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Aanvullend
De NVAO heeft de verantwoordelijkheidsverdeling en operationele structuur van Avans+ en

de Koningstheateracademie getoetst aan artikel 3, derde lid, onder c en d van de

Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs (Stcrt. 2010, nr. 14710). De

NVAO stelt vast dat is voldaan aan evengenoemde beleidsregel.

Beoordelingskader
Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2010, nr

21523).

Bevindingen
De NVAO stelt vast dat in het paneladvies deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op welke
gronden het panel de kwaliteit van de opleiding voldoende heeft bevonden.

Advies panel
Samenvatting bevindingen en ovenuegingen panel

De Bachelor of Cabaret van de Koningstheateracademie (KTA) die onder

verantwoordelijkheid van Avans+ te Den Bosch wordt uitgevoerd, is uniek voor Nederland.

Maar ook internationaal gezien is de opleiding zo typisch passend bij de Nederlandse

cultuur dat die nergens gelijksoortig wordt gegeven. De KTA levert ieder jaar cabaretiers af
die hun weg vinden op de vele kleine en grote podia die Nederland rijk is.
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pagina 2 van 5 Beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij cabaret: impresariaten, directeuren van zalen en

cabaretiers, voelen zich nauw verbonden met deze opleiding die nog geen 50 studenten

telt.

Avans+ heeft een volledig en transparant aanvraagdossier ingediend dat een getrouw beeld
geeft van inhoud en vormgeving van de opleiding.

De eindkwalificaties zijn in nauw overleg met het werkveld opgesteld. Daarbij werd als basis
gebruik gemaakt van het landelijk beroepsprofiel dat geldt voor de Bachelor of Theater.

Het programma is gedetailleerd en compleet voor de totale opleidingsduur van vier jaar

uitgewerkt. Alle activiteiten staan in het teken van de uitoefening van het beroep van

cabaretier. De student moet aan het eind van de opleiding een voorstelling kunnen

organiseren en uitvoeren. De cabaretier moet zich zelf kunnen verkopen op grond van een

welovenruogen ondernemingsplan en hij moet weten wat hij doet. Dat komt tot uitdrukking in

zijn portfolio en in zijn scriptie. Praktijkonderzoek is vanaf het eerste jaar in het programma

opgenomen. De opleiding hecht aan (zelf)reflectie en beschouwing omdat een cabaretier

een creatieve, sterke en zelfbewuste persoonlijkheid dient te zijn.

Het personeel dat de opleiding inzet is in voldoende mate aanwezig, enthousiast en

deskundig. Wanneer de deskundigheid binnen de eigen gelederen niet aanwezig is, dan

wordt die ingehuurd vanuit het uitgebreide netwerk dat de opleiding heeft.

Werkveldvertegenwoordigers en wetenschappers komen graag naar de KTA om over hun

specialisme te vertellen dan wel dat te demonstreren. De studiebegeleiders worden door de

studenten hoog geprezen.

De KTA is gevestigd in een passend gebouw met alle voozieningen die nodig zijn om de

opleiding te faciliteren. De bibliotheek kan beter worden uitgebaat.

Het kwaliteitszorgsysteem van de Bachelor of Cabaret is van dezelfde snit als dat van

Avans+. Het hele systeem wordt nauwkeurig gevolgd in de praktijk. Voor een kleinschalige

opleiding is het wel wat veel gevraagd, zo dacht het panel, maar het tegendeel bleek waar
te zijn. Het volgen van alle procedures werkt niet verstikkend maar juist bevrijdend. Alle

geledingen weten waar zij aan toe zijn en dat werkt'vrijheid' in de hand. Het systeem maakt

het in ieder geval mogelijk dat alle geledingen, maar vooral het werkveld, veel invloed

hebben op de inhoud en vormgeving van de opleiding.

De toetsing heeft het panel uitgebreid bestudeerd. Vooral de toetsing van het hbo-niveau is

bij iedere sessie tijdens het locatiebezoek aan de orde gekomen. Het panel heeft
geconstateerd dat de opleiding ruimschoots het hbo-niveau haalt en dat de toetsing van het

niveau nauwkeurig aan de hand van criteria en in vele vormen wordt toegepast. Helaas

heeft het panel geen scriptie kunnen inzien omdat de eerste scriptie nog geschreven moet

worden.

De Bachelor of Cabaret is een niet bekostigde opleiding. Studenten, de Gemeente Den

Bosch, het eigen impresariaat en de vrienden van de KTA zorgen al bijna 20 jaar voor een

adequate financiering waardoor het afgeven van een afstudeergarantie voor gestarte

studenten mogelijk is.



pag¡na 3 van s Het panel heeft met genoegen vastgesteld dat deze opleiding de toets der kritiek waar het
gaat om de basiskwaliteit van een bacheloropleiding met goed gevolg heeft doorstaan.

Advies van het panel
Het panel adviseert de NVAO om positief te besluiten ten aanzien van de kwaliteit van de

nieuwe opleiding hbo bachelor Bachelor of Cabaret van de Avans+.

Aanbevelingen
De NVAO onderschrijft de aanbevelingen van het panel om blijvend aandacht te besteden

aan de selectie van studenten en de uitbouw en werking van de bibliotheek.

Besluit
Op grond van het voorgaande besluit de NVAO de aanvraag uitgebreide Toets nieuwe

opleiding hbo-bachelor Bachelor of Cabaret van de Avans+ positief te beoordelen.

lngevolge het bepaalde in artikel 5a.10, tweede lid, in verbinding met artikel 5a.11, zesde

lid, van de WHW heeft de NVAO de directie van Avans+ in de gelegenheid gesteld zijn

zienswijze op het voornemen tot besluit 12 juni 2012 naar voren te brengen. De instelling

heeft geen opmerkingen en/of bezwaren geformuleerd op het voornemen tot besluit.

Graad: Bachelor.
Advies Croho-onderdeel overeenkomstig paneladvies: taal en cultuur

Van kracht tot en met 17 juli 2018

Den Haag, 18 juli2012

n Bollaert
(bestuurder)

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door

een belanghebbende bezwaar worden gemaakt bij de NVAO. De termijn voor het indienen

van bezwaar bedraagt zes weken.
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V = voldoende O = onvoldoende

Standaarden OordeelOnderwerp

De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat

betreft ¡nhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en

voldoen aan internationale eisen

I Beoogde
eindkwalificaties

2 De oriëntatie van het programma waarborgt de ontwikkeling

van vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk

onderzoek en/of de beroepspraktiik

3 De inhoud van het programma biedt studenten de

mooeliikheid om de beooode eindkwalificaties te bereiken

4 De vormgeving van het programma zet aan tot studeren en

biedt studenten de mogelükheid om de beoogde

eindkwaliflcaties te bereiken

5 Het programma sluit aan bij de kwal¡ficaties van de

instromende studenten

6 Het programma is studeerbaar

2 Programma

7 De opleiding voldoet aan wettelijke eisen met betrekking tot

de omvanq en de duur van het proqramma

I De opleiding beschikt over een doeltreffend

oersoneelsbeleid

I Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke,

onderwijskund¡ge en organ¡satorische realisatie van het

orooramma
'l 0 De omvang van het personeel is toereikend voor de

realisetie van het orooramma

3 Personeel

11 De huisvest¡ng en de maieriële voorzieningen zijn

toereikend voor de realisat¡e van het programma

12 De studiebegeleiding en de ¡nformat¡evoorziening aan

studenten bevorderen de studievoortgang en sluiten aan bü

de behoefte van studenten

4 Voorzieningen

13 De ople¡ding wordt per¡odiek geëvalueerd, mede aan de

hand van toetsbare streefdoelen

14 Bij de interne kwalite¡tszorg zijn de opleidings- en

examencommissie, medewerkers, studenten, alumni en het

afnemend beroeoenveld van de ooleidino actief betrokken

5 lnterne kwaliteitszorg

6 Toetsing I 5, De ople¡ding beschikt over een adequaat systeem van

toetsinq

7 Afstudeergarantie en
financiële voorzieningen

l6 De instelling geeft aan studenten de garantie dat het

programma volledig kan worden doorlopen en stelt

toereikende financiële voorzieningen beschikbaar

VAlgemene conclus¡e
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- Kees Horsman, voozitter, associé bij Van Beekveld & Terpstra;

- Herman Mariën, lid, opleidingshoofd podiumkunsten bij Artesis Hogeschool Antwerpen;

- Steven Schenk, lid, studiebegeleiderAmsterdamsetoneelschool & Kleinkunstacademie

van de Theaterschool (ATKA);

- Raf Walschaerts, lid, cabaretier en muzikant Kommil Foo;

- Myrthe Woddema, student-lid, student Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool

Leiden.

Het panel werd bijgestaan door Nancy Van San, beleidsmedewerker NVAO,
procescoördinator en Kees van de Meent, extern secretaris-


