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3 Voorwoord

In 2012 vierde de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten haar 25-jarig bestaan. We 
hebben er niet al te veel aandacht aan besteed, 
omdat de faculteiten van de AHK een veel 
langere traditie in het onderwijzen van getalen-
teerde studenten hebben. Onze geschiedenis 
beslaat zo’n 140 jaar, toen de voorlopers van 
de Theaterschool, het Conservatorium van 
Amsterdam, de Academie voor Beeldende 
Vorming en de Academie van Bouwkunst wer-
den opgericht. Al die tijd draait alles binnen de 
hogeschool om het ontwikkelen van talent. 

In ons Instellingsplan 2013-2018, dat in 2012 
zijn beslag kreeg, hebben we excellent opleiden 
in de kunsten als uitgangspunt benoemd. Wat 
steeds weer opvalt, is de ongelooflijke inzet 
van iedereen om het beste uit de studenten te 
halen. Alle leden van de AHK-gemeenschap 
zijn doordrongen van het streven naar de hoog-
ste kwaliteit. Het is waar we voor staan, en dat 
willen we ook voor de toekomst vasthouden.

2012 was opnieuw ook een jaar van veel 
discussies over nut en noodzaak van kunst en 
cultuur. Aan de AHK staat de maatschappelijke 
waarde van kunst niet ter discussie. Kunst 
doet ertoe, en onze studenten bewijzen dat keer 
op keer. Om dit te onderstrepen hebben wij in 
ons jubileumjaar de AHK Eindwerkprijs in het 
leven geroepen voor excellente studenten die 
met hun kunst een verbinding leggen met de 
buitenwereld. Winnaars werden drie producen-
ten van de Filmacademie, die voor hun eind-
examenfilm De Club van Lelijke Kinderen op 
ingenieuze wijze fondsen wisten aan te boren, 
partners aan zich bonden en bij het jeugdige 
publiek een ware hype creëerden.

Ondernemerschap, maatschappelijke waarde 
en interactie met het publiek zijn onderwerpen 
waar alle faculteiten van de AHK sinds jaar en 
dag aandacht aan besteden. Tegelijk draait het 
aan het eind van de dag vooral om de zeggings-

Streven naar het hoogst haalbare

kracht van het werk zelf. Je kunt ondernemen 
wat je wilt; alleen kwaliteit verkoopt. Daarmee 
blijft de artistieke en autonome waarde van 
kunst een voorwaarde voor al het andere. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de wereld elk jaar 
een stukje leuker wordt als er weer een schare 
studenten van de AHK uitstroomt om het werk-
veld te veroveren. Onze ambitie is daarmee 
het werkveld weer te beïnvloeden. Zo is alles 
continu in beweging. Wij presenteren dan ook 
vol trots ons jaarverslag 2012, dat in het teken 
van excellent opleiden staat en veel beelden en 
verhalen van de bijzondere prestaties van onze 
studenten bevat. 

Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur
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26 oktober t/m 
3 november 2012 
concerten, masterclasses, 
concours
Muziekgebouw aan ‘t IJ, 
Bimhuis

27 oktober
Symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam 
o.l.v. Tan Dun
the Map van Tan Dun voor cello, viool en orkest (solist-Anssi Karttunen)
21.00, Muziekgebouw aan ‘t IJ

28 oktober
TAKE FIVE - Snow in June
met CvA Percussion
17.00, Muziekgebouw aan ‘t IJ

2 november 
Finale Nationaal Cello Concours, 
Symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam 
o.l.v. Paul Watkins
Celloconcert van Elgar + Zoltan Kodaly - Dansen uit Galanta
20.15, Muziekgebouw aan ‘t IJ
 

3 november 
‘Cello Coupé’
met o.a. Symfonieorkest van het Conservatorium van 
Amsterdam o.l.v. Paul Watkins
Laatste deel Celloconcert in C - Haydn (solist-Colin Carr)
21.00, Muziekgebouw aan ‘t IJ
 

4 november
Symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam 
o.l.v. Paul Watkins
Zoltan Kodaly - Dansen uit Galanta 
Josef Haydn - Celloconcert in C (solist-Colin Carr)
Edward Elgar - Celloconcert in e (winnaar Nationaal Cello Concours)
14.30, Leiden Stadsgehoorzaal
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Amsterdamse 
Hogeschool 
voor de Kunsten

Sectorplan kunstonderwijs
Als vervolg op het sectorplan Focus op top-
talent (juli 2011) brengt de HBO-raad in mei 
de zogenaamde houtskoolschets uit voor de 
inrichting van het kunstonderwijs in de peri-
ode 2012-2016. De AHK profileert zich hierin 
als grote, internationale hogeschool met een 
breed aanbod, waaronder een aantal unieke 
opleidingen, in een grootstedelijke context 
met een massieve culturele infrastructuur. In 
het kader van de concentratie van de negen 
conservatoria in vijf kerngebieden sluit de 
AHK een convenant met de Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht over taakverdeling en 
samenwerking tussen de conservatoria van 
Amsterdam en Utrecht. Voor de versterking 
van de vooropleidingen wordt een landelijke 
taskforce Talentontwikkeling ingesteld, waar-
voor de AHK en de Hogeschool der Kunsten 
Den Haag het voortouw nemen. De AHK zelf 
profileert zich met topopleidingen voor jong 
talent op het gebied van muziek en ballet.

Het sectorplan omvat verder afspraken over de 
volumebeperking in het bacheloronderwijs ten 
gunste van masteronderwijs, voortrajecten 
en onderzoek. De AHK draagt hieraan bij met 
een instroomreductie van 9,7% bij de bachelor 
Muziek, 4,8% bij de bachelor Theater en
18,5% bij de bachelor Dans. De instroom-
reductie heeft geen betrekking op de 
docentenopleidingen.

Prestatieafspraak AHK-OCW
Het nieuwe Instellingsplan en het AHK-
aandeel in het sectorplan vormen de basis 
voor de prestatieafspraken die de hogeschool 
met het Ministerie van OCW maakt voor 
de komende jaren. De afspraken omvatten 
de uitvoering van bepaalde elementen uit 
het sectorplan kunstonderwijs, het behoud 
van de goede resultaten met betrekking tot 
studiesucces en excellentie, alsmede de 
handhaving van de docentenkwaliteit, de 
rendementen en de onderwijsintensiteit. Extra 
zwaartepunten voor de AHK zijn het onderwijs 
aan en de begeleiding van jong toptalent in 
ballet en muziek en de actieve bijdrage van de 

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

Instellingsplan 2013-2018
Het College van Bestuur en de directies van de 
faculteiten en het Servicebureau formuleren in 
het Instellingsplan 2013-2018 de gezamenlijke 
kerndoelen voor de komende jaren. Het nieuwe 
Instellingsplan komt tot stand na raadpleging 
van vertegenwoordigers van de werkvelden, 
de medezeggenschapsraden en de Raad van 
Toezicht. Ook houdt het College van Bestuur 
openbare informatie- en inspraakbijeenkom-
sten voor studenten, docenten en ondersteu-
nend personeel. 

In het Instellingsplan staan vier kerndoelen 
centraal:
•	 	excellent	opleiden	als	uitgangspunt	en	 

continu kwaliteitsstreven;
•	 de	student	als	kunstenaar	van	morgen;
•	 	een	herkenbare	positie	in	de	creatieve	

metropool Amsterdam;
•	 	onderzoek	in	dienst	van	onderwijs	en	

vakontwikkeling.

Missie
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AHK aan de onderwijs- en onderzoeksagenda 
van de Topsector Creatieve Industrie door 
middel van het partnerschap in het Centre of 
Expertise dat de Hogeschool van Amsterdam 
coördineert in het kader van de Amsterdam 
Campus. Ook de voorbereiding van de studen-
ten op hun toekomstige ondernemerschap is 
een belangrijk aandachtspunt.

De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en 
Onderzoek kwalificeert het voorstel van de 
AHK voor de prestatieafspraken als ‘zeer 
goed’ en noemt het voorstel bijzonder ambiti-
eus en realiseerbaar, en prijst de inzet van de 
AHK op differentiatie en zwaartepuntvorming.

Voorzieningen
Excellent onderwijs wordt mede mogelijk 
gemaakt door excellente voorzieningen. De 
AHK beschikt over een uitstekend, speciaal 
voor het kunstonderwijs ingericht, gebou-
wenbestand in het centrum van Amsterdam, 
vanaf de jaren negentig ontwikkeld door res-
tauratie van historische panden en nieuw-
bouw. De laatste operatie is een ingrijpende 
verbouwing en renovatie van het gebouw aan 
het Hortusplantsoen, waar de Academie voor 
Beeldende Vorming is gevestigd. De aanbe-
steding en architectenkeuze worden in 2012 
afgerond; de verbouwing vindt plaats in 2013.

De zes faculteiten zijn het gezicht van de 
AHK. Zij zijn verantwoordelijk voor het onder-
wijs en onderzoek, daarbij ondersteund door 
de afdelingen van het Servicebureau en de 
lectoraten. De faculteiten geven op eigen 
wijze invulling aan de gemeenschappelijke 
kerndoelen, binnen de kaders die het College 
van Bestuur stelt. Zij staan garant voor de 
innovatie van het onderwijs, voor de ontwik-
keling van onderzoek in relatie tot het onder-
wijs, en voor een goede aansluiting op het 
werkveld. Daaraan wordt bijgedragen door 
docententeams van hoog aanzien, lectoraten, 
gastdocenten die nieuwe impulsen inbrengen, 
(internationale) netwerken met de collega-
instellingen en beroepspraktijk, en internatio-
nale mobiliteit van docenten en studenten.

Onderwijs en onderzoek
De AHK biedt een hoogwaardig opleidingen-
aanbod in alle kunstdisciplines. Het opleidin-
genaanbod bestaat uit negen bacheloroplei-
dingen met zevenentwintig studierichtingen 
met in totaal ongeveer 2400 studenten en 
twaalf masteropleidingen met samen zo’n 550 
studenten. Uniek is dat de AHK masterop-
leidingen biedt in alle kunstdisciplines. Alle 
masteropleidingen zijn verbonden met lecto-
raten; het onderwijs wordt zodoende gevoed 
vanuit vooraanstaand en innovatief praktijk-
gericht onderzoek.

Excellent opleiden
Excellent opleiden houdt in dat elke student 
de best mogelijke opleiding krijgt. De AHK 
streeft ernaar elke student het best te bedie-
nen in zijn leervraag, naar beste kunnen te 
laten presteren en zo goed mogelijk terecht 
te laten komen op de arbeidsmarkt. De hoge-
school blijft kiezen voor kwaliteit en kritische 
massa in aanbod en omvang: dankzij de 
schaalgrootte van de AHK blijven kleine stu-
dierichtingen levensvatbaar, terwijl studenten 
van alle richtingen zich optimaal kunnen vor-
men als kunstenaar doordat zij in aanraking 
komen met het volledige spectrum van hun 
vakgebied. De docenten van de AHK hebben 
een hoog professioneel aanzien, staan in ver-
binding met de actuele en toonaangevende 
beroepspraktijk en zijn in staat de specifieke 
talenten van de student te herkennen.

Accreditaties
De AHK haalt hoge scores bij externe kwali-
teitsbeoordelingen. Alle opleidingen verkrij-
gen bij hun meeste recente accreditatie op 
alle facetten minimaal een ‘voldoende’ en 
in een significant aantal gevallen de score 
‘goed’ of ‘excellent’. In 2012 ondergaat de 
masteropleiding Muziek de beperkte oplei-
dingstoets conform het nieuwe accredita-
tiestelsel, waarbij het de eindkwalificatie 
‘excellent’ toegekend krijgt. De bachelorop-
leidingen Dans en Docent dans en de mas-
teropleiding Choreografie worden gevisiteerd 
en ontvangen een positief oordeel van het 

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
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visitatiepanel. Het accreditatiebesluit van de 
NVAO zal in 2013 volgen.

De AHK treft verder voorbereidingen voor 
de in 2013 te houden Instellingstoets en de 
beperkte opleidingstoetsen van de master-
opleiding Opera en de bacheloropleidingen 
Cultureel erfgoed, Film en televisie en Docent 
beeldende kunst en vormgeving.

Eindkwalificaties
De landelijk gevalideerde competentieprofie-
len, die dateren uit 2002, worden voor en door 
alle opleidingen herijkt. De nieuwe profielen 
zullen in 2013 aan de verschillende werkvel-
den worden voorgelegd. De docentenopleidin-
gen Beeldende kunst en vormgeving, Dans, 
Theater en Muziek formuleren daarnaast in 
landelijk verband de kennisbasis voor de theo-
retische component van hun opleiding.

De faculteiten geven een vakgerelateerde 
invulling aan de gemeenschappelijke 

uitgangspunten van het onderwijs, zoals 
geformuleerd in het Instellingsplan. Het onder-
wijs is gericht op de persoonlijke ontwikkeling 
van gemotiveerde en getalenteerde studen-
ten tot het hoogst haalbare niveau, in nauwe 
samenhang met de beroepspraktijk tot en met 
het hoogste (internationale) niveau. De prak-
tische beroepsbeoefening is een belangrijke 
component van alle opleidingen.

Onderzoekende houding
Het kunstenveld vraagt om kunstenaars en 
docenten met een onderzoekende en reflec-
tieve houding. Dit gegeven is leidend voor de 
onderzoeksvisie van de AHK. Daarnaast is 
onderzoek een belangrijk deel van het instru-
mentarium om ervoor te zorgen dat het onder-
wijs flexibel is en afgestemd blijft op ontwik-
kelingen in het vakgebied. Het onderzoek aan 
de AHK vergroot de interactie tussen traditie 
en vernieuwing, theorie en praktijk, kunst en 
andere sectoren. Het draagt actief bij aan ken-
nisontwikkeling en kennisverspreiding. De 

Doen we het goed en 
doen we het goede?
Bridget Kievits, lid van het College van Bestuur 
over excellent opleiden

Excellent opleiden is de leidraad
voor de gehele AHK. Het is de 
kern van wat we doen en daar 
is iedereen van doordrongen. 
Studieleiders en docenten 
beschikken over de expertise 
om te beoordelen of een talent 
zich tot de hoogste graad kan 
ontwikkelen. Op basis van hun 
vakmanschap nemen zij de beste 
studenten aan. 

Een goed doordacht curricu-
lum, uitstekende didactische 
bekwaamheid van de docenten en 
optimale faciliteiten zorgen ervoor 

dat studenten het beste uit de 
opleiding en uit zichzelf halen. Zo 
bereiden ze zich optimaal voor op 
hun beroepspraktijk. 

Als College van Bestuur zijn wij 
voorwaardenscheppend, zodat de 
professionals in de faculteiten hun 
werk kunnen doen. Kwaliteitszorg 
speelt daarbij een cruciale rol. Op 
gezette tijden worden de opleidin-
gen onderworpen aan accreditatie 
en worden studenten, alumni en 
medewerkers bevraagd, maar 
kwaliteit heeft doorlopend onze 
aandacht. Samen met de directeu-

ren vergewissen wij ons er voort-
durend van dat de kwaliteit hoog 
is en sturen wij, waar nodig, bij.

Kwaliteitszorg gaat over alle 
manieren waarop je onderzoekt 
of je het goed doet en of je het 
goede doet: door vakevaluaties, 
studentenenquêtes, feedback van 
alumni, rendementscijfers, etc. De 
essentie van excellent opleiden is 
dat je altijd bereid bent tot zelfre-
flectie en zoekt naar verbetering. 
Onze interne managementinstru-
menten helpen ons om regelmatig 
te peilen hoe we er voor staan en 
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In december bezoekt de Validatiecommissie 
Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) de AHK. De 
commissie is positief over de inhoud en het 
niveau van het onderzoek en de kwaliteitscul-
tuur. De commissie constateert echter dat er 
nog geen sprake is van een voldoende functio-
nerend systeem van kwaliteitszorg. Om deze 
reden wordt het onderzoeksbeleid van de AHK 
voorwaardelijk gevalideerd. In 2014 vindt een 
vervolgbezoek plaats.

Lectoraten
Aan de AHK zijn facultaire en faculteitsover-
stijgende lectoren verbonden. De facultaire 
lectoren zijn mede verantwoordelijk voor de 
theorievorming en het onderzoeksaspect in 
de bacheloropleidingen, de ontwikkeling van 
het masteronderwijs en in sommige gevallen 
ook voor de uitvoering van het masteronder-
wijs. De faculteitsoverstijgende lectoren leve-
ren een bijdrage aan de theorievorming en de 
onderzoekscomponent in het onderwijs en zijn 
daarnaast verantwoordelijk voor het onderzoek 

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

actuele doelen van de onderzoeksprogramma’s 
die op verschillende niveaus in de hogeschool 
en de faculteiten worden uitgevoerd, verwijzen 
naar verbetering van de inhoud en de uitvoe-
ring van het onderwijs, zowel op bachelor- als 
op masterniveau. Het onderzoek is daarom 
veelal praktijkgericht.

Verankering in de faculteit
In haar Instellingsplan 2013-2018 schetst de 
AHK een generieke visie op onderzoek, die 
voldoende ruimte biedt voor een invulling op 
facultair niveau. Het onderzoeksbeleid wordt 
verankerd in facultaire plannen waarin invul-
ling wordt gegeven aan onderzoek in relatie 
tot het onderwijs. De facultaire ambities slui-
ten aan bij de kerndoelen van de AHK, zoals 
excellent opleiden, een stevige profilering 
met name in de stad Amsterdam en het bij-
dragen aan de ontwikkeling van de creatieve 
industrie. 

voortdurend te werken aan het 
behoud van de kwaliteit. 

Zaken die ook van belang zijn voor 
excellent opleiden, zoals cultureel 
ondernemerschap, alumnibeleid, 
onderzoek, internationalisering 
en interdisciplinariteit, krijgen 
extra input en ondersteuning 
vanuit de centrale organisatie. 
Op die manier werken we samen 
aan verbetering, ieder vanuit zijn 
eigen rol.



Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 10 

binnen hun domein. De lectoren treden als 
coach op bij de promotietrajecten van docen-
ten. De AHK ondersteunt deze door het aan-
bieden van promotievouchers.

So you think you can’t draw?
Margot Verhoeven en Wilma van Wijnen, 
alumni Docent beeldende kunst en vormgeving

Kinderen hebben recht op goed 
tekenonderwijs. Zij moeten zich 
niet belemmerd voelen om te 
tekenen. Daarom hebben wij het 
verschijnsel ‘het dode teken-
punt’ eens goed bestudeerd in 
het onderzoek So you think you 
can’t draw. Dit komt veel voor bij 
kinderen in de bovenbouw van de 
basisschool. Ze vinden dat hun 
tekeningen niet voldoen aan hun 
eigen realistische maatstaven. 
Het gevolg is dat ze vanaf de mid-
delbare school roepen dat ze niet 
kunnen tekenen en dat houden ze 
hun hele leven vol. 

Wij wilden weten waardoor dit 
wordt veroorzaakt en hoe het aan-
gepakt kan worden. Omdat goed 
tekenonderwijs aan de basis staat 
van vaardigheden als technisch 
en ruimtelijk inzicht, executieve 
vaardigheden, concentratie en 
meervoudige intelligentie, is 
het belangrijk dat kinderen niet 
gefrustreerd raken tijdens de 
tekenles. 

Tijdens onze afstudeerpresenta-
ties hebben we volwassenen laten 
tekenen die vaak bij hoog en laag 
beweerden dat ze er niets van 

terecht zouden brengen. Achteraf 
waren ze verbaasd en kinderlijk 
trots over hun eigen prestaties.

De reacties die ons onderzoek 
heeft opgeleverd sterken ons in de 
overtuiging dat we iets moois tot 
stand kunnen brengen. Wij willen 
niet een oude methode nieuw 
leven inblazen, maar met nieuwe 
lessen het tekenonderwijs in 
Nederland een impuls geven. Dit 
is dus eigenlijk pas het begin.

Academie 
voor Beeldende 
Vorming 
De Academie voor Beeldende Vorming 
leidt studenten met beeldend vermogen 
op tot vakbekwame kunsteducatoren die 
ontwikkelingen in het werkveld, de kun-
sten en de maatschappij volgen en daarop 
anticiperen. De afgestudeerden zijn zowel 
in het onderwijs werkzaam als in de bui-
tenschoolse kunsteducatie. Naast de vol-
tijdopleiding is er een deeltijdvariant voor 
studenten die de studie met werk in de 
kunsteducatie combineren en een verkort 
deeltijdprogramma voor afgestudeerden 
van een kunstacademie die zich willen 
kwalificeren voor het docentschap.
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Het onderzoek So you think you 
can’t draw werd genomineerd 
voor de AHK Eindwerkprijs.

Organisatieverandering
De directeur van de Academie voor Beeldende 
Vorming, Robert Smit, treedt na zes jaar lei-
ding aan de Academie te hebben gegeven per 
november terug; in de ontstane vacature wordt 
voorzien door de aanstelling van interim-direc-
teur Mathilde Zierikzee, die zich onder meer 
richt op de voorbereiding van de accreditatie. 
Ook wordt een interim-manager aangesteld die 
zich concentreert op facilitaire zaken en die de 
voorbereiding van de tijdelijke verhuizing en 
renovatie van de Academie op zich neemt.

Bijzondere projecten en 
ontwikkelingen in de leeromgeving
Artist in Residence Eboman
In april is de sample- en remixkunstenaar 
Eboman als Artist in Residence te gast bij de 
Academie voor Beeldende Vorming en de oplei-
ding Docent muziek van het Conservatorium 
van Amsterdam. Met een openbare lezing in 
de Bernard Haitinkzaal van het CvA verzorgt 
Eboman de aftrap van de themaweek Homo 

ludens, over de spelende mens. Studenten en 
docenten werken gedurende een week onder 
leiding van Eboman aan het remixen van 
gevonden en zelfgemaakt beeld- en geluids-
materiaal. Zij krijgen zo de kans om kennis 
en ervaring op te doen met interdisciplinaire 
samenwerking en populaire cultuur als bron-
materiaal en moderne technologie als creatief 
interdisciplinair gereedschap. De experimen-
ten resulteren in verschillende audiovisuele 
producties en in een interactieve performance. 
De themaweek wordt afgesloten met een sym-
posium en een forumdiscussie.

Zomerschool Amsterdam-Noord
Derdejaarsstudenten van de voltijdoplei-
ding verzorgen gedurende drie weken een 
taal- en kunstprogramma in het kader van 
een zomerschool voor basisschoolkinderen in 
stadsdeel Noord. Rond het thema water krij-
gen de kinderen ‘s ochtends taalonderwijs 
en gaan zij ‘s middags beeldend aan de slag. 
Daarnaast zijn er excursies opgenomen in het 
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programma, waaronder een uitstapje naar de 
Waterleidingduinen bij Vogelenzang. Tweede 
Kamerlid voor de PvdA Ahmed Marcouch reikt 
bij de afsluiting van de Zomerschool diploma’s 
uit aan de deelnemende leerlingen. Het nader-
hand verschenen Waterboekje geeft een terug-
blik op de ervaringen en resultaten.

Museumnacht
Tijdens de Museumnacht organiseren stu-
denten van de AHK activiteiten in het 
Rembrandthuis. In het kader van een stage 
fotograferen studenten van de Academie voor 
Beeldende Vorming bezoekers in de stijl van 
Rembrandt. Speciaal voor de Museumnacht is 
het atelier in het Rembrandthuis omgebouwd 
tot een fotostudio. De studenten bieden daar 
persoonlijke fotosessies aan in de kenmer-
kende schilderstijl van Rembrandt. Een student 
Techniek en theater van de Theaterschool licht 
de gevel van het Rembrandthuis uit en studen-
ten van de Reinwardt Academie bemensen de 
back office. 

Palais Paradiso 
Vierdejaarsstudenten presenteren de perfor-
mance The Game tijdens Palais Paradiso, een 
jaarlijks live beeldende kunst- en performance-
programma van Paradiso. Het thema van deze 
editie is The Talent Show: een knipoog naar 
de enorme hoeveelheid talentenjachten. In The 
Game gaan de academiestudenten met hun 
fictieve Instituut voor Technologie en Sociale 
Wetenschappen op zoek naar de meest intri-
gerende online identiteit onder het aanwezige 
publiek. Zij onderscheiden een verbaasde 
bezoeker met de fictieve Online Personality 
Award.

Internationale praktijkervaring
Iznik-keramiek
Studenten van de Academie voor Beeldende 
Vorming gaan naar Turkije om onderzoek te 
doen naar de Iznik-techniek, het onderglazuren. 
De studenten bezoeken moskeeën en musea 
in Istanbul en Iznik, met werken in deze tech-
niek. Ook gaan zij naar een kleine fabriek met 
ateliers en een productielijn waar speciale 

projecten op maat worden uitgevoerd. De stu-
denten leren deze techniek zelf uit te voeren en 
vergelijken de techniek van Iznik met die van 
Delfts Blauw. Voor Turkse studenten verzorgen 
zij een aantal lezingen over het Nederlandse 
schoolsysteem, het keramische Nederlandse 
erfgoed en moderne ontwikkelingen op dat 
gebied. 

Installatieproject in Noorwegen 
Derdejaarsstudenten bouwen in het kader 
van hun stage samen met vijftien studenten 
Beeldende Kunst van de Noorse Sunnhordland 
Folkehogskole, en onder leiding van docent en 
graffitiartiest John Cunningham een installatie 
van restafval op het eiland Halsnoy. Door mate-
rialen uit de omgeving te gebruiken, zoals hout, 
schroot van de scheepswerf en touw, ontstaat 
een blijvend kunstwerk. De studenten leren om 
in de praktijk een eigen signatuur te geven aan 
kunsteducatieve projecten en een nieuw per-
spectief op kunstonderwijs te ontwikkelen.

PROFILE20112012 
Begin juli exposeren de afstudeerders van 
de Academie voor Beeldende Vorming hun 
eindwerk. Het beeldend werk van de nieuwe 
lichting kunstdocenten bestaat uit schilde-
rijen, tekeningen, sculpturen, installaties en 
nieuwe media. Als opmaat naar hun eind-
examenexpositie PROFILE20112012 werken 
verschillende afstudeerders aan een gezamen-
lijk kunstwerk in het Amsterdamse metro-
station Waterlooplein. Steeds wisselende 
studenten werken aan hetzelfde beeldend 
werk in de etalagegalerie Inkijk, letterlijk een 
undergroundgalerie.

Onderzoek
In de opleiding wordt een onderzoekende hou-
ding bij studenten gestimuleerd, onder meer 
door het uitvoeren van een praktijkonder-
zoek, dat vaak voortkomt uit de stagepraktijk. 
Docenten doen onderzoek onder supervisie 
van het lectoraat Kunst- en cultuureducatie. 
De Academie is trekker van het landelijke pro-
ject Mediacultuur, de docentenopleidingen 
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beeldende kunst en vormgeving. Onderdeel 
hiervan is de jaarlijkse MediaCultuurprijs, die 
in 2012 voor de tweede keer op rij door een stu-
dentenduo van de AHK wordt gewonnen.

In 2012 wordt het promotieonderzoek Authentic 
art education remix van docent Emiel Heijnen 
voortgezet.

Academie van Bouwkunst

Academie 
van Bouwkunst
De Academie van Bouwkunst is een 
opleiding voor ontwerpers door ont-
werpers. Architectuur, stedenbouw en 
landschapsarchitectuur worden gezien 
als drie complete, zelfstandige disci-
plines die bewust gelijktijdig en deels 
gecombineerd worden aangeboden. Dit 
om de student voor te bereiden op een 
geïntegreerde beroepsuitoefening. De 
Academie meet zich via instroom, uitwis-
selingen en wereldwijde opgaven aan het 
internationale speelveld van masterop-
leidingen. De stad Amsterdam wordt als 
blijvende ontwerpopgave actief ingezet bij 
het onderwijs.

Het onderwijs aan de Academie is 
gericht op het opleiden van kritische 
ontwerpers. Het concurrent onderwijs-
model als didactisch concept - het paral-
lel aanbieden van masteropleiding en 
beroepservaringperiode - maakt dat de 
studenten de verplichte beroepserva-
ring al tijdens de opleiding opdoen en 
de opleiding snel kan inspelen op veran-
deringen in de praktijk. Afgestudeerden 
worden rechtstreeks opgenomen in het 
Architectenregister.

Ontwikkelingen in de organisatie
De opleidingshoofden worden aan de Academie 
voor een periode van vier jaar in deeltijd 
benoemd. Aan het begin van het studiejaar 
2012-2013 worden twee nieuwe hoofden aan-
gesteld: stedenbouwkundige en architect 
Arjan Klok volgt Rogier van den Berg op als 
hoofd van de masteropleiding Stedenbouw en 
Jarrik Ouburg volgt Machiel Spaan op als hoofd 
van de masteropleiding Architectuur. Klok 
en Ouburg hebben beiden een eigen bureau. 
Office Jarrik Ouburg werd in 2008 geselecteerd 
als een van de 44 meest veelbelovende jonge 
architectenbureaus van de Verenigde Staten en 
Europa. 

Bijzondere projecten en 
ontwikkelingen in de leeromgeving
Prijsvraag ‘Draw the Line’: van 
Amsterdam naar Almere en terug
In de winterterm Draw the Line onder leiding 
van lector Ton Schaap worden studenten in 
een prijsvraag uitgedaagd om een ontwerp 
te maken voor de IJmeerverbinding tussen 
Amsterdam en Almere. In het winnende multi-
disciplinaire ontwerp, een brug over het IJmeer, 
verbindt een metrolijn de twee snelst groeiende 
steden van Nederland met elkaar. Voor fietsers 
en wandelaars biedt de brug een serene erva-
ring van tijd, weersomstandigheden en vooral 
veel licht.

Nieuw leven voor een oud gebouw
In januari gaat de achtdaagse jaarlijkse winter-
workshop van start in het voormalig hoofdkan-
toor van verzekeringsmaatschappij Winterthur. 
Studenten onderzoeken wat er met een verlaten 
gebouw gebeurt dat wordt teruggegeven aan 
de buurt, de ruimtelijke en sociale omgeving. 
De internationale workshop gaat in op het com-
plexe en fascinerende systeem van activiteiten 
en gebeurtenissen die gebouwde ruimten tot 
leven wekken en karakter en identiteit geven. 

Tentoonstelling in ARCAM
Eind november opent in ARCAM de jaarlijkse 
afstudeertentoonstelling van de Academie 
van Bouwkunst met afstudeerprojecten van 



Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 14 

studenten Architectuur, Stedenbouw en 
Landschapsarchitectuur. De tentoonstelling 
wordt geopend door Ronald Rietveld die als 
visiting critic optreedt bij de nominaties van 
studenten voor deelname aan Archiprix 2013. 
In 2012 winnen twee alumni van de Academie 
de Archiprix; daarnaast ontvangt nog een oud-
student een eervolle vermelding.
 
Vijf lezingen over landschaps-
architectuur in Europa
De Academie van Bouwkunst organiseert 
in november en december vijf lezingen rond 
het thema landschapsarchitectuur in Europa. 
Naast Eric Luiten, Rijksadviseur voor het land-
schap, en Anouk Vogel, een van de meest 
spraakmakende landschapsontwerpers in 
Nederland, zijn drie sprekers te gast van de 
nieuwe Europese masteropleiding voor land-
schapsarchitectuur (EMiLA) waar ook de 
Academie deel van uitmaakt. 

Artist in Residence Rianne Makkink
Architect Rianne Makkink van Studio 
Makkink & Bey is in 2012 Artist in Residence 
aan de Academie van Bouwkunst. De span-
ning tussen het private en publieke domein 
is een belangrijk thema in haar werk dat 
ook internationaal in hoog aanzien staat. 
Op het programma staan de Capita Selecta-
lezingenreeks Women Pioneers, onder-
wijsprojecten en een zomerworkshop in 
de Noordoostpolder waar zij onder de titel 
Veldwerk met studenten werkt aan innovatieve 
pioniersprojecten.

Onderzoek
In de Academie is praktijkgericht onderzoek 
geïntegreerd in het onderwijs. Het onderzoek 
wordt onder meer vormgegeven door lectoren 
die op projectbasis aan specifieke vraagstel-
lingen werken.

Teruggeven aan de stad
Donna van Milligen Bielke, alumna Architectuur

Ik wilde het Stadhuis een 
prominente rol laten spelen 
in het dagelijks leven van alle 
Amsterdammers en bezoekers 
van de stad. Architectuur kan 
een middel zijn om mensen 
samen te brengen. Het idee om 
een nieuw ontwerp te maken 
voor het Amsterdamse stadhuis 
is ontstaan uit ergernis over het 
bestaande gebouw. Daarnaast 
heb ik tijdens mijn studie aan de 
Academie van Bouwkunst, tegen-
over de Stopera, menig zoekende 
toerist moeten teleurstellen met 

het feit dat het grote gesloten 
gebouw, dat zo pontificaal de ste-
delijke ruimte frustreert, toch echt 
het Amsterdamse stadhuis is.

Mijn ontwerp Reversed Boogie 
Woogie, een ode aan openbare 
stedelijke ruimte, is een gebouw 
in de stad en tegelijkertijd een 
stad in een gebouw. Een stel-
sel van colonnades, pleinen en 
nevenpleinen maken het gebouw 
doordringbaar. Door met de route 
aan te sluiten op de omliggende 
stadsstructuur verankert het 

gebouw zich in de stad. De grens 
tussen binnen en buiten wordt 
opgeheven door het afwisselen 
van de verschillende klimatolo-
gische condities van de open-
bare ruimtes. De schaal van het 
gebouw wordt in mijn ontwerp 
niet ontkend maar juist vergroot 
en het Amsterdamse stadhuis 
krijgt het aanzien dat past bij zijn 
functie.

Ik wilde een stadhuis maken met 
meer openheid en verbintenis met 
het stedelijk leven. Het heeft een 
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Lectoraat Design in Urbanism
In het kader van het onderzoek Design in 
Urbanism van lector Ton Schaap bezoeken stu-
denten en docenten Sint Petersburg. De resul-
taten in teksten, tekeningen, kaarten en foto’s 
worden na terugkeer in de Academie gepre-
senteerd. In de internationale masterclass New 
Amsterdam Central wordt op verschillende 
schaalniveaus gewerkt aan innovatieve ont-
werpen voor de Zuidas als een hoogwaardige 
stedelijke omgeving, die na afloop worden ten-
toongesteld in architectuurcentrum ARCAM.

Lectoraat Material & Design
De lezingenreeks Capita Selecta An 
Exacting Material gaat op reis naar Londen, 
Kopenhagen, Gent, Berlijn en Zürich. Lector 
Jan Peter Wingender presenteert zeven inter-
nationale architecten en bouwkundigen die 
spreken over de traditie van het gebruik van 
baksteen, de tektonische implicaties van 

het materiaal en de manier waarop baksteen 
wordt gebruikt in hedendaagse architectoni-
sche ontwerpen. 

Lectoraat Living Landscape
In juni gaat op tien locaties in Amsterdam de 
tentoonstelling Living Landscape van start. 
De tentoonstelling met negen posters en een 
video toont projecten van studenten van de 
masteropleiding Landschapsarchitectuur, met 
als onderwerp klimaatverandering, natuur en 
milieu, biodiversiteit, gezondheid, voedsel-
productie en cultureel landschap. Elke pos-
ter draagt een boodschap uit die het publiek 
attent wil maken op de betekenis van het vak-
gebied voor de leefomgeving.

Promotieonderzoek
In 2012 wordt het promotieonderzoek van Noël 
van Dooren, Representing the future landscape 
of The Netherlands, voortgezet.
 

Academie van Bouwkunst

laagdrempelig karakter, zodat elke 
burger zich er welkom voelt. In 
plaats van dat het gebouw de stad 
blokkeert, geeft het nu ook iets 
terug aan de stad.

Reversed Boogie Woogie werd 
genomineerd voor de Archiprix en 
de AHK Eindwerkprijs.
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Verder wordt de ontwikkeling van PCM (Profile 
Contemporary Music) met een pilot in 2012-
2013 mede mogelijk gemaakt door subsidie van 
Zestor in het kader van de professionele ruimte 
van de docent.

Symfonieorkest
Het symfonieorkest van het Conservatorium 
van Amsterdam werkt jaarlijks in twee projec-
ten aan de opbouw van een veelzijdig reper-
toire. Onder leiding van gastdirigent Adrian 
Prabava treedt het orkest in mei op met drie 
meesterwerken uit de laatromantiek. Prabava 
wordt alom geroemd vanwege zijn dynamische 
interpretatie van een breed repertoire. Tijdens 
de Amsterdamse Cello Biënnale werken de 
studenten van het Conservatorium samen met 
de Chinese componist Tan Dun. Het symfonie-
orkest speelt Tan Duns The Map samen met 
cellist Anssi Karttunen en solisten en artiesten, 
die Tan Dun filmde op het Chinese platteland. 
Zij worden geprojecteerd op drie schermen.

Concert Big Band
Justin DiCioccio, hoofd van het Jazz Arts 
Program aan de Manhattan School of 
Music, is tweemaal per jaar te gast bij het 
Conservatorium van Amsterdam. In 2012 leidt 
hij de Concert Big Band in het bijzondere pro-
ject Stan Kenton Big Band Retrospective: het 
werk van de legendarische componist en band-
leider Stan Kenton wordt hierin nieuw leven 
ingeblazen door de Concert Big Band. 

8e Internationale Saxofoonweek
In maart organiseert het Conservatorium 
van Amsterdam de achtste Internationale 
Saxofoonweek, met als thema De klassieke 
saxofoon in een veranderend muzikaal klimaat. 
Vijf dagen zijn er lessen, concerten, masterclas-
ses, lezingen, presentaties en workshops bij te 
wonen. Speciale gast is dit jaar de Franse saxo-
fonist Claude Delangle, die een concert geeft 
met de beroemde accordeonist Max Bonnay. 

Dutch National Opera Academy DNOA
Elk jaar worden door de Dutch National Opera 
Academy (DNOA, de master Opera van het 

Het Conservatorium van Amsterdam 
(CvA) is het grootste en meest veel-
zijdige conservatorium in Nederland. 
Met meer dan duizend studenten, een 
uitstekend docentencorps, en gesi-
tueerd in het hart van Amsterdam, 
is het in staat studenten op te leiden 
voor het topsegment van het natio-
nale en internationale werkveld. Het 
CvA biedt hiertoe opleidingen in alle 
genres, zowel bachelor als master, de 
opleiding Docent muziek, en de nati-
onale opleiding voor jong toptalent. 
Het CvA is door dit complete aanbod 
van genres en trajecten een volledige 
afspiegeling van het actuele muzie-
klandschap. Hierdoor speelt het een 
actieve rol in het vormgeven van de 
muzikale ontwikkelingen in deze tijd.

Conservatorium 
van 
Amsterdam

Bijzondere projecten en 
ontwikkelingen in de leeromgeving
Nieuwe afstudeerrichting
In 2012 start het Conservatorium van 
Amsterdam en het Nederlands Philharmonisch 
Orkest|Nederlands Kamerorkest de NedPhO/
CvA Orkestacademie. Deze masteracade-
mie is een gezamenlijk initiatief om CvA-
masterstudenten Klassieke muziek ervaring op 
te laten doen in een professioneel symfonie- en 
kamerorkest. De academie biedt excellente stu-
denten ruime leer- en stagemogelijkheden en 
daarmee optimale aansluiting op de beroeps-
praktijk en betere loopbaankansen. 

In september start het masterprogramma 
Live Electronics, waarin musici zich vanuit 
elk genre kunnen specialiseren in het com-
bineren van hun instrument met elektronica. 
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CvA en het Koninklijk Conservatorium Den 
Haag) twee volledig geënsceneerde operapro-
ducties uitgevoerd. Voorstellingen van Where 
the wild things are van Oliver Knussen en 
L’enfant et les sortilèges van Maurice Ravel, 
twee fantasieopera’s samengevat in een span-
nende double bill in een regie van Timothy 
Nelson, zijn in januari in Nederland en België 
te zien. In dit project werkt de Opera Academy 
opnieuw samen met het NJO Symfonieorkest 
onder leiding van Antony Hermus. In juni 
brengt de DNOA en het orkest van de afde-
ling Oude muziek van het Conservatorium van 
Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium 
Mozarts opera La finta giardiniera, onder lei-
ding van Julian Perkins en in een regie van 
Xander Straat. 

Samenwerking met het werkveld
Koninklijk Concertgebouworkest
Het Conservatorium van Amsterdam sluit 
een samenwerkingsovereenkomst met het 
Koninklijk Concertgebouworkest. Beide insti-
tuten kennen een lange gemeenschappelijke 
traditie die teruggaat tot de oprichting van het 
orkest in 1888. Leden van het KCO zijn vaak 
als hoofdvakdocent aan het Conservatorium 
verbonden. Deze samenwerking wordt geïn-
tensiveerd, zowel op vakinhoudelijk als op 
strategisch niveau. De samenwerking bestaat 
uit het scouten en opleiden van jong uitzon-
derlijk 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 Toptalent en de Nationale Master 
Orkestdirectie (NMO). 

Jazz Orchestra of the Concertgebouw
Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw (JOC) 
en de jazzafdeling van het  Conservatorium 
van Amsterdam sluiten een samenwerkings-
overeenkomst met als doel studenten ervaring 
op te laten doen in een professioneel jazzor-
kest, jonge musici bijzondere carrièrekansen 

te bieden en kennis en expertise te delen. In 
oktober krijgen jazzstudenten en -alumni in het 
Arrangers Project de kans hun werk te laten 
uitvoeren door het JCO. Het orkest speelt in het 
Bimhuis onder leiding van Henk Meutgeert en 
met gastsaxofonist Dick Oatts de geselecteerde 
arrangementen. 

De Nederlandse Opera
Vanuit de constatering dat operatalent schaars 
is, en de opleiding en coaching van jong 
talent kostbaar, sluit de Dutch National Opera 
Academy een samenwerkingsovereenkomst 
met De Nederlandse Opera. De samenwer-
king heeft als doel de aansluiting tussen de 
opleiding en de beroepspraktijk te optimalise-
ren. Om dat te bereiken gaan DNO en DNOA 
samenwerken op het gebied van talentont-
wikkeling. DNO fungeert in de overeenkomst 
ook als vertegenwoordigende partij van de 
andere professionele operagezelschappen in 
Nederland. Voor de operaseizoenen 2011-2012 
en 2012-2013 zijn maar liefst elf oud-studenten 
geëngageerd bij De Nederlandse Opera. 

Internationale contacten en 
projecten
Het Conservatorium van Amsterdam start 
een samenwerking met het conservatorium 
van Sao Paulo die zich toespitst op kennisde-
ling over het ontwikkelen van muzikaal topta-
lent, vanuit een brede basis, waarin ieder kind 
leert een instrument te bespelen. In Sao Paulo 
gebeurt dit in een lange leerlijn en door middel 
van een zeer gedegen onderwijssysteem. Het is 
een uniek systeem voor het opleiden en selec-
teren van muzikale talenten, door alle lagen van 
de bevolking, dat tot indrukwekkende resulta-
ten heeft geleid in een omgeving zoals die van 
de Braziliaanse favela’s. Kennisdoel voor Sao 
Paulo is het leren van de ervaring die het CvA 
heeft met het opleiden van musici voor de top 
van de beroepspraktijk.

Keep an Eye International 
Jazz Award 2012
Voor de vierde editie van de Keep an Eye 
Jazz Award werkt het Conservatorium van 
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Amsterdam samen met haar Amerikaanse 
partners en trekt het veel Amerikaanse talen-
ten. In een overvol Bimhuis strijden drie 
bands uit de Verenigde Staten en drie van het 
Conservatorium van Amsterdam om de Award. 
North by North East, bestaande uit studen-
ten van het Conservatorium van Amsterdam 
wint, gevolgd door MSM Jazz Quartet van de 
Manhattan School of Music. Het doel om de 
contacten met enkele vooraanstaande jazzop-
leidingen in de Verenigde Staten te versterken 
wordt mede met dit evenement gerealiseerd. 

Tienjarig jubileum Popmuziek
In september luidt de afdeling Popmuziek het 
tienjarig jubileum in met verschillende acti-
viteiten zoals de Amsterdam Electric Guitar 
Heaven. Naast het reguliere programma 
met vijftig shows per jaar staan ruim twin-
tig acts op het showcase festival Eurosonic 
Noorderslag. Verschillende bands worden uit-
geroepen tot 3FM Serious Talent of treden op in 
DWDD.

Docent muziek
Vanwege veranderende stromen van cultuur-
subsidies in met name Amsterdam groeit de 
behoefte aan muziekeducatie voor iedere leer-
ling tijdens de gehele basisschoolperiode. Om 
tegemoet te komen aan de vraag naar meer 
gekwalificeerde muziekdocenten in het pri-
mair onderwijs start in het najaar van 2012 
een extra groep zij-instromers aan de oplei-
ding Docent muziek. Deze musici krijgen dit 
traject als nascholing aangeboden en ontwik-
kelen in twee jaar tijd de kennis en vaardighe-
den die nodig zijn voor de vakleerkracht

Onderzoek
Een onderzoekende houding is essentieel voor 
elke muziekstudent. Onderdeel van de mas-
teropleiding is een individueel onderzoekspro-
ject, waarin studenten hun eigen expertise 
ontwikkelen en deze met anderen delen. 

Op het jaarlijkse research symposium pre-
senteren 67 masterstudenten zich met een 

Optredens op grote podia
Cristiano Menegazzo, eerstejaarsstudent master Klassiek 
slagwerk, met specialisatie Slagwerk en orkest

Voor mij is het Conservatorium 
van Amsterdam de optimale 
omgeving voor mijn masterop-
leiding. Er zijn zeven slagwerk-
docenten voor de verschillende 
instrumenten, waarvan er drie 
aan het Concertgebouworkest 
verbonden zijn. Alle drie zijn 
zij gespecialiseerd in orkes-
trale percussie, de specialisatie 
waarvoor ik ook gekozen heb. 
Aan het conservatorium in Italië 
had ik maar één docent voor alle 
instrumenten.

In 2012 heb ik meegedaan aan het 
orkestproject van het conservato-
rium onder leiding van de Chinese 
dirigent en componist Tan Dun. 
Ik bespeelde Chinese percussie-
instrumenten zoals cimbaal en 
stenen. Het afsluitende concert 
was in het Muziekgebouw aan ’t 
IJ. Het was een groot succes. 

In de master is ook veel ruimte 
voor onderzoek. Het is een verrij-
king en essentieel voor je ontwik-
keling als muzikant om onderzoek 
te doen. Daarnaast heb ik voor 

een wetenschappelijk onderzoek 
meegedaan aan een cursus 
auditeren, om te leren de zenuwen 
onder controle te houden. 

Naast mijn opleiding speel ik 
bij het European Union Youth 
Orchestra; drie van de zeven 
percussionisten studeren aan het 
Conservatorium van Amsterdam. 
In 2013 treden we op in het 
Concertgebouw. Ook ben ik als 
tweede percussionist verbonden 
aan het orkest van de Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia in 
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lecture-recital, een workshop of een open-
bare scriptiepresentatie. Het onderzoek wordt 
begeleid door docenten en externe begeleiders 
onder supervisie van de lector.

Lectoraat Muziek
Het lectoraat van Michiel Schuijer start in 
2012 met het project Gliding over the Hurdles 
of Performance, dat modellen beoogt te ont-
wikkelen voor het optimaal presteren onder 
grote druk. In dit onderzoek worden inzichten 
uit de sportpsychologie toegepast. In samen-
werking met Bewegingswetenschappen van 
de Vrije Universiteit wordt onderzoek gedaan 
naar aandachtsturing: waarop kunnen podi-
umkunstenaars in stressvolle situaties hun 
aandacht het beste vestigen? Om tot verdere 
bundeling te komen van kennis over excel-
lent presteren is het samenwerkingsverband 
uitgebreid met de Theaterschool en een aantal 
andere disciplines van de Vrije Universiteit 
en de Universiteit van Amsterdam. Het doel 
is om een expertisecentrum te vormen op het 

Rome. Met dit orkest doe ik in 
2013 mee aan de BBC Proms. 

Uiteindelijk hoop ik terecht te 
komen bij een groot symfo-
nieorkest. Ik denk dat ik met 
mijn masteropleiding aan het 
Conservatorium van Amsterdam 
goede kansen heb.

Conservatorium van Amsterdam

gebied van prestatietraining en de coaching 
van toptalent.

In 2012 worden twee publicaties in voorbe-
reiding genomen: The Dutchman and the 
Honeybees (samenstelling Jed Wentz), over 
muziek en dans in de Nederlandse republiek, 
en een monografie over de uitvoering van 
zeventiende-eeuwse gitaarmuziek van Lex 
Eisenhardt. 

Promotieonderzoek
In 2012 worden twee promotieonderzoeken 
voortgezet: Karnatische ritmiek als bron voor 
het onderwijs ten behoeve van de heden-
daagse muziek (Rafael Reina) en Practical 
Knowledge of preschool Music teachers on 
the learning of rhythm (Melissa Bremmer, ook 
verbonden aan de master Kunsteducatie). 
Barbara Bleij ontvangt in 2012 een promotie-
voucher voor haar onderzoek Jazzharmonie.
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De Nederlandse Filmacademie leidt stu-
denten op tot nationaal en internationaal 
toonaangevende, ondernemende makers 
van cinematografische producties voor 
diverse platforms. Uitgangspunt is het 
vertellen van verhalen in de cinemato-
grafische traditie, waarbij creativiteit, 
urgentie en innovatie de leidraad vor-
men. De Filmacademie reikt studenten 
kennis en vaardigheden aan om zich 
hun gekozen ambacht eigen te maken. 

Ze levert een essentiële bijdrage aan de 
filmcultuur door middel van permanent 
onderzoek naar de wijze waarop beeld 
en geluid zich tot elkaar verhouden en 
stimuleert een kritische en reflectieve 
houding van de makers. Het bachelor- en 
masteronderwijs staat in een open ver-
binding met de filmwereld; veel vooraan-
staande filmmakers laten zich graag als 
gastdocent uitnodigen om met de stu-
denten van de Filmacademie te werken.

Nederlandse Filmacademie

Samen zijn we meer
Casper Eskes, Niek Teunissen en Wim Boven.
Alumni opleiding Productie, Nederlandse Filmacademie

Al in de pre-productieperiode is 
er rond ons eindexamenproject De 
Club van Lelijke Kinderen een hype 
ontstaan. We begonnen met een 
echte club met website, clubkaart, 
clubbijdrage, alles erop en eraan. 
Meer dan drieduizend kinderen 
werden lid van de Club; duizend 
deden mee aan de castingsessies. 
De media ontdekten gauw dat er 
iets bijzonders gebeurde op de 
filmset en de cast van bekende 
Nederlanders had extra aantrek-
kingskracht. 

Om geld, middelen en ervaring 
binnen te halen hebben we verte-
genwoordigers van productiemaat-

schappijen en de publieke omroep 
als bestuursleden voor de club 
gevraagd. Ook hebben we cultu-
rele en jeugdfondsen aangeboord 
om de financiering rond te krijgen.

Voor ons was de bekroning van 
dit al een barstensvol Carré. 
Dolenthousiaste kinderen, hun 
ouders en veel media stonden langs 
de rode loper. Voor ons was het een 
volwassen premièremiddag.

Het is niet gebruikelijk in ons vak 
om als drie producenten samen 
te werken, maar wij doen dat 
al sinds ons eerste jaar aan de 
Filmacademie. Daar hebben we 

heel bewust voor gekozen en veel 
in geïnvesteerd omdat wij vinden 
dat we samen meer zijn. We vullen 
elkaar optimaal aan en hebben een 
eigen stijl ontwikkeld. Tijdens de 
studie hebben we bijzondere pro-
jecten gerealiseerd zoals Farewell 
Facebook, dat veel aandacht kreeg 
in binnen- en buitenland en Circus 
3D. We zetten onze samenwerking 
nu voort binnen ons bedrijf Umami 
Media.

Productie gaat volgens ons 
niet alleen over organiseren en 
financieren, maar ook artistiek en 
inhoudelijk spelen wij als produ-
cent een rol. Voor ons eindexamen 

zender voor kunst, cultuur en verdieping van 
de Publieke Omroep. 

Met de komst van Römer krijgt de 
Filmacademie een nieuwe organisatiestruc-
tuur, met een managementteam bestaande 

Veranderingen in onderwijs 
en organisatie
Vanaf september is televisiemaker en schrij-
ver Bart Römer de nieuwe directeur van 
de Nederlandse Filmacademie. Römer was 
vanaf 2009 netmanager Nederland 2, de 
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uit directeur, hoofd bachelor, hoofd master en 
hoofd financiën. Deze organisatorische veran-
dering komt voort uit het nieuwe beleidsplan, 
dat een beter gestroomlijnd organisatiemodel 
nastreeft. Hiermee wil de Filmacademie de 
organisatie van het onderwijs beter en inzich-
telijker structureren zonder aan kwaliteit in te 
boeten. Verder wil de Filmacademie aansluiten 
bij de Europese top van filmscholen, meer mas-
tertrajecten ontwikkelen en een Innovatielab 
realiseren.

Door de vernieuwing van het curriculum is 
2012 voor de Filmacademie een intensief, 
maar ook inspirerend jaar. Een curriculum is 
altijd in ontwikkeling, maar het blijft noodza-
kelijk met enige regelmaat het hele lespakket 
grondig door te lichten, en daar waar nodig 
bij te stellen. Het eerstejaarscurriculum wordt 
flink aangescherpt, met als uitgangspunt 
meer samenhang aan te brengen tussen de 
generieke filmfacetten in de breedte én een 
gelaagder begin tijdens de specialisatieweken, 

waarbij de diverse studierichtingen bij wijze 
van introductie de diepte in gaan. Ook wordt in 
2012 het curriculum van de opleiding Scenario 
inhoudelijk geactualiseerd en beter ingericht op 
de stappen die nog zullen volgen, met de doel-
stelling het schrijven in teams een belangrijk 
onderdeel van het curriculum te maken.

Bijzondere projecten en 
ontwikkelingen in de leeromgeving
Lightcraft camerasysteem 
In 2012 krijgt de Filmschool als eerste filmaca-
demie ter wereld beschikking over het geavan-
ceerde Lightcraft camerasysteem, waarbij in 
een green screen studio real time een gelaagd 
beeld - een virtueel beeld gecombineerd met 
fysiek aanwezige personen, voorwerpen of 
decor - kan worden bekeken op monitoren. 
Hiermee is de opleiding IMVFX (Interactieve 
media/visual effects) daadwerkelijk state of the 
art en voor de studenten betekent dit een aan-
zienlijke toename van hun mogelijkheden in 
het internationale werkveld. 

kozen wij ervoor om een film voor 
een groot publiek te maken, een 
film voor kinderen die spannend, 
maatschappelijk relevant en 
actueel tegelijk moest zijn. En dat 
is gelukt!

De Club van Lelijke Kinderen is 
bekroond met de publieksprijs van 
Het Keep an Eye Filmacademie 
Festival en werd geselecteerd voor 
het Nederlandse Film Festival en 
voor Cinekid. Het producenten-
team ontving eerder de Gouden 
Veer productie en de Speelfilm 
Producenten Award en de AHK 
Eindwerkprijs 2012. 
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Keep an Eye Filmacademie Festival
Begin juli vindt het Keep an Eye 
Filmacademie Festival plaats in EYE, het 
nieuwe Filmmuseum in Amsterdam. In de 
eerste festivalweek presenteren de bachelor-
studenten zich. De week begint met een 
dag speciaal voor pers en relaties met meer 
dan 300 aanwezigen. De dag wordt afgeslo-
ten met de uitreiking van de Topkapi Films 
Fictieprijs, de VPRO Documentaire Prijs en de 
VCP Fuji Student Commercial Award. Naast 
de filmvertoningen zijn er speciale program-
ma’s zoals een filmquiz, gepresenteerd door 
Isolde Hallensleben, een presentatie van de 
IMVFX-studenten, en een avond over crowd-
funding met onder anderen regisseur Eddy 
Terstall. Ook is gedurende de week een expo-
sitie van de studenten Production design te 
bezichtigen.

De tweede festivalweek begint met de offi-
ciële opening van de Master Graduation 
Show Below Sea Level – Explorations in Film. 
Zes masterstudenten presenteren hun afstu-
deerfilms en -installaties. Ook hun eerdere 
werk wordt vertoond, evenals afstudeerfilms 
van alumni. Daarnaast is er een programma 
met gesprekken van afstudeerders en (inter)
nationale gasten zoals filmmakers Danyael 
Sugawara en Philip Hartmann.

Prijzenregen Nederlands Film Festival
De Filmacademie valt veelvuldig in de 
prijzen: films en documentaires van de 
Filmacademiestudenten zijn wereldwijd  
geselecteerd voor belangrijke festivals. 
Tijdens het Nederlands Film Festival win-
nen de Filmacademiestudenten alle studen-
tenprijzen, terwijl voor het eerst alle catego-
rieën (de Tuschinski Award, de Dioraphte 
Award en de Filmproducenten Nederland 
Award) opengesteld zijn voor studenten van 
alle audiovisuele opleidingen in Nederland.

Writers for Europe symposium 
In april vindt de derde editie van Writers for 
Europe plaats, een internationaal symposium 
voor scenariostudenten van de filmscholen 

van Berlijn, Praag, en Brussel. Na twee eerdere 
edities in Berlijn is ditmaal de Filmacademie 
organisator en gastheer. De centrale vraag 
van het symposium luidt: Hoe kunnen verha-
len leren over taal- en landsgrenzen heen te 
reizen?

Onderzoek
De Filmacademie besluit tot het instellen van 
een Innovatielab waarin het onderzoek wordt 
samengebracht onder de supervisie van de 
lector. Het Innovatielab dient als aanjager voor 
onderzoek, onderwijsontwikkeling en kennis-
uitwisseling en maakt permanente reflectie 
en vernieuwing mogelijk in een flexibele orga-
nisatievorm. Het Innovatielab is geen aparte 
organisatorische eenheid, maar een virtueel 
lab met een flexibele en wendbare vorm. Dat 
maakt permanente aansluiting bij de snelle 
ontwikkelingen in het audiovisuele veld moge-
lijk. Het Innovatielab draagt bij aan die ont-
wikkelingen, en zorgt ervoor dat kennis en 
inzichten terugvloeien naar het onderwijs.

Als hoofd van de masteropleiding is de lector 
betrokken bij het individuele onderzoek van de 
masterstudenten dat tijdens het eindexamen-
festival in juli gepresenteerd wordt.

Artist in Residence Eyal Sivan
De belangrijkste activiteit van het lectoraat 
in 2012 is de residency van documentaire-
maker Eyal Sivan bij de masteropleiding. Zijn 
residency aan de Filmacademie dient een 
drievoudig doel: de ontwikkeling van Sivans 
eigen onderzoek naar de representatie van 
de perpetrator (de schuldige), de begelei-
ding van het individuele onderzoek van de 
masterstudenten en de verdere ontwikkeling 
van het onderzoeksperspectief van de mas-
teropleiding als zodanig (artistic research in 
film). Deze samenwerking is voor de master 
aanleiding om het bestaande programma 
te herstructureren. De samenwerking tus-
sen Sivan en de studenten leidt tot drie korte 
films, die deels door studenten afzonderlijk en 
deels door hen gezamenlijk worden gemaakt. 
Samen met Sivan wordt een aantal publieke 
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evenementen georganiseerd, waaronder de 
rondetafel found footage in the YouTube era 
tijdens het IDFA en een presentatie voor een 
perpetrator-tentoonstelling.

Professionalisering van de 
ondersteuning
In 2012 wordt de inrichting van het 
Studiepunt onder handen genomen. Alle 
praktische ondersteuning voor studenten is 
hierin samengevoegd, zoals de mediatheek, 
de cijferadministratie, het stagebureau, de 
ondersteuning bij excursies en de in- en 
uitschrijving.

Reinwardt Community
Op 1 februari wordt de Reinwardt Community 
voor werkveld, alumni, medewerkers en studen-
ten gelanceerd tijdens de Erfgoedarena Eens 
een vriend, altijd een vriend. Op de site (www.
reinwardtcommunity.nl) zijn naast de geschie-
denis van de Academie actuele onderwerpen 
vanuit onderwijs en werkveld te vinden. 

Gastdocenten
Zo’n 200 erfgoedprofessionals uit binnen- en 
buitenland verbinden zich jaarlijks voor gastles-
sen aan de Reinwardt Academie. Bijzonder in 
2012 is de inbreng van directeur dr. Susanna 
Pettersson van het Alvar Aalto Museum in 
Jyväskylä, Finland, in de master Museology. 
Ook Cecile Duvelle, hoofd Immaterieel erfgoed 
van UNESCO, geeft een indrukwekkende 
masterclass aan de masterstudenten. Ook 
organiseert de Reinwardt Academie samen 
met UNESCO Nederand een expertmee-
ting rond het thema van de ratificatie van het 
Immaterieel Erfgoed.

Eerste diploma’s archivistiek B
In juni krijgen de eerste twee studenten als 
onderdeel van hun bacheloropleiding Cultureel 
erfgoed het diploma archivistiek B uitgereikt. 
Om het diploma te behalen volgen de studen-
ten de minor Archieven, lopen een archief-
stage en schrijven een afstudeerscriptie op het 
gebied van de archivistiek.

Onderzoek
Het onderzoek van de Reinwardt Academie 
richt zich onder leiding van de lectoren Riemer 
Knoop en Hester Dibbits op verschillende erf-
goedpraktijken. Met het onderzoeksprogramma 

Reinwardt 
Academie
De Reinwardt Academie leidt professi-
onals op die vanuit een onderzoekende, 
ondernemende en inspirerende hou-
ding een deskundige en maatschappe-
lijk relevante bijdrage leveren aan het 
selecteren, beheren en communiceren 
van erfgoed. Afgestudeerden kunnen 
als erfgoedprofessional verantwoor-
delijkheid dragen voor kerntaken in 
diverse instellingen. Hierbij worden zij 
geleid door verworven praktijkervaring, 
kennis van de theorie en de mogelijk-
heid tot reflectie en een goed begrip 
van de samenhang daartussen. Als 
student leren zij relaties te leggen met 
maatschappelijke en ethische vraag-
stukken, zoals duurzaamheid en cultu-
reel eigenaarschap. Ook wordt er in het 
curriculum veel aandacht besteed aan 
internationale ontwikkelingen, in com-
binatie met interculturele aspecten. 

Ontwikkelingen in het onderwijs
Met ingang van het studiejaar 2012-2013 
wordt een curriculumwijziging voor het vierde 
jaar van de bachelor geëffectueerd, gericht op 
de afstudeerstage en het afstudeeronderzoek. 
Het lectoraat presenteert twee onderzoeks-
thema’s waar studenten met hun onderzoek 
op kunnen aansluiten. Binnen het derde jaar 
wordt extra ruimte gecreëerd voor speciali-
satie. Voor de vrije studieruimte worden de 
nieuwe vakken Immaterieel erfgoed en volks-
cultuur en Culturele contacten ontwikkeld.
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wil de Reinwardt Academie zich scherper profi-
leren als internationaal kenniscentrum. 

Erfgoedarena
Onder de noemer Erfgoedarena organi-
seert de Reinwardt Academie maandelijks 
een erfgoedbreed inhoudelijk debat. Deze 
erfgoedarena’s staan onder auspiciën van 
de lectoren. In 2012 komen thema’s als 
immaterieel erfgoed, representaties van 
migranten, collectiewaarderingssystema-
tiek van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, relatiebeheer en privatisering in 
de erfgoedwereld aan de orde. Er zijn twee 
Engelstalige afleveringen: over de wereld van 
de UNESCO-conventies en over de toekomst 
van de Nederlandse Museumvereniging en 
de British Museums Association. Tijdens 
deze laatste Erfgoedarena pitchen drie 
potentiële winnaars van de eerste ‘ICOM-
scriptieprijs’ voor innovatief, internationaal 
georiënteerd erfgoedbreed onderzoek.

Reinwardt Memorial Lecture
De vijfde Reinwardt Memorial Lecture wordt 
gehouden door Michael Shanks, hoogleraar 
Archeologie aan Stanford University. In zijn 
lezing Heritage and the Arts: a Paradigm 
in Design verbindt hij archeologie, als gelo-
kaliseerde, site-specifieke erfgoedzorg met 
performing arts. Een urgent thema, want 
omgang met erfgoed vindt nooit in een 
vacuüm plaats, maar heeft als contemporaine 
sociale praktijk een performatief karakter. 
Daarnaast hoort de tentoonstellingsprak-
tijk waarin erfgoed gecelebreerd wordt tot 
een van de kernen van wat wel de ‘creatieve 
industrie’ wordt genoemd.

ICTOP-committee 
Tijdens de internationale ICTOP-conferentie 
zijn docenten erfgoedstudies en museolo-
gie te gast bij de Reinwardt Academie om 
over de ontwikkeling van hun vak te praten. 
In deze context kijkt lector Hester Dibbits 

Durf te ondernemen
Marlies Don en Janique Smeets, vierdejaarsstudenten 
Cultureel erfgoed

Als onderdeel van de minor 
Cultureel ondernemen hebben wij 
in de voorjaars- en meivakantie 
2012 het museumbeheer van 
Vestingmuseum Naarden over-
genomen. Het was een bijzonder 
moment toen de directeur de sleu-
tel overhandigde en alle museale 
functies, van kassamedewerker 
tot directeur, aan dertig studen-
ten van de Reinwardt Academie 
overdroeg.

Een carte blanche is enorm 
uitdagend, er komt veel bij kijken 
als je een organisatie van a tot z 
moet vormgeven. We hadden een 

korte voorbereidingstijd. Ideeën 
te over, maar een structuur om 
die te realiseren was er niet 1, 
2, 3. Het heeft veel tijd gekost 
om het daarover eens te worden. 
Uiteindelijk werd duidelijk dat 
iemand de leiding moest nemen 
en dat we expertisegroepen voor 
marketing, activiteiten en sponso-
ring moesten vormen. Zo’n project 
is een goede leerschool; we zullen 
in de toekomst vaker met dit soort 
kwesties geconfronteerd worden. 
Uiteindelijk hebben wij een goed 
bezocht, geslaagd en kostendek-
kend programma georganiseerd.
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vanuit etnologisch perspectief naar de kleu-
ring van het erfgoedbrede curriculum van 
de Reinwardt Academie door haar museolo-
gische traditie. Collega-lector Riemer Knoop 
presenteert zijn visie op de veranderde eisen 
aan museumopleidingen in een tijd van toe-
nemende deïnstitutionalisering.

Master Museology
Lector Hestor Dibbits is tevens hoofd van de 
internationale Master of Museology en bege-
leidt de studenten bij hun projecten. In 2012 
presenteren zij een projectplan voor het Finse 
architectuurmuseum Alvar Aalto, dat in 2016 
en 2017 sluit voor een renovatie. De focus van 
het plan ligt op het aantrekken van publiek 
en de visie op en realisatie van een architec-
tuurmuseum in de moderne samenleving.

Promotieonderzoek
In 2012 worden twee promotieonderzoeken 
voortgezet: The connections between the 

Ook voor het museum was dit een 
avontuurlijke onderneming. Het 
heeft voor veel publiciteit gezorgd. 
Ter afsluiting hebben wij gerap-
porteerd over onze bevindingen 
en aanbevelingen gedaan over het 
gebruik van social media, crowd 
funding, et cetera. De volgende 
lichting studenten is uitgenodigd 
om het museum voor een poosje 
over te nemen, dus blijkbaar is het 
goed bevallen.

Als afsluiting van de minor heb-
ben we het symposium Durf te 
ondernemen georganiseerd, waar 
dit project als case study diende. 

Durf te ondernemen, dat is wat 
we vooral geleerd hebben van ons 
project. Juist nu de erfgoedsector 
op zoek gaat naar creatieve oplos-
singen om het ambitieniveau op 
peil te houden, is cultureel onder-
nemen belangrijker dan ooit.

Reinwardt Academie

field of social development and the field of 
heritage (Paula dos Santos), en De Reinwardt 
Academie en de ontwikkeling van museo-
logie als wetenschap in Midden-Europa 
(Léontine Meijer-van Mensch).
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masterruimte en de talentontwikkeling in 
samenwerking met de beroepspraktijk vindt 
sinds 2011-2012 met Atelier Oerol een pilot 
plaats, die met name gericht is op de mogelijk-
heden van duale masterprogramma’s in samen-
werking met het werkveld. Dit project resulteert 
onder andere in het internationale symposium 
Locatie, Landschap, Theater en in het aanbie-
den van de door DasArts ontwikkelde feedback-
methode. Na afronding van het project worden 
conclusies en aanbevelingen geformuleerd voor 
toekomstige samenwerkingen met professionele 
instellingen ten behoeve van een breder aanbod 
binnen het masteronderwijs.

Samenwerking met  
Het Nationale Ballet
De bestaande samenwerking tussen de 
Nationale Balletacademie en Het Nationale 
Ballet krijgt een extra impuls door de instelling 
van een Junior Company door Het Nationale 
Ballet. In dit aspirant dansgezelschap kunnen de 
NBA-studenten gedurende twee jaar de nodige 
praktijkervaring opdoen. Het eerste jaar als sta-
giair (onder intensieve begeleiding vanuit de 
opleiding en het gezelschap), het tweede jaar als 
volwaardig en zelfstandig danser in dienst van 
Het Nationale Ballet. De Junior Company is de 
laatste fase van de herinrichting van de ballet-
opleiding naar de opzet van de Young bachelor, 
waarvoor financiële steun is verkregen van het 
SIRIUS-programma voor excellentie in het hoger 
onderwijs.

Bijzondere projecten en 
ontwikkelingen in de leeromgeving
Jaarlijks worden binnen de Theaterschool 120 
tot 150 grotere en kleinere dans- en theaterpro-
ducties gerealiseerd. Deze worden geheel door 
studenten verzorgd, in samenwerkingsverban-
den tussen de uitvoerende studierichtingen, de 
richtingen die makers en docenten opleiden en 
de opleidingen Scenografie, Techniek en theater 
en Productie podiumkunsten. In 2012 maken 
studenten van de opleiding Theaterdocent bij-
voorbeeld de voorstelling Lang zullen wij leven in 
samenwerking met Theatergroep de Slapelozen 
en ruim zestig amateurspelers/buurtbewoners. 

Organisatieverandering
In 2012 wordt het eerste deel van het verander-
proces van de Theaterschool afgesloten. Doel 
van dit in 2011 ingezette proces is om een aca-
demie voor dans en theater te ontwikkelen met 
een heldere identiteit en inhoudelijk samenhan-
gende en samenwerkende opleidingen en een 
slagvaardige organisatie, die snel en adequaat 
kan anticiperen op vragen en ontwikkelingen 
uit het werkveld. Op basis hiervan wordt in 
2012 een actieplan ontwikkeld met als kern een 
nieuwe organisatiestructuur, die een inhoude-
lijke meerwaarde heeft. Jan Zoet, die in 2013 als 
directeur aantreedt, zal het proces de komende 
jaren verder vormgeven.

Onderwijsontwikkeling
In het kader van de ontwikkeling van de 

de 
Theaterschool 
De Theaterschool leidt ambachtelijke, 
geëngageerde scheppende, uitvoerende 
en docerende podiumkunstenaars op, 
die een leven lang kunnen functione-
ren in de veeleisende praktijk van kunst 
en cultuur. Kenmerkend voor de kwa-
liteit van de Theaterschool is dat haar 
alumni werkzaam zijn in de volle breedte 
van het theater- en danswerkveld. Het 
merendeel hanteert een hybride beroeps-
praktijk en opereert in een steeds inter-
nationaler wordende context.

In de eerste jaren van de opleidingen 
wordt de vakspecifieke basis gelegd; 
in de hogere jaren wordt studenten de 
mogelijkheid geboden om een eigen 
invulling te geven aan hun leerroute en 
om meer in multidisciplinaire verbanden 
te werken. Zo geeft de Theaterschool op 
termijn het talent verschillende dimen-
sies mee.
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Studenten Scenografie verzorgen de ensce-
nering van het muziektheater Megalopolis, en 
komen daarbij in aanraking met alle aspecten 
van het theatermaken en -produceren. De tech-
nische en organisatorische realisatie van dit bij-
zondere samenwerkingsproject met de György 
Ligeti Academy wordt verzorgd door studenten 
Techniek en theater en Productie podiumkun-
sten. Voor SNDO♥MTD worden derdejaars-
studenten van de SNDO uitgenodigd om een 
choreografie te maken voor de tweedejaarsstu-
denten van de opleiding Moderne theaterdans.

Creative Producing
De opleiding Productie podiumkunsten organi-
seert het symposium Creative Producing, met 
internationale gasten over de rol van de creative 
producer en zijn specifieke vermogen kunste-
naar, gemeenschap en financiering vanuit een 
artistieke identiteit bij elkaar te brengen om zo 
draagvlak en alternatieve financiering te creëren.

Artists in Residence
Binnen het Artist in Residence (AIR)-
programma van de AHK maakt theatermaker 
Rieks Swarte samen met studenten Techniek en 
theater de installatie Cabanon, een ‘zelfportret in 
architectuur’ die gebaseerd is op ontwerpen van 
Le Corbusier. Choreograaf Ugo Dehaes werkt 
met studenten van de opleidingen Moderne 
theaterdans en Productie podiumkunsten aan 
het locatieproject Protest en Benoît Lachambre 
maakt met de 37 studenten van de SNDO 37 
solos/Snakecharmers’ Ball.

Cultureel ondernemerschap
In het huidige politieke klimaat in Nederland 
wordt de waarde van kunst en cultuur princi-
pieel ter discussie gesteld; het publieke draag-
vlak moet opnieuw worden bevochten. Met een 
symposium over nieuwe vormen van cultureel 
ondernemerschap biedt de Theaterschool het 
debat een stimulans. Het symposium richt zich 
zowel op studenten, alumni en docenten als op 
collega’s uit het werkveld.

De nieuwe generatie theatermakers is niet 
bang voor subsidiekortingen, zo bewijst 

Theatergroep De Hollanders. Acht alumni 
van de Amsterdamse Toneelschool&Klein-
kunstacademie zetten in 2012 hun eerste stap-
pen op weg naar de oprichting van een theater-
gezelschap. Zij zijn vanaf eind maart te zien in 
de Nederlandse theaters met de reprise van hun 
afstudeervoorstelling De Hollanders van Arnon 
Grunberg, in regie van Gerardjan Rijnders.

Eindexamenvoorstellingen
Vanaf april zijn er traditiegetrouw publiekelijk 
toegankelijke eindexamenvoorstellingen van 
studenten te zien in de Theaterschool en in the-
aters en diverse andere locaties in de stad. Zo 
presenteert de opleiding Mime in samenwerking 
met Het Veem Theater Playtime, een klein festi-
val waar afstudeerders van de opleiding Mime 
hun individuele werk laten zien en zich tonen 
als speler. De jonge talenten van de Nationale 
Balletacademie presenteren hun kunnen in 
Dansers van Morgen in de Stadsschouwburg 
en dansen fragmenten uit klassieke balletten 
en choreografieën van moderne choreografen. 
Afstudeerders van de opleiding Theaterdocent 
presenteren zich in de Engelenbak tijdens 
de tiende editie van Passie & Professie. Eind 
juni staan de theaters in de binnenstad van 
Amsterdam in het teken van het International 
Theatre School Festival Amsterdam, het ITs 
Festival. Jonge, afstuderende podiumkunste-
naars uit binnen- en buitenland presenteren zich 
aan een divers publiek bestaande uit reguliere 
theaterliefhebbers, castingbureaus, program-
meurs, productiehuizen en pers. Met diverse 
afstudeervoorstellingen van dans- en theaterstu-
denten is de Theaterschool goed vertegenwoor-
digd op het festival.

Lancering Jan Kassies Fonds
Tijdens het afscheid van studentendecaan 
Pauline Beran wordt in april het Jan Kassies 
Fonds officieel gelanceerd. Het Jan Kassies 
Fonds, vernoemd naar de oprichter en eerste 
directeur van de Theaterschool, is bedoeld om 
talentvolle studenten financieel in staat te stel-
len hun studie met succes te voltooien. Steeds 
meer studenten worden getroffen door de hoogte 
van de collegegelden. Veel studenten van de 
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Theaterschool hebben al een andere bachelor- of 
masterstudie gevolgd voordat ze aan een van de 
dans- of theateropleidingen beginnen. Ook voor 
studenten uit landen die niet tot de Europese 
Unie behoren is een studie vaak onbetaalbaar en 
kan het fonds een bijdrage leveren.

Amsterdam International 
Summer School
In de zomer vindt in de studio’s van Het 
Muziektheater Amsterdam de tweede editie 
plaats van de Amsterdam International Summer 
School. Deze intensieve cursus wordt georga-
niseerd door de Nationale Balletacademie in 
samenwerking met Het Nationale Ballet en is 
bedoeld voor jonge balletdansers met een hoog 
tot professioneel niveau. Tijdens de cursus krij-
gen de studenten les van een aantal internatio-
nale topdocenten, alsmede van de balletmees-
ters en dansers van Het Nationale Ballet. Het 
imposante docentencorps bestaat onder anderen 
uit Susanne Jaffe (American Ballet Theatre), 
Igone de Jongh (Het Nationale Ballet), Wim 

Broeckx (Prix de Lausanne), Tim Percent (Leine 
& Roebana) en Ernst Meisner (Het Nationale 
Ballet). 

Onderzoek en lectoraat
Per september 2012 wordt Marijke Hoogenboom 
benoemd tot lector van de Theaterschool. Haar 
eerste opdracht is om in 2013 een werkplan 
te presenteren voor de inrichting, vormge-
ving en uitvoering van een onderzoekspro-
gramma op het gebied van dans en theater. De 
Theaterschool wil daarbij gebruik blijven maken 
van disciplineoverschrijdende verbanden en zich 
nadrukkelijk als kennisgemeenschap en partner 
voor de podiumkunsten in de stad presenteren.

In 2012 worden twee promotieonderzoeken 
voortgezet: Materially politically Body; the role 
of proprioception and kinesthetics in political 
subjectivity (Jeroen Fabius) en Mime en bewe-
gingstheater in Nederland 1951 – 2007 (Marijn 
de Langen).

Briljant geëngageerd 
George Tobal, alumnus Amsterdamse 
Theaterschool&Kleinkunstacademie

Voor mijn opleiding aan de 
Amsterdamse Toneelschool&-
Kleinkunstacademie heb ik zeker 
geen gebaande paden bewandeld. 
Ik ben geboren in Aleppo (Syrië) 
en woon vanaf mijn dertiende in 
Nederland. In het asielzoekerscen-
trum droomde ik ervan om ooit op 
de planken te staan. Niet voor de 
roem, maar om iets voor anderen 
te betekenen en om mensen te 
raken. Zelf keek ik vroeger veel 
films, cabaret en comedy shows 
om te ontsnappen aan de realiteit 
van het asielzoekerscentrum.

Na de opleiding Autotechniek 
kwam ik bij theatergroep DOX 
terecht. Dat was het eerste 
opstapje naar mijn toneel- en 
kleinkunstopleiding. Het is bij-
zonder om toegelaten te worden 
tot deze opleiding, temeer omdat 
ik niet beschikte over de juiste 
vooropleiding. De docenten heb-
ben blijkbaar mijn passie en talent 
gezien. 

Mijn afstudeervoorstelling 
Vertreksvergunning is geba-
seerd op mijn eigen verhaal. Een 

recensent van het NRC typeerde 
de voorstelling als ‘briljant enga-
gement’ en daar ben ik uiteraard 
trots op. Men ziet in mij gelukkig 
in de eerste plaats een thea-
termaker en acteur. Ik wil niet 
koketteren met mijn verhaal, maar 
degenen die hun verhaal niet zelf 
kunnen vertellen een stem geven. 
Ik wil als theatermaker laten zien 
dat het anders kan, anders moet.

Kunst kan troosten en sterker 
maken, dat heb ik aan den lijve 
ondervonden. Daarom maak ik 
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theater. Ook help ik daarom elke 
zomer met de organisatie van een 
creatief kamp voor kinderen van 
asielzoekers, zodat zij door kunst 
hun eigen verhaal vorm kunnen 
geven.

George Tobal werd geselecteerd 
voor The Best of ITs on Tour 
2012 en was finalist bij de ECHO 
Award, de landelijke stimulerings-
prijs voor nietwesters allochtoon 
toptalent.

Lectoraat Kunstpraktijk en 
artistieke ontwikkeling
Binnen het lectoraat van Marijke Hoogenboom 
vormen interdisciplinariteit, experiment en 
innovatie belangrijke pijlers. Het Artist in 
Residence AIR-programma stimuleert de con-
frontatie met actuele artistieke impulsen en 
biedt ruimte om de praktijk in huis te halen en 
kunstenaars uit te nodigen die het onderwijs 
en het artistiek beleid aan de hogeschool kun-
nen bezielen, vaak via onverwachte dwars-
verbanden. Per september zet het lectoraat 
uitsluitend nog het AIR-programma voort, en 
treedtMarijke Hoogenboom aan als lector van 
de Theaterschool.

In het kader van het AIR-programma zijn 
in 2012 theatermaker Rieks Swarte bij de 
opleiding Techniek en theater, choreograaf 
Ugo Dehaes bij de opleidingen Moderne the-
aterdans en Productie podiumkunsten en 
Benoît Lachambre bij de School voor Nieuwe 
Dansontwikkeling op bezoek. Op uitnodiging 
van de master Film werkt Eyal Sivan aan 
onderzoeksprojecten; sample- en remixkun-
stenaar Eboman is verbonden aan de docen-
tenopleidingen Muziek en Beeldende kunst en 
vormgeving en architect Rianne Makkink aan 
de Academie van Bouwkunst.

De lector is als coproducent betrokken bij pro-
jecten die bijdragen aan artistieke ontwikkelin-
gen, onder andere bij het symposium Locatie, 
Landschap, Theater over nieuwe vormen van 
cultureel ondernemerschap en kunstpraktijken 
in de openbare ruimte, en bij We Live Here: An 
Academy, dit jaar in de vorm van een 32-uurs 
marathon: eight hours do not make a day, in 
samenwerking met Julidans en Frascati.

Faculteits-
overstijgende 
lectoraten
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Het lectoraat hecht aan een intensieve disse-
minatie van zijn resultaten. In 2012 verschij-
nen twee nummers van het magazine ON 
AIR over het AIR-programma en RTRSRCH, 
het periodieke tijdschrift van de onderzoeks-
groep ARTI. In 2012 geeft het lectoraat een 
aantal docenten de gelegenheid om artistiek 
onderzoek te doen op het gebied van dans en 
interculturele communicatie. Het onderzoek 
naar multimediatools voor danseducatie wordt 
afgerond.

Lectoraat Kunst- en cultuureducatie
Het lectoraat van Folkert Haanstra draagt door 
studie en onderzoek bij aan kennisontwikke-
ling op het gebied van de kunst- en cultuur-
educatie. Ook draagt het bij aan onderwijs-
ontwikkeling en aan professionalisering van 
docenten van de AHK-docentenopleidingen 
en van de master Kunsteducatie. Deze 
interdisciplinaire master valt onder het lec-
toraat, evenals het post-hbo-programma 
Beroepskunstenaars in de klas.

Vanuit het idee dat kunstonderwijs moet aan-
sluiten bij de leefwereld van jongeren, bij mon-
diale ontwikkelingen en bij ontwikkelingen 
in de actuele kunst, zijn de uitgangspunten 
voor Altermoderne kunsteducatie ontwik-
keld: intercultureel, procesgericht en leer-
linggestuurd. In opdracht van het lectoraat 
worden deze uitgangspunten in lessituaties 
onderzocht door Talita Groenendijk en Marike 
Hoekstra. De resultaten verschijnen in het 
onderzoeksrapport Altermoderne kunsteduca-
tie, dat tijdens een conferentie rond het thema 
in november gepresenteerd wordt.

Lot Siebe, docent aan de Theaterschool, 
werkt aan een pilot-onderzoek transculturele 
danstechniek en didactiek met het lectoraat 
Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling en 
diverse scholen in Amsterdam. Deze pilot is 
een vervolg op een onderzoek gebaseerd op de 
visie van Germaine en Patrick Acogny, Artists 
in Residence bij de opleiding Docent dans in 
2010.

De master viert in 2012 zijn eerste lustrum. 
Ter gelegenheid van de Unesco-week van 
de kunsteducatie exposeren zeven alumni 
van de eerste lichtingen in de hal van de 
Theaterschool. De expositie, mede georgani-
seerd door alumnivereniging MAKE!, toont 
een dwarsdoorsnede van de afstudeerprojec-
ten van de afgelopen vijf jaar.

In juli organiseert de master voor de tweede 
maal de succesvolle summer school Remix 
Culture. De zesdaagse nascholingscursus 
trekt docenten en masterstudenten uit bin-
nen- en buitenland. Special guests zijn kun-
stenaar Evan Roth en kunsteducator Paul 
Duncum.

Master 
Kunsteducatie
Naast de eerstegraads docenten-
opleidingen in de disciplines beeldende 
kunst en vormgeving, muziek, theater 
en dans biedt de AHK de interdiscipli-
naire masteropleiding Kunsteducatie 
aan, die kunstvakdocenten de moge-
lijkheid biedt zich verder te bekwamen 
door middel van onderzoek, kunstthe-
oretische verdieping en didactische 
innovatie, gekoppeld aan artistieke 
visieontwikkeling.
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Hoogtepunten



Acht alumni van de Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie richten Theatergroep De Hollanders op.

Onder leiding van gastdirigent Adrian Prabava treedt het symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam in 
mei op met drie meesterwerken uit de laatromantiek.



Conservatorium-band Über-ich wint de Grote Prijs van Nederland.

De voorstelling Een poppenhuis van Maren Bjørseth, 
student aan de Theaterschool, wint op het ITs Festival 
de Ton Lutz Award voor beste regie.

Tijdens een zomerworkshop in de Noordoostpolder werkt 
Artist in Residence Rianne Makkink van de Academie van 
Bouwkunst met studenten aan innovatieve pioniersprojecten. 



Ard Hoksbergen, alumnus master Architectuur, wint de Archiprix 2012 met zijn ontwerp Een kartuize 
voor Tubbergen.

De 40-koppige crossover-band AmBeCo, bestaande uit studenten Pop, Klassiek en Jazz, speelt muziek van 
David Bowie tijdens het openingsfeest VERS van de AHK.

In 2012 krijgt de Filmacademie als eerste filmschool ter wereld beschikking over het geavanceerde 
Lightcraft camerasysteem.



Artist in Residence Rieks Swarte maakt samen met studenten Techniek en theater de installatie 
Cabanon, een ‘zelfportret in architectuur’ die gebaseerd is op ontwerpen van Le Corbusier. 

In de winterterm Draw the Line worden studenten in een prijsvraag uitgedaagd om een ontwerp te 
maken voor de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere.



Studenten van de Academie van Bouwkunst winnen 
de eerste, derde en vierde prijs van de StedenbouwNU-
opdrachten 2012. Foto: De verborgen stad, Marijke 
Bruinsma

Keep an Eye Summer Jazz Concert op 28 juni in het 
Bimhuis met internationale studentenbands en de Concert 
Big Band van het Conservatorium van Amsterdam onder 
leiding van Justin DiCioccio.

Margot Verhoeven en Wilma van Wijnen worden met hun 
onderzoek So you think you can’t draw genomineerd voor 
de Eindwerkprijs 2012.

Marliene Stolker wint de eerste ICOM-prijs voor het meest 
innovatieve, internationaal georiënteerde museologische 
onderzoek.



Studenten van de Academie voor Beeldende Vorming 
fotograferen tijdens de Museumnacht bezoekers in de 
stijl van Rembrandt.

Derdejaarsstudenten bouwen in het kader van hun 
stage een installatie van restafval op het eiland 
Halsnoy in  Noorwegen. 

North by North East, bestaande uit studenten van het 
Conservatorium van Amsterdam, wint de Keep an Eye 
International Jazz Award 2012.

Documentairemaker Eyal Sivan is Artist in Residence bij 
de master Film.

Het symfonieorkest van het Conservatorium van 
Amsterdam onder leiding van Tan Dun treedt op tijdens 
de Amsterdamse Cello Biënnale.



Dionne Verwey, studente Mime, wint de Top Naeff Prijs 2012 voor haar afstudeervoorstelling Man 
en wordt genomineerd voor de AHK-Eindwerkprijs.

Derdejaarsstudenten van de Academie voor Beeldende Vorming verzorgen een taal- en kunstprogramma 
tijdens de zomerschool voor basisschoolkinderen in Amsterdam-Noord.

Op 11 mei vindt voor de vijfde keer de Reinwardt Memorial Lecture plaats. De lezing wordt gehouden 
door de Britse archeoloog Michael Shanks.



Artist in Residence Benoît Lachambre maakt met de 37 studenten van de School voor Nieuwe 
Dansontwikkeling 37 solos/Snakecharmers’ Ball.

Tijdens de winterworkshop onderzoeken studenten van de Academie van Bouwkunst 
wat er met een verlaten gebouw gebeurt dat wordt teruggegeven aan de buurt.



Tijdens het Nederlands Film Festival winnen de Filmacade-
miestudenten alle studentenprijzen: de Tuschinski Award, de 
Dioraphte Award en de Filmproducenten Nederland Award.

Sybren Roefs wint de Pieter Jan Abraham van Menschprijs 
voor de meest innovatieve scriptie op het gebied van erfgoed-
theorie en wordt genomineerd voor de AHK-Eindwerkprijs.

Op 10 juni gaat de afstudeerfilm De Club van Lelijke Kinderen in première in een uitverkocht Carré.

In december leidt Justin DiCioccio de Concert Big Band in 
het bijzondere project Stan Kenton Big Band Retrospective.



Artist in Residence Ugo Dehaes werkt met studenten van de opleidingen Moderne theaterdans en Productie podiumkun-
sten aan het locatieproject Protest. 

Studenten en docenten van de opleidingen Docent muziek en Docent beeldende kunst en vormgeving werken 
gedurende een week onder leiding van Artist in Residence Eboman aan het remixen van gevonden en zelfgemaakt 
beeld- en geluidsmateriaal.

Derdejaarsstudenten van de Reinwardt Academie nemen in de voorjaarsvakantie het museumbeheer van 
Vestingmuseum Naarden over. 





Deel 2 Feiten en cijfers
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Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten 
Studenten
aantal studenten AHK    
       bachelor         master          totaal 

  nationaliteiten          m/v

Personeel
       personen             fte          

totaal 842

dienstverband 
+ freelance (%)

onderwijs (%)
(in dienst)

onderwijs 58,5
onderwijsondersteunend 17,2

bedrijfsvoering 24,3

dienstverband 82,3
freelance 17,7

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Academie voor Beeldende Vorming
Academie van Bouwkunst
Conservatorium vanAmsterdam
Nederlandse Fimacademie
Reinwardt Academie
de Theaterschool
Master Kunsteducatie
Algemeen (College van Bestuur, Servicebureau, 
Hogeschoolraad, faculteitsoverstijgende lectoraten)

NL 2243, 
overig EER 518
niet EER 187

totaal 2384 totaal 564 totaal 2948

totaal 487,1

(in dienst)

vrouw 1676
man 1272

318

22
7

8
9134

2

599

5
3

4

227
3

7

318

192
27

62
19

3
7

31
5 66

9

3
6

9 16
2,

8

67 4
9,

952

40

202 109,1

9
6

7
7,5

2
5

15
,9

55 31,9

537

515
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Bacheloropleidingen
opleidingenaanbod per 1 januari 2013

opleiding accreditatie t/m

dans
klassieke dans, moderne theaterdans, jazz- en musicaldans, choreografie

31-12-2013

docent dans 31-12-2013

docent beeldende kunst en vormgeving 31-12-2014

cultureel erfgoed 31-12-2014

film en televisie 
regie fictie/documentaire, productie, scenario, camera/licht, production design, sound design, montage, 
interactieve media/visual effects (imvfx)

31-12-2014

theater
toneel en kleinkunst, mime, regie, scenografie, techniek en theater, productie podiumkunsten

31-12-2015

docent theater 31-12-2015 

docent muziek 31-12-2016

muziek
klassieke muziek, jazz, popmuziek, oude muziek

31-12-2016

Masteropleidingen 
opleidingenaanbod per 1 januari 2013

opleiding accreditatie t/m 

choreografie 31-12-2013

opera 16-07-2014

theater 09-06-2015

film 31-08-2015

architectuur 21-09-2015

landschapsarchitectuur 21-09-2015

stedenbouw 21-09-2015

museologie* 20-12-2016

kunsteducatie 02-10-2017

muziek 24-07-2018

*niet-bekostigde, postinitiële masteropleiding
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Academie voor 
Beeldende Vorming 
Studenten
aantal studenten nationaliteiten        kandidaten/toelatingen         m/v
           

Arbeidsmarkt afgestudeerden (%)*

*uit Kunsten-Monitor 2012, afgestudeerden lichting 2010-2011 in najaar 2012 bevraagd

voltijd 169
deeltijd 149
totaal 318

64

werkzaam als
scheppend/ 

uitvoerend kunstenaar/ 
vormgever/ ontwerper

54

werkzaamheden
uitsluitend binnen 

vakgebied

79

docent

20

uitsluitend buiten 
vakgebied

29

beleidsmatig/ manage-
ment/ organisatorisch 

medewerker

26

zowel binnen als 
buiten vakgebied

12

zelfstandige/ zzp-er/ 
freelancer

71

functieniveau past 
bij opleidingsniveau

NL 309
overig EER 7
niet EER 2

vrouw 248
man 70

196 93
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Personeel
   

Rendement (%)

onderwijs 38
onderwijsondersteunend/

bedrijfsvoering 17

onderwijs 22
onderwijsondersteunend 4,5

bedrijfsvoering 6,1

in dienst 96,8
freelance 3,2

Academie voor Beeldende Vorming

personen
(in dienst)

fte
(in dienst + freelance)

onderwijs (%)

docent beeldende kunst en vormgeving

diploma na       instroomjaar

2005 2006 2007

5 jaar 57 65 62

6 jaar 61 68

7 jaar 61
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Academie van Bouwkunst 
Studenten
aantal studenten  nationaliteiten      kandidaten/toelatingen         m/v

vooropleidingen
voorbereidende cursus architectuur 7

voorbereidende cursus stedenbouw 
en landschapsarchitectuur

5

Arbeidsmarkt afgestudeerden (%)*

*uit Kunsten-Monitor 2012, afgestudeerden lichting 2010-2011 in najaar 2012 bevraagd

master 227

100 45

docent

18 64

zelfstandige/ zzp-er/ 
freelancer

NL 190
overig EER 28

niet EER 9

85 0

uitsluitend buiten 
vakgebied

15

zowel binnen als 
buiten vakgebied

60

functieniveau past 
bij opleidingsniveau

vrouw 78
man 149

90 57

beleidsmatig/ manage-
ment/ organisatorisch 

medewerker

werkzaam als
scheppend/ 

uitvoerend kunstenaar/ 
vormgever/ ontwerper

werkzaamheden
uitsluitend binnen 

vakgebied
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Personeel
  

Rendement (%)

Academie voor Bouwkunst

onderwijs 7
onderwijsondersteunend/

bedrijfsvoering 18

onderwijs 9,8
onderwijsondersteunend 6,6

bedrijfsvoering 7,4

in dienst 9,4
freelance 80,6

personen
(in dienst)

fte
(in dienst + freelance)

onderwijs (%)

master architectuur

diploma na       instroomjaar

2005 2006 2007

5 jaar 13 17 8

6 jaar 33 32

7 jaar 56

master landschapsarchitectuur

diploma na       instroomjaar

2005 2006 2007

5 jaar 0 20 33

6 jaar 10 40

7 jaar 30

master stedenbouw

diploma na       instroomjaar

2005 2006 2007

5 jaar 13 25 0

6 jaar 25 42

7 jaar 31
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Conservatorium 
van Amsterdam
Studenten
aantal studenten nationaliteiten      kandidaten/toelatingen         m/v

vooropleidingen
vooropleiding muziek 91

afdeling jong talent 113

Arbeidsmarkt afgestudeerden (%)*

*uit Kunsten-Monitor 2012, afgestudeerden lichting 2010-2011 in najaar 2012 bevraagd
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66

68

4

19

29

71
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bachelor 699
master 192
totaal 891

NL 448
overig EER 320

niet EER 123

bachelor

master vrouw 348
man 543

1126

423

213

105

docent
zelfstandige/ zzp-er/ 

freelancer

uitsluitend buiten 
vakgebied

zowel binnen als 
buiten vakgebied

functieniveau past 
bij opleidingsniveau

beleidsmatig/ manage-
ment/ organisatorisch 

medewerker

werkzaam als
scheppend/ 

uitvoerend kunstenaar/ 
vormgever/ ontwerper

 werkzaamheden
uitsluitend binnen 

vakgebied
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Personeel

Rendement (%)

Conservatorium van Amsterdam

onderwijs 318
onderwijsondersteunend/

bedrijfsvoering 51

onderwijs 133,7
onderwijsondersteunend 17,2

bedrijfsvoering 18,8

in dienst 94,8
freelance 5,2

personen
(in dienst)

fte
(in dienst + freelance)

onderwijs (%)

bachelor docent muziek

diploma na       instroomjaar

2005 2006 2007

5 jaar 60 64 46

6 jaar 60 64

7 jaar 60

bachelor muziek

diploma na       instroomjaar

2005 2006 2007

5 jaar 67 68 67

6 jaar 72 70

7 jaar 72

master muziek

diploma na       instroomjaar

2007 2008 2009

3 jaar 80 75 87

4 jaar 81 76

5 jaar 82

master opera

diploma na       instroomjaar

2007 2008 2009

3 jaar 75 100 100

4 jaar 75 100

5 jaar 75
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Nederlandse Filmacademie 
Studenten
aantal studenten nationaliteiten      kandidaten/toelatingen         m/v

*geselecteerd in oktober 2012; zijn in januari 2013 aan de opleiding begonnen

Arbeidsmarkt afgestudeerden (%)*

*uit Kunsten-Monitor 2012, afgestudeerden lichting 2010-2011 in najaar 2012 bevraagd

bachelor 315
master 27
totaal 342

NL 312
overig EER 20

niet EER 10

master vrouw 148
man 194

91

73

9

0

18

27

82

82

bachelor

548

62

79

10*

docent
zelfstandige/ zzp-er/ 

freelancer

beleidsmatig/ manage-
ment/ organisatorisch 

medewerker

uitsluitend buiten 
vakgebied

zowel binnen als 
buiten vakgebied

functieniveau past 
bij opleidingsniveau

werkzaam als
scheppend/ 

uitvoerend kunstenaar/ 
vormgever/ ontwerper

 werkzaamheden
uitsluitend binnen 

vakgebied
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Personeel

Rendement (%)

Nederlandse Filmacademie

onderwijs 45
onderwijsondersteunend/

bedrijfsvoering 22

onderwijs 39,5
onderwijsondersteunend 11,9

bedrijfsvoering 6,8

in dienst 78
freelance 21

personen
(in dienst)

fte
(in dienst + freelance)

onderwijs (%)

bachelor film en televisie

diploma na       instroomjaar

2005 2006 2007

5 jaar 86 70 77

6 jaar 86 74

7 jaar 86

master film

diploma na       instroomjaar

2009

3 jaar 33
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Reinwardt Academie 
Studenten
aantal studenten nationaliteiten      kandidaten/toelatingen         m/v

Arbeidsmarkt afgestudeerden (%)*

*uit Kunsten-Monitor 2012, afgestudeerden lichting 2010-2011 in najaar 2012 bevraagd

0

38

0

47

100

15

14
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bachelor 537
master 62
totaal 599

NL 559
overig EER 24

niet EER 16

master vrouw 480
man 107
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n.v.t.

n.v.t.

150

21

docent
zelfstandige/ zzp-er/ 

freelancer

beleidsmatig/ manage-
ment/ organisatorisch 
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zowel binnen als 
buiten vakgebied

functieniveau past 
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werkzaam als
scheppend/ 

uitvoerend kunstenaar/ 
vormgever/ ontwerper

 werkzaamheden
uitsluitend binnen 

vakgebied
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Personeel
  

Rendement (%)

Reinwardt Academie

onderwijs 31
onderwijsondersteunend/

bedrijfsvoering 21

onderwijs 28,4
onderwijsondersteunend 9,5

bedrijfsvoering 7,5

in dienst 81
freelance 19

personen
(in dienst)

fte
(in dienst + freelance)

onderwijs (%)

bachelor cultureel erfgoed

diploma na       instroomjaar

2005 2006 2007

5 jaar 52 49 54

6 jaar 54 56

7 jaar 58
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de Theaterschool 
Studenten
aantal studenten nationaliteiten      kandidaten/toelatingen         m/v

vooropleidingen
Nationale Balletacademie 94

5 o’clock class 85

 

Arbeidsmarkt afgestudeerden (%)*

*uit Kunsten-Monitor 2012, afgestudeerden lichting 2010-2011 in najaar 2012 bevraagd

bachelor 515
master 19
totaal 534

NL 389
overig EER 118

niet EER 27

master vrouw 333
man 201

bachelor

1565

26

153

8

theater 80
dans 60

theater 60
dans 51

theater 30
dans 80

theater 0
dans 4

theater 20
dans 0

theater 40
dans 45

theater 80
dans 50

theater 78
dans 72

docent
zelfstandige/ zzp-er/ 

freelancer

beleidsmatig/ manage-
ment/ organisatorisch 

medewerker

uitsluitend buiten 
vakgebied

zowel binnen als 
buiten vakgebied

functieniveau past 
bij opleidingsniveau

werkzaam als
scheppend/ 

uitvoerend kunstenaar/ 
vormgever/ ontwerper

 werkzaamheden
uitsluitend binnen 

vakgebied
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bachelor dans

diploma na       instroomjaar

2005 2006 2007

5 jaar 64 56 74

6 jaar 64 56

7 jaar 64

bachelor theater

diploma na       instroomjaar

2005 2006 2007

5 jaar 70 60 69

6 jaar 71 63

7 jaar 72

bachelor docent dans

diploma na       instroomjaar

2005 2006 2007

5 jaar 76 48 70

6 jaar 76 52

7 jaar 76

bachelor theaterdocent

diploma na       instroomjaar

2005 2006 2007

5 jaar 56 44 50

6 jaar 56 44

7 jaar 56

De Theaterschool

master choreografie

diploma na       instroomjaar

2007* 2008 2009*

3 jaar - 100 100

4 jaar - -

5 jaar -

*tweejaarlijkse instroom

master theater

diploma na       instroomjaar

2007 2008 2009

5 jaar 100 100 67

6 jaar 100 100

7 jaar 100

Personeel

Rendement (%)

personen
(in dienst)

fte
(in dienst + freelance)

onderwijs (%)

onderwijs 151
onderwijsondersteunend/

bedrijfsvoering 51

onderwijs 105,2
onderwijsondersteunend 18,5

bedrijfsvoering 15,5

in dienst 71,4
freelance 28,6
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Master Kunsteducatie 
Studenten
aantal studenten nationaliteiten      kandidaten/toelatingen         m/v

Arbeidsmarkt afgestudeerden (%)*

*uit Kunsten-Monitor 2012, afgestudeerden lichting 2010-2011 in najaar 2012 bevraagd

Rendement (%)

40

64

90

0

uitsluitend buiten 
vakgebied

40

36

zowel binnen als 
buiten vakgebied

18

11

functieniveau past 
bij opleidingsniveau

master 37 NL 36
overig EER 1

vrouw 29
man 8

19 16

docent
zelfstandige/ zzp-er/ 

freelancer

beleidsmatig/ manage-
ment/ organisatorisch 

medewerker

werkzaam als
scheppend/ 

uitvoerend kunstenaar/ 
vormgever/ ontwerper

 werkzaamheden
uitsluitend binnen 

vakgebied

master kunsteducatie
diploma na       instroomjaar

2007 2008 2009
3 jaar 65 56 70
4 jaar 65 56
5 jaar 65
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Prijzen
Academie voor Beeldende Vorming
Kilian Langestraat, Beste 
Amateurstriptekenaar van Nederland, 
Groninger Stripmuseum | Marloes de Vries 
en Sarah van den Bosch, MediaCultuurprijs 
2012, lessenserie Streetview//Yourview

Academie van Bouwkunst
Marijke Bruinsma, Eervolle vermelding 
Stedenbouw, StedenbouwNU, Amsterdam 
| Jan Martijn Eekhof, stedenbouw, 1e 
prijs StedenbouwNu; nominatie Archiprix 
International Moskou. | Ard Hoksbergen, 
architectuur, Archiprix | Kim Verhoeven, 
architectuur eervolle vermelding, Archiprix | 
Thijs de Zeeuw, landschapsarchitectuur, 3e 
prijs StedenbouwNu | Herman Zonderland, 
stedenbouw, winnaar Archiprix

Nederlandse Filmacademie
Studenten
Marta Abad Blay (Interactieve media/Visual 
effects, 2012), La Jetée Prijs voor innovatie, 
Zinexin Film Festival, Ronda, Spanje, voor 
Sisters | David Boudestein (Camera/licht, 
2012), VCP Kodak Student Commercial 
Award, Keep an Eye Filmacademie Festival, 
voor commercial The End, Soon | Wim 
Boven, Casper Eskes, Niek Teunissen 
(Productie, 2012), Filmproducenten 
Nederland Award, Nederlands Film Festival, 
voor De Club van Lelijke Kinderen | Jonathan 
Elbers (Regie fictie, 2012), NCP Holland 
Publieksprijs, Keep an Eye Filmacademie 
Festival, voor De Club van Lelijke Kinderen | 
Shady El-Hamus (Scenario, 2012) Dioraphte 
Award, Nederlands Film Festival, voor Over 
Zonen en Magnesium | Joppe van Hulzen 
(Regie fictie, 2012), Topkapi Films Fictie Prijs, 
Keep an Eye Filmacademie Festival, voor 
Van de Wereld | Sam de Jong (Regie fictie, 
2012), Tuschinski Award, Nederlands Film 
Festival, KNF Prijs voor Beste Filmacademie 
Productie, voor Magnesium | Morgan 
Knibbe (Regie documentaire, 2012), 

Documentaire Wildcard, Nederlands Film 
Festival; VPRO Documentaire Prijs, Keep an 
Eye Filmacademie Festival, voor A Twist in 
the Fabric of Space | Mees Peijnenburg 
(Regie fictie, 2013), VERS Award, jonge 
makers, voor Wij waren wolven | Jamille van 
Wijngaarden (Regie fictie, 2014) en Wibout 
Warnaar (Productie, 2014), Prix Europa Best 
Video on Multilinguism by a Student, Prix 
Europa Broadcasting Festival, Berlijn, voor 
Snow White

Alumni
Shariff Korver (Regie fictie, 2011), Young 
CIVIS Media Prize, studentenfilms, Brussel, 
voor Geen weg terug | Joost Reijmers (Regie 
fictie, 2010), Audience Award, Palm Springs 
International ShortFest; Best Comedy, Aspen 
Shortfest; OFF’12 International Children 
and Youth Award, Odense International 
Film Festival; Silver Medal, wereldwijd: 300 
steden, Manhattan Short Film Festival, voor 
Een bizarre Samenloop van Omstandigheden, 
2011 

Conservatorium van Amsterdam
Studenten
Sebastiaan Kemner (trombone), een van 
de twee tromboneplaatsen, Orchester-
Akademie van de Berliner Philharmoniker 
| Elsa Benoit (Dutch National Opera 
Academy), beste vertolking van het 
opdrachtwerk, de publieksprijs en de jong 
talent-prijs, internationale zangconcours 
Symphonies d’Automne in Mâcon Frankrijk 
| Joëll Wilson (saxofoon, Junior Jazz 
College), eerste prijs in categorie 1 (12 
t/m 15 jaar); Persprijs; NTR Radio 6-prijs; 
Codarts Jazzprijs; Jazz Orchestra of the 
Concertgebouwprijs, Prinses Christina 
Jazzconcours | Stefan Bos (piano, Junior 
Jazz College), Wouter Kühne (slagwerk, 
Junior Jazz College), Gideon Tazelaar 
(saxofoon), Thijs Klaassen (basgitaar), 
Oosterdok 4, eerste prijs in categorie 2 (16 
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t/m 21 jaar), North Sea Jazz Festivalprijs, 
V Sessiona Jazzprijs, Jazz-cd-prijs, Prinses 
Christina Jazzconcours | Stefan Franssen 
(slagwerk), Liya Grigoryan (piano), Yoel 
Molina (gitaar) en Theo Balbig (contrabas), 
Stefan Franssen Group, eerste prijs in 
categorie 3 (t/m 21 jaar en studerend aan 
een vakopleiding van een conservatorium); 
HVC-prijs; Thelonious Radioprijs; een 
optreden in het Muziekgebouw aan ’t IJ; een 
optreden tijdens de Jazzdag in Rotterdam, 
Prinses Christina Jazzconcours | Noa 
Wildschut (viool, Sweelinck Academie), 
Concertgebouw Young Talent Award | 
Ben Weishaupt (zang; piano, Sweelinck 
Academie), eerste prijs eigen categorie 
Euregio-Vocalistenconcours | Lisette 
Carlebur (viool, Sweelinck Academie) en 
Xenia Evers (piano, Sweelinck Academie), 
eerste prijs, Rijnlands Muziekconcours | Olga 
Pashchenko (klavecimbel en fortepiano), 
eerste prijs, Critici-prijs, International 
Fortepiano Competition Premio Ferrari; 
eerste prijs Chopin Society; speciale 
prijs Chopin Society; internationale Hans 
von Bülow Pianoconcours, Meiningen 
(Duitsland); tweede prijs en publieksprijs, 
internationale concours Musica Antiqua, 
Brugge | Alexander Warenberg (cello, 
Sweelinck Academie), eerste prijs, 
negende internationale celloconcours 
Antonio, Kroatië | Mathilde Wantenaar 
(compositie), Donemus Aanmoedigingsprijs 
voor Vrouwelijke Componisten | Gulnara 
Shafigullina (zang), eerste prijs categorie 
opera, Internationaal Vocalistenconcours 
| Hannah Bradbury (opera), Mediaprijs | 
Pat Cleaver (bas), beste bassist, 34e Jazz 
Hoeilaart | Pol Belardi (basgitaar), winnaar, 
Orchestre National de Jazz Luxembourg 
2012 | Kim Spierenburg (viool) en Emma 
Roijackers (viool, Sweelinck Academie), 
de Labberté-Hoedemakerprijs, Peter de 
Grote Festival 2012 | Su Jin Jung (piano), 
Consorzio Terme Euganee Prize, festival 
Jazz by the Pool 2012, Italië | Stefan de Wijs 
(saxofoon), eerste prijs, 10th International 
Music Competiton Citta’ di Padova; Linkprijs, 

Cenakel in Tilburg | Morris Kliphuis 
(hoorn), Remco Menting (drums, alumnus), 
Timon Koomen (gitaar), Kapok, winnaar, 
Dutch Jazz Competition 2012 | Maarten 
Hogenhuis (saxofoon), beste solist, Dutch 
Jazz Competition 2012 | Laura Polence 
(zang), beste eigen compositie, Dutch 
Jazz Competition 2012 | Carter Muller 
(piano, Sweelinck Academie), winnaar 
Talentenjacht Concertgebouw | Alexandra 
Nepomnyashchaya (klavecimbel), winnaar 
concours; Czech Music Fund Foundation 
Prize; Bohuslav Martinů Prize, International 
Music Competition Prague Spring | Jasper 
van Damme (saxofoon), Conservatorium 
Talent Award, Jazz in Duketown | Mirjam 
Irene Kok (cello), winnaar Euroconcours 
Cello | Simone Müller (sopraansaxofoon), 
Dineke Nauta (altsaxofoon), Johannes 
Pfeuffer (tenorsaxofoon), en Paulina 
Kulesza (baritonsaxofoon), Ebonit 
Saxophone Quartet , winnaar Ottomani 
Saxofoonkwartetconcours Den Bosch | 
Jeanine van Amsterdam (viool), Van 
Amsterdam Duo, eerste prijs kamermuziek, 
49e Internationale Accordeonconcours in 
Klingenthal, Duitsland | Toms Rudzinskis 
(altsaxofoon), Matiss Cudars (gitaar), 
Joel Illerhag (contrabas), Kaspars 
Kurdeko, (drums), North by North East, 
hoofdprijs, Keep an Eye International 
Jazz Award | Liya Grigorian (piano), 
‘Best Dutch Musician’, Keep an Eye 
International Jazz Award | Sandor Lakatos 
(saxofoon), ‘Best Composition’-prijs, Keep 
an Eye International Jazz Award | Evgeni 
Novikov (saxofoon), eerste prijs, Concours 
International Tous en Scene, Dreux (Frankrijk) 
| Paul Lamarque (sopraansaxofoon), 
Miguel Ortega (altsaxofoon), Lucas 
Malec (tenorsaxofoon), en Juan Manuel 
Dominguez (baritonsaxofoon), Pannonica 
Tango Quartet, winnaar concours, Doble 
Ocho International Tango Festival | Lucie 
Horsch (blokfluit, Sweelinck Academie), 
eerste prijs categorie 1 (12 t/m 14 jaar), 
Prinses Christina Concours West 2; 
publieksprijs, Prinses Christina Concours 
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West 3 | Benjamin de Boer (contrabas, 
vooropleiding), tweede prijs categorie 2 (15 
t/m 19 jaar), Prinses Christina Concours 
West 4 | Mees Vos (hoorn, vooropleiding), 
aanmoedigingsprijs, Prinses Christina 
Concours West 5 | Richard Chang (piano), 
eerste prijs categorie 3 (conservatorium/
vooropleiding), Prinses Christina Concours 
West 6 | Iris Tjoonk (trombone), tweede prijs, 
Prinses Christina Concours West 7 | Felipe 
Ignacio Noriega (master Compositie), 
Publieksprijs, 2scoreMusicTheater-wedstrijd 
| Melissa Venema (trompet, vooropleiding), 
eerste prijs Concours International des RIC 
2012, Namen, België

Alumni
Andys Skordis (compositie), winnaar Buma 
Toonzetters Prijs 2012 | Valentijn Bannier, 
Cirque Valentin, Sena Performers POPnl 
Award 2012 | Lidy Blijdorp (cello), winnaar, 
Grachtenfestival Conservatoriumconcours 
| Thomas Beijer (piano), Publieksprijs, 
Dutch Classical Talent Award | Judith 
van Driel (viool), Marleen Wester (viool), 
Mark Mulder (altviool, student), en David 
Faber (cello), Het Dudok Kwartet, eerste 
prijs, 27e Charles Hennen Internationaal 
Kamermuziekconcours | Attila Vadasz 
(orgel), eerste prijs, Italiaanse orgelconcours 
Elvira di Renna | Marnix Dorrestein, 
Donata Kramarz, Chris Kok (Popmuziek), 
Über-Ich, Grote Prijs van Nederland, bands | 
Maarten Moerland, Sena Guitar Award 2012 
| Abel Paúl en Emre Kaleli (Compositie, 
2009; 2012), nominatie voor Gaudeamusprijs 
2013 | Odei Al-Magut (Jazz, trombone), 
stipendium van € 2500, Stichting Jazztalent | 
Maria Milstein (viool), Gideon den Herder 
(cello), Hannes Minnaar (piano), Van Baerle 
Trio, Kersjesprijs 2012 

Reinwardt Academie
Sybren Roefs, Pieter Jan Abraham van 
Menschprijs | Marliene Stolker, ICOM-prijs | 
Ilias Zian, Dr. Steven Engelsman Grant 

de Theaterschool
Studenten
Fleur van den Berg (Mime, 2011) en Nina 
Fokker (Mime), Best of ITs on Tour Prijs, 
ITs Festival Amsterdam, voor Gaan | Maren 
Bjørseth (Regie, 2012), Ton Lutz Award, ITs 
Festival Amsterdam, voor Een poppenhuis | 
Noora Hannula (Moderne theaterdans), Best 
original solo dancer 2012, Het Toneelhuis 
Antwerpen, voor 4 solo’s: Track 3, The Lonely 
Fire, Whitenoise en My Space | Judith 
Hetzel (DasArts), Arte creative - eager 
beaver award, Festival a/d Werf Utrecht, voor 
The Benefactor | Wouter Janmaat (Techniek 
en theater), masterclass Tisch School of the 
Arts in New York, competitie door firma 
Meyer | George Tobal (Amsterdamse 
Toneelschool&Kleinkunstacademie, 
2012), Finalist ECHO Award, Landelijke 
stimuleringsprijs voor niet-westers allochtoon 
toptalent voor Vertreksvergunning | Dionne 
Verwey (Mime, 2012), Top Naeff Prijs, voor 
Man

Alumni
Peter van Rooijen (Amsterdamse 
Toneelschool&Kleinkunstacademie, 2008), 
Wim Sonneveldprijs, Amsterdams Kleinkunst 
Festival, voor Team Peter | Hannah 
Hoekstra (Amsterdamse Toneelschool&
Kleinkunstacademie, 2010), Gouden 
Kalf, beste actrice, Grote Prijzen van de 
Nederlandse Film 2012 | Giulio d’Anna 
(SNDO, 2009), Dioraphte Dansprijs, Stichting 
Dioraphte, Prize Danza & Danza, Prize 
Anticorpi XL Collaboraction Italia, voor 
Parkin’son | Anne van Dorp en Paméla 
Menzo (Mime, 2006), Dioraphte Fringe 
Award, Nederlandse Dansdagen, voor 
Florence Foster Jenkins | Florentina 
Holzinger (SNDO, 2011), Prix Jardin 
d’Europe, IMPULSTANZ, voor Silk.
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Staat van baten en lasten over 2012 (x € 1.000)

2012 Begroting 
2012

2011

Baten

Rijksbijdragen 49.160 48.541 48.843

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 372 254 428

College- en cursusgelden 5.588 5.783 5.394

Baten werk i.o.v. derden 560 403 525

Overige baten 2.403 1.487 1.655

Totaal baten 58.083 56.468 56.845

Lasten

Personeelslasten 40.370 40.261 40.451

Afschrijvingen 4.637 4.742 5.871

Huisvestingslasten 3.569 3.785 3.362

Overige lasten 8.045 8.199 7.589

Totaal lasten 56.621 56.987 57.273

Saldo baten en lasten 1.462 -519 -428

Financiële baten en lasten -1.176 127 45

Netto resultaat 286 -392 -383

Financiën



63 Financiën

Balans per 31 december 2012 (x € 1.000)
(na resultaatbestemming)

Activa
2012 2011

Vaste activa

Materiële vaste activa 64.936 67.038

Financiële vaste activa 341 341

65.277 67.379

Vlottende activa

Vorderingen 2.845 3.293

Liquide middelen 27.346 32.474

30.191 35.767

Totaal activa 95.468 103.146

Passiva
2012 2011

Eigen vermogen 83.703 83.417

83.703 83.417

Voorzieningen 982 1.465

Langlopende schulden 636 7.248

Kortlopende schulden 10.147 11.016

11.765 19.729

Totaal passiva 95.468 103.146
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Sponsors en 
donateurs
Academie van Bouwkunst
Europese Unie (Erasmusprogramma) | 
Stadgenoot | Stimuleringsfonds Architectuur

Conservatorium van Amsterdam
Actus Notarissen | Adams Paukenfabriek 
| Anton Kersjes van de Groenekan Fonds | 
Avedis Zildjian Company | Bethaniënklooster 
| Bimhuis | BG France | Buffet Crampon 
| CBK Amsterdam | Cobra Museum | 
Concertgebouw | De Nederlandse Opera 
| Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 
gemeente Amsterdam | Drumcraft | Feedback 
Rotterdam | Henry Bakker Saxofoons | J.C.P. 
Stichting | Jan Hendrik Willem Pasman 
Stichting | Karel Hendrik van Minnen 
Stichting | Keep an Eye Foundation | Maaike 
Lesnik Oberstein Fonds | Mapex | Meerjazz 
festival | Muziekcentrum Nederland | 
Muziekgebouw aan ‘t IJ | Muziekgebouw 
Frits Philips | MuzyQ | Nationaal 
Muziekinstrumentenfonds | Nuyts’ Stichting 
| P60 | P. Mauriat | Pakhuis Wilhelmina 
| Paradiso | Rudolf Booker Stichting | 
Jacques Vonk Fonds | Stichting Wim de 
Monchy | Selmer Paris | SNSREAALFonds 
| Stadsgehoorzaal Leiden | Stichting 
Jazztalent | Suriname Nederland (UTSN) 
| Terpstra Muziek | Drumland | Uitmarkt | 
Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit | 

Vandoren | Van Gogh Museum | Vondelpark 
| Openluchttheater concerten | Vrodam 
Stichting | Yamaha Music Benelux

Nederlandse Filmacademie
25 FPS | AVP | Cam-a-lot | Camera Rentals 
| Caviar Amsterdam | Cineco | Cinegrid | 
CineMeta | CoBO Fonds | Condor Digital | 
Ecco Fatto! | EYE | Filmmore | Fuji Motion 
Picture Film | Goedzoekers | Helios | Het 
Licht | Het Raam | Keep an Eye Foundation 
| Kodak Nederland | Lightcraft Technology 
| Locatiegoed | Nedcipro | Nederlands Film 
Fonds | Pathé | Postoffice | Printerette | 
Publieke Omroep | Response Network | 
SingelFilm | Socrates | Stichting Tick | Storm 
Post Production | Stuntteam De Beukelaer | 
Submarine | TAPES the digital connection | 
Topkapi Films | VCP | VPRO 

de Theaterschool
Audio Pro | Beamsystems | Controllux | De 
Melkweg | Firma A. Boeken | Flashlight 
| Flevo Dancewear | Frascati | Gemeente 
Amsterdam, afdeling DMO | HarcoTM/BBH 
| Het Nationale Ballet | Het Veemtheater 
| Introdans | Lira Fonds | MK2 | MTS | 
Nederlands Dans Theater | Peak-audio | 
Rabobank | Rolight | Stadsdeel Zuidoost



Academie voor 
Beeldende Vorming
Directie
Robert Smit (tot 15 november) | Mathilde Zierikzee (ad 
interim, vanaf 15 november)
Jaarteamcoördinatoren
Angelique de Heus, voltijd jaar 1 | Joke Werkhoven, 
voltijd jaar 2 | Robert Klatser, voltijd jaar 3 | Jan 
Korevaar, voltijd jaar 4 | Manon Habekotté, deeltijd 
jaar 1 en 2 | Karen Oude Alink, deeltijd jaar 3 en 4 | Leo 
Vroegindeweij, deeltijd verkort
Commissie van Advies
Ton Flierman, adviseur organisatie en ontwikkeling 
voor hoger onderwijs en musea | Olga Mes, docent 
kunstvakken, Scholengemeenschap Leystad en 
organisator Nationaal Filmfestival voor Scholieren 
| Stefan Strauss, beeldend kunstenaar | Sybilla 
Baumann, docent beeldende vakken, St. Michael 
College, Zaandam | Marlous van Gastel, medewerker 
afdeling Kunsteducatie Stedelijk Museum Amsterdam 
| Anouk la Verge, medewerker afdeling Educatie 
Nederlands Instituut voor Mediakunst en docent 
basisjaar Gerrit Rietveld Academie
Contact
Hortusplantsoen 2, 1018 TZ Amsterdam, 020 527 7220
bvo-info@ahk.nl, 
www.academievoorbeeldendevorming.nl

Academie van Bouwkunst
Directie
Aart Oxenaar
Staf
Dorien Letschert, faculteitsmanager | Patricia Ruisch, 
onderwijscoördinator
Studieleiding
Rogier van den Berg, hoofd Stedenbouw (tot 
september) | Arjan Klok, hoofd opleiding Stedenbouw 
(vanaf september) | Marieke Timmermans, hoofd 
opleiding Landschapsarchitectuur | Machiel Spaan, 
hoofd Architectuur (tot september) | Jarrik Ouburg, 
hoofd opleiding Architectuur (vanaf september)
Lectoren
Thomas Oles, Living Landscape | Ton Schaap, Design 
in Urbanism (vanaf september) | Jan Peter Wingender, 
Material & Design
Commissie van Advies
Gerard Anderiesen, directeur Stadgenoot | Sylvia 
Karres, landschapsarchitect, Karres en Brands 
landschapsarchitecten | Jan Kolen, hoogleraar 
Archeologie en erfgoed van stad en land, Vrije 
Universiteit | Miranda Reitsma, stedenbouwkundige, 
Reitsma Stedebouw bv | Jeroen van Schooten, 
architect, Meyer en Van Schooten Architecten | Matty 
Gaikhorst (secretaris)
Contact
Waterlooplein 211-213, 1011 PG Amsterdam, 
020 531 8218, avb-info@ahk.nl, 
www.academievanbouwkunst.nl

Conservatorium van Amsterdam
Directie
Janneke van der Wijk, directeur | Michel Dispa, 
adjunct-directeur, hoofd Klassiek en Docent muziek 
| Ruud van Dijk, adjunct-directeur, hoofd Jazz en 
Popmuziek 

Studieleiders
Thérèse de Goede, Oude muziek | Jack Pisters, 
Popmuziek | Adri Schreuder, Docent muziek
Lector
Michiel Schuijer
Commissie van Advies
Atzo Nicolaï, directeur DSM Nederland | Leon 
Ramakers, oprichter MOJO | Willemijn Maas, 
directeur AVRO | Jan Raes, directeur Koninklijk 
Concertgebouworkest | Paul Rutten, hoogleraar en 
onderzoeker creative industries and innovation | Jan 
Willem Luyken, directeur North Sea Jazz Festival 
| Philippe Herreweghe, dirigent Collegium Vocale, 
deFilharmonie
Contact
Oosterdokskade 151, Amsterdam, Postbus 78022, 
1070 LP Amsterdam, 020 527 7550, 
conservatorium@ahk.nl
www.conservatoriumvanamsterdam.nl

Nederlandse Filmacademie
Directie
Renate Litjens (ad interim, tot oktober) | Bart Römer 
(vanaf september)
Studieleiding
Mieke Bernink, master Film | Colette Bothof, Regie 
fictie | Michel de Graaf, Production design | Hans 
Heesen, Scenario | Henk Muller, Productie | Harry 
Schreurs, Interactieve media/Visual effects (IMVFX) 
| Ernie Tee, Propedeuse | Dirk Teenstra, Camera/
licht | René van Uffelen, Montage | Annemiek van der 
Zanden, Regie documentaire | Ben Zijlstra, Sound 
design
Lector
Mieke Bernink
Commissie van Advies
Peter Adrichem, directeur Endemol Nederland (tot 
september) | Job ter Burg, editor | Petra Goedings, 
producent | Mieke de Jong, scenarist | Erik van 
Heeswijk, eindredacteur Digitaal VPRO | Hans van 
Helden, visual effects supervisor | Aliona van der 
Horst, documentairemaker | Giny Mutsaers, manager 
Coördinatie en Budgettering Programmering NPO 
(vanaf september) | Paula van der Oest, regisseur
Master Film
Peter Delpeut, regisseur | Bruno Felix, producent (tot 
november) | Simon Field, producent | Nelly Voorhuis, 
curator
Contact
Markenplein 1, 1011 MV Amsterdam, 020 527 7333, 
filmacademie@ahk.nl, www.filmacademie.nl

Reinwardt Academie
Directie
Teus Eenkhoorn
Hoofd bedrijfsvoering
Tim Lechner
Studieleiding
Nancy van Asseldonk, studieleider postpropedeuse 
| Hester Dibbits, lector Cultureel erfgoed en course 
director masteropleiding | Jorna Kniese, studieleider 
propedeuse
Lectoren
Hester Dibbits | Riemer Knoop
Commissie van Advies
Esther Agricola, directeur Bureau Monumenten 
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Jodenbreestraat 3

Academie van
Bouwkunst
Waterlooplein 211-213

Conservatorium van
Amsterdam
Oosterdokskade 151

Academie voor
Beeldende Vorming
Hortusplantsoen 2

Reinwardt Academie

Dapperstraat 315

Nederlandse 
Filmacademie
Markenplein 1

en Archeologie Gemeente Amsterdam | Carla van 
Boxtel, bijzonder hoogleraar, Erasmus Universiteit 
Rotterdam en senior onderzoeker, Universiteit van 
Amsterdam | Steph Scholten, directeur divisie 
Erfgoed, Universiteit van Amsterdam (voorzitter) | 
Marco Streefkerk, senior medewerker bij Stichting 
Digitaal Erfgoed Nederland | Siebe Weide, directeur 
Nederlandse Museumvereniging | Yvonne Welings, 
gemeentearchivaris bij Regionaal Archief Tilburg
Contact
Dapperstraat 315, 1093 BS Amsterdam, 020 527 7100, 
rwa-info@ahk.nl, www.reinwardtacademie.nl

de Theaterschool
Directie
Herma Hofmeijer (ad interim, tot juli) | Aafje Terwey, 
adjunct-directeur (waarnemend directeur vanaf 
augustus) | Jan Zoet (vanaf april 2013)
Studieleiding
Jocelyn Bergland, 5 o’clock class | Eddi de Bie, Jazz- 
en musicaldans | Jappe Claes, Regie | Jeroen Fabius, 
Amsterdam Master of Choreography | Dennis van 
Galen, Theaterdocent (waarnemend) | Jopie de 
Groot, Docent dans | Katja Hieminga, Theaterdocent 
(waarnemend, tot september) | Peter de Kimpe, 
Scenografie | Barbara Van Lindt, managing director 
DasArts | Angela Linssen, Moderne theaterdans | Loes 
van der Pligt, Mime | Christopher Powney, Nationale 
Balletacademie | Gabriel Smeets, School voor Nieuwe 
Dansontwikkeling | Gwenoële Trapman, Productie 
podiumkunsten | Ruut Weissman, Amsterdamse 
Toneelschool&Kleinkunstacademie | Eddy 
Westerbeek, Techniek en theater
Lector
Marijke Hoogenboom (vanaf september)
Commissie van Advies
Carel Alons, voormalig directeur Ro Theater en 
voormalig voorzitter College van Bestuur AHK 
(voorzitter, tot november) | Mirjam Grote Gansey, 
scenograaf, docent Frank Mohr Instituut | Titus 
Muizelaar, acteur en regisseur | Gerardjan Rijnders, 
theatermaker | vanaf december: Simon van den 
Berg, theaterrecensent, schrijver en adviseur | Janine 
Dijkmeijer, zakelijk leider Het Nationale Ballet | Rachel 
Feuchtwang, creative producer en adviseur (inter) 
nationale media/kunstorganisaties | Ivo van Hove, 
directeur Toneelgroep Amsterdam | Jan Jaap Knol, 
directeur Fonds  voor Cultuurparticipatie | Anne 
Lamsvelt, actrice, lid van ACT (belangenvereniging 
van acteurs) | Paul de Leeuw, televisiepresentator 
en programmamaker, acteur en zanger | Annet 
Lekkerkerker, zakelijk directeur Holland Festival 
| Bojana Mladenovic, artistiek directeur Het 
Veemtheater | Peggy Olislaegers, artistiek directeur 
Nederlandse Dansdagen | Bianca van der Schoot, 
actrice/mimespeelster, artistiek leider Boogaerdt/
VanderSchoot | Mark Timmer, artistiek directeur 
Theater Frascati/Gasthuis | Marc  Warning, 
scenograaf 
DasArts Anke Bangma, conservator hedendaagse 
kunst Tropenmuseum, Amsterdam en associate 
professor, National Academy of the Arts, Bergen, 
Noorwegen | Marijke Hoogenboom, lector 
Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling AHK | Florian 
Malzacher, dramaturg/curator Festival Steirischer 
Herbst, Graz, Oostenrijk | Karim Benammar, filosoof, 

gespecialiseerd in denktechnieken en de filosofie van 
overvloed 
Contact
Jodenbreestraat 3, Amsterdam, Postbus 15323, 
1001 MH Amsterdam, 020 527 7777, 
info.theater@ahk.nl (opleidingen Theater), 
info.dans@ahk.nl (opleidingen Dans)
the-stp@ahk.nl (opleidingen Scenografie, Techniek en 
theater en Productie podiumkunsten), 
www.theaterschool.nl

Interdisciplinair
Lectoren
Marijke Hoogenboom, Kunstpraktijk en artistieke
ontwikkeling | Folkert Haanstra, Kunst- en 
cultuureducatie
master Kunsteducatie
Eindverantwoordelijk
Folkert Haanstra
Studieleider
Maria Wüst
Commissie van Advies 
Peggy Brandon, directeur Mocca | Antoine 
Gerrits, hoofd educatie Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en Amateurkunst | Britt Thomassen, 
educatief medewerker EYE Filminstituut | Saundra 
Williams, manager Krater Art & Community, 
Bijlmerparktheater | Marga Wobma-Helmich, adjunct-
directeur Educatie, Participatie en Programmering, 
Het Muziektheater Amsterdam
Contact
Waterlooplein 211-213, 1011 PG Amsterdam, 
020 527 7703, www.masterkunsteducatie.nl

Servicebureau
Directie
Patrick Waller
Afdelingshoofden
Bert van Beest, personeel en organisatie | Leo Capel, 
kwaliteitszorg (tot april) | Nel van Dijk, kwaliteitszorg 
en beleidsontwikkeling (vanaf oktober) | Erik Duiker, 
huisvesting en facilitair beheer (vanaf april) | Marianne 
Gerner, beleidsondersteuning (tot oktober) | Maria 
Hagen, communicatie | Ferry de Jong, ICT | Ferry 
Kuipers, financiën en administratie | Amrita van 
Veldhoven, studentenzaken
Contact
Jodenbreestraat 3, Amsterdam, Postbus 15079, 
1001 MB Amsterdam, 020 527 7710

College van Bestuur
Jet de Ranitz, voorzitter | Bridget Kievits, lid | Roos 
Eijsten, secretaris
 

Raad van Toezicht
Dolf van den Brink, hoogleraar Financial Institutions, 
Universiteit van Amsterdam (voorzitter) | Adriana 
Esmeijer, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds 
| Robert Israel, consultant integriteit financiële 
dienstverlening | Maarten Kloos, directeur ARCAM | 
Frans Leijnse, voorzitter Politieonderwijsraad | Ernst 
Veen, meedenker in cultureel ondernemerschap 
| Willemijn Verloop, directeur/oprichter Social 
Enterprise NL; vicevoorzitter Raad van Toezicht War 
Child 
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