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Basisgegevens instelling
Soort aanvraag:

Aanvraag hoofdvestiging

Naam instelling

Avans Hogeschool

Contact

Adres

Bezoekadres:
Professor Cobbenhagenlaan 13
5037 DA Tilburg
Postadres:
Postbus 90.116
4800 RA Breda

Algemene beschrijving van de opleiding
Naam
(Nederlands en Engels)
Isat

Bachelor of Cabaret
30030
De Bachelor of Cabaret bestaat sinds 2001 en is door de
NVAO geaccrediteerd sinds 2012. De opleiding wordt tot
dusver onbekostigd aangeboden via Avans Hogeschool BV.

Graad

Bachelor

Omvang van de opleiding

240

Vorm van de opleiding
(voltijd, deeltijd, duaal)
Onderwijstaal

Voltijd

Gemeente of gemeenten waar de
opleiding wordt gevestigd
Doelgroep van de opleiding

‘s-Hertogenbosch

Croho (sub)onderdeel en motivering

Taal en cultuur, subonderdeel: opleidingen op het gebied van
de kunst. De opleiding is uniek in zijn soort. Qua positionering
verwant aan opleidingen die zich richten op specifieke
kunstgenres.

Geplande startdatum opleiding

De opleiding Bachelor of Cabaret wordt reeds onbekostigd
aangeboden (geaccrediteerd sinds 2012).

Korte beschrijving opleiding

De Bachelor of Cabaret richt zicht integraal op de vorming van
de cabaretier: een scheppend en uitvoerend
theaterpersoonlijkheid die het eigen perspectief kan inzetten
om het persoonlijk en/of maatschappelijk engagement te
verbeelden in taal, verhaal en beeld, in direct contact met
publiek -live of online- met een mix aan humor strategieën.
Het curriculum is erop gericht dat de student zijn of haar talent
kan inzetten in een hybride beroepspraktijk.

Nederlands

De Bachelor of Cabaret richt zich op studenten met het talent
en de ambitie professioneel cabaretier te worden. Studenten
hebben een uiteenlopende vooropleiding en achtergrond.

Inrichting van de opleiding

De Bachelor of Cabaret is een voltijdprogramma van 240
EC’s; met een majorprogramma van 210 EC’s en een Minor
programma van 30 EC’s, gespreid over zestien
onderwijsperiodes (OP1 t/m OP16). Het programma is
vormgegeven met behulp van vier leerlijnen:
- De integrale leerlijn omvat het theateratelier en de projecten.
- De conceptuele leerlijn bestaat uit de kennisvakken.
- De leerlijn vaardigheden bestaat uit de kernvakken en de
praktijkondersteunende vakken.
- In de leerlijn persoonlijke ontwikkeling staat de artistieke
supervisie en de studieloopbaan van de student centraal.

Indien andere vooropleidingseisen
worden gesteld; voorstel daartoe.

Studenten worden uitsluitend toegelaten na succesvolle
deelname aan verschillende auditierondes.

Indien capaciteitsbeperking wordt
ingesteld; hoogte en motivering.

Er is geen sprake van een wettelijke capaciteitsbeperking.
Het betreft een zeer kleinschalige opleiding die alleen
studenten toelaat met uitzonderlijk talent en ambitie.
De opleiding heeft geen groeiambitie en kiest ervoor zijn
kleinschalige karakter te behouden, ook na bekostiging.

