingen komen helemaal niet in de 
kunsten aan het werk: te kleine markt, te groot aanbod van afgestudeerden:. ',En menig docerend , 
kunstenaar had zich zijn of haar loopbaan op zijn minst !lnders voorgesteld dan lesgeven aan 
amateurs. Want dat is waarin velen, wanneer ze al het geluk hebben in die sector een baan(-tje) 
te vinden, uiteindelijk terecht blijken te komen. En dan vaak nog tegen hun zin in, want een 
idee-fixe is bijna' altijd een lang leven beschoren. Dit heeft veel te maken met. de markt. Het 
draait echter ook om het feit dat de kunstvakstudent niet of onvoldoende leeft om zijn 
'diensten' in de markt te zetten, er een 0l1derneming mee te starten. 

Zaken doen 
Begin jaren '90 van de vorige eeuw ontstond op de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht, 

vroeger het Conservatorium, een begin van inzicht door aan het curriculum een beroepsvoorbe
reidend onderdeel toe te voegen: de Zakelijke Kant van het Muziekvakonderwijs (ZKM). De stu
denten kunnen deze module vrijwillig volgen. Dit vak komt tegemoet aan de behoefte in het 
werkveld. Het ministerie van Onderwijs gaf nadrukkelijk sturing aan dit proces: de kennis en 
kunde van binnen de instituten naar buiten brengen en 'vermarkten'. De doelstelling van dit 
beroepsvoorbereidend onderdeel is helder: de student verwerft met de informatie en training 
uit de module basiskennis op het gebied van de zakelijke kanten van de beroepspraktijk in de 
meest uitgebreide betekenis. Van het 'opstellen van een sterkte- zwakteanalyse tot de laatste wij
ziging in het belastingstelsel , van visualisatie van je eigen toekomst tot financiën komen aan de 
orde. In de loop der jaren heeft de Faculteit, ook onder invloeél van maatschappelijke en politie
ke ontwikkelingen, deze module verder ontwikkeld en in haar kernprogramma opgenotnen. 
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De instrumentale docenten van 'de behouden· 
de statuur krabbelden zich sceptisch achter 
hun oren. Wé;lt moesten 'hun' studenten met 
lessen over 'zaken doen'? En elk uur niet aan 
het 'hoofdvak' besteed moest in deze tijden 
van. schaarste in het onderwijs wel dubbel en 
dwars worden verantwoord. Konden ze dat 
niet gewoon, net als zij ooit, in de praktijk 
leren? Ook de opeenvolgende directies kozen 
bij het maken van hun beleid partij voor 
steeds verschillende kanten in deze discus
sie. De keuzes werden niet zelden vooral ook 
door de financiële positie van de instelling 
bepaald. Gaandeweg ontstond echter met 
.name door de enthousiaste reacties van de 
studenten.de mogelijkheid om met ZKM stu
diepunten te verkrijgen. Ook de invoering 
van Tweefasen- en de Bachelor Master-struc
tuur in het Hoger Onderwijs geeft kansen om 
ZKM als zogenaamd~ minor op te nemen in 
het curriculum. 

Er bestaat inmiddels een integrale, uit drie 
onderdelen bestaande aanpak. Jaarlijks wordt 
een Seminarweek georganiseerd met daarin 
frontale colleges gegeven door gastdocenten 
uit verschillende zakelijke disciplines en een 
interactief onderdeel dat de studenten met 
alumni confronteert. Na deze projeCtweek 
kunnen de deelnemende studenten 'het 
Toekomstplan' indienen. Dat is een soort 
ondernemingsplan dat door de invulling van 
de vragen leidt tot inzicht in persoonlijke, 

product, ·markt en financiële vragen. De 
module wordt afgeslotén met een 'Persoonlijk 
Gesprek' rondom dit plan met een tweetal 
daartoe getrainde deskundigen, zogenaamde 
Tutoren" Verwijzing naar de wegen om d~ 
gevraagde informatie te verkrijgen ïs daarbij 
veel meer het doel dan directe beantwoor-

. ding. Voortdurende evaluatie garandeert 
flexibiliteit. Dit gaat over inhoud, invulling 
en gastdocenten. 

Eye-opener 
De inhoud van de module heeft zich in de . 

loop van zes jaar ontwikkeld van een bijna 
academische benadering naar een praktische 
en interactieve, op de studenten gerichte 
aanpak. De meeste studenten komen als afge- . 
studeerde terecht in een zogenaamde 
gemengde beroepspraktijk. Dat wil zeggen: 
een deel als uitvoerder, danser, performer, in 
ateliers en in gezelschappen. Daarnaast 
wordt veel lesgegeven aan particulieren, in 
verenigingsverband en binnen instellingen 
voor kunsteducatie. Een klein deel wordt 
ondernemer, een eigen studio, een galerie, of 
een gezelschap dat optreedt voor speCifieke 
doelgroepen zoals bijvoorbeetd kinderen. 

Geconcentreerd in één week wordt de stu· 
dent in seminars volgestopt met kennis over 
recht/financiën, dienstverband en zelfstan
digheid, belastingen, beroepspraktijk, de vak
organisaties, solliciteren, ondernemerschap 
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en dienstverband, subsidies en fondsen, 
administratie voeren, etc. Daarnaast is een 
vast onderdeel een seminar over politiek & 
overheid en een interactieve discussie met 
alumni. Dit blijkt altijd weer een succes, met 

,name als eye-opener voor de student. Van 
afgestudeerden die hun eerste stappen in de 
,praktijk hebben gezet, neem je nog meer 
aan dan van de andere betrokkenen. 
In de seminarweek krijgt de student 
opdracht om een 'Toekomstplan' te schrij
ven, waarin hij zijn inzichten in het verwor
vene kan combineren met wie hij is als per
soon. Hij die altijd eenzijdig bezig is met 
zijri .'kunst' wordt met zijn neus op de feiten 
gedrukt. Wat is mijn marktwaarde? Hoe kan 
ik mij onderscheiden in' de markt en met 
mijn beroep straks mijn brood verdienen? 
Hoe kom ik aan financiering voor een bus 
om met mijn band op te treden in ,de 'kop 
van Noord Holland en daar heb ik een groot 
rijbewijs voor nodig. 
Het Toekomstplan wordt 
na een paar weken bespro
ken met de student in een , 
persoonlijk gesprek met 

Het instituut kent in haar jaarrooster een 
aantal projectweken, vaak orkestweken, 
bandprojecten en masterclasses. Het is vaak 
heel uitvoerend en instrumentaal gericht. 
ZKM is een heel ander georiënteerd project. 
Zeker in de eerste jaren was er weerstand . 
De student was teveel met zakelijke kanten 
bezigen verwaarloosde in die week zijn 
hoofdvakken. Het had onvoldoende prio~ 

riteit. Pas toen bleek dat de student er pro
fijt van had en heeft ·en de docenten zelf 
ook in de rol van tutor terecht kwamen, ver
beterde de situatie. De landelijke ontwikke
lingen hebben die in Utrecht inmiddels inge
haald. Zo richtte de Amsterdamse ' 
Hogeschool voor de Kunsten samen met 
Kunst &Co een prima website op over deze 
onderwerpen. 

Kenniseconomie in de zin van de kennis ver
markt~n is veel meer praktijkgericht dan de' 

ingewikkelde definities en 
de vermeende technologi
sche aspecten ervan. Dit 

, geldt in ieder geval voor 
de Hbo-opleiding, waar 

een tutor en een (externe) 
deskundige . De tutoren 
worden getraind in het 
voeren van dit gesprek en 
bij de verdeling van tuto
ren, externen en student 
wordt :-waar mogelijk- ook 
gekeken naar sociale facto -

Kenniseconomie 
deze ervaring is opgedaan. 
Kenniseconomie is vooral 
men~enwerk. Een mens 
zonder kennis is weinig 
waard, maar kennis die 
niet in mensen verankerd 
is, is nog minder waard. 

is vooral 

mensenwerk 

ren , zoals acht.ergrond , 
soort studie, man/vrouw: 

Kennis vermarkten 
De student die er voor kiest om de modu

le ZKM serieus te nemen, heeft er groot 
voordeel van. Dit blijkt uit de evaluaties van' 
de afgelopen 7 ja<;lr. BewUstwording, kennis 
en reflectie op de eigen situatie nu en in de 
toekomst grijpt diep in. Ook de gekozen 
vorm (seminarweek, 'toekomstplan en indivi
dueel gesprek).is van invloed. Een seminar
week heeft veel meer 'impact dan een aantal 
hoorcolleges verdeeld over de studiejaren. 
Concentratie werk·t. In ieder geval voor de 
'harde', praktische informatie. Maar het kan 
in sommige gevallen ook voor een schok 
zorgen bij die 'studiehoofden' die gedurende 
de eerste jaTen van hun studie vooral op 
hun instrumentale c.q. vocale ontwikkeling 
gericht zijn geweest. In die gevallen .zou in 
de nieuwe BaMa-structuur een zogenaamde 
O,riënterende Minor in de propedeuse uit
komst kunnen bieden. 

In de wereld van de kunst
vakopleidingen is veel te 
winnen door het breed ver
spreiden van ZKM. Het 
dwingt instituten en men-

sen tot keuzes. In het particuliere initiatief 
zijn goede voorbeelden van een totaaloplei
ding. We doelen hier op 'de werkwijze van 
o.a. de Rockacademie. Die heeft bij vier 
andere, wel al rijkserkende, instellingen tot 
gevolg gehad dat van~ege het succes tot 
oprichting van een vergelijkbare afstudeer
richtingen is overgegaan. Binnen de 

'gevestigde kunstvakopleidingen is ZKM een 
bitt,ere noodzaak; dat leert de ervaring van 
de afgelopen jaren wel! 

Aletta Hekker is van 'oorsprong musicus. De 
afgelopen 10 jaar heeft zij als interim- en 
verandermanager gewerkt. Momenteel is zij 
directeur van het Servicecentrum D66. 

Marcel Karreman is gitarist en als docent 
verbonden aan de HKU. Verder is hij aldaar 
projectleider van de beschreven ZKM-module. 
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