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DE TOEKOMST VAN DE 
ABV & ARTCODE

- Jost van Hest, Heddy van Asten & Gitta Pardoel -

Geschiedenis en ontwikkeling

De sector Beeldend aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg kent 
op dit moment twee bachelor-opleidingen: de Docentenopleiding Beeldende 
Kunst en Vormgeving en een vormgeversopleiding: Art, Communication and 
Design(ArtCoDe).  Twee krachtige beeldende opleidingen onder één dak die elkaar 
de komende jaren steeds nadrukkelijker zullen aanvullen en versterken. 
In de nu honderdjarige geschiedenis van de Academie voor Beeldende Vorming is de 
opleiding steeds gericht geweest op onderwijs, educatie en kunst- en cultuuroverdracht. 
Studenten voorbereiden op het educatieve veld, in de breedste zin van het woord, 
is een tot op de dag van vandaag terugkerende kernactiviteit van de Tilburgse Academie.
Wat opvalt is dat deze activiteiten van meet af aan, met uitzondering van enkele 
korte periodes, ingebed zijn geweest in een omgeving waarin ook de autonome en 
toegepaste kunsten een rol van betekenis speelden. Vanuit Den Haag geregisseerde 
bezuinigingen hebben er echter toe geleid dat de autonome beeldende opleidingen 
uiteindelijk uit het Tilburgse verdwenen. 
Zo wist de  Academie zich in de jaren tachtig van de vorige eeuw, ondanks een reeks 
aan bezuinigingen, in een proeftuinsituatie te plaatsen. Die proeftuin hield in dat, 
naast de vijfjarige eerstegraaddocentenopleiding, vanaf 1985 zogenaamde vrije 
studierichtingen met een vierjarige studieduur mochten worden aangeboden. 
Naast de docentenopleidingen kwamen er opleidingen Tweedimensionale, 
Driedimensionale en Audiovisuele Vormgeving, Textielvormgeving, Theatervorm-
geving en Vormgeving voor Educatieve Doeleinden. Begin jaren negentig zorgde een 
nieuwe  bezuinigingsgolf in het kunstonderwijs ervoor dat alle kunstopleidingen in 
Nederland in 1994 van een 5 naar 4-jarige opleidingsduur teruggingen – volgens de 
botte kaasschaafmethode.  In de tweede helft van dat decennium ging de operatie 
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‘Wissen en Witten’ van start. Een operatie die leidde tot de afbouw van de eerder 
genoemde vrije studierichtingen. De Academie werd als gevolg hiervan louter nog 
een docentenopleiding. 
Vanaf januari 2000 komt er een bestuurlijke samenwerking tussen Fontys en 
de Hogeschool Zuyd Maastricht tot stand. Als uitvloeisel hiervan wordt er een 
pilotproject opgezet dat gericht is op het onder gezamenlijke verantwoordelijkheid 
inrichten van een opleiding Visuele Communicatie (Viscom). Hiermee krijgt de 
Academie in Tilburg naast zijn docentenopleidingen opnieuw een beeldende niet-
docentenopleiding in zijn directe omgeving. Terugkijkend moet helaas geconcludeerd 
worden dat er van een inhoudelijke positieve wederzijdse beïnvloeding van deze twee 
beeldende opleidingen weinig terecht is gekomen.
Door allerlei oorzaken is het niveau van de opleiding Visuele Communicatie 
nooit geworden wat we ervan verwacht hadden. Ten opzichte van de andere 
vormgevingsopleidingen in de regio bleek de opleiding Visuele Communicatie in 
Tilburg te weinig onderscheidend te zijn. Andere opleidingen hadden bovendien een 
rijkere historie op dit gebied en trokken dan ook de meest getalenteerde studenten 
aan. De docentenopleiding en de opleiding Visuele Communicatie kenden een 
gemeenschappelijk propedeutisch jaar met een voornamelijk op de docentenopleiding 
gericht curriculum. Studenten die aan het eind van het propedeutisch jaar kozen voor 
de opleiding Viscom lieten zich te vaak leiden door een negatieve keuze: “ik wil geen 
docent in een beeldend vak worden maar wil wel aan de Tilburgse Academie blijven 
studeren - dus ik kies voor Viscom” zo luidde de redenering.
Met het aantreden van het VVD-CDA gedoogkabinet kwamen Kunstopleidingen 
opnieuw en nadrukkelijk op de politieke agenda. Rigoureuze ingrepen in de 
sector leken onvermijdelijk. Welke maatregelen te verwachten zijn van een nieuwe 
regeringscoalitie, in het perspectief van het Lente-akkoord  (een interregnum) is nog 
onduidelijk, maar dat de kunstopleidingen aan nieuwe bezuinigingen zullen kunnen 
ontsnappen, lijkt onwaarschijnlijk.
Om met het oog op de toekomst inzicht te krijgen in ambities en positionering van 
de HBO -kunstopleidingen zijn deze opleidingen het afgelopen jaar zorgvuldig 
in beeld gebracht. De FHK-notitie ‘Minder en Meer’ is hier het resultaat van. De 
landelijke opdracht aan de kunstopleidingen om zich te profileren heeft voor de 
sector Beeldend van de FHK opgeleverd dat de docentenopleiding nadrukkelijker 
dan ooit in de etalage wordt geplaatst. De opleiding tot docent Beeldende Kunst en 
Vormgeving bestrijkt het totale educatieve terrein van basisschool tot en met hoger 
onderwijs, zowel binnen- als buitenschools, van museumeducatie tot kunstzinnige 
cursussen voor volwassenen. Het buitenschoolse gebied wordt als evenwaardig aan 
het binnenschoolse gebied gezien.

Docentenopleiding

De invoering van de ongegradeerde vierjarige docentenopleiding heeft de 
docentenopleidingen beeldende kunst en vormgeving voor een lastige opgave
geplaatst. Het is ondoenlijk om studenten in vier jaar tijd startbekwaam te maken 
voor alle vormen van onderwijs, zowel binnen- als buitenschools, zowel het voor het 
eerste-als tweedegraadgebied. Er zullen hoe dan ook curriculumkeuzes gemaakt 
moeten worden. Keuzes waarin de student en zijn beroepsperspectief richtinggevend 
zullen zijn voor de inhoud die wordt aangeboden. Zo moet een student na een gedegen 
voorbereiding in de kunstpraktijk, kunsttheorie en onderwijstheorie kunnen kiezen 
voor een beroepsperspectief met bijbehorend curriculum. Alleen door te kijken naar de 
student en zijn beroepsperspectieven en wensen en de daarvan afgeleide competenties, 
kan je bepalen wat de juiste invulling van een curriculum is. Een student die opteert 
voor de buitenschoolse kunsteducatie zal om de juiste startkwalificaties te bemach-
tigen andere accenten in zijn studie moeten leggen dan een student die een ander 
toekomstperspectief voor ogen heeft. Wil een student in het VMBO gaan werken dan 
zal hij tijdens zijn studie vooral veel tijd met vmbo-leerlingen door moeten brengen. 

ArtCoDe

Ook binnen de opleiding Vormgeving hebben er veranderingen plaatsgevonden. 
De opleiding Visuele Communicatie is vanaf 1 september 2011 overgegaan in de 
vierjarige opleiding Art, Communication and Design. Een opleiding die zich onder 
andere door haar gerichtheid op de beeldende beïnvloeding van de ruimte waarin 
podiumkunsten zich afspelen en de beïnvloeding van architectonische ruimte sterker 
dan ooit profileert ten opzichte van de opleidingen in de regio. ArtCoDe is een 
internationaal georiënteerde, interdiciplinaire en multidisciplinaire ontwerpopleiding. 
Studenten worden opgeleid tot geëngageerde, eigenzinnige ontwerpers van producten 
en diensten waarbij interactie tussen mens, product, ontwerp en omgeving centraal 
staat. Een student kan zich verdiepen in 3 domeinen: Performance and Experience 
Design, Time Based Media en Communication and Graphic Design. 

Performance and Experience Design focust op ontwerp voor performance, 
podium en ruimte. Uniek voor Nederland is dat bij de Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten alle kunstopleidingen onder één dak zijn gevestigd, waardoor de 
mogelijkheid tot interdisciplinair experimenteren zich voortdurend aandient en 
gestimuleerd wordt. In het bijzonder voor dit domein van wezenlijk belang.                                                                       
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Time Based Media legt de nadruk  op het ontwerpen van interactieve-
lineaire en non-lineaire media. 
Communication and Graphic Design legt de focus  op grafisch ontwerp 
en branding 

Met de start van de opleiding Art, Communication and Design is de inbedding van 
de docentenopleiding BKV in een krachtige beeldende omgeving van waaruit nieuwe 
impulsen kunnen ontstaan in beginsel gerealiseerd. Wederzijdse beïnvloeding door 
beide opleidingen zal, zoals eerder opgemerkt,  in de nabije toekomst de totale kwaliteit 
van de sector Beeldend versterken.

Tot slot

Via onze studenten en afgestudeerden maken leerlingen en cursisten in de binnen- 
en buitenschoolse kunsteducatie kennis met de kracht en  noodzaak van de verbeelding. 
De rol van onze studenten is in dit opzicht misschien wel belangrijker dan ooit. 
Immers, door verregaande bureaucratisering en technocratisering van onze 
samenleving is er steeds minder aandacht voor de diversiteit  en uniciteit van mensen 
en hun denkbeelden en gevoelens. Format-denken, scorebord- management en op 
politiek niveau prediken van angst voor ‘het andere’ zijn uitingen van een ontwikkeling 
die de verbeelding verhinderen een voet aan  de grond te krijgen. We zien in dit opzicht 
ook voor  de opleiding ArtCoDe een belangrijke taak weggelegd. Studenten zullen door 
middel van hun beeldende interventies in de ruimtelijke werkelijkheid toeschouwers 
confronteren met de fantastische wereld van de verbeelding. De verwondering die wordt 
opgeroepen zal een motief zijn om vaker kennis te willen maken, zowel praktisch als 
beschouwelijk, met de beeldende kracht van de producten die de ArtCoDe-abituriënten 
tot stand brengen. Op deze wijze leveren onze opleidingen een bijdrage aan hun sociaal- 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Jos van Hest, sectorleider Beeldend
Heddy van Asten, studieleider DBKV
Gitta Pardoel, studieleider ArtCoDe

      
DE ACADEMIE, 

EEN KLEINE GESCHIEDENIS
- Tijn Vaes -

“Talent is een mes dat aan twee kanten snijdt. Wat je geschonken krijgt, is niet echt van jou. 
Echt goede kunst is iets waar je aan moet werken, mee moet worstelen, in je macht 

moet zien te krijgen.”

Sarah Thornton, kunsthistorica en sociologe, auteur van het prikkelende en tevens 
vrolijk stemmende Seven Days in the Art World ontlokte aan Paul Schimmel, 
hoofdconservator van het Museum of Contemporary Art (Los Angeles) het boven-
staande antwoord op de vraag ‘Hoe word je een goed kunstenaar’? De vraag is, evenals 
het antwoord misschien wel van alle tijden, zij het met accentverschillen. Het kwalitatief 
goede kunstenaarschap vraagt nu –en eigenlijk al sinds het begin van de 20ste eeuw- een 
andere kritische houding dan voorheen, een voortdurende zoektocht vooral, bereidheid 
tot onvoorwaardelijke werklust en een worsteling met het niet vanzelfsprekende, met het 
onvoorspelbare! Aanleg en talent worden hierbij voorondersteld.
In één van de essays in het genoemde boek heeft Thornton op haar beurt gepoogd te 
achterhalen wat een ‘goede kunstacademie’ teweegbrengt bij leerling en kunstenaar. 
Daarbij fileert de kunsthistorica indirect het doel en het onderwijs van de academie. 
Haar historische achtergrond, evenals haar sociologische belangstelling verraden een 
sterke interesse in recente ontwikkelingen in kunst en kunstonderwijs.1

Eenvoudig en ‘tijdloos’, zo lezen we, is Paul Schimmels antwoord. Vooral het tweede 
deel ervan benadrukt de voorwaarde die aan de totstandkoming van kunst moet 
worden gesteld. Van de (aankomende) kunstenaar worden buitengewone inspanningen 
verwacht, waarvan, zij het met een wisselende kleuring, in wezen altijd sprake is geweest. 
De huidige academie is in het beste geval een omgeving waarin de door Schimmel 
genoemde zaken worden uitgelokt, geleerd en gekoesterd. En anders misschien dan in 
het verleden, in een wereld die meer dan ooit onderhevig is aan verandering.
Dit artikel wil enig inzicht verlenen in de rijke, evenwel soms turbulente geschiedenis 
van de West-Europese academie voor kunst. Ontwikkelingen die kenmerkend zijn voor 

.


