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A.

Over deze
studiegids
In deze studiegids vind je belangrijke informatie over
het Koninklijk Conservatorium (hierna: KC) en het onderwijsaanbod. De studiegids bestaat uit vijf onderdelen:
1. Informatie over de organisatiestructuur van het KC en
de Hogeschool der Kunsten Den Haag (Hoofdstuk C)
2. Praktische informatie voor studenten en docenten (D)
3. Informatie over het onderwijs, de opleidingen
en onderzoek (E-J)
4. Contactinformatie van de afdelingen (K)
5. De Onderwijs- en Examenregeling (L)
Het onderwijsaanbod van het KC is groot. Om de hoeveelheid informatie overzichtelijk te houden, kiezen we ervoor
de informatie te verdelen over deze studiegids, de website
en het intranet van het conservatorium. Je zult in deze studiegids daarom regelmatig een verwijzing vinden naar de website
of het intranet. De studiegids bevat geen curriculumoverzichten
en vakbeschrijvingen per opleiding. We geven alleen
een globale beschrijving met verwijzingen naar de overzichten
en vakbeschrijvingen die in de Curriculum Handbooks te vinden
zijn. Deze zijn per afdeling samengesteld en zijn te vinden
op de website van het KC. Zo kunnen we aanpassingen in de
overzichten en beschrijvingen meteen doorvoeren en is
de informatie altijd actueel.
Het KC is een onderwijsinstelling en heeft tevens de belangrijke
rol van cultureel centrum met lokale, regionale en nationale uitstraling. We beschikken als enige conservatorium in Nederland
over een eigen concertzaal en een theaterzaal. Gedurende
het hele jaar wordt een omvangrijk programma met festivals,
workshops, dansvoorstellingen, operavoorstellingen, concerten
en presentaties aangeboden. Je vindt dit programma beschreven in de kwartaalbrochures en op de website.
We actualiseren deze studiegids jaarlijks. Als je suggesties
hebt voor verbetering van inhoud of opmaak, houden we ons
van harte aanbevolen.
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B.

Voorwoord –
studeren aan
het Koninklijk
Conservatorium
Het Koninklijk Conservatorium kijkt terug op een heel bijzonder
en verontrustend academisch jaar. Geconfronteerd met het
COVID-19-virus moest het conservatorium het gebouw op 18
maart voor een aanzienlijke periode volledig sluiten. Binnen
enkele dagen vond het onderwijs online plaats. Alle lessen,
repetities en projecten die in het gebouw zouden plaatsvinden, werden afgelast. Zelfs de eindpresentaties, die het
conservatorium in de laatste maanden van het studiejaar altijd
zo’n dynamisch gevoel geven, vonden allemaal online plaats.
Een ongekende situatie. Desalniettemin ging het onderwijs,
dankzij de enorme inzet en het ongelooflijke doorzettingsvermogen van docenten, studenten en personeel, door en konden
veel studenten hun studie op tijd afronden. We kunnen niet
genoeg onze dank betuigen aan alle betrokkenen die dit mogelijk hebben gemaakt.
Na deze plotselinge noodsituatie gaan we nu het nieuwe studiejaar in. Hoe ziet het studiejaar eruit?
Allereerst willen we benadrukken dat het Koninklijk
Conservatorium blijft streven naar hoge artistieke standaarden
en hoogwaardige onderwijskwaliteit. De curricula die door
de afdelingen zijn opgesteld en zijn vastgelegd in de Curriculum
Handboeken (te vinden op koncon.nl) vormen de basis voor
alle onderwijsactiviteiten die plaatsvinden. Tegelijkertijd zullen we rekening moeten houden met de beperkingen die de
Nederlandse overheid vanwege het COVID-19-virus aan het
hoger onderwijs heeft opgelegd. De regels voor het bewaren
van ’social distancing’ hebben een flinke impact op het aantal
studenten dat in elke klas of studio is toegestaan, waardoor
de beschikbaarheid van onze faciliteiten wordt beperkt.
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In het kort kunnen we aan het begin van het studiejaar
de volgende situatie verwachten:

’career skills’, aangeboden in hybride vorm, waarbij studenten
de kans krijgen om in korte tijd en in kleine groepen
eigen projectactiviteiten te ontwikkelen in het Theater
de Regentes en omgeving.

1. Aan het begin van het studiejaar zal het ‘face-toface’ onderwijs geleidelijk worden opgestart.
We zijn ons er terdege van bewust dat ‘live’ onderwijs,
of het nu in één-op-één lessen, groepslessen
of projectactiviteiten is, een fundamentele rol speelt
in het conservatoriumonderwijs. De huidige versoepeling
van de beperkingen maakt het mogelijk om in september
met ‘live’ lessen te beginnen, maar slechts geleidelijk en in
afwisseling met een voortzetting van online lessen. Waar
aan het begin van het studiejaar nog de nadruk zal liggen
op online lessen in verhouding tot ‘face-to-face’ lessen,
hopen we deze balans (afhankelijk van de ontwikkelingen
rond het virus) op verschillende momenten tijdens
het studiejaar bij te stellen.

4. De huidige situatie biedt ook kansen met betrekking
tot nieuwe didactische werkvormen. We hebben
de afgelopen maanden veel geleerd over het gebruik
van online leermiddelen en het is duidelijk dat veel
van deze ervaringen ook nuttig zijn voor de toekomst.
Het is te verwachten dat er didactische methoden worden
ontwikkeld en gebruikt die anders zijn dan de methoden
die we in het verleden gewend waren. Zo worden plannen
ontwikkeld om het theorieonderwijs te herstructureren
tot een hybride vorm van online instructie en offline
praktijkonderwijs in kleine groepen. Een deel van de
projecten kan worden ondersteund met internationale
online masterclasses. We gaan op zoek naar middelen
om onze docenten een sterke technische en didactische
ondersteuning te bieden.

2. Het Koninklijk Conservatorium staat bekend om het
grote aantal mooie projecten dat jaarlijks plaatsvindt.
We zetten ons in om dit studiejaar door te gaan
met projectactiviteiten: er zullen sommige grote
ensembleprojecten plaatsvinden (mogelijk op externe
locaties, buiten het conservatorium) en we zullen
ons zoveel mogelijk focussen op kleine ensembleactiviteiten. Dit biedt ons ook nieuwe kansen voor
nauwere samenwerking tussen deze ensembleactiviteiten in de uitvoerende afdelingen en de afdelingen
Compositie, Sonologie en Art of Sound.

5. Vanuit organisatorisch oogpunt gaat het conservatorium
een nieuw roosterprogramma gebruiken, dat zorg moet
dragen voor een optimaal roosterproces en gebruik
van onze faciliteiten. Daarnaast willen we grotere
groepslessen mogelijk maken door te zoeken naar
faciliteiten buiten het conservatorium. Wat planning betreft:
we verwachten aan het begin van het studiejaar een rooster
beschikbaar te hebben waarin alle vormen van onderwijs
zijn opgenomen (één-op-één lessen, groepsonderwijs,
projecten en zelfstudie). Dit rooster blijft van kracht tot de
herfstvakantie in oktober, wanneer het rooster zal worden
herzien en, als de ontwikkelingen dit mogelijk maken,
we meer offline activiteiten kunnen introduceren. Hetzelfde
zal gebeuren rond de kerstvakantie. Zo kunnen we flexibel
reageren op de ontwikkelingen zoals ze zich voordoen.
Helaas kan dit ook leiden tot meer beperkingen bij een
tweede golf van infecties door het virus.

3. Het studiejaar begint met een introductieweek genaamd
‘Start-Up!’ (een nieuwe naam voor het voormalige ‘First
Year Festival’) voor onze nieuwe bachelorstudenten.
We hebben er bewust voor gekozen om onze nieuwe
studenten ‘live’ te verwelkomen in het conservatorium
en hen een hybride programma aan te bieden dat,
zowel online als offline, kleine groepsactiviteiten
biedt. Met deze aanpak willen we het doel van de
introductieweek vasthouden: nieuwe studenten de kans
geven om vertrouwd te raken met de afdelingen,
docenten en het conservatorium in het algemeen,
maar ook met elkaar. Tijdens de Start-Up! week zal ook
een ‘entrepreneurial bootcamp’ getiteld ‘Explore
New Playgrounds’ plaatsvinden voor alle Bachelor 2
studenten in de uitvoerende afdelingen. Net als de StartUp! week wordt deze bootcamp, een nieuw vak gericht op
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Het is met deze (en vele andere) maatregelen dat we
de leerervaring van onze studenten als onze belangrijkste prioriteit centraal willen stellen.
Naast deze uitdagende situatie wordt studiejaar 2020/21 ook
het jaar waarin we verhuizen naar het nieuwe gebouw Amare.
We hopen een nieuwe start te maken in een schitterend nieuw

B - 13

gebouw midden in de stad met hoogstaande faciliteiten en met
de aanwezigheid van professionele podiumkunstenorganisaties
als directe buren en medewerkers.
Studiejaar 2020/21 wordt een uniek jaar in de geschiedenis van het Koninklijk Conservatorium. Het wordt ongetwijfeld een jaar met uitdagingen, maar ook verwachten
we dat het nieuwe jaar een frisse blik biedt op vele nieuwe
en inspirerende perspectieven. Ik nodig jullie allen uit om actief
bij te dragen aan deze situatie en deel uit te maken van een
boeiende nieuwe stap in de toekomstige ontwikkeling van het
conservatorium.
Martin Prchal, adjunct-directeur onderwijs
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C.

Organisatie
C.1 De Hogeschool der Kunsten Den Haag

De Hogeschool der Kunsten Den Haag (HdK) is de overkoepelende organisatie van de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium
(KC). De twee faculteiten hebben elk een eigen directeur.
De directeuren zijn lid van het College van Bestuur. Daarnaast
zijn er twee interfaculteiten: ArtScience en de School voor Jong
Talent. De Hogeschool heeft haar missie als volgt verwoord:
‘Kunst is van onschatbare waarde, zowel intrinsiek als voor
een leefbare wereld. De Hogeschool der Kunsten draagt daaraan bij door kunstenaars op te leiden die een inspirerende
en leidende rol kunnen spelen in de creatie, ontwikkeling,
uitvoering en innovatie van de kunsten in een internationale context.’
De Hogeschool voert deze missie uit met een breed palet
aan educatieve en artistieke activiteiten. Ze verzorgt onderwijs, organiseert projecten, uitvoeringen en exposities,
is actief in internationale samenwerking en uitwisseling, brengt
interdisciplinair onderwijs van de grond en heeft onderzoek
tot kernactiviteit gemaakt. Kernwaarden van de Hogeschool
zijn excellentie, een kritische en onderzoekende houding, innovatie, traditie, internationaal, diversiteit, verantwoordelijkheid en samenwerking. Het instellingsplan 2019-2024, waarin
de identiteit, onderwijsvisie- en aanpak staat beschreven, is in
te zien via koncon.nl/over-koninklijk-conservatorium.
Het College van Bestuur bestaat uit:
• Marieke Schoenmakers, voorzitter
• Henk van der Meulen, vicevoorzitter
Het College is belast met het besturen van de Hogeschool, en is
daarmee verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen
van de Hogeschool, de strategie, de financiering en het beleid.
Hierover legt het College van Bestuur verantwoording af aan
de Raad van Toezicht. Het College stelt jaarlijks het Bestuurlijk
Jaarverslag op.
Via een gemeenschappelijke regeling met de Universiteit
Leiden geeft de Hogeschool vorm aan de Academy of Creative
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and Performing Arts (ACPA), waarin de Hogeschool
en Universiteit wederzijds onderwijs en (promotie)onderzoek ontwikkelen. De directeur van de Academy of Creative
and Performing Arts (ACPA) is door het Bestuur van de Faculteit
der Geesteswetenschappen van de Universiteit benoemd
op voordracht van het College van Bestuur van de Hogeschool.

het curriculum opgenomen vak op basis van eerdere studie of eerder verworven competenties, kun je deze aanvragen bij de Examencommissie. De vrijstellingsprocedure
is opgenomen in de OER. Zie hoofdstuk L - artikel 25, of ga naar
intranet.koncon.nl/esc.
De Examencommissie kent de volgende leden:
• Enno Voorhorst, Klassieke Muziek - voorzitter
• Yvonne Smeets, Jazz - vicevoorzitter
• Mirjam van den Broek - ambtelijk secretaris
• Ernst Bergmans, externe deskundige
• Catharina Boon, Dansvakopleiding
• Phyllis Ferwerda, Zang
• Jasper Grijpink, Theorie
• Johan van Kreij, Sonologie
• Suzan Overmeer, Docent Muziek
• Lotte Sprengers, KABK

Op de website van de Hogeschool der Kunsten zijn alle reglementen, protocollen en statuten te vinden. Deze informatie
is bestemd voor studenten, docenten en medewerkers.
Nadere informatie is te vinden op hogeschoolderkunsten.nl

C.2 Interfaculteit School voor Jong Talent

De School voor Jong Talent biedt aanstormend kunstzinnig jong
talent de mogelijkheid om een intensief voorbereidend beroepstraject voor dans, muziek of beeldende kunst en vormgeving
te combineren met regulier basis- of voortgezet onderwijs.
Hierbij streven we naar een hoog niveau en een internationale
standaard. Natuurlijk zijn de leerlingen allemaal zeer verschillend, maar ze delen het plezier en de passie om hun creatieve
grenzen te verkennen en te verleggen. Iedere leerling ontwikkelt
voor zich ook het ‘gereedschap’ om zijn of haar specifieke talent
inhoud en vleugels te geven: vakmanschap, discipline, toewijding en, niet in de laatste plaats, het vermogen om dat talent
met anderen te delen.

De bijeenkomsten van de Examencommissie vinden over
het algemeen één keer per maand plaats. De Examencommissie
heeft een eigen pagina op het intranet van het conservatorium,
waar de agenda’s en verslagen van de bijeenkomsten kunnen
worden bekeken. Zie intranet.koncon.nl/examcommittee.
De Examencommissie kan worden bereikt
via examencommissie.kc@koncon.nl of via het postvak
op de eerste verdieping (M-gang).

Nadere informatie over de School voor Jong Talent is te
vinden op svjt.nl

C.4 Opleidingscommissie Koninklijk Conservatorium

De Opleidingscommissie adviseert over en heeft
instemmingsrecht op een aantal artikelen uit de Onderwijsen Examenregeling en controleert de naleving. De commissie
adviseert daarnaast (gevraagd en ongevraagd) over alle andere zaken betreffende het onderwijs. De commissie bestaat
uit vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel
en studenten van verschillende opleidingen. In het Statuut
Opleidingscommissies HdK (zie hogeschoolderkunsten.nl)
worden zowel de wettelijke taken van de Opleidingscommissie
als het reglement rondom de samenstelling en werkwijze van de
Opleidingscommissie beschreven.
De Opleidingscommissie kent de volgende leden:
• Mirjam van den Broek (staf) - ambtelijk secretaris
• Justin Bennett (docent)
• Joris van Deventer (student)
• Sander van Dorst (student)

C.3 Examencommissie Koninklijk Conservatorium

Het College van Bestuur heeft een Examencommissie ingesteld die tot taak heeft toe te zien op de organisatie en het
verloop van tentamens, presentaties en eindpresentaties.
De Examencommissie is onder andere verantwoordelijk
voor het benoemen van de commissies van examinatoren,
het uitreiken van getuigschriften, het verlenen van vrijstellingen
en ziet toe op een correcte toepassing van de Onderwijsen Examenregeling (OER). De exacte opdrachtstelling
is vermeld in de Regeling Examencommissies HdK.
Het Huishoudelijk Reglement Examencommissie KC bevat
de regels en voorschriften voor de werkwijze van de
Examencommissie. Zie intranet.koncon.nl/examcommittee
voor dit reglement. Als je een vrijstelling wenst voor een in
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•
•
•
•
•
•
•

Marjolein Niels (staf)
Anne Ofman (docent)
Felix Schlarmann (docent)
Ursula Skaug (student)
Ward Spanjers (docent)
Julia Stegeman (docent)
vacature, Master Sonologie (student)

•
•
•
•
•

De DMR-KC heeft een eigen pagina op het intranet waar
je allerlei informatie, nieuws en de agenda’s en verslagen van de
bijeenkomsten vindt: intranet.koncon.nl/advisorybodies/
representativeadvisoryboards.

De bijeenkomsten van de Opleidingscommissie zijn openbaar en vinden over het algemeen plaats op de tweede
dinsdag van de maand. De Opleidingscommissie heeft
een eigen pagina op het intranet, waar de agenda’s
en verslagen van de bijeenkomsten kunnen worden bekeken.
Zie intranet.koncon.nl/advisorybodies/educationcommittee.

De Deelmedezeggenschapsraad KC kan worden bereikt
via dmr@koncon.nl
De Centrale Medezeggenschapsraad bestaat uit de
volgende leden:
• Beleke den Hartog (docent KABK) - voorzitter
• Steef Eman (docent KABK) - vicevoorzitter
• Kolja Meeuwsen (docent en voorzitter DMR-SvJT) - secretaris
• Ábel Fazekas (student KC)
• Jakob Gaede (student KC)
• Frederik Klanberg (student en voorzitter DMR-KABK)
• Anka Koziel (docent KC)
• Marcos Kueh Shenh Pang (student KABK)
• Ilze van der Vlist-de Ridder (staf KC)
• Piet Verkleij (student ArtScience)
• Ruth Fraser (staf en voorzitter DMR-CK) - toehoorder

De Opleidingscommissie kan worden bereikt
via oc@koncon.nl of via het postvak op de eerste
verdieping (M-gang).

C.5 Medezeggenschapsraad

De Hogeschool heeft twee deelmedezeggenschapsraden,
één voor de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten,
de DMR-KABK en één voor het Koninklijk Conservatorium,
de DMR-KC. De deelraden bestaan uit vertegenwoordigers
van personeel en studenten. Hiernaast heeft de School
voor Jong Talent sinds 2019/20 ook een eigen medezeggenschapsraad geformeerd. Uit de KABK en KC deelraden wordt
de Centrale Medezeggenschapsraad gekozen, aangevuld met van
de interfaculteiten ArtScience en School voor Jong Talent elk één
vertegenwoordiger. De regelgeving rondom de medezeggenschap
vind je in het Reglement Medezeggenschap van de Hogeschool
der Kunsten Den Haag, zie hogeschoolderkunsten.nl.
Het reglement fungeert als kader voor de communicatie tussen
het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad
en tussen de faculteitsdirecties en de respectieve deelraden.

De Centrale Medezeggenschapsraad kan worden bereikt
via cmr@hdkdenhaag.nl

C.6 Studentendecaan

De studentendecaan is een aanspreekpunt waar studenten
komen met uiteenlopende problemen: praktische zaken zoals
studiefinanciering, mogelijkheden voor ondersteuning in geval
van onvoorziene acute financiële nood, maar ook persoonlijke
problemen. De student kan op eigen initiatief contact opnemen
met de studentendecaan. Daarnaast is er nauw contact tussen de studentendecaan en respectievelijk tutor, coördinator
en hoofdvakdocent. Vaak zijn het laatstgenoemde personen
die in eerste instantie zelf hulp bieden en indien meer hulp
wenselijk is wijzen op de mogelijkheid om binnen school hulp
te krijgen van de studentendecaan. De hulp van de studentendecaan kan overigens ook bestaan uit het samen met de
student bekijken welke hulp buiten school adequaat kan zijn.

Leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen.
Personeelsleden éénmaal in de drie jaar, studentleden éénmaal
in de twee jaar. In november 2020 zijn er verkiezingen voor
de studentleden (zittingstermijn 2021-2022).
De Deelmedezeggenschapsraad KC bestaat uit de volgende leden:
• Ruth Fraser (staf) - voorzitter
• Ilze van der Vlist - de Ridder (staf) - vicevoorzitter
• Gita Dirveika (student) secretaris

C - 22

Ábel Fazekas (student)
Jakob Gaede (student)
Renee Jonker (docent)
Anka Koziel (docent)
Olga Kuznetcova (student)
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Natuurlijk ligt in alle gevallen de beslissing bij de student.
De gesprekken met de studentendecaan zijn vertrouwelijk.
Als het om praktische zaken gaat zijn deze meestal in een
of twee gesprekken van een half uur op te lossen. In een aantal
gevallen kunnen er meer gesprekken plaatsvinden. Het gaat
hierbij meestal om studenten met een functiebeperking zoals:
ADHD, Asperger, dyslexie die door de Wet Gelijke Behandeling
een beroep doen op extra begeleiding.

Kwaliteitscultuur op het
Koninklijk Conservatorium
Lemniscaat van Continue Verbetering

C.7 Quality Culture

Het KC heeft een heldere visie op kwaliteit waarin de artistieke
standaarden van ons onderwijs (artistic standards)
en de onderwijskundige kwaliteit en de monitoring daarvan
(educational quality) integraal met elkaar zijn verbonden.
Zo verleggen we het uitgangspunt van kwaliteitszorg naar
een kwaliteitscultuur op het KC.
De belangrijkste achtergrondgedachte hierbij is een sterke verbinding te realiseren tussen hoe kwaliteit intern en extern wordt
ervaren. De resultaten van de interne kwaliteitsinstrumenten
vormen input voor de externe instrumenten en vice versa.
Dit is zichtbaar gemaakt in de afbeelding op de
volgende pagina.
De resultaten van alle onderzoeken kun je terugvinden op de
intranetpagina van Quality Culture, intranet.koncon.nl/
qualityculture en worden tevens regelmatig geplaatst in de
interne nieuwsbrief van het KC.

Externe perceptie /
validatie van kwaliteit

Interne perceptie /
validatie van kwaliteit

Verbeteren

Ev
alu
ere
n

Extern
• Werkveldoverleg
• Alumnionderzoek
• Accreditatie bezoeken
• Critical friends
• (Internationale) externe
commissieleden
• (Internationale) benchmarking

Nadere informatie kan worden verkregen bij
Quality Culture: Janneke Ravenhorst,
Frederique Luijten en Judith Cremers.
qualityculture@koncon.nl
Tuinkamer 2 (T002)

Wij brengen de uitgangspunten en verwachtingen
met betrekking tot de omgangsvormen binnen de Hogeschool

Koninklijk
Conservatorium
Den Haag
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C.8 Integriteitscode Hogeschool der Kunsten

eterplann
/ verb
en
itse
t
i
l
a
Kw

erne verantwoord
Ext
ing

Nadere informatie kan worden verkregen via Elke de Roos:
e.deroos@koncon.nl
koncon.nl/studentendecaan
Kamer: M108

/ rapporteren

Intern
• Studenttevredenheidsonderzoek (STO)
• Vak- en projectevaluaties
• Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
• Jaarplannen van de afdeling
• Studentenpanels
• Input van opleidings- en
examencommissies
• Managementinformatie (instroom,
doorstroom, rendement etc.)

Plan
Plannen wat we
gaan doen en hoe
we dit gaan doen

Do
Doen wat we
hebben gepland

Act
Aanpassen wat
niet volgens plan
is verlopen

Check
Controleren of
alles volgens plan
is verlopen

expliciet onder de aandacht bij alle medewerkers en studenten.
De Integriteitscode, ook wel Gedragscode Omgangsvormen
genoemd, is onderdeel van het beleid van de Hogeschool op het
gebied van een stimulerende, veilige en discriminatievrije studie- en werkomgeving. Andere onderdelen
van dit beleid zijn de klachtenregeling Ongewenst
Gedrag en het Protocol Vertrouwenspersoon (zie C.9).
In de Integriteitscode worden de uitgangspunten vastgelegd die gelden voor de wijze waarop medewerkers
en studenten binnen de Hogeschool der Kunsten Den Haag
met elkaar omgaan.

• Voor hulp bij acute dreiging van zelfdoding: 113 (crisislijn
zelfmoordpreventie)
• Voor vragen en begeleiding na aanranding of verkrachting:
Centrum Seksueel Geweld 0800 –0188
Deze nummers zijn 24 uur per dag bereikbaar.

C.10 Gezondheidsklachten

Als je last hebt van gezondheidsklachten, zoek dan tijdig hulp.
De studentendecaan (zie C.6) kan je hierbij op weg helpen.
Je kunt onder andere terecht bij het Medisch Centrum voor
Dansers & Musici (MCDM). Dit is een landelijk expertisecentrum
en biedt gespecialiseerde zorg aan dansers en musici. Als je
een verwijzing van je huisarts of een medisch specialist hebt,
dan kun je een afspraak maken bij het Haaglanden Medisch
Centrum in Den Haag.

Stel ongewenst gedrag, als je ermee te maken krijgt, altijd
aan de orde. Hetzij door betrokkenen rechtstreeks aan te spreken, hetzij door derden in te schakelen.
Nadere informatie over de Integriteitscode is te vinden
op hogeschoolderkunsten.nl

Ga voor meer informatie over het Medisch Centrum
voor Dansers & Musici naar haaglandenmc.nl en zoek bij
‘Specialismen’ naar ‘Medisch Centrum voor Dansers & Musici’

C.9 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag en Protocol
Vertrouwenspersonen

Marjon Kuijers (violiste) heeft sinds 1986 haar eigen praktijk Oefentherapeut Mensendieck. Zij behandelt cliënten
met uiteenlopende klachten: rugklachten, nekklachten
en klachten als gevolg van ms, stress, artrose, etc. Veel musici
vinden de weg naar haar praktijk. Tijdens het spelen van een
instrument komt de houding en de manier van bewegen uitgebreid aan bod.

Klachtencommissie Ongewenst Gedrag:
• Suzanne Konings, hoofd afdeling Theorie, KC
• Elleke Bijsterveld, docent School voor Jong Talent
• Taco Stolk, hoofd interfaculteit ArtScience

Plaatsvervangende leden:
• Julia Stegeman, docent afdeling Educatie, KC
• Peter de Graaf, docent School voor Jong Talent
• Niki van Strien, coördinator academiebreed onderwijs, KABK

Oefentherapie Mensendieck
Marjon Kuijers
lijfenmuziek.nl
Behandeling op afspraak

De vertrouwenspersonen van de Hogeschool zijn:
• Gerda van Zelm, docent Zang, KC
• Peter de Graaf, docent School voor Jong Talent
• Pauline Schep, coördinator Grafisch Ontwerpen, KABK

C.11 Studentenstatuut Hogeschool der Kunsten Den Haag
De Hogeschool der Kunsten Den Haag bezit
een Studentenstatuut waarin de rechten en de plichten
van de studenten staan beschreven. Het Studentenstatuut
bevat informatie over inschrijving, onderwijs en onderzoek,
tentamens en examens, studentenvoorzieningen, huisregels
en rechtsbescherming. Het Studentenstatuut is gepubliceerd
op hogeschoolderkunsten.nl/studenten/studentenstatuut.

Ga voor meer informatie over de Klachtenregeling
Ongewenst Gedrag en Protocol Vertrouwenspersoon
naar de website van de Hogeschool der Kunsten:
hogeschoolderkunsten.nl/gedragsregels/
protocol-vertrouwenspersoon
Hulplijnen
• Bij acuut gevaar of ernstige overlast (agressie, discriminatie,
seksuele intimidatie): 112 (politie)
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D.

Praktische informatie
D.1 Bibliotheek

We beschikken over een bibliotheek met een grote collectie
bladmuziek, boeken, naslagwerken, tijdschriften en cd’s.
De collectie is te raadplegen via de online catalogus van de
bibliotheek. Daarnaast hebben we een aantal abonnementen op databanken (medici.tv, JSTOR, Oxford Music Online
(New Grove), RILM, Donemus partituren, Babelscores), die je
via de bibliotheeksite op intranet kunt raadplegen. Zomer
2020 komt nkoda beschikbaar, een platform dat een omvangrijke collectie bladmuziek (partituren en partijen) van heel
veel muziekuitgevers digitaal ter beschikking stelt. Je kunt
de bladmuziek via allerlei ‘devices’ bekijken met behulp van de
nkoda app, de muziek voorzien van aantekeningen en je eigen
profiel opstellen. De bibliotheeksite biedt nog veel meer nuttige en interessante informatie voor studie en onderzoek. In de
bibliotheek zijn ook studie- en luisterplekken en pc’s voor algemeen gebruik voorhanden. Studenten, medewerkers en alumni
van het Koninklijk Conservatorium kunnen werken lenen.
Bibliotheek
Martie Severt (hoofd)
Netty Baarslag
Thijs van Kempen
Gregor Verwijmeren
Ria Warmerdam
+31(0)70 315 1572
library.kc@koncon.nl
koncon.nl/faciliteiten/bibliotheek
intranet.koncon.nl/services/library
Tweede verdieping M-gangen
Maandag t/m donderdag 10.30 – 18.00 uur en
vrijdag 10.30 – 16.00 uur.
Tijdens vakanties (indien niet gesloten) 14.00 – 16.00 uur.

D.2 Education Service Centre

De medewerkers van de afdeling Education Service Centre
(ESC) houden zich bezig met het organiseren en begeleiden
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van aanmeldingen en toelatingen van aankomende studenten.
De lesroosters worden hier gemaakt en er wordt voor gezorgd
dat studenten hun studievoortgang kunnen inzien in OSIRIS
Student. Het ESC zorgt er ook voor dat je na het behalen van al
je studiepunten een getuigschrift krijgt.
Het ESC helpt internationale studenten met het aanvragen
van visa en verblijfsvergunningen en met de inschrijving bij de
gemeente. In paragraaf D2.1 lees je meer over de mogelijkheid
om tijdelijk in het buitenland te studeren.

in te komen, maar wel een verblijfsvergunning (VVR) om langer
dan drie maanden in Nederland te kunnen verblijven.

Communicatie met jou als student vindt plaats op meerdere
manieren. Informatie vanuit het ESC betreffende aanmelden,
inschrijven, herinschrijven, uitschrijven en diplomering vindt
plaats via het e-mailadres dat je in Studielink hebt geregistreerd.
Daarnaast ontvang je informatie van de school, het hoofd van je
afdeling en docenten via het toegewezen @koncon e-mailadres.
Lees de berichten in deze inbox dus regelmatig. Zie pagina 43 voor
meer informatie.

Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV)
Kom je van buiten de Europese Unie en heb je NIET
de nationaliteit van een van de volgende landen: Australië,
Canada, Nieuw-Zeeland, Japan Verenigde Staten van Amerika
of Zuid-Korea, dan heb je eerst een Machtiging tot Voorlopig
Verblijf (MVV) nodig om naar Nederland te kunnen reizen;
dit is een inreisvisum. Zodra je bent toegelaten, ontvang
je in het kader van je inschrijving informatie en instructies
m.b.t. de aanvraag MVV en daaropvolgende VVR. Voor
de aanvraag moet je alle benodigde documenten uploaden in
‘OSIRIS Aanmeld’, in ieder geval geruime tijd voordat je naar
Nederland wilt reizen.
De International Students Adviser zal de aanvraag vervolgens
online indienen.
We vragen je om je, na aankomst in Nederland, z.s.m. te melden
bij de International Students Adviser en je paspoort met MVVsticker mee te nemen.

Zodra je bent toegelaten, ontvang je in het kader van je inschrijving informatie en instructies m.b.t. de aanvraag VVR. Voor
de aanvraag moet je alle benodigde documenten uploaden
in ‘OSIRIS Aanmeld’, bij voorkeur voordat je naar Nederland
reist. De International Students Adviser van het Koninklijk
Conservatorium zal de aanvraag vervolgens online indienen.

Tot slot heeft elke student een postvakje in de centrale hal van
het gebouw. Dat postvakje wordt gebruikt om informatie met je
te delen. Je eigen postvakje vind je beneden in de hal, tegenover de receptie. Mocht je je postvakje niet vinden, ga dan
langs de receptie.
D.2.1 Team International
Internationale studenten die naar Nederland komen
Het KC heeft een International Students Adviser bij wie je terecht
kunt met vragen over bijvoorbeeld visa, verblijfsvergunningen,
beurzen, internationale studieprogramma’s, medische zorg, verzekeringen en taalcursussen.

Let op: als je op basis van je nationaliteit een MVV nodig hebt
en je komt zonder die MVV naar Nederland, dan kun je niet
ingeschreven worden als student en moet je z.s.m. terug naar
je thuisland! Je kunt dan niet gebruikmaken van de studiefaciliteiten van het KC.

Kom je van buiten de Europese Unie (EU) / Europese Economische
Ruimte (EER), dan heb je tijdens je studie een geldige verblijfsvergunning (VVR) nodig en mogelijk ook een inreisvisum (MVV).
Kijk voor meer informatie op de website koncon.nl/international.

Inschrijven bij de gemeente
Elke student die aan het KC studeert, moet in principe ingeschreven staan op een geldig Nederlands woonadres. Deze
registratie gebeurt bij de gemeente in je woonplaats en wel
in de Basisregistratie Personen (BRP). Voor alle nieuwe internationale studenten van het KC die in Den Haag komen wonen
is er op donderdag 17 september 2020 de gelegenheid om de
verplichte registratie bij de gemeente (in de BRP) gemakkelijk
te regelen. Voor deelname moet je alle benodigde documenten meenemen. Je ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging
per e-mail. N.B. Wanneer je niet in Den Haag, maar in een andere gemeente gaat wonen, kun je niet deelnemen aan deze

Alle nieuwe studenten moeten zich via de gemeente op een
Nederlands adres laten inschrijven. Zie pagina 36 voor meer informatie over deze verplichte adresregistratie.
Verblijfsvergunning (VVR)
Ben je een internationale student uit Australië, Canada, Japan,
Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten van Amerika of Zuid-Korea,
dan heb je weliswaar geen inreisvisum (MVV) nodig om Nederland
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georganiseerde registratie op donderdag 17 september 2020.
Je zult voor registratie in de BRP dan zelf een afspraak moeten
maken bij de gemeente van je woonplaats.

• In de meeste gevallen ondersteuning van de gastinstelling
bij het zoeken naar huisvesting.
• Een unieke ervaring om je kennis uit te breiden en je
interculturele communicatievaardigheden te ontwikkelen.

Tijdelijk naar het buitenland (voor studie of stage)
Studenten van het KC kunnen een gedeelte van hun studie
in het buitenland volgen. ERASMUS+ is een mobiliteitsprogramma van de Europese Commissie met als hoofddoel
het bevorderen van samenwerking tussen de deelnemende landen
op onderwijsgebied. Je kunt kiezen voor een studie, maar ook voor
een stage. Er bestaan ook beurzen zoals ‘Holland Scholarship’,
waarbij studenten een verzoek kunnen indienen voor een studie
in het buitenland (buiten de EU) bij een partnerinstituut van het
Koninklijk Conservatorium. Bekijk het overzicht van alle partnerinstituten hier: koncon.nl/en/international/partner-institutions

ERASMUS+ Stage
Een stage binnen het ERASMUS+ programma biedt
de mogelijkheid om je horizon en professionele netwerk
te verbreden. Je kunt zelf kiezen wat voor stage je wilt doen
en bij welke organisatie, mits vooraf goedgekeurd door
je afdeling. Anders dan bij een studie, is het niet nodig dat de
organisatie een overeenkomst heeft afgesloten met het KC,
zoals in vorige paragraaf benoemd. Voor een stage kun je
een ERASMUS+ beurs aanvragen. Afhankelijk van je situatie
en afspraken met je afdeling is het mogelijk om studiepunten
toegewezen te krijgen. Ook ná je afstuderen bestaan
er mogelijkheden om binnen het ERASMUS+ programma
een stage te doen.

ERASMUS+ Studie
Om een deel van jouw studie in het het buitenland te volgen
middels het ERASMUS+ programma, zijn er beurzen beschikbaar
die bijdragen aan extra kosten die je maakt om tijdelijk in het
buitenland te wonen en te studeren.

Andere beurzen en fondsen om tijdelijk in het buitenland te studeren
Naast een beurs voor uitwisseling via ERASMUS+ (studeren
in het buitenland binnen de EU) zijn er ook andere beurzen beschikbaar om tijdelijk in het buitenland te studeren:
• De VSB-fondsbeurs: een beurs voor maatschappelijk
betrokken Nederlandse studenten die hun studie
in het buitenland willen vervolgen. In principe alleen voor
Nederlandse studenten.
• Holland Scholarship: het KC biedt een beperkt
aantal beurzen voor studenten die geïnteresseerd
zijn in een korte studieperiode in een land buiten
de EER, bij onderwijsinstellingen die een zogeheten
Inter-Institutional-Agreement (IIA) hebben afgesloten.
Het overzicht van deze instellingen is te vinden
via koncon.nl/en/international/partner-institutions

Je kunt als student op uitwisseling middels het ERASMUS+ programma naar Europese onderwijsinstellingen binnen de EU
waarmee het KC een zogenaamd Inter-Institutional-Agreement
(IIA) heeft afgesloten. Op dit moment zijn er IIA’s afgesloten
met onderwijsinstellingen voor hoger muziekonderwijs in diverse
Europese landen. Het complete overzicht is beschikbaar
via koncon.nl/en/international/partner-institutions
Een ERASMUS+ studieperiode biedt je de volgende voordelen:
• Een studieplaats aan een van de deelnemende Europese
muziekinstituten, zonder betaling van extra collegegeld;
je betaalt alleen collegegeld aan je thuisinstelling (in dit geval
het Koninklijk Conservatorium);
• Volledige erkenning van de studieperiode in het buitenland,
als integraal onderdeel van de studie. De gastinstelling
geeft als bevestiging daarvan een Transcript of Records
(ToR, resultaatoverzicht van de gevolgde vakken) af zodra
de studieperiode is afgerond;
• Een ERASMUS+ beurs, als tegemoetkoming in de extra kosten
die de buitenlandse studieperiode met zich meebrengt,
zoals reiskosten en hogere kosten van levensonderhoud
in het gastland;
• Ondersteuning bij de aanmelding en plaatsing bij de instelling
in het buitenland;
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Er zijn nog vele andere specifieke beurzen, meer informatie daarover vind je op de website van Nuffic:
wilweg.nl/financiering/beurzen.
Als je aan het KC studeert en als gevolg van onvoorziene
omstandigheden in financiële nood bent geraakt, bestaat
de mogelijkheid een financieel beroep te doen op diverse fondsen in Nederland. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de studentendecaan Elke de Roos (e.deroos@koncon.nl).
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Team International
International Relations Coordinator (uitgaande
studenten en docenten)
Elsa Ferreira
erasmus@koncon.nl
Kamer: M105

studentenpostvakken en in de bovenfoyer). Hier kun je met je
studentenkaart de gereserveerde kamers bevestigen en is
het mogelijk ad hoc kamers te reserveren.
Voor jou als student gelden de volgende boekingsregels:
• Een studiekamer kan 48 uur vooruit geboekt worden.
• Voor het boeken van kamers krijg je een eigen quotum
van doorgaans drie uur. Voor bepaalde instrumenten gelden
andere boekingsvoorwaarden en quota.
• Je hebt alleen toegang tot kamers die passen bij jouw
hoofdvak en studiejaar.
• Studiekamers kunnen voor ten minste vijftien minuten
en maximaal negentig minuten per keer geboekt worden.
• Lastminute-boekingen kun je elk moment doen
via ASIMUT of de kiosken bij de studentenpostvakken
of in de bovenfoyer. Daar is te zien of er kamers vrij
zijn (gekomen). Een lastminute-boeking kan hooguit
twee uur van tevoren worden geboekt. De tijd van een
lastminute-boeking gaat overigens niet van je quotum af.

Erasmus Student Mobility (inkomende studenten)
Jennifer de Bruin
erasmus@koncon.nl
Kamer: Education Service Centre
International Students Adviser
Eugène Eijken
international@koncon.nl
+31(0)70 315 1407
Kamer: Education Service Centre
D.2.2 Team Planning
Het team Planning coördineert het gebruik van de lesen studeerkamers, zalen en studio’s en maakt lesroosters,
examenroosters en kamerreserveringen voor docenten.

Voor meer informatie over de boekingsregels voor
studenten, zie intranet.koncon.nl/asimut

Team Planning
Saskia van Daalhoff (coördinator)
Rossano Ghira
Ilze de Ridder
Sander de Wit

De tentamens en de (eind)presentaties worden gepland in ASIMUT. Zodra de datum en de tijd definitief
zijn vastgesteld, ontvang je een bevestigingsmail van de
Examenplanning. Wijzigen van dag en tijd is niet mogelijk.
Om je eindpresentatie te organiseren moet je een formulier
invullen, waarop je bijvoorbeeld een podiumplan kunt tekenen
of (barok)instrumenten kunt aanvragen. Voor meer informatie,
zie intranet.koncon.nl/presentations.

+31(0)70 315 1545
planning@koncon.nl en examenplanning@koncon.nl
Lesroosters
Aan het begin van het collegejaar krijgt elke student die staat
ingeschreven aan het KC inloggegevens voor ASIMUT, waar
het lesrooster te vinden is. In dat rooster staan de groepslessen
zoals theorielessen of keuzevakken. De individuele lessen, zoals hoofdvakles en het werken met een coach pianist, plant
de docent in overleg met jou.

Als je een zaal wilt reserveren voor een speciale activiteit
of om te repeteren voor een (eind)presentatie, kun je dit via
de afdeling Planning regelen.
Voor meer informatie over
de boekingregels voor docenten en de formulieren,
zie intranet.koncon.nl/asimut

Studiekamers boeken voor studenten
Voor het reserveren van kamers en het roosteren gebruiken
wij ASIMUT. Dit programma is geïntegreerd met intranet: als je
inlogt op intranet, kun je direct in ASIMUT om een studiekamer
te boeken. Daarnaast zijn er op verschillende plekken in het
KC kiosken om studiekamers in ASIMUT te reserveren (bij de
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D.2.3 Team Studentenadministratie
De Studentenadministratie (SA) kan je helpen met vragen over
de administratieve kant van je studie. Voor inhoudelijke vragen
over je studie kun je terecht bij het hoofd van je studieafdeling.
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Team Studentenadministratie
Kenrick Peterson (coördinator)
Jennifer de Bruin
Lisette de Lignie
Angelique Loeve

• De persoonlijke OSIRIS-pagina opent zich.
• Een handleiding is te vinden op de intranetsite van de
studentenadministratie in het mapje OSIRIS Student.
Staat er een fout in OSIRIS Student betreffende
je studievoortgang of mis je een cijfer, informeer hier dan naar
bij de desbetreffende docent.

studentadministration@koncon.nl

Collegekaart en andere informatie
Aan het begin van je studie krijg je een collegekaart waarvoor
je een pasfoto moet inleveren. De collegekaart heb je nodig
om gebruik te maken van de volgende faciliteiten:
• het reserveren van studiekamers
• het ontvangen van kamersleutels
• het in bruikleen nemen van apparatuur
• boeken/muziek lenen in de bibliotheek
• printen of kopiëren
• reductie bij aanschaf van muziek, vakliteratuur
en toegangsbewijzen voor concerten en musea

Adresgegevens
Als je bij ons als student ingeschreven bent, moet je op
een geldig BRP-adres (Basisregistratie Personen) geregistreerd
zijn. Dit adres moet hetzelfde adres zijn waaronder je bij DUO
(Dienst Uitvoering Onderwijs - de uitvoeringsorganisatie van de
overheid voor het onderwijs) bekend bent. Je kunt je adres
waarmee je bij ons bekend bent zelf wijzigen via Studielink.
Studielink
Studielink is het online aanmeldsysteem voor het hoger onderwijs in Nederland. Via de website van Studielink, studielink.nl,
regel je als (aankomende) Bachelor of Master student zelf
je inschrijving bij een Nederlandse hogeschool of universiteit
en kan je je studentgegevens (zoals je woonadres en eventueel
postadres) beheren. Als student schrijf je je slechts op één plek
in of uit voor een studie of geef je een adreswijziging door. Je kunt
ingevoerde informatie altijd controleren en steeds opnieuw
oproepen, gebruiken en wijzigen. Dat wordt automatisch doorgegeven aan de onderwijsinstelling en aan DUO. Studielink is dus
de centrale plek waar je je aanmelding, inschrijving, herinschrijving en uitschrijving regelt.

Bij verlies van de collegekaart wordt voor de afgifte van een
nieuw exemplaar €11,– in rekening gebracht. Een nieuwe
collegekaart is bij de studentenadministratie te verkrijgen
op vertoon van een betalingsbewijs van de boekhouding. In het
gebouw gevonden passen worden naar de receptie gebracht.
Studentenhuisvesting
Als student aan het Koninklijk Conservatorium ben je zelf
verantwoordelijk voor je huisvesting. Kijk op de website
studeerindenhaag.nl voor een overzicht met mogelijkheden.
Probeer al ruim voor het begin van je studie op zoek te gaan
naar huisvesting. Houd rekening met veel concurrentie
en lange wachtlijsten.

OSIRIS Student
OSIRIS is het digitale studievolgsysteem voor hbo-studenten
en cursisten van het Koninklijk Conservatorium. In OSIRIS
Student kan je je studieresultaten en persoonlijke gegevens bekijken, alsmede de bereikbaarheid van het hoofd van de afdeling
en de tutor. Studieresultaten zijn inzichtelijk via het zogeheten
studievoortgangsoverzicht (svo).

De grootste woningbouwvereniging voor studenten is DUWO.
Zij beschikken over een pand aan de Wolterbeekstraat, ook wel
de `DUWO House of Music´ genoemd, met 43 woonstudio’s
speciaal voor muzikanten. Om op beschikbare woonruimte
te reageren: bekijk het actuele aanbod van DUWO op room.nl.

Hoe werkt het:
• Ga naar het intranet van het Koninklijk Conservatorium:
intranet.koncon.nl. Log in met het persoonlijke konconaccount (studentnummer en wachtwoord).
• Op de homepagina van het intranet staat rechts
de link OSIRIS Student, klik hierop en log wederom in met
je koncon-account.
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DUWO
+31(0)70 305 1400
denhaag@duwo.nl
duwo.nl
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D.3 Elektronica Werkplaats (EWP)

De receptie is tevens de plek waar je de sleutel voor een gereserveerde les- en studiekamer af kunt halen. Je studentenpas
lever je daarbij als onderpand in. Op de infoscreens of via
de kioskschermen kun je zien wanneer de ruimte beschikbaar is.

De Elektronica Werkplaats van het Koninklijk Conservatorium
is het elektronische hart van de school. Met een team bestaande uit vier student-assistenten en vier technici in vaste dienst,
vormen zij een belangrijke steunpilaar voor alle technisch gerelateerde zaken binnen het muziek- en dansonderwijs. Tijdens
de vele concerten en presentaties binnen maar ook buiten
het conservatorium, verzorgt de EWP de technische ondersteuning, zoals de versterking van muziek, de projectie van video,
de audio-opnamen en de videoregistratie. Ook het begeleiden en coachen van studenten en docenten bij de concerten
en projecten is een taak van de EWP.
Voor de technische ondersteuning van de studie kun je
ook gebruik maken van de uitgebreide apparatuur-uitleen
van de EWP, variërend van snoeren, microfoons en recorders
tot en met complete geluidsinstallaties. De EWP onderhoudt
de audiovisuele apparatuur in alle studio’s, zalen en leskamers,
verzorgt de inkoop van apparatuur voor alle afdelingen
en repareert, modificeert, ontwerpt en bouwt elektronica.
De kleine werkplaats van de EWP biedt tevens plek waar
je onder begeleiding van ervaren technici kan werken aan je
eigen (elektronische) projecten.

Medewerkers Facilitaire Dienst
Marise Nagtegaal (hoofd)
Diederick Hees (facilitair coördinator)
Zakaria Abdelmoula
Detlev Boenders
Francisca Drop
Bram van Heijningen
Robert van Heijningen
Belinda Langelaan
Elisha Peerwijk
Anchela Moennasing-Rajbalsing
Nouschka Salome
Ignace Verschoor
+31(0)70 315 1506
receptie@koncon.nl
Openingstijden van het Koninklijk Conservatorium zijn
te vinden op koncon.nl/contact

Elektronica Werkplaats
Lex van den Broek
Paul Schenkels
Marko Uzunovski
Siamak Anvaritutunchi

D.4.2 Ticketshop
De Ticketshop, naast de receptie, is de plek waar toegangskaartjes voor concerten en voorstellingen kunnen worden gereserveerd, gekocht en afgehaald. Ook kan je er kopieertegoed aanschaffen. Er kan alleen met pin worden betaald.

+31(0)70 315 1594
ewp@koncon.nl
ewp.koncon.nl
Bij receptie links naar beneden
Maandag 13.00 – 17.00 uur en
dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur

+31(0)70 315 1510
ticketshop@koncon.nl
Maandag t/m vrijdag 11.00 – 17.00 uur
D.4.3 Reprografie en betaald kopiëren
In de reprografie kun je alleen met specifieke vragen/opdrachten
terecht. Werk laten inbinden, snijden, etc. kan daar alleen tegen
betaling, dus niet met je studenten-/kopieerpas. Denk eraan
de opdracht ruim op tijd in te dienen.
Met je studentenpas kun je betaald kopiëren. Hiervoor
moet de kaart wel zijn aangemeld (handleiding is te vinden
op intranet.koncon.nl/esc). De daarvoor bestemde kopieerapparaten staan tegenover de receptie in de hal en in de bibliotheek. Kopieer- en printtegoed haal je bij de Ticketshop.

D.4 Facilitaire Dienst

De Facilitaire Dienst van het Koninklijk Conservatorium bestaat uit de receptie, ticketshop/telefooncentrale, reprografie
en technische dienst.
D.4.1 Receptie
De receptiemedewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor
iedereen die het Koninklijk Conservatorium binnenkomt.
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+31(0)70 315 1551
reprografie@koncon.nl
Ingang in het fietsenhok, dagelijks 09.30 – 15.30 uur

instructies ‘Wat te doen bij…’
• De plaatsen waar de brandblusmiddelen
en handbrandmelders zich bevinden.
• De vluchtroutes en nooduitgangen.

D.4.4 Bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO
Wij hebben een BHV-organisatie (bedrijfshulpverlening).
In geval van calamiteiten wordt via het omroepsysteem opgedragen het pand te ontruimen. Alle aanwezigen in het pand
(studenten, docenten, medewerkers en bezoekers) dienen daarbij de aanwijzingen van de BHV-medewerkers (te herkennen
aan hun BHV-hesje) op te volgen. Tevens is op het Koninklijk
Conservatorium een aantal medewerkers werkzaam die zijn
getraind om eerste hulp te verlenen bij ongevallen:
• Netty Baarslag (bibliotheek)
• Paul Schenkels (EWP)
• Anchela Moennasing-Rajbalsing (receptie)
• Ilze de Ridder (receptie)
• Belinda Langelaan (receptie)
• Elisha Peerwijk (receptie)

Zie je een noodsituatie, doe dan het volgende:
• Situaties waarbij vermoedelijk hulp nodig is (ongevallen,
brand etc.) direct melden bij de receptie, of bel het nummer
+31(0)70 315 1515 of het interne alarmnummer 508.
Vermeld naam en de plaats waar de noodsituatie zich
voordoet, en geef eventueel bijzonderheden over de aard
van de situatie door.
• Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling zelf 1-1-2 te bellen.
• Indien er een slachtoffer is, blijf bij het slachtoffer
tot er hulp komt.
D.4.6 Zorg goed voor je gehoor, dan heb je er je leven
lang plezier van!
Gehoor en gehoorbescherming is één van de belangrijkste onderwerpen voor een musicus. Een goed functionerend gehoor
is van het allergrootste belang om in het muziekvakgebied
actief te kunnen zijn en niet in de laatste plaats ook te blijven.
Tegelijkertijd brengt het vak bovengemiddelde risico’s voor
het goed functioneren van het gehoor met zich mee. Kennis
van de werking van het oor, de risico’s van gehoorschade en de
preventieve mogelijkheden om dit te voorkomen zijn dan ook
heel belangrijk. Het Koninklijk Conservatorium geeft hierover
graag voorlichting en advies. Bij de automaat bij de ingang
van de kantine zijn gehoorbeschermers verkrijgbaar.

D.4.5 Veiligheidsregels
In het hele gebouw hangen ontruimingsplattegronden die de
dichtstbijzijnde vluchtwegen en hulpmiddelen aangeven.
Tevens staan daar de belangrijkste veiligheidsregels op vermeld.
Bij de receptie liggen flyers waarop deze regels zijn beschreven.
In geval van ontruiming:
• Je wordt gealarmeerd door de slow whoop of via
de omroepinstallatie.
• Verlaat de ruimte en doe de deur dicht (niet op slot).
• Neem, indien dat geen vertraging geeft, persoonlijke
eigendommen mee.
• Verlaat het gebouw onmiddellijk via de (nood)uitgangen.
• Volg de ontruimingsinstructies op van
de dienstdoende BHV’er.
• Gebruik de trappen, gebruik nooit de liften.
• Meld je bij het verzamelpunt en wacht daar
op verdere instructies.

D.5 Financiële administratie

Bij de Financiële administratie kan je terecht voor het betalen
van een nieuwe studentenkaart bij verlies.
Betalingen kunnen uitsluitend met een bankpas met maestro
logo, Eurocard of Visacard gedaan worden.
Alle declaraties met bijbehorende bonnen en/of bewijzen
(openbaar vervoer) dienen als PDF in één e-mail gestuurd
te worden aan facturenkc@hdkdenhaag.nl.

Word vertrouwd met:
• Het nummer van de algemene telefooncentrale van het KC,
+31(0)70 315 1515 en het alarmnummer 508 (alleen via de
interne telefoons).
• De ontruimingsplattegronden van het pand met de
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Informatie over de reiskostenregeling voor studenten vind
je via intranet.koncon.nl/esc.
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Heb je vragen over je afgegeven machtiging, betaalwijze of de
afschrijving van je collegegeld van jouw bankrekening, dan kan
je deze stellen via studyfees@hdkdenhaag.nl. Voor alle overige
vragen kan je je wenden tot ESC (zie paragraaf D2).

Conservatorium en van de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten. De afdeling biedt technische ondersteuning
aan studenten, docenten en medewerkers bij het gebruik van de
ICT-apparatuur en diverse applicaties. Voor het gebruik van de
ICT-infrastructuur wordt voor iedereen een account aangemaakt
om in te kunnen loggen en om de @koncon.nl e-mail te gebruiken.

Boekhouding Crediteurenadministratie
Anja Bakker
+31(0)70 315 1583

D.8.1 Gebruikersaccount
Studenten krijgen aan het begin van het eerste studiejaar
een gebruikersaccount. Deze accountgegevens ontvang
je zodra het lesgeld is ontvangen. We sturen deze gegevens
naar het emailadres dat je hebt opgegeven via Studielink.
Als de betaling niet voor 31 augustus is geregeld, dan is toegang
tot intranet, e-mails, computers en printers, et cetera op school
niet mogelijk. Met het gebruikersaccount kun je gebruik maken
van de Microsoft 365 omgeving, zoals Outlook voor e-mail
en Teams voor bestandsdelen en videobellen.

Boekhouding Overige financiële zaken
Madeleine Belinfante
+31(0)70 315 1581
boekhouding@koncon.nl
Kamer: M107 (eerste verdieping)
De openingstijden van de kas (voor declaraties
en betalingen): op werkdagen van 10.30 uur tot 12.30 uur

D.6 Instrumentenfonds

D.8.2 Intranet
Op de ICT-servicepagina van het intranet vind je aanvullende
informatie over bijvoorbeeld Surfspot voor voordelige aanschaf
van ICT-hulpmiddelen, het gebruik van WiFi, het verzenden
van grote bestanden via Surf Filesender, het gebruik
of doorzenden van je e-mails, etc. Kijk op start.hdk.nl.

Als je bij ons studeert, kun je onder voorwaarden in aanmerking
komen voor een renteloze lening, uitsluitend ten behoeve van de
aanschaf van een muziekinstrument. Het maximumbedrag is
€6.000,–. De terugbetalingstermijn is maximaal 60 maanden.
Ga voor meer informatie naar koncon.nl/instrumentenfonds.
Ga voor de voorwaarden en procedures naar
intranet.koncon.nl/esc.

Bij vragen kun je altijd contact opnemen met de afdeling ICT:
ict@hdkdenhaag.nl. Vanuit het team staan voor je klaar:
Sander Beenen, Waldo de Borst, Bas Kalle, Jurgen de Vries
en Wim Harrewijn (hoofd).

D.7 Uitleeninstrumenten

Via het KC kun je gedurende een korte periode instrumenten lenen
voor KC-projecten of curriculum gerelateerde activiteiten. Hiervoor
kun je terecht bij de projectleider van de desbetreffende afdeling.
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk voor een langere termijn een instrument van het KC te huren. Dit wordt aangegaan
voor de duur van maximaal 1 studiejaar met als doel de tijd
te overbruggen die het kost om een eigen instrument te vinden
(al dan niet via een extern fonds). Om hiervoor in aanmerking
te komen dient een onderbouwd verzoek te worden ingediend
bij de coördinator van de eigen afdeling.

D.9 E-learning

Het Koninklijk Conservatorium heeft een coördinator voor alles
wat te maken heeft met e-learning (ICT & Onderwijs): Thomas
Vorisek. Hij zal onder andere docenten en studenten ondersteunen bij het inzetten van digitale leermiddelen. Denk bijvoorbeeld aan workshops voor Microsoft Teams (een virtuele leeromgeving), inzicht geven over het maken van korte, educatieve
video’s (kennisclips) en/of advies verlenen rondom Blended
Learning (de integratie van offline en online leren). Daarnaast
staat hij in nauw contact met de afdelingen om na te gaan waar
de behoeftes liggen op dit vlak.

D.8 Afdeling ICT

Heb jij vragen over een bepaalde onderwijskundige applicatie of Blended Learning? Of wil jij laten weten wat het

De afdeling ICT verzorgt binnen de Hogeschool der Kunsten
Den Haag het beheer van de ICT-infrastructuur van het Koninklijk

D - 42

D - 43

KC zou moeten ontwikkelen in het kader van e-learning?
Schroom dan niet om contact op te nemen met Thomas
via t.vorisek@koncon.nl, kamer M203.

Na toestemming wordt de pers toegelaten tot het conservatorium. Voorwaarde is dat de pers bij de receptie wacht
tot degene waarmee de afspraak is gemaakt hem of
haar komt ophalen.

Informatie en ontwikkelingen rondom e-Learning
bij het Koninklijk Conservatorium kun je hier vinden:
koncon.nl/e-learning

Marketing en Communicatie, Fondsenwerving
en Relatiebeheer
Hoofd Marketing en Communicatie: Mark Borneman
+31(0)70 315 1582 / +31(0)6 2635 8519
m.borneman@koncon.nl
Kamer: M110

D.10 Marketing en Communicatie / Fondsenwerving
en relatiebeheer

De afdeling Marketing en Communicatie toont de unieke omgeving, talenten en projecten binnen het KC aan de buitenwereld
en optimaliseert interne informatievoorziening. De afdeling
heeft als doel nieuwe studenten te werven, het positieve imago
van het KC te versterken, publieksaantallen voor de concerten
en voorstellingen te verhogen en samenwerkingsverbanden
te onderhouden en uitbreiden met de culturele instellingen,
gemeentelijke instellingen, partners en geïnteresseerden in en
buiten Den Haag. De afdeling Marketing en Communicatie
is verantwoordelijk voor de uitvoering van projectcommunicatie
en publiciteit, interne-, en externe communicatie, digitale
communicatie, corporate communicatie, (pers)relatiebeheer
en fondsenwerving.

Communicatie & pers: Sanne van den Bosch
+31(0)70 315 1582
s.vdbosch@koncon.nl
Kamer: M110
Alumni- en relatiebeheer: Amber Rap
+31(0)70 315 1528
a.rap@koncon.nl
Kamer: M110
Online marketeer: Iris Tahamtan
+31(0)70 315 1528
i.tahamtan@koncon.nl
Kamer: M110

D.10.1 Foto’s en filmopnames
Alle foto’s en filmopnames die in opdracht van het Koninklijk
Conservatorium worden gemaakt, worden uitsluitend gebruikt
voor eigen promotionele doeleinden. Eindpresentaties worden
door het KC wegens accreditatiedoeleinden opgenomen; deze
opnames worden niet ter beschikking gesteld aan studenten
of docenten. Indien je niet gefilmd of gefotografeerd
wilt worden, geef dat dan aan bij de afdeling Marketing
en Communicatie.
Bezoekers en betrokkenen van het KC mogen niet in de zalen,
studio’s, leskamers, studiekamers of openbare ruimtes opnames
of foto’s maken van concerten, voorstellingen, lessen, masterclasses of andere activiteiten zonder de toestemming van de
studenten, docenten of medewerkers.

Grafisch ontwerper: Roos Laan
+31(0)70 315 1582
r.laan@koncon.nl
Kamer: M110
Partnerships en Fondsenwerving: Jaurana Verschuren
+31(0)70 315 1440
j.verschuren@koncon.nl
Partnerships en Fondsenwerving: Christine Philips
+31(0)70 315 1440
c.philips@koncon.nl
Kamer: M105

D.11 Productiebureau

D.10.2 Persaanvragen
Als je door journalisten, cameraploegen en/of fotografen in de
school geïnterviewd, gefilmd of gefotografeerd gaat worden,
meld dit dan vooraf bij de afdeling Marketing en Communicatie.
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Naast je hoofdvaklessen en groepslessen krijg je ook te maken
met bijvoorbeeld orkestprojecten, kamermuziek, masterclasses, etc. De jaarplanning hiervan wordt door het hoofd van de
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desbetreffende afdeling samengesteld. In overleg met de docenten zal er vervolgens worden beslist voor welke projecten
jij wordt ingedeeld. Aan elk project is een projectleider verbonden. De projectleider coördineert het productieproces, zal je
hierover informeren en is hiervoor jouw aanspreekpunt.

Reizen & verblijven: Miranda Lodewijk-van Malssen
+31(0)70 315 1522
m.lodewijk@koncon.nl
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

D.12 Vakantierooster 2020/21

Coördinatoren onderwijs en projecten
Kamer: M101

Herfstvakantie 2020
maandag 19 - zondag 25 oktober

Projectleider afdeling Klassieke Muziek: Fabienne Kramer
+31(0)70 315 1523
+31(0)6 2651 7118
f.kramer@koncon.nl
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Kerstvakantie 2020
maandag 21 december - zondag 3 januari
Voorjaarsvakantie 2021
maandag 22 - zondag 28 februari

Coördinator onderwijs en projectleider afdeling
Oude Muziek: Brigitte Rebel
+31(0)70 315 1521
b.rebel@koncon.nl
Maandag, dinsdag van 9.00 tot 16.30 uur,
donderdag en vrijdag van 9.00 tot 14.30 uur.
Woensdag alleen op afspraak

Paasweekeinde 2021
vrijdag 2 - maandag 5 april
Koningsdag 2021
dinsdag 27 april
Meivakantie 2021 (Alleen School voor Jong Talent)
Basisschool: maandag 26 april - zondag 9 mei
Middelbare school: maandag 26 april - zondag 9 mei

Coördinator onderwijs en projectleider
Scheppende afdelingen: Erika Bordon
+31(0)70 315 1520
e.bordon@koncon.nl
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
alleen op afspraak

Bevrijdingsdag 2021
woensdag 5 mei
Hemelvaart 2021
donderdag 13 mei

Coördinator onderwijs afdeling Zang: Ruth Fraser
+31(0)70 315 1495
r.fraser@koncon.nl
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Pinksteren 2021
zondag 23 - maandag 24 mei
Zomervakantie 2021
maandag 19 juli - zondag 29 augustus
(School voor Jong Talent)
maandag 12 juli – zondag 29 augustus
(bachelor en master)

Projectleider afdeling Jazz: Jelle van der Meulen
+31 (6) 11267833
j.vandermeulen@koncon.nl
Maandag en dinsdag
Projectleider afdeling Jong KC: Matteo Costanzi
+31(0)70 315 1520
m.costanzi@koncon.nl
Donderdag en vrijdag (op afspraak)
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Start schooljaar School voor Jong Talent 2021/22
maandag 30 augustus
Start academisch jaar 2021/22
maandag 30 augustus
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E.

De opleidingen
en onderwijsterminologie
Het Koninklijk Conservatorium biedt bachelor- en masteropleidingen aan. Op bachelorniveau zijn dat de opleidingen
Bachelor Muziek en Bachelor Docent Muziek, beide bij het
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)
geregistreerd. Binnen deze opleidingen heb je de keuze
uit diverse studierichtingen.
Naast muziekopleidingen hebben we de opleiding Bachelor
Dans, die ook bij het CROHO is geregistreerd. De opleiding
Dans is geïntegreerd met het onderwijsaanbod van de School
voor Jong Talent: de meeste leerlingen starten in groep
7 van het basisonderwijs en na het behalen van het havo
of vwo-diploma volgen er nog twee praktijkjaren in het
hoger beroepsonderwijs voor het bachelorgetuigschrift.
De Dansvakopleiding werkt nauw samen met Nederlands
Dans Theater en Het Nationale Ballet. Bovendien bestaan
er uitwisselingsprogramma’s voor docenten en studenten
met opleidingen in het buitenland.
Op masterniveau bieden we drie masteropleidingen aan:
Muziek, de masteropleiding Dutch National Opera Academy
en de masteropleiding Sonologie. Onder deze laatste opleiding vallen drie studierichtingen: Sonologie, Instruments
& Interfaces en Audio Communication & Sonology. Deze
opleidingen zijn eveneens afzonderlijk bij het CROHO geregistreerd. De Master Muziek kent diverse studierichtingen
en specialisaties, deze zijn te vinden in hoofdstuk H.

E.1 Vooropleiding

Als je nog niet aan de geldende toelatingscriteria voldoet
of om andere redenen nog niet kan worden toegelaten tot de
bachelor of masteropleidingen, bestaat de mogelijkheid
een vooropleiding te volgen. Die duurt doorgaans een jaar.
Tijdens deze vooropleiding volg je een op maat gemaakt
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studiepakket dat is samengesteld in overleg met het hoofd
van de desbetreffende afdeling. Meestal bestaat zo’n studiepakket uit een aantal lessen in het hoofdvak en een aantal theorielessen. In uitzonderlijke gevallen kun je deelnemen aan de
projecten van het conservatorium. Als je interesse hebt in de
vooropleiding of meer wilt weten, kun je contact opnemen
met het hoofd van de afdeling. Informatie over cursusgelden
vind je op de website van het KC bij Opleidingen/Vooropleiding
of via koncon.nl/collegegelden.

E.4 Overzicht van onderwijsterminologie

E.2 Contractonderwijs

Assessment criteria
In het Curriculum Handbook vind je de beoordelingscriteria
(assessment criteria) voor onder andere je hoofdvak. Dit zijn
de criteria die de commissie gebruikt om haar beoordeling op te
baseren. Als je wil weten hoe de criteria precies worden gebruikt, kan je afdelingshoofd je meer informatie geven.

Het onderwijs aan het conservatorium wordt voor een groot
deel in het Engels gegeven. De volgende termen zul je geregeld tegenkomen:
Assessment
In de vakbeschrijvingen (zie ‘course description’) in het
Curriculum Handbook vind je per vak de wijze
van beoordeling, bijvoorbeeld het type en aantal opdrachten
waar je op beoordeeld wordt.

Naast volledige opleidingen, bieden we contractonderwijs
aan. Dat zijn incidentele lessen op het niveau van een muziekvakopleiding, maar aan deze lessen is geen diploma
verbonden. Contractonderwijs is bedoeld voor alumni
en andere (beroeps)musici, maar ook als je al aan het
Koninklijk Conservatorium studeert en bepaalde vakken wilt
volgen die niet onderdeel zijn van je vaste curriculum, kun je
er gebruik van maken.

Course
De term ‘course’ wordt gebruikt om een vak aan te duiden,
bijvoorbeeld ‘First Year Choir’. Al je vakken samen vormen
een studieprogramma (study programme), dat leidt tot een
getuigschrift (degree).

Als je interesse hebt in contractonderwijs, kun je dat per
e-mail laten weten aan het hoofd van de relevante afdeling.
Deze zal je in contact brengen met een docent die vervolgens
in een proefles beoordeelt of je over voldoende basis beschikt.
Als dat het geval is, kun je met het hoofd van de afdeling
een contract sluiten voor een door hem of haar te bepalen
aantal lessen. Informatie over cursusgelden is te vinden op de
koncon.nl/collegegelden. Voor reeds ingeschreven studenten
en alumni gelden afwijkende interne tarieven.

Course description
Een course description is een korte beschrijving van een vak
(‘vakbeschrijving’). Het vertelt waar het vak over gaat (course
content), wat de leerdoelen zijn (objectives), hoeveel studiepunten je ervoor krijgt (credits), wie de docent(en) is/zijn,
hoe en waarop je wordt beoordeeld (assessment), en wat
de resultaatschaal is (grading scale). Je vindt de course descriptions in het Curriculum Handbook.

E.3 Artist Certificate

Credits
Zie EC/ECTS.

Als je een mastergetuigschrift hebt, bestaat de mogelijkheid
om een eenjarig studieprogramma te volgen waarin je je
artistieke en professionele vaardigheden kan verdiepen,
je kan concentreren op specifiek repertoire of je kennis
kan verbreden over een specifiek onderwerp. We kunnen
een studieprogramma op maat maken, afgestemd op jouw
behoeften. Het programma leidt tot een Artist Certificate.
Dit certificaat krijg je uitgereikt nadat je met succes bent geslaagd voor een openbare presentatie. De beoordeling hiervan
wordt gedaan door een commissie van examinatoren. Meer
informatie over het Artist Certificate kun je opvragen bij het
hoofd van de afdeling.
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Curriculum
Het curriculum vormt de inhoud van je opleiding:
het is de verzameling van vakken (courses) die samen
je studieprogramma vormen.
Curriculum Handbook
Elke afdeling en/of studierichting heeft een Curriculum
Handbook, zowel voor de bachelor als (indien van toepassing)
voor de master. In een Curriculum Handbook vind je de
curriculumoverzichten van de opleidingen die onder de afdeling
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OSIRIS
OSIRIS is het onderwijsregistratiesysteem dat het KC gebruikt
om o.a. studieresultaten bij te houden (zie ook paragraaf D.2.3
van deze studiegids).

vallen, en alle bijbehorende vakbeschrijvingen (course descriptions). Ook de assessment criteria voor het hoofdvak
staan in het Curriculum Handbook. Je vindt het Curriculum
Handbook op de studiepagina’s op de website, en op
intranet.koncon.nl/curricula.

OSIRIScode
In OSIRIS heeft ieder vak heeft een eigen code.
Je kunt deze code
terugvinden op je curriculum overview, in de course description
en op je studievoortgangsoverzicht (svo).

Curriculum overview
Een overzicht van het curriculum van je opleiding. In een curriculum overview staat de titel van het vak, de OSIRIScode, in welk
jaar je het vak moet volgen, en hoeveel studiepunten je ervoor
krijgt. Je vindt het curriculum overview op de onderwijspagina’s
op de website en in het Curriculum Handbook.

OSIRIS Student
Met OSIRIS Student ben je in staat om online je opleiding
te volgen, je in te schrijven op keuzevakken en minoren en heb
je direct inzicht in je studieresultaten.

Degree
Op pagina 111 van deze studiegids vind je een overzicht van alle
programmes (opleidingen) die leiden tot een degree.

Programme objectives
Elke opleiding kent programme objectives of eindtermen:
een beschrijving van wat je minimaal moet kunnen en weten
als je de opleiding hebt afgerond. Op het KC hebben we de programme objectives op bachelor- en masterniveau per afdeling
geformuleerd, gebaseerd op de Europese Learning Outcomes
van de European Association of Conservatoires (AEC); je vindt
ze in het Curriculum Handbook. Daarin zie je ook welke vakken bijdragen aan welk einddoel. Individuele vakken hebben
ook eigen doelstellingen (course objectives). Deze vind je in
de vakbeschrijvingen.

EC/ECTS
Een ECTS (soms afgekort als EC) is een studiepunt.
Een studiepunt wordt gebruikt om de studielast van een vak of
opleiding uit te drukken: 1 ECTS staat voor 28 uur studie.
Een vierjarige bacheloropleiding aan het KC beslaat 240 ECTS,
een tweejarige masteropleiding 120 ECTS. Dit betekent 60 ECTS
per jaar; de studielast op jaarbasis bedraagt daarom 60 x 28
= 1680 studie-uren. Dit kunnen lessen en repetities zijn maar
ook zelfstudie.
ECTS is de afkorting van European Credit Transfer
and Accumulation System. Het systeem wordt door alle
Europese hogeronderwijsinstellingen gebruikt, zodat
de studielast van opleidingen vergeleken kan worden.

Semesters
Elk studiejaar wordt verdeeld in twee semesters: september t/m
januari en februari t/m juni. Het studiejaar omvat 34 lesweken
voor de individuele hoofdvaklessen en 36 lesweken voor
de groepslessen.

Grading scale
Het resultaat dat je voor een vak behaalt, wordt uitgedrukt
door middel van een resultaatschaal. We hanteren vier
resultaatschalen:
• kwalificerend resultaat (qualifying result): uiterst zwak, zeer
zwak, zwak, zeer onvoldoende, onvoldoende, voldoende,
ruim voldoende, goed, zeer goed, excellent
• cijfer (numeric): van 0 t/m 10 met maximaal één getal
achter de komma
• presentieresultaten (participation result): voldoende
deelname/onvoldoende deelname
• pass/fail
De resultaatschaal kan per vak en studiejaar verschillen –
je vindt de resultaatschaal in de course description.
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Study programme
Je studieprogramma is het geheel van vakken die samen
het curriculum van je opleiding vormen. Als je het volledige
studieprogramma met goed resultaat hebt afgerond, krijg
je een getuigschrift.
Studievoortgangsoverzicht (svo)
In je studievoortgangsoverzicht (svo) kun je zien welke vakken
je hebt afgesloten en hoeveel studiepunten je behaald hebt,
en ook welke vakken eventueel nog niet zijn afgesloten. Je kunt
je svo vinden in OSIRIS via OSIRIS Student.
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F.

De bacheloropleidingen Muziek
en Docent Muziek
I. Inleiding
De bacheloropleidingen Muziek en Docent Muziek duren vier
jaar, uitmondend in een bachelorkwalificatie als musicus en/
of docent muziek. Binnen het bachelorcurriculum krijg je volop
kansen geboden om je eigen kwaliteiten tot ontwikkeling
te brengen. Waarden als ambachtelijkheid, artistieke visie
en repertoirekennis vormen de basis, en gedurende de studie
verken je meer en meer aangrenzende kwaliteiten en nieuwe
gebieden. Vanaf het tweede jaar wordt het curriculum daarom
uitgebreid met een aanbod aan keuzevakken en minoren.
De bacheloropleiding Muziek heeft een andere structuur
dan Docent Muziek en Dans. Daarom hebben deze opleidingen
eigen studiegidsen.
Voor alle afdelingen zijn Curriculum Handbooks gepubliceerd
met eindtermen, curriculumoverzichten, vakbeschrijvingen
en beoordelingscriteria. De Curriculum Handbooks zijn
te downloaden op de studiepagina’s van de website en op
intranet.koncon.nl/curricula.
In dit hoofdstuk vind je meer uitleg over de structuur van het
bachelor muziekcurriculum, worden een aantal specifieke
onderdelen van het curriculum uitgelicht, en vind je informatie
over toetsing en vrijstellingen.

F - 57

II. Structuur bachelor
muziekcurriculum

samen ontwikkeld. Omdat specifieke doelstellingen
per afdeling verschillen, kunnen de verplichte theorievakken inhoudelijk en organisatorisch afwijken. Daarnaast zijn
er gezamenlijke vakken.

De bacheloropleiding Muziek is verdeeld in twee fasen:
de propedeuse (jaar I) en de postpropedeutische fase
(jaren II, III, IV).

Het theorieonderwijs concentreert zich op de
ontwikkeling van praktische en cognitieve vaardigheden,
ook wel ‘musicianship skills’ genoemd. Deze vaardigheden zijn
van belang voor de professionele musicus en muziekdocent.
Improvisatie vormt hierbij een belangrijk middel en doel.

Het aanbod van vakken is ondergebracht in vijf domeinen:
1. Artistic Development
Binnen dit domein vallen alle lessen en vakken die direct
te maken hebben met het musiceren en componeren zelf:
de hoofdvakles, de diverse ensemblelessen, groepslessen,
orkestklassen, voorspeelavonden etc.
2. Musicianship Skills
Dit omvat vakken als First Year Choir, Bijvak Piano, Aural
Skills and Analysis en Aural Skills and Improvisation.
3. Academic Skills
Hier vind je vakken waarin je onderzoeksvaardigheden
leert. Voorbeelden van vakken zijn Historical Development
en Critical Music Studies.
4. Professional Preparation
Tot dit domein behoren Tutoraat en Portfolio, de educatieve
vakken in het tweede en derde studiejaar, specifieke
workshops in het kader van de Start-Up! week,
het Entrepreneurial Bootcamp en het vak Preparation
for Professional Practice.
5. Electives and Minors
Vanaf het tweede studiejaar bestaat er een uitgebreid menu
van keuzevakken en minoren.

F.2 Studievoortgang en reflectie

Tijdens de opleiding zetten we diverse middelen in om je te
ondersteunen op de weg naar zelfstandigheid en te begeleiden
op belangrijke momenten van keuze en reflectie.
F.2.1 Het persoonlijk contact student - docent
De individuele les als onderwijsvorm in de kennisoverdracht
van docent naar student is een belangrijk kenmerk voor
het muziekvakonderwijs. De keuze voor een bepaalde hoofdvakdocent is vaak een heel bewuste. Door dit persoonlijke contact
is jouw persoonlijke begeleiding gewaarborgd.
F.2.2 Tutoren
Op het moment dat je als eerstejaars binnenkomt, krijg je een
tutor toegewezen. Je blijft verbonden aan een tutor gedurende
de eerste drie jaar van de bachelorstudie (bij Art of Sound: vier
jaar) in het vak Tutoraat en Portfolio. De tutor ondersteunt je bij
de reflectie op je studie, en helpt je je studievoortgang in de
gaten te houden. Dit gebeurt op twee manieren:
• Door de begeleiding tijdens het ontwikkelen van een
persoonlijk portfolio.
• Door gesprekken, zowel in kleine groepen als tijdens
individuele ontmoetingen. In deze gesprekken kan de tutor
hulp bieden bij studiegerelateerde vraagstukken, waarbij
hij/zij je zal stimuleren overwegingen, keuzemogelijkheden
en eventuele dilemma’s helder te krijgen, zodat je daarna
zelf actie kan ondernemen. Je kan altijd zelf contact
opnemen met je tutor, maar twee keer per jaar in november/
december en in maart/april neemt de tutor zelf het initiatief
en nodigt hij je uit voor een gesprek. In dat gesprek nodigt
hij/zij je uit te reflecteren op je studievoortgang aan de
hand van je portfolio en het studievoortgangsoverzicht

F. 1 De theorievakken in het bachelor muziekcurriculum

Binnen het domein Musicianship Skills vind je onder andere
een set theorievakken. Deze is als volgt samengesteld:
• In het eerste tot en met het derde studiejaar wordt
een verplicht programma aangeboden.
• In het derde studiejaar is er ruimte voor een theorie keuzevak
waarin je je kennis en vaardigheden in een bepaalde
richting kan verdiepen.
• Jazzstudenten sluiten de muziektheorievakken in het vierde
studiejaar af met het vak arrangeren.
Het theorieprogramma per afdeling wordt door het hoofd
van de theorie afdeling, theoriedocenten en hoofdvakdocenten
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(svo). De naam van de tutor vind je op je lesrooster. Aan het
begin van het studiejaar (tijdens de Start-Up! week) zijn
er groepsbijeenkomsten gepland waarbij de tutor en de
aan hem/haar toegewezen studenten elkaar kunnen leren
kennen. De gesprekken met de tutor zijn vertrouwelijk.

Meer informatie over het portfolio krijg je aan het begin
van het studiejaar van je tutor aangereikt.
Meer informatie over het tutoraat kan worden verkregen bij de
studentendecaan via decaan@koncon.nl.

De tutor beoordeelt je voortgang jaarlijks op de
volgende criteria:
• Je hebt op een professionele, zelfstandige en kritische manier
je eigen ontwikkeling gevolgd en verder vormgegeven.
• Je hebt deze voortgang inzichtelijk gemaakt in een portfolio
en tijdens de individuele gesprekken met de tutor.

F.3 Start-Up! en het First Year Choir

Tijdens het eerste jaar vindt Start-Up! plaats, een week
waarin alle facetten van het conservatorium worden gepresenteerd. Het doel van de Start-Up! week is om je zo snel
mogelijk kennis te laten maken met de inspirerende omgeving
van het conservatorium en je te laten zien wat we te bieden
hebben. Start-Up! duurt vijf dagen. Er zijn vele workshops
te volgen en je kan kennis maken met docenten, medestudenten en medewerkers. Tijdens deze week vindt ook een
eerste aanzet plaats tot voorbereiding op je toekomstige
beroepsuitoefening, onder andere door een ontmoeting
met alumni van het KC.

F.2.3 Het persoonlijk portfolio
Vanaf het eerste studiejaar word je uitgenodigd om een persoonlijke verslaglegging te maken van de voortgang van je studie. Het portfolio helpt je de regie te houden op je ontwikkeling.
Het werk aan je portfolio doe je in overleg met de tutor, die je
de eerste drie jaar van je opleiding begeleidt.

Tijdens Start-Up! vervallen de reguliere groepslessen. Voor
de studenten in de meeste afdelingen vindt tijdens de StartUp! week een Entrepreneurial Bootcamp plaats als onderdeel
van het curriculum van bachelor II. Omdat Start-Up! onderdeel
uitmaakt van het vaste eerstejaarscurriculum, is deze week
een verplicht studieonderdeel waarvoor je bij voldoende
deelname een vast aantal studiepunten krijgt toegekend.
Ook studenten die in hogere jaren tot de Bachelor Muziek
worden toegelaten worden geacht deel te nemen aan StartUp! Masterstudenten mogen ook deelnemen maar zijn daartoe
niet verplicht.

Het portfolio kan een tweetal functies dienen:
1. als instrument voor reflectie op je studievoortgang
2. als instrument voor de presentatie van wat je tijdens
je studie gedaan hebt (concerten, masterclasses, verslagen
van tentamens, eigen projecten, etc.)
Je portfolio is ook een belangrijke bron bij de voorbereiding
op het vak Preparation for Professional Practice in het vierde studiejaar, waarin je wordt gevraagd om een Persoonlijk
Activiteiten Plan (PAP) te maken. Onderdelen van het PAP zijn
bijvoorbeeld een goed geformuleerd curriculum vitae en een
persoonlijke sterkte/zwakte analyse met het oog op het maken
van plannen voor de toekomstige beroepsbeoefening. Het PAP
bereidt je ook voor op het schrijven van het Masterplan, dat je
moet insturen als je je aanmeldt voor de master op het KC.

Verdere informatie over Start-Up! wordt per e-mail verspreid.
Hierin staat ook hoe je je kan opgeven voor de workshops
en voor welke datum dat moet gebeuren. In 2020 vindt StartUp! plaats van 31 augustus t/m 4 september.

Schematisch gezien ziet de rol van de tutor en het portfolio binnen het curriculum van de gehele opleiding er dus als volgt uit:

Alle eerstejaars zingen in het First Year Choir. Dit is verplicht.
De tijden en lokalen van de repetities van het First Year Choir
zijn te vinden op de roosters van alle eerstejaarsstudenten.

Master Project in de masteropleiding



Nadere informatie over Start-Up! en het First Year Choir
is te vinden in de vakbeschrijvingen.

PAP / Masterplan (vierde jaar)


Tutoraat/portfolio (eerste, tweede en derde jaar)
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F.4 De keuzevakken in het tweede en derde studiejaar

Er zijn minoren met en zonder toelating. In het studiejaar
2020/21 worden bij ons de volgende minoren aangeboden:

In het tweede studiejaar vindt er een fundamentele verandering in je curriculum plaats: je kan meebepalen wat de inhoud van je studie zal worden. Naast een kerndeel is er vanaf
dat jaar namelijk ook een keuzedeel in je curriculum.

Minoren zonder toelating:
• Minor Education
• Minor Voice Basic
• Minor Sonology
Minoren met toelating:
• Minor Academic Music Studies (30 ECTS)
• Minor ArtScience (30 ECTS)
• Minor Chamber Music
• Minor Choral Conducting
• Minor Orchestral Conducting (30 ECTS)
• Minor Wind Band Conducting (30 ECTS)
• Minor Collaborative Music Creation
• Minor Composition
• Minor Music Theory
• Minor Classical Music
• Minor Early Music
• Minor Early Music - Related Instrument
• Minor Jazz
• Minor Jazz - Second Instrument
• Minor Voice
• Minor Voice Classical Music
• Minor Voice Early Music

Het keuzegedeelte van het curriculum bestaat uit een
menu van minoren en keuzevakken. In samenspraak met de
hoofdvakdocent en de tutor maak je een keuze uit een minor
of een aantal keuzevakken. Het totaal van de gemaakte keuzes dient ten minste te voldoen aan het aangegeven aantal
studiepunten: in het tweede en derde jaar is dit een totaal
aantal van 12 ECTS (6 ECTS per jaar), maar dit aantal kan per
afdeling verschillen. Kies je voor een minor, dan loopt deze
tot in het vierde jaar door (zie hieronder meer informatie
over de minoren).
Alle keuzevakken zijn beschreven in vakbeschrijvingen.
Sommige vakken worden aangeboden op twee niveaus,
zoals Alexandertechniek I en II. Je kan dus in het tweede
studiejaar met het instapniveau beginnen en het studiejaar daarna kiezen voor het vervolgvak. Let op: het is niet
mogelijk een instapniveau tweemaal in twee aansluitende
jaren te kiezen.
Je kunt ook keuzevakken (‘minoren’) volgen aan Hogeschool
Codarts in Rotterdam en aan de Universiteit Leiden. Nadere
informatie over alle keuzevakken en de aanmelding voor deze
vakken vind je in het jaarlijkse Bachelor Electives and Minors
Handbook. Meer informatie over keuzevakken van Universiteit
Leiden vind je in paragraaf J1 van deze studiegids.

Verdere informatie over alle minoren vind je op
koncon.nl/electives. Hieronder lichten we een aantal
minoren kort toe: de Minor Education, en de
instrumentale minoren.
F.4.2 De nieuwe educatieve vakken in het tweede en derde
jaar en de Minor Education
In het verplichte deel van het curriculum zit een aantal educatieve vakken, die recentelijk zijn vernieuwd. Het doel van deze
vakken is om je een eerste introductie te geven tot educatieve
aspecten waarmee je in de toekomstige beroepspraktijk
te maken kunt gaan krijgen.

Het Bachelor Electives and Minors Handbook
voor het studiejaar 2020/21 is te vinden
via koncon.nl/electives
F.4.1 De minor als onderdeel van de keuzeruimte
Een minor is een zelfstandig studieprogramma en wordt gekozen naast de hoofdstudie. De totale studielast van de minor
(contacttijd en zelfstudie) bedraagt meestal 18 ECTS (6 ECTS
per jaar) en duurt drie studiejaren. Als je naast de hoofdstudie
ook een volledige driejarige minor behaalt, ontvang je een
certificaat. Als je een minor afrondt in het vierde jaar, word
je automatisch vrijgesteld van het verplichte onderdeel Career
Development Office (CDO)/eigen project (zie F.5) voor 6 ECTS.
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Als je je verder wilt bekwamen in educatieve vaardigheden
kun je vanaf het tweede semester van bachelor III de vernieuwde Minor Education volgen. Aan bachelor studenten
die een Minor met goed gevolg hebben afgesloten zal hiervoor
een certificaat worden uitgereikt.
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Als je CDO-studiepunten wil aanvragen voor activiteiten buiten het conservatorium, kun je een formulier downloaden
op intranet.koncon.nl/CDO. Let op: in dit studiejaar kun je
alleen CDO-punten behalen voor activiteiten die hebben
plaatsgevonden tussen 01-09-20 en 31-08-21. Activiteiten
die buiten deze data vallen kunnen niet worden gehonoreerd.
Vierdejaars bachelorstudenten kunnen alleen CDO-punten
krijgen voor activiteiten die hebben plaatsgevonden tussen 0109-20 en 01-05-21.

Het minorprogramma heeft tot doel je in staat te stellen zelfstandig les te geven in een eigen praktijk of aan een muziekschool,
culturele instelling of in andersoortige omstandigheden. De vakken
in dit programma richten zich concreet op de lespraktijk.
Meer informatie over de nieuwe Minor Education is te
vinden via koncon.nl/electives.
F.4.3 De instrumentale minoren
Je kunt ook kiezen voor een instrumentale minor. Hiervoor moet
je toelating doen. Er zijn vijf varianten, alle met een instrumentale
en theoretische component:
• Minor Classical Music
• Minor Early Music
• Minor Jazz
• Minor Early Music - Related Instrument
• Minor Jazz - Second Instrument

Career Development Office (CDO)
Dominy Clements
+31(0)70 315 1525
cdo@koncon.nl
Kamer: M101 (eerste verdieping)

F.6 Beroepsvoorbereiding - een geïntegreerde leerweg

Tijdens de bacheloropleiding kom je stapsgewijs in aanraking
met vakken die speciaal ontworpen zijn om je voor te bereiden
op je toekomstige carrière. Deze Career Skills vakken beginnen al direct in bachelor I, wanneer je tijdens Start-Up!
een aantal alumni ontmoet die hun ervaringen met je delen.
Vervolgens doen studenten van de afdelingen Klassiek, Jazz,
Oude Muziek, Zang en Directie mee aan het Entrepreneurial
Bootcamp in bachelor II, een intensieve projectweek die buiten
het conservatorium plaats vindt. In de zangafdeling wordt aandacht geschonken in bachelor III aan The Business of Music.
Bij de afdeling Klassiek staat het Alumni Event in het bachelor
III curriculum. In dit vak kom je opnieuw in aanraking met alumni
en zullen thema’s zoals online reputation management, netwerken en business development aan bod komen. In bachelor
IV komen je opgedane ervaringen en vaardigheden samen,
en blijf je je ondernemerszin en persoonlijk initiatief ontwikkelen
in het vak Preparation for Professional Practice. Bij sommige
afdelingen stel je een Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) samen. Je PAP is een toekomstplan voor de periode direct aansluitend op de opleiding. Je stelt persoonlijke doelstellingen
op en beschrijft de wijze waarop je deze gaat verwezenlijken.
De opzet van het vak verschilt per afdeling, zo heeft de afdeling
zang een auditie training-element. Nadere informatie over
de precieze invulling wordt aan het begin van het studiejaar
door de afdelingen zelf bekend gemaakt.

De minorcontacttijd wordt niet in mindering gebracht op de contacttijd van de hoofdvakles. Je mag niet meer dan één individuele
minor tegelijk volgen. Als je overweegt één van deze minoren
te volgen, overleg dan tijdig met je hoofdvakdocent en het hoofd
van de desbetreffende afdeling.

F.5 Het Career Development Office (CDO) en eigen projecten
Het Career Development Office (CDO) is een centrale plek
in het KC waar je terecht kan voor het vinden van (concert)
activiteiten buiten het conservatorium. Het CDO kan je eventueel helpen met activiteiten buiten het KC die ook studiepunten
opleveren, bijvoorbeeld door deelname aan masterclasses
of ensembleprojecten, het remplaceren in orkesten,
het organiseren van eigen concerten, concertreeksen of festivals,
het opnemen van een eigen cd, etc. Je kan dit doen in de vrije
ruimte in het tweede en derde studiejaar van de bachelor (voor
minimaal 2 en maximaal 4 ECTS per jaar - zie het Bachelor
Electives and Minors Handbook), en ook als een verplicht onderdeel van het curriculum in het vierde jaar (minimaal 6 ECTS).
Je studiepunten worden inhoudelijk en administratief verwerkt door het CDO.

Bij het Podiumbureau van het CDO worden ook allerlei opdrachten van buiten het instituut in behandeling genomen. Je kan
er hulp krijgen bij het vinden van (stage)werkzaamheden, concertlocaties e.d. buiten het Koninklijk Conservatorium.
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F.7 Het vierde studiejaar

F.8 Workshopweken Scheppende Afdelingen

Het vierde en afsluitende studiejaar van de bachelorstudie bestaat uit de volgende onderdelen:
• Je gaat je voorbereiden op de eindpresentatie bachelor.
Dit kan een openbaar concert zijn of een presentatie van het
afstudeerproject, afhankelijk van de studierichting. Nadere
informatie is te vinden in de desbetreffende vakbeschrijving
in het Curriculum Handbook van je afdeling op koncon.nl.
• Daarnaast doe je, al dan niet met behulp van het CDO, door
de deelname in externe projecten professionele werkervaring
op. Voor dit onderdeel in het vierde studiejaar word je geacht
6 ECTS te behalen. Nadere informatie kan worden gevonden
in de hierboven vermelde paragraaf over het CDO en in
de vakbeschrijving.
• Volg je al een minor, dan rond je deze in het vierde jaar af voor
6 ECTS. Het onderdeel CDO/eigen project voor 6 ECTS hoef
je dan niet te volgen.
• In het vak Preparation for Professional Practice stel je
(bij sommige afdelingen) een Persoonlijk Activiteiten
Plan (PAP) op.Tot slot maak je een uitgebreide
programmatoelichting voor de eindpresentatie bachelor.

De Scheppende Afdelingen van het Koninklijk Conservatorium
– ArtScience, Compositie en Sonologie – organiseren ieder
jaar een aantal workshopweken waarin gastdocenten workshops verzorgen. Twee van deze weken vinden plaats na de
herfstvakantie, nog twee van deze weken vinden plaats na de
voorjaarsvakantie. Er worden per jaar in totaal 12 workshops
aangeboden. Iedere workshop duurt 5 dagen en levert normaliter 2 ECTS op.
De wisselende onderwerpen van de workshops vormen
een aanvulling op de curricula en bevorderen bovendien
de uitwisseling van kennis tussen de studenten van ArtScience,
Compositie en Sonologie. De inschrijving verloopt via Erika
Bordon (voor contactgegevens, zie hoofdstuk K - pagina 103).

III. Toetsing bachelorcurriculum
F.9 De Onderwijs- en Examenregeling Koninklijk
Conservatorium

Let op: het vierde studiejaar van de bacheloropleidingen
Docent Muziek, Compositie, Sonologie en Art of Sound ziet
er anders uit dan hierboven omschreven.

Alle regels met betrekking tot de examens zijn vastgelegd
in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Koninklijk
Conservatorium. De OER wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld in samenspraak met de Opleidingscommissie,
de Examencommissie, de directie en alle afdelingen.

Zie voor verdere informatie de curriculumoverzichten
en vakbeschrijvingen op de studiepagina’s van de website.

De volledige tekst van de Onderwijs- en Examenregeling
(OER) van het Koninklijk Conservatorium is te vinden
in hoofdstuk L van deze studiegids, op de website
koncon.nl/oer en op intranet.koncon.nl/esc.

F.7.1 De uitgebreide programmatoelichting voor
de eindpresentatie bachelor
Als onderdeel van de eindpresentatie bachelor moet je je
concertprogramma toelichten. Dit kan op papier, in de vorm
van een zelfgeschreven programmatoelichting, maar het mag
ook mondeling of in een andere vorm. Voor dit onderdeel,
dat integraal wordt beoordeeld tijdens de eindpresentatie bachelor, kun je een vast aantal studiepunten behalen. Nadere
informatie is te vinden in de vakbeschrijvingen Extended
Programme Notes Final Presentation (Klassieke Muziek),
Writing Programme Notes and Sleeve Notes (Oude Muziek)
en Production Final Presentation (Jazz), die je kunt vinden in de
Curriculum Handbooks op de studiepagina’s op de website en via
intranet.koncon.nl/curricula.
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Hieronder vatten we de belangrijkste regels uit de
OER voor je samen.

F.10 De toelatingsprocedure

Om toegelaten te kunnen worden tot het KC moet je met goed
gevolg een toelatingsexamen hebben afgelegd en daarnaast
in het bezit zijn van een diploma havo, vwo, mbo (minimaal
3-jarige cursusduur) of een getuigschrift van gelijkwaardig
of hoger niveau.
De toetsingscriteria bij het toelatingsexamen bestaan tenminste uit vier onderdelen:
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• Muzikale bekwaamheid en aanleg
• Kennis van elementaire muziekleer
en vaardigheid van het gehoor
• Motivatie/attitude en ontwikkelingspotentieel
• Engelse taalvaardigheid (m.u.v.
bacheloropleiding Docent Muziek)

Als je aansluitend aan de bacheloropleiding
een masteropleiding wilt volgen, moet je in het vierde studiejaar, voor 1 maart, een Masterplan indienen. Daarnaast moet
je bij je eindpresentatie aantonen over een hoog artistiek
en instrumentaal/vocaal niveau te beschikken.

De toelatingscriteria verschillen per studierichting.

F.14 Tentamens, presentaties en herkansingen

In artikel 23.6 van de OER zijn de regels vastgelegd over herkansingen van tentamens en eindpresentaties. Je bachelorof mastergetuigschrift kun je alleen in ontvangst nemen als je
alle onderdelen van je studieprogramma met succes hebt
afgelegd en het minimum aantal studiepunten hebt behaald.
Deze regel geldt voor alle vakken die in het desbetreffende curriculum staan vermeld. Zorg ervoor dat je ook op de hoogte bent
van voor sommige vakken geldende toegangseisen. Zo kunnen
in sommige studiejaren bepaalde vakken niet worden gevolgd
als specifieke vakken in het jaar daarvoor niet zijn behaald.
Het vak Main Subject heeft in het vierde jaar een aangescherpte
ingangseis: alle in het curriculum opgenomen vakken uit het
eerste en tweede jaar moeten zijn afgesloten om aan het vierde
jaar Main Subject te mogen beginnen. Als je niet aan deze ingangseis voldoet, zul je geen hoofdvaklessen ontvangen totdat
de vakken met voldoende resultaat zijn afgesloten. Zie ook
de vakbeschrijvingen in de Curriculum Handbooks op de studiepagina’s van de website.

Nadere informatie over toelatingsprocedures en criteria
kan gevonden worden op de studiepagina’s van de
website en via koncon.nl/aanmelden.

F.11 Het propedeuse-examen

De propedeutische fase wordt afgesloten met het propedeuseexamen. Het propedeuse-examen omvat álle vakken in het eerstejaars curriculum, niet alleen het hoofdvak, en bevat 60 EC.

F.12 De openbare presentatie in het derde studiejaar

Aan het einde van je derde studiejaar, ter voorbereiding van het
eindpresentatie bachelor, geef je, als je studeert aan de afdelingen Klassieke Muziek, Oude Muziek, Jazz, Zang en Directie,
een openbare presentatie. Meer informatie over de vereisten
voor deze presentatie vind je in de vakbeschrijving van het
hoofdvak in het Curriculum Handbook, op de studiepagina’s
van de website.

F.15 Vrijstellingen

Als je elders al (gedeeltelijk) een bacheloropleiding hebt
gevolgd, kun je, na overleg met het hoofd van je afdeling,
een vrijstelling aanvragen voor de elders afgesloten vakken.
Voor theorievakken kijken we eerst, door middel van een niveautest theorie, in hoeverre je voor muziektheoretische vakken
vrijstellingen kan krijgen.

F.13 De eindpresentatie bachelor

Om deel te nemen aan de bachelor eindpresentatie moet je álle
onderdelen van je curriculum met voldoende resultaat hebben
afgesloten. Als je naast het hoofdvak ook een hoofdvakgerelateerde minor hebt gevolgd, kan de afsluiting van hoofdvak
en minor eventueel in een ‘dubbel’-programma plaatsvinden.
Dit programma dient dan wel door het hoofd van de afdeling
van tevoren te worden goedgekeurd. Nadere informatie over
de vereisten voor de eindpresentatie vind je in de vakbeschrijving
van het hoofdvak. Zie je Curriculum Handbook op de studiepagina’s van de website. De opleidingen Docent Muziek, Compositie,
Sonologie en Art of Sound hebben eigen vormen van afsluiting
van de hoofdfase.
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Een vrijstellingsverzoek moet worden ondertekend door
je afdelingshoofd en vervolgens worden goedgekeurd door
de Examencommissie. Je moet hiervoor een formulier indienen bij de Examencommissie: je kunt dit downloaden
op intranet.koncon.nl/esc.
Let op: er gelden strikte data voor het inleveren van de
formulieren. De complete procedure voor het aanvragen
van vrijstellingen is beschreven in hoofdstuk G van de OER..
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G.

De bacheloropleiding
Dans
De Dansvakopleiding Koninklijk Conservatorium leidt dansers
van de toekomst op die zowel de klassieke als de moderne
danstechnieken beheersen en kunnen inzetten ten behoeve
van hedendaagse danstalen, technieken en invloeden.
De opleiding ontwikkelt unieke danstalenten tot zelfstandige
kunstenaars met beheersing van de academische ballettechniek, een open creatieve blik, muzikaliteit, vakmanschap,
passie en ambitie. Het dansveld is wereldwijd voortdurend
in ontwikkeling en vraagt om zelfbewuste, breed geschoolde
dansers die hun vak met overgave en discipline uitoefenen.
Als student dans aan het KC train je dagelijks fulltime in de
vakken klassiek ballet, spitzentechniek voor vrouwen, sprongtechniek voor mannen, repertoire, fysieke training, moderne
dans en improvisatie. Je leert de stijlen en visies van belangrijke
choreografen te doorgronden (repertoirekennis) en actief samen te werken met repetitoren en choreografen. Meedenken,
reflectie en co-creatie maken onlosmakelijk deel uit van
het werkproces en de academische theaterdans is het sterke
fundament waarop dit alles rust.
Nederland is, dankzij zijn wereldbefaamde dansers, choreografen en ontwerpers, toonaangevend op het gebied van de
dans. Internationaal gerenommeerde representanten zoals
Jiří Kylián, Nils Christe, Hans van Manen en anderen staan
dicht bij onze opleiding. Focus van de opleiding is dan
ook naast de beheersing van de academische ballettechniek
het repertoire van ‘De Nederlandse School’, befaamd om het
unieke bewegingsidioom en muzikaliteit en het repertoire
van Nederlands Dans Theater (NDT). Deze combinatie maakt
de opleiding internationaal aantrekkelijk.
De gezamenlijke productie van het jaarlijkse Young Talent
Project in samenwerking met NDT is een structureel onderdeel van de opleiding. Zo kom je in contact met de werkwijze
van NDT. Onder leiding van repetitoren en dansers wordt
gewerkt aan een veelzijdig programma met repertoirestukken
van NDT en nieuw werk dat onder leiding van de choreografen
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wordt gemaakt. Dit samenwerkingsverband biedt een prachtige
kans grote stappen te nemen op weg naar een professionele
carrière. Deze samenwerking zal nog verder worden verstevigd als in 2021 de Dansvakopleiding verhuist naar Amare.
In dit complex worden NDT, het Koninklijk Conservatorium,
het Residentie Orkest en de stichting Dans- en Muziekcentrum
Den Haag gezamenlijk onder één dak gehuisvest.
Informatie over de Dansvakopleiding is beschikbaar
in de Studiegids Dans die te vinden is op
koncon.nl/dansvakopleiding
Directeur Dansvakopleiding: Jan Linkens
j.linkens@koncon.nl
Adjunct-directeur Dansvakopleiding: Catharina Boon
c.boon@koncon.nl
Coördinator audities Dans: Sacha Steenks
s.steenks@koncon.nl
Coordinator Young KC Dance Company en Summerschool:
Marishka van Loon
info@libelius.com
Receptie Dansvakopleiding/Balletbalie:
Belinda Langelaan
Elisha Peerwijk
Noushka Salome
+31(0)70 315 1505
balletbalie@koncon.nl
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H.

De masteropleidingen
I. Inleiding
Het Koninklijk Conservatorium heeft als uitgangspunt
om studenten op te leiden die een toonaangevende rol kunnen
vervullen in de (inter)nationale beroepspraktijk. In de verschillende masteropleidingen richten we ons op je persoonlijke
muzikale visie en ambitie, op het ‘ondernemend’ musicus zijn
en op je vermogen tot artistieke bewustwording, reflectie
en communicatie. Naast lessen die gericht zijn op je artistieke
ontwikkeling bevat de opleiding diverse elementen die gericht
zijn op onderzoek en professionele beroepsvoorbereiding.
Je krijgt de mogelijkheid om mee te doen aan interne en externe
producties en activiteiten en om eigen projecten op te zetten.
Het Koninklijk Conservatorium biedt drie masteropleidingen
aan met diverse studierichtingen en specialisaties: de Master
Muziek, de Master Sonologie en de Master Dutch National Opera
Academy. Binnen de Master Muziek en de Master Sonologie bestaan de volgende studierichtingen en specialisaties:
• Classical Music + instrument (inclusief
de specialisaties Orchestra Master, Ensemble Academy
en Ensemble Percussion)
• European Chamber Music Master (ECMAster)
• Jazz + instrument/vocals
• Early Music + instrument
• Organ
• European Master of Early Music (EMEM)
• Vocal Studies:
• Classical Music
• Early Music
• Ensemble Singing
• Conducting:
• Choral Conducting
• Wind Band Conducting
• National Master Orchestral Conducting
• Theory of Music
• Composition
• Instrumental and Vocal Learning & Teaching
• Music Education according to the Kodály Concept
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•
•
•
•
•
•

ArtScience
Art of Sound
New Audiences and Innovative Practice
Sonology
Instruments & Interfaces
Audio Communication & Sonology

en plannen te ontwikkelen en uit te dragen. We dagen je uit
om de drie domeinen met elkaar te verbinden op een manier
die voor jou relevant en van betekenis is, zodat je jouw ‘niche’
weet te vinden die je straks na je studie helpt in de praktijk. Je research supervisor, professional integration coach,
hoofdvakdocent en Master Circle leider zullen je hierbij intensief
begeleiden en ondersteunen.

Meer informatie over opleidingen, studierichtingen,
masterspecialisaties en de verschillende curricula vind
je op de website via koncon.nl/opleidingen

Master Project
De belangrijkste doelstelling van de masteropleiding Muziek
is het ontwikkelen en succesvol afronden van je eigen Master
Project dat de drie domeinen integreert. Voorbeelden
van dergelijke projecten zouden kunnen zijn:
• Het organiseren van je eigen externe project, festival,
concertserie of tour, waarvoor je het te presenteren
repertoire hebt onderzocht, en dat een connectie heeft
met jouw eindpresentatie – of zelfs in plaats van je
eindpresentatie plaatsvindt.
• Samenwerken met een student Compositie met het doel
eigen repertoire te creëren, waarbij je het creatieve proces
hebt onderzocht en presenteert tijdens je eindpresentatie.
• Het maken van een nieuwe editie van repertoire die je
presenteert tijdens je eindpresentatie, of het ontwikkelen
van een lesmethode die je gebruikt in je lespraktijk.

II. Structuur Master Muziek
De informatie in dit hoofdstuk heeft met name betrekking
op de Master Muziek. Meer informatie over de Master Sonologie
en de Master Dutch National Opera Academy kun je vinden
via onze website.
Een masteropleiding aan het Koninklijk Conservatorium duurt
twee studiejaren. De totale studiebelasting per studiejaar
bedraagt 60 ECTS, maar kan door jouw persoonlijke keuzes en door deelname aan projecten of eigen producties
ook meer zijn. In goed overleg met het hoofd van je afdeling,
je docenten en het Master Research Team voldoe je aan
je curriculumverplichtingen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, er zijn nog veel meer
mogelijkheden die je kunt onderzoeken.

De onderwijsfilosofie van de masteropleiding Muziek op het
Koninklijk Conservatorium is toegespitst op de ontwikkeling
van je individuele artistieke visie, persoonlijke groei, onderzoekende en ondernemende houding en zelfstandigheid, en je
instrumentale en technische vaardigheid op hoog kwalitatief
niveau. We willen dat onze alumni uitmuntende artiesten
en componisten zijn maar ook professionals met het vermogen
te reflecteren op hun rol in de maatschappij, en daarbij weten
te navigeren in de complexe realiteit van de hedendaagse beroepspraktijk. Ter ondersteuning van deze ontwikkeling is het
curriculum geënt op drie domeinen:
• artistic development
• research
• professional integration

H.1 Artistic Development

De begeleiding ter ondersteuning van je artistieke ontwikkeling
in de Master Muziek bestaat uit twee elementen:
• Persoonlijke contacttijd met je hoofdvakdocent(en):
als masterstudent heb je een vast aantal inzetbare
contactminuten ter beschikking. Deze kunnen naar eigen
inzicht en in goed overleg met het hoofd van je afdeling
binnen het hoofdvakdomein worden ingezet. De beschikbare
contacttijd kan worden ingezet over een of meerdere
docenten naar keuze en verschilt per afdeling (zie de
Curriculum Handbooks op de studiepagina’s via koncon.nl).
• Begeleiding door een coach pianist, ensemble coaching,
groepslessen, combolessen, ensembleklassen,
orkestprojecten, Big Band projecten of compositieprojecten.

Het programma streeft ernaar je te helpen je plek te vinden
in deze beroepspraktijk. Daartoe word je constant aangemoedigd je eigen keuzes te maken en je eigen ideeën
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Neem voor vragen met betrekking tot je artistieke ontwikkeling
contact op met het hoofd van je afdeling.
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H.2 Research

H.2.2 Opzet en inhoud
Alle studenten Klassieke Muziek, Oude Muziek, Orgel, Jazz,
Zang, Compositie, Directie, Art of Sound, New Audiences
and Innovative Practice (NAIP), European Chamber Music
Master (ECMAster), European Master of Early Music (EMEM),
Theorie der Muziek en Muziekeducatie volgens het Kodály
Concept volgen het onderzoekstraject zoals hieronder beschreven wordt. Studenten van de volgende studierichtingen
volgen alleen bepaalde onderdelen van dit traject: Nationale
Master Orkestdirectie (NMO), en Instrumental and Vocal
Learning & Teaching. Meer informatie met betrekking tot de
curricula van deze afdelingen en studierichtingen kun je vinden
via koncon.nl/opleidingen.

Meer informatie over onderzoek in de Master Muziek vind je in
het Master of Music Handbook. Dit document is te vinden
op intranet.koncon.nl/master en via koncon.nl.
Contact en kantooruren Master Research Team
Kathryn Cok
Hoofd Master Research
k.cok@koncon.nl
+31(0)70 315 1401
Kamer: M203
Roos Leeflang
Coördinator Master Research
r.leeflang@koncon.nl
+31(0)70 315 1401
Kamer: M203

Aan het begin van het eerste masterjaar formuleer je een
onderzoeksvraag en start je met je onderzoek. Je krijgt
een persoonlijke research supervisor met wie je in totaal 15 uur
kunt werken. Je kiest in goed overleg met je studiebegeleiders
(het Hoofd Master Research, je Master Circle-leider, je research
supervisor en je hoofdvakdocent) de meest passende wijze
van onderzoek. Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop je een bepaalde fase van je onderzoek moet
inleveren en/of presenteren, in het Engels. Meer informatie
met betrekking tot de deadlines is te vinden in het Master
of Music Handbook.

Casper Schipper
Research Catalogue support
c.schipper@koncon.nl
Kamer: M203
H.2.1 Inleiding
We vinden het belangrijk dat je je ontwikkelt tot een zelfstandig functionerend musicus die de voortdurend veranderende beroepspraktijk goed aankan. Daarom doe je tijdens
de masteropleiding ook onderzoek naar een onderwerp dat je
interesseert. Dit onderwerp kan heel direct te maken hebben
met je instrument/hoofdvak (denk bijvoorbeeld aan een onderzoek over improvisatie, interpretatie, de geschiedenis
van bepaald repertoire of het maken van je eigen instrument),
maar kan ook didactisch of meer theoretisch van aard zijn.
De resultaten van je onderzoek zijn relevant voor je eigen
artistieke en intellectuele ontwikkeling en een inspiratie
voor je vakgenoten. Zie hoofdstuk I voor meer informatie
met betrekking tot onderzoek.

Om je onderzoek goed te kunnen opzetten en uitwerken, bieden
wij je naast individuele begeleiding het volgende aan:
• Introduction to Research in the Arts
Gedurende het eerste semester van het eerste studiejaar
volg je een reeks colleges (in het Engels) over het doen
van (artistiek) onderzoek. Deze reeks wordt samengesteld
door Hoofd Master Research Kathryn Cok. Onderdeel
van deze cursus is een workshop over het gebruik van de
Research Catalogue.
• Master Circles en onderzoeksgebieden
Gedurende je hele masteropleiding vinden maandelijks
bijeenkomsten plaats in Master Circles. Master Circles
worden ingedeeld per onderzoeksgebied en worden geleid
door een expert die jou en je medestudenten hierin wegwijs
maakt. De circles stimuleren eveneens ‘peer-to-peer learning’
met medestudenten uit het eerste en tweede jaar. Je deelt
je ervaringen, vragen en oplossingen met betrekking tot de
voortgang van je eigen onderzoek en er is ruimte voor
discussie en het geven van een (proef)presentatie. Eventueel

De onderzoeksbeoordelingscriteria van het Koninklijk
Conservatorium zijn gebaseerd op internationale criteria.
Ze gaan over de relevantie van het onderzoek, de opzet
en inhoud, argumentatie, documentatie en presentatie. Meer
informatie kun je vinden via intranet.koncon.nl/master.
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kunnen gastdocenten, sprekers uit het werkveld en/
of alumni worden uitgenodigd.
De negen onderzoeksgebieden zijn:
1. Art of Interpretation: historically/contextually informed
performance practice
2. Instruments & Techniques: instrumental design/
techniques/acoustics
3. Music in Public Space: diversity/interculturality/
social engagement
4. Creative Practice: improvisation/composition/
experimental practice
5. Beyond Discipline: multi-inter-transdisciplinarity/
collaborative practice
6. Musical Training, Performance & Cognition
7. Aesthetics & Cultural Discourse
8. Educational Settings
9. Music Theory & Aural Skills
• Master keuzevak
In het eerste semester van het nieuwe studiejaar schrijf
je je via OSIRIS in voor een keuzevak dat plaatsvindt in het
tweede semester van je eerste studiejaar. Keuzevakken
worden ingedeeld per onderzoeksgebied. Bij voorkeur
ondersteunt en verdiept je keuzevak je onderzoek.
De masterkeuzevakken geven o.a. een toelichting
op de vertrouwde hoofdvakliteratuur en het gebruik
van verschillende onderzoeksmethodes. In het aanbod zijn
ook keuzevakken opgenomen van andere studierichtingen,
zoals New Audiences and Innovative Practice (NAIP)
en Instrumental and Vocal Learning & Teaching, en van
de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) aan de
Universiteit Leiden (zie hoofdstuk J).

H.2.4 Samenwerking Koninklijk Conservatorium
en Universiteit Leiden
Masterstudenten aan het Koninklijk Conservatorium krijgen
de unieke mogelijkheid aangeboden om kunst en wetenschap
op hoog niveau te combineren. Veel van de vakken die aan
de Universiteit Leiden worden gedoceerd staan voor jou open.
Meer informatie over dit studieaanbod vind je in hoofdstuk J
van deze studiegids.

H.2.3 De Research Catalogue
Tijdens je masteropleiding gebruik je het online KC Research
Portal voor de documentatie en presentatie van je onderzoeksproject. Dit portal maakt gebruik van de Research
Catalogue, een internationale database voor de documentatie
van artistiek onderzoek (zie: researchcatalogue.net). Je kunt
hier verschillende materialen en media, waaronder audiobestanden, afbeeldingen, video’s, teksten, diashows en pdf’s,
combineren in een expositie. Jaarlijks worden via de Research
Catalogue de beste onderzoeken openbaar gemaakt:
koncon.nl/onderzoek/onderzoeksresultaten.

In deze nieuwe aanpak bestaat de professionele beroepsvoorbereiding in de masteropleiding uit de volgende onderdelen:
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H.2.5 Research Prijs
Ieder jaar wordt er een prijs van €500,– uitgereikt
aan de student die het beste onderzoek heeft gepresenteerd.
Dit onderzoek is tevens een voorbeeld voor toekomstige studenten.
Neem voor vragen met betrekking tot onderzoek in de Master
Muziek contact op met het Master Research Team.

H.3 Professional Integration

Professionele beroepsvoorbereiding is een belangrijk element
binnen alle mastercurricula. We bieden je de gelegenheid eigen Professional Integration Activities te ontwikkelen en deze
onder begeleiding uit te voeren gedurende je masteropleiding.
Dit onderdeel wordt geleidelijk in alle mastercurricula ingevoerd
en geldt voor het komende studiejaar voor de studierichtingen
Klassieke Muziek (inclusief de bijbehorende specialisaties),
Zang, Oude Muziek, Jazz, Directie, Art of Sound, European
Chamber Music Master (ECMAster) en New Audiences
and Innovative Practice (NAIP). Voor de overige studierichtingen gelden andere vormen van beroepsvoorbereiding.

• Introduction to Project Management
Tijdens het eerste semester volg je een aantal intensieve
sessies waarin beroepsvaardigheden en principes
van projectmanagement worden onderwezen. Aan het einde
van deze cursus heb je een projectplan gemaakt, dat je
gedurende de rest van je masteropleiding kunt uitvoeren.
• Professional Integration Trajectory
In kleine groepen of op individuele basis ontvang je coaching
van professionals bij het nader uitwerken en implementeren
van je eigen Professional Integration Activities.
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H.5 Tussentijdse presentaties

• CDO studiepunten
Tevens biedt het master curriculum je de mogelijkheid
om studiepunten te behalen voor professionele activiteiten
buiten het conservatorium, zoals het remplaceren bij een
beroepsorkest of ensemble, werk als medewerker van een
festival of multimediaproductie, of je eigen projecten
of producties. Uiteraard zal het aantal praktijkuren per week
en per student verschillen. Het Career Development Office
kan je helpen met het vinden van activiteiten buiten het KC.
Je studiepunten worden inhoudelijk en administratief
verwerkt door het CDO.

De volgende tussentijdse presentaties behoren tot het
vaste curriculum:
• een openbaar toegankelijk recital, gericht op de voortgang
van je artistieke ontwikkeling. Hierbij dient zoveel mogelijk
een verband met je Master Project in de masteropleiding
tot uitdrukking te komen, bijvoorbeeld in de keuze van het
repertoire of in de vorm van de presentatie. Voor de afdeling
Compositie geldt deze regel niet;
• een tussentijdse toets voor orkestpartijen (alleen
orkestinstrumenten);
• evaluaties en (proef)presentaties van je Master Project/
onderzoek in de Master Circles en via de Research
Catalogue. Aan het einde van het eerste jaar vindt
een tussentijdse beoordeling plaats van je Master Project/
onderzoek door je Master Circle-leider.

III. Toelating, presentaties en toetsing
H.4 De toelatingsprocedure

H.6 Eindpresentaties

Een masteropleiding aan het Koninklijk Conservatorium is een
gespecialiseerde vervolgopleiding. Je moet aan de volgende eisen voldoen om te worden toegelaten tot een masteropleiding:

De Master Muziek wordt afgesloten met:
• een afsluitende toets orkestpartijen (alleen
orkestinstrumenten);
• een openbare eindpresentatie (in het Engels) van je
onderzoek tijdens het jaarlijkse Master Research Symposium
in het voorjaar van het lopende studiejaar. Hierin toon je je
resultaten, met behulp van de Research Catalogue en een
live optreden en/of audio- en video-voorbeelden, aan de
examencommissie en een geïnteresseerd publiek;
• een openbare presentatie aan het einde van het
lopende studiejaar.
• de afsluiting van de Professional Integration Activities van je
Master Project. We moedigen je aan te overwegen deze
afsluiting te combineren met je openbare eindpresentatie.
Zo zou je ervoor kunnen kiezen je eindpresentatie op een
externe locatie te programmeren als een door jezelf
georganiseerd optreden. Voorwaarde is dat de commissie
van examinatoren hierbij aanwezig kan zijn; je dient
dit daarom tijdig te bespreken met je afdelingshoofd.

Eisen voor studenten die doorstromen vanuit een KC
bacheloropleiding:
• Je dient een realistisch studieplan, het zogeheten
Masterplan, te hebben ingeleverd.
• Je hebt tijdens je bacheloreindpresentatie een hoog artistiek
en instrumentaal/vocaal niveau laten zien.
Eisen voor studenten van buiten het KC:
• Als aankomend student van buiten het KC heb je een
overtuigend optreden gegeven tijdens een intakegesprek,
waaruit je inzicht en motivatie rondom de gekozen studie
en bijbehorende curriculumonderdelen is gebleken.
Daarnaast heb je laten zien dat je je bewust bent van de
studielast gedurende de komende twee jaar en dat je bereid
bent om voldoende tijd aan je studie te besteden. Je hebt
ook een Masterplan ingestuurd.
Meer informatie over de toelatingsprocedures vind je op
de website via koncon.nl/aanmeldproces
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Meer informatie over alle verplichte vakken
van je curriculum vind je in het Curriculum Handbook
van je studierichting dat je kunt vinden via koncon.nl. Meer
informatie over de presentatie van je onderzoek is te vinden
in het Master of Music Handbook. Dit document is te vinden
op intranet.koncon.nl/master en op koncon.nl.
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I.

Onderzoek op
het Koninklijk
Conservatorium
I.1 Onderzoek op het KC: missie en visie

Om je eigen artistieke praktijk beter te begrijpen en altijd
te blijven verbeteren, is het doen van onderzoek onmisbaar.
Naast onderwijs en productie is onderzoek daarom een van
de pijlers van het Koninklijk Conservatorium. We vinden
het belangrijk dat de artistieke praktijk in het onderzoek centraal staat en spreken daarom van artistiek onderzoek. Deze
vorm van onderzoek leidt tot kennis die niet alleen in tekst
te vangen is, maar ook tot uitdrukking kan komen in een compositie of performance.
Onze visie op onderzoek is samen te vatten in deze vier punten:
1. Artistieke identiteit
Het doen van onderzoek komt voort uit nieuwsgierigheid
en is daarom een belangrijk middel om je bewust te worden
van je persoonlijke motivatie, intuïtie en impliciete kennis.
Door je kennis te verdiepen en expertise te ontwikkelen, geef
je richting aan een sterke artistieke identiteit.
2. Praktijkontwikkeling
Door het doen van onderzoek wordt een platform gecreëerd,
waar bestaande praktijken kritisch kunnen worden bevraagd
en geëvalueerd. Waar onderzoek wordt gedaan is experiment
toegestaan en is het nemen van risico’s belangrijk.
3. Samenwerking
Onderzoek stimuleert de samenwerking tussen studenten
en hun docenten en tussen docenten onderling. Onderzoek
zet aan tot een dialoog tussen afdelingen, en maakt
ons bewust van onze relatie tot de buitenwereld. Deze
dialoog kan leiden tot gemeenschappelijke projecten en een
gedeelde onderzoeksagenda.
4. Ontwikkeling van het conservatorium
Door het doen van onderzoek kunnen we ons verhouden
tot de geschiedenis van het conservatorium als instituut
en de kennis die daarin besloten ligt. Vertrekkend vanuit
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deze geschiedenis kan de verbinding gezocht worden
met actuele maatschappelijke onderwerpen. Door het doen
van onderzoek is het conservatorium in staat om een positie
in te nemen in een veranderende wereld.

lectoraten willen we een levendige onderzoekscultuur binnen
het conservatorium creëren en zowel studenten als docenten
aanmoedigen om een onderzoekende houding aan te nemen.
Het lectoraat van Paul Craenen heeft als thema Music,
Education & Society en richt zich op de rol van muziek
en muziekonderwijs in een veranderende samenleving. Hoe kan
een professionele muziekopleiding studenten voorbereiden
op een muziekcultuur die voortdurend evolueert? Welke culturele ontwikkelingen zijn essentieel en moeten een plek vinden
in muziekopleidingen? Wat zijn de waarden en wat is de meerwaarde van muzikale tradities, niches en specialisaties in een
geglobaliseerde wereld? Hoe kunnen muziekmakers bijdragen
aan samenwerking en ethiek en aan het beantwoorden van de
complexe vraagstukken van onze tijd?

I.2 Onderzoek op het KC: uitwerking in het onderwijs

We zijn ervan overtuigd dat het doen van onderzoek
van groot belang is voor studenten en medewerkers. Daarom
is er in zowel het bachelor- als in het mastercurriculum
een aanzienlijke onderzoekscomponent terug te vinden
en worden ook docenten gestimuleerd om deel te nemen
aan een onderzoeksproject.
In de bacheloropleiding aan het Koninklijk Conservatorium
leer je elementaire onderzoeksvaardigheden die je in je loopbaan als musicus nodig zult hebben. Denk hierbij aan het
kritisch reflecteren op je eigen werk en dat van anderen,
het kritisch lezen van artikelen, het schrijven van een paper
en het presenteren van je onderzoek aan een publiek. Meer
informatie over onderzoek in de bacheloropleiding vind
je in hoofdstuk F.

Het lectoraat van Henk Borgdorff heeft als thema Onderzoek
in de Kunsten en richt zich op de politieke en theoretische kant
van artistiek onderzoek. Hoe kan het maken van kunst (creëren,
ontwerpen, componeren, uitvoeren) centraal staan in het onderzoeksproces en hoe kunnen kunstwerken (beelden, composities,
installaties, uitvoeringen e.d.) resultaat zijn van onderzoek?
Naast zijn functie als lector aan het Koninklijk Conservatorium
is Borgdorff Academisch Directeur van de Academy of Creative
and Performing Arts (ACPA) aan de Universiteit Leiden
en president van de Society for Artistic Research.

In de masteropleiding neemt onderzoek een belangrijke
plaats in. Gedurende twee jaar werk je, als onderdeel van je
Master Project, aan een eigen onderzoek dat aansluit bij je
interesses. De resultaten van de onderzoeken worden elk jaar
gepresenteerd in een symposium. Meer informatie over onderzoek in de masteropleiding vind je in hoofdstuk H.

I.4 Onderzoeksgroep en masteropleiding voor docenten

Onderzoek is niet alleen belangrijk binnen het onderwijs
van toekomstige musici, maar kan ook de beroepspraktijk
van docenten binnen het conservatorium verrijken.
Het KC streeft er daarom naar om zoveel mogelijk docenten
te betrekken bij het doen van onderzoek.
Jaarlijks wordt er vanuit de lectoraten een Call for Proposals
uitgeschreven, waarop docenten met ambities op het gebied
van onderzoek kunnen reageren. De geselecteerde projecten
hebben idealiter een direct verband met het thema van het
lectoraat en/of bevorderen samenwerkingen binnen en buiten
de muren van het conservatorium.
Docenten die nog niet in het bezit zijn van een mastergetuigschrift, kunnen ervoor kiezen een tweejarige masteropleiding
te volgen. In deze opleiding staat het doen van onderzoek
centraal. Tot slot worden docenten aangemoedigd om een doctorsgraad te behalen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan het
doctoraatsprogramma docARTES.

Als je na de masteropleiding verder wilt met onderzoek,
kun je je aanmelden voor een doctoraatsopleiding
waarin je artistieke praktijk centraal staat. Het Koninklijk
Conservatorium werkt hiervoor samen met de Academy
of Creative and Performing Arts (ACPA) aan de Universiteit
Leiden en het docARTES programma. Lees onder J.4 meer
over de mogelijkheden om te promoveren in de kunsten.

I.3 Lectoraten

Om de positie van onderzoek binnen het conservatorium
te versterken zijn er twee lectoraten actief onder leiding
van lectoren Paul Craenen en Henk Borgdorff. De lectoren
brengen onderzoek op bachelor-, master- en doctoraatsniveau
bij elkaar, begeleiden onderzoeksprojecten van docenten
en organiseren onderzoeksevenementen. Door middel van de
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Onderzoeksresultaten: de Research Catalogue
Voor het archiveren en verspreiden van de onderzoeksresultaten
maakt het KC gebruik van de Research Catalogue. Op deze
online multimediale database kan onderzoek op een vrije
manier worden gepresenteerd en worden verrijkt met beelden geluidsvoorbeelden. Dit gaat hand in hand met onze visie
op artistiek onderzoek, waarin artistiek materiaal gelijkwaardig is aan geschreven materiaal. De Research Catalogue
wordt gebruikt voor alle master research-projecten en voor
onderzoek door docenten. Meer informatie over het gebruik
van de Research Catalogue in de masteropleiding vind
je in hoofdstuk H.
De beste onderzoeksprojecten van docenten en studenten
worden gepubliceerd via de website van het Koninklijk
Conservatorium: koncon.nl/onderzoek/onderzoeksresultaten.
Zowel docenten als studenten worden regelmatig uitgenodigd
om hun onderzoek te presenteren tijdens (internationale)
congressen en symposia. Op deze manier blijven de resultaten
van het onderzoek niet alleen binnen de muren van het conservatorium, maar worden ze ook gedeeld met een breder publiek.

I.5 Promoveren in de kunsten

Na je masteropleiding is het mogelijk jouw artistiek onderzoek verder uit te bouwen met een doctoraatstraject aan de
Universiteit Leiden. Lees onder J.4 meer over de mogelijkheden
om te promoveren in de kunsten.
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J.

Samenwerking met
Universiteit Leiden
De Hogeschool der Kunsten Den Haag en de Universiteit
Leiden hebben sinds 2001 een samenwerking op het gebied van onderwijs en artistiek onderzoek. Deze samenwerking komt samen in het instituut Academy of Creative
and Performing Arts (ACPA), dat valt onder de Faculteit
der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.

J.1 Academische keuzevakken via ACPA

Zoek je een extra uitdaging naast jouw bachelorof masterstudie aan het Koninklijk Conservatorium? Dan zijn
de ACPA-keuzevakken misschien wel iets voor jou. Vakken
als Music Cognition, Music x Technology en Values in Music
zijn academische keuzevakken die worden gegeven aan de
Universiteit Leiden in samenwerking met het Koninklijk
Conservatorium. Zie voor een compleet overzicht van de
ACPA-keuzevakken de studiegids van de Universiteit Leiden:
studiegids.leidenuniv.nl.
Als je aan het Koninklijk Conservatorium studeert, is het
ook mogelijk om via ACPA andere keuzevakken en minoren
aan de Universiteit Leiden te volgen. Je hebt de keuze uit een
aanbod van ruim 1300 keuzevakken bij de verschillende
faculteiten van de Universiteit Leiden. In de bachelorstudie
kun je zelfs kiezen voor een Minor Academic Music Studies,
een minor die bestaat uit onder andere drie ACPA-vakken.
Zie voor een compleet overzicht van de academische
keuzevakken de studiegids van de Universiteit Leiden:
studiegids.leidenuniv.nl. Type ‘keuzevak’ in de zoekbalk
om alle keuzevakken te zien.
Na het succesvol afronden van een academisch keuzevak wordt je resultaat verwerkt in OSIRIS en kun
je desgewenst een certificaat met je studieresulta(a)t(en)
ontvangen van ACPA.
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J.3 Honours College muziek voor studenten van de
Universiteit Leiden

Om je voor de keuzevakken aan te melden, neem
je contact op met de Onderwijscoördinator Rogier
Schneemann van Academy of Creative and Performing Arts
(zie contactgegevens in hoofdstuk K). Om deel te nemen
aan een keuzevak moet je in het bezit zijn van een afgeronde
propedeuse of een VWO-diploma.

Via ACPA en het HumanitiesLab van de Faculteit
der Geesteswetenschappen kun je Honours Colleges volgen
op het gebied van muziek:
• Music Honours College
Dit traject bestaat uit:
• Elementaire Muziek Theorie, aan het
Koninklijk Conservatorium
• 2 ACPA-keuzevakken
• 1 Honoursclass
• Het Capstone traject
• Practicum Musicae Honours College
Dit traject bestaat uit:
• 2 jaren van het PM-traject
• 1 Honoursclass
• Het Capstone traject

J.2 Practicum Musicae (PM)

Kun je niet kiezen tussen een conservatoriumopleiding en een
academische studie? Kies dan voor Practicum Musicae.
Practicum Musicae is een gecombineerde opleiding voor
studenten aan de Universiteit Leiden met muzikale aspiraties.
Je kunt je volledige minorruimte invullen met lessen aan het
Koninklijk Conservatorium en op die manier naast je academische
opleiding, ook een gedeeltelijke muziekvakopleiding volgen.

Meer informatie vind je op de website universiteitleiden.nl/acpa,
of neem contact op met de Music Honours College-coördinator
Caroline Cartens: PM@koncon.nl.

Als je deelneemt aan Practicum Musicae krijg je iedere week
50 minuten hoofdvakles, 75 minuten Elementaire Muziek
Theorieles en 25 minuten per twee weken samenspelles.
Er worden meerdere concerten per jaar georganiseerd, op het
Koninklijk Conservatorium en in Leiden, waar je podiumervaring
op kunt doen. Het Practicum Musicae-programma duurt
in principe drie jaar, maar het is ook mogelijk om het programma
een of twee jaar te volgen. Na afloop ontvang je een certificaat.

J.4 Onderzoek in de kunsten bij de Academy of Creative
and Performing Arts (ACPA)

Na afronding van jouw masterstudie, waarbij de eindpresentatie
van het artistiek onderzoek een markante plaats inneemt,
is het mogelijk jouw artistiek onderzoek verder uit te bouwen
bij de Universiteit Leiden. Met een doctoraatstraject onderzoek
je jouw eigen (muzikale) praktijk op academisch niveau door
middel van reflectie en een theoretische onderbouwing. Hierbij
neem je jouw beroepswerkzaamheid (of een onderdeel daarvan)
zowel wetenschappelijk als artistiek onder de loep. Het doel
is kennisontwikkeling met zowel verbreding als verdieping
van jouw praktijk.

Voor de toelating doe je een auditie waarin je aantoont dat je
na drie jaar op het niveau van de bachelor toelating kunt zitten.
PRE-Class
Zit je in 5 of 6 vwo en wil je alvast meer te weten komen over
Practicum Musicae? Geef je dan op voor de Practicum Musicae
PRE-Class: 5 en 6 vwo-leerlingen kunnen in acht lessen kennismaken met Practicum Musicae, het Koninklijk Conservatorium
en de Universiteit Leiden.

Via ACPA is het mogelijk om een doctoraatstraject te beginnen,
doorgaans via het doctoraatsprogramma dat wordt aangeboden door docARTES. Dit is een samenwerkingsverband
tussen de universiteiten van Leiden en Leuven,
de conservatoria van Den Haag, Amsterdam en Antwerpen,
het Lemmensinstituut in Leuven en het Orpheus Instituut
in Gent. docARTES start met een tweejarige doctoraatsopleiding, waarin promovendi onderzoeksvaardigheden, academische kennis en methodes verder ontwikkelen en aanscherpen.
Daarna zetten promovendi hun onderzoek nog enkele jaren

Voor meer informatie en om je voor PM of de PRE-Class aan te
melden, neem je contact op met de PM-Coördinator Caroline
Cartens: PM@koncon.nl.
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op individuele basis voort. Elke promovendus wordt vanaf
de start en voor de volledige duur van het doctoraatsprogramma geadviseerd door een ‘supervising team’. De uiteindelijke
promotie vindt vervolgens plaats in Leiden en bestaat uit een
publieke verdediging en een artistieke presentatie. Meer informatie over het programma, de aanmelding en toelating
vind je via docartes.be. Meer informatie over promoveren
in de kunsten aan de Universiteit Leiden vind je via deze link:
universiteitleiden.nlgeesteswetenschappen/academie-derkunsten/onderzoek. Ook kun je hier reeds afgeronde
onderzoeksprojecten bekijken.
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K.

Contactinformatie
per afdeling

K.1 Directie

Directeur: Henk van der Meulen
h.vdmeulen@koncon.nl
Adjunct-directeur onderwijs: Martin Prchal
m.prchal@koncon.nl
Adjunct-directeur onderwijsondersteuning
en bedrijfsvoering: Karin van der Lee
k.vanderlee@koncon.nl

K.2 Directiesecretariaat
Annelique Offers
a.offers@koncon.nl

Nazima Rodjan
n.rodjan@koncon.nl

K.3 Management Staf

Directeur School voor Jong Talent:
Jan van Bilsen
j.vanbilsen@koncon.nl
Directeur Dansvakopleiding: Jan Linkens
j.linkens@koncon.nl
Adjunct-directeur Dansvakopleiding:
Catharina Boon
catharina@koncon.nl
Personeel & Organisatie:
Margot Bebseler
m.bebseler@hdkdenhaag.nl
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Financiën en control: Gerard Zanoni
g.zanoni@hdkdenhaag.nl
ICT/Systeembeheer: Wim Harrewijn
w.harrewijn@hdkdenhaag.nl
Hoofd Quality Culture:
Janneke Ravenhorst
qualityculture@koncon.nl
Hoofd Education Service Centre:
Daphne van den Berge
d.vandenberge@koncon.nl
Hoofd Marketing en Communicatie:
Mark Borneman
m.borneman@koncon.nl
Beleidsmedewerker Onderwijs:
Marijn Abbink
m.abbink@koncon.nl
Secretaris Overlegorganen:
Mirjam van den Broek
m.vandenbroek@koncon.nl
Secretaris Overlegorganen:
Sjoerd Roodenburg
s.roodenburg@koncon.nl

K.4 Afdelingen

K.4.1 Afdeling Klassieke Muziek
Afdelingshoofd: Marlon Titre
+31(0)70 315 1448
m.titre@koncon.nl
Kamer: M104

Coördinator: Else van Ommen
+31(0)70 315 1420
e.vanommen@koncon.nl
Kamer: M104
Projectleider: Fabienne Kramer
+31(0)70 315 1523
f.kramer@koncon.nl
Kamer: M101
K.4.2 Afdeling Zang
Afdelingshoofd: Monica Damen
+31(0)70 315 1446
m.damen@koncon.nl
Kamer: M104 A
Coördinator onderwijs: Ruth Fraser
+31(0)70 315 1495
r.fraser@koncon.nl
Kamer: M101
K.4.3 Afdeling Directie
Afdelingshoofd Koordirectie:
Monica Damen
31(0)70 315 1446
m.damen@koncon.nl
Kamer: M104 A
Afdelingshoofd Orkestdirectie,
Hafabradirectie, Nationale Master
Orkest Directie en Ensemble
Academie: Wim Vos
w.vos@koncon.nl
Kamer: M105
Coördinator Orkestdirectie,
Hafabradirectie, Nationale Master
Orkest Directie en Ensemble
Academie: Jaike Bakker
j.bakker@koncon.nl
Kamer: M105
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K.4.4 Afdeling Oude Muziek
(inclusief Orgel)
Afdelingshoofd: Teunis van der Zwart
+31(0)70 315 1408
t.vanderzwart@koncon.nl
Kamer: M104 A

Coördinator onderwijs en projectleider:
Erika Bordon
+31(0)70 315 1520
e.bordon@koncon.nl
Kamer: M101

Coördinator onderwijs en projectleider:
Brigitte Rebel
+31(0)70 315 1521
b.rebel@koncon.nl
Kamer: M101

K.4.8 Instituut voor Sonologie
Afdelingshoofd: Kees Tazelaar
+31(0)70 315 1466
k.tazelaar@koncon.nl
Kamer: SON 0.11

K.4.5 Afdeling Jazz
Afdelingshoofd: Susanne Abbuehl
+31(0)70 315 1400
s.abbuehl@koncon.nl
Room: M114
Onderwijscoördinator: Yvonne Smeets
y.smeets@koncon.nl
Projectleider: Jelle van der Meulen
+31(0)6 1126 7833
j.vandermeulen@koncon.nl
Kamer: M101
K.4.6 Afdeling Theorie
Afdelingshoofd: Suzanne Konings
+31(0)70 315 1480
s.konings@koncon.nl
Kamer: M114
Coördinator onderwijs: Jasper Grijpink
j.grijpink@koncon.nl
Kamer: M114
K.4.7 Afdeling Compositie
Afdelingshoofd: Martijn Padding
m.padding@koncon.nl
Kamer: M202

Coördinator onderwijs: Erika Bordon
+31(0)70 315 1520
e.bordon@koncon.nl
Kamer: M101
K.4.9 Afdeling Art of Sound
Afdelingshoofd: Paul Jeukendrup
+31(0)70 315 1482
p.jeukendrup@koncon.nl
Projectcoördinator: Daan van Aalst
d.vanaalst@koncon.nl
Kamer: SON 0.13
K.4.10 Dansvakopleiding
en Jong KC Dans
Directeur Dansvakopleiding: Jan Linkens
j.linkens@koncon.nl
Adjunct-directeur
Dansvakopleiding: Catharina Boon
c.boon@koncon.nl
Coördinator audities
Dans: Sacha Steenks
s.steenks@koncon.nl
Coördinator Young KC Dance Company
en Summerschool: Marishka van Loon
info@libelius.com

K - 105

Receptie Dansvakopleiding:
+31(0)70 315 1505
balletbalie@koncon.nl
K.4.11 Afdeling Educatie
Afdelingshoofd: Margi Kirschenmann
+31 (0)70 315 1418
m.kirschenmann@koncon.nl
Kamer: M202
Coördinator bachelor Docent Muziek:
Suzan Overmeer
+31(0)70 315 1450
s.overmeer@koncon.nl
Kamer: T001
Coördinator Educational Skills:
Marijke van den Bergen
+31(0)70 315 1421
m.vandenbergen@koncon.nl
Kamer: M202
Coördinator Minor in Education:
Julia Stegeman
+31(0)70 315 1421
j.stegeman@koncon.nl
Kamer M202
Coördinator Master Instrumental and Vocal
Learning & Teaching: Adri de Vugt
+31(0)70 315 1450
a.devugt@koncon.nl
Kamer: T001
Muziek als Vak en Music education
according to the Kodály concept:
Suzanne Konings
s.konings@koncon.nl
Kamer: M114
Coördinator externe samenwerking
en stages: Lucienne de Roos
+31(0)70 315 1412
l.deroos@koncon.nl
Kamer: M202

Onderwijsondersteuning:
Michelle Verheggen
+31(0)70 315 1450
m.verheggen@koncon.nl
Kamer: T001

K.5 Dutch National Opera Academy
Artistic leader: Paul McNamara
paul.mcnamara@ahk.nl

Education manager: Marjolein Niels
marjolein.niels@ahk.nl
Production manager: Manfred Kokmeijer
manfred.kokmeijer@ahk.nl

K.6 Nationale Master Orkestdirectie
Nationale Master
Orkestdirectie: Wim Vos
w.vos@koncon.nl
Kamer: M105

Coördinator Nationale Master
Orkestdirectie: Jaike Bakker
+31(0)70 315 1404
j.bakker@koncon.nl
Kamer: M105

K.7 Masterspecialisaties

Orkest Master en Ensembleslagwerk
in samenwerking met Slagwerk
Den Haag: Marlon Titre
m.titre@koncon.nl
Kamer: M104
Ensemble Academie: Wim Vos
w.vos@koncon.nl
Kamer: M105
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K.8 Overige studierichtingen
New Audiences and Innovative
Practice: Renee Jonker
r.jonker@koncon.nl

Coördinator New Audiences
and Innovative Practice: Isa Goldsmeding
i.goldsmeding@koncon.nl
Instruments & Interfaces: Kees Tazelaar
k.tazelaar@koncon.nl
Kamer: SON 0.11
Instrumental and Vocal Learning &
Teaching: Adri de Vugt
a.devugt@koncon.nl
Kamer: T001
Muziek als Vak en Music education
according to the Kodály concept:
Suzanne Konings
s.konings@koncon.nl
Kamer: M114
Theorie der Muziek: Suzanne Konings
s.konings@koncon.nl
Kamer: M114

K.9 Master Research Team

Hoofd Master Research: Kathryn Cok
k.cok@koncon.nl
Kamer: M203
Coördinator Master
Research: Roos Leeflang
r.leeflang@koncon.nl
Kamer: M203
Research Catalogue support:
Casper Schipper
c.schipper@koncon.nl

K.10 Lectoraat

Lector ‘Music, Education & Society’:
Paul Craenen
p.craenen@koncon.nl
Kamer: M204
Coördinator Lectoraat: Roos Leeflang
r.leeflang@koncon.nl
Kamer: M203

K.11 Academy of Creative
and Performing Arts (ACPA),
Universiteit Leiden
Wetenschappelijk directeur:
prof. dr. H.A. Borgdorff

Hoofd Jong KC: Thomas Herrmann
t.herrmann@koncon.nl
Kamer: M208
Coördinator Jong KC: Annick van Gennip
a.vangennip@koncon.nl
Kamer: M101
Coördinator Beeldende Kunst
en Vormgeving: Zanne Zwart
z.zwart@kabk.nl

K.13 Interfaculteit ArtScience
Afdelingshoofd: Taconis Stolk
t.stolk@koncon.nl

Instituutsmanager:
dr. R.H.M. van der Poel

Coördinator onderwijs: Marisa Manck
coordinator@interfaculty.nl

Onderwijscoördinator:
Rogier Schneemann
acpa@hum.leidenuniv.nl

K.14 Facilitaire dienst

Coördinator Practicum Musicae (PM),
Music Honours College, PM PRE-Class:
Caroline Cartens
pm@koncon.nl
Kamer: M203

K.12 Interfaculteit School
voor Jong Talent
Directeur: Jan van Bilsen
j.vanbilsen@koncon.nl
Kamer: M209

Directeur Dansvakopleiding: Jan Linkens
j.linkens@koncon.nl
Adjunct-directeur Dansvakopleiding:
Catharina Boon
catharina@koncon.nl
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Hoofd facilitaire zaken: Marise Nagtegaal
m.nagtegaal@koncon.nl
Facilitair coördinator: Diederick Hees
d.hees@koncon.nl
Detlev Boenders
d.boenders@koncon.nl
Hoofd theatertechniek: Joep de Jong
j.dejong@koncon.nl
Kees van Baarenzaal
Hoofd Elektronica Werkplaats:
Lex van den Broek
lex@koncon.nl

K.15 E-learning

Digital learning coördinator:
Thomas Vorisek
t.vorisek@koncon.nl
Kamer: M203

K.16 Marketing en Communicatie,
Fondsenwerving en Relatiebeheer

Hoofd Marketing en Communicatie:
Mark Borneman
+31(0)70 315 1582 / +31(0)6 2635 8519
m.borneman@koncon.nl
Kamer: M110
Communicatie & pers:
Sanne van den Bosch
+31(0)70 315 1582
s.vdbosch@koncon.nl
Kamer: M110
Alumni- en relatiebeheer: Amber Rap
+31(0)70 315 1528
a.rap@koncon.nl
Kamer: M110
Online marketeer: Iris Tahamtan
+31(0)70 315 1528
i.tahamtan@koncon.nl
Kamer: M110
Grafisch ontwerper: Roos Laan
+31(0)70 315 1582
r.laan@koncon.nl
Kamer: M110
Fondsenwerving: Jaurana Verschuren
+31(0)70 315 1440
j.verschuren@koncon.nl
Fondsenwerving en Relatiebeheer:
Christine Philips
+31(0)70 315 1440
c.philips@koncon.nl
Kamer: M105
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L.

Onderwijs- en
Examenregeling
Koninklijk Conservatorium
September 2020

Opleidingen

• Muziek en Dans (Bacheloropleiding Muziek / Masteropleiding
Muziek / Bacheloropleiding Dans)
• Docent Muziek (Bacheloropleiding Docent Muziek)
• Dutch National Opera Academy – DNOA
(Masteropleiding Opera)
• Sonologie (Masteropleiding Sonologie)

Inhoud

A. Algemene bepalingen
Artikel 1: Begripsbepalingen
Artikel 2: Opleidingsfasen, examens, onderwijseenheden,
		
examenonderdelen en tentamens
Artikel 3: Studielast en studiepunten
B. Vooropleiding en toelating
Artikel 4: Vooropleiding
Artikel 5: Equivalente vooropleiding
Artikel 6: Toelatingsonderzoek en aanvullende
eisen algemeen
Artikel 7: Toelatingseisen en toelatingsprocedure
Masteropleiding Muziek
C. Inhoud van de opleidingen
Artikel 8: Onderwijseenheden
Artikel 9: Onderwijseenheden en daaraan
verbonden tentamens
Artikel 10: Volgorde van te volgen vakken en tentamens
Artikel 11: De propedeuseregeling; studievoortgangadvies
aan het eind van het eerste studiejaar
Artikel 12: Toelating en studievoortgang postpropedeuse
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D. Eindtermen van de opleidingen
Artikel 13: Missie en grondslag
Artikel 14: Eindtermen
Artikel 15: Beroepsvereisten
E. Inrichting toetsen, examens en tentamens
Artikel 16: Taken Examencommissie bij tentamens
en examens
Artikel 17: Procedure vaststelling en bekendmaking
tentamens of (eind)presentaties
Artikel 18: Verhindering
Artikel 19: Schriftelijke tentamens
Artikel 20: Mondelinge tentamens
Artikel 21: Praktische tentamens
Artikel 22: Andere tentamenvormen (verslagen, scripties,
opdrachten, activiteiten met participatieplicht, stages etc.)
F. Uitslag examenonderdelen en examens
Artikel 23: Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag
Artikel 24: Vaststelling en bekendmaking uitslag van
examens; getuigschrift en verklaring
G. Vrijstellingen
Artikel 25: Vrijstellingen
H. Uitschrijving en restitutie
I. Onregelmatigheden
Artikel 26: Onregelmatigheden
J. Bewaring en beroep
Artikel 27: Bewaring
Artikel 28: Beroep
K. Studeren met een functiebeperking
Artikel 29: Studenten met een functiebeperking
L. Studiebegeleiding
Artikel 30: Studievoortgang en studiebegeleiding
M. Slot- en invoeringsbepalingen
Artikel 31: Onvoorziene gevallen
Artikel 32: Omrekening studieresultaten oude stijl
Artikel 33: Inwerkingtreding, citeertitel en bekendmaking
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Gezien de COVID-19 omstandigheden kan het onderwijs
alsook de Onderwijs- en Examenregeling mogelijk afwijken
van zoals deze in de curriculum handboeken en in de regelingen
hieronder beschreven staan. Mochten de regelingen
met betrekking tot toetsing en beoordeling aangepast
worden vanwege COVID-19 omstandigheden, dan zal er,
conform het 2019/20 studiejaar, een ‘Corona addendum’ worden gepubliceerd.

A. Algemene bepalingen
Het College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten
Den Haag besluit de volgende regeling vast te stellen betreffende de inhoud en inrichting van het onderwijs en de
examens van de opleidingen Bachelor Muziek, Bachelor Dans,
Bachelor Docent Muziek, Master Muziek, Master Sonologie
en Master Opera. Dit gebeurt in de zin van artikel 7.13 van
de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Deze opleidingen worden verzorgd binnen
de faculteit Muziek en Dans van de Hogeschool der Kunsten
Den Haag, verder te noemen het Koninklijk Conservatorium.
Conform artikel 7.14 draagt het College van Bestuur tevens
zorg voor een regelmatige beoordeling en eventuele bijstelling
van deze regeling. Waar de OER KC afwijkt van de onderwijs
en examenregeling van de Master Opera (DNOA) is dit opgenomen in het addendum van de betreffende opleiding.
conservatoriumvanamsterdam.nl/studie/studeren-aan-het-cva/
onderwijs-en-examenregeling
De rechten en plichten van de student, die met deze onderwijs- en examenregeling samenhangen, zijn geformuleerd in het
Studentenstatuut van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.
Het statuut is te vinden op de website van de hogeschool.
hogeschoolderkunsten.nl/studenten/studentenstatuut
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Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 2: Opleidingsfasen, examens, onderwijseenheden,
examenonderdelen en tentamens

In deze regeling wordt verstaan onder:
Begrip

Omschrijving

Commissie van
examinatoren

ten behoeve van het voorbereiden en/of uitvoeren van examenonderdelen kunnen
commissies van examinatoren in het leven worden geroepen als bedoeld in art. 7.12
van de wet. Examinatoren zijn belast met het afnemen en beoordelen van tentamens,
examens en andere vormen van toetsing. De commissies van examinatoren worden
benoemd door de Examencommissie

Domain

Programme

Discipline
(Studierichting)

Specialisation

Language
of instruction

Music

Bachelor of Music
(CROHO 34739)

Classical Music + instrument

EN

Jazz + instrument/vocals

EN

Early Music + instrument

EN

CROHO

Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs

Organ

EN

Curriculum Handbook

Curriculum Handbook (formeel onderdeel van de Studiegids) voorzien van eindtermen,
curriculumoverzichten, vakbeschrijvingen en beoordelingscriteria

EN

Cursusjaar / studiejaar /
hogeschooljaar

periode van 1 september van een bepaald jaar tot en met 31 augustus van het daarop
volgende jaar

Vocal Studies
• Classical Music
• Early Music

elke wijze van toetsing (schriftelijk, mondeling, opdrachten, verslagen) van een
onderwijseenheid

Directeur,
faculteitsdirecteur

de directeur van het Koninklijk Conservatorium

Conducting:
• Orchestral Conducting
• Choral Conducting
• Wind Band/Fanfare/Brass
Band Conducting

EN

(Deel)tentamen

Eindpresentatie

(publieke) presentatie ter afsluiting van het praktische en/of theoretische deel van de
studie naar aard en vorm van de studierichting (dit betreft een tentamen in de termen
van de WHW, artikel 7.10, lid 1)

Theory of Music

EN

Composition

EN

Sonology

EN

Art of Sound
• Producing
• Recording
• Sound Reinforcement

EN

NL

Examen

het examen als bedoeld in art. 7.10 lid 2 WHW is afgelegd zodra alle onderwijseenheden
met goed gevolg zijn afgesloten

Examinator

een lid van de commissie van examinatoren, als bedoeld in artikel 7.12c WHW

Examencommissie

de Examencommissie is het orgaan dat op objectieve 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.

Bachelor of Music
in Education (CROHO 39112)

Music in Education

IELTS en TOEFL

International English Language Testing System en Test of English as a Foreign Language

Classical Music + instrument

Instelling

de Hogeschool der Kunsten Den Haag

Master of Music
(CROHO 44739)

Instellingsbestuur

het College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten Den Haag

EP NUFFIC

De Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs

Onderwijseensheid

Vak / module met de daarbij behorende vorm van beoordeling conform artikel 9

Propedeuse

de propedeutische fase van de opleiding, als bedoeld in art. 7.8 van de WHW

Postpropedeuse
Student

EN

European Chamber Music
Master (ECMAster)

EN

Jazz + instrument/vocals

EN

Early Music + instrument

EN

fase van de opleiding, direct volgend op de propedeuse

European Master
of Early Music (EMEM)

EN

degene die is ingeschreven bij de instelling voor het volgen van onderwijs en/of het
afleggen van tentamens en examens overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.32 WHW

Organ

EN

Vocal Studies:
• Classical Music
• Early Music
• Ensemble Singing

EN

Conducting:
• Choral Conducting
• Wind Band/Fanfare/Brass
Band Conducting
• National Master
Orchestral Conducting

EN

Theory of Music

EN

Studiepunten

een studiepunt is gelijk aan 28 uren studie voor een als gemiddeld aan te merken student,
conform de Europese afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het European Credit
Transfer and Accumulation System (ECTS)

Studentenstatuut

het studentenstatuut van de Hogeschool der Kunsten Den Haag beschrijft de rechten en
plichten van studenten en is verkrijgbaar via de website van de hogeschool

Vakbeschrijvingen

Vakbeschrijvingen geven de inhoud, de ingangseisen, eindtermen en de wijze van toetsen
per vak weer. Ze zijn te vinden in de Curriculum Handbooks op de website.

Voltijds/deeltijds

opleidingen als bedoeld in artikel 7.7 WHW

WHW

de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
(afgekort tot WHW, Staatsblad 1992, 593 en zoals sedertdien gewijzigd),
zie wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2018-06-01

Tabel gaat verder op de volgende pagina.
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Orchestra Master
Ensemble Academy
Ensemble Percussion
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Dance

2.1

Composition

EN

Instrumental and Vocal
Learning & Teaching

EN

Music Education according
to the Kodály Concept

EN

ArtScience

EN

Art of Sound

EN

New Audiences
and Innovative Practice

EN

Master of Sonology
(CROHO 49104)

• Sonology
• Instruments and Interfaces
• Audio Communication
& Sonology

EN

Master of Opera
(CROHO 49105)

Dutch
National Opera Academy

EN

Bachelor of Dance
(CROHO 34798)

Classical
academic theatre dance

EN

2.6

Elk studiejaar wordt verdeeld in twee semesters:
- eerste semester: september t/m januari
- tweede semester: februari t/m juni

2.7

Conform artikel 7.15 van de WHW verstrekt de instelling
informatie aan studenten en aanstaande studenten over
de instelling, het te volgen onderwijs en de opleidingsnamen. Deze informatie wordt zodanig aangeboden dat
studenten en aanstaande studenten het opleidingsaanbod kunnen vergelijken en zich een goed oordeel kunnen
vormen over de inhoud en de inrichting van het onderwijs
en de af te leggen tentamens en examens.

2.8 De evaluatie van de opleidingen wordt georganiseerd door
Quality Culture en periodiek geactualiseerd en afgestemd
met alle relevante belanghebbenden binnen het conservatorium zoals vastgelegd in het beleidsdocument ‘Quality
Culture 2020 and beyond’. Meer informatie is te vinden op
pagina Quality Culture op koncon.nl

Het Koninklijk Conservatorium biedt in het kader van de
bachelor-masterstructuur bovengenoemde opleidingen
aan met een voltijdse inrichting. De inrichting van de opleidingen en de diverse studierichtingen staan beschreven
in de studiegids, de Curriculum Handbooks en op de website van het Koninklijk Conservatorium. Deze studiegids
en de Curriculum Handbooks maken formeel onderdeel uit
van de Onderwijs- en Examenregeling.

Artikel 3: Studielast en studiepunten
3.1

De studielast van de opleiding wordt uitgedrukt in studiepunten (European Credits – ECTS). Een studiepunt is
gelijk aan 28 uren studie voor een als gemiddeld aan te
merken student.

De bacheloropleidingen bestaan uit een propedeutische
en een postpropedeutische fase. Elke fase wordt afgesloten met een examen waarna de Examencommissie
vaststelt of de benodigde studiepunten voor dat
deel zijn behaald.

3.2

De studielast van de propedeuse bedraagt
60 studiepunten.

3.3

De studielast van de volledige bacheloropleiding bedraagt
minimaal 240 studiepunten.

2.3

Conform artikelen 8 en 9 bestaan de opleidingen uit een
samenhangend geheel van onderwijseenheden (vakken/
modules), stages en practica.

3.4

De studielast van de volledige masteropleiding bedraagt
minimaal 120 studiepunten.

2.4

Aan elke onderwijseenheid is een tentamen of andere
vorm van toetsing en beoordeling verbonden, zo ook (indien van toepassing) aan de delen daarvan.

B. Vooropleiding en toelating

2.5

Indien de student alle aan de examenonderdelen verbonden tentamens en de eindpresentatie met goed gevolg
heeft afgelegd, is hij/zij voor het examen geslaagd.

Artikel 4: Vooropleiding

2.2
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Degene die zich als student wenst in te schrijven voor
de bacheloropleiding dient tenminste te voldoen aan het bepaalde in artikel 7.24, 7.28 lid 1 en lid 2 en artikel lid 7.29 van de WHW.
Zie daartoe ook het Studentenstatuut, hoofdstuk 3: Inschrijving.
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Artikel 5: Equivalente vooropleiding

Ten aanzien van andere dan de in artikel 7.24 lid 2 van de
WHW genoemde diploma’s beslist de directeur over toelating
tot de opleiding. Hierbij kunnen de richtlijnen met betrekking
tot diplomawaardering van de NUFFIC worden betrokken.

6.6 Indien een student in het uitzonderlijke geval en na toestemming van de faculteitsdirecteur naast een eerste
studierichting/hoofdvak binnen de opleiding een tweede
studierichting/hoofdvak wil studeren, legt hij/zij voor
de tweede studierichting/het tweede hoofdvak een
toelatingsexamen af als bedoeld in lid 2.

Artikel 6: Toelatingsonderzoek
en aanvullende eisen algemeen

6.7
		

6.1		

Bij het toelatingsonderzoek in de vorm van een toelatingsexamen als bedoeld in artikel 7.29 van de WHW, worden
eisen gesteld zoals vermeld onder ‘Toelatingseisen’ op
de opleidingspagina’s van de website van het Koninklijk
Conservatorium.

6.2

Aan de eisen bedoeld in lid 1 wordt voldaan door het met
goed gevolg afleggen van een toelatingsexamen dat
wordt afgenomen door de toelatingscommissie op grond
van de toelatingseisen.

6.3

De regeling betreffende aanvullende eisen als bedoeld
in artikel 7.26a van de WHW is van toepassing. Tijdens
het toelatingsexamen stelt de toelatingscommissie op
grond van kwaliteiten en eigenschappen van de kandidaat
diens aanleg en geschiktheid vast voor het muziek- en/
of dansonderwijs.

6.4

Indien een kandidaat van een ander Nederlands conservatorium of uit de eigen vooropleiding, of van een vergelijkbare opleiding uit het buitenland komt, vindt bij toelating
door de toelatingscommissie inschaling plaats voor de verschillende studieonderdelen. Eenmaal toegelaten vraagt
de student – indien van toepassing – in de eerste maand
na inschrijving vrijstellingen aan voor de elders gevolgde
en afgesloten vakken.

Taaltoets
Het Koninklijk Conservatorium onderzoekt als vaste procedure bij het toelatingsexamen ook de schriftelijke vaardigheden, kennis van en spreekvaardigheid in de Engelse
taal van niet-Nederlandse kandidaten. De kwaliteit van de
schriftelijke vaardigheid wordt meegewogen aan de hand
van de motivatiebrief of het studieplan van de kandidaat,
en het voorliggende e-mail verkeer. Het niveau van de
spreekvaardigheid wordt bepaald door een gesprek met
de kandidaat tijdens het toelatingsexamen. De voorzitter
van de toelatingscommissie beoordeelt vervolgens of het
niveau voldoende is om het onderwijs binnen de gekozen
kunstvakopleiding te kunnen volgen. De uitkomst van dit
onderzoek wordt schriftelijk verwerkt op het betreffende
toelatingsformulier. Indien de beheersing van het Engels
onder de maat is kan de kandidaat niet tot de opleiding
worden toegelaten. Bij twijfel wordt het volgen van een
cursus geadviseerd. De kosten van deze cursus zijn voor
rekening van de student.
		
		 Als niveau voor het Engelse taalniveau van bachelor- en
masterstudenten die afkomstig zijn uit niet-EU/EER landen hanteert het conservatorium als minimumnorm de
beoordelingsschalen van IELTS (6,0) of TOEFL (niveau
80). Dit geldt voor alle studenten met een niet-EU/EER nationaliteit (met uitzondering van Canada, Nieuw-Zeeland,
Australië, Verenigde Staten van Amerika), ongeacht hun
verblijfsstatus. Deze studenten moeten voor 1 september
2020 aantonen dat zij over het gewenste niveau beschikken door het certificaat van een van de volgende taaltoetsen te overleggen: IELTS, TOEFL, TOEIC, of Cambridge
English (FCE/CAE/CPE). Certificaten van de Institutional
TOEFL-toets, de TOEFL ITP toets of andere taaltoetsen
worden niet geaccepteerd.

6.5 Aanmelding kan rechtstreeks via StudieLink of via de
link op de website van het Koninklijk Conservatorium
waardoor men ook op de site van StudieLink komt. De
aanmeldingstermijn wordt ieder jaar per 1 oktober opengesteld. Naast de aanmelding via StudieLink moeten er
aanvullende vragen worden beantwoord en (voor een
aantal studierichtingen) aanvullend materiaal worden
ingestuurd. Zie hiervoor de website van het Koninklijk
Conservatorium.
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Voor de Docent Muziekopleiding geldt dat buitenlandse studenten die zich willen inschrijven over een NT2diploma moeten beschikken.

		

Voor het voorbereidend jaar met een duur van 6 tot 12
maanden geldt, evenals voor de premaster met een duur
van 6 maanden of langer, een minimumeis van 5.0 IELTS;
voor een voorbereidend jaar of een premaster van 6 maanden of korter geldt een minimumeis van 5.5 IELTS.

6.8 Een positief advies naar aanleiding van het afleggen van
het toelatingsexamen is geen garantie dat de keuze van
de student voor een bacheloropleiding automatisch wordt
gehonoreerd. De directie van het Koninklijk Conservatorium
beslist over de verdeling van de beschikbare plaatsen.

7.6

Het toelatingsgesprek is (in combinatie met het bovengenoemde studieplan) tevens bedoeld om het ingangsniveau Engels van de kandidaat te testen en de uitkomst op
het toelatingsformulier te vermelden. Met kandidaten die
niet live toelatingsexamen doen vindt dit gesprek via Skype
plaats. Bij onvoldoende beheersing van het Engels kan de
kandidaat wegens de onderzoekscomponent in de masteropleiding niet worden toegelaten.

7.7		

Bij de uitslag van het toelatingsexamen brengen de examinatoren een advies uit aan de directie van het Koninklijk
Conservatorium. Een positief advies naar aanleiding van
het afleggen van het toelatingsexamen is echter geen garantie dat de keuze van de student voor een masterstudie
ook automatisch wordt gehonoreerd. De directie van het
Koninklijk Conservatorium beslist over de verdeling van de
beschikbare plaatsen.

7.8

Voor toelating tot de masteropleidingen Sonologie en
Opera, de masterspecialisaties Orkest Master, Ensemble
Academie en Ensembleslagwerk, als ook de masteropleidingen met de studierichtingen Ensemblezang,
Theorie der Muziek, Instrumental and Vocal Learning
& Teaching, Muziekeducatie volgens het Kodály concept, ArtScience, New Audiences and Innovative
Practice (NAIP), Instruments and Interfaces en Audio
Communication and Sonology gelden afwijkende
toelatingseisen en procedures, zoals vermeld op de website van het Koninklijk Conservatorium.

Artikel 7: Toelatingseisen en toelatingsprocedure
Masteropleiding Muziek

Om toegelaten te kunnen worden tot de Masteropleiding
Muziek dient de kandidaat te voldoen aan onderstaande
toelatingseisen:
7.1		

Een door de student geschreven studieplan, het zogeheten Masterplan wordt voorafgaande aan het begin van
het praktisch toelatingsexamen aan de commissie van
examinatoren toegezonden. De voorwaarden waaraan het
Masterplan moet voldoen zijn te vinden op koncon.nl.

7.2

De kandidaat heeft het getuigschrift Bachelor Muziek
(of het vroegere getuigschrift Docerend Musicus) of – bij
uitstroomprofiel Educatie – het getuigschrift Docent
Muziek (voorheen Schoolmuziek) in Nederland of het
buitenland behaald.

7.3

Indien tussen het behalen van het getuigschrift bachelor
en de aanvang van de beoogde masteropleiding een
jaar of meer ligt, wordt (opnieuw) toelatingsexamen
voor de masteropleiding gedaan. Het daarmee behaalde
resultaat telt.

7.4

Tijdens het toelatingsexamen geeft de kandidaat blijk van
voldoende artistieke en vaktechnische capaciteiten voor
de betreffende afstudeerrichting(en)/specialisatie(s).

7.5

De kandidaat geeft daarnaast blijk van een eigen visie op
zijn/haar toekomstige studie, reflectie op eigen niveau
en handelen, is in staat tot communicatie en samenwerking en spreidt een nieuwsgierige en onderzoekende
houding ten toon.
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C. Inhoud van de opleidingen
Artikel 8: Onderwijseenheden

Conform artikel 2.3 bestaat de opleiding uit een samenhangend geheel van onderwijseenheden (vakken/modules),
stages en practica.
8.1
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Wanneer de toetsen van een vak vanwege een curriculumwijziging aangepast worden in het komende academisch
jaar dan zal een student die dit vak in het huidige jaar
niet heeft afgesloten het nieuwe vak met nieuwe toetsen
moeten volgen. De tot dusver behaalde resultaten van de
student voor dat vak komen dan te vervallen.

Artikel 9: Onderwijseenheden en daaraan
verbonden tentamens
9.1		

9.2

9.3

10.4 Een student kan pas tot de eindpresentatie worden
toegelaten als alle overige examenonderdelen zijn afgesloten. Het afdelingshoofd kan besluiten hiervan af
te wijken als er een reële kans is dat deze studieonderdelen binnen het studiejaar met goed gevolg kunnen
worden afgesloten.

In lid 2 en 3 van dit artikel wordt verwezen naar de
Curriculum Handbooks die formeel onderdeel uitmaken
van de studiegids en waarin de onderwijseenheden en de
daaraan verbonden studielast en tentamens zijn beschreven van de propedeuse en de postpropedeuse. Deze zijn
te vinden op de studiepagina’s op koncon.nl. Voorwaarden
die de volgorde van onderwijseenheden bepalen zijn opgenomen in artikel 10.

Artikel 11: De propedeuseregeling; studievoortgangadvies
aan het eind van het eerste studiejaar
11.1

In de Curriculum Handbooks staan de onderwijseenheden
met daarbij de tentamens en het examen van de propedeuse beschreven per onderscheiden studierichting met
daarbij de studiepunten die behaald kunnen worden. De
geldigheidsduur van tijdens de propedeuse behaalde
studiepunten is zes jaar. Daarna kan de Examencommissie
beslissen om de geldigheid te verlengen.

11.2 De student wordt aan het eind van het eerste jaar van
inschrijving in de propedeutische fase op basis van de
studievoortgang op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van voortzetting van de studie. Indien de 60 ECTS
behorende tot de propedeuse zijn behaald dan volgt een
positief studieadvies. Indien minimaal 50 ECTS zijn behaald dan wordt de student geplaatst in de hoofdfase en
dienen tevens de nog niet behaalde studiepunten uit de
propedeutische fase te worden behaald. Bij het behalen
van minder dan 50 ECTS wordt aan het eind van het eerste jaar een negatief bindend studieadvies gegeven. Het
studieadvies wordt uitgebracht door de faculteitsdirecteur. Alvorens tot een afwijzing over te gaan stelt de directeur de student in de gelegenheid te worden gehoord.

In de Curriculum Handbooks staan de onderwijseenheden
met daarbij de tentamens van de postpropedeuse per
onderscheiden studierichting beschreven met daarbij
de studiepunten die behaald kunnen worden. De geldigheidsduur van tijdens de postpropedeuse behaalde studiepunten is zes jaar. Daarna kan de Examencommissie beslissen om de geldigheid te verlengen.

Artikel 10: Volgorde van te volgen vakken en tentamens

11.3 Een negatief bindend studieadvies wordt uitgebracht
vanwege:
a. het uitblijven van voldoende studieresultaten
(minimaal 50 ECTS)
b. het ontbreken van enig uitzicht op verbetering
of verandering daarvan
c. het ontbreken van bijzondere omstandigheden als bepaald
bij of krachtens de WHW. Deze omstandigheden
zijn uitsluitend:
- ziekte van de betrokkene
- lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen
van betrokkene
- zwangerschap van betrokkene
- bijzondere familieomstandigheden
- het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de Hogeschoolraad, de Faculteitsraad of een
andere formele facultaire commissie of andere door
de hogeschool aan te geven omstandigheden waarin

10.1 Voor een aantal vakken gelden ingangseisen. Hieraan
moet zijn voldaan alvorens de student kan deelnemen
aan de betreffende vakken. De ingangseisen zijn opgenomen in de vakbeschrijvingen welke te vinden zijn
in de Curriculum Handbooks op de studiepagina’s op
koncon.nl. Ingangseisen voor een aantal keuzevakken
en minoren zijn opgenomen in de vakbeschrijvingen op
koncon.nl/electives
10.2 Op verzoek van de student kan deze door de
Examencommissie worden toegelaten tot tentamens in
hogere studiejaren nog voordat alle tentamens van het
voorafgaande jaar c.q. de voorafgaande jaren zijn behaald.
10.3 Het bepaalde in artikel 9 lid 2 met betrekking tot de geldigheidsduur van tijdens de propedeuse behaalde (deel)
tentamens blijft onverminderd van kracht.
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Het propedeutisch examen is behaald indien 60 ECTS
volgens het curriculum is behaald.
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Artikel 12: Toelating en studievoortgang postpropedeuse

betrokkene activiteiten ontplooit in het kader van de
organisatie en het bestuur van de zaken van de hogeschool
- het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid, dan wel van een vergelijkbare organisatie
van enige omvang, bij wie de behartiging van het
algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat
en die daartoe daadwerkelijk activiteiten ontplooit. In
dit geval komen uitsluitend de functies van voorzitter,
secretaris en penningmeester in aanmerking. Studenten
informeren hun afdelingshoofd en de directie zo snel
mogelijk schriftelijk over genoemde omstandigheden.

12.1 Indien een student voor een bepaalde studierichting het
propedeutisch examen heeft behaald, is de student alleen
toelaatbaar tot de postpropedeutische fase binnen diezelfde opleiding in dezelfde studierichting.
12.2 Het volgen van de studievoortgang in de postpropedeutische fase geschiedt door geregeld contact tussen de
student en de docent voor het hoofdvak, de docenten voor
de overige vakken, de tutor en het afdelingshoofd. De resultaten van de studievoortgang worden vastgelegd in het
studievoortgangsysteem OSIRIS.

11.4 Iedere student zal al aan het eind van het eerste semester
een waarschuwing ontvangen dat bij het niet behalen van
50 ECTS in het eerste jaar, aan het eind van het studiejaar een bindend negatief studieadvies zal worden gegeven. De waarschuwing wordt digitaal verstuurd door het
hoofd van het Education Service Centre (ESC) uit naam
van de directie.

D. Eindtermen van de opleidingen
Artikel 13: Missie en grondslag

Kunst is van onschatbare waarde, zowel intrinsiek als voor
een leefbare wereld. De Hogeschool der Kunsten draagt daaraan
bij door kunstenaars op te leiden die een inspirerende en leidende
rol kunnen spelen in de creatie, ontwikkeling, uitvoering
en innovatie van de kunsten in een internationale context.

11.5 Een negatief bindend studieadvies wordt de student in
week 28 per aangetekende post en per e-mail, ondertekend
door de directie, en met redenen omkleed meegedeeld,
onder vermelding van de mogelijkheid van beroep bij het
College van Beroep voor de Examens. Beroep kan niet later dan 30 dagen na ontvangst van het negatief bindend
studieadvies worden aangetekend. Beroep kan worden
aangetekend bij het College van Beroep voor de Examens
van de Hogeschool der Kunsten Den Haag, postbus 11670,
2502 AR Den Haag.

Artikel 14: Eindtermen

Bij het met goed gevolg afsluiten van de opleiding heeft
de student zodanige kwaliteiten op het gebied van kennis,
inzicht en vaardigheden verworven dat de afgestudeerde
in staat is tot een zelfstandige beroepsuitoefening en eventueel
in aanmerking komt voor een vervolgopleiding. De eindtermen
voor de onderscheiden studierichtingen staan beschreven in de
Curriculum Handbooks.

11.6 Een negatief bindend studieadvies resulteert in uitschrijving van de student. De student kan zich aan het Koninklijk
Conservatorium niet meer inschrijven voor de opleiding
waarvoor het advies is uitgebracht.

Artikel 15: Beroepsvereisten

11.7 Wanneer een student vóór 1 februari van het eerste studiejaar een verzoek tot uitschrijving doet, wordt er geen bindend negatief studieadvies gegeven. Studenten die uiterlijk
31 januari een uitschrijfverzoek indienen worden per 1 februari uitgeschreven en ontvangen geen negatief bindend
studieadvies. Voor deze studenten is het mogelijk een volgend studiejaar met dezelfde opleiding te starten, waarbij
eerder behaalde resultaten blijven staan (rekening houdend
met verval geldigheid na een aantal jaar).
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Ten aanzien van de opleidingen zijn bij of krachtens de WHW
geen beroepsvereisten gesteld (artikel 7.6 WHW).
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E. Inrichting toetsen, examens en
tentamens

11.
12.

Artikel 16: Taken Examencommissie
bij tentamens en examens

16.1 De Examencommissie voert alle taken en bevoegdheden
uit overeenkomstig artikel 7.12b van de WHW:
1. het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens
(7.12b lid 1.a WHW);
2. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen
het kader van de onderwijs- en examenregeling om de
uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast
te stellen (7.12b lid 1.b WHW);
3. het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één
of meer tentamens conform de relevante artikelen
met betrekking tot vrijstellingen zoals vermeld in de
Onderwijs- en Examenregeling. (7.12b lid 1.d WHW);
4. het borgen van de kwaliteit van de organisatie
en de procedures rondom tentamens en examens
(7.12b lid 1.e WHW);
5. in omgang met het instellingsbestuur het treffen
van maatregelen bij onregelmatigheden en fraude
(7.12b lid 2 WHW);
6. het stellen van voorwaarden waaraan voldaan moet
zijn om vast te stellen dat het examen met goed gevolg
is afgelegd wanneer een student niet alle tentamens
met goed gevolg heeft afgelegd (7.12b derde lid WHW,
tweede volzin), en het beoordelen van zulke gevallen;
7. het behandelen van verzoeken c.q. klachten inzake
(uitslagen) van tentamens, toetsen en examens,
en beslissingen van de examinatoren, zulks
met inachtneming van de verantwoordelijkheden
en bevoegdheden van het College van Beroep
voor de Examens en het gestelde in artikel
7.12b vierde lid WHW;
8. het benoemen van examinatoren voor
het afnemen van tentamens en het vastleggen van de
uitslag (7.12c WHW);
9. het uitreiken van bewijsstukken zoals bedoeld in Artikel
7.11 eerste lid van de WHW (bewijsstuk voor het met goed
gevolg afleggen van een tentamen);
10. het uitreiken van een getuigschrift ten bewijze dat het
examen met goed gevolg is afgelegd, nadat het
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13.
14.

15.

instellingsbestuur heeft verklaard dat aan de procedurele
eisen voor de afgifte is voldaan (7.11 lid 2 WHW);
het uitreiken van een internationaal Diploma Supplement
gerelateerd aan het getuigschrift van het met goed gevolg
afgelegd afsluitende examen (7.11 lid 4 WHW);
het uitreiken van verklaringen zoals bedoeld in Artikel
7.11 vijfde lid van de WHW (‘degene die meer dan een
tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan
wie geen getuigschrift als bedoeld in het tweede lid kan
worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door
de desbetreffende Examencommissie af te geven
verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld
die door hem met goed gevolg zijn afgelegd’);
het opstellen van een jaarlijks verslag van de
werkzaamheden (7.12b lid 5 WHW);
het vaststellen en actueel houden van een Huishoudelijk
Reglement van de Examencommissie waarin de werkwijze
van de uitvoering van de taken van de Examencommissie
uiteengezet wordt;
alle andere taken en bevoegdheden die door
de WHW aan de Examencommissie zijn of zullen
worden toebedeeld.

16.2 Onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie
stelt de examinator of de commissie van examinatoren de
inhoud van het tentamen vast, maakt opgaven, stelt de
beoordelingsnorm vast, neemt het tentamen af en stelt de
uitslag daarvan vast. Als een studieonderdeel door meer
dan één docent wordt verzorgd, hebben de betrokkenen
overleg over de formulering van de toetsopdrachten, het
vaststellen van de beoordelingsnorm en over de beoordeling van de toets.

Artikel 17: Procedure vaststelling en bekendmaking
tentamens of (eind)presentaties

Het rooster, waarop per tentamen of eindpresentatie de datum,
het tijdstip van aanvang en einde, en de plaats wordt vermeld,
wordt binnen een redelijke termijn voor aanvang via ASIMUT
bekend gemaakt.

Artikel 18: Verhindering

18.1 Indien een student door persoonlijke omstandigheden
verhinderd is aan het tentamen of (eind)presentatie deel
te nemen, en indien er binnen een redelijke termijn geen
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nieuwe gelegenheid is het tentamen of de eindpresentatie
af te leggen, moet de betrokkene zelf een verzoek indienen
om het tentamen in een later stadium af te leggen.

19.6 De examinator beoordeelt het gemaakte werk binnen
drie weken, stelt de uitslag vast en levert deze in bij de
Studentenadministratie. De uitslag wordt direct bekend
gemaakt en in het SVO van de student opgenomen. Een
met een voldoende beoordeelde onderwijseenheid levert het voor die onderwijseenheid vastgestelde aantal
studiepunten op.

18.2 Het verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk voorgelegd aan het hoofd en de coördinator van de
opleiding. Bij persoonlijke omstandigheden neemt de
student contact op met de studentendecaan. Deze kan de
opleiding adviseren rekening te houden met persoonlijke
omstandigheden als deze door de student met de nodige
bewijsstukken zijn aangetoond. Deze bewijsstukken dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de studentendecaan die de persoonlijke informatie volgens de regels
van de AVG zal behandelen. Het afdelingshoofd legt een
voorstel ter goedkeuring voor aan de adjunct-directeur. In
het verzoek wordt aangegeven op welke termijn het tentamen kan worden afgelegd.

Artikel 20: Mondelinge tentamens

20.1 Een mondeling tentamen wordt afgelegd ten overstaan
van tenminste één examinator. Wordt het tentamen afgelegd ten overstaan van twee of meer examinatoren,
dan fungeert één daarvan als voorzitter. Dit kan onderling
worden bepaald.
20.2 Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk
getentamineerd, tenzij de Examencommissie anders heeft bepaald.

18.3 De adjunct-directeur beslist over het verzoek en deelt zijn
beslissing schriftelijk aan het afdelingshoofd mede.

20.3 Het verloop van het mondeling tentamen wordt in een
verslag vastgelegd. In het verslag wordt de duur van het
tentamen, een beknopte weergave van de inhoud van het
tentamengesprek en de beoordeling ervan opgenomen.

Artikel 19: Schriftelijke tentamens

19.1 Een schriftelijk tentamen wordt afgelegd ten overstaan
van tenminste één examinator.

20.4 De examinator/examinatoren beoordeelt/beoordelen het
tentamen en stelt/stellen de uitslag vast. Indien examinatoren niet tot een eensluidend oordeel kunnen komen,
beslist de voorzitter.

19.2 Op verzoek van de examinator overlegt de student
het bewijs van inschrijving als bedoeld in artikel
7.33 van de WHW.

20.5 Na afloop van het mondeling tentamen wordt de kandidaat – direct na het aansluitend beraad van de examinatoren – in kennis gesteld van het resultaat.

19.3 Het resultaat van het schriftelijk tentamen wordt op een
toetslijst vastgelegd. Als het schriftelijk tentamen zonder
onregelmatigheden is verlopen, volstaat het plaatsen van
een handtekening op de toetslijst. Als er wel onregelmatigheden zijn geconstateerd, brengt de examinator het
betreffende afdelingshoofd en de Examencommissie hiervan schriftelijk op de hoogte.

Artikel 21: Praktische tentamens

21.1 Een praktisch tentamen wordt ten overstaan van een
commissie van examinatoren, bestaande uit minimaal drie
leden, afgelegd. (NB In dit artikel staat tentamen voor
(eind)presentatie).

19.4 Na aanvang van het tentamen worden in de tentamenruimte geen studenten meer toegelaten voor deelname
aan het tentamen.

21.2 Nadere richtlijnen voor de duur en inhoud van (eind)
presentaties in de bachelor- en masteropleidingen muziek
(afdelingen jazz, oude muziek, klassieke muziek, zang,
directie en opera) zijn te vinden in de desbetreffende
vakbeschrijvingen als onderdeel van de Curriculum

19.5 Voor het verlaten van de tentamenruimte levert de
student bij de examinator het gemaakte werk en alle bij de
aanvang van het tentamen uitgereikte stukken, waaronder
de tentamenopgaven, in.
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Artikel 22: Andere tentamenvormen
(verslagen, scripties, opdrachten, activiteiten
met participatieplicht, stages etc.)

Handbooks en in het document ‘Information (Final)
Presentations Bachelor and Master of Music’. Dit document is te vinden op intranet.koncon.nl/presentations

Voor studieonderdelen die afgesloten worden
met andere tentamenvormen dan hiervoor beschreven, is in
de vakbeschrijving beschreven op welke wijze in die gevallen
de beoordeling plaatsvindt.

21.3 De weergave van het verloop van het tentamen wordt in
een verslag vastgelegd. In het verslag wordt de aard van
het tentamen, een beknopte weergave van de inhoud
daarvan en de beoordeling ervan opgenomen. De student
ontvangt een schriftelijke samenvatting van de beoordeling door de commissie van examinatoren.

F. Uitslag examenonderdelen en
examens

21.4 De examinatoren beoordelen het tentamen en stellen de
uitslag daarvan onmiddellijk vast. Indien examinatoren
niet tot een eensluidend oordeel kunnen komen beslist de voorzitter.

Artikel 23: Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag

21.5 Na afloop van het praktisch tentamen wordt de kandidaat,
direct na het aansluitend beraad van de examinatoren, in
kennis gesteld van het resultaat in een feedback gesprek.
Bij de Bacheloropleiding Dans worden de cijfers in OSIRIS
gezet en het complete ‘rapport’ met feedback wordt in
de periode na het tentamen in een feedback gesprek uitgereikt en besproken.

23.1 Bij de aan examenonderdelen verbonden tentamens
wordt de beoordeling uitgedrukt door middel van een
numerieke beoordeling, een kwalificerend resultaat, pass/
fail, of presentieresultaat. Bij numerieke beoordelingen
geldt als voldoende een cijfer dat vóór afronding gelijk
aan of groter is dan 5.5. Bij sommige vakken geldt een
aanwezigheidsplicht, die nader omschreven is in de
vakbeschrijvingen.

21.6 De eindpresentatie van de opleiding wordt ten overstaan
van de commissie van examinatoren afgelegd.

23.2 De examinator maakt de uitslag van elke schriftelijke toetsing ten hoogste drie weken na de datum van die toetsing
bekend via OSIRIS Docent. De uitslag van mondelinge
toetsing wordt ten hoogste twee weken na de datum van
die toetsing opgenomen in OSIRIS Docent.

21.7 De eindpresentatie is openbaar, behoudens de bevoegdheid van de Examencommissie in bijzondere gevallen
anders te bepalen. Bij de studierichtingen Compositie en
Sonologie zijn delen van de eindpresentaties niet openbaar. Bij de bacheloropleiding Dans geldt dat de eindvoorstelling – niet zijnde een (slot)beoordeling – wordt voorafgegaan door een besloten slotbeoordeling.

23.3 Van de in lid 2 genoemde periode van drie, respectievelijk
twee weken kan naar beneden worden afgeweken als de
uitslag van een studieonderdeel van belang is voor het
behalen van de propedeuse of het al of niet toelaten tot
een studieonderdeel met toelatingsvoorwaarden.

21.8 Vertrouwelijkheid
- Het feedbackgesprek na afloop van de (eind)presentatie
is vertrouwelijk en mag niet worden opgenomen.
- De docenten en hogeschoolmedewerkers die vanwege
hun functie toegang hebben tot de beoordelingsdossiers,
al dan niet via het digitale studievolgsysteem van de faculteit, dienen deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

23.4 Gedurende een termijn van dertig dagen, die aanvangt
op de dag na de bekendmaking van de uitslag, kan de
student op zijn verzoek onder toezicht van de examinator
inzage hebben in zijn beoordeeld schriftelijk werk c.q. in
het verslag van zijn mondeling tentamen en de daarbij
behorende beoordelingsnormen.
23.5 Het afdelingshoofd stelt het tijdstip, met inachtneming
van bovengenoemde termijn, en de plaats van inzage vast.
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Indien de student aantoont door overmacht verhinderd
te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats
en tijdstip te verschijnen, wordt hem/haar een andere
mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in het vorige
lid genoemde termijn.

24.5 Masterstudenten van het KC (Master Muziek en
Sonologie) kunnen in aanmerking komen voor het predicaat ‘cum laude’ indien de student heeft voldaan aan alle
volgende eisen:
1. de beoordeling van de afsluitende eindpresentatie
is minimaal 8,0;
2. de eindbeoordeling van de research-presentatie
en het professional integration-gedeelte van het
mastercurriculum is minimaal 8,0 (goed);
3. de student heeft geen gebruik gemaakt van herkansingen;
4. de student heeft voor minder dan de helft van het
onderwijsprogramma vrijstelling gekregen;
5. de student is maximaal 2 studiejaren ingeschreven
geweest voor het masterprogramma;
6. de Examencommissie heeft bij de student nooit
fraude vastgesteld.
		 Of de student aan alle eisen heeft voldaan wordt achteraf door de studentenadministratie vastgesteld.
Het predicaat ‘cum laude’ wordt op een bijlage bij
het getuigschrift vermeld. De DNOA kent een andere
regeling. Deze is terug te vinden in de Onderwijs- en
Examenregeling van de DNOA.
Ook bij de DNOA kan een predicaat ‘cum laude’ worden verkregen. Voor de voorwaarden wordt verwezen
naar het addendum.

23.6 Voor alle tentamens en eindpresentaties bestaat minimaal
één herkansing per studiejaar, af te leggen op een door de
leiding van de afdeling nader te bepalen tijdstip. Studenten
worden daar tijdig over geïnformeerd.
Het, om welke reden dan ook, niet verschijnen op een tentamen of herkansing geldt als een onvoldoende resultaat.
Indien een student door persoonlijke omstandigheden
verhinderd is, dan gelden de voorwaarden onder artikel
18. Voor de afdelingen Dans en Opera gelden andere
regels in verband met de daar geldende specifieke wijze
van beoordelen.

Artikel 24: Vaststelling en bekendmaking uitslag
van examens; getuigschrift en verklaring

24.1 De Examencommissie stelt aan de hand van de resultaten
van de student, zoals deze vermeld staan in OSIRIS, vast
of alle onderdelen van een studie zijn afgesloten. Is dit het
geval dan is het eindexamen afgelegd en kan ten bewijze
daarvan het getuigschrift worden uitgereikt.

24.6 Mits goed gemotiveerd door de commissie van
examinatoren is het voor bachelor- en masterstudenten
ook mogelijk ‘met onderscheiding’ af te studeren. Dit richt
zich, in tegenstelling tot het predicaat ‘cum laude’, uitsluitend op de eindpresentatie. Ook dit wordt op een bijlage
bij het getuigschrift vermeld.

24.2 De Examencommissie voegt tevens aan het getuigschrift
een International Diploma Supplement toe, dat tot doel
heeft inzicht te verschaffen in de aard en inhoud van de
afgeronde opleiding met het oog op de internationale herkenbaarheid en erkenning. Op dit International Diploma
Supplement wordt verwezen naar het transcript of records. Deze bijlage vermeldt alle onderwijseenheden met
het behaalde resultaat.

24.7 Studenten kunnen maximaal één getuigschrift per
CROHO ontvangen. Wanneer een student na een afgeronde bachelor of masteropleiding besluit een tweede
opleiding binnen hetzelfde CROHO te volgen dan wordt
dit voor deze tweede opleiding, mits succesvol afgesloten,
niet met een tweede getuigschrift maar alleen via een
tweede diplomasupplement kenbaar gemaakt.

24.3 Aan bachelor studenten die een minor met goed gevolg hebben afgesloten zal hiervoor een certificaat
worden uitgereikt.
24.4 Degene die minstens één tentamen met goed gevolg
heeft afgelegd maar aan wie geen getuigschrift als bedoeld in het eerste lid kan worden uitgereikt, ontvangt
desgevraagd een door de Examencommissie af te geven
verklaring waarin de tentamens zijn vermeld die met goed
gevolg zijn afgelegd.
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G. Vrijstellingen

onderwijseenheden uit de propedeuse is eveneens 6 jaar.
e. Als de vrijstelling wordt verleend, wordt
dat studieonderdeel als geabsolveerd beschouwd, c.q.
het bepaalde aantal studiepunten toegekend.
f. Na behandeling stuurt de Examencommissie
het formulier naar de Studentenadministratie.
Dit formulier geldt als een bewijs van vrijstelling
en vermeldt de datum waarop de vrijstelling is verleend.
g. De Studentenadministratie stelt de student
en het afdelingshoofd in kennis van het besluit op het
vrijstellingsverzoek.
h. Bij een positieve beslissing verwerkt de Studentenadministratie de vrijstelling in het studievolgsysteem
en het dossier. De Planning past het rooster van de
student hierop aan. Bij een negatieve beslissing worden
de student en het hoofd van de afdeling geïnformeerd.

Artikel 25: Vrijstellingen

25.1 De Examencommissie kan op een schriftelijk verzoek
van de student, dat mede-ondertekend is door het
afdelingshoofd van de betreffende opleiding, beslissen
tot het verlenen van vrijstelling van het afleggen van één
of meer examenonderdelen op grond van het bezit van
een akte, diploma, getuigschrift of assessment waaruit
blijkt dat de student reeds aan de vereisten van het desbetreffende examenonderdeel heeft voldaan.
25.2 Vrijstellingen worden verleend door de
Examencommissie middels de volgende procedure:
a. Nieuwe studenten dienen het Aanvraagformulier
Vrijstelling (verkrijgbaar bij de Studentenadministratie
en via Intranet (intranet.koncon.nl/esc) vóór 15 oktober
volledig ingevuld en duidelijk gemotiveerd in te leveren
bij het afdelingshoofd. Bij dit formulier dient de student
alle relevante documenten, zoals transcripts of records
en diploma’s van binnen- of buitenlandse instellingen,
te voegen. Studenten die reeds aan het KC studeren
en een vrijstelling willen aanvragen voor het jaar erop
dienen de aanvraag vóór 15 juni in te leveren.
b. Het afdelingshoofd ondertekent het Aanvraagformulier
Vrijstelling en onderschrijft hiermee
het vrijstellingsverzoek; de aanvraag kan gebaseerd zijn
ofwel op de door de student ingeleverde documenten
over eerder behaalde studies/vakken ofwel op een
assessment gedaan door een of meerdere docenten
binnen de afdeling. Het formulier wordt vóór 15 november
bij de secretaris van de Examencommissie ingeleverd
(postvak eerste etage).
c. De vrijstellingsaanvraag wordt tijdens de eerstvolgende
vergadering door de Examencommissie besproken
en vervolgens toegekend dan wel afgewezen.
De Examencommissie houdt een lijst bij met alle
toegekende vrijstellingen, die door de aanwezige
leden van de Examencommissie tijdens de vergadering
wordt ondertekend.
d. De geldigheidsduur van een vrijstelling is door
de Examencommissie vastgesteld op 6 jaar mits
het curriculum ongewijzigd is en kan door haar worden
verlengd. De geldigheidsduur van een vrijstelling voor
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H. Uitschrijving en restitutie
De regels omtrent uitschrijving en restitutie van het collegegeld zijn te vinden op koncon.nl en op het intranet.

I. Onregelmatigheden
Artikel 26: Onregelmatigheden

26.1 Indien een student zich ten aanzien van een examenonderdeel aan enige onregelmatigheid (zoals genoemd in
artikel 16.1.5) heeft schuldig gemaakt, kan de commissie
van examinatoren de student de verdere deelname aan
het examen ontzeggen. Dit wordt schriftelijk bekend
gemaakt aan de Examencommissie.
26.2 Indien de onregelmatigheid pas na afloop van het examen wordt ontdekt, kan de Examencommissie de
student het getuigschrift als bedoeld in artikel 7.11 van
de WHW onthouden of kan deze bepalen dat de betrokken student het getuigschrift slechts kan worden
uitgereikt na een hernieuwd examen in de door de
Examencommissie, c.q. de directie aan te wijzen onderdelen en op een door haar te bepalen wijze.
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Artikel 28: Beroep

26.3 De Examencommissie kan besluiten aan betreffende
student het recht te ontnemen één of meer tentamens of
examens af te leggen, gedurende een termijn van ten hoogste 1 jaar. In ernstige gevallen kan de Examencommissie
het bevoegd gezag adviseren een student definitief
uit te schrijven.

28.1 Indien een student bij een toetsgelegenheid (voor welk
studieonderdeel dan ook) bezwaren heeft van inhoudelijke
of procedurele aard, overlegt hij/zij daarover in eerste instantie met de commissie van examinatoren.
28.2 Mocht dit gesprek niet leiden tot een oplossing, dan kan
de student een verzoek indienen bij de Examencommissie
om de gang van zaken rond de toetsgelegenheid nader te
onderzoeken. Hiertoe dient de student een duidelijk gemotiveerd en gedocumenteerd verzoek in bij de ambtelijk
secretaris van de Examencommissie twee weken voor de
eerstvolgende bijeenkomst van de Examencommissie.
Binnen die periode zal de Examencommissie tevens examinatoren/leden van de desbetreffende commissie van examinatoren horen. Na behandeling zal de Examencommissie
(zo mogelijk) binnen 1 week de student informeren over
haar bevindingen.

26.4 Alvorens een beslissing ingevolge het eerste, tweede of
derde lid te nemen, hoort de Examencommissie de examinator en de student. De Examencommissie deelt de genomen beslissing terstond mede aan de student en draagt
zorg voor schriftelijke vastlegging daarvan.
26.5 De Examencommissie maakt van haar beslissing en van
de feiten waarop deze steunt een rapport op dat zij aan de
faculteitsdirectie zendt.

J. Bewaring en beroep

28.3 Conform Artikel 8 lid c van het Huishoudelijk Reglement
van de Examencommissie neemt bij directe betrokkenheid
van een lid van de Examencommissie bij een te behandelen onderwerp dat lid niet deel aan de besluitvorming.

Artikel 27: Bewaring

27.1 De examinator bewaart de verslagen als bedoeld in artikel
19 lid 3, artikel 20 lid 3 en artikel 21 lid 3, alsmede de opgaven, de beoordelingsnorm en het beoordeelde schriftelijk
werk gedurende 12 maanden na bekendmaking van de
uitslag van het tentamen.

28.4 Mogelijk leidt dit tot het bereiken van overeenstemming
over een herkansing. Komt men niet tot een bevredigende oplossing, dan kan de student in beroep gaan bij het
College van Beroep voor de Examens Hogeschool der
Kunsten Den Haag, postbus 11670, 2502 AR Den Haag.

27.2 Voor elke student beschikt de studentenadministratie
over een dossiermap waarin studieresultaten en schriftelijke bewijsstukken worden bewaard.

28.5 Betreffende het instellen van beroep als bedoeld
in het vierde lid is het bepaalde in hoofdstuk 8.2,
Rechtsbescherming van het Studentenstatuut
van toepassing.

27.3 De Examencommissie ziet erop toe dat de instelling er
zorg voor draagt dat van elke student de geregistreerde
gegevens volgens de wettelijke regelgeving bewaard blijven in het archief van de instelling.

K. Studeren met een
functiebeperking

27.4 De eindpresentaties worden opgenomen voor accreditatie- en kwaliteitszorgdoeleinden en conform de wettelijke
regelgeving minimaal 7 jaren bewaard. Deze opnamen zijn
niet beschikbaar voor privé-doeleinden.

Artikel 29: Studenten met een functiebeperking

29.1 Aan studenten met een functiebeperking wordt de gelegenheid geboden de tentamens en examens op een zoveel
mogelijk aan hun individuele beperking aangepaste wijze
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af te leggen. De student wordt geadviseerd om contact op
te nemen met de studentendecaan om in overleg tot een
lijst van gewenste aanpassingen te komen. Daarna dient
de student een verzoek in bij de Examencommissie. De
Examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen.

31.2 Van de in het eerste lid bedoelde beslissing wordt door
de directeur of diens waarnemer zo spoedig mogelijk mededeling gedaan aan de leden van de Examencommissie,
alsmede aan het College van Bestuur.

29.2 In voorkomende gevallen kan aan studenten de gelegenheid worden geboden de tentamens en examens op aan
individuele situaties aangepaste wijze af te leggen. Dit ter
beoordeling aan de Examencommissie.

32.1 De Examencommissie stelt voor de student die in enig
studiejaar vóór de invoering van de WHW was ingeschreven voor de opleidingen, de waarde van de voor de
inwerkingtreding van de WHW behaalde studieresultaten
vast, indien van toepassing in studiepunten, ten behoeve
van een volgens deze Onderwijs- en Examenregeling af
te leggen examen.

Artikel 32: Omrekening studieresultaten oude stijl

L. Studiebegeleiding

32.2 Voor de student als bedoeld in het eerste lid gelden vanaf
de inwerkingtreding van deze regeling voor nog niet met
goed gevolg afgelegde tentamens de voorwaarden als
vastgesteld in deze regeling, tenzij de Examencommissie
anders bepaalt.

Artikel 30: Studievoortgang en studiebegeleiding

30.1 De student is verantwoordelijk voor de eigen studievoortgang. De student heeft op ieder gewenst moment
inzage in de door hem/haar behaalde studie onderdelen via
OSIRIS Student.

Artikel 33: Inwerkingtreding, citeertitel en bekendmaking

30.2 Afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor het volgen van
de studievoortgang van studenten. In de individuele studiebegeleiding vervullen tevens docenten en tutoren een rol.

33.1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1
september 2020.

33.2 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Onderwijs- en
Examenregeling Koninklijk Conservatorium’ (OER KC).

30.3 In geval van (verwachte) studievertraging neemt de student
eerst contact op met de studentendecaan en de afdeling
(hoofd en coördinator). In eerste instantie zal worden gekeken naar passende maatregelen om studievertraging
te voorkomen. Bij daadwerkelijke vertraging wordt er
een aangepast studieplan gemaakt dat ter goedkeuring
wordt voorgelegd aan het hoofd van de opleiding en de
adjunct-directeur.

33.3 Deze regeling wordt bekendgemaakt door publicatie op
de website koncon.nl, op het intranet van het Koninklijk
Conservatorium en opname in de Studiegids. De bij de
Studiegids behorende Curriculum Handbooks zijn te vinden op de studiepagina’s op koncon.nl.

M. Slot- en invoeringsbepalingen

De directeur van het Koninklijk Conservatorium Den Haag

Artikel 31: Onvoorziene gevallen

31.1 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet en waaromtrent een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is,
beslist het College van Bestuur maar consulteert de
Examencommissie.
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