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Voorwoord 
Wie het professionele kunstenaarschap ambieert, heeft meer nodig dan talent alleen. 
De opleiding tot kunstenaar vergt de hoogste inspanning en motivatie van zowel de 
student als de docent. Aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) 
worden studenten opgeleid tot veelzijdige kunstenaars, tot op het hoogste niveau. Ze 
zijn uitstekend in staat om zich een plek te veroveren in en richting te geven aan het 
werkveld van de toekomst. Dit is waar de AHK voor staat. De hogeschool heeft 
opvattingen over wat het betekent om professional te zijn en de eisen die dat stelt aan 
de kwaliteit van ons onderwijs, over het herkennen en selecteren van talent, over het 
vak, de traditie waaruit het voortkomt en hoe het zich ontwikkelt, over de manieren 
waarop je studenten kunt begeleiden in het ontdekken van hun eigenheid en hoe zij 
die kunnen ontwikkelen tot kunstenaarschap.  
 
De AHK biedt opleidingen aan voor gemotiveerde studenten met een duidelijk 
artistiek talent in vrijwel alle kunstdisciplines. Wij selecteren de beste mensen en 
bieden hun de best mogelijke opleiding, zodat zij later als professional op eigen 
benen staan en aan de ontwikkeling van het vak bijdragen. Dat vervult ons met trots.  
 
In dit Instellingsplan vertellen wij hoe wij in de periode 2013-2018 invulling willen 
geven aan onze taak, vanuit de missie en visie van de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten en de faculteiten die zich in onze hogeschool verenigen. 
 
Om dit Instellingsplan te kunnen opstellen is met veel stakeholders gesproken. Na 
een eerste ronde met externe relaties zijn we het gesprek aangegaan met de 
directeuren van de faculteiten, de Hogeschoolraad, de faculteitsraden, de Raad van 
Toezicht, docenten, ondersteunend personeel en studenten. De faculteitsdirecties 
hebben onder meer de input van hun Commissies van Advies betrokken in de 
facultaire plannen. Parallel aan dit traject kwam op landelijk niveau het sectorplan 
Kunstvakonderwijs van de HBO-raad tot stand. De agenda die de AHK hiervoor heeft 
ingediend is leidend voor een aantal belangrijke onderdelen in dit plan. Met het plan 
komen wij tevens tegemoet aan de ambities die voor het hoger onderwijs door de 
Commissie Veerman en voor het kunstvakonderwijs door de Commissie Dijkgraaf zijn 
geformuleerd. Bovendien willen wij tegemoet komen aan de ontwikkelingen die zich, 
volgend op nieuw overheidsbeleid, in de kunstensector voltrekken, en aan de 
ontwikkelingen hier in Amsterdam. 
 
Wij willen vanaf deze plaats iedereen danken die zo open en eerlijk zijn mening met 
ons heeft gedeeld. Wij gaan met veel plezier aan de slag. 
 
 
 
 
Jet de Ranitz       Bridget Kievits 
voorzitter College van Bestuur    lid College van Bestuur 
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Samenvatting  
De instituten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) hebben een 
lange en rijke traditie in het opleiden van talentvolle jonge mensen. Vijfentwintig jaar 
geleden ontstond de AHK, en vandaag de dag herbergt zij vrijwel alle kunstdisciplines 
onder één koepel. De Academie voor Beeldende Vorming, de Academie van 
Bouwkunst, het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie, de 
Reinwardt Academie en de Theaterschool vormen samen de AHK. De identiteit van 
de zes instituten wordt in ere gehouden; zij zijn de eenheden van onderwijs en 
onderzoek en hebben een grote mate aan autonomie. De AHK vormt de ruggengraat: 
bedrijfsvoering en voorzieningen worden centraal geregeld en beleid voor 
overkoepelende zaken zoals kwaliteitszorg en personeel wordt gezamenlijk 
geformuleerd.  
 
De instituten van de hogeschool zijn gevestigd in unieke gebouwen op bijzondere 
locaties in de Amsterdamse binnenstad. Deze positie in de creatieve metropool 
Amsterdam, met haar gevarieerd en hoogstaand cultureel en onderwijsaanbod, biedt 
kansen voor vruchtbare samenwerkingen op nationaal en internationaal niveau. 
 
De continuering van het veelzijdige en specialistische opleidingenaanbod is een 
belangrijke ambitie in het Instellingsplan 2013-2018. De AHK zal ook in de toekomst 
blijven kiezen voor kwaliteit, ook al hebben de ontwikkelingen in cultuur en onderwijs 
consequenties; zowel op financieel gebied als voor wat betreft het werkveld van haar 
alumni. Bij het maken van keuzes over de besteding van middelen vormen de 
prioriteiten in dit Instellingsplan een richtsnoer.  
 
De instituten van de AHK zijn zeer verschillend. Er zijn echter ook zaken die we met 
elkaar gemeen hebben. Wij hebben samen een missie geformuleerd en uitgewerkt in 
vier kerndoelen die hieronder kort worden beschreven. De kerndoelen vormen de 
basis voor het beleid en bieden ruimte aan de variëteit die de AHK sterk maakt. 

Missie 
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten leidt studenten op voor het 
nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. De AHK 
staat voor excellent opleiden: uitstekende docenten helpen bijzonder 
getalenteerde studenten hun artistieke identiteit te ontwikkelen vanuit 
vakmanschap en traditie, met oog voor vernieuwing en in nauwe verwevenheid 
met het internationaal toonaangevende werkveld waarvan Amsterdam de spil is. 

1. Excellent opleiden als uitgangspunt en continu kwaliteitsstreven 
Alle studenten krijgen aan de AHK de best mogelijke opleiding zodat zij naar beste 
kunnen presteren in hun studie en hun latere beroepspraktijk. De docenten hebben 
een hoog professioneel niveau en staan in verbinding met de actuele en 
toonaangevende beroepspraktijk. Zij zijn in staat het specifieke talent van de student 
te herkennen en hebben goed inzicht in de arbeidsmarkt in al zijn diversiteit. Excellent 
opleiden vertaalt zich naar de onderwijsvisie en leerlijn van de faculteiten; 
personeelsbeleid en deskundigheidsbevordering zijn erop afgestemd. De faculteiten 
hebben een duidelijke visie op de competenties en vaardigheden van hun studenten 
en op de kennisbasis van hun opleidingen. Het onderwijs en onderzoek sluit aan bij 
kwaliteitseisen van het (internationale) werkveld. Samenwerking met gerenommeerde 
internationale onderwijsinstituten geeft een extra impuls aan de kwaliteit van de 
opleiding. 
 

 
 AHK Instellingsplan 2013-2018   3 



 

Op centraal niveau dragen kwaliteitszorg, planning & control en HRM-beleid bijdragen 
aan de verbetering van het primaire proces. De AHK is een keurmerk dat staat voor 
kwaliteit. 

2. Kunstenaars van morgen 
Studenten excellent opleiden, dat is de kerntaak van onze faculteiten. Alleen de beste 
kandidaten komen in aanmerking voor een studie aan de AHK. Grondige beheersing 
van het vak is een essentieel onderdeel van de opleiding, omdat wij ervan overtuigd 
zijn dat vakmanschap de vrijheid geeft het kunstenaarschap op hoog niveau uit te 
oefenen. Tevens is er ruimte om het studietraject individueler vorm te geven. De 
faculteiten zullen investeren in jong talent, permanent streven naar vakmanschap op 
hoog niveau en in een later stadium van de opleiding ruimte creëren voor de 
ontwikkeling van het individuele kunstenaarschap (verdiepend en verbredend), 
afhankelijk van de rol die de student later in de praktijk hoopt in te nemen. De 
opleidingen staan continu in wisselwerking met het werkveld van kunst, cultuur en 
erfgoed. Ondernemerschap vormt een integraal onderdeel van de curricula op een 
wijze die past bij het geambieerde beroep.  
Binnen de AHK zullen inter- en multidisciplinaire projecten gestimuleerd worden; ook 
zal geïnvesteerd worden in samenwerking met andere onderwijsinstellingen om 
studenten nieuwe mogelijkheden te bieden. 

3. Herkenbare positie in creatieve metropool Amsterdam 
Instituten van internationaal niveau over de hele breedte van het culturele veld zijn in 
Amsterdam gevestigd. Dit (inter)nationale werkveld is richtinggevend voor de 
opleidingen van de AHK en een vruchtbare bron van docenten, onderzoek en 
projecten. Amsterdam heeft daardoor een grote wervingskracht op potentiële 
studenten. Daarnaast heeft Amsterdam een erkende plek in de internationale 
creatieve industrie. De AHK wil binnen dit krachtenveld een belangrijke rol spelen en 
de mogelijkheden die dit voor haar studenten biedt ten volste benutten. 
De AHK neemt binnen de Amsterdam Campus een leidende rol in kunst, cultuur, 
erfgoed en creatieve industrie. De banden met de andere hoger onderwijsinstellingen 
in de stad worden aangehaald. Door de activiteiten van de opleidingen beter te 
etaleren, zal de AHK haar betekenis voor Amsterdam meer zichtbaar maken.  

4. Onderzoek in dienst van onderwijs en vakontwikkeling 
Ten bate van studenten, docenten, alumni en het werkveld wordt aan de AHK 
onderzoek gedaan naar (de ontwikkeling van) het vak en zodoende een bijdrage 
geleverd aan de vernieuwing ervan. Onder supervisie van de lectoren wordt door 
docenten en soms door studenten onderzoek gedaan dat vaak direct toepasbaar is in 
de praktijk. Op wetenschappelijk onderzoek ligt niet het accent, maar wanneer het 
binnen de AHK plaatsvindt, is het ingebed in wetenschappelijke netwerken. Om het 
onderzoeksbeleid te versterken zullen de faculteiten een duidelijke agenda opstellen 
voor verdiepend en grensverleggend onderzoek. De masterfase heeft een 
onderzoekscomponent en docenten worden gestimuleerd om te promoveren. De 
faculteiten fungeren als kennisbank voor hun sector(en) en zijn aanspreekpunt voor 
kennisontwikkeling. 
De AHK zal investeren in de lectoraten en in promotievouchers voor docenten. 
Faculteitsoverstijgende lectoraten dragen bij aan kennisontwikkeling op metaniveau. 
De onderzoeksagenda wordt in het kader van het sectorplan op landelijk niveau 
afgestemd.  
 
Er komt centrale ondersteuning voor de facultaire invulling van het alumnibeleid. De 
AHK wil alumni nadrukkelijk bij de kennisgemeenschap van de AHK betrekken en 
mogelijkheden bieden voor onderzoek naar hun eigen kunstpraktijk. Alumni komen 
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terug bij de AHK voor permanente educatie en als (gast)docenten. Versterking van 
het alumnibeleid zal ook ten goede komen aan kwaliteitszorg, fondsenwerving, etc. 

Vasthouden en versterken 
De kwaliteit van het onderwijs en onderzoek aan de AHK staan doorgaans (zeer) 
goed bekend. Passend bij hun disciplines geven de academies elk op hun eigen 
manier invulling aan de gezamenlijke doelstellingen om dit niveau vast te kunnen 
houden. De ondersteunende diensten streven naar uitstekende voorzieningen voor 
onderwijs en onderzoek.  

Leeswijzer 
Allereerst wordt in het instellingsplan van de AHK ingegaan op de missie en visie voor 
de AHK in de periode 2013 tot 2020 (deel B). Daarvoor is gekeken naar de 
geschiedenis en de status quo van de AHK binnen het krachtenveld van onderwijs, 
kunst en cultuur. Aansluitend worden de vier gezamenlijke kerndoelen nader 
uitgewerkt. Deel C. beschrijft visie en acties op centraal niveau. Vervolgens 
presenteren de instituten in deel D. hun missie en visie per kerndoel en is daarna 
uiteengezet hoe de ondersteunende diensten kunnen bijdragen om de ambities van 
de aparte instituten en de AHK als geheel te realiseren (deel E). Doordat het 
instellingsplan samenhang heeft met het sectorplan kunstonderwijs en met het 
hoofdlijnenakkoord van HBO-raad en ministerie is in deel F een samenvatting van de 
kwantitatieve prestatieafspraken met het ministerie opgenomen. 
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A. Missie en visie 2020 

Geschiedenis 
In 2012 bestaat de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) 25 jaar1. De 
hogeschool is in 1987 ontstaan door fusie van de Academie voor Beeldende Vorming, 
de Academie van Bouwkunst, de Nederlandse Film en Televisie Academie en de 
Reinwardt Academie. Zij wensten niet op te gaan in een van de grote Amsterdamse 
hbo-clusters en besloten tot een samengaan met gelijkgestemde opleidingen in de 
monosectorale Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Een jaar later traden de 
Theaterschool en het Hilversums Conservatorium toe. In 1994 vond fusie plaats 
tussen het Sweelinck- en het Hilversums Conservatorium en ontstond het 
Conservatorium van Amsterdam.  
De afzonderlijke academies binnen de AHK hebben hun eigen identiteit behouden.  
De opleidingen binnen de academies kunnen veelal bogen op een lange en rijke 
traditie: de voorloper van de huidige Amsterdamse Toneelschool& 
Kleinkunstacademie, werd 140 jaar geleden opgericht. De tradities die onze 
academies gevormd hebben en die gevoed zijn door het werkveld, houden wij tot de 
dag van vandaag in ere. Zo komt het dat de AHK ook vandaag zes herkenbare 
instituten omvat met een grote aantrekkingskracht op studenten.  

De AHK in 2012 
De academies van de AHK zijn de eenheden voor onderwijs en onderzoek in de 
disciplines theater en dans, muziek, film, bouwkunst, cultureel erfgoed en docent 
beeldende kunst en vormgeving. Uitgangspunt is de verbinding tussen bachelor- en 
masteropleiding, en tussen masteropleiding en lectoraat. Er zijn masteropleidingen in 
alle disciplines; zij staan in direct contact met het onderzoek en de lectoraten die zo 
het onderwijs verrijken. 
 
De bacheloropleidingen zijn in hoofdzaak gericht op de vakmatige en artistieke 
ontwikkeling. In de hogere jaren en in de masterfase is er in toenemende mate ruimte 
voor specialisatie en verdere verdieping, voor het leggen van persoonlijke accenten 
en het ontwikkelen van een eigen signatuur, en in sommige opleidingen ook voor 
verbreding.  
 
De academies, of faculteiten, hebben een grote mate van autonomie. Vernieuwing en 
initiatief komen veelal uit de opleidingen, voortvloeiend uit de eisen in het werkveld en 
de artistieke belangstelling van docenten of studenten. Dit wordt gestimuleerd en 
gefaciliteerd door de directies van de faculteiten en door het College van Bestuur. 
 
De AHK vormt de ruggengraat: bedrijfsvoering, voorzieningen en beleid voor 
bijvoorbeeld kwaliteitszorg, personeel, en ICT worden centraal geformuleerd door 
directeuren en College van Bestuur en worden in belangrijke mate centraal 
uitgevoerd. Daar waar het beleid direct raakt aan het vak, gaat de 
verantwoordelijkheid over naar de faculteit. Wel worden de laatste jaren vanuit 
centraal niveau steeds meer inhoudelijke projecten gefaciliteerd, in het bijzonder waar 
die een faculteitsoverstijgend karakter hebben. Daarbij wordt geprofiteerd van het 
brede palet dat de AHK in huis heeft, dat inhoudelijk een meerwaarde biedt.  
 

                                                  
1 Waar in dit Instellingsplan over ‘de AHK’ wordt gesproken of over ‘het AHK-niveau’, heeft dit 
betrekking op zowel het volledige opleidingenaanbod van de AHK, de faculteitsoverstijgende 
gezamenlijke activiteiten, als de bestuurlijke en bedrijfsvoerende aspecten.  
 



 

Wij zijn trots op wat wij hebben bereikt. Tegelijk valt er nog veel te bereiken. Zo kan 
ons alumnibeleid een impuls gebruiken. Verder valt er door samenwerking en 
kennisdeling binnen de AHK veel te winnen. Ook het vastleggen en verantwoorden 
van processen en resultaten moet meer aandacht krijgen, nu hieraan steeds hogere 
eisen worden gesteld. En zolang niet alle opleidingen ‘excellent’ scoren, ligt ons 
ambitieniveau altijd net weer een stap verder dan waar we zijn. Bovendien 
constateren wij dat onze wereld meer dan andere sectoren in beweging is. Dat noopt 
tot herpositionering en aanpassing. 
 
Ten gevolge van de economische recessie die in 2009 is ingezet is het werkveld in 
beweging. Dit geldt zowel voor het gesubsidieerde deel als het commerciële deel van 
de beroepspraktijk. Op sommige plaatsen betekent dit krimp, op andere plaatsen een 
herdefiniëring van de activiteiten; ook zien wij nieuwe initiatieven naar voren komen. 
Het overheidsbeleid voor kunst, cultuur en erfgoed, zeker op rijksniveau, vraagt om 
meer aandacht voor ondernemerschap, publieksbereik en fondsenwerving. 
 
De creatieve industrie is een veerkrachtige sector. De kunsten maken er integraal 
deel van uit en dragen bij aan de ontwikkeling ervan. Amsterdam vormt een 
internationaal erkend centrum van de creatieve industrie en is de culturele hoofdstad 
van Nederland: de beroepspraktijk op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed is hier 
op het hoogste niveau aanwezig en trekt internationaal toptalent aan. Amsterdam is 
ook een smeltkroes van culturen. Het werkveld is bovendien zeer gevarieerd: 
experimenteel, klassiek, wijkgericht, internationale top, urban, commercieel, 
gesubsidieerd, klein- en grootschalig, etc. Dit biedt ons mogelijkheden op lokaal en 
nationaal niveau en draagt bij aan onze internationale positionering. 
 
Als hogeschool voor de kunsten zijn wij dan ook uitstekend gepositioneerd. Het 
maken van kunst veronderstelt een onderzoekende houding en het bevragen van de 
werkelijkheid. Diegenen die in hun vak de beschouwende kant kiezen 
(erfgoedspecialisten, docenten), geven interpretaties en plaatsen kunst in het kader 
van de wereld om ons heen. Kunst geeft gevraagd en ongevraagd commentaar, al 
dan niet van persoonlijke aard. 
 
Ons onderwijs en onderzoek zijn erop gericht onze studenten zodanig op te leiden dat 
zij na hun afstuderen succesvol kunnen zijn in het werkveld. Hiermee houden wij al 
rekening vanaf het moment van selectie. In het merendeel van de opleidingen is de 
gehele leerlijn van bachelor- en masteronderwijs in beeld. In muziek en dans leiden 
wij jong toptalent zelfs al vanaf de basisschoolleeftijd op. Aan de andere kant van het 
spectrum is de AHK partner in DocArtes, met promotietrajecten in de kunsten. Het 
werkveld is nauw betrokken bij de opleidingen in de vorm van gastdocenten, 
Commissies van Advies, stageplaatsen en uiteindelijk als werkgever van onze alumni. 
In de complete leerlijn is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd. 
 
Nu de arbeidsmarkt veelzijdiger wordt, geven kwaliteit, creativiteit en vakmanschap 
nog meer dan voorheen de doorslag. Daarnaast is een goed inzicht in de relevantie 
van nieuwe ontwikkelingen van belang (en een goed gevoel voor het verschil tussen 
duurzame innovatie en hypes of trends). De alumni veroveren hun plek in het 
werkveld met grote overtuigingskracht; crisis of geen crisis. Het onderwijs is een 
stabiele en daarmee aantrekkelijke speler om nieuwe projecten mee te entameren. 
Dit biedt ons kansen in samenwerking, waarvan ook studenten en alumni kunnen 
profiteren. 
 
Behalve de kunsten moet ook het hoger onderwijs aan nieuwe eisen voldoen. 
Kwaliteitszorg, governance en rekenschap staan hoog op de agenda. Controles 
richten zich niet alleen op de bedrijfsvoering, maar in steeds hogere mate ook op het 
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onderwijsproces en het niveau van de afgestudeerden. Dit vertaalt zich onder meer in 
een aangescherpt toezicht op het functioneren van examencommissies en het niveau 
van toetsen en beoordelen. 
 
Hoewel de AHK een financieel gezonde positie heeft, staat ons budget onder druk. 
Op het moment dat we dit Instellingsplan schrijven, hebben we te maken met een 
aantal ingrijpende ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de periode waar dit 
Instellingsplan betrekking op heeft, maar waarvan de gevolgen nog niet geheel te 
overzien zijn. 
 
Het schrappen van de bekostiging voor studenten die al een diploma hebben behaald 
en voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte, raakt de begroting 
behoorlijk. Hoewel wij sommige negatieve effecten kunnen pareren zal dit niet voor 
alles gelden. Wij blijven echter kiezen voor kwaliteit en selecteren ook in de toekomst 
alleen de beste studenten, ook als zij niet bekostigd zijn.  
 
De nieuwe prestatieafspraken en het selectieve bekostigingsdeel, die voor 
respectievelijk 5% en 2% van onze rijksbijdrage gevolgen kunnen hebben, vormen 
een risico, al hebben wij vertrouwen dat wij aan de eisen kunnen voldoen. De 
aangekondigde plannen voor het afschaffen van de bekostiging voor het 
deeltijdonderwijs leiden eveneens tot onzekerheid. Doordat deze plannen nog niet 
ingevuld zijn, is het lastig hier nu al op te anticiperen. 
 
Wat vaststaat, is dat wij de komende jaren minder ruim in de jas zullen zitten. 
Investeringen zullen alleen mogelijk zijn als wij andere dingen niet meer doen. De 
prioriteiten die wij stellen in ons instellingsplan zullen een duidelijk richtsnoer vormen 
bij het maken van dergelijke keuzes. Dat is dus mede een doel van dit plan: richting 
geven aan de besteding van onze middelen en de personele inzet. Daarbij kunnen wij 
rekenen op commitment van onze medewerkers en studenten. 
 
Dit alles op een rij leidt ons tot de onderstaande analyse van sterktes, zwaktes, 
kansen en bedreigingen (SWOT). 
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SWOT-analyse 
Sterkten Zwakten 
 Zes sterke academies met elk een sterk 

imago. 
▫ Specialistische opleidingsprofielen; 
▫ Meeste opleidingen zijn goed of 

excellent beoordeeld; 
▫ Waardering is hoog, onder 

medewerkers, studenten en alumni; 
gedrevenheid en motivatie vallen op; 

▫ Instroom van hoog niveau; 
▫ Alumni vallen vaak in de prijzen; 
▫ Bijzonder palet aan bachelor- en 

masteropleidingen; deels uniek; 
▫ Internationale positie over het algemeen 

goed. 
 Sterke verbondenheid en samenwerking 

met het werkveld. 
 Opleidingen vormen een afspiegeling 

van de beroepspraktijk. 
 Uitstekende faciliteiten (incl. mooie 

huisvesting) en een sterke financiële 
basis. 

 AHK als ruggengraat borgt kwaliteit. 

 Enkele opleidingen scoren bij externe 
accreditatie voldoende op 
basiskwaliteit, maar blijven achter bij 
de hoge kwaliteitsstandaard binnen de 
AHK. 

 Alumnibeleid is onderontwikkeld. 
 Spanningsveld in onderwijs- en 

organisatiecultuur tussen verankerde 
tradities en wenselijke veranderingen. 

 Verantwoording en vastlegging kunnen 
worden versterkt. 

 Netwerken, samenwerkingsprojecten 
en cross-overs binnen de AHK komen 
door focus op eigen discipline en 
drukke schema’s/curricula moeizaam 
van de grond. 

 

Kansen Bedreigingen 
 Gemengde beroepspraktijk, ‘duizend 

podia van morgen’ (com. Dijkgraaf) 
 Amsterdam biedt alle kansen: 

▫ Stedelijke ontwikkeling: bijdragen aan 
oplossingen vanuit onderwijs (educatie), 
incl. bijdrage aan het culturele leven; 

▫ Breed geïnteresseerd publiek; 
▫ Werkveld van zeer hoog (internationaal) 

niveau en grote diversiteit; 
▫ Als culturele metropool grote uitstraling 

(wervingskracht). 
 Extra eisen aan de beroepsbeoefenaar 

van de toekomst: ondernemerschap, 
toepassingsgerichtheid, publieksbereik. 

 Creatieve industrie = topsector 
▫ Levenslang leren; 
▫ Amsterdam Campus Programme, met 

UvA-HvA, VU, InHolland; 
▫ Kunsteducatie; 
▫ Verbinding met technologie. 

 Sectorplan KUO: AHK-agenda. 
 Onderzoek en lectoraten: R&D en 

valorisatie, samen met het werkveld. 
 Internationale samenwerking en 

profilering hoger op onze agenda. 
 Werkveld wil door bezuinigingen graag 

samenwerken. 
 Onderwijs door recessie weer 

interessante loopbaan. 

 Recessie vraagt om heroriëntatie op 
de arbeidsmarkt. 

 Hogeronderwijsbeleid stelt nieuwe 
eisen die ook financiële gevolgen 
hebben. 
▫ Minder bekostiging (2e diploma, niet-

EER, langstudeerder); 
▫ Flexibilisering hbo-bekostiging; 
▫ Toenemend aantal eisen aan hbo 

n.a.v. incidenten (regeldruk); 
▫ Nieuw beleid deeltijdonderwijs in 

aantocht. 
 Veranderende houding t.o.v. kunst & 

cultuur. 
▫ Minder budget en meer eisen voor 

gesubsidieerde kunst, cultuur & 
erfgoed; 

▫ Veranderd imago in de maatschappij; 
▫ Onderwaardering van vakmanschap: 

‘iedereen kan kunst maken’. 
 Complexe eisen aan de 

beroepsbeoefenaar van de toekomst: 
kwaliteit niet het enige criterium voor 
succes. 

 Sectorplan: reductie aantal studenten. 
 Tempo van de ontwikkelingen in de 

werkvelden is zeer hoog. Noodzaak 
van prioritering, fasering en 
onderscheid tussen duurzame 
innovatie en hype.  
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Missie 
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten leidt studenten op voor het 
nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. De AHK 
staat voor excellent opleiden: uitstekende docenten helpen bijzonder 
getalenteerde studenten hun artistieke identiteit te ontwikkelen vanuit 
vakmanschap en traditie, met oog voor vernieuwing en in nauwe verwevenheid 
met het internationaal toonaangevende werkveld waarvan Amsterdam de spil is. 

In het licht van de SWOT en de missie heeft de AHK de volgende vier 
kerndoelen: 

1. Excellent opleiden als uitgangspunt en continu kwaliteitsstreven 
Excellent opleiden houdt in dat elke student de best mogelijke opleiding krijgt. Dit 
betekent dat elke student het best bediend wordt in zijn leervraag, naar beste kunnen 
presteert en zo goed mogelijk terecht komt op de arbeidsmarkt. Dit staat niet gelijk 
aan ‘succes verzekerd’, al streven wij er wel naar; experimenteren, innoveren en 
leren betekent ook dat iets mag mislukken. Wat hiervoor nodig is, komt tot uitdrukking 
in de onderwijsvisie van elke faculteit. Die kan overigens, afhankelijk van de 
discipline, een gedifferentieerde uitwerking krijgen binnen de faculteit. 
 
Excellent opleiden vereist van de docenten een hoog professioneel niveau, zowel 
inhoudelijk als didactisch: een goed inzicht in de arbeidsmarkt in al zijn diversiteit; het 
kunnen herkennen van het specifieke talent van de student en de mogelijkheden die 
dit biedt. In het aannamebeleid wordt hiermee rekening gehouden en wordt zowel op 
inhoud als op didactische vaardigheden getoetst. Het betekent ook dat docenten 
bijblijven in hun vak. De invulling van deze ambitie zal per faculteit, soms per 
opleiding een andere verschijningsvorm krijgen.  
 
De AHK voert een sterke internationaliseringsagenda, gericht op studentenmobiliteit 
en op inhoudelijke samenwerking met topinstituten over de hele wereld. De 
faculteiten nemen hierin het voortouw, omdat wij ervan overtuigd zijn dat 
internationalisering het beste tot zijn recht komt door maximale aansluiting bij het vak. 
Elke faculteit heeft haar eigen relevante netwerk. Het CvB geeft bestuurlijke 
ondersteuning waar nodig. Op instellingsniveau is het CvB actief binnen ELIA, de 
European League of Institutes of the Arts. 
 
 Excellent opleiden als uitgangspunt en continu kwaliteitsstreven 
Facultair 
niveau 

 Excellent opleiden vertaalt zich in een facultaire missie, 
onderwijsvisie en leerlijn, personeelsbeleid, 
deskundigheidsbevordering, passend bij de relevante 
ontwikkelingen in het vak en de uitgangspositie van de faculteit. 

 Visie op bachelor- en masteraanbod: kritische massa, 
competenties, vaardigheden en kennisbasis; verhouding tot 
onderzoek; mogelijkheden tot verbreding en verdieping. 
Uitgewerkt in duidelijke curricula die ruimte bieden voor maatwerk 
voor de gevorderde student. Masterfase zo veel mogelijk 
vraaggericht. 

 Onderwijs en onderzoek sluiten aan bij de (internationale) kwaliteit 
en de wensen van het werkveld, en worden in samenwerking met 
het werkveld verder ontwikkeld en ingevuld. 

 Het werkveld draagt bij aan onderwijs en onderzoek. 
 Internationale samenwerking met gerenommeerde buitenlandse 

partnerscholen draagt bij aan de ontwikkeling van studenten, 
docenten en curricula. 
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 Visie op innovatie en bevordering daarvan in en via het onderwijs. 
 Terugdringen aantal onbekostigde studenten zonder 

compromissen in kwaliteit bij toelating en beoordeling. 
AHK-niveau  Kwaliteitszorg, planning & control en HRM-beleid dragen bij aan 

vasthouden en verbeteren kwaliteitsstandaard: AHK als 
‘keurmerk’. 

 AHK-breed aanbod didactische scholing en intervisie. 
 Faciliteiten, huisvesting en dienstverlening op hoog niveau. 

2. Kunstenaars van morgen 
Kunstenaars2 excellent opleiden is de kerntaak van onze faculteiten. Alles wat zij 
doen staat in dienst van deze ambitie. Alleen de beste kandidaten komen in 
aanmerking: bij alle academies vindt selectie ‘aan de poort’ plaats, met uitzondering 
van de Reinwardt Academie. Bij de vooropleidingen van muziek en dans begint de 
selectie al op zeer jonge leeftijd. Voor de bacheloropleidingen worden alleen 
studenten met aantoonbaar talent toegelaten en zij moeten in het eerste jaar 
aantonen dat ze in staat zijn dit talent te ontwikkelen tot het voor het werkveld 
vereiste competentieniveau; alleen studenten die een serieuze kans maken, mogen 
door. Ook de Reinwardt Academie werpt een hoge drempel op om naar het tweede 
jaar door te stromen. Voor de masteropleidingen zijn de toelatingseisen nog hoger. 
 
Het vakmanschap staat bij de AHK hoog in het vaandel. Het is het middel dat de 
student tot het kunstenaarschap brengt en vormt daarmee een essentieel onderdeel 
van de opleiding. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen een grondige beheersing van het 
vak de kunstenaar de vrijheid geeft om zijn artistieke nieuwsgierigheid te kunnen 
volgen en zijn werk op hoog niveau vorm te geven. De faculteiten zijn mede daarom 
nauw verbonden met het werkveld. De tradities en ontwikkelingen in het werkveld 
bepalen in belangrijke mate op welke wijze het vak het beste kan worden 
onderwezen. 
 
Naarmate de student vordert komt er steeds meer ruimte voor het identificeren en 
ontwikkelen van zijn sterke punten, zijn specifiek talent. Wanneer de student verder in 
zijn studie komt, zal hij steeds meer maatwerk nodig hebben om zich verder te 
kunnen ontwikkelen. De student speelt dan een belangrijke rol bij de inrichting van 
zijn persoonlijke studietraject. De faculteit maakt hier ruimte voor en creëert een 
passend aanbod. Een kleine groep heeft behoefte aan samenwerking of onderzoek in 
interdisciplinaire projecten of in disciplines die in andere faculteiten worden 
aangeboden. Voor deze studenten biedt het brede aanbod van de AHK een grote 
kans. Wij zullen dit in toenemende mate mogelijk maken. In elk geval stimuleren wij 
studenten om de kaders te buiten te gaan: om niet alleen de ontwikkelingen te 
volgen, maar om ook zelf school te maken. 
 
De student bezint zich in de loop van de opleiding op de beroepspraktijk en de plek 
die hij hierin wil veroveren. De opleiding speelt hierin een belangrijke rol. Afhankelijk 
van de rol of rollen die hij op zich wil nemen is er aanbod in de vorm van stages, 
projecten, onderzoek, vakken op het gebied van ondernemerschap, etc. 

                                                  
2 Onder het begrip ‘kunstenaar’ wordt niet alleen de scheppend kunstenaar (choreograaf, regisseur, 
schilder, componist, scenarist, architect, etc) en de uitvoerend kunstenaar (danser, acteur, musicus, 
cameraman, licht- en geluidtechnicus, etc.) maar in dit instellingsplan ook de docent en de 
erfgoedprofessional. Onze alumni scheppen op vele manieren: ze zijn maker, geven betekenis aan 
objecten of een nieuwe interpretatie aan een klassieker, en ze leren mensen te kijken en hun eigen 
mening te vormen. 



 

 
 Kunstenaars van morgen 
Facultair niveau  Investeren in jong talent, met name in de disciplines waar 

vroege herkenning en training essentieel is. 
 Training van vakmanschap op hoog niveau als middel tot het 

identificeren en ontwikkelen van de eigen artistieke identiteit 
van de student. Naarmate de student vordert in de studie is er 
meer ruimte voor individuele keuzes passend bij het eigen 
kunstenaarschap. Coaching hierop vanuit docenten. 

 Veranderingen in het vak waar nodig vertalen in nieuw of 
aangepast onderwijs. 

 Ruimte bieden aan zowel verdieping (de meerderheid), als 
inter- en multidisciplinaire projecten vanuit inhoudelijke 
urgentie bij de student. 

 Investeren in plaatsing: waar nodig contacten met werkveld 
aanhalen om de student zo goed mogelijk te laten landen. 

 Onderwijs en onderzoek sluiten aan bij de (internationale) 
kwaliteit en de wensen van het werkveld. 

 Het werkveld draagt bij aan het onderwijs en onderzoek. 
 Ondernemerschap integraal onderdeel van curricula met 

variabele invulling, passend bij het beoogde werkveld van de 
student, waar nodig verplicht gesteld.  

AHK-niveau  Mogelijkheden creëren dan wel stimuleren voor (ambitieuze) 
studenten met belangstelling voor inter- en multidisciplinair 
werk. 

 Investeren in samenwerkingsverbanden met andere 
instellingen die mogelijkheden voor studenten bieden buiten 
de AHK. 

3. Herkenbare positie in creatieve metropool Amsterdam 
Amsterdam is een stad met internationale allure. De topinstituten op het gebied van 
architectuur, beeldende kunst, erfgoed, film, muziek en podiumkunsten zijn hier 
gevestigd. Zij zijn wereldspelers en trekken internationaal talent van over de hele 
wereld aan. Ook het hoger onderwijs is van hoog niveau en internationaal 
georiënteerd. Het (inter)nationale werkveld is richtinggevend voor het niveau dat wij 
als AHK ambiëren en vormt een vruchtbare bron van docenten, onderzoek en 
projecten. Amsterdam heeft hoge ambities op het gebied van kunst en cultuur en 
heeft door haar uitstraling en het hier gevestigde werkveld extra wervingskracht op 
potentiële studenten. 
 
Amsterdam is een ambitieuze stad, die samen met omliggende gemeenten zoals 
Almere en Hilversum werkt aan de positionering en invulling van de metropoolregio. 
Dit gebeurt onder andere in de Amsterdam Economic Board en de Amsterdam 
Kenniskring. De AHK draagt hieraan actief bij. 
 
De creatieve industrie is tot topsector benoemd door de overheid. Dit geeft veel 
energie aan een sector waarin wij thuishoren en waarin Amsterdam een internationaal 
erkende plek inneemt. De hoger onderwijsinstellingen hebben het Amsterdam 
Campus-programma ontwikkeld, samen met de gemeente en het bedrijfsleven. De 
Amsterdam Campus is een virtuele campus met projecten op gebied van onderwijs, 
onderzoek, kennisdeling en valorisatie. De AHK is met haar onderwijs, studenten, 
docenten, voorzieningen en alumni een partner in de creatieve industrie en wil vanuit 
haar verantwoordelijkheid als leverancier van jong talent en nieuwe professionals 
hierin een krachtige rol spelen. 
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De AHK neemt binnen de Amsterdam Campus een leidende rol als het gaat om 
kunst, cultuur en erfgoed, gevoed door het werkveld in Amsterdam. Door het CvB 
worden, mede in dit kader, de banden met de andere onderwijsinstellingen in de stad 
aangehaald: UvA, HvA, VU en Gerrit Rietveld Academie. Met de HvA en InHolland 
participeert de AHK in een Centre of Expertise gericht op de Amsterdamse Creatieve 
Industrie. De AHK is tevens lid van het kernteam Creatieve Industrie van de 
Amsterdam Economic Board. 
 
 Herkenbare positie in creatieve metropool Amsterdam 
Facultair 
niveau 

 Concrete resultaten voor het werkveld en de stad (valorisatie). 
 Docentenopleidingen en kunsteducatieprojecten leveren een 

bijdrage aan creatieve jeugd van Amsterdam (amateurs). 
 Toptalent van Nederland en de rest van de wereld komt naar 

Amsterdam voor onze (voor)opleidingen: actieve werving. 
 Amsterdam als creatieve culturele metropool samen met eigen 

kwaliteit inzetten voor versterking internationaal profiel en 
internationale samenwerking. 

AHK-niveau  Actieve rol in Amsterdam op gebied van kunst, cultuur en 
erfgoed, creatieve industrie en andere relevante netwerken. 

 Zichtbaar maken wat de optelsom van alle AHK-activiteiten voor 
Amsterdam betekent; activiteiten publiek toegankelijk. 

4. Onderzoek in dienst van onderwijs en vakontwikkeling 
Onze faculteiten hebben een opdracht als het gaat om het verzamelen van kennis 
over de disciplines die zij herbergen. Zij doen onderzoek naar (de ontwikkeling van) 
het vak en dragen bij aan de vernieuwing ervan. Dit komt ten bate van de studenten, 
de docenten en het werkveld, waartoe vanzelfsprekend ook de alumni behoren. 
Binnen de facultaire onderzoeksagenda’s wordt onderzoek gedaan door docenten en 
soms door studenten. De AHK kent centrale en facultaire lectoren, die de supervisie 
over het onderzoek binnen hun domein hebben. Het onderzoek is in de regel 
praktijkgericht en wordt in nauwe samenwerking met het werkveld uitgevoerd. De 
resultaten zijn geregeld direct bruikbaar in de praktijk. Voor het onderzoek met 
fundamenteler karakter wordt aangesloten bij wetenschappelijke netwerken. Elke 
faculteit is daarmee een bron van kennis, niet alleen voor de studenten, maar ook 
voor het werkveld. 
 
 Onderzoek in dienst van onderwijs en vakontwikkeling 
Facultair 
niveau 

 Duidelijke onderzoeksagenda: verdiepend én grensverleggend. 
 Elk domein (faculteit) heeft ten minste één eigen lector. 
 Elke lector ontplooit onderzoeksactiviteiten. Dat zal in het 

algemeen binnen een kenniskring zijn, waarbij de samenstelling 
kan wisselen, afhankelijk van de onderzoeksproject(en). 

 Zowel toegepaste als fundamentele onderzoeksvragen. 
Praktijkgericht onderzoek is goed aangesloten op relevant 
werkveld, wetenschappelijk onderzoek op bredere netwerken 
(samen met UvA en andere universiteiten). 

 Resultaten onderzoek vloeien terug naar onderwijs. 
 Masterfase heeft duidelijke onderzoekscomponent. 
 Docenten met methodische en onderzoeksvaardigheden en/of -

taken worden gestimuleerd te promoveren. 
 Voor het werkveld is de faculteit een aanspreekpunt voor 

kennisontwikkeling en fungeert als geheugen/kennisbank. Alumni 
komen ook na afstuderen terug: voor een leven lang leren, als 
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docent, etc. 
 Een leven lang leren: masterprogramma’s geven mogelijkheid 

voor onderzoek en experiment. 
AHK-niveau  Investeren in de lectoraten. Wat betreft de faculteitsoverstijgende 

lectoraten wordt gekeken naar de toekomstige invulling. 
Lectoraten op centraal niveau hebben faculteitsoverstijgende 
agenda en dragen bij aan kennisontwikkeling op metaniveau.  

 Blijven investeren in professionalisering van docenten. 
 Afstemming onderzoeksagenda op landelijk niveau in het kader 

van sectorplan. 
 Centrale ondersteuning voor de facultaire invulling van het 

alumnibeleid. 
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B. Visie 2020: acties op AHK-niveau 
De kwaliteit van het onderwijs en onderzoek aan de AHK is hoog en wordt bij externe 
evaluaties doorgaans goed beoordeeld. Dit niveau willen wij vasthouden. Wij richten 
ons daarom vooral op versterking van hetgeen er al is. Op een aantal terreinen is 
echter extra inzet nodig. Hierop gaan wij in het vervolg nader in. Dit wil niet zeggen 
dat de zaken die niet genoemd worden van ondergeschikt belang zouden zijn. 
 
In dit hoofdstuk wordt allereerst aangegeven hoe het College van Bestuur op centraal 
niveau invulling zal geven aan de hiervoor geformuleerde kerndoelen. Daarnaast stelt 
het College kaders aan de invulling van de ambities binnen de academies en het 
Servicebureau. De academies geven daaraan elk op hun eigen manier invulling, 
passend bij de uitdagingen voor hun eigen organisatie en discipline(s). Daarover 
meer in onderdeel D. Het Servicebureau komt aan bod in onderdeel E. 

1. Excellent opleiden als uitgangspunt en continu kwaliteitsstreven 

Kwaliteitszorg 
In mei 2012 is een nieuw beleid voor kwaliteitszorg vastgesteld. Dit beleid geeft ons 
de mogelijkheid in alle lagen de verantwoordelijkheden te benoemen en op basis van 
plannen en doelstellingen aan het werk te gaan. Verbetering is mogelijk bij het 
controleren wat er van onze acties terecht is gekomen en bij het evalueren en 
aanscherpen van het beleid aan de hand van de resultaten. 
 
Het CvB wil inzetten op de volgende maatregelen om de kwaliteitszorg binnen de 
AHK nog verder te versterken: 
 Vanaf 2012 samenvoegen van de afdelingen kwaliteitszorg en 

beleidsondersteuning om kwaliteitszorg integraal te verbinden met andere 
inhoudelijke onderwerpen. 

 In 2012 experimenteren met mid-term reviews en op basis van resultaat al dan 
niet besluiten of en in welke vorm vanaf 2014 mid-term reviews ingepland zullen 
worden in alle accreditatieperiodes. 

 In de bestaande planning & control-cyclus (managementgesprekken) ook 
onderwijs en onderzoek en kwaliteitszorg bespreken. Hiervoor wordt eind 2012 
een voorstel gedaan (inclusief rapportageformat). 

 Verbetering managementinformatie (o.a. dataverzameling) t.b.v. centrale en 
decentrale verantwoording en evaluatie. Aanstellen informatiemanager op 
centraal niveau met dit doel per 2013. 

Kwaliteit van de ondersteuning 
De AHK stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de ondersteunende diensten. 
Uitstekende voorzieningen op het gebied van ICT, facilitaire diensten en huisvesting 
en een personeelsbeleid dat anticipeert op de dynamische ontwikkelingen in de 
wereld van de kunsten zijn essentieel ter ondersteuning van onderwijs en onderzoek. 
Daarom zal er veel aandacht zijn voor betrouwbare en duurzame ondersteuning en 
dienstverlening binnen de AHK. (Zie ook hoofdstuk E Visie op de ondersteuning) 

2. Kunstenaars van morgen 

Honours Programme 
Al enige jaren draait het Artist in Residence–programma (AIR). Onder leiding van de 
lector Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling worden steeds nieuwe kunstenaars 
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uitgenodigd om voor korte of langere tijd een project aan de hogeschool te doen. De 
faculteiten – zowel betrokken docenten als studenten – zijn hierover zeer positief. 
 
Overwogen wordt hier een extra impuls aan te geven door een Honours Programme 
te ontwikkelen. Dit zou een jaarlijks project zijn speciaal voor zeer getalenteerde 
studenten uit alle faculteiten, die met een Artist in Residence van naam en faam een 
bijzonder project doen. Hiermee vervult het programma drie functies: 
 extra uitdaging voor zeer getalenteerde studenten, op zowel bachelor- als 

masterniveau; 
 tastbare uiting van de disciplines en veelzijdigheid die in de AHK aanwezig is en 

de mogelijkheid te experimenteren met multi- en interdisciplinariteit; 
 vlaggenschip voor het succesvolle AIR-programma; door extra prestige mogelijk 

om bijzondere kunstenaars aan ons te binden. 
 
De lector Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling zal hiervoor een plan uitwerken in 
studiejaar 2012-2013, waarna op zijn vroegst in 2014-2015 en uiterlijk in 2015-2016 
implementatie kan volgen. Om financiële ruimte te maken kan het algemene 
keuzevakkenprogramma in zijn huidige vorm3 worden uitgefaseerd, waarmee budget 
vrijvalt voor het Honours Programme. 
 
Overigens willen wij voor die studenten die een bij uitstek theoretische interesse 
hebben, onderzoeken of aansluiting mogelijk is bij het reeds bestaande honours 
programme van de Universiteit van Amsterdam en de Gerrit Rietveld Academie. Voor 
studenten van het Conservatorium van Amsterdam bestaat deze mogelijkheid al; 
onderzocht zal worden of dit naar alle studenten kan worden verbreed. 

Interfacultaire projecten 
Er zijn veel interfacultaire projecten. Het initiatief hiervoor ligt bij de faculteiten. Deze 
projecten genieten nog onvoldoende bekendheid, terwijl zij wel inhoudelijk 
interessante resultaten opleveren. Om bekendheid met deze projecten en hun 
resultaten te bevorderen wil het CvB vanaf 2013 binnen de communicatiebegroting 
ruimte scheppen om publiciteit voor deze projecten te genereren en de resultaten 
ervan beter te kunnen dissemineren. Hiervoor wordt een budget toegevoegd aan het 
centrale communicatiebudget. 

AHK in de Amsterdamse onderwijsruimte 
Het CvB voert sinds 2011 overleg met het College van Bestuur en enkele faculteiten 
van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam (HvA-UvA) met 
onder andere het doel studentenmobiliteit te bevorderen zowel tijdens als na 
relevante bachelor- en masteropleidingen. Op facultair niveau zijn er al enkele 
samenwerkingsverbanden (bouwkunde/bouwkunst, archivistiek, muziek/musicologie, 
theater/dramaturgie, etc.). Doel is deze samenwerking zo veel mogelijk te faciliteren 
en uitbreiding te stimuleren door hier ook op bestuurlijk niveau steun aan te verlenen. 
 
Een concrete actie is de toetreding tot het Amsterdam Center of Entrepreneurship 
(ACE) van UvA, HvA, VU en Inholland in 2012-2013. In dit verband zullen als eerste 
Reinwardt-studenten deelnemen aan een minor. 
 

                                                  
3 Het bestaande AHK-keuzevakkenprogramma is inhoudelijk geslaagd te noemen. De vakken 
worden goed beoordeeld door de studenten. Het blijkt echter ieder jaar lastig om er invulling aan te 
geven en het aantal inschrijvingen valt tegen door roosterproblemen (met regelmaat gaat daardoor 
een vak niet door). Daarmee heeft dit project het einde van zijn levenscyclus bereikt. 



 

Verder zal de mobiliteit van studenten worden bevorderd door de wederzijdse 
openstelling van keuzevakken en minoren. De AHK is voornemens hiervoor 
aansluiting te zoeken bij het landelijke online platform Kies Op Maat. 
 
Nu al kunnen alle AHK-studenten gebruik maken van faciliteiten van de UvA, zoals de 
Universiteitsbibliotheek, Bureau Studentenpsychologen en het sportcentrum (met 
reductie). Ook Folia het magazine van UvA en HvA wordt bij de AHK verspreid. 

Docentenopleidingen 
De vier bachelor-docentenopleidingen van de AHK (beeldende kunst en vormgeving, 
dans, muziek en theater) leiden eerstegraadsdocenten op en brengen kennis samen 
over het doceren van kunstvakken op alle relevante niveaus: binnenschools, 
buitenschools, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en in amateurprojecten, 
community art, bijzondere doelgroepen e.d. Zij worden hierin aangevuld door de 
interdisciplinaire master Kunsteducatie, die kunstvakdocenten de mogelijkheid biedt 
zich verder te bekwamen door middel van onderzoek, kunsttheoretische verdieping 
en didactische innovatie, gekoppeld aan artistieke visieontwikkeling. Het lectoraat 
Kunst- en cultuureducatie, verantwoordelijk voor de master Kunsteducatie, biedt het 
kader voor visieontwikkeling en (promotie)onderzoek, uitgevoerd door lector, AHK-
docenten en externen. Een belangrijke verbinding wordt gelegd met de 
grootstedelijke multiculturele samenleving. De uitdaging is om verschillende vormen 
van vakdidactiek te ontwikkelen en aan te bieden die inspelen op de culturele mix van 
leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs, mede door verbindingen te leggen met 
elementen uit de culturen van hun herkomst.  
 
De optelsom van de opleidingen en het lectoraat levert een ‘body of knowledge’ op 
die de AHK verder wil uitbouwen en inzetten. Tevens bestaat de ambitie meer samen 
te werken en de al bestaande gezamenlijke onderdelen van het curriculum uit te 
bouwen. Daar er meerdere faculteiten bij betrokken zijn, zal het CvB hierin een 
regierol op zich nemen. In 2013 zal dit moeten leiden tot een agenda voor de jaren 
2014-2018. Faculteiten en lectoraat en master Kunsteducatie hebben de ambitie het 
huidige na- en bijscholingsprogramma uit te bouwen en te versterken. 

3. Herkenbare positie in creatieve metropool Amsterdam 
Binnen Amsterdam is veel aandacht voor de topsectoren die door het kabinet zijn 
benoemd. Daaronder valt ook de creatieve industrie. Tot nu toe heeft de AHK zich 
niet geprofileerd in deze topsector. Het CvB wil dit veranderen en heeft daarvoor de 
onderstaande agenda. 
 
Kunst en cultuur spelen een vitale rol in de Amsterdamse metropool. De kwaliteit van 
het Amsterdamse kunstveld is ongeëvenaard in Nederland en speelt ook op 
internationaal niveau mee in de top. Kunst en cultuur weglaten uit de Amsterdamse 
profilering en topsectorenagenda zou naar onze inschatting een gemiste kans zijn. De 
AHK kan hieraan met haar bijzondere kennisgemeenschap invulling geven. Wij 
benadrukken hierbij de waarde van de autonome kunst zonder de relatie met 
toegepaste uitingen uit het oog te verliezen. Wij hanteren dus expres een veel 
bredere definitie van creatieve industrie dan in de kabinetsstukken gebruikt wordt en 
willen hier draagvlak voor creëren. Creatieve industrie gaat in onze optiek veel verder 
dan architectuur, gaming en nieuwe media. 
 
Concrete eerste actie (vanaf 2012) is het gezamenlijk met UvA-HvA vormgeven van 
de agenda voor de topsector creatieve industrie voor onderwijs en onderzoek voor de 
regio Amsterdam. Naar de gemeente Amsterdam treden wij hierin gezamenlijk op. De 
bestuurlijke agenda’s worden op elkaar afgestemd. 
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De tweede actie is het innemen van een actievere positie in het onderdeel Erfgoed 
binnen het reeds bestaande (landelijke) netwerk CLICK. Het Erfgoedcluster moet in 
Amsterdam gevestigd worden. De Reinwardt Academie en de Academie van 
Bouwkunst pakken deze handschoen op (vanaf 2012). Later kunnen andere 
samenwerkingsvormen tussen bijvoorbeeld het Conservatorium van Amsterdam en 
de UvA in dit kader worden geplaatst.  
 
Het CvB zal inventariseren of er markt is voor een leven lang leren en mogelijk 
postacademische modules laten ontwikkelen, liefst met een Europese wervingskracht. 
Het bestaande aanbod van Summer Schools blijkt goed aan te slaan en kan mogelijk 
worden uitgebouwd. Dit zou kunnen worden aangevuld met nieuwe na- en 
bijscholingsmodules. Een onderzoek naar doelgroep en vraag moet in 2013 zijn 
beslag krijgen. Postacademische modules dienen ten minste kostendekkend en 
mogelijk winstgevend te zijn. 
 
De AHK wil dat de expertise van de faculteiten in hogere mate ten goede komt aan 
het werkveld en wil hiervoor een ondernemender attitude ontwikkelen. Vanwege de 
eigen aard van de contractactiviteiten en de noodzakelijke scheiding van het 
bekostigde onderwijs wordt nader bepaald of en zo ja hoe hiervoor een afzonderlijke 
infrastructuur kan worden ingericht (programmering, communicatie/werving, 
administratieve en financiële organisatie). Binnen deze infrastructuur kunnen 
faculteiten de ‘vermarkting’ van hun expertise vormgeven en uitvoeren, onder meer in 
samenhang met het alumnibeleid. 

4. Onderzoek in dienst van onderwijs en vakontwikkeling 

Nieuwe strategie voor onderzoek 
In 2011-2012 is het onderzoek aan de AHK door een extern panel geëvalueerd in een 
mid-term review die dient ter voorbereiding op de visitatie door de validatiecommissie 
kwaliteitszorg onderzoek (VKO) in 2012. Uit de review spreekt grote waardering voor 
de variëteit en kwaliteit van het onderzoek aan de AHK. Tegelijkertijd wordt 
geconstateerd dat na de eerste fase van opbouwen, ontdekken en ontwikkelen nu 
een volgende fase aanbreekt voor het onderzoek aan de AHK. Het onderzoeksbeleid 
moet verder geëxpliciteerd worden, zowel op centraal als op facultair niveau. Daarin 
moet duidelijk gemaakt worden wat de doelen zijn van het onderzoek, wat de centrale 
visie is en hoe de AHK een en ander verankert. Het CvB onderschrijft deze noodzaak 
voor een bijgestelde strategie, waarin de diversiteit van het onderzoek gehandhaafd 
blijft. 

Belangrijkste acties zijn de volgende: 
 Opstellen van de onderzoeksvisie AHK voor de komende tien jaar, ter 

voorbereiding op de evaluatie door de validatiecommissie kwaliteitszorg 
onderzoek (VKO) in 2012 en ter sturing van verdeling van budgetten voor 
lectoraten en andere maatregelen ter bevordering van onderzoek. Hierin komen 
de positionering en agenda van de faculteitsoverstijgende lectoraten nadrukkelijk 
aan de orde. Ook dient er een algemeen kader te zijn voor de facultaire lectoraten 
dat ruimte laat voor de gewenste diversiteit. Eind 2012 gereed ter voorbereiding 
van visitatie door VKO- panel. 

 Evaluatie lectoraat Kunsttheorie in 2012. 
 Afstemming onderzoeksagenda op landelijk niveau i.h.k.v. sectorplan. 
 Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met repository building (het digitaal 

bewaren en beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten met open acces). 
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Alumni 
De kennisgemeenschap omvat nadrukkelijk ook de alumni van de AHK. Veel alumni 
komen na hun afstuderen bij ons terug. In de toekomst willen wij in het kader van een 
leven lang leren hier nog nadrukkelijker mogelijkheden voor bieden. Kunstenaars zien 
onderzoek als een vast onderdeel van hun werk en wij kunnen daarvoor ruimte 
bieden.  
 
Overigens zijn er ook andere redenen om meer in contact te willen staan met alumni; 
denk aan onderzoek t.b.v. kwaliteitszorg, community building, toekomstige docenten, 
fondsenwerving, etc. Om de ambities op dit vlak beter te faciliteren is nieuw beleid 
gewenst. Hiernaar wordt in 2012 onderzoek gedaan dat eind 2012 tot aanbevelingen 
moet leiden. Onder meer kunnen wij dan beoordelen of er centrale ondersteuning en 
faciliteiten nodig zijn. In 2013 kan tot implementatie worden overgegaan. 
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C. Visie 2020: acties op facultair niveau 
 



 

Academie voor Beeldende Vorming 

Missie 
De Academie voor Beeldende Vorming leidt studenten met beeldend vermogen en 
nieuwsgierige belangstelling op tot vakbekwame docenten beeldende kunst en 
vormgeving, die ontwikkelingen in het werkveld, de kunsten en de maatschappij 
volgen en daarop anticiperen.  
De afgestudeerde docenten beeldende kunst en vormgeving leiden op hun beurt 
mensen op om bewust, kritisch en actief deel te nemen aan een wereld waarin 
beeldcultuur een steeds dominantere plaats opeist. Het zijn initiatiefrijke docenten die 
met een zelfstandige ondernemersgeest hun beroepsprofiel afstemmen op de 
buitenwereld. 
 
De Academie voor Beeldende Vorming vat het docentschap op als een vorm van 
cultureel ondernemerschap waarbij veel aandacht is voor de balans tussen doceren, 
kunstzinnige activiteiten en theorievorming. Voor alle studenten geldt steeds meer dat 
ondernemerschapscompetenties en omgevingsgerichtheid een belangrijke rol zullen 
spelen in hun ontwikkeling. 
 
De Academie geeft versterkt aandacht aan onderscheidende accenten die een 
student wil leggen binnen de bandbreedte van het beroepsprofiel waar altijd een 
wisselwerking dient plaats te vinden tussen vakkennis en docentschap. De Academie 
reageert hiermee op signalen uit een steeds meer flexibel en fluïde wordend 
werkveld. Ze constateert een toenemende interactie tussen het binnenschoolse en 
buitenschoolse beroepenveld, waar belang wordt gehecht aan een volwaardige 
beroepsopleiding en waar sprake is van geformuleerde eisen van bekwaamheid. 
 
De docent beeldende kunst en vormgeving is in dat spel van vraag en aanbod een 
professional die met gevoel voor de kunsten en de leefwereld van doelgroepen 
optreedt als bemiddelaar of adviseur voor scholen en culturele instellingen. 
Aanstellingen in het formele onderwijs worden gecombineerd met betaalde 
activiteiten als kunstenaar of vormgever, met coördinerende taken bij culturele 
instellingen of met eigen projectbureaus op gebied van kunst en educatie. Steeds 
vaker bouwen afgestudeerden een eigen educatieve kunstpraktijk op als zelfstandig 
professional met docentbevoegdheid. De genoemde veranderingen zullen naar alle 
waarschijnlijkheid hun weerslag vinden in de vernieuwde (landelijke) 
competentieprofielen. De Academie is een belangrijke speler in de totstandkoming 
hiervan. 
 
De Academie heeft de afgelopen jaren een curriculum ontwikkeld dat flexibel kan 
inspelen op de vragen van studenten en het dynamische werkveld. Een curriculum 
dat voldoende structuur biedt voor de begeleidende docent en de organisatie dichter 
op het primaire proces brengt. Zowel inhoudelijk als praktisch wordt er gewerkt aan 
de implementatie van dit programma (titel: De kunst onderwijzen 2.0). 

1. Excellent opleiden als uitgangspunt en continu kwaliteitsstreven 

De Academie zal studenten meer mogelijkheden bieden zich te profileren op het 
brede terrein van kunsteducatie 
Het curriculum kent een grote mate van flexibiliteit in de opbouw zodat waar nodig 
kan worden ingespeeld op nieuwe vragen in het werkveld. Studenten krijgen meer 
mogelijkheden om door middel van keuzeonderdelen binnen het curriculum hun 
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afstudeerprofiel zelf vorm te geven. Dit gebeurt in de vorm van profielvakken, 
keuzevakken, projecten en stages. 
 
In de regio Amsterdam verschaft de Academie voor Beeldende vorming zich een 
vanzelfsprekende en actieve positie in het brede werkveld van de kunsteducatie, 
voorheen beperkte zij zich voor de uitvoering van stages en projecten vooral op de 
samenwerking met scholen. De laatste jaren is daar verandering in gekomen. 
Enerzijds dragen studenten minder traditionele stageplaatsen aan: zij willen werken 
op het gebied van kunsteducatie en media-educatie bij instellingen in binnen- en 
buitenland. Omgekeerd is er steeds meer vraag van culturele instellingen naar 
stagiaires van de Academie om educatieve activiteiten en kunstprojecten te 
ontwikkelen ter ondersteuning van hun publieksfunctie. De Academie honoreert deze 
activiteiten door waar mogelijk ruimte te scheppen in het onderwijsprogramma. Ze 
verandert het stagebeleid omdat ze meer duurzame samenwerkingsverbanden wil 
aangaan ook met culturele instellingen in Amsterdam, soms ook in relatie met 
collega-instituten in binnen- en buitenland. 

De Academie streeft de komende jaren naar: 
• Doorontwikkeling van De kunst onderwijzen 2.0, het ontwikkelingsgericht 

uitgangspuntendocument van de Academie, in vakinhoudelijk, didactisch en 
organisatorisch opzicht; ruim aandacht voor kwaliteitszorggerelateerde 
processen en monitoring onderwijsverandering; (volledige realisatie op zijn 
vroegst in 2016); 

• doorwerking van het didactisch concept naar het primaire proces door dit 
helder te expliciteren (intern en extern) en door de kwaliteit te bewaken via 
kwaliteitszorg; 

• professionalisering van docenten door didactische nascholing en peer-
feedback; 

• ontwikkeling en versterking van een doorlopende leerlijn naar de master 
Kunsteducatie; 

• stimulering van innovatie door aandacht voor ICT-gebruik, zowel inhoudelijk 
als faciliterend; 

• terugdringing van het aantal onbekostigde studenten zonder compromissen in 
kwaliteit bij toelating en beoordeling; 

• een nieuw gebouw dat ruimte biedt aan verschillende vormen van leren en 
doceren, in overeenstemming met het didactisch concept van de Academie; 
(verbouwing vanaf 2013; inhoudelijke voorbereiding en logistieke organisatie 
2012-2014). 

 
De ambities van de Academie voor Beeldende Vorming zijn gericht op het creëren 
van een doorlopende vernieuwing en theoretische onderbouwing van het curriculum 
op het gebied van onderwijs, leer- en scheppingsprocessen, talentontwikkeling en 
kunsteducatie. De opleiding wil zich verstaan met de actualiteit van de kunst en het 
onderwijs in Amsterdam en de grootstedelijke omgeving. Onderwerpen als 
interculturaliteit, beeld- en mediacultuur, interdisciplinariteit en cultureel 
ondernemerschap zijn richtingbepalend voor de komende jaren.  
 
De Academie heeft internationale contacten met Pratt Institute (Brooklyn, NY), State 
University of New York at Purchase en de University of Massachusetts at Amherst in 
de Verenigde Staten, met het oog op uitwisseling van studenten en docenten, 
vergelijking van curricula en onderzoek. In Europa zijn er structurele en incidentele 
uitwisselingen met o.a. Engeland, België, Letland, Estland, Turkije en Noorwegen. De 
internationale contacten van de Academie zullen waar relevant en mogelijk worden 
uitgebreid en onderhouden. 
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Stages - authentieke taakgerichte leeromgevingen bij uitstek - zijn voor de Academie 
een belangrijk middel bij het bereiken van de startkwalificaties van de studenten die 
leren voor kunstdocent. Het stagebureau is met een stagedatabase de faciliterende 
spil voor studenten en docenten. De Academie streeft naar aanstelling van een 
docent met expertise op het onderwerp overdracht, die als ambassadeur zal optreden 
voor en de stagebegeleiding en het daarbij behorende netwerk zal professionaliseren. 
 
Om flexibiliteit en samenhang te realiseren, om meer individuele leertrajecten en 
gedifferentieerde afstudeerprofielen mogelijk te maken, kiest de Academie ervoor 
docenten een grotere verantwoordelijkheid te geven bij het vaststellen van de inhoud 
van het onderwijs. De docenten, voorheen verantwoordelijk voor hun eigen vakgebied 
en lessen, krijgen nu gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het bereiken van 
doelen van een studiejaar. Zij treden - in nauwe samenwerking met elkaar - op als 
coach en kunnen daardoor direct inspelen op actuele ontwikkelingen, projectstages 
en behoeftes van de studenten. Dit proces is in 2012 ingezet en zal nauwgezet 
worden gevolgd en geëvalueerd. 

2. Kunstenaars van morgen 

Van grensvervagen naar grensverleggen; ontwikkelingen in de beeldende 
kunsten relevant voor de kunsteducatie. 
De docenten die van de Academie afkomstig zijn, ontlenen hun inspiratie aan 
beelden, praktisch en theoretisch. Ze hebben kennis van de kunstgeschiedenis, maar 
ook van kunsttheorieën en zijn goed op de hoogte van de eigentijdse beeldcultuur en 
de actuele kunstpraktijk. Ze stimuleren anderen om zelf beeldende kunst te maken of 
als beschouwer te ondergaan. Ze scherpen de blik, verruimen de geest en leveren 
een creatieve bijdrage aan een inspirerende cultuur. 
 
Het gebied van de beeldende kunsten is permanent in beweging en dijt uit: van 
architectuur tot webdesign, van speelfilm tot schilderij. De grenzen tussen autonomen 
en toegepaste kunst en tussen de disciplines vervagen. Kunstenaars opereren meer 
en meer in een gegeven sociale context. Zij stellen zich meer open voor 
maatschappelijke kwesties en reflecteren hier ook op middels hun werk. Veel 
beeldend kunstenaars werken interdisciplinair: vaak zijn zij animator, graficus, 
typograaf en fotograaf in één. Ze komen regelmatig in contact met een (jong) publiek 
in de vorm van gastlessen, cursussen, seminars, workshops e.d. Initiatieven hiertoe 
komen zowel vanuit het onderwijs als vanuit instellingen, kunstenaars en vormgevers 
zelf. Deze ontwikkeling hangt samen met de veranderende positie van de kunstenaar, 
die steeds meer een zelfstandig cultureel ondernemer wordt.  
 
Technologische ontwikkelingen maken beeldende disciplines waar vroeger veel 
kennis, geld of specifieke apparatuur voor nodig was beschikbaar voor kunstenaars 
en kunsteducatie. Met name jongeren maken gretig gebruik van alle technische 
beeldende mogelijkheden. Deze ‘beeldcultuur’ speelt een dominante rol in onze 
huidige maatschappij. Kunstenaars en vormgevers leveren bijdragen aan de 
beeldcultuur, maar leveren er ook inhoudelijk commentaar op, vaak in de vorm van 
nieuwe beelden. Docenten beeldende kunst en vormgeving leiden mensen op die 
zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en 
fundamenteel gemedialiseerde wereld. 

Voor de komende jaren heeft de Academie de volgende ambities: 
• Vakmanschap is het middel tot het identificeren en ontwikkelen van de eigen 

artistieke identiteit van de student. Naarmate de student vordert in de studie 
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wil de Academie meer ruimte bieden voor individuele keuzes passend bij het 
eigen kunstenaarschap; 

• veranderingen in het vak (traditie en vernieuwing) vertalen in actueel 
uitdagend onderwijs; 

• ruimte bieden aan zowel verdieping als aan inter- en multidisciplinaire 
projecten vanuit inhoudelijke urgentie bij studenten; 

• samenwerkingsverbanden met binnen- en buitenschoolse instellingen verder 
versterken en vergroten door nieuwe projecten waarbij externe partijen 
fungeren als opdrachtgever, aanbieder van LIO-stages en leer- en 
werktrajecten. 

• ondernemerschap een steviger plek geven in het curriculum via het eigen 
curriculum en met input vanuit de website Beroepkunstenaar.nl; zodoende wil 
de Academie voorbereiden op combinatiefuncties: docent-kunstenaar, docent-
vormgever, docent-cultureel ondernemer; speerpunt bij ondernemerschap is 
de training van de kritische reflectie van de student: in welke omgeving 
opereert hij/zij, wat wil dat zeggen, wat is de relatie tot het publiek. Met andere 
woorden een houding ontwikkelen die meer is dan vaardigheden omtrent 
ondernemen, maar een open blik op de omgeving en bewustzijn over de eigen 
rol daarin; 

• Investeren in plaatsing van afgestudeerden via stages, projecten, workshops 
en lezingen: waar nodig de contacten met het werkveld aanhalen om de 
student zo goed mogelijk te laten landen. 

3. Herkenbare positie in creatieve metropool Amsterdam 

De Academie wil zich de komende jaren sterk positioneren als expertisecentrum 
voor actuele kunsteducatie in Amsterdam en omgeving 
 
De ontwikkeling van het curriculum richt zich op een sterkere verbinding met de 
buitenwereld - in eerste instantie grootstedelijk Amsterdam, maar ook internationaal - 
vanuit de constatering dat aan kunst, cultuur en kunsteducatie een steeds 
belangrijkere maatschappelijke opdracht wordt verleend. Onderwerpen als 
interculturaliteit, beeld- en mediacultuur en interdisciplinariteit zijn aandachtsvelden 
die bij aanpassingen van het onderwijsprogramma van de academie een leidende rol 
spelen.  
 
Stages nemen een prominente plaats in binnen het curriculum, in alle jaren van de 
opleiding. Het stagebureau professionaliseert en ontwikkelt zich tot een proactief loket 
voor kunsteducatieve opdrachten en projecten. 
 
De Academie wil zich verder opwerpen als expertisecentrum in Amsterdam. De 
Academie wil actoren en initiatiefnemers op het gebied van onderwijs, kunsteducatie 
kunst en creatieve industrie een podium bieden voor vernieuwing en wederzijdse 
inspiratie.  
 

• Het onderwijs in de Academie resoneert met de grootstedelijke omgeving van 
Amsterdam: de Academie stelt zich op als een actieve partner voor scholen 
en (amateur)kunstinstellingen en fungeert als laboratorium voor nieuwe 
kunsteducatieve ontwikkelingen.  

• Als opleiding in de multiculturele stad Amsterdam staat kunsteducatie voor 
diverse sociale en culturele groepen hoog op de agenda in het curriculum. 

• De studentenpopulatie moet meer dan voorheen een afspiegeling zijn van de 
stad. De opleiding gaat studenten met een niet-westerse achtergrond en 
studenten uit ‘beeldende subculturen’ meer aanspreken, zoals graffiti-
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artiesten, gamers, striptekenaars, hackers en videomakers. In dit verband 
verdienen technologische en digitale aspecten van kunst en media meer 
aandacht in het programma. Overigens kan het aanspreken van deze 
doelgroepen ook leiden tot een toename van het aantal mannelijke studenten, 
een andere ondervertegenwoordigde groep. 

• Het stagebureau krijgt een actieve rol in de acquisitie van kunsteducatieve 
opdrachten en projecten voor jongeren en amateurs. Zij richten zich niet 
alleen op gerenommeerde kunstinstellingen, maar vooral ook op amateurs en 
jongeren in buitenwijken van Amsterdam. 

• De Academie legt online een stage- en projectenbank aan die fungeert als 
verbinding tussen vraag en aanbod uit de regio Groot Amsterdam enerzijds en 
studenten en medewerkers van de Academie anderzijds. 

4. Onderzoek in dienst van onderwijs en vakontwikkeling 

De Academie streeft naar een sterkere verbinding tussen praktijk en theorie 
Voor een opleiding waar docenten worden opgeleid om anderen in hun beeldende 
ontwikkeling te begeleiden is onderzoek onmisbaar. De fundamentele vraag “Wat wil 
je weten?” vormt de start van een onderzoek naar mogelijke antwoorden op een zeer 
concrete, persoonlijke vraag. De Academie stimuleert een onderzoekende houding bij 
studenten en docenten. Studenten voeren in opdracht praktijkonderzoek uit, vaak 
voortkomend uit stages in het werkveld van de beeldende kunst. Hedendaagse 
onderwijstheorie wordt in de dagelijkse schoolpraktijk uitgevoerd en onderzocht door 
docenten, in samenwerking met het lectoraat Kunst- en cultuureducatie. 
Kunstbeschouwingmethodiek wordt theoretisch en praktisch onderzocht en wordt niet 
alleen van toepassing gemaakt binnen het curriculum, maar ook op landelijk niveau. 
Mediacultuur is onderdeel van een promotietraject. 
 

• Verschillende praktijk- en theoriedocenten docenten doen onderzoek naar 
(inter-)nationaal relevante issues in de kunst en kunsteducatie bij het lectoraat 
Kunsteducatie en maken deel uit van de kenniskring. 

• De resultaten van het onderzoek worden zo veel mogelijk gedeeld binnen en 
buiten de opleiding en waar mogelijk geïmplementeerd in de werkpraktijk. 

• De Academie ondersteunt promotietrajecten van docenten. 
• De Academie fungeert voor het werkveld en alumni als podium voor 

kennisontwikkeling in het kader van een leven lang leren, onder andere door 
het grote aanbod aan lezingen, nascholing, projecten in het onderwijs en 
stages. Zo is met het onderwerp Mediacultuur een landelijke ontwikkeling in 
gang gezet. 
 



 

Academie van Bouwkunst 

Missie  
De Academie van Bouwkunst Amsterdam staat voor een opleiding voor ontwerpers 
door ontwerpers. Zij richt zich op voor de ontwerppraktijk gemotiveerde en toegeruste 
studenten en kiest docenten die zich in de praktijk van ontwerp en onderzoek hebben 
onderscheiden. De bewust gekozen verbinding met het kunstonderwijs onderstreept 
het bijzondere belang dat de Academie hecht aan het artistieke aspect in de 
beroepsuitoefening. De Academie wil een kleinschalige, hoogwaardige leeromgeving 
bieden met een open klimaat waarin het bepalen van de eigen positie - zowel door 
docent als student - centraal staat. Een internationale oriëntatie is daarbij 
vanzelfsprekend. Architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur worden gezien 
als drie complete, zelfstandige disciplines. Dit neemt niet weg dat de drie disciplines 
bewust gelijktijdig en deels gecombineerd worden aangeboden. Dit om de student 
voor te bereiden op een geïntegreerde beroepsuitoefening. Specifieke locaties binnen 
en buiten Nederland vormen het laboratorium voor de ontwerper. De stad 
Amsterdam, locatie van de Academie, wordt als maatschappelijk bouwwerk, 
historisch kunstwerk en als blijvende ontwerpopgave actief ingezet bij het onderwijs. 

Ambitie 2020 
De Academie van Bouwkunst Amsterdam heeft de ambitie een hoogwaardige 
Nederlandse ontwerpschool te zijn, opererend op en zich metend aan het 
internationale speelveld van het masteronderwijs in architectuur, stedenbouw en 
landschapsarchitectuur (A/S/L).  
Het onderwijs is in de eerste plaats gericht op het opleiden van kritische ontwerpers 
die als zelfstandige beroepsbeoefenaar direct de beroepspraktijk in kunnen. Het 
concurrent onderwijsmodel – de combinatie van masteropleiding en 
beroepservaringsperiode – als didactisch concept geeft de studenten de voorsprong 
omdat zij de verplichte beroepservaring al tijdens de opleiding opdoen. Dat de 
professionele en kwalitatieve ambities ook worden waargemaakt blijkt uit de posities 
van de alumni op bureaus en hun successen als zelfstandig ontwerper bij het 
verwerven van prestigieuze opdrachten en in competities. De Academie is door de 
jaren heen van alle Nederlandse opleidingen het meest succesvol gebleken bij de 
Prix de Rome en de Archiprix. Vanaf de oprichting van de Academie spelen 
afgestudeerden een significante rol in de architectonische cultuur in Nederland. Om 
deze positie te zekeren dient de komende jaren een aantal ambities te worden 
gerealiseerd. 

Kansen en bedreigingen: middelen en mogelijkheden 
Bij het realiseren van deze ambities zal de Academie de komende jaren 
geconfronteerd worden met een aantal belangrijke veranderingen, zowel binnen het 
onderwijs als daarbuiten:  

• nieuwe maatregelen die de doelgroep van de Academie treffen (zoals 
studenten van buiten de EER);  

• de sterke veranderingen in de bouwmarkt en de gevolgen daarvan voor de 
ontwerpende disciplines, met name een sterk verslechterd beroepsperspectief 

• de wijziging van de titelwet en de EU-richtlijn, van invloed op de inrichting en 
de formele positie van het praktijkdeel van de opleiding (de 
beroepservaringsperiode);  

• de groeiende nadruk op onderzoek op masterniveau (Dublin-descriptoren; 
SKO gelden), van invloed op de inrichting van het onderwijsprogramma en het 
docentencorps; en 
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• de toenemende instroom uit aanpalende vakgebieden naar de ontwerpende 
disciplines. 

Deze ontwikkelingen vormen bedreigingen. Een toenemende tijdsdruk op de 
studenten en minder ruimte op de arbeidsmarkt kunnen het concurrent model onder 
druk zetten, terwijl hogere collegegeldtarieven de instroom van talentvolle studenten 
kunnen beperken. 
 
Maar zij bieden ook kansen. De nieuwe titelwet en de wijziging van de EU-richtlijnen 
kunnen uiteindelijk zorgen voor versteviging van de (internationale) positie van de 
concurrent master. ‘Dublin’ en de investeringen van de overheid in de kwaliteit van 
het hoger beroepsonderwijs hebben geleid tot toenemende middelen voor onderzoek 
en daarmee tot verdieping van de onderwijsinhoud en verrijking van de uitwisseling 
met het werkveld. De bredere instroom daagt uit tot inhoudelijke bezinning op de kern 
van de opleidingen en geeft meer ruimte voor selectie. 
 
De Academie zet gericht in op verbetering van de doorstroom en verhoging van het 
rendement. Daarnaast is het de ambitie om de lectoraten door te zetten en deze 
steeds nadrukkelijker in te zetten voor verdieping van het onderwijs enerzijds en 
verrijking van de contacten met het werkveld anderzijds. Kennisontwikkeling – 
noodzakelijk in het licht van de veranderingen in de markt – en transitie zijn hiermee 
verzekerd. Om studenten uit niet-EER-landen aan te (blijven) trekken zullen extra 
middelen moeten worden gezocht. De kost gaat hierbij voor de baat uit.  
 
De Academie wordt gedreven door een sterk geloof in de kracht en de relevantie van 
het gekozen onderwijsmodel. De resultaten onderstrepen dit. Onderwijsinhoudelijk 
staat de Academie sterk. Bij de laatste visitatie (2008) werden de drie 
masteropleidingen beoordeeld met vier maal ‘goed’ en twee maal ‘excellent’ 
(doelstelling opleiding en inzet personeel). Het is duidelijk dat het model permanente 
alertheid vraagt zowel vanuit de onderwijsorganisatie als vanuit het dagelijks 
management. Ieder semester is als het ware een project, dat per keer moet worden 
ontwikkeld en georganiseerd. Met de nu beschikbare middelen is het mogelijk dit 
systeem in stand te houden. Wel is duidelijk dat de bijna vanzelfsprekende steun 
vanuit de beroepsgemeenschap in de regio daarbij een belangrijke pilaar is. Maar in 
feite ligt hier een kans: de sterke verwevenheid tussen Academie en werkveld – de 
school is geen instituut, maar veeleer een netwerk – maakt het de Academie mogelijk 
zichzelf als het ware steeds opnieuw uit te vinden. 

1. Excellent opleiden als uitgangspunt en continu kwaliteitsstreven 
De Academie wil bijdragen aan het ontwikkelen van de beroepservaringsperiode en 
levenslang leren van de architect, de stedenbouwkundige en de landschapsarchitect 
Met de recente vernieuwing van de Wet op de Architectentitel is een tweejarige 
beroepservaringsperiode als aanvulling op de masteropleiding wettelijk vastgelegd als 
voorwaarde om te kunnen worden ingeschreven in het architectenregister. Daarnaast 
is ook de eis van blijvende bij- en nascholing ingevoerd. De Academie ziet het vanuit 
haar honderdjarige ervaring met het concurrent onderwijsmodel als een 
vanzelfsprekende opdracht een voorbeeldrol te spelen bij de invulling van die 
beroepservaringsperiode. Het praktijkcurriculum zal daarbij waar nodig worden 
vernieuwd en aangepast aan de nieuwe eisen. De economische recessie vormt een 
stevige uitdaging om in samenwerking met het werkveld nieuwe mogelijkheden te 
ontwikkelen voor de beroepservaring. De Academie zal daarbij meer dan voorheen 
een actieve rol moeten nemen in het denken over en werken aan nieuwe vormen van 
beroepsuitoefening. Dit zal extra inventiviteit en inzet vragen, zowel van de Academie 
als de studenten. Een voorbeeld zijn de recent ingestelde praktijkateliers.  
Ook levenslang leren ziet de Academie als een natuurlijke taak, waarbij het 
uitzonderlijke netwerk van beroepsbeoefenaren/docenten zal worden ingezet om in 
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samenwerking met andere partijen praktijkgerichte onderwijsmodules te ontwikkelen. 
Deze samenwerking is al ingezet door deelname aan het Post Master Instituut voor 
Architectuur (PMIA). 

De Academie van Bouwkunst gelooft in de toekomst van het concurrent 
onderwijs als didactisch model 
Zowel de overheid als betrokken partijen hebben zich in de afgelopen jaren in 
verschillende toonaarden uitgesproken voor een beleid gericht op het beter laten 
aansluiten van onderwijs en onderzoek bij de beroepspraktijk. Het concurrent 
onderwijs vormt daarbij een klassiek voorbeeld, dat in de huidige context van 
toenemende academisering in het beroepsonderwijs juist weer als innovatief en 
toekomstgericht model mag worden beschouwd. Het werken met praktiserende 
ontwerpers als gastdocenten verzekert daarbij een open uitwisseling met het 
werkveld. Internationaal geldt de Academie als voorbeeld van een ‘porous academy’.  
Het bekostigings- en kwaliteitsbeleid vanuit het ministerie blijkt echter steeds weer te 
neigen naar een geüniformeerd systeem van fulltime opleidingen met vooral 
academisch gekwalificeerde (gepromoveerde) hogeschooldocenten in vast 
dienstverband. Vanuit de beroepsgroep is er een neiging onderwijs en 
beroepservaring nadrukkelijk te onderscheiden en als opeenvolgende elementen van 
de weg naar het meesterschap te zien. Wet- en regelgeving m.b.t. de mededinging in 
de beroepsgroep, bekostigingsregels in het onderwijs en belastingwetgeving m.b.t. 
gastdocenten zetten het concurrent model – bedoeld of onbedoeld – steeds weer 
onder druk. De Academie ziet het dan ook als haar ambitie dit model in Nederland en 
internationaal duidelijker neer te zetten als innovatief beroepsgericht alternatief voor 
de academische Master of Science. De samenwerking met de andere academies van 
bouwkunst in Nederland in het LOBO en contacten met vergelijkbare opleidingen in 
het buitenland spelen hierbij een cruciale rol. Daarom zal de Academie  

• een flexibele onderwijsorganisatie nastreven en gastdocenten blijven inzetten 
zodat met de keuze van docenten optimaal kan worden ingespeeld op 
veranderende eisen aan de student voor excellente beroepsuitoefening; 

• de balans tussen continuïteit en vernieuwing in kennisontwikkeling en 
vakdidactiek aanscherpen. De academie heeft de wens om een 
opleidingsoverstijgende lector op het gebied van geschiedenis en theorie aan 
te stellen;  

• blijven kiezen voor hooggewaardeerde vakbeoefenaren als docent; 
doorzetten van intervisietrajecten om didactische vaardigheden van docenten 
te ontwikkelen en scherp te houden;  

• vasthouden aan integrale beoordeling van studenten (jaartentamens); 
doorstroom bevorderen door aanscherpen aandacht voor individuele 
ontwikkeling (clinics); 

• de huidige systematiek van mondelinge groepsgewijze semesterevaluaties en 
individuele anonieme programma-evaluaties voortzetten en perfectioneren en 
docentendocumentatie systematisch bijhouden; 

• de internationale samenwerking versterken als ‘benchmark’ voor 
kwaliteitsniveau (Erasmus student mobility; International Project (IP); EMILA; 
internationale visiting critics); 

• master- en PhD-trajecten voor docenten stimuleren. 

De Academie heeft een internationale maat nodig 
De Academie verhoudt zich intensief tot het Nederlandse onderwijs. In 
samenwerkingsverbanden en vooral in de jaarlijkse Archiprix nemen de Nederlandse 
ontwerpopleidingen elkaar collegiaal de maat. Het vak en de opgaven worden echter 
steeds meer door een internationale (Europese) context bepaald en wij willen gebruik 
maken van een netwerk van verwante Europese opleidingen om ons ook daartoe te 
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verhouden. De bedoeling is met deze hogescholen en universiteiten tot een 
‘benchmark’ te komen. Een begin is er met het aantrekken van meer buitenlandse 
studenten en gastdocenten en het organiseren van meer uitwisselingsprojecten en 
gezamenlijke curriculumontwikkeling (Erasmus-uitwisselingscontracten; ontwikkelen 
van/deelname aan Erasmus Intensive Projects). Een stap naar een gezamenlijk 
onderwijsaanbod met geselecteerde Europese scholen is ingezet: in 2011 werd een 
Erasmus Mundus-subsidie toegekend voor het ontwikkelen van de EMILA, een 
internationale masteropleiding Landschapsarchitectuur, in samenwerking met scholen 
in Barcelona, Edinburgh, Versailles en Hannover.  
 
Planning en control dragen bij aan prestaties. De Academie wil daarom met het 
Servicebureau toewerken naar projectgebonden planning en control-systematiek, 
aansluitend bij de grotendeels projectmatige werkwijze van de Academie. De greep 
op en transparantie van de datastroom zal verbeteren, zowel van AHK naar 
Academie en vice versa (studentinformatie; financiën) als binnen de Academie 
(bijhouden Infoland) en er zal aandacht zijn voor gastdocentenadministratie en 
projectadministratie. 

2. Kunstenaars van morgen 

De Academie wil haar positie als multidisciplinaire ontwerpopleiding versterken  
Uniek aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam is het samengaan van de 
disciplines A, S en L in één academie. Om de verwevenheid van de disciplines met 
de beroepspraktijk al in het onderwijs te benadrukken worden zij deels 
multidisciplinair aangeboden. De ontwerper werkt steeds nadrukkelijker als specialist 
te midden van specialisten. Paradoxaal moet hij zich daarom scherper specialiseren 
en tegelijk breder oriënteren. Specifiek probleem hierbij is dat de disciplines S en L 
hun positie in het werkveld weliswaar versterken, maar dat deze beroepsgroepen 
tegelijkertijd vergrijzen. De Academie wil dan ook een groei van de instroom S en L 
realiseren. 
De Academie van Bouwkunst opereert als ontwerpopleiding op het snijvlak van kunst, 
ruimtelijke wetenschap en techniek. De nadruk op het ontwerp in de opleiding aan de 
Academie vraagt – naast de disciplinaire verbanden en het verband met wetenschap 
en techniek - om een sterke band met de beeldende kunsten. Meer doorstroom uit en 
een sterkere samenwerking met de kunstopleidingen wordt dan ook nagestreefd.  

De Academie wil de doorstroom van bachelor naar master verbeteren met het 
oog op een grotere toelaatbaarheid van potentieel ontwerptalent 
De Academie van Bouwkunst is na een selectieprocedure toegankelijk voor studenten 
van relevante hbo- en wo-bacheloropleidingen. De bacheloropleidingen worden 
echter breder van opzet en er zijn, zeker voor de vakgebieden S en L, steeds meer 
opleidingen die tot toelating zouden moeten kunnen leiden - zowel meer 
ontwerpgerichte (Design Academy, academies voor beeldende kunst) als meer 
praktische en onderzoekende bacheloropleidingen (ruimtelijke ordening en 
planologie, ecologie, landschapsontwikkeling, bouw- en uitvoeringstechnische 
opleidingen). De Academie constateert tijdens de selectie, maar ook gedurende het 
eerste studiejaar, dat de competenties van deze kandidaten c.q. studenten wat betreft 
kennis en vaardigheden een rijk palet vormen, maar dat zij soms de diepgang of het 
niveau missen voor het ambitieniveau en de opzet van het onderwijs van de 
Academie. In samenwerking met de betreffende opleidingen wil de Academie de 
toelaatbaarheid verbeteren en het gesprek openen over inhoud en eindniveau van het 
curriculum van de gehele bachelor/master-leerlijn door middel van: 
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• aansluiting bachelor/master verbeteren en doorstroommogelijkheden van 
potentieel ontwerptalent verbreden door minoren en voorbereidende 
cursussen (verder) te ontwikkelen; 

• handhaving open formule voor invulling van het onderwijs (gastdocenten die 
eigen opgave schrijven) en wisselende agendering van de opleiding (hoofden 
met aanstelling voor bepaalde tijd) en structureel ruimte blijven creëren om in 
te spelen op veranderende opgaven; 

• ruimte laten voor eigen keuzes van de student en individueel afstudeertraject 
met zelf geformuleerde opgave handhaven; 

• uitbreiding van bottom-up-samenwerking met de andere artistieke disciplines 
binnen en buiten de AHK via gezamenlijke projecten; 

• aanpassing van het buitenschools curriculum aan de eisen van 
beroepservaringsperiode/ondernemerschap. 
 

3. Herkenbare positie in creatieve metropool Amsterdam 
In het onderwijs en onderzoek van de Academie van Bouwkunst wordt Amsterdam als 
maatschappelijk bouwwerk, als historisch kunstwerk en als blijvende ontwerpopgave 
actief ingezet. De steun vanuit de beroepsgemeenschap in de regio is een belangrijke 
pilaar van het concurrent onderwijsmodel. 

Om zich scherper te profileren gaat de Academie 
• investeren in een regionaal netwerk van ontwerpers/docenten/werkgevers 

(Academie als opleiding ‘voor ontwerpers door ontwerpers’; praktijkateliers; 
werkgever wordt mentor); 

• contacten met publieke diensten, opdrachtgevers en ontwikkelaars verder 
ontwikkelen; via samenwerking nog nauwer aansluiting zoeken bij 
veranderende ontwerp- en bouwopgave; 

• sterker aansluiting zoeken bij lokale opleidingen (UvA, VU, HvA, Rietveld), 
zowel voor ontwikkeling/uitwisseling onderwijs als onderzoek (minoren; 
uitwisseling docenten; aansluiten bij onderzoeksprogramma’s);  

• participeren in het cluster Erfgoed in het kader van het topsectorenbeleid 
creatieve industrie; 

• internationaal scherper positie kiezen als Amsterdamse opleiding: wat heeft 
Amsterdam de wereld te bieden; wat kan Amsterdam van de wereld leren? (IP 
workshops; P5 (derdejaars project) als internationaal ‘laboratorium’). 

4. Onderzoek in dienst van onderwijs en vakontwikkeling 

De Academie wil de relatie tussen het onderwijs en de praktijk versterken door 
meer praktijkgerelateerd onderzoek te initiëren 
Het werkveld is ingrijpend aan het veranderen, de ontwerpopgaven en de rol en 
positie van de ontwerper zijn sterk in beweging. Nieuwe maatschappelijke, praktische 
en technische vraagstukken dienen zich aan en daarbij worden steeds nieuwe eisen 
gesteld aan de ontwerper. De afstemming van het onderwijs op die dynamiek zal 
versterkt en geëxpliciteerd worden door onderzoek meer te integreren in het 
onderwijs. De opgaven uit de praktijk en de middelen en mogelijkheden die de 
ontwerper heeft om met zijn artistieke ingreep een oplossing te bieden staan bij dit 
onderzoek centraal. Door structureler onderzoekend ingestelde ontwerpers of aan 
ontwerpopgaven gerelateerde onderzoekers als lector aan te stellen en kenniskringen 
op te zetten wil de Academie een doelgerichtere bijdrage leveren aan dit onderzoek. 
Het onderzoek zal worden ingezet voor het positioneren van de drie opleidingen 
(A/S/L) in het onderwijs en in het werkveld, het actualiseren en verdiepen van de 
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inhoud van het onderwijs, het versterken van het kennisniveau van studenten en 
docenten, het versterken van de wisselwerking tussen de drie masteropleidingen 
onderling en met het werkveld, en waar mogelijk om een bijdrage te leveren aan 
kennisontwikkeling en reflectie in de beroepspraktijk zelf. In de komende twee tot drie 
jaar moeten de volgende punten tot ontwikkeling komen: 

• expliciteren van het onderzoeksbeleid (structurele inzet lectoraten voor 
positionering opleidingen) en de onderzoeksagenda (bijdrage onderzoek aan 
kennisontwikkeling binnen onderwijs en/of beroepspraktijk); 

• nader uitwerken van de relatie van lectoraten en kenniskringen met onderwijs 
(verhouding hoofd opleiding vs. lector preciseren); 

• inzetten van contacten met het werkveld voor het verder ontwikkelen van de 
onderzoeksagenda; 

• opbouwen van verbanden met praktijkgericht onderzoek in Nederland en 
daarbuiten; positie bepalen van praktijkgericht onderzoek t.o.v. academisch 
onderzoek; 

• opbouwen van een verbindend netwerk van alumni, docenten en werkgevers 
als ‘spiraal’ van het onderwijs (NB: werkgever wordt mentor, student wordt 
beroepsbeoefenaar/werkgever wordt docent die weer nieuwe generatie 
studenten aflevert etc.); 

• starten van discussie over en onderzoek doen naar de relevantie van PhD-
trajecten aan de Academie, bijvoorbeeld i.s.m. UvA of andere partners. 



 

Conservatorium van Amsterdam 

Missie 
Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) leidt musici op voor het nationale en 
internationale werkveld, op het allerhoogste niveau. Het CvA biedt hiertoe bachelor- 
en masteropleidingen in alle genres, een docentenopleiding en de nationale opleiding 
voor jong toptalent. Het CvA is door dit complete aanbod van genres en trajecten een 
volledige afspiegeling van het actuele muzieklandschap. Hierdoor speelt het een 
actieve rol in het vormgeven van het nationale en internationale muziekleven, nu en in 
de toekomst. 

Visie 
Het CvA is het grootste en meest veelzijdige conservatorium in Nederland. Met een 
populatie van zo’n twaalfhonderd zeer getalenteerde studenten, een uitstekend 
docentencorps en gesitueerd in het hart van Amsterdam, is het in staat op te leiden 
voor het topsegment van het nationale en internationale werkveld. 
 
Het CvA heeft ‘excellent opleiden’ als uitgangspunt. Vanuit de eigen muzikale en 
artistieke identiteit is de musicus, opgeleid aan het CvA, in staat zich aan te passen 
en richting te geven aan het werkveld, dat voortdurend in ontwikkeling is. Cultureel 
ondernemerschap staat daarbij hoog in het vaandel en vormt al meer dan tien jaar 
een substantieel onderdeel van het curriculum. Dit wordt constant herijkt, uiteraard in 
nauw overleg met de beroepspraktijk.  
 
Het muziekveld is per definitie internationaal. Dat geldt ook voor de studenten- en 
docentenpopulatie. Het CvA stimuleert studenten en docenten letterlijk en figuurlijk 
hun grenzen te verleggen, hun ontwikkeling aan te scherpen door ontmoetingen met 
andere toptalenten, en een internationaal netwerk op te bouwen. Daarbij kunnen zij 
profiteren van samenwerkingsovereenkomsten en uitwisselingsprogramma’s met de 
meest vooraanstaande muziekvakopleidingen in Europa, de Verenigde Staten en 
Brazilië. 
 
Onderzoek maakt een wezenlijk onderdeel uit van het CvA, zowel in het 
onderwijsprogramma en de promotietrajecten, als in het doen en stimuleren van 
(wetenschappelijk) onderzoek om het leveren van topprestaties in de muziek te 
bevorderen. 

1 & 2. Excellent opleiden als uitgangspunt en continu 
kwaliteitsstreven: Kunstenaars van morgen 
Excellent opleiden aan het CvA betekent dat studenten zich kunnen ontwikkelen tot 
het allerhoogste niveau, in alle facetten. Hierdoor zijn CvA-studenten toegerust om 
zich een plek te verwerven in, en richting te geven aan, de veeleisende internationale 
beroepspraktijk van de eenentwintigste eeuw.  

Het CvA heeft hiertoe alle opleidingen en faciliteiten in huis. Het biedt tevens een 
onderwijsomgeving waarin studenten op alle aspecten van het werkveld worden 
voorbereid. De omgeving van het CvA, waarin vele actoren uit de beroepspraktijk 
aanwezig zijn, draagt hieraan bij. Al in de opleiding voor Jong talent (vanaf 8 jaar) 
wordt de verbinding met de beroepspraktijk gelegd. Een uitstekend docentencorps 
zorgt door de hele opleiding voor onderwijs op het hoogste niveau met een verbinding 
met de actuele beroepspraktijk. Na een brede bacheloropleiding kunnen studenten 
zich verdiepen en specialiseren in de masteropleiding. Bij de laatste accreditaties zijn 
docentenkwaliteit en uitstroomniveau als excellent beoordeeld, de masteropleiding 
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kreeg ook als eindoordeel een excellent. De vele alumni op grote, (inter)nationale 
podia onderstrepen de kwaliteit van het CvA.  

Kritische massa in aanbod en omvang 
Om tot het hoogste niveau te kunnen blijven opleiden is het handhaven van alle 
huidige studierichtingen en hoofdvakken essentieel. Het CvA biedt internationale 
opleidingen voor het topsegment van het muziekveld: Klassiek (alle instrumenten, ook 
op het gebied van de orkesten en ensembles), Compositie, Directie, Nieuwe Muziek, 
Oude Muziek en Opera, Jazz (grootste jazzopleiding van Europa), Pop en Docent 
Muziek. Juist het feit dat het CvA als enige in Nederland deze volledige breedte 
aanbiedt, geeft studenten een realistisch en gedetailleerd beeld van de actuele 
beroepspraktijk en het schept de voorwaarden voor eventuele wederzijdse 
beïnvloeding op een organische wijze. Het CvA kan hierdoor een katalysator zijn in 
het ontwikkelingsproces van de muziek in de 21e eeuw. 

Om het huidige niveau van het CvA te handhaven en verder uit te bouwen, zal het CvA 
de komende jaren de volgende stappen zetten: 

A. Jong Talent: 

Nationale opleiding voor jong (top)talent en vooropleiding  
Al vele jaren koestert het CvA haar nationale opleiding voor jong (top)talent (vanaf 8 
jaar), veel grote talenten zijn hier opgeleid. De opleiding bestaat uit de Sweelinck 
Academie (klassiek) en het Junior Jazz College (Jazz). Deze nationale opleiding voor 
jong talent is al jaren een onmisbare schakel in de muzikale infrastructuur. De 
opleiding dient tevens als expertisecentrum voor de scouting en coaching van 
toptalent in de muziek. Hiertoe is onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
met het Koninklijk Concertgebouworkest.  
De komende jaren zal het jong talenttraject verder worden versterkt en zich nog meer 
profileren als landelijke voorziening waar toptalent vanaf jonge leeftijd een 
professionele opleiding kan volgen op conservatoriumniveau. Een van de 
ontwikkelingen hierin is een leerlijn die overgaat in het Excellence-programma (zie 
hieronder).  

Nationaal Expertisecentrum  
Met onder meer het Prinses Christina Concours worden de mogelijkheden onderzocht 
voor het ontwikkelen van een Nationaal Expertisecentrum voor de voortrajecten in de 
muziek. In een gezamenlijk nationaal curriculum zullen kennis en expertise worden 
gedeeld, teneinde landelijk het niveau te verhogen. De eerste stappen hiervoor zijn in 
2012 gezet met een landelijke expertmeeting.  

B. Bachelorprogramma: 

Start Excellence-bachelorprogramma 
Het CvA zal in 2013 starten met een speciaal te ontwikkelen Excellence-programma 
voor uitzonderlijk talent in de bacheloropleiding. Hiermee kan voor deze groep 
onderwijs op maat worden geboden, ten behoeve van optimale ontplooiing van 
uitzonderlijk talent.  
 
C. Masterprogramma: 

Gespecialiseerde, marktgerichte masters 
Het CvA biedt een breed scala aan masteropleidingen Muziek en Opera. In de 
masteropleiding Muziek biedt het CvA onder andere de Nationale Master 
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Orkestdirectie, in samenwerking met onder meer de professionele Nederlandse 
orkesten. Orkestdirigenten kunnen via dit programma het hoge niveau en de ervaring 
verwerven die vereist zijn om een professioneel symfonieorkest adequaat en artistiek 
verantwoord te leiden. De opleiding slaat een brug tussen opleiding en werkveld en 
biedt de studenten de gelegenheid hun eigen professionele netwerk verder uit te 
bouwen. Ook verrijkt deze master het educatieve aanbod van de betrokken orkesten. 
Al vele jaren biedt het CvA de specialisatie Opera aan middels de Dutch National 
Opera Academy (DNOA), een gerenommeerde opleiding die zijn bestaansrecht heeft 
bewezen, getuige de vele alumni die hun plek hebben verworven in het internationale 
operabedrijf. 

 
Vanaf 2012-2013 starten bij het CvA masterspecialisaties die nog meer dan in het 
verleden toe leiden naar een specifiek werkveld. Waar mogelijk worden de 
programma’s ontwikkeld in internationale Joint Programmes. De eerste nieuwe 
specialisaties betreffen Early Music (zang), Live Electronics, Program Contemporary 
Music en de specialisatie Strijkkwartet en Ensemblespel. Het aanbod van 
masterspecialisaties beoogt flexibel te zijn: als het werkveld daar aanleiding toe geeft 
kunnen specialisaties worden herzien, ingetrokken of toegevoegd. 
 
D. Internationale beroepspraktijk 
Het muziekveld is per definitie internationaal. Het CvA werkt dan ook nauw samen 
met de topinstituten wereldwijd. Zo zijn er samenwerkingsovereenkomsten en 
uitwisselingsprogramma’s met de meest vooraanstaande muziekvakopleidingen in 
Europa, de Verenigde Staten en Brazilië. Dit stelt het CvA in staat zich te verhouden 
tot andere topinstellingen en kan het hierdoor mede richting geven aan de 
ontwikkelingen in de internationale muziekpraktijk. Daarnaast stimuleert het studenten 
en docenten letterlijk en figuurlijk hun grenzen te verleggen en een internationaal 
netwerk op te bouwen.  
 
E. Relaties met Nederlandse topinstellingen in het werkveld 
Alle docenten op het CvA zijn naast docent tevens werkzaam in het beroepsveld. 
Hiermee is het beroepsveld alom aanwezig in de opleiding. De samenwerking met het 
beroepsveld is in de afgelopen periode geïntensiveerd door bijzondere 
samenwerkingsovereenkomsten met de topinstellingen in het Nederlandse 
muziekveld. Hierdoor worden studenten van het CvA vanaf de eerste dag voorbereid 
op het werkveld. Voorbeelden van samenwerking zijn: 

Koninklijk Concertgebouworkest 
Het CvA heeft een unieke samenwerkingsovereenkomst met het Koninklijk 
Concertgebouworkest gesloten. Beide instituten kennen een lange 
gemeenschappelijke traditie die terug gaat tot de oprichting van het orkest in 1888. 
Leden van het KCO zijn vaak als hoofdvakdocent aan het CvA verbonden. Deze 
samenwerking zal worden geïntensiveerd, zowel op vakinhoudelijk als op strategisch 
niveau. De samenwerking bestaat uit het scouten en opleiden van uitzonderlijk jong 
talent en het bieden van bijzondere loopbaankansen. Door hierin gezamenlijk op te 
trekken creëren KCO en CvA een omgeving waarin talent zich kan ontplooien en 
kennis en expertise worden gedeeld. Er wordt onder andere samengewerkt op het 
terrein van de KCO-Orkestacademie, de Nationale Opleiding voor Jong Talent en de 
Nationale Master Orkestdirectie (NMO).  

Masteracademie NedPho/CvA 
In 2012 zijn het CvA en het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands 
Kamerorkest de NedPhO/CvA Masteracademie gestart. Deze Orkestacademie is een 
gezamenlijk initiatief om CvA-masterstudenten Klassieke muziek ruime ervaring op te 
laten doen in een professioneel symfonie- en kamerorkest. De Academie biedt voor 
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excellente studenten ruime leer- en stagemogelijkheden en daarmee optimale 
aansluiting op de beroepspraktijk en betere loopbaankansen. Proefspelvoorbereiding 
en auditietraining maken vast deel uit van het lesprogramma. 
 
De Nederlandse Opera 
Op dit moment staat het CvA op het punt ook met DNO een 
samenwerkingsovereenkomst te sluiten, om zo de aansluiting van de DNOA op het 
werkveld te bevorderen. 

F. Cultureel ondernemerschap 
De voorbereiding op de beroepspraktijk is al jaren sterk verankerd in het 
bachelorcurriculum, in de vorm van het (ook door andere conservatoria 
overgenomen) DOK-programma (De Ondernemende Kunstenaar). Ondernemerschap 
krijgt ook een vaste plaats in het masteronderwijs. Uiteraard vindt het bevorderen van 
cultureel ondernemerschap ook op allerlei andere momenten in het 
onderwijsprogramma plaats, in de hoofdvaklessen, in projecten en bij de vele 
concerten die studenten geven. Daarnaast zal het CvA de komende jaren op dit 
terrein ook extra faciliteiten bieden voor reeds afgestudeerden.  
 
G. Onderwijsveld 
Het CvA heeft een grote afdeling Docent Muziek, die opleidt voor het docentschap 
binnen een grootstedelijke context. Daarnaast heeft het CvA altijd veel waarde 
gehecht aan de onderwijskundige kwaliteiten van alle instrumentalisten en vocalisten, 
waardoor elke student afstudeert met een bevoegdheid voor het onderwijsveld. Naar 
aanleiding van de huidige maatschappelijke opvattingen over muziekeducatie en 
talentontwikkeling, wordt op dit moment gewerkt aan (facultatieve) uitbreiding van het 
pedagogische programma. 

H. Docentkwaliteit 
De huidige hoge kwaliteit van het CvA-docentencorps dient steeds als uitgangspunt. 
Leidraad hierbij is de combinatie van hoge speelkwaliteit, hoog aanzien in het 
internationale muziekveld en uitstekende pedagogische en didactische kwaliteiten. 
Het CvA kan voor topdocenten om verschillende redenen een interessante werkgever 
zijn: ze kunnen werken met de beste studenten in een ambitieuze en goed 
geoutilleerde omgeving, ze kunnen deel uitmaken van interessante “partnerships” en 
diverse vormen van (inter)nationale uitwisseling. Docenten worden betrokken bij het 
CvA-beleid en krijgen veel ruimte voor een eigen kleuring van hun werkzaamheden. 
Het CvA gaat verbindingen voor de toekomst aan met potentieel docententalent door 
ook jonge topmusici aan het begin van hun carrière al incidenteel te vragen om 
gastlessen te verzorgen. 

3. Herkenbare positie in creatieve metropool Amsterdam 
Amsterdam speelt een zeer vooraanstaande rol in het internationale muziekveld. Het 
CvA is hierin stevig geworteld. Er wordt intensief samengewerkt met de 
topinstellingen in de stad, zoals het Koninklijk Concertgebouworkest, het Nederlands 
Philharmonisch Orkest, De Nederlandse Opera en het Jazz Orchestra of the 
Concertgebouw. Dit geldt uiteraard ook voor de Amsterdamse zalen als het 
Concertgebouw, Muziekgebouw aan ’t IJ, de Beurs van Berlage, Bimhuis, Melkweg 
en Paradiso. Daarnaast wordt er in allerlei vormen met de vele ensembles, bands, 
componisten, festivals en broedplaatsen en de vele grote en kleine initiatieven in de 
stad intensief samengewerkt. Zowel docenten als studenten geven zo op eigen wijze 
vorm aan en maken deel uit van de creatieve industrie.  
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De studenten van het CvA zijn graag geziene stagiairs voor binnen- en 
buitenschoolse muziekeducatie. Niet alleen met de muziekinstellingen wordt 
samengewerkt, dit geldt ook voor veel andere instellingen in de stad, zoals de musea, 
de bibliotheek, Eye Filminstituut en het bedrijfsleven. Ook aan het discours in de stad 
levert het CvA regelmatig een bijdrage.  

Voor onderzoek wordt samengewerkt met onder meer de twee Amsterdamse 
Universiteiten. Het CvA participeert met die universiteiten ook in het 
Honoursprogramma van het Amsterdam University College.  

Muziekeducatie 
Het CvA hecht groot belang aan goed muziekonderwijs op basisscholen. In dit kader 
wordt daarom nauw samengewerkt met de gemeente Amsterdam bij het 
herintroduceren van het muziekonderwijs op alle basisscholen in Amsterdam (het 
zogeheten Plan Gehrels). Om dit te realiseren zijn veel nieuwe muziekdocenten nodig 
die binnenschools les kunnen geven. De intentie is dat het CvA de bij- en nascholing 
van muziekdocenten hiervoor verzorgt en de noodzakelijke kennis en expertise op dit 
terrein levert. Het CvA heeft veel expertise op het terrein van de muziekeducatie, die 
behalve voor dit Amsterdamse basisscholentraject ook ten behoeve van andere 
contractactiviteiten wordt ingezet. 
 
Amsterdamse podia 
CvA studenten zijn zeer regelmatig te horen op de Amsterdamse podia en festivals in 
de stad, deels doordat dit verankerd is in het curriculum en deels doordat het 
opbouwen van een eigen concertpraktijk gestimuleerd wordt. Veel studenten treden al 
tijdens hun studie op in de Amsterdamse muzikale beroepspraktijk, in alle mogelijke 
samenstellingen. Regelmatig worden studenten van het CvA ingezet voor grote 
gebeurtenissen in de stad, zowel in het culturele als in het commerciële veld.  
 
Podium in de stad 
Het CvA is meer dan alleen een onderwijsinstelling. Het is ook daadwerkelijk een 
muziekgebouw in de stad, met drie podia en vele openbare concerten voor de 
Amsterdamse muziekliefhebbers. Deze concerten zijn terug te vinden in de 
maandelijkse Concertagenda die door de hele stad verspreid wordt. 

4. Onderzoek in dienst van onderwijs en vakontwikkeling 
Onderzoek is eigen aan een muziekpraktijk die voortdurend in ontwikkeling is. Het 
conservatorium wil musici opleiden die met een kritisch oog naar het werkveld kijken, 
en die in staat zijn daarin behoeftes, vraagstukken, en nieuwe mogelijkheden te 
signaleren. Daarom maakt een (individueel) onderzoeksproject al jaren deel uit van de 
(master)opleiding. Dit stelt studenten in de gelegenheid hun eigen expertise te 
ontwikkelen en deze met anderen te delen. Tegelijkertijd wil het conservatorium het 
voorbeeld geven, door ook zelf onderzoeksthema's te agenderen, al dan niet in 
samenspraak met andere instellingen, door docenten te faciliteren om onderzoek te 
doen en vanuit dit onderzoek bruggen te slaan naar het onderwijs. Voor de 
ontwikkeling, begeleiding, coördinatie en presentatie van deze activiteiten is een lector 
aangesteld. 

Interdisciplinair onderzoek uitvoerende kunsten 
In 2012 is het CvA een intensieve samenwerking gestart met de Universiteit van 
Amsterdam (UvA) in het nieuw op te richten ‘Instituut voor Interdisciplinair Onderzoek 
Uitvoerende Kunsten Amsterdam’. Dit is een gezamenlijk opgezet Nationaal 
Expertisecentrum dat multidisciplinair onderzoek doet naar het verbeteren van 
prestaties in de muziek, in navolging van soortgelijk onderzoek op het gebied van 
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sport. Het onderzoeksprogramma zal worden uitgevoerd door de UvA en de 
uiteindelijke omvang en invulling is mede afhankelijk van het verkrijgen van derde 
geldstroom (via NWO). Het CvA investeert in het onderzoek door de omgeving aan te 
bieden waarin het onderzoek kan plaatsvinden en door de inzet van de expertise van 
docenten en studenten.  
 
Onderzoek naar fysieke en mentale aspecten van musiceren 
Het CvA is een samenwerking gestart met het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LuMC) in het kader van gezondheidszorg voor musici. In het studiejaar 2012-2013 
zal een onderzoek starten met de Muziekpoli van het LuMC, waarbij alle 
eerstejaarsstudenten gescreend en begeleid gaan worden in het preventief omgaan 
met podiumstress. 

Doctoraatstrajecten 
Sinds de start in 2004 is het CvA partner in het DocARTESprogramma met onder 
meer het Lemmens Instituut, de Universiteit Leiden en het Orpheus Instituut in Gent. 
Hierdoor is het voor CvA-docenten mogelijk om te promoveren. Recent heeft ook de 
Universiteit van Amsterdam zich bij DocARTES aangesloten. In samenwerking met 
deze nieuwe partner wil het CvA praktijkgeoriënteerd onderzoek en 
promotiemogelijkheden verder uitbouwen. 

Regie en eindverantwoordelijkheid onderzoeksagenda en doctoraatstrajecten 
Binnen het CvA is er veel kennis en expertise aanwezig ten aanzien van het opleiden 
tot het hoogste niveau. Door ook de nieuwste wetenschappelijke inzichten hierbij te 
betrekken en onderzoek hiernaar te stimuleren, wil het CvA de landelijke regie nemen 
in de onderzoeksagenda. Het CvA zal deze informatie nationaal en internationaal 
actief delen met andere opleidingen en het werkveld.  
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Nederlandse Filmacademie 
Missie 
De Nederlandse Filmacademie4 leidt studenten op tot nationaal en internationaal 
toonaangevende, ondernemende makers van mediaproducties voor diverse 
platforms. Uitgangspunt is het vertellen van verhalen in de cinematografische traditie, 
waarbij creativiteit, urgentie en innovatie de leidraad vormen. De Filmacademie reikt 
studenten kennis en vaardigheden aan om zich hun gekozen ambacht eigen te 
maken. Ze levert een essentiële bijdrage aan de filmcultuur middels permanent 
onderzoek naar de wijze waarop beeld en geluid zich tot elkaar verhouden en 
stimuleert een kritische en reflectieve houding van de makers.  
 
Visie 
De Nederlandse Filmacademie (NFA) is een internationaal toonaangevende 
mediaopleiding, uniek in Nederland. De opleiding en alumni zijn bepalend voor de 
Nederlandse film- en mediacultuur en dragen internationaal op onderscheidende 
wijze bij aan cinematografische innovaties. De Filmacademie leidt visionaire 
vakmensen op die hun creativiteit en expertise als toegevoegde waarde inzetten bij 
projecten die zij in verschillende samenwerkingsverbanden met andere vakmensen 
vormgeven. Door middel van onderzoek en reflectie fungeert de Filmacademie tevens 
als denktank en vraagbaak voor de sector.  

1. Excellent opleiden als uitgangspunt en continu kwaliteitsstreven 
De student kan excelleren door verdieping of verbreding, dankzij een aantal 
studiepunten in de vrije ruimte van het curriculum in de bachelor. De modulaire opzet 
van het curriculum geeft de student de mogelijkheid andere vakken te volgen (mits in 
relatie tot het curriculum), en studenten uit andere disciplines kunnen bepaalde 
modules aan de Filmacademie komen doen. Elke student heeft een eigen portfolio. 
Coaching en evaluatie zijn belangrijke middelen, die uitlijning, dimensionering en 
onderhoud nodig hebben. Ook dit zal een punt van aandacht zijn.  
 
Binnen de Filmacademie wordt de leerlijn verlengd: van bachelor doorlopend in de 
master. Op gebieden als creative producing, scenario en sound design worden 
vervolgstudies aangeboden. Daartoe wordt de huidige master uitgebreid met 
verschillende kort- of langerlopende programma’s, die hetzij als doorstroommaster 
vanuit de bachelor, hetzij als zij-instroommaster zijn te benaderen. Waar de master 
Film een onderzoeks- en ontwikkelmaster is, geldt dat niet voor de kortere 
masterprogramma’s, die worden vormgegeven in relatie tot het werkveld en de 
arbeidsmarkt. Tevens worden korte vakgerichte cursussen ontwikkeld die zowel 
geschikt zijn voor reguliere studenten als voor contractstudenten in het kader van na- 
en bijscholing.  
 
De Filmacademie bekleedt een sterke positie in de Nederlandse film- en 
mediawereld; ook internationaal wil zij haar positie als toonaangevende 
mediaopleiding versterken. Er komt meer ruimte in het curriculum voor de 
buitenlandse film. Dit brengt met zich mee dat vakken zoals scenario te maken krijgen 
met andere talen dan het Nederlands. Ook zullen uitwisselingsprogramma’s met het 
internationale circuit van filmscholen worden opgezet. Hoewel de positionering van de 
Filmacademie in Europa duidelijk is, namelijk in de top van Europese filmscholen 
(waaronder DFFB Berlijn, HFF München, DDF Kopenhagen, La Femis Parijs, Famu 
Praag en NFTS Beaconsfield), vraagt de positionering buiten Europa meer aandacht.  

                                                  
4 De huidige naam Nederlandse Film en Televisie Academie zal worden vervangen door Nederlandse 
Filmacademie (NFA). 



 
 

Excellent onderwijs komt ook tot stand doordat de Filmacademie de praktijk in huis 
heeft. Een nieuw beleidsplan zal voorzien in een nieuwe, flexibelere en open 
organisatiestructuur met een heldere besluitvormingsstructuur. Een aantal docenten 
heeft korte en kleine dienstverbanden: zij scherpen zich aan de praktijk, of zijn de 
praktijk. (Gast-)docenten worden geselecteerd op basis van hun performance op het 
vakgebied. Voor medewerkers met grote en lange dienstverbanden geldt dat zij zich 
zichtbaar en toetsbaar moeten blijven ontwikkelen. De inhoud van het totale 
curriculum is de basisverantwoordelijkheid van de studieleiders. Zij zorgen voor 
samenhang en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle studenten en meer 
specifiek voor hun vakstudenten.  

Volgende zaken zullen in de komende periode worden gerealiseerd:  
• Het nieuwe curriculum biedt een langere leerlijn, met mogelijkheden tot een 

vervolgopleiding na afronding van de bachelor; 
• naast de verdiepende onderzoeksmaster komt de mogelijkheid tot 

specialisatie via actuele, korte, en vraaggerichte masterprogramma’s; 
• de internationale samenwerkingsverbanden worden uitgebreid; 
• de opleidingen en haar alumni (bachelor en master) worden nadrukkelijk 

internationaal gericht; 
• de Filmacademie kent een gemengd personeelsbestand, met korte en lange 

dienstverbanden; docenten halen de praktijk in huis en blijven zich 
ontwikkelen in hun vakgebied; 

• de Filmacademie zet in op onderzoek en innovatie; 
• de Filmacademie wil o.a. via (inter)nationale samenwerkingsverbanden actief 

deelnemen in het internationale circuit van film- en mediascholen. 

2. Kunstenaars van morgen 
De Filmacademie leidt vakmensen op die hun creativiteit en expertise als 
toegevoegde waarde inzetten bij projecten die zij in verschillende 
samenwerkingsverbanden met andere vakmensen vormgeven. Kennis, traditie en 
vakmanschap van meer dan een halve eeuw Filmacademie staan in goede verbinding 
met filmmakers en de filmwereld. Van het eerste tot en met het laatste studiejaar vindt 
creatieve talentontwikkeling plaats in een omgeving die de praktijk simuleert. Alumni 
worden gewaardeerd in het beroepsveld om hun vakmanschap, maar ook om hun 
open mind en hun visievolle inzet. Zij stromen daardoor snel door naar 
leidinggevende posities in het werkveld. Zij kunnen goed functioneren in verschillende 
omgevingen en worden als flexibel aangemerkt.  
 
Vanaf 2013 start de academie met een nieuw curriculum. Daarin zal onder andere 
worden ingezet op onderzoek, innovatie en ondernemerschap. Studenten worden niet 
alleen gestimuleerd zich ondernemend op te stellen als zzp’er, maar zij worden ook 
aangemoedigd zich te verdiepen in de mogelijkheid een eigen (internationaal) bedrijf 
op te zetten. Daarnaast wordt de ruimte voor het experiment binnen en buiten de 
mogelijkheden van film vergroot en worden interactiviteit en interdisciplinariteit 
zwaartepunten. Er komt meer aandacht voor animatie en de hoeveelheid 
theorieonderwijs wordt verstevigd. Om het curriculum flexibeler te maken wordt een 
deel van het lesprogramma ondergebracht in modules. De nadruk op ambacht, 
specialisatie, het vertellen van verhalen en het samenwerkingsperspectief waarmee 
de Filmacademie haar naam heeft gevestigd blijven in het nieuwe curriculum 
behouden.  
 
In de master staat de relatie tussen onderzoek en artistieke creatie centraal: geen 
onderzoek om het onderzoek, maar onderzoek dat noodzakelijkerwijs voortkomt uit 
de praktijk, de passie, of een specifiek project van de student. Gegeven de 
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samenhang tussen praktijk en onderzoek zijn het de interessegebieden van de 
student die leidend zijn binnen het onderzoek in de masteropleiding.  

Kernpunten van het nieuwe curriculum zijn:  
• focus op het vertellen van verhalen; 
• aandacht voor specialismen en ambacht; 
• onderzoek naar nieuwe vormen en nieuwe werkwijzen; 
• samenwerkingsperspectief; 
• opleiden voor het grote doek; 
• aandacht voor onderzoek en innovatie; 
• ruimte voor het experiment; 
• aandacht voor ondernemerschap, waarbij studenten worden aangemoedigd 

(internationale) bedrijven op te zetten, die zich met name onderscheiden door 
hun openheid voor nieuwe ontwikkelingen en de bijdrage die zij daaraan 
kunnen leveren; 

• (inter-)nationale uitwisseling via nieuwe samenwerkingsverbanden en een 
flexibeler opzet van het curriculum.  

3. Herkenbare positie in creatieve metropool Amsterdam 
De Filmacademie heeft een innovatielab opgericht waarin zij intensief samenwerkt 
met de professionele film- en mediawereld. Door aan professionals de mogelijkheid te 
bieden nieuwe technieken en ontwikkelingen in het vak samen met studenten te 
onderzoeken in een experimentele omgeving, brengt de Filmacademie de omgeving 
niet alleen het onderwijs binnen, maar draagt zij ook direct bij aan de ontwikkeling van 
het vakgebied. De Filmacademie heeft van oudsher een unieke positie binnen 
Nederland, en de opleiding en haar alumni worden (h)erkend als bepalend voor de 
Nederlandse film- en mediacultuur. De Filmacademie en haar alumni zullen in de 
komende jaren ook actief gaan deelnemen aan het debat in de Nederlandse film en 
mediacultuur en dit debat verder vormgeven. Dankzij haar bijzondere en 
onafhankelijke positie van opleidings- en kennisinstituut kan de Filmacademie hier 
een objectieve en constructieve bijdrage aan leveren. Voor dit doel wordt onder 
andere samenwerking gezocht met het Nederlands Film Festival en EYE.  
 
Sinds 2008 participeert de afdeling Interactieve Media en Visual Effects (IMFVX) in 
CineGrid, een internationaal netwerk met Nederlandse partners als Waag Society, 
SURFnet, SARA en de UvA. Doel ervan is het onderzoek naar en het experimenteren 
met de creatieve mogelijkheden en consequenties van verregaande digitalisering van 
het productie- en distributieproces. Deze samenwerking wordt voortgezet. 

Dit leidt tot de volgende ambities: 
• De Filmacademie en haar alumni nemen actief deel aan het debat in de 

Nederlandse film en mediacultuur (door het verstevigen en uitbreiden van de 
samenwerking met het Nederlands Filmfestival en EYE, onder andere op 
educatief vlak); 

• voortzetting actieve participatie in CineGrid. 

4. Onderzoek in dienst van onderwijs en vakontwikkeling 
Het lectoraat Film aan de AHK is in 2008 ingesteld, met als eerste en belangrijkste 
opdracht het ontwerpen, vormgeven en leiden van een internationale masteropleiding 
Film. Deze opdracht is volbracht, en de master zal in de loop van 2013 onder leiding 
van een manager verdergaan. De lector wordt vrijgemaakt voor onderzoek. De 
master en alle overige vormen van onderzoek binnen de Filmacademie (niet zijnde 
research voor een film), zullen worden ondergebracht in het innovatielab, dat 
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permanente aansluiting mogelijk maakt bij de snelle ontwikkelingen in het 
audiovisuele veld en dat daarnaast zowel aan die ontwikkelingen bijdraagt, als ervoor 
zorgt dat de verworven kennis en inzicht in het proces van filmmaken in het onderwijs 
worden teruggeploegd. Het innovatielab komt onder aansturing te staan van het 
lectoraat, maar de inhoud ervan wordt bepaald door een redactie van intern en extern 
betrokkenen. In brede zin is de functie van het lab die van denktank, aanjager en 
ondersteuner van onderzoek, reflectie en vernieuwing binnen de Filmacademie. 
Onder leiding van de lector wordt door de redactieraad een onderzoeksagenda voor 
steeds twee à drie jaar opgesteld. Studenten kunnen hierop intekenen of hun eigen 
onderzoeksvragen aandragen. 
 
Het – virtuele – lab vormt geen aparte organisatorische eenheid en is gebaseerd op 
een andere inzet van mensen en middelen. Het lab kent een flexibele en wendbare 
vorm en heeft korte lijnen met de organisatie als geheel.  
 
Door middel van onderzoek en reflectie fungeert de Filmacademie tevens als 
denktank en vraagbaak voor de sector, waarbij: 

• de sector bekend is met de onderzoeks- en innovatielabfunctie van de 
academie en deze waardeert; 

• de academie actief de scholings- en onderzoekswensen van de sector peilt en 
daarvoor haalbare en succesvolle trajecten opzet; 

• de academie/het lab actief samenwerkingsverbanden met de sector en andere 
relevante organisaties en instellingen organiseert en onderhoudt; 

• de academie (samen met andere partijen) bijeenkomsten en conferenties 
organiseert om uitkomsten van onderzoek en reflectie te delen met de sector.  



 

Reinwardt Academie 

Missie 
De Reinwardt Academie leidt professionals op die vanuit een onderzoekende, 
ondernemende en inspirerende houding een deskundige en maatschappelijk 
relevante bijdrage leveren aan het selecteren, beheren en communiceren van 
erfgoed.  
Vanuit een duurzame en maatschappelijke verantwoordelijkheid wil de Reinwardt 
Academie het platform zijn waar gevestigde en toekomstige erfgoedprofessionals uit 
binnen- en buitenland door uitwisseling van kennis en ervaring bijdragen aan de 
ontwikkeling van inspirerende visies op en innovatieve en duurzame 
beroepsproducten voor het erfgoedveld. 

Positionering 
In de 35 jaar van haar bestaan heeft de Academie zich ontwikkeld tot een belangrijke 
deelnemer aan de (inter)nationale discussie over professionaliteit in het 
erfgoeddomein en het introduceren en ontwikkelen van nieuwe inzichten rond het 
professioneel omgaan met erfgoed. In de museumwereld zijn Reinwardt-alumni niet 
meer weg te denken, en ook in het bredere erfgoedveld - bibliotheken, archieven, 
monumenten, digitaal en immaterieel erfgoed - hebben steeds meer afgestudeerden 
hun weg gevonden. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan het vermogen van 
de Academie om zich voortdurend te vernieuwen en de bereidheid het curriculum 
continu te actualiseren. Door de krimpende budgetten in het culturele veld is de 
werkgelegenheid in de laatste jaren beperkter geworden. In het Beleidsplan 2012-
2016 wil de Reinwardt Academie een kader aangeven voor de verdere ontwikkeling 
van haar programma’s. 

1. Excellent opleiden als uitgangspunt en continu kwaliteitsstreven 
De Reinwardt Academie denkt haar missie te bereiken door middel van een sterke 
opleiding die wordt gevoed door kennis uit onderzoek en praktijk. De Reinwardt 
Academie voorziet in beroepsgerichte opleidingsvragen uit het erfgoedveld door haar 
studenten een inhoudelijk actueel en rijk curriculum, vormgegeven volgens bewezen 
didactische inzichten, aan te bieden. Daarnaast verzorgt de Academie bij- en 
nascholing. De Academie versterkt haar positie in het nationale en internationale veld 
door binnen het lectoraat dat als kenniscentrum fungeert, actuele ontwikkelingen in 
het brede erfgoedveld uit te werken en vervolgens op te nemen in de 
onderwijsprogramma’s. Tegelijkertijd draagt dit bij aan de onderzoeksvaardigheden 
van de studenten en docenten.  
 
Voorwaarde voor de realisatie van deze ambities is een stabiele organisatie - 
inhoudelijk en organisatorisch - met open verbindingen naar relevante spelers in het 
werkveld.  

De belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn:  

Competentiegericht onderwijs 
Bij de Reinwardt Academie is sprake van competentiegericht onderwijs. De 
uitgangspunten van het programma zijn vastgelegd in het Onderwijsbeleidsdocument 
(2004, herzien in 2008). 
Competentiegericht onderwijs gaat aan de Reinwardt Academie verder dan weten 
(kennis) en kunnen (vaardigheden). Uitgangspunt is kennisverwerving, oefening én 
(attitude-)vorming (gedrag). Centraal staat betekenisvol doen: presteren, competent 
zijn. Beroepstaken uit de praktijk vormen de basis. Het doel is het behalen van 
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duurzame leerresultaten. In het onderwijs is dus sprake van kennisoverdracht (de 
docent als inhoudelijk deskundige), de begeleiding van leerprocessen (de docent als 
didactisch deskundige) én de vorming van toekomstige beroepsprofessionals (de 
docent als identificator). 
Uitgangspunt in het gehele programma is het evenwicht tussen theorie, praktijk en 
ethische reflectie. 

Opbouw curriculum 
Om de ambities te kunnen realiseren en in het veld te kunnen functioneren wordt bij 
de bachelorstudenten een basis van 2,5 jaar gelegd: na de propedeuse is het 
oriënterend, na 2,5 jaar het verdiepend niveau bereikt. Daarna zal de student zich 
verder ontwikkelen tot een startbekwaam eindniveau. De laatste fase, de 
profileringfase, kan zowel een verdere verdieping als een verbreding inhouden. 
Ontwikkelingen in het beroepsveld, het onderwijs zelf en de maatschappij vragen om 
een vertaling naar het onderwijsprogramma. De eindtermen waaraan een student aan 
het einde van zijn of haar studie dient te voldoen, zijn in 2008 geformuleerd. In vier 
jaar tijd is de wereld van het cultureel erfgoed echter onherkenbaar veranderd, en 
deze omslag is nog in volle gang. De vraag of de huidige eindtermen nog wel de 
juiste competenties op de juiste manier beschrijven dient dan ook voortdurend gesteld 
te worden.  
 
Na het opstellen van het nieuwe beleidsplan zal ook een nieuw 
onderwijsbeleidsdocument worden opgesteld. Bovengenoemde discussie over de 
eindtermen werd in april 2012 met de Commissie van Advies gestart en zal eind 2012 
afgerond zijn; implementatie zal plaatsvinden in 2013.  

Andere speerpunten binnen het curriculum: 
• Onderzoeksvaardigheden binnen het bachelorprogramma worden integraal 

onderdeel van de basisvaardigheden; dit wordt een nieuw vak;  
• het curriculum wordt uitgebreid met specifieke 

ondernemerschapscompetenties; de huidige minor Cultureel ondernemen 
wordt geëvalueerd en naar verwachting gedeeltelijk structureel in het 
curriculum ondergebracht;  

• in samenspraak met het werkveld - nationaal en internationaal - vindt een 
behoeftepeiling en onderzoek plaats ten behoeve van de verdere ontwikkeling 
en evenwichtige uitbouw van het bij- en nascholingsbeleid (niet-bekostigd 
contractonderwijs); 

• de bestaande Master of Museology wordt door de lectoren geactualiseerd en 
zal kostendekkend worden aangeboden; 

• in samenspraak met de toeleverende onderwijsinstellingen (voorgezet 
onderwijs en mbo) zal instroom en uitstroom (doorgroei/specialisatie) per 
leerlijn bekeken worden en waar nodig zal het curriculum worden aangepast; 

• het onderwijs wordt passend gefaciliteerd met ict-voorzieningen zoals 
studievolgsysteem, cijferregistratie, e-learning, digitaal portfolio, stagebank; 

• de kwaliteit van toetsing en beoordeling zal onderzocht worden en waar nodig 
verbeterd; 

• Studie loopbaanbegeleiding worden uitgebreid, waardoor deze gedurende de 
hele studieduur aandacht krijgen. Ook zal een verzwaard 
studentenvolgsysteem leiden tot een beter zicht op de instroom, doorstroom 
en uitstroom, waarbij de voortgang in het eerste jaar zwaarder gemonitord kan 
en zal worden. 

 
 AHK Instellingsplan 2013-2018   43 



 

Personeel en organisatie 
In het formatieplan van de Reinwardt Academie, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, 
wordt de formatie van het onderwijzend personeel weergegeven, met een aantal 
beleidsuitgangspunten. In principe geeft de huidige omvang van de school voor wat 
betreft studentenaantallen en bekostiging aanleiding om uit te gaan van een 
standaard bezetting van 3 docenten per vakgroep. Daarbij wordt uitgegaan van 
aanstellingen tussen de 0,5 en 1,0 fte - dit omdat met een aanstelling beneden de 0,5 
fte geen organisatorische activiteiten verwacht kunnen worden. Van de docenten 
wordt verwacht dat zij naast hun aanstelling ook binnen het werkveld activiteiten 
verrichten. Binnen de teams of vakgroepen dienen de volgende competenties in 
balans te zijn: 
 a. vakinhoudelijk (t.b.v. kennisoverdracht); 
 b. pedagogisch en didactisch (leerprocesbegeleiding); 
 c. organisatorisch; 
 d. samenwerking intern en extern. 

Binnen het formatieplan zal bij voortduring aandacht zijn voor:  
• een adequaat functionerende organisatie met heldere korte functionele en 

hiërarchische lijnen. 
• modern en concreet personeelsbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van de in 2011 

gestarte organisatiebrede didactische cursus, aansluitend bij het eigen 
curriculum.  

Daarnaast zal organisatorisch aandacht zijn voor: 
• investering in kwaliteit en rendement; 
• eenduidige ondersteuning voor studenten op het gebied van 

onderwijsondersteunende activiteiten als excursies, stages, mediatheek, 
roostering, cijferadministratie, etc.; 

• huisvesting; 
• ondersteuning onderwijs door middel van ICT; 
• inspraak, formeel en informeel voor zowel studenten als personeel. 

2. Kunstenaars van morgen 
De professionele normen en waarden van de Reinwardt Academie sluiten goed aan 
bij de missie van de AHK om in een breed kunst- en cultuurveld zowel beoefenaars 
als bemiddelaars op te leiden en het onderwijs te richten op zowel het scheppen en 
uitvoeren, als het doceren en onderzoeken. Voor de studenten van de Reinwardt 
Academie heeft de positionering binnen de AHK als toegevoegde waarde dat zij niet 
alleen hun studie richten op de kennisvergaring over cultureel erfgoed, maar ook zelf 
deel uitmaken van een nieuwe generatie dragers en ontwikkelaars van kunst en 
cultuur.  
 
De Reinwardt Academie wil haar verwantschap met het kunstvakonderwijs 
versterken, onder meer door zich sterker te richten op het selecteren en ontwikkelen 
van talent, waarbij onder talent in dit geval wordt verstaan de aanleg om de vereiste 
beroepsvaardigheden te ontwikkelen. De propedeuse is erop ingericht deze talenten 
te herkennen en te ontwikkelen, en bij onvoldoende prestaties de doorgang naar de 
verdere studie te verhinderen of te ontmoedigen. 

3. Herkenbare positie in creatieve metropool Amsterdam 
De Commissie van Advies van de Reinwardt Academie bestaat uit relevante 
vertegenwoordigers uit het werkveld en adviseert directie en lector inhoudelijk op het 
gebied van curriculumontwikkeling en alle verder voorkomende zaken. Belangrijke 
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stakeholders zijn vertegenwoordigd, zoals de Nederlandse Museumvereniging, de 
werkvelden archivistiek, digitaal erfgoed, erfgoedonderzoek, monumenten en 
archeologie, onderwijs en didactiek.  

Een korte samenvatting van de externe speerpunten die in het beleidsplan 
verder zullen worden uitgewerkt: 

• Alumnibeleid wordt doorontwikkeld in relatie tot de scholingsvraag van de 
werkende erfgoedprofessional; daarbij wordt het levenslang leren-principe 
betrokken, dat inhoudt dat de Reinwardt-student ook na afstuderen regelmatig 
terugkomt voor bij- en nascholing, kennisuitwisseling of deelname aan 
debatten; 

• De Reinwardt Academie zal zichzelf verder als ontmoetingsplaats van 
opleiding, kennis en werkveld positioneren en duurzame 
samenwerkingsverbanden aangaan. 

4. Onderzoek in dienst van onderwijs en vakontwikkeling 
Het lectoraat van de Reinwardt Academie levert een actieve bijdrage aan 
ontwikkelingen in de topsector creatieve industrie. De Academie zal bovendien 
optreden als coördinator voor het onderdeel Erfgoed van CLICK, het landelijk 
programma voor de creatieve industrie, dat zijn basis kent in Amsterdam.  
 
De onderzoeksagenda van de Reinwardt Academie is voorjaar 2012 door het 
lectoraat in samenspraak met het veld opgesteld om er vervolgens uitvoering aan te 
geven; daarbij zal de platform- en netwerkfunctie verder opgezet en uitgewerkt 
worden. 
 
Het onderzoeksprogramma van het lectoraat omvat de thema’s: 

• Relevantie 
 - Hoe blijven erfgoedinstellingen relevant voor de samenleving? 
 - Wat is de inbreng van de diverse erfgoedmakers zelf? 
 - Hoe verhouden erfgoedinstellingen zich tot zichzelf en de samenleving? 
• Perceptie van erfgoedperformance 

 



 

de Theaterschool 

Missie 
De Theaterschool biedt excellent onderwijs voor theater, dans, educatie, scenografie, 
techniek en productie, en is gebouwd op pijlers van kwaliteit en innovatie. 
Vertrekkend vanuit de autonome vakgebieden opereert de Theaterschool als 
samenwerkend geheel van voor-, bachelor- en masteropleidingen, waarin het beste 
op het gebied tussen traditie en experiment wordt samengebracht. 
Als een hoogwaardig geoutilleerde broedplaats initieert en faciliteert de Theaterschool 
de discussie over kunst en maatschappij in nauwe samenwerking met het werkveld. 
In het hart van de wereldstad Amsterdam vormt zij een dynamische 
ontmoetingsruimte waar nationale en internationale studenten en professionals elkaar 
ontmoeten en inspireren. 
Voor de ontwikkeling van de podiumkunsten van nu en van de toekomst wil de 
Theaterschool een trendsetter zijn die de krachten van generaties en disciplines 
bundelt, waarbij vakmanschap, authenticiteit en het nemen van risico’s onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. 

Visie 
De Amsterdamse Theaterschool heeft in de ruim 40 jaar van haar bestaan een unieke 
positie verworven in het opleiden van getalenteerde podiumkunstenaars voor het 
nationale en internationale werkveld. Zij ontleent haar identiteit aan de pioniersrol die 
zij voor het behoud en de vernieuwing van theater- en dansopleidingen in Nederland 
speelt. De eerste bron van het toneelonderwijs is in de Theaterschool even aanwezig 
als actuele ontwikkelingen in de podiumkunsten die op cruciale momenten tot nieuw 
onderwijs hebben geleid. Het koesteren van historische wortels en de wens om in te 
spelen op de huidige tijd gaan aan de Theaterschool vanzelfsprekend samen. Daarbij 
werd in de loop der jaren het aanbod steeds verder verbreed en heeft de 
Theaterschool vandaag - als enige in Nederland - alle disciplines van het 
theaterbedrijf in huis.  
 
Deze uitzonderlijke positie schept verplichtingen. Tegelijkertijd daagt zij de 
Theaterschool uit om haar studenten ook in de komende jaren een excellente 
onderwijsomgeving te kunnen bieden die de confrontatie aangaat met belangrijke 
veranderingen in het culturele en professionele landschap. In 2012 heeft de 
Theaterschool een nieuwe missie vastgesteld waarin duidelijke ambities worden 
geformuleerd voor de kwaliteit van haar vakopleidingen. Tevens stelt zich de 
Theaterschool de opdracht om zich nog nadrukkelijker als kennisgemeenschap te 
profileren, en als partner van de sector. 

1. Excellent opleiden als uitgangspunt en continu kwaliteitsstreven 
De Theaterschool leidt ambachtelijke, geëngageerde scheppende en uitvoerende 
podiumkunstenaars op, die een leven lang kunnen functioneren in de praktijk van 
kunst en cultuur. Het instituut is een koepelorganisatie van vijftien dans- en 
theateropleidingen met (inter-)nationaal bekende merknamen (zie kader). 

Dynamische ontmoetingsruimte 
Een van de cruciale doelen van de Theaterschool is om excellent onderwijs 
onlosmakelijk te koppelen aan innovatie en ontwikkeling. De Theaterschool wil 
daarom een dynamische ontmoetingsruimte creëren voor tijdelijke thematische 
programma’s, die externe gasten, studenten, docenten en publiek debat met elkaar 
zullen verbinden, dwars door de vakgebieden heen. Er is geen sprake van een aparte 
organisatie, maar van een flexibel initiatief, dat drijft op de in de Theaterschool 
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aanwezige ondersteuning en denkkracht. De dynamische ontmoetingsruimte voorziet 
het onderwijs van een continu stimuleringsprogramma. Daarnaast biedt het ook een 
uitgelezen kans om de kwaliteit van het instituut regelmatig te toetsen aan impulsen 
van buiten.  

Docenten uit de beroepspraktijk 
Voor het onderwijs aan de Theaterschool is het essentieel dat haar docentenkorps 
een afspiegeling vormt van het actuele werkveld. De docenten borgen het niveau van 
de opleidingen en de aansluiting op de beroepspraktijk. Naast de artistieke kwaliteit 
van de (gast-)docenten en begeleiders speelt ook in toenemende mate hun didactisch 
vermogen een rol in het personeelsbeleid. Waar nodig organiseert de Theaterschool 
deskundigheidsbevordering. Tevens wordt expliciet aandacht besteed aan de 
kennisoverdracht tussen generaties, gelet op de verwachte uitstroom van 
pensioengerechtigden.  

Meer aandacht voor het primaire proces 
Binnen de Theaterschool is een ontwikkeling ingezet om de interne bedrijfsprocessen 
te versterken en meer samenhang aan te brengen in de ondersteuning. De 
organisatie wil haar effectiviteit vergroten en beter kunnen inspelen op het primaire 
proces. De managementinformatiestroom tussen centraal en facultair niveau, en 
daarbinnen van en naar de studieleiding, is hierbij een verbeterpunt. De 
kwaliteitszorgprocessen zullen integraal worden opgenomen in de planning en 
controlecyclus. Het streven naar permanente kwaliteitsverbetering van het onderwijs 
wordt daarmee ook zichtbaar in de verantwoordingssystematiek. Daarnaast zijn 
projecten gaande op het gebied van financiën, studentzaken, ICT, roostering en 
personeel&organisatie. 

2. Kunstenaars van morgen 
Kenmerkend voor de (top)kwaliteit van de alumni van de Theaterschool is dat zij 
aanwezig zijn in de volle breedte van het theater- en danswerkveld, Behalve in de 
gesubsidieerde kunsten zijn de afgestudeerden actief in de commerciële film-, media- 
en entertainmentindustrie, in kunst- en cultuureducatie of in de creatieve en zakelijke 
dienstverlening. De arbeidsparticipatie van de jonge professionals is groot. Het 
merendeel hanteert vanzelfsprekend een hybride beroepspraktijk, vaak in combinatie 
van rollen en aan de grenzen van Nederland voorbij.  

Organisatiestructuur 
Haar sterke positie in het onderwijs ten spijt realiseert de Theaterschool zich dat haar 
studenten de komende jaren geconfronteerd zullen worden met grote veranderingen 
in de sector. De geavanceerde infrastructuur van de Nederlandse podiumkunsten met 
ruime aandacht voor pluriformiteit en talentontwikkeling zal verdwijnen. Beginnende 
podiumkunstenaars zullen hun weg moeten vinden binnen een nieuw landschap 
waarin de kansen voor jong talent schaars zijn en de subsidiëring van gezelschappen 
en podia onder druk staat. De Theaterschool wil inspelen op een jonge generatie die 
bij kan dragen aan een maatschappelijke herwaardering van de professionele 
podiumkunsten en aan de toekomst van het bestel. In de visie van de Theaterschool 
heeft de sector meer dan ooit behoefte aan vakbekwame specialisten en aan 
onstuitbare talenten die steeds weer nieuwe spelplekken, werkvormen en publieken 
ontginnen.  
 
Om deze ambitie ook in de kern van het onderwijs te verankeren is er meer ruimte 
nodig voor dialoog en samenwerking tussen de vakgebieden en introduceert de 
Theaterschool een nieuwe organisatiestructuur. Vanaf 2013-2014 wordt het onderwijs 
in vier verbanden gegroepeerd die de voormalige scheiding tussen voor-, bachelor- 
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en master, maar vooral ook tussen dans en theater overstijgen. Met de eenheden 
uitvoerenden, makers, docenten en creative team kiest de Theaterschool voor een 
nieuwe aanpak die zowel voor studenten als voor docenten tot een actualisering van 
de afzonderlijke opleidingen moet leiden. 

Eigentijdse visie op cultureel ondernemen 
Studenten van de Theaterschool zien een veeleisende beroepspraktijk tegemoet. In 
de podiumkunsten werken, meer dan in welke andere sector ook, mensen in steeds 
wisselende verbanden, als zzp’er, in projecten of producties. Netwerken, mobiliteit, en 
het overtuigen van publiek en financiers zijn inmiddels onmisbare vaardigheden om 
de eigen loopbaan vorm te kunnen geven. Tegelijkertijd wordt het steeds belangrijker 
voor jonge kunstenaars om tevens hun originele artistieke kracht niet uit het oog te 
verliezen. De Theaterschool zal haar ondersteuning van het starten van een eigen 
beroepspraktijk tegen het licht houden en verder uitbouwen. Het instituut wil het 
voortouw nemen om een eigentijdse visie te ontwikkelen op cultureel 
ondernemerschap en om de vraag naar creatieve producenten in de sector 
structureel in te bedden in het onderwijs. 

Versterken vooropleidingen en masterruimte 
In de komende periode worden met name de voor- en de masteropleidingen aan de 
Theaterschool uitgebouwd. Hiertoe zullen onder andere de middelen worden gebruikt 
die vrijkomen als gevolg van de 10% reductie in de bachelorfase uit het sectorplan 
kunstonderwijs. 
Sinds 2009 werkt de Theaterschool samen met Het Nationale Ballet aan de 
ontwikkeling van een Young Bachelor-programma als aanvulling op de vooropleiding 
ballet. De vervroegde instroom in een bachelorprogramma biedt jonge balletdansers 
de kans langer en op hoger niveau te kunnen groeien en hun positie in de 
beroepspraktijk te verbeteren. De implementatie van de Young Bachelor is gepland in 
studiejaar 2013-2014. Voor de opstart is met succes een beroep gedaan op financiële 
ondersteuning door het Sirius-programma.  
Naar het voorbeeld hiervan wordt onderzocht of tevens de 5 o’clock class, die 
begonnen is als een sociaal-cultureel project voor jonge dansers, een volwaardige 
vooropleiding kan worden voor het hedendaagse dansonderwijs binnen de 
Theaterschool. 
 
De Theaterschool is in de Nederlandse podiumkunsten voorloper op het gebied van 
tweedefase- en masteronderwijs, en gaat in de toekomst nog meer mogelijkheden 
bieden voor uitzonderlijk talent. De bestaande opleidingen - de enige bekostigde 
master Theater, DasArts, en de Amsterdam Master of Choreograpy - zullen 
doorontwikkelen tot een gezamenlijke, brede masterruimte. De Theaterschool kiest 
bewust niet voor nieuwe, gespecialiseerde masters, maar blijft investeren in een 
model waarin individuele onderzoeksvragen, leertrajecten op maat en een diversiteit 
aan onderwijsformules, thema’s en internationale expertise centraal staan. 

3. Herkenbare positie in creatieve metropool Amsterdam 
De Theaterschool is ingebed in en maakt actief deel uit van het culturele leven in 
Amsterdam. Daarnaast hebben de opleidingen een open oog voor internationale 
ontwikkelingen in het onderwijs en in het werkveld. Zij initiëren gerichte 
samenwerkingsverbanden met instituten in het buitenland en participeren actief in 
internationale netwerken om de markt voor de eigen alumni te verbreden. 
 
De opleidingen van de Theaterschool hebben nauwe banden met podia, 
gezelschappen en productiehuizen binnen en buiten Amsterdam. Voor de 
internationaal georiënteerde opleidingen beperkt het veld zich echter niet tot 
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Nederland en wordt samengewerkt met internationale programmeurs en festivals. Met 
name de SNDO en de masteropleidingen DasArts en Amsterdam Master of 
Choreography zijn uitstekend geprofileerd en ijken hun ambities aan internationale 
benchmarks. 
 
In de balletopleiding werkt de Theaterschool samen met Het Nationale Ballet, waartoe 
de Nationale Balletacademie niet exclusief, maar wel met voorrang opleidt. Als 
sluitstuk van de ontwikkeling van het Young Bachelor-programma wordt samen met 
Het Nationale Ballet een young company opgericht, waarin jonge dansers stage lopen 
en daarna als volwaardig danser repertoire van Het Nationale Ballet in het hele land 
presenteren.  

4. Onderzoek in dienst van onderwijs en vakontwikkeling 
Het eerste lectoraat aan de Theaterschool is pas in september 2012 ingesteld, met 
als belangrijkste opdracht om onderzoek en ontwikkeling een prominente plek te 
geven in samenwerking tussen het onderwijs en het werkveld, en om de 
Theaterschool als kennisgemeenschap te versterken.  
 
Hoewel de Theaterschool zich nog niet met een eigen onderzoeksagenda heeft 
geprofileerd, is er wel degelijk ervaring en ambitie aanwezig, en hebben veel 
docenten en opleidingen gebruikgemaakt van de mogelijkheden die de 
faculteitsoverstijgende lectoraten aan de AHK bieden (Kunsteducatie, Kunsttheorie en 
Kunstpraktijk). Onder andere zijn succesvol twee RAAK-innovatieprojecten 
gerealiseerd, en worden regelmatig vooraanstaande kunstenaars aangetrokken als 
Artists in Residence, doorgaans op basis van een relevante onderzoeks- of 
ontwikkelingsvraag.  
 
De komende vier jaar zal de lector het onderzoeksbeleid aan de Theaterschool verder 
vormgeven en in nauwe samenwerking met de opleidingen kwartier maken voor een 
toekomstgerichte onderzoeksomgeving voor de podiumkunsten. De samenhang met 
het groeiende masteronderwijs aan de Theaterschool is daarbij evident. Ook zal de 
Theaterschool zich verdiepen in de mogelijkheden om artistieke PhD-trajecten te 
faciliteren. 
 
________________________________________________________________________ 
 
De opleidingen van de Theaterschool 
 
Uitvoerenden 
Amsterdamse 
Toneelschool&Kleinkunstacademie 
Jazz- en musicaldans 
Moderne theaterdans 
Nationale Balletacademie 
5 o’clock class 
 
Makers 
Mime 
School voor Nieuwe Dansontwikkeling/SNDO 
Amsterdam Master of Choreography 

 
 
Creative Team 
Regie 
Scenografie 
Techniek en theater 
Productie podiumkunsten 
 
Docenten 
Theaterdocent 
Docent dans

DasArts - Master of Theatre 
__________________________________________________________________________ 



 

D. Visie op de ondersteuning 
Excellent opleiden houdt ook excellent ondersteunen in. De AHK biedt een 
betrouwbare ondersteuning en dienstverlening aan, waarbij kwaliteit en duurzaamheid 
worden afgewogen tegen kosten en effectiviteit. De AHK kiest bewust voor een hoge 
mate van decentrale ondersteuning, waarbij de uitvoering van de dienstverlening zo 
veel mogelijk op locatie plaatsvindt, veelal onder verantwoordelijkheid van de 
faculteiten. 
 
De AHK wil de kwaliteit van de organisatie naar een hoger niveau brengen door de 
diensten te versterken en te werken aan een verdere professionalisering van de 
medewerkers. De betrokkenheid van de dienstverlenende onderdelen bij het 
onderwijs moet verder toenemen en ook de betrouwbaarheid van de dienstverlening 
moet omhoog. 
 
Taken, rollen en onderlinge verwachtingen en verantwoordelijkheden van de centrale 
en decentrale ondersteuning zullen geëxpliciteerd worden: Welke diensten worden 
geleverd en wie draagt de verantwoordelijkheid? Gemeenschappelijkheid wordt 
verduidelijkt en geaccepteerd, maatwerk wordt geleverd waar dat noodzakelijk is. 
Proces- en projectmatig werken wordt versterkt, gestimuleerd en ondersteund. Een 
goede samenwerking en informatievoorziening is daarbij van essentieel belang. De 
AHK streeft naar een cultuur waarin open en transparante verantwoording - ook intern 
- vanzelfsprekendheid is. Dit kan alleen bereikt worden door een sfeer van openheid 
en vertrouwen te creëren waarbij de bedrijfsvoering zich in alles bewust is van de 
consequenties voor het onderwijs.  

Om de tevredenheid van medewerker en studenten te verhogen stellen we ons 
volgende doelen: 
- Kwalitatief hoge service leveren tegen optimale kosten op basis van 

(prestatie)afspraken over producten en diensten; 
- samenwerkingsverbanden organiseren voor afstemming tussen de diverse 

centrale en decentrale ondersteunende diensten; 
- open en transparante verantwoording realiseren in zowel mentaliteit als 

systematiek. 

Kwaliteit van de medewerkers 
De AHK is een aantrekkelijke werkgever; de goede reputatie van de afzonderlijke 
instituten maakt dat mensen graag bij de AHK willen komen werken. Door het 
uitdagende werkklimaat, de grote mate van professionele ruimte en de gemotiveerde 
en veeleisende studenten voelen medewerkers zich aangesproken op hun 
kwaliteiten. 
 
De AHK wil de toppositie in het Nederlandse hoger kunstonderwijs behouden en richt 
zich daarom bij de werving van docenten op gerenommeerde uitvoerend kunstenaars 
die zich in de beroepspraktijk bewezen hebben. Wanneer zij daarnaast beschikken 
over goede didactische kwaliteiten, is een belangrijke voorwaarde vervuld voor het 
excellent opleiden dat de AHK nastreeft. Om de didactische kwaliteiten te versterken 
verzorgt de AHK permanent didactische scholing. 
 
Onze docenten hebben een grote mate van eigen verantwoordelijkheid voor het 
onderwijs dat zij verzorgen. Dat impliceert dat het systematisch ontvangen van 
feedback, waaronder die van studenten, als een vereiste voor duurzaam goed 
functioneren wordt gezien.  
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Permanente ontwikkeling is een vast thema binnen de AHK. Voor docenten heeft dat 
doorgaans zowel betrekking op hun werk als docent, als op hun ontwikkeling als 
uitvoerend kunstenaar buiten de school. 

Continuïteit en vernieuwing 
De wereld van de kunsten is dynamisch, ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Voor 
een kunstopleiding is het dan ook van groot belang om bij de tijd te blijven. Mede 
daarom kent het personeelsbestand een mix van een vaste staf, medewerkers met 
een tijdelijk contract en gastdocenten. Vaste medewerkers zorgen voor de 
ruggengraat van het curriculum en voor de voorwaarden waaronder het onderwijs kan 
worden verzorgd; de twee laatstgenoemde groepen zorgen voor de voortdurende 
verbinding met het veranderende beroepenveld en geven vernieuwende impulsen. De 
AHK stelt aan al deze medewerkers middelen ter beschikking om hun professionele 
ontwikkeling te versterken. 

Kwaliteit van de voorzieningen 

Informatisering 
Digitalisering van informatie en de ontwikkelingen op computergebied gaan de 
afgelopen jaren razendsnel vooruit. Informatietechnologie heeft ons leven veranderd, 
is alom tegenwoordig en niet meer weg te denken. Gebruikers verwachten dat de 
beschikbare technologie geïntegreerd en overal beschikbaar is. Mobile en cloud 
computing zorgen ervoor dat informatievoorzieningen altijd en alom aanwezig zijn. 
 
Informatietechnologie is onlosmakelijk verbonden met het leven van onze studenten. 
Zij zijn ermee opgegroeid en verwachten dat op een hogeschool kwalitatief hoge 
voorzieningen aanwezig zijn. Het is onze taak om studenten te helpen de 
technologische voorzieningen optimaal voor hun studie te gebruiken. 
Het personeel van de AHK daarentegen is in veel gevallen minder vertrouwd met 
deze technologie. De AHK wil daarom investeren in het opleiden van haar personeel 
in de omgang met digitale technologie en geautomatiseerde systemen. 
 
De AHK is redelijk geoutilleerd met betrekking tot ICT. Om klaar te zijn voor de 
toekomst zal voor de periode 2013-2015 een ICT-strategie- en -beleidsplan worden 
opgesteld dat uitgaat van de ambities in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering, dat 
aansluit bij de verwachtingen van studenten en medewerkers en dat, ten slotte, 
voldoet aan eisen ten aanzien van veiligheid, privacy en betaalbaarheid. Strategie en 
beleid zullen in cycli van drie tot vier jaar herijkt en aangepast worden.  

Aandachtspunten ICT-voorzieningen in het onderwijs  
- Leren en communiceren op afstand: de AHK zal investeren in de steeds groter 

wordende vraag naar digitalisering van het onderwijs (e-learning);  
- managen techniek, kosten, beveiliging van de datagroei: Meer dan op andere 

terreinen is in het kunstonderwijs de datagroei explosief gegroeid door het gebruik 
van digitale fotografie, audio en video; de AHK zal investeren in voorzieningen 
voor dataopslag. 

- presentatiemogelijkheden portfolio, eindexamenwerk etc: Studenten en alumni 
willen en moeten hun werk tonen om zich te kunnen presenteren; van de AHK 
wordt verwacht dat zij de prestaties van haar studenten aan kan tonen; de AHK 
zal investeren in voorzieningen hiervoor; 

- nieuwe technieken in het kunstonderwijs: De kunstvakken veranderen ook door 
het toepassen van oude technieken in digitale vorm en door het ontstaan van 
nieuwe technieken. De faculteiten zullen in de komende jaren investeren om hun 
studenten deze nieuwe technieken te kunnen leren. 
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Aandachtspunten ICT-voorzieningen in de ondersteuning 
- Administraties: Streven is om bestaande systemen beter te benutten in plaats van 

te investeren in nieuwe systemen (gegevensverzameling en informatieontsluiting);  
- processen: authenticatie voor de toegang tot systemen en integratie van deze 

systemen door middel van koppelingen zijn steeds complexer geworden; 
betrouwbaarheid en beheer hebben constante aandacht nodig.  

- beveiliging: door de aanscherping van wet- en regelgeving, het vervagen van de 
grens tussen binnen en buiten en de toename van cybercriminaliteit wordt 
beveiliging steeds belangrijker; de AHK zal daarom de komende periode invulling 
geven aan het informatiebeveiligingsbeleid; 

- infrastructuur: De AHK zal de komende jaren blijven investeren in een 
infrastructuur die het gebruik van up-to-date digitale technologie mogelijk maakt; 

- organisatie: de AHK streeft naar een gedegen ICT-organisatie die past bij de 
cultuur, diversiteit en verdere mogelijkheden van de organisatie; functioneel 
beheer en informatiemanagement zullen steeds meer een taak worden van 
andere afdelingen van het Servicebureau en faculteiten. 

Huisvesting 
De AHK heeft panden die afgestemd zijn op het specifieke karakter van haar 
opleidingen en die voorzien in goede faciliteiten voor hedendaags kunstvakonderwijs. 
Bij de ontwerpen voor nieuwbouw en herbouw zijn studio’s, werkruimtes, ateliers, 
laboratoria, podia, presentatiefaciliteiten, leslokalen en kantoren gerealiseerd, die 
geschikt zijn voor de onderwijssituatie en in overeenstemming zijn met de eisen van 
de kunstpraktijk. Geschikte ruimtes voor de uitvoeringspraktijk zijn essentieel voor de 
beroepsvorming van de studenten en bieden mogelijkheden voor ontmoetingen met 
het publiek. 
 
De hogeschool maakt met haar monumentale panden enerzijds deel uit van historisch 
Amsterdam, terwijl zij met haar nieuwe panden - ontworpen door gezichtsbepalende 
hedendaagse architecten – prominent bijdraagt aan het 21e-eeuwse stadsbeeld. Door 
haar bijdrage aan de revitalisering van Amsterdam met renovatie en nieuwbouw 
verrijkt zij de stad met podia waar de kunstenaars van morgen zich presenteren. 
 
De concentratie van de huisvesting in het centrum van Amsterdam nabij het Mr. 
Visserplein is voltooid. Samen met het Conservatorium op loopafstand heeft dit geleid 
tot een kleine ‘kunstcampus’ in het hart van de stad. Aangezien de 
studentenaantallen relatief constant blijven, heeft de AHK geen plannen voor verdere 
uitbreiding of inkrimping. Wel willen wij het bestaande hoge kwaliteitsniveau 
vasthouden. De huisvestingsontwikkeling van de AHK komt daardoor in een rustiger 
vaarwater; na een periode van ontwikkeling treedt een periode van beheer in.  
 
De opdracht voor de komende decennia is om het zorgvuldig opgebouwde bestand 
op een toekomstbestendige wijze te beheren en te onderhouden. Doel voor de 
komende jaren is om de vernieuwing van het gebouwenbestand te voltooien met de 
renovatie van de Academie voor Beeldende Vorming (begin 2014) en alternatieve 
ruimte voor de studio’s van de Theaterschool die nu gehuurd worden te zoeken. Het 
verbeteren van de behuizing voor de Nationale Balletacademie vormt het sluitstuk 
van het huisvestingsprogramma van de afgelopen twintig jaar. 

Inkoop 
De AHK wil goederen en diensten afnemen van een goede kwaliteit, afgestemd op de 
feitelijke behoefte, in combinatie met een betrouwbare levering. Tevens wordt een 
optimum nagestreefd voor wat betreft de inkoopkosten, productiekosten en de kosten 
van het interne proces om deze producten te verwerven, te verstrekken, te gebruiken 
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en af te stoten. Daarnaast dienen inkoopactiviteiten volgens geldende (Europese) 
wet- en regelgeving te verlopen en dit aspect moet worden bewaakt. De inkoopvisie 
van de AHK kent de volgende aspecten: klantgerichtheid, kwaliteit, lage kosten, 
efficiency, betrouwbaarheid, marktprofiel en professionaliteit, proactiviteit en 
duurzaamheid. 

De AHK zal een inkoopactieplan opstellen gericht op korte middel- en lange 
termijn dat het volgende moet opleveren: 
- Realisatie van inkoopvoordelen op basis van schaalgrootte en door 

samenwerking met andere instellingen; 
- optimalisatie van het inkoopproces door differentiatie van inkooppakketten naar 

coherente deelpakketten; 
- reduceren van risico’s bij Europese aanbestedingstrajecten; 
- positionering van de inkoop apart en herkenbaar. 

Duurzaamheid 
De AHK is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de 
leefomgeving. Zij spant zich in om hinder en milieubelasting door het gebruik van 
gebouwen en faciliteiten zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Ook het 
energiebeleid is gericht op een continue verbetering van de milieuprestatie. De AHK 
treft hiertoe noodzakelijke organisatorische maatregelen en technische voorzieningen 
en beoogt op een verantwoorde manier invulling te geven aan mondiale en Europese 
afspraken, zoals vastgelegd in de Nederlandse wet- en regelgeving. 
 
Duurzaamheid is een kwestie van mentaliteit en daarom is de invoering en 
handhaving van een energiezorgsysteem van groot belang. Van iedereen binnen de 
organisatie wordt een zo groot mogelijke zorgvuldigheid in de omgang met energie, 
als ook het naleven van opgestelde procedures en werkinstructies vereist. Teneinde 
de kwaliteit van het energiezorgsysteem te handhaven, worden periodiek interne 
audits uitgevoerd naar de werking ervan, naar het naleven van wet- en regelgeving 
en naar de mate van energiebewust werken. 
 
Voor de periode 2013-2016 zal een energie-efficiencyplan opgesteld worden, inclusief 
maatregelen en streefcijfers; daarnaast wordt een plan van aanpak voor verhoging 
van bewustzijn van de studenten en medewerkers op het terrein van duurzaamheid 
opgesteld. 
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E. PRESTATIEAFSPRAAK AHK - OCW 
 
Dit Instellingsplan heeft een belangrijke samenhang met het sectorplan 
kunstonderwijs (d.d. 29 mei 2012) en de prestatieafspraken die de AHK met het 
Ministerie van OCW maakt (voorstel ingediend 3 mei 2012). Ook is er voor het 
welslagen van alle plannen een grote onderlinge afhankelijkheid zowel tussen de 
faculteiten van de AHK als op landelijk niveau: Bestaande activiteiten in de AHK 
moeten plaatsmaken voor nieuwe plannen en ontwikkeling op de ene plek wordt 
mogelijk gemaakt door krimp op een andere plek; landelijk zullen taken verdeelt en 
samenwerking geëntameerd worden. 

Samenvatting voorstel prestatieafspraken dat de AHK bij OCW heeft ingediend.  
Sectorplan KUO  
Reductie bachelors dans, 
theater, muziek 

-/- 10% studenten Dans (-18%) en Theater (-5%) in 
2015 t.o.v. 2010 
-/- 10% studenten Muziek in 2015 t.o.v. 2010 
 

Stabilisatie totaal 
studentenaantal 

Groei in vooropleidingen dans en muziek – 
onbekostigd. 
Groei in bachelors Film en Docent Muziek 
Groei in masters Film, Theater, Bouwkunst, Muziek en 
Kunsteducatie. 
 
Geen groei op het totaal: totaal aantal studenten in 
2015 rond 3.000 (peiljaar 2010: 3010 studenten) 
 

 
Studiesucces  
Rendement  Gemiddeld rendement cohorten 2003-2006 is 77%. 

Voor cohorten 2008-2011 blijft dit op 77% gemiddeld. 
 
In 2010: 20% gemiddeld na het eerste jaar van de 
bachelor (2004-2010). 
 
Dit blijft in 2011-2015 20% gemiddeld. 
Van overstappers is binnen de AHK vrijwel geen 
sprake, rond de 1% per jaar. Het is dan ook niet nodig 
op dat punt een ambitie te formuleren. 
 

Uitval  

 
 Kwaliteit/excellentie 

Kwaliteit / excellentie Aandeel studenten in opleiding met score ‘goed of 
excellent’ in 2012: 75%. Dit blijft zo in 2015. 
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Maatregelen  
Docentenkwaliteit In 2012: 79% van de theoriedocenten beschikt over 

een master- of PhD-graad (of gelijkwaardig). Dit 
percentage is voor het totale docentencorps 47%. 
 
In 2015: 80% van de theoriedocenten beschikt over 
een master- of PhD-diploma (of gelijkwaardig). Dit 
percentage is voor het totale docentencorps 50%. 
 

 
Onderwijsintensiteit In 2012: 0% van de opleidingen heeft minder dan 12 

contacturen per week in het eerste jaar van de 
bacheloropleiding. 
 
In 2015: 0% van de opleidingen heeft minder dan 12 
contacturen per week in het eerste jaar van de 
bacheloropleiding. 

 
Indirecte kosten In 2012: 

 
Zuivere overhead 25,0% 
Hogeschoolspecifieke overhead 10,2% + 
 
Totaal overhead (generiek +  
hogeschoolspecifiek)  35,3% 
 
Primair proces (onderwijsgevend) 64,7% 
 
In 2015: zuivere overhead:  26% 
 

 
Na vaststelling hiervan (verwachte datum: september 2013) maakt de realisering van 
de prestatieafspraken deel uit van het Instellingsplan. 
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