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De afgelopen jaren groeit in onze maatschappij de aandacht 
voor de rol van het hoger onderwijs en de kunsten, én de kwa-
liteit die daarbij geleverd wordt. Het (politieke) debat hierover 
heeft urgentie gekregen, niet alleen door de talrijke beleids-
stukken en adviezen over beide sectoren, maar ook door 
bezuinigingen. Het kunstvakonderwijs bevindt zich daarmee 
op een breukvlak: zowel de kunsten als het onderwijs zijn in 
beweging, en aan beide worden nieuwe eisen gesteld. 

Voor de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten geldt 
dit des te meer, gezien de breedte van ons opleidingen-
aanbod en de breedte van het kunstaanbod in onze stad. 
Binnen de AHK hebben deze ontwikkelingen dan ook veel 
aandacht gekregen in 2010. Welke vernieuwingen vragen de 

 veranderingen in overheidsbeleid van ons? Welke ontwik-
kelingen in het werkveld vragen om vernieuwingen in het 
onderwijs? Hoe is onze verhouding tot het werkveld? 

Veel doen we goed, maar er is ook verbetering mogelijk, en 
op sommige onderdelen moet het echt anders om weer bij 
de tijd te zijn. Passend in het proces van het sectorplan dat 
voor het kunstvakonderwijs ontwikkeld wordt, volgend op 
de commissie Dijkgraaf, is beschreven waar wij nu staan. 
Zulks onder de bezielende leiding van Olchert Brouwer, 
die ik van deze plaats graag dank voor zijn bijdrage aan de 
AHK. Ik mag voortbouwen op hetgeen hij heeft neergezet  
en ben daar trots op.

Als straks over het sectorplan besloten wordt en ook in de 
kunsten duidelijkheid wordt verschaft, zullen wij definitief 
positie kiezen. Dit zal de komende jaren onherroepelijk tot 
veranderingen leiden. Het opmaken van de balans in 2010 
vormt een belangrijke eerste stap.

Dit jaarverslag geeft een beeld van de AHK vandaag, en de 
vele projecten die samen met het werkveld tot stand zijn 
gekomen. Het toont de worteling van onze hogeschool in 
zijn omgeving, van student tot lector en alles daartussen. 
Het toont eens te meer hoe inspirerend kunst kan zijn: door 
het te doen en door het te beleven. Inspiratie en creativiteit 
zijn onmisbare elementen voor een kennismaatschappij – 
het kunstvakonderwijs vormt hierin een essentiële schakel. 

Daarom wil ik de veranderingen die op ons af komen 
omarmen. Wij leveren elk jaar weer een nieuwe generatie 
creatievelingen af – of het nu musici of architecten zijn, of 
docenten die op hun beurt anderen hun talent laten ontdek-
ken. Het is een uitdaging en een enorme kans om aan de 
ontwikkeling van onze maatschappij bij te dragen en hier 
nieuwe vormen voor te vinden. Gezien de kwaliteit die wij 
in huis hebben, heb ik er alle vertrouwen in dat we hierin 
zullen slagen.

Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur

Voorwoord
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In alle opleidingen van de 
Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten staat de 
vakbeoefening centraal. 
Behalve onderwijsinstel-
lingen zijn de instituten 
van de AHK in feite ook 
kunstbedrijven. Zij brengen 
jaarlijks veel producties uit, 
die de studenten in staat 
stellen zich in de praktijk te 
ontwikkelen. Zo heeft het 
Conservatorium een maan-
delijks programma van voor 
het publiek toegankelijke 
concerten, voorspeelavon-
den en uitvoeringen door 
studenten, en brengt de 
Theaterschool jaarlijks 120 
tot 150 grotere en kleinere 
producties uit, waarbij 
studenten van de diverse 
studierichtingen in huis zorg 
dragen voor alle facetten 
van het theaterbedrijf. De 
Filmacademie stelt studen-
ten in staat om eindexamen-
films en kleinere producties 
door multidisciplinaire 
filmteams van studenten te 
realiseren. Bij de Academie 
voor Beeldende Vorming, de 
Reinwardt Academie en de 
Academie van Bouwkunst 
ten slotte geldt voor alle 
studenten dat een ver-
plichte stage of baan op 
een relevante werkplek een 
essentieel onderdeel van de 
opleiding vormt.

Zo bieden de instituten hun 
studenten elk op hun eigen 
wijze een goede leerschool 

voor de multidisciplinaire 
beroepspraktijk; in hun les-
sen, trainingen en zelfstudie 
leggen de studenten de 
basis voor de zeer diverse 
werkvormen in de toekom-
stige praktijk.

Bovendien krijgen zij uit-
eenlopende opdrachten om 
hun zakelijke vaardigheden 
te ontwikkelen, zoals het 
ontwerpen en uitvoeren 
van een eigen muziekpro-
gramma, het ontwikkelen 
van een ondernemingsplan 
voor een dansgezelschap  
of het opzetten van een  
projectorganisatie voor  
kunsteducatieve activi- 
teiten. Deze opdrachten  
worden ondersteund door  
de website beroepkunste-
naar.nl, die in 2010 volledig 
vernieuwd en geactuali-
seerd wordt.

Leren in de praktijk in het 
kunstvakonderwijs wordt 
sterk bevorderd door de 
talloze verbindingen van 
de opleidingen met hun 
werkveld. De steeds wis-
selende invulling van deze 
contacten staat garant voor 
actualiteit. De wisselwer-
king tussen docenten en 
studenten met het beroeps-
veld levert voor alle partijen 
een surplus aan kennis en 
ervaring op.
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Twee jaar geleden, op het 
hoogtepunt van de recessie, is 
het idee van de praktijkateliers 
ontstaan om studenten te helpen 
die nog geen baan hadden 
gevonden. Is het een noodoplos-
sing geweest? Mijn insteek was: 
we moeten het zo goed doen 
dat het een aanvulling wordt op 
het curriculum. Dat gaan we, nu 

bijna alle studenten werk heb-
ben, verder onderzoeken. 

Studenten die aan een atelier 
meewerken verkeren in een 
luxepositie: ze werken in een 
bureausituatie in kleine groepen 
samen aan een afgebakende 
onderzoeksvraag. Dat is een 
onderdeel van de praktijk waar  

je in een normale werksituatie 
vaak niet aan toekomt. Mijn 
bureau heeft zelf twee praktijk-
ateliers aangeboden: één over 
duurzame huizen en één over de 
toekomst van de zogenaamde 
bloemkoolwijken, samen met 
landschapsarchitecten en ste-
denbouwers.
In de ateliers zie je de verwe-
venheid van praktijk en theorie 
die karakteristiek is voor de 
werkwijze van de hele academie. 
Maar ook het onderzoek van onze 
lectoraten is aan de praktijk ver-
bonden. Daar liggen de kansen 
van ons systeem en daar liggen 
ook onze wortels: de Academie 
van Bouwkunst is ontstaan uit 
de behoefte van architecten om 
toekomstige vakgenoten goed op 
te leiden.

We zitten midden in de stad, mid-
den in een wijd vertakt netwerk 
van studenten, docenten, werkge-
vers, professionele opdrachtgevers 
en de gemeente. Bovendien heb-
ben wij de drie ontwerpdiscipli-
nes, architectuur, stedenbouw en 
landschapsarchitectuur bij elkaar 
in huis. De stad is ons lab en je 
komt bij ons in aanraking met alle 
facetten van het vak. Voor een stu-
dent is dat is een bijzonder rijke 
omgeving, maar ook de docenten 
en werkgevers komen door de 
verbondenheid met de school met 
hun voeten in de actualiteit.

Verbonden met de praktijk

‘De stad is ons lab’ 

Machiel Spaan, hoofd Architectuur  
Academie van Bouwkunst



‘Niet alleen school zijn, 
maar ook school maken’

Ruut Weissman, artistiek leider  
Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie
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oorlog in Carré, laat ik studenten 
meewerken. Je ziet hoe zij geïn-
spireerd raken door de samen-
werking met doorgewinterde 
acteurs en musici, en gaandeweg 
gevoel krijgen voor wat nodig is 
om je tot de echte theaterwereld 
te verhouden. 
Andersom is de school ook 
voedend voor de praktijk. Je ziet 

bijvoorbeeld dat de emancipatie 
van de kleinkunst zich als een 
olievlek over de praktijk uitbreidt. 
Ook onze theatertechnici hebben 
een nieuwe, hogere standaard 
gezet. Dat moet de ambitie zijn 
voor de hele AHK: we moeten 
vernieuwend zijn in ons aanbod, 
niet alleen school zijn, maar ook 
school maken.’

‘Onze tweedejaarsstudenten 
waren twee maanden in huis 
bij De Toneelmakerij om mee te 
werken aan een professionele 
voorstelling. Voor hen is dat is 
een heel bijzondere ervaring, 
maar je moet dat wel goed bege-
leiden. Studenten zijn nog niet 
bestand tegen het voltage van de 
buitenwereld.
Het is belangrijk dat er een gezond 
spanningsveld is tussen school 
en de beroepspraktijk. Op school 
scheppen we een klimaat waar 
studenten zich optimaal kunnen 
ontwikkelen; daarbuiten brengen 
we ze in aanraking met wat wij de 
goede kant van de praktijk vinden. 
Zo krijgen ze de kans in rust te 
studeren; de praktijk is gehaast. 
Allereerst moeten onze studenten 
in vertrouwen zichzelf leren ken-
nen, zich ontwikkelen, weerbaar 
worden, warme voeten hebben; 
pas dan kunnen ze overeind blij-
ven in de storm van de buitenwe-
reld. Op deze basis onderhouden 
wij goede contacten met bijvoor-
beeld Toneelgroep Amsterdam, 
de Appel, de Theatercompagnie, 
het Nationale Toneel, NT Gent, 
Stuurman Hummelinck en Joop 
van den Ende. 
Ook in mijn eigen producties, 
zoals onlangs in Liever geen 

‘In de afgelopen periode is duide-
lijk geworden dat de kansen voor 
de Nationale Balletacademie  
om een internationale topschool 
naar het voorbeeld van grote  
buitenlandse balletscholen te  
creëren groot zijn. Een partner 
met een internationale reputatie, 
zoals Het Nationale Ballet, is 
daarbij cruciaal.

Onze samenwerking biedt voor 
beide partijen kansen. Het 
Nationale Ballet leert de studen-
ten goed kennen: tijdens audities 
schitteren de dansers niet altijd, 
maar in een vertrouwde sfeer 
komen ze goed tot hun recht. Ook 
kan Het Nationale Ballet invloed 
uitoefenen op de artistieke weg 
die de school bewandelt; we 

leiden dansers op die passen bij 
het gezelschap, het repertoire en 
de manier van werken. Voor onze 
studenten biedt de samenwer-
king een uitgesproken kans: zij 
zijn hopelijk over niet al te lange 
tijd de eerste gegadigden voor 
een auditie.
Uiteraard zal Het Nationale Ballet 
altijd ook internationale dansers 
aantrekken. Op den duur zal ook 
de Nationale Balletacademie meer 
internationale studenten trekken 
die zo kans willen maken op een 
plek bij het gezelschap. We zien 
nu al een lichte stijging. In de bal-
letwereld is een gezonde interna-
tionale competitie noodzakelijk 
voor een optimale ontwikkeling. 

We werken ook nu al op veel 
niveaus samen. Al onze studenten 
komen regelmatig over de vloer bij 
Het Nationale Ballet en doen min-
stens één keer mee met een grote 
productie. We onderzoeken ook of 
we een junior company-constel-
latie kunnen creëren: praktijk en 
opleiding in een, om dansers al 
tijdens de studie de professionele 
ervaring mee te geven die ze 
nodig hebben voor de interna-
tionale danspraktijk.’

’Een gezonde internationale 
competitie is noodzakelijk’

Christopher Powney, artistiek leider  
Nationale Balletacademie
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Op alle niveaus en in alle sectoren 
van het conservatorium is de 
werkveldinbreng dubbel en dwars 
geborgd. Bijna al onze docenten 
zijn werkzaam in de beroeps-
praktijk, en we halen aanvullende 
externe expertise in huis met ons 
brede scala aan masterclasses. 
Je ziet dat het oordeel van een 
buitenstaander voor de student 

een toegevoegde waarde heeft. 
Die inbreng is vaak niet helemaal 
nieuw voor hen, maar komt vanuit 
een andere ervaringswereld 
en versterkt daardoor de basis 
waarop de student kan voortbou-
wen. Van een beroemde kun-
stenaar die een masterclass bij 
ons geeft, gaat uiteraard ook een 
wervende kracht uit, en voor onze 

studenten is het eervol om eraan 
deel te mogen nemen. Andersom 
werkt de samenwerking met 
jonge, ambitieuze studenten 
ook voor de docenten enthou-
siasmerend. Ook gastdocenten 
tonen veel betrokkenheid bij de 
opleiding van deze talenten en 
dragen bevlogenheid voor het vak 
over. Dat is een mooie traditie in 
de muziek.

In de toekomst willen we ons meer 
concentreren op vaste gastdocen-
ten voor de masterclasses, die de 
studenten in hun ontwikkeling 
volgen en zo continuïteit bieden. 
Als klassieke afdeling zijn we ook 
bezig om de structurele contacten 
met het werkveld uit te breiden. 
Een goed voorbeeld hiervan is de 
masteropleiding Orkestdirectie, 
waarin we samenwerken met sym-
fonieorkesten in heel Nederland. 
Voor deze opleiding is het essenti-
eel dat studenten les krijgen in de 
praktijk en samen kunnen werken 
met een ervaren orkest. Je ziet 
de laatste jaren dat bijvoorbeeld 
ook het Concertgebouworkest, 
Asko Schönberg en Het Groot 
Omroepkoor zich sterker verant-
woordelijk voelen voor de opleiding 
van jonge musici, en daar een 
bijdrage aan willen leveren. Zij 
bieden studenten een plek om 
ervaringen op te doen die je in een 
onderwijsomgeving nooit kunt 
leren. Dat is een hoopgevende 
ontwikkeling.

‘De academie is 
ontstaan uit de 
behoefte van  
architecten om  
toekomstige  
vakgenoten op  
te leiden’

Een voorbeeld van de nauwe 
verwevenheid met het 
werkveld is de inrichting 
van de opleidingen aan de 
Academie van Bouwkunst. 
De opleidingen Architectuur, 
Landschapsarchitectuur en 
Stedenbouw bestaan voor de 
ene helft uit het onderwijs-
deel, verzorgd door gastdo-
centen die allen werkzaam 
zijn in het beroepsveld; de 
andere helft is de praktijk-
component, die inhoudt dat 
de studenten naast hun stu-
die moeten beschikken over 
een baan in de architecten-
wereld. Dankzij de beroep-
servaring tijdens de studie 
voldoen de afgestudeerden 
direct na voltooiing van hun 
opleiding aan de wettelijke 
vereisten voor opname in het 
Architectenregister. 
Door de economische reces-
sie is het echter niet voor alle 
studenten mogelijk om direct 
een werkplek te vinden of te 
behouden. Daarom stelt de 
Academie in 2010 in samen-
werking met ontwerpbureaus 
praktijkateliers in, waar stu-
denten ook bij marktuitval in 
een professionele omgeving 
onderzoek kunnen doen en 
werken aan niet-commerci-
ële opdrachten.

De Theaterschool werkt 
nauw samen met tal van 
gezelschappen, productie-
huizen, festivals en podia. 
Waar dit bijvoorbeeld toe 
kan leiden, wordt geïl-
lustreerd door het pro-
ject Human Cargo in het 
Rozentheater, waarin 
studenten Regie en Toneel 
en kleinkunst samenwer-
ken met De Toneelmakerij.  
Liesbeth Coltof, artistiek 
leider van De Toneelmakerij, 
is enthousiast over de bijzon-
dere manier van samenwer-
ken: ‘De studenten maken 
kennis met de theaterprak-
tijk buiten school en met de 
kwaliteitseisen waar het 
spelen voor publiek  
om vraagt. 

‘Studenten zijn nog 
niet bestand tegen 
het voltage van de 
buitenwereld’

Voor ons bieden deze 
projecten de ruimte om te 
experimenteren en plannen 
uit te proberen. De wens 
om Human Cargo te maken 
bestond al langer, maar het 
realiseren ervan was inge-
wikkeld vanwege de grote 
hoeveelheid medewerkers 
die nodig is. Nu hebben we 
in korte tijd een hele nieuwe 
generatie theatermakers 
leren kennen, en zij ons. 
Dat legt de basis voor een 
uitgebreid netwerk dat ook 
na afloop van het project nog 
lang van waarde is’ (bron: 
website De Toneelmakerij).

‘Het oordeel van een buiten-
staander heeft voor de student 

een toegevoegde waarde’ 
 

Michel Dispa, hoofd klassiek en adjunct-directeur  
Conservatorium van Amsterdam
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In de periode 2010-2013 wordt 
in nauwe samenwerking 
met Het Nationale Ballet een 
omvangrijk project uitgevoerd 
voor de omvorming van de 
Nationale Balletacademie tot 
het Young Bachelor-model. 
Het programma wordt vol-
ledig geïntegreerd met het 
voortgezet onderwijs aan het 
Gerrit van der Veen College, 
zodat balletdansers op de 
jonge leeftijd van 18 à 19 
jaar het werkveld op inter-
nationaal topniveau kunnen 
betreden. 

In het kader van de omvor-
ming vinden in 2010 al 
diverse ontwikkelingen 
plaats. Zo wordt het aantal 
lesuren ballet verder uitge-
breid, beslist een delegatie 
van Het Nationale Ballet 
mee over de selectie van 
de kandidaten, en is het 
gezelschap ook betrokken 
bij de beoordeling van de 
leerlingen en studenten tij-
dens de balletexamens. Het 
Nationale Ballet biedt verder 
stageplaatsen aan en stelt 
trainingen open voor hoge-
rejaarsstudenten. Een aantal 
dansers van Het Nationale 
Ballet schoolt zich via een 
speciale cursus door een 
specialist van de Vaganova 
Academie in Sint Petersburg 
om tot academiedocent.  
Een van hen is inmiddels 
aan de Nationale Ballet-
academie verbonden als 
docent.  
Tot slot wordt in 2010 een 
begin gemaakt met een 
structurele samenwerking 
met het amateurdansveld, 

onder andere gericht op het 
scouten van talent.  
De nieuwe opzet wordt 
mede mogelijk gemaakt  
door een subsidie van  
het SIRIUS-programma  
voor excellentie in het  
hoger onderwijs.

Het Conservatorium van 
Amsterdam heeft zeer veel 
verbindingen met het (inter)
nationale muziekleven. 
Daarnaast zijn er sterke 
banden met internationale 
topconservatoria: voor de 
klassieke muziek onder meer 
in de vorm van het Capitals 
of Europe-programma met 
de conservatoria van Parijs, 
Londen, Rome en Berlijn,  
en voor zowel jazz als klas-
siek met instituten in de 
Verenigde Staten, zoals de 
Manhattan School of Music 
en Temple University in 
Philadelphia. 

‘Orkesten bieden 
onze studenten een 
plek om dingen te 
leren die je in een 
onderwijsomgeving 
nooit kunt leren’

Ook zijn er regelmatig 
terugkerende vaste gastdo-
centen, zoals Anner Bijlsma, 
Margreet Honig, Dick Oats, 
John Clayton en Karl Bartos. 
Zij verzorgen veelal korte 
maar intensieve masterclas-
ses, die een grote impact heb-
ben op de ontwikkeling van 
de deelnemende studenten.
Belangrijke partners van 

‘Kunnen wij een bijdrage leveren 
om kunst toegankelijker te maken? 
Die vraag was van belang voor 
onze Zomerschool. Onze studenten 
en de uitwisselingsstudenten uit 
de VS gaven les aan Amsterdamse 
kinderen van allochtone afkomst 
die niet vaak in aanraking komen 
met kunst. Gaan deze kinderen 
nu meer in cultuur participeren? 

Over het algemeen is aangetoond 
dat mensen die in hun jeugd in 
aanraking zijn gekomen met kunst 
daar ook in hun latere leven iets 
mee doen; de drempel is min-
der hoog. Deze kinderen en hun 
ouders waren enorm enthousiast. 
In die zin heeft de Zomerschool 
iets teweeggebracht en zou een 
vervolg wenselijk zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat je 
mensen alleen kunt enthousiasme-
ren als je op een integere manier 
geïnteresseerd bent in de ander. 
Dat hebben we ook laten zien in 
ons project KunstWerkt, waarin we 
mensen met de meest uiteenlo-
pende achtergronden ondervroe-
gen over hun perceptie van kunst. 
Vanuit het beroepsveld is veel 
interesse voor dit project getoond.

De Academie voor Beeldende 
Vorming streeft ernaar studen-
ten een brede, genuanceerde 
en betrokken blik op de wereld 
te laten nemen en aandacht te 
hebben voor docentschap én voor 
kunst. Alleen dan krijg je bevlogen 
en originele docenten die iets 
wezenlijks kunnen toevoegen aan 
hun docentschap.

We proberen mensen op te leiden 
die kunnen omgaan met de 
veranderingen in het onderwijs en 
in de kunsten. Door ons nieuwe 
curriculum kunnen we sneller op 
de nieuwste ontwikkelingen antici-
peren en zelfs veel meer initiërend 
zijn. Een goed voorbeeld is het 
landelijke project MediaCultuur, 
een initiatief van onze academie 
waarin we mediawijze lessen voor 
middelbare scholen ontwikkelen. 
Het grote enthousiasme uit het 
veld maakt ons zekerder over de 
weg die we hebben ingeslagen.

‘Het enthousiasme uit het  
veld maakt ons zekerder’

 
Robert Smit, directeur 

 Academie voor Beeldende Vorming



 afstudeeronderzoeken op stapel 
naar collectiebeheer en -behoud en 
ethiek; er liggen talloze mogelijk-
heden en kansen voor studenten.

Samen met de docenten Publiek 
en participatie ben ik met het 
Rijksmuseum in gesprek over 
een langlopende samenwerking 
naar innovatieve manieren om 

het publiek te vinden, te verras-
sen en te verleiden. Daarnaast 
praten we over het testen van 
deze nieuwe concepten. Je merkt 
dat een samenwerking met jonge 
studenten die sociale netwerken 
en nieuwe technologieën in hun 
opvoeding meekrijgen ook voor 
instituten als het Rijsmuseum 
interessant zijn.

De Reinwardt Academie beschikt 
over een indrukwekkend netwerk 
van erfgoedinstellingen in heel 
Nederland en België. Daarnaast 
zijn wij op dit moment bezig om 
een langdurige relatie met een 
aantal kennisinstellingen op te 
zetten. We kunnen dan stages en 
onderzoeken combineren, zodat 
we de diepte in kunnen gaan. 
Gevorderde studenten kunnen  
de jongerejaars begeleiden, 
ideeën van de ene lichting kun-
nen door de volgende verder 
vormgegeven worden en we kun-
nen onze verschillende speciali-
saties inzetten.

Een van die instellingen is 
Erfgoed Delft. Samen met hen 
mogen we de komende vijf 
jaar het museum Lambert van 
Meerten bestieren en vraagstuk-
ken als publieksparticipatie, 
tentoonstellingsbouw of sponso-
ring onderzoeken. Alles gebeurt 
uiteraard onder verantwoordelijk-
heid van de instelling zelf. Onze 
studenten moeten ook kunnen 
falen; het blijft een onderwijsom-
geving. Erfgoed Delft is blij met 
deze langdurige samenwerkings-
vorm en ze geven veel vrijheid en 
vertrouwen aan de studenten. 
We zijn ook bezig met het Tattoo 
Museum van Henk Schiffmacher 
in Amsterdam. Er zijn nu al 
enkele studenten aan de slag om 
ervoor te zorgen dat het museum 
in het najaar van 2011 open 
kan. Ook staan verschillende 

het Conservatorium zijn 
voor de klassieke afde-
ling onder meer het Asko 
Schönberg ensemble, het 
Concertgebouworkest, 
een aantal kerken (in ver-
band met hun orgels), het 
Grachtenfestival en tal van 
podia. Voorbeelden van 
contacten van de jazzaf-
deling zijn het Metropole 
orkest, het Jazzorchestra of 
the Concertgebouw, en de 
educatieve afdeling van het 
Concertgebouw.

‘Een brede,  
genuanceerde en 
betrokken blik  
op de wereld en 
aandacht voor 
docentschap én 
kunst’

De docentenopleidingen 
Beeldende kunst en vorm-
geving, Muziek, Theater 
en Dans dragen bij aan de 
kunsteducatie in Amsterdam 
door de inzet van studenten 
in tal van projecten en stages. 
Zo bestaat bij de Academie 
voor Beeldende Vorming een 
enorme variëteit aan stages 
en projecten in het binnen- 
en buitenschoolse werkveld. 
Studenten lopen stages op 
basisscholen, op alle typen 
voortgezet onderwijs en in 
het hbo; daarnaast zijn er 
(project)stages bij diverse 
(culturele) instellingen: van 
Foam tot de Bedrijfscollecties 
van de Nederlandsche Bank.

Een bijzondere leerervaring 
voor studenten Beeldende 

Vorming in 2010 is de 
Zomerschool. Ongeveer 
zeventig leerlingen uit groep 
7 met een leerachterstand, 
afkomstig van vijftien ver-
schillende basisscholen uit 
Amsterdam Nieuw-West, 
nemen in de grote vakantie 
deel aan allerlei activitei-
ten, waaronder beeldende 
kunst. Onder leiding van 
studenten van de Academie 
voor Beeldende Vorming en 
het Pratt Institute New York 
maken de kinderen collages, 
hoeden, geschept papier en 
animatiefilmpjes. Voor de stu-
denten is de Zomerschool een 
bijzondere mogelijkheid om te 
werken met een multicultu-
rele doelgroep uit het primaire 
onderwijs, en een unieke 
kans om in een internationaal 
gezelschap samen te werken. 

‘De studenten  
krijgen veel vrijheid 
en vertrouwen’

Studenten van de bachelor 
Cultureel erfgoed aan de 
Reinwardt Academie lopen 
stages in de meest uiteenlo-
pende erfgoedinstellingen in 
het hele land. De Academie 
wil niet alleen dat de stu-
denten persoonlijke ervaring 
in de praktijk opdoen, maar 
wil ook als kennisinstelling 
een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van het werk-
veld. Daarom wordt gestreefd 
naar meer structurele relaties 
met erfgoedinstellingen, 
waarbij studenten onder 
supervisie van docenten 
werken aan groepsopdrach-
ten gericht op het maken van 
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‘Duurzame relaties met  
het werkveld zorgen voor  
verdieping en verankering’

Teus Eenkhoorn, directeur  
Reinwardt Academie



 ontwikkelings- en implemen-
tatieplannen. Dit vergroot de 
kans dat de plannen daad-
werkelijk worden uitgevoerd. 
Bovendien kunnen verschil-
lende lichtingen studenten 
meewerken aan duurzame, 
meerjarige erfgoedtrajecten. 
Een van de opdrachtgevers in 
2010 is het Gelders Archief.

‘Om te kunnen  
reageren op  
actuele ontwikke-
lingen werken wij 
uitsluitend met 
gastdocenten’

Van oudsher werkt de 
Nederlandse Film en Televisie 
Academie nauw samen met 
het beroepsveld. Een groot 
deel van het docentenbestand 
bestaat uit gastdocenten uit 
het werkveld, die de studen-
ten op hun beroepspraktijk 
voorbereiden. Verder worden 
studenten door middel van 
stages met potentiële werk-
gevers in contact gebracht. 

Ook bij de masteroplei-
ding wordt het programma 
grotendeels verzorgd door 
gastdocenten uit binnen- en 
buitenland. Het bezoek van 
gasten uit de internationale 
filmwereld wordt vaak geor-
ganiseerd in samenwerking 
met culturele instellingen. 
Ook worden professionals uit 
de Nederlandse filmwereld 
uitgenodigd om deze bijzon-
dere gasten te ontmoeten.
In het kader van inter-
nationalisering werkt de 

Filmacademie verder aan 
samenwerkingsverbanden 
met de filmscholen in New 
York, Berlijn en Jeruzalem. 
Het betreft hier enerzijds 
uitwisseling van studenten, 
anderzijds uitwisseling van 
kennis van de hogescholen. 
Binnen Nederland zijn bedrij-
ven als de bioscoopketen 
Pathé, film- en tv-producent 
Endemol en de VPRO via 
sponsorships direct verbon-
den aan de Filmacademie.

Belangrijk is ook de samen-
werking met de Publieke 
Omroep. In het internatio-
naal unieke Filmlab maken 
de zendgemachtigden 
inhoudelijk deel uit van het 
ontwikkelingstraject van de 
eindexamenfilms, en dragen 
zij bij aan de financiering 
van deze films. Dankzij de 
samenwerking leren de 
aankomende filmmakers te 
werken met de omroepen 
als belangrijkste financiers, 
producenten en distributeurs 
van Nederlandstalige con-
tent. De films worden tijdens 
het Nederlands Film Festival 
in september en tijdens het 
IDFA in november uitgezon-
den op de Nederlandse tele-
visie en worden door in totaal 
700.000 kijkers bekeken. 
Daarnaast zijn de films ook te 
zien op digitale platforms als 
Cultura en Holland Doc.

De Filmacademie heeft 
een technisch en inhoude-
lijk geavanceerde positie, 
hetgeen wordt onderstreept 
door de deelname aan het 
internationaal prestigieuze 
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Instituut een dag georganiseerd 
voor regisseurs, scenaristen en 
producenten. Dat liep behoorlijk 
storm; de ontmoeting met Seidl 
was voor velen interessant. 

Voor onze buitenlandse gasten 
organiseren we ook regelmatig 
kortere ontmoetingen in een 
informele setting. Het is voor hen 

 buitengewoon interessant om 
Nederlandse makers en vertegen-
woordigers van de fondsen en 
instituten te ontmoeten. Ook onze 
studenten brengen een netwerk 
mee en onderhouden het contact 
tijdens de studie. Wij hebben hier 
zo veel interessante mensen bij 
elkaar, het zou zonde zijn om het 
werkveld daar niet bij te betrekken.

Een belangrijk uitgangspunt van 
de master Film is flexibiliteit: om 
onmiddellijk te kunnen reageren 
op ontwikkelingen in het werk-
veld, en om ons aan te kunnen 
passen aan de groep studenten 
die elk jaar anders is, werken wij 
uitsluitend met gastdocenten uit 
binnen- en buitenland. Onze inter-
nationale docenten brengen een 
andere cultuur mee en een andere 
visie op film maken en onderwijs. 
Ook andere kunstenaars die met 
bewegend beeld werken, zoals 
Hans van Manen, Michel van der 
Aa, Louis Andriessen of Freek de 
Jonge, zijn interessant voor ons. 
Dit gebeurt allemaal in het licht 
van het openbreken van de hori-
zon: het verleggen en verbreden 
van het blikveld van de studenten 
en van onszelf als team.
Onze ambitie is om twee of drie 
keer per jaar gasten te ontvangen 
die ook voor ons Nederlandse 
netwerk van betekenis zijn, om op 
deze manier expertise te delen met 
het werkveld. Tijdens het gast-
docentschap van de Oostenrijkse 
regisseur Ulrich Seidl hebben we 
voor het eerst samen met Eye Film 

‘Het zou zonde zijn om  
het werkveld er niet  
bij te betrekken’ 
 
Mieke Bernink, lector 
Film



project CineGrid. CineGrid 
Amsterdam is het eerste 
Europese knooppunt in een 
wereldwijd initiatief om video 
met extreem hoge kwaliteit 
te ontwikkelen, vertonen en 
distribueren. De taak van de 
Filmacademie is om voor dit 
high speed-netwerk content 
voor de toekomst te ontwik-
kelen, bijvoorbeeld in de vorm 
van real time 3D-filmbeelden. 
Dat biedt nieuwe mogelijk-
heden voor wetenschap en 
educatie, maar ook voor cul-
tuur en entertainment.  
De Filmacademie werkt dus 
ook in dit verband aan ken-
nisontwikkeling en training 
van de mediamakers van  
de toekomst.

Ook de lectoraten van de 
AHK vormen een belangrijke 
schakel met het werkveld. 
Een eminent voorbeeld is 
het Artist in Residence-
programma van het lectoraat 
Kunstpraktijk en artistieke 
ontwikkeling, dat jaarlijks 
veel gasten uit binnen- en 
buitenland verwelkomt die 
met bijzondere projecten het 
onderwijs aan de AHK ver-
rijken. Het lectoraat Cultureel 
erfgoed van Peter van 
Mensch brengt vernieuwende 
trends uit het werkveld in het 
onderwijs van de Reinwardt 
Academie in. 

Speerpunten van het onder-
zoek en onderwijs binnen 
het lectoraat en de master-
opleiding Kunsteducatie zijn 
culturele diversiteit, de groot-
stedelijke context en authen-
tiek leren, vormgegeven in 

wisselwerking en samenhang 
met het werkveld. De stu-
denten van de deeltijdmaster 
Kunsteducatie zijn allen al 
meerdere jaren werkzaam in 
de binnen- of buitenschoolse 
kunsteducatie en staan met 
hun onderzoek en afstudeer-
projecten dan ook midden in 
het werkveld.

‘Goed doordachte 
concepten, los van 
de waan van de 
dag, daar hebben 
kunstinstellingen 
behoefte aan’

Studente Judith Zwaan kiest 
er in haar afstudeerproject 
Gebouw(d) in West bijvoor-
beeld voor om kinderen van 
de Sint Janschool bewust te 
maken van vormen van archi-
tectuur uit de hele wereld. Dit 
doet zij door met hen grote 
bouwblokken te maken van 
papier-maché, waarop de 
kinderen aan de ene kant hun 
wereld thuis kunnen verbeel-
den en aan de andere kant de 
buitenwereld. Het resultaat is 
te zien op een gezamenlijke 
weblog van alle 320 kinderen 
en tijdens een eindpresentatie 
in juni in gebouw Het Sieraad. 
Dit project is illustratief voor 
de doelstellingen van de mas-
ter Kunsteducatie, waarin de 
studenten in een multidisci-
plinaire setting werken aan 
zowel hun creërend vermogen 
als hun artistieke en didacti-
sche competenties.
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Goed doordachte concepten, 
los van de waan van de dag, 
daar hebben kunstinstellingen 
behoefte aan. Medewerkers met 
expertise als kunstenaar én als 
docent zorgen voor kwaliteit en 
geven een extra dimensie aan 
de educatieve opdracht van de 
kunstsector.

De studenten van de master 
Kunsteducatie nemen hun erva-
ring en expertise uit de dagelijkse 
praktijk mee. Dat, gevoegd bij 
het feit dat ze uit verschillende 
disciplines komen, zorgt voor een 
rijke leeromgeving. Studenten 
kunnen de nieuwe kennis en hun 
onderzoeken ook direct in hun 
eigen praktijk toetsen en onmid-

dellijk terugkoppelen. Zo ontstaat 
een voortdurende wisselwerking 
tussen praktijk en opleiding.

Naast ons kleine kernteam rond 
de lector Kunst- en cultuur-
educatie werken wij veel met 
gastdocenten. We organiseren 
gastgesprekken met collega’s uit 
het veld, waardoor de studen-
ten, die meestal gewend zijn 
om in hun eentje te opereren, 
een relevant netwerk opbou-
wen. Ook voor de gast is de 
ontmoeting interessant; de 
projectleider Muziekeducatie 
van de Gemeente Amsterdam 
hoorde bijvoorbeeld hoe er in het 
veld over muziekeducatie wordt 
gedacht. Je krijgt de informatie 
uit eerste hand van mensen die 
de praktijk van het onderwijs 
kennen en goed kunnen beoorde-
len of een plan kans van slagen 
heeft. De studenten zien welke 
haken en ogen er aan de realisa-
tie van zo’n groot project zitten.
We opereren binnen een groot-
stedelijke context en een multi-
culturele omgeving. Werkgevers 
staan open voor samenwerking 
met ons. Zo hebben twee studen-
ten onderzoek gedaan naar het 
educatieprogramma ‘What’s your 
story’ van fotomuseum FOAM. 
Met de resultaten kan FOAM het 
programma effectiever maken.
Onze studenten ontwikkelen 
kleinschalige projecten die vaak 
te vertalen zijn naar andere 
praktijksituaties en instellingen. 
Gezien het ruime aantal projec-
ten dat herhaald wordt en voor 
subsidies in aanmerking komt 
zijn ze daarin succesvol.

‘Werkgevers staan open voor 
samenwerking met ons’

Maria Wüst, studieleider  
master Kunsteducatie



Onderwijs
Het onderwijs van het Conservatorium van Amsterdam, de Theaterschool, 
de Nederlandse Film en Televisie Academie, de Academie van Bouwkunst, 
de Academie voor Beeldende Vorming en de Reinwardt Academie verhoudt 
zich tot de veelzijdigheid van de culturele hoofdstad Amsterdam. Er is een 
omvangrijk aanbod aan vooropleidingen, bacheloropleidingen en master-
opleidingen. De AHK biedt in totaal ongeveer 35 studierichtingen aan, en 
heeft zo’n 3000 studenten. 

Tijdens hun opleiding verwerven de studenten voortreffelijke artistieke en 
vaktechnische vaardigheden. Daarnaast zijn de opleidingen zo ingericht dat 
de studenten een onderzoekende en ondernemende houding ontwikkelen 
die hen in staat stelt tot persoonlijke keuzes en een professionele loopbaan. 
Hiervoor zijn twee zaken onontbeerlijk: enerzijds het onderwijs door des-
kundige en toegewijde docenten, die in een zekere beslotenheid en veilig-
heid de studenten uitdagen het beste uit zichzelf te halen, en anderzijds 
de confrontatie met de omgeving, die bestaat uit medestudenten, publiek, 
gastdocenten, onderzoekers en het (toekomstige) werkveld. Amsterdam is 
daarbij de ultieme plek om talent tot bloei te brengen. Getuigen hiervan zijn 
de vele onderwijsprojecten, evenementen, uitvoeringen, tentoonstellingen, 
debatten, concoursen, prijzen, internationale uitwisselingen en bijzondere 
stages die in dit jaarverslag zijn opgenomen. In alle activiteiten worden 
belangrijke verbindingen gelegd tussen de verschillende opleidingen en de 
culturele omgeving. Een toegevoegde waarde daarbij vormen de lectoraten, 
die met hun onderzoek actuele ontwikkelingen binnenhalen, interdiscipli-
naire verbanden stimuleren en daarmee het onderwijs blijvend voeden.

Bacheloropleidingen
Binnen de AHK vindt voortdurend onderwijsvernieuwing plaats. Hieronder 
een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2010.

Bij de Filmacademie geldt dat de ontwikkelingen in de film- en televisie-
wereld vragen om een versnelde heroriëntatie ten aanzien van de mogelijk-
heden van visual effects, previsualisatie en de inzet van diverse digitale 
platformen voor de studenten. De Academie besluit daarom de beroeps-
profielen opnieuw te onderzoeken en door te ontwikkelen om toekomstige 
filmmakers goed voor te bereiden op een stevige entree op de veranderende 
arbeidsmarkt.

De Filmacademie heeft een sterke ambitie op het gebied van creatief onder-
nemen. Om die reden start in 2010 binnen de studierichting Productie het 
traject Creative Producing, waarin studenten les krijgen in idee-ontwikke-
ling, financiering en productie om uiteindelijk een mediaal product te dis-
tribueren, zoals tv- en web-series, speelfilms en games. Zij worden hierbij 
begeleid door professionals uit het veld.
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De Academie voor Beeldende Vorming voert het in 2009 gestarte vernieu-
wingstraject van het curriculum in 2010 verder door voor de eerste twee 
jaren van de voltijd- en deeltijdopleiding. 

De Theaterschool grijpt de wisseling van de directie vanwege de pensione-
ring van André Veltkamp aan om een advies in te winnen over de gewenste 
toekomstige koers voor de school en het profiel voor een aan te trekken 
nieuwe directeur. De strekking van het advies, opgesteld onder leiding 
van voormalig AHK-collegevoorzitter Carel Alons, is om de Theaterschool 
als organisatie slagvaardiger en daadkrachtiger te maken door de huidige 
veertien studierichtingen onder te brengen in zes clusters, waardoor grotere 
eenheden en meer samenwerking ontstaan. Doel is dat deze structurele 
verbindingen een artistieke en inhoudelijke meerwaarde opleveren en voor 
studenten tot bredere opleidingstrajecten leiden die beter aansluiten bij de 
actuele ontwikkelingen in de diverse werkvelden, terwijl tegelijkertijd het 
talent in de eigen discipline zich verder kan verdiepen.

Het Conservatorium van Amsterdam verkrijgt in 2010 de hernieuwde accre-
ditatie voor de bacheloropleidingen Muziek en Docent muziek. Voor enkele 
cruciale onderdelen ontvangt het Conservatorium het oordeel ‘excellent’: 
voor het niveau en de kwaliteit van het personeel, het gerealiseerde niveau 
en de materiële voorzieningen. 
De deeltijdopleidingen worden niet meer voor accreditatie voorgedragen.  
De deeltijdvariant Muziek bestaat feitelijk niet meer en het deeltijd-
programma van de opleiding Docent muziek blijft voortbestaan als zij-
instroomvariant van de voltijdopleiding. 

Masteropleidingen
De masteropleiding Film gaat in 2010 haar tweede jaar in, met een nieuwe 
groep van negen studenten, die niet alleen uit de film maar ook uit de beel-
dende kunst en de digitale media afkomstig zijn. Ook de onderzoeksvragen 
waarmee de nieuwe studenten binnenkomen zijn zeer verschillend: van 
onderzoek naar (de filmische representatie van) de relatie tussen geografische 
ruimte en identiteit tot onderzoek naar narratieve structuren of de rol van film 
in een digitale cultuur. In de groep zijn vier nationaliteiten verenigd. Daarmee 
is de facto de overstap gemaakt naar een internationale opleiding, met Engels 
als voertaal. Eind 2010 worden tien studenten voor de nieuwe lichting gese-
lecteerd, van wie zes uit het buitenland. 

De masteropleiding Theater/DasArts geeft in 2010 extra aandacht aan het 
verbeteren van de feedbacktrajecten. Studenten zijn hierbij medeverantwoor-
delijk, doordat ze zelf bepalen waar ze feedback op willen krijgen, met oog 
voor het (gezamenlijke) leerproces. De opleiding beoogt hiermee een cultuur 
te creëren waarin feedback gezien wordt als middel tijdens een leerproces.



De masteropleidingen van de Academie van Bouwkunst gaan structurele 
internationale banden aan en werken met verwante opleidingen in Europa 
samen op het gebied van curriculumontwikkeling. In voorbereiding zijn 
een European Master of Sustainable Architectural Design en een European 
Master in Landscape Architecture. 

De masteropleiding Museology van de Reinwardt Academie wordt opnieuw 
geaccrediteerd. Alle facetten worden als voldoende of goed gekwalificeerd; 
het niveau van het personeel krijgt het oordeel ‘excellent’.

De interdisciplinaire masteropleiding Kunsteducatie tot slot wordt in mei door 
een visitatiepanel bezocht in verband met het aflopen van de huidige accredi-
tatie per oktober 2011. Het bezoek verloopt positief; het visitatierapport en de 
besluitvorming door de NVAO worden in 2011 verwacht.

Overig onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod van de AHK bestaat grotendeels uit bekostigde 
bachelor- en masteropleidingen. Daarnaast zijn er een aantal onderwijs-
activiteiten die niet bekostigd worden, maar als contractonderwijs worden 
aangeboden.

Voor deze activiteiten worden strikte normen gehanteerd: 
•  wat betreft inhoud, niveau en doelgroep moeten ze binnen de missie van de  

AHK vallen;
•  ze moeten kostendekkend zijn, dat wil zeggen dat ze geen beroep doen op  

de rijksbekostiging;
•  er mag niet naast particuliere aanbieders worden geopereerd in een vrije   

markt (concurrentievervalsing).

De belangrijke contractactiviteiten van de AHK zijn:
•  de Master of Museology: deze postinitiële masteropleiding is geaccredi- 

teerd door de NVAO en wordt aangeboden door de Reinwardt Academie; 
•  de BIK-opleiding (Beroepskunstenaars In de Klas): BIK is een eenjarige   

deeltijdopleiding, bedoeld voor professionele kunstenaars van alle disci-
plines die projecten willen ontwikkelen en uitvoeren in het basisonderwijs. 
BIK is gecertificeerd als post-hbo-opleiding door CPION en wordt door vijf 
Nederlandse kunsthogescholen aangeboden. In de AHK is de BIK-opleiding 
ondergebracht bij het lectoraat Kunst- en cultuureducatie;

•  de voorbereidende cursussen Architectuur en Stedenbouw & 
Landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst, die bedoeld zijn 
voor aankomende masterstudenten die in hun vooropleiding belangrijke 
(technische) vakkennis of ontwerpvaardigheden missen.

Voor contractactiviteiten geldt dat deze moeten passen in het faculteitsbeleid 
en onderdeel vormen van de begroting. Via de planning- en controlcyclus ziet 
het College van Bestuur toe op de handhaving van de kwaliteit van de con-
tractactiviteiten en op het voldoen aan de gestelde voorwaarden.
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Onderzoek
Onderzoeksbeleid
De AHK kent een grote diversiteit aan onderzoekseenheden, vanwege de 
uiteenlopende ambities van de verschillende instituten, schaalverschil-
len, niveauverschillen (bachelor en master), cultuurverschillen, tradities en 
kunstdisciplinaire verschillen. De AHK heeft ervoor gekozen om facultaire 
onderzoeksbeleidsplannen te formuleren in het licht van de algemene mis-
sie en in relatie tot het faculteitsoverstijgende lectorenbeleid. Een werkgroep 
formuleert hiervoor in 2010 een aantal algemene uitgangspunten. 

Het werkveld vraagt meer en meer om afgestudeerden met een onderzoe-
kende en reflectieve professionele houding. Dit gegeven ligt ten grondslag 
aan de onderzoeksvisie van de AHK. Uitgaande van deze behoefte wordt het 
onderzoeksbeleid per faculteit geëxpliciteerd vanuit de specifieke kunstdisci-
pline. Het onderzoek aan de AHK staat altijd in functie van het onderwijs, of 
van de beroepspraktijk in relatie tot het onderwijs. Het is deel van het instru-
mentarium om als opleiding of faculteit flexibel en afgestemd te blijven op 
actuele ontwikkelingen in het vakgebied.

Relatie met het onderwijs
In dit verband wordt veel waarde gehecht aan de verankering van de lec-
toraten in de faculteiten en de opleidingen. Voor de faculteitsoverstijgende 
lectoraten geldt dat het lectoraat Kunst- en cultuureducatie (lector: Folkert 
Haanstra) sterk verbonden is met de bachelordocentenopleidingen Muziek, 
Dans, Theater en Beeldende kunst en vormgeving, en met de master 
Kunsteducatie. Het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling (lector: 
Marijke Hoogenboom) onderhoudt met alle faculteiten samenwerkingsverban-
den door de verschillende programma’s van het lectoraat: Artist in Residence 
(AIR), onderzoeksgroep ARTI, co-producties en publicaties. Daarnaast 
maakt de lector deel uit van het curatorium van DasArts, de masteropleiding 
Theater.

Naast de faculteitsoverstijgende lectoraten zijn er aan de meeste faculteiten 
disciplinegebonden lectoraten, veelal met een directe verbinding met het 
masteronderwijs. Om de uitwisseling en samenwerking tussen de lectora-
ten en de masteropleidingen binnen de AHK te bevorderen wordt in 2010 
besloten tot het opzetten van een ‘masterverband’, gericht op het delen van 
ervaringen en informatie over onder meer de positie van onderzoek in het 
masteronderwijs. 

De activiteiten van de lectoraten worden verderop beschreven.

Relatie met wetenschap
Dat het onderzoek aan de AHK vooral gericht is op het onderwijs en op 
artistieke ontwikkeling impliceert een scherpe afbakening ten opzichte van 



wetenschappelijk onderzoek. Dat laat onverlet dat de samenwerking tussen 
kunsten en wetenschap zinvolle impulsen voor beide sectoren kan opleveren. 
De verbindingen met de universitaire wereld worden via docenten en lectoren 
tot stand gebracht. In een aantal gevallen is de verbinding vanzelfsprekend, 
doordat docenten naast hun verbintenis met de AHK ook aan een universiteit 
werkzaam zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de lector Kunst- en cultuureducatie 
Folkert Haanstra, die tevens hoogleraar Cultuureducatie en cultuurpartici-
patie is aan de Universiteit Utrecht. 

Een aantal lectoren begeleidt promotietrajecten. Dit kan zowel gaan om 
docenten die met inzet van een AHK-promotievoucher aan een proefschrift 
werken, als om afgestudeerden van het kunstonderwijs die een dissertatie 
voorbereiden op het snijvlak van wetenschap en artistieke ontwikkeling. 
Mieke Bernink begeleidt op deze wijze als lector Film een PhD-traject aan 
de Universiteit Leiden en Michiel Schuijer neemt als lector Muziek namens 
het Conservatorium van Amsterdam zitting in de directie van DocARTES, 
een doctoraatsprogramma voor musici waarin het Conservatorium van 
Amsterdam samenwerkt met het Koninklijk Conservatorium, de Academie 
der Kunsten van de Universiteit Leiden, de Associatie Katholieke Universiteit 
Leuven en het Orpheus Instituut. 

Een bijzondere vorm van samenwerking met de Universiteit van Amsterdam 
is de leerstoel Jazz en Improvisatiemuziek, die in 2007 is ingesteld op initi-
atief van het Conservatorium van Amsterdam en wordt bekleed door Walter 
van de Leur, tevens onderzoekscoördinator en docent muziekgeschiedenis bij 
het Conservatorium. Als bijzonder hoogleraar neemt Van de Leur onder meer 
deel aan Rhythm Changes, een omvangrijk Europees onderzoeksproject en 
tevens het enige project op het gebied van muziek dat is gehonoreerd onder 
het Joint Research Project-thema Cultural Dynamics: Inheritance and Identity. 
Het project richt zich op de jazz in Europa, en kijkt naar de rol van lokale 
culturen bij de ontwikkeling van de verschillende jazzvormen. Binnen de 
leerstoelgroep wordt een promotie voorbereid op het gebied van de geschie-
denis van de jazz in Nederland. Daarnaast is Van de Leur promotor van twee 
artistic research-promovendi.

Kwaliteitsbewaking
Het onderzoek aan de AHK wordt iedere zes jaar beoordeeld door de 
Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO). Ter voorbereiding op  
de validatie die in 2012 zal plaatsvinden, krijgen de lectoraten de opdracht tot 
het opstellen van een zelfevaluatierapport. Conform het protocol van de VKO 
zal de AHK de onderzoekseenheden met gebruikmaking van de zelfevaluaties 
eind 2011  onderwerpen aan een zelfgeorganiseerde beoordeling door een 
extern panel van peers. Dit panel doet aanbevelingen aan het College van 
Bestuur, faculteitsdirecties en lectoren om onderdelen van het onderzoeks-
beleid te consolideren, te veranderen of te verbeteren. 
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Promotievouchers
Ter bevordering van de kwaliteit van het onderzoek heeft de AHK een rege-
ling promotievouchers, waar docenten een beroep op kunnen doen. In 2010 
worden twee nieuwe vouchers toegekend:
•  Emiel Heijnen, docent aan de Academie voor Beeldende Vorming en de 

master Kunsteducatie, krijgt een voucher voor zijn promotieonderzoek Deep 
remixability als inspiratiebron voor kritisch disciplineoverstijgend beeld
onderwijs;

•  Léontine Meijer-van Mensch, docent Reinwardt Academie, ontvangt een 
voucher voor haar dissertatie De Reinwardt Academie en de ontwikkeling 
van museologie als wetenschap in MiddenEuropa. 

Sinds het instellen van de regeling in 2006 zijn in totaal twaalf promotie-
vouchers toegekend. In 2010 resulteert een onderzoek dat mede mogelijk 
gemaakt is met een promotievoucher van de AHK voor het eerst in een 
promotie: Jed Wentz (docent Conservatorium van Amsterdam) promoveert op 
9 december aan de Universiteit Leiden op de relatie tussen gestiek en muziek 
aan de Académie Royale de Musique.

Lectoraat Kunsttheorie en onderzoek
Henk Borgdorff

In 2010 neemt Henk Borgdorff afscheid als lector Kunsttheorie en onderzoek 
aan de AHK. Per september 2010 wordt hij lector Onderzoek in de kunsten 
aan de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans in Den Haag, en 
 visiting professor in Aesthetics aan de universiteit van Göteborg (Zweden).

Vanaf 2002 heeft Henk Borgdorff zich ingezet om de infrastructuur en het 
milieu voor kunstonderzoek binnen de AHK en daarbuiten te verbeteren. 
Het lectoraat richtte zich op onderzoek op het kruispunt van kunstpraktijk en 
 kunsttheorie, op de innovatie van onderwijs en onderwijstrajecten, en op het 
debat over onderzoek in de kunsten. Het onderzoek van de lector richtte zich op 
de rationale van ‘onderzoek in de kunsten’, in het bijzonder de wetenschaps-
theoretische (epistemologische, methodologische) en de beleidspolitieke 
kanten hiervan. 

In maart 2010 is Borgdorff een van de oprichters van de Society for Artistic 
Research (SAR), een non-profitorganisatie die financieel wordt ondersteund 
door een toenemend aantal kunstinstellingen en instellingen voor hoger 
kunstonderwijs over de hele wereld. Een van de belangrijkste doelstellingen 
van SAR is het lanceren van het Journal for Artistic Research (JAR), een online, 
open access en peerreviewed tijdschrift voor de identificatie, publicatie, dis-
seminatie en discussie van het onderzoek binnen de diverse kunstdisciplines. 
Als publicatie- en disseminatieplatform vervult het tijdschrift een cruciale rol 
in de verdere ontwikkeling van artistic research. Henk Borgdorff blijft als een 
van de redactieleden betrokken bij de totstandkoming van JAR, en bij SAR als 
 adviseur van het bestuur.



Eind 2010 is nog geen besluit genomen over de voortzetting van het lectoraat. 
De onderzoeksgroep ARTI gaat door binnen het lectoraat Kunstpraktijk en 
 artistieke ontwikkeling.

Lectoraat Kunst- en cultuureducatie
Folkert Haanstra

Het lectoraat Kunst- en cultuureducatie richt zich op kennisontwikkeling op 
het gebied van binnen- en buitenschoolse kunst- en cultuureducatie in relatie 
tot de docentenopleidingen van de AHK en de bacheloropleiding Cultureel 
erfgoed van de Reinwardt Academie. 

Een belangrijk thema waar het onderzoek binnen het lectoraat zich op concen-
treert, is culturele diversiteit in de (stedelijke) samenleving. Begin 2010 staan 
tijdens de conferentie Divers vijf afgeronde onderzoeken over dit onderwerp 
centraal. Een op het thema ingevoerde gespreksleider uit het werkveld leidt in 
samenwerking met de betreffende docent-onderzoeker de gesprekken. De con-
ferentie heeft tot doel om kennis, inzichten en vruchtbare ideeën uit te wis-
selen, teneinde de culturele diversiteit bij de docentenopleidingen Beeldende 
kunst en vormgeving, Theater, Dans en Muziek van de AHK te bevorderen.  
Bij alle docentenopleidingen zijn nog vervolgonderzoeken op dit gebied 
gaande, zoals het ontwikkelingsonderzoek Altermoderne kunsteducatie bij 
Beeldende kunst en vormgeving. 

Een tweede gemeenschappelijk thema is authentieke kunsteducatie. 
Authentieke kunsteducatie wil de relatie met de alledaagse kunstbeoefening 
en kunstbeleving van de leerling behouden, maar wil tevens toegang ver-
schaffen tot het domein van de professionele kunsten. Het lectoraat doet in  
dit verband onder andere onderzoek naar kunsteducatie op Nederlandse basis-
scholen en naar leerlinggerichte kunstbeschouwing. Daarnaast zijn er promo-
tieonderzoeken gaande naar de effecten van dans op het imitatiegedrag en 
inlevingsvermogen van autistische kinderen, en naar het gebruik van nieuwe 
media door professionele kunstenaars en jongeren in visual communities als 
bronnen voor nieuwe curricula in de beeldende vorming.

De landelijke overheid, het Fonds voor Cultuurparticipatie en gemeentelijke 
overheden (waaronder Amsterdam) hebben de laatste jaren extra beleids-
aandacht voor muziekeducatie, wat zich weerspiegelt in meer onderzoek op  
dit gebied. Binnen het lectoraat wordt de stand van zaken van het muziek-
onderwijs in het Amsterdamse voortgezet onderwijs onderzocht en wordt 
begonnen met een evaluatie van het project Muziek Talent Express, voor de 
ontwikkeling van een langlopende leerlijn muziekeducatie in basisscholen in 
Amsterdam West door Muziekcentrum Aslan. 

Onder het lectoraat vallen de interdisciplinaire master Kunsteducatie en de 
eenjarige gecertificeerde post-hbo-opleiding Beroepskunstenaars in de Klas 
(BIK). De lector doceert onderzoeksmethoden aan de masteropleiding en 
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begeleidt masterstudenten bij hun onderzoeksthesis. Masterstudenten doen 
deels onderzoeken binnen de thema’s van het lectoraat en publiceren soms 
ook in onderzoeksrapportages van het lectoraat. Binnen het lectoraat lopen in 
2010 twee promotietrajecten, waarbij de lector optreedt als promotor dan wel 
co-promotor.
In juni wordt in Rotterdam het onderzoek Het perongelukke goed proberen te 
doen gepresenteerd, een samenwerkingsproject van het lectoraat met het CBK 
Rotterdam en Stichting Toeval Gezocht. Dit onderzoek van Marike Hoekstra 
richt zich op de rol van de kunstenaar in het creatieve proces van kinderen.

Tijdens een conferentie over onderzoek in cultuureducatie in Nijmegen wordt 
in het kader van het project MediaCultuur, geïnitieerd door AHK-docent Emiel 
Heijnen, een speciale sessie gewijd aan het meten van mediawijsheid. Op 
uitnodiging van het lectoraat presenteren UvA-onderzoekers Anne Toorenaar, 
Talita Groenendijk en Jantina Huizenga Lessen in mediawijsheid, Onderzoek 
naar effecten van lessen in mediawijsheid en ICT in het kunstonderwijs en 
Judith Rosenbaum (Albany State University) Couched Potatoes or Critical 
Citizens: Devising an Instrument to Measure Media Literacy. Professor Jos  
de Haan (Erasmus Universiteit) treedt op als referent.

Folkert Haanstra is behalve lector aan de AHK tevens hoogleraar 
Cultuureducatie en cultuurparticipatie aan de Universiteit Utrecht, is  
bestuurslid van Aslan Muziekcentrum en zit in de redactie van de tijdschrif-
ten International Journal of Education through Art en Cultuur + Educatie. 
Ook is hij lid van het organisatiecomité van de conferentie Onderzoek 
in cultuureducatie van Cultuurnetwerk Nederland en van de landelijke 
Verkenningscommissie Kunstvakken. Van september tot december is 
Haanstra als visiting scholar verbonden aan het Arts & Mind Lab van prof. 
E. Winner van het Psychology Department van Boston College, waar hij 
 deelneemt aan drie kunsteducatieve onderzoeken. 

Lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling
Marijke Hoogenboom

Onder leiding van Marijke Hoogenboom richt het lectoraat Kunstpraktijk en 
artistieke ontwikkeling zich op actuele ontwikkelingen, mogelijkheden en uit-
dagingen in de afzonderlijke kunstdisciplines en op het artistieke maakproces 
in een multi- en interdisciplinaire context. De focus ligt op een vorm van ken-
nisproductie die gebaseerd is op de expertise, onderzoeksvragen en methodes 
van kunstenaars, die bijdragen aan de vernieuwing van het onderwijs en het 
werkveld. Het lectoraat opereert vanuit vier, nauw met elkaar verbonden pro-
gramma’s: Artist in Residence (AIR), onderzoekersgroep ARTI, co-producties 
en publicaties. Het lectoraat hecht eraan de resultaten van het werk actief 
onder de aandacht te brengen via de tijdschriften On Air en RTRSRCH, boeken, 
dvd’s en artikelen in internationale publicaties. 



Marijke Hoogenboom maakt deel uit van het curatorium van DasArts (de 
master Theater aan de Theaterschool) en is lid van het platform Keuzevakken. 
Zij neemt regelmatig deel aan discussies in het werkveld en onderhoudt tal 
van contacten met internationale makers, festivals en scholen. Hoogenboom 
is in 2010 onder meer lid van de commissie Beurzen van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en medeverantwoordelijk voor het internationale beleid van de 
Raad voor Cultuur. Tevens is zij adviseur voor het Inter-University Center for 
Dance Berlin en redactielid van het tijdschrift Performance Research.

In het Artist In Residence-programma (AIR) werkt het lectoraat samen met 
de verschillende instituten van de AHK. Het AIR-programma stimuleert 
innovatie en confrontatie met actuele artistieke impulsen. Het biedt ruimte 
om de praktijk in huis te halen en kunstenaars uit te nodigen die het onder-
wijs en het artistiek beleid aan de hogeschool kunnen bezielen. Resultaten 
van het AIR-programma worden in- en extern onder de aandacht gebracht 
door middel van het periodieke tijdschrift On Air. In 2010 zijn kunstenaars 
als artist in residence verbonden aan de Theaterschool, de Academie voor 
Beeldende Vorming, het Conservatorium van Amsterdam en de Academie 
van Bouwkunst. 

De onderzoekers van de lectoraten Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling 
en Kunsttheorie en onderzoek vormen samen de onderzoeksgroep Artistic 
Research, Theory & Innovation (ARTI). Onderzoekers uit verschillende discipli-
nes werken hierbinnen aan projecten die betrekking hebben op concrete artis-
tieke praktijken, waarin gestreefd wordt naar theoretische verdieping en onder-
wijsvernieuwingen. Onderzoekers van de ARTI-groep zijn: Scott deLahunta, 
Bertha Bermúdez, Igor Dobricic, Karen Lancel, Jan Philipp Possmann en David 
Weber Krebs. Om de resultaten te delen met een breder publiek publiceert de 
onderzoeksgroep het periodieke tijdschrift RTRSRCH. Het tweede nummer dat 
in 2010 verschijnt, <NOTATION>, wordt samengesteld door Scott deLahunta 
en Bertha Bermúdez. De inhoud van <NOTATION> is sterk gerelateerd aan 
het project Inside Movement Knowledge; het bevat een diversiteit aan tekst, 
afbeeldingen en grafische content die vragen aan de orde stellen over docu-
mentatie, analyse, reconstructie en behoud van moderne performance.

Inside Movement Knowledge (IMK) is de grootste co-productie van het 
 lectoraat tot op heden. Het tweejarige interdisciplinaire onderzoeks project 
komt voort uit de dringende behoefte van professionele choreografen, 
dansers, erfgoeddeskundigen en wetenschappers in het veld om het artis-
tieke en maatschappelijke potentieel van choreografie en dans duurzaam 
te  versterken en beter bereikbaar te maken voor een breder publiek. Dit 
gebeurt door onderzoek op het terrein van documentatie, overdracht en 
 conservering van hedendaagse choreografie en danskennis. 
Het ministerie van OCW steunt IMK met een RAAK-subsidie van Stichting 
Innovatie Alliantie. Samenwerkende partners zijn: Emio Greco | PC,   
het Nederlands Instituut voor Mediakunst, het departement Media- en 
 Cultuur-wetenschappen van Universiteit Utrecht, en de dansopleidingen  
van de AHK. 

Het project wordt in september afgerond, maar er vloeit direct een aantal 
vervolgtrajecten uit voort, onder andere om de ontwikkeling van het instru-
mentarium te bevorderen en te zorgen voor inbedding van de onderzoeks-
resultaten in het onderwijs. De onderzoekers Bertha Bermúdez, John Taylor, 
Maria Ines Villasmil en Vivianne Rodrigues zijn betrokken bij de voortzetting 
van het onderzoek.

Artists in Residence

Terry Barrett - No Landscapes
In het project No Landscapes, onder leiding van hoogleraar Terry Barrett, 
richten studenten van de Academie voor Beeldende Vorming, de master 
Kunsteducatie en studenten van de Gerrit Rietveld Academie zich op een 
nieuwe aanpak van kunstbeschouwen. Zij laten verschillende  groepen, 
 waaronder jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zakenmannen en 
 -vrouwen en bewoners van verpleegtehuizen, recent werk van Jeroen 
Kooijmans, Luna Maurer en Robert Wevers, interpreteren. Over het project 
verschijnt de  publicatie KunstWerkt, uitgegeven door Thieme Art. 

Paul Koek – Into the Polder with Koek
Muzikant, componist en theatermaker Paul Koek is van 2009 tot en met 2011 
als artist in residence verbonden aan de Theaterschool. In het project Into the 
Polder with Koek werkt hij met docenten en studenten van de opleidingen 
Scenografie, Techniek en theater en Productie podiumkunsten. Samen met 
hen ontwikkelt Koek een visie op de productieleider van de toekomst, en legt 
hij de verbinding tussen innovatieve artistieke en educatieve praktijken. Deze 
activiteiten maken deel uit van het project Het platteland als podium, een 
serie theaterevenementen over het sociaal relevante, op de natuur gefocuste 
boerenleven.

Anthony Heidweiller - The Space in Which I Create my Own Borders
Anthony Heidweiller daagt tijdens zijn residency aan het Conservatorium van 
Amsterdam docenten en studenten uit om een breder publiek te bereiken en 
om in een bredere sociale context te opereren. De aanpak van de zanger, ope-
ramaker en oprichter/artistiek leider van het Internationale Yo! Opera Festival 
kenmerkt zich daarbij door de interdisciplinaire samenwerking tussen de 
verschillende faculteiten. Zijn residency wordt voortgezet in 2011 en zal onder 
andere resulteren in diverse workshops.

Germaine Acogny/ L’Ecole des Sables - Living Dance, Dancing Life
De Senegalese Germaine Acogny, grondlegger van de Afrikaanse moderne 
dans, geeft in 2010 een serie masterclasses aan studenten en docenten van 
de docentenopleiding Dans. De visie en werkwijze van Germaine Acogny 
geven studenten inzicht in de dansprincipes en onderliggende waarden  
en normen van Afrikaanse en westerse danstechnieken. Acogny maakt 
hiermee de mogelijkheid tot verbinden concreet zichtbaar. Ook wordt een  
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studiemiddag georganiseerd over culturele diversiteit, waar onder leiding 
van moderator Laurien Saraber een discussie plaatsvindt tussen verschil-
lende professionals uit het Nederlandse dansveld en theatereducatie-
instituten, derde- en vierdejaarsstudenten van de opleiding Docent dans, 
Germaine Acogny en haar zoon Patrick Acogny. 

Jeroen Kooijmans – Miraculous Transformations
Beeldend kunstenaar Jeroen Kooijmans en collega Roé Cerpac werken 
samen met masterstudenten van de Academie van Bouwkunst aan een 
‘onderzoekslaboratorium’. Hierin zoeken zij naar mogelijkheden om nieuwe 
wonderen te creëren in disciplines als film, biologie, fysica, alchemie en 
kunst in het algemeen, om vandaaruit een persoonlijke binding met archi-
tectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur te bepalen. De onderzoeks-
resultaten worden gebruikt voor verschillende ontwerpprojecten en vorm-
studies met internationale gaststudenten en vormen de inzet van een zestal 
Capita Selecta-lezingen met gasten uit de verschillende disciplines. 

Deborah Hay - Breaking the Chord
De School voor Nieuwe Dans Ontwikkeling (SNDO) vindt het van essen-
tieel belang dat studenten de artistieke praktijk van een internationaal 
gerenommeerde choreograaf ervaren - niet alleen in hun hoedanigheid 
van uitvoerend danskunstenaar maar vooral als opkomende gelijken die 
deelnemen aan het werk van een collega-maker. Daarom nodigt de SNDO 
danser en choreografe Deborah Hay uit om zich voor een periode van 
drie weken te verbinden aan de Theaterschool. Haar residency resulteert 
in een massachoreografie met alle veertig studenten van de opleiding, 
genaamd Breaking the Chord. De choreografie wordt uitgevoerd tijdens het 
Springdance Festival in Utrecht.

Bart Schneemann – Wilde Bloesem
Hoboïst en dirigent van het Nederlands Blazers Ensemble Bart Schneemann 
leidt het project Wilde Bloesem aan het Conservatorium van Amsterdam. 
Het project daagt studenten van verschillende muzikale disciplines uit om 
te experimenteren met ongebruikelijke ideeën voor concerten. Het dynami-
sche en natuurlijke proces van deze heterogene groep vormt de basis voor 
een innovatieve performance. Schneemann wil nieuwe impulsen geven 
aan het muziekeducatiesysteem, dat volgens hem te veel gefocust is op het 
voorbereiden van studenten op traditionele concertpraktijken.

John Clayton – Exploring the Black Roots of Jazz
Het vijfjarige project Exploring the Black Roots of Jazz aan het 
Conservatorium van Amsterdam wordt geleid door de Amerikaanse  
bassist John Clayton. In het project ligt de nadruk op de connectie van  
jazz met zijn Afro-Amerikaanse roots. Het intensieve muziekproject combi-
neert performances, lezingen en discussies met onderzoek naar de veel-
zijdigheid van zwarte muziek in het algemeen, en jazz in het bijzonder.  
Elk jaar nodigt de school een gast uit met speciale expertise; in 2010 is dat 
drummer John Riley.
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Lectoraat Design in Urbanism
Henk Hartzema

De lectoren aan de Academie van Bouwkunst worden benoemd voor een 
 periode van twee tot drie jaar en hebben als opdracht een onderzoeksproject 
vorm te geven met vernieuwende en verdiepende thema’s, en daarbij een 
relatie met het onderwijs te leggen. 

Het onderzoeks- en ontwerpproject StreetWorks van het lectoraat Design in 
Urbanism richt zich op de bindende functie van de stadsstraat: de beteke-
nis in de lineaire ruimte, de oriëntatie binnen de stad en omgeving en de rol 
van architectuur binnen de stedelijke context. Dit gebeurt door de blik te 
verleggen naar tradities en ideologische opvattingen elders in Europa. Het 
onderzoek richt zich op begrip van de gelaagde stedelijke werkelijkheid van 
de straat: betekenis, geschiedenis en functies.

StreetWorks is een onderzoeksproject van de European Association for 
Architectural Education, waarvan de Academie van Bouwkunst onder leiding 
van Henk Hartzema penvoerder is. De ontwerpopgave van het najaarssemes-
ter 2009 kwam tot stand in samenwerking met de afdelingen Architectuur 
van de Helsinki University of Technology, Edinburgh College of Art, La 
Cambre en Sint-Lucas Brussel, Universidade do Porto en University of Zagreb 
en de stedenbouwkundige diensten van Helsinki, Edinburgh, Amsterdam, 
Brussel, Porto en Zagreb. 

In april 2010 houden studenten en docenten presentaties over het onder-
zoeks- en ontwerpwerk tijdens de festivaldag StreetParade. Ook docenten 
van de betrokken buitenlandse scholen en medewerkers van stedenbouw-
kundige diensten zijn actief betrokken bij het programma; daarnaast wordt 
een tentoonstelling geopend met een selectie van de ontwerpresultaten. 
StreetParade vormt de afronding van het lectoraat Design in Urbanism.

Lectoraat Material & Design
Jan Peter Wingender

De Academie van Bouwkunst benoemt Jan Peter Wingender in maart tot 
lector Material & Design. In het internationale project An Exacting Material: 
Tectonics in Contemporary Brick Architecture onderzoekt hij, geassisteerd 
door architect Uri Gilad, met studenten en docenten gedurende drie jaar de 
stand van zaken rondom het gebruik van het materiaal baksteen.

Wingender wil binnen het lectoraat met studenten van de Academie de 
unieke, eigen vormentaal van baksteen doorgronden. In essentie richt het 
onderzoek zich op de uitdrukkingsmogelijkheden die het materiaal biedt 
en de onderliggende vraag hoe en waarom architecten het toepassen. Een 
gewenst onderzoeksresultaat is een bestandsopname en diagnose van de 
toepassing van baksteen. Volgens Wingender is de Academie – met haar 

concurrent onderwijs voor ontwerpers door ontwerpers – de aangewezen plek 
om kennis over het materiaal en de toepassing te vergaren, betekenissen 
inzichtelijk te maken, te praten, te debatteren en te reflecteren om zo de tradi-
tie verder te helpen. Daarnaast is bij uitstek aan de Academie van Bouwkunst 
wederzijdse beïnvloeding van theorie, praktijk en onderwijs mogelijk.

De eerste openbare activiteit en daarmee ook de formele aftrap van het lecto-
raat is de tentoonstelling Brick Dresses in september. Brick Dresses toont 
zeventien hedendaagse gebouwen waarvan de gevel geheel uit baksteen 
is opgetrokken. Een onderzoeksgroep van studenten van de Academie van 
Bouwkunst heeft deze gevelontwerpen onderzocht op techniek, constructie, 
architectonische expressie en materiaalgebruik, en op verschillende niveaus 
uitgetekend. 

Lectoraat Living Landscape
Thomas Oles

In het internationale onderzoeksproject Living Landscape doet lector Thomas 
Oles vanaf september 2010 twee jaar lang onderzoek naar de geschiede-
nis van cultuurlandschappen en duurzaamheid in ontwerp en planning van 
landschappen.

Met het lectoraat wil de Academie van Bouwkunst zich profileren op de meer 
exclusieve kant van het landschapsonderwijs: het ‘grootschalige landschap’, 
naast de bestaande kleinschalige opgaven waarin een uitwisseling plaats-
vindt tussen landschapsarchitectuur, stedenbouw en architectuur. 

Het nieuwe lectoraat sluit aan op de ambitie van de Academie van 
Bouwkunst om voorop te lopen in actuele ontwikkelingen in het vakgebied en 
om internationaal te opereren. Het lectoraat wordt ook ingezet om een inter-
nationaal symposium te organiseren over Europese vraagstukken en opgaven 
in de landschapsarchitectuur.

De intreerede van Thomas Oles in september vormt de eerste openbare 
activiteit van het lectoraat. De rede is tevens de aftrap van een drukbezochte 
reeks van zes Capita Selecta waarin internationale experts ingaan op de 
betekenis van landschap en de relatie tussen landschapsarchitectuur en de 
stedelijke omgeving. 

Lectoraat Film
Mieke Bernink

Het lectoraat Film is nauw verbonden met de masteropleiding Film, die in 
2009 van start is gegaan. Zeker zolang de opleiding nog in ontwikkeling is, 
vallen de activiteiten van lectoraat en master grotendeels samen. 
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De master Film is uniek: het brede perspectief, de diverse professionele 
en culturele achtergronden van de studenten, de nadruk op onderzoek en 
ontwikkeling alsook het internationale karakter van de opleiding en de mate 
waarin deze vraaggestuurd is, is noch in Europa noch daarbuiten gemeen-
goed. De aard van de opleiding vraagt om een permanente ontwikkeling van 
passende didactische methoden en om voortdurende reflectie daarop. 

Voor zowel het lectoraat als de master Film is de wisselwerking met het 
nationale en internationale werkveld cruciaal. Deze wisselwerking krijgt op 
verschillende wijzen vorm. Zo is de lector nadrukkelijk actief in het filmveld: 
als (vast) commissielid van zowel het Filmfonds als het Mediafonds, als 
voorzitter en deelnemer van debatten in het veld en uiteraard als profes-
sionele bezoeker van internationale festivals en conferenties. Maar ook de 
studenten worden al tijdens hun opleiding gestimuleerd onderdeel te zijn van 
het werkveld: door projecten mee de opleiding in te nemen, door lezingen en 
presentaties te geven en door te participeren in festivals en conferenties die 
door het werkveld worden georganiseerd. 

Eveneens om de verbondenheid met het werkveld te garanderen werkt de 
opleiding uit principe vrijwel uitsluitend met gastdocenten uit binnen- en 
buitenland, die hun professionele praktijk als basis gebruiken voor hun 
bijdrage aan de opleiding. Het programma stuurt daarnaast nadrukkelijk aan 
op het aanleggen van of het onderhouden van (inter)nationale netwerken. Tot 
slot is het de ambitie van de opleiding om twee- of driemaal per jaar haar 
deuren te openen voor de professionele filmwereld door een programma te 
organiseren rond selecte gasten van de opleiding. In 2010 gebeurt dat rond 
de Franse filmmaker Bruno Dumont (La vie de Jesu, l’Humanité, Flandres, 
Hadewych) en later rond zijn Oostenrijkse collega Ulrich Seidl (Tierische 
Liebe, Hundstage, Import, Export). Het bezoek van Dumont wordt georgani-
seerd in samenwerking met Maison Descartes en distributeur Contact Film; 
de komst van Seidl met het EYE Filminstituut, het voormalige Filmmuseum. 

Uit de activiteiten blijkt dat de animo voor deelname vanuit de professionele 
wereld groot is. Door anderen te laten delen in wat de Filmacademie te bie-
den heeft, kan de Academie de professionalisering van de sector als geheel 
ondersteunen. 

Het lectoraat Film is mede zo verknoopt met de master omdat onderzoek 
de kern van de opleiding vormt. Studenten melden zich aan met een onder-
zoeksvraag die de rode draad zal vormen in hun tweejarige opleiding; alles 
staat in het teken van hun (individuele en soms collectieve) onderzoek. 
Daarbij is essentieel dat het onderzoek in relatie staat tot de artistieke prak-
tijk van de studenten; het gaat om een permanente beweging tussen praktijk 
en de reflectie daarop. De praktijk roept vragen op; onderzoek en experiment 
vormen daarop een antwoord, en die antwoorden vinden weer hun neerslag 
in de praktijk. Het aansturen en bewaken van deze visie op artistic research 
is de kerntaak van de lector. 

Hoewel het lectoraat niet beschikt over een eigen kenniskring, begeleidt  
lector Mieke Bernink een PhD-traject aan de Universiteit Leiden en is zij 
voornemens bij haar onderzoek naar de specificiteit van artistic research 
voor film- en mediamakers ook de onderzoekswensen van de docenten van 
de Filmacademie te betrekken.

Lectoraat Muziek 
Michiel Schuijer

De belangrijkste activiteit van het lectoraat Muziek is het onderzoek in de 
master Muziek van het Conservatorium van Amsterdam. Jaarlijks resulteert dit 
in een Research Symposium waarin de studenten hun onderzoek afsluiten met 
een lecture-recital, workshop of openbare scriptiepresentatie. Het aantal stu-
denten dat hun onderzoek tijdens dit symposium afsluit blijft gestaag groeien: 
van 57 in 2009 tot 64 in 2010.

Bij de onderzoeksprojecten van zowel de eerste- als de tweedejaarsstudenten 
zijn in het studiejaar 2009-2010 in totaal 70 begeleiders betrokken, onder wie 
49 hoofdvakdocenten en twee externe begeleiders. Diverse andere docenten 
nemen eveneens deel aan het juryberaad na afloop van de presentaties op het 
Research Symposium.

Michiel Schuijer is betrokken bij een aantal promotietrajecten. Traverso-docent 
Jed Wentz is op 9 december 2010 de eerste onderzoeker die promoveert met 
een promotievoucher van de AHK. Wentz verdedigt aan de Universiteit Leiden 
zijn dissertatie over de uitvoeringspraktijk van Franse tragische opera’s in de 
periode 1673-1779, de periode van Lully tot en met Rameau.  
Het onderzoek komt tot stand in het kader van het doctoraatsprogramma  
DocARTES, waarin het Conservatorium van Amsterdam participeert –  
samen met het Koninklijk Conservatorium Den Haag, de Universiteit  
Leiden, het Orpheus Instituut in Gent, het Lemmens Instituut en de  
Katholieke Universiteit Leuven. 

In december 2010 loopt de promotievoucher van Thérèse de Goede af. Naar 
verwachting zal zij in 2011 promoveren aan de Universiteit van Leeds op haar 
onderzoek naar de verschillende stijlen van het basso-continuospel in de 17e 

eeuw. Componist en ritmedocent Rafael Reina tot slot begint in januari 2010 
met behulp van een promotievoucher aan een onderzoek naar Karnatische 
 ritmiek als bron voor het onderwijs ten behoeve van de hedendaagse muziek. 
Dit onderzoek vindt plaats onder auspiciën van Brunel University in Londen.

Daarnaast is Michiel Schuijer co-promotor bij het onderzoek van Stephan 
Lewandowski, Organisierte Atonalität aan de Musikhochschule Carl Maria  
von Weber in Dresden. Verder is de lector lid van de visitatiecommissie voor de 
muziekopleidingen in Vlaanderen, ingesteld door de Vlaamse Hogescholenraad. 
Hij is hoofdredacteur van tijdschrift Dutch Journal of Music Theory (Amsterdam 
University Press) en lid van de redactieraad van het tijdschrift Music Theory 
Spectrum (Society for Music Theory, VS).
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Lectoraat Cultureel erfgoed
Peter van Mensch

Een belangrijke taak van het lectoraat Cultureel erfgoed is het signaleren 
van (ver)nieuw(end)e trends in het werkveld en het binnen de opleiding 
brengen van deze trends. In publicaties en enkele interne rapporten zal in 
het voorjaar van 2011 de balans worden opgemaakt over de eerste vier jaar 
van het lectoraat (2007-2010). Mede op basis hiervan zal de toekomstige 
invulling van het lectoraat worden besproken, alsmede de opvolging van de 
lector na zijn pensionering in 2011.

De kenniskring van het lectoraat Cultureel erfgoed komt regelmatig bijeen. 
Geleidelijk is deelname aan de bijeenkomsten minder exclusief voorbe-
houden aan de docent-onderzoekers van de Reinwardt Academie. Twee 
externe leden van de kenniskring worden in 2010 benoemd tot hoogleraar: 
Theo Thomassen tot hoogleraar Archiefwetenschap aan de Universiteit van 
Amsterdam en Rob van der Laarse tot hoogleraar Erfgoed van de Tweede 
Wereldoorlog aan de Vrije Universiteit. Van der Laarse, tevens universitair 
hoofddocent Algemene cultuurwetenschappen aan de UvA, verzorgt in juni 
de derde Reinwardt Memorial Lecture over ‘de oorlog als beleving’, waarbij 
het in het bijzonder gaat over het erfgoed van de oorlog: de trauma’s en de 
herinneringen. 

Samen met de voorzitters van de programmaraad en de examencommissie 
ontwikkelt de lector het idee om een aantal onderzoeksvelden te definiëren 
die op termijn leidend zouden kunnen zijn voor de gehele onderzoekspraktijk 
binnen de Reinwardt Academie: zowel voor het lectoraat en de kenniskring 
als voor de bachelor- en masteropleiding. Voor de onderwijsprogramma’s 
wordt daarbij in eerste instantie gedacht aan het structureren van de afstu-
deerprojecten, maar in tweede instantie zouden de onderzoeksvelden ook 
als een rode draad door het hele curriculum kunnen lopen, te meer omdat 
zij de mogelijkheid geven aan te haken bij onderzoeksprojecten van andere 
onderwijsinstellingen, kennisinstituten, sectorinstituten en brancheorgani-
saties. Zij geven ook de mogelijkheid in te spelen op concrete behoeftes van 
erfgoedinstellingen. De gedefinieerde onderzoeksvelden zijn: duurzaamheid, 
communicatie in een veranderende samenleving en betekenisgeving.

Er is een nauwe relatie tussen de thema’s van het masterprogramma en de 
thema’s van het lectoraat, mede door de deelname van de kerndocenten van 
het masterprogramma aan de kenniskring. Een groot aantal activiteiten is 
te beschouwen als gezamenlijk initiatief, met als voornaamste doelstelling 
studenten actief te betrekken bij de (inter)nationale discours over professio-
nalisme en betekenisgeving. 

Een van de projecten van het lectoraat is het onderzoek naar de toepas-
baarheid van de Generic Learning Outcomes, zoals ontwikkeld door de 
Museums Libraries and Archives Council, in het Nederlandse erfgoedveld. 
De Mondriaan Stichting blijkt bereid het project financieel te ondersteunen. 

Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd met zowel vertegen-
woordigers van de erfgoedwereld (in Nederland en Engeland) als docenten 
en studenten. Met het Nordic Centre of Heritage Learning te Zweden wordt 
samengewerkt in een Europees GLO-project. 

Het thema ‘verzamelen’ dringt zich steeds nadrukkelijker op als een van de 
centrale thema’s van het lectoraat. Peter van Mensch en kenniskringlid  
Léontine Meijer-van Mensch zijn betrokken bij de oprichting van het 
International Committee for Collecting van de International Council of 
Museums; laatstgenoemde als voorzitter. Gezamenlijk formuleren zij een 
theoretisch kader voor de activiteiten van dit comité. Mede naar aanleiding 
van de ervaringen met projecten in Zoetermeer en Düsseldorf wordt veel 
aandacht besteed aan ‘participatief verzamelen’ als deel van een opkomend 
‘participatieparadigma’ in erfgoedtheorie en -praktijk. Participatie is ook 
een van de thema’s van het congres van de International Movement for a 
New Museology (MINOM) dat in juni onder auspiciën van het lectoraat in 
de Reinwardt Academie wordt gehouden.

De aandacht voor het bestuderen en vergelijken van verschillende erfgoed-
tradities verschuift geleidelijk naar aandacht voor erfgoed dat moeilijk past 
binnen de traditionele sectorale opsplitsing van het erfgoedveld. Thema’s zijn 
mobiel erfgoed (in samenwerking met Stichting Mobiele Collectie Nederland), 
computererfgoed (samen met Stichting Computer Erfgoed Nederland), 
slavernijerfgoed (samen met het Nationaal Instituut voor Nederlands 
Slavernijverleden en -erfenis), immaterieel erfgoed en industrieel erfgoed. In 
dit kader maakt het lectoraat zich sterk voor de uitwerking van het model van 
heritage community zoals geïntroduceerd in de Conventie van Faro (2005) 
van de Raad van Europa. Dit model is een voorbeeld van de opkomst van de 
netwerkgedachte in het erfgoedveld.

Samen met het Amsterdams Historisch Museum en de Universiteit van 
Amsterdam organiseert het lectoraat in augustus het tweedaagse sympo-
sium City Museums on the Move, over actuele ontwikkelingen bij stads-
musea in Afrika, Nederland en Vlaanderen. Het symposium is onderdeel van 
het 21st International Congress of Historical Science in Amsterdam.
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Alumnus Hannes Minnaar wint de derde 
prijs bij het Koningin Elisabethconcours. 
Dat is de hoogste prijs die een Nederlander 
ooit bij het prestigieuze Belgische concours 
behaalde. Minnaar studeerde in 2009 af 
met een 10 met onderscheiding aan het 
Conservatorium van Amsterdam.

Conservatoriumalumna (2005) Caro Emerald 
ontvangt op 3 juli in het Scheveningse 
Kurhaus een dubbelplatinaplaat voor haar 
debuutalbum Deleted Scenes From The 
Cutting Room Floor. Daarnaast sleept zij op 
Noorderslag de Popprijs 2010 in de wacht.



De dansopleidingen van de Theaterschool 
lanceren een boek speciaal gemaakt voor jon-
geren: Springstof – danceclopedie voor jonge 
dansers, een ‘danceclopedisch’ naslagwerk 
over de rijkdom en veelzijdigheid van de dans.
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Human Cargo, onder andere gemaakt 
door studenten van de opleidingen Regie 
en de Amsterdamse Toneelschool & 
Kleinkunstacademie, is een theatrale 
reportage over de chaos van de vlucht, de 
opvangkampen met hun hekken, prikkel-
draad en dozen.
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DasArts organiseert een collectief thematisch 
studieprogramma getiteld The Conditions 
of Success, gebaseerd op het gelijknamige 
essay van Alan Bowness uit 1989. Onder het 
mentorschap van dramaturg Igor Dobricic en 
theatermaker Siegmar Zacharias wordt dit 
uitdagende thema uitgediept met de studen-
ten en een select gezelschap van internatio-
naal gerenommeerde kunstenaars.

Als artist in residence initieert Paul Koek 
verschillende projecten en lezingen. Zo 
bouwen eerstejaarsstudenten Scenografie, 
Techniek en theater en Productie podium-
kunsten een enorm schaap in een weiland 
bij Leiderdorp in het kader van het project 
Platteland als Podium.
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Op Art Amsterdam verzorgen vijf jonge 
 student-curatoren van de Reinwardt 
Academie en de Rietveld Academie de 
tentoonstelling Paved Paradise, een initia-
tief van het Basisburo. In de parkeergarage 
van de RAI geven de curatoren deze chique 
kunstbeurs een rauw randje, met als inspira-
tiebron de gevoelens die een parkeergarage 
kan oproepen: claustrofobie, kortstondigheid  
en vergankelijkheid. 

Foto: werk van Kaleb de Groot en Roosje Klap

Alumni Berit Soolsma en Marije van Veen 
van de Reinwardt Academie winnen op 12 
april 2010 de MCN Muziekscriptie Prijs 2009 
met hun beleidsplan voor een publieksarchief 
voor poppodium Paradiso in Amsterdam. 
Soolsma en Van Veen schrijven volgens de 
jury een exceptioneel goede bachelorscriptie. 
‘De scriptie is een zeer solide en helder lees-
baar beleidsplan voor een publieksarchief, 
met onder andere state-of-the-art gebruik van 
interactieve media. Een mooie mix van oude 
en nieuwe kennis, met kennis van zaken en 
gezond verstand opgeschreven.’



Loco-burgemeester en wethouder Lodewijk 
Asscher opent op 1 september het Sam 
Spiegel Festival, georganiseerd door de 
Filmacademie in samenwerking met het 
Joods Historisch Museum en de Israëlische 
Ambassade. Gedurende twee avonden wor-
den de beste en meeste relevante studen-
tenfilms vertoond van de Sam Spiegel Film 
en Television School, de eerste en lange tijd 
enige filmopleiding in Israël. Studenten van 
de Sam Spiegel School leveren met hun films 
het bewijs dat je urgente verhalen kunt ver-
tellen zonder het gevoel voor humor te verlie-
zen, en stelling kunt nemen zonder te mora-
liseren. Met het festival wil de Filmacademie 
haar eigen studenten prikkelen om op een 
vergelijkbare manier een bijdrage te leveren 
aan het debat in Nederland. Renen Schorr, 
oprichter en directeur van de Sam Spiegel 
School, gaat op de eerste avond in gesprek 
met Filmacademiedirecteur Sytze van der 
Laan; op de tweede avond debatteren film-
maker Dana Nechushtan en filmjournalist 
Jan Pieter Ekker.

De korte fictiefilm Jacco’s Film van Daan 
Bakker wordt geselecteerd voor de zestigste 
editie van de Berlinale, het internationale 
filmfestival van Berlijn. Bakker studeert in 
2010 met Jacco’s Film af aan de Nederlandse 
Film en Televisie Academie. Het is voor het 
eerst in zeventien jaar dat een Nederlandse 
eindexamenfilm in het programma van de 
Berlinale is opgenomen. Verder valt de film 
ook in de prijzen op festivals in Nijmegen, 
België, Italië en Mexico.

49 48 



51 50 

De crew van Winterslaap in Lukomir, 
bestaande uit Niels van Koevorden (regie), 
Jemima van der Tholen (productie), Floor 
Houwink ten Cate (productie), Oscar 
Verpoort (camera), Dennis Kersten (geluid), 
Daan Wijdeveld (montage) krijgt in juli de 
VPRO Documentaireprijs toegekend. De 
VPRO riep de prijs drie jaar geleden in het 
leven voor de meest veelbelovende eind-
examendocumentaire.

Regisseurs Jonathan Herzberg en Shariff 
Korver, producent Edwin Goldman en came-
raman Alex Wuijts besloten tijdens hun 
studie aan de Nederlandse Film en Televisie 
Academie een lange speelfim te maken in 
hun vrije tijd. In 2010 draait De weg naar 
Cádiz, een roadmovie over twee ex-geliefden, 
in de bioscoop
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Studenten van de Academie voor Beeldende 
Vorming begeleiden in juli tijdens de Zomer-
school ongeveer zeventig basisschool-
scholieren, samen met masterstudenten 
Kunsteducatie van het Pratt Institute uit  
New York. De kinderen van 10 tot 12 jaar  
krijgen ’s ochtends theorielessen en gaan  
’s middags op de Academie aan de slag  
met verschillende materialen en technieken.  
Op 25 augustus laten negen kinderen aan 
burgemeester Van der Laan zien wat ze 
geleerd hebben op de Zomerschool.

Op 4 juni vindt in de Brakke Grond de boek-
presentatie KunstWerkt plaats met onder 
anderen hoogleraar en artist in residence 
Terry Barrett (foto), Beau van Erven Dorens 
als moderator en kunstcriticus Hans den 
Hartog Jager. De publicatie KunstWerkt is 
het resultaat van een kunstbeschouwelijk 
project aan de Academie voor Beeldende 
Vorming waarin de verschillende reacties van 
uiteenlopende mensen op drie hedendaagse 
kunstwerken centraal staan.
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Jan Maas, alumnus van de Academie van 
Bouwkunst, wordt in het NAi in Rotterdam 
uitgeroepen tot de winnaar van de eerste 
StedenbouwNU-prijs, de prijs voor de beste 
afstudeerprojecten in de disciplines steden-
bouw en landschapsarchitectuur. De prijs is 
een opdracht ter waarde van € 20.000 in het 
kader van het innovatieprogramma ‘Mooi 
Nederland’ van het ministerie van VROM. 
Het winnende ontwerp is een glooiend stads-
park met daaronder een station in het hart 
van de Amsterdamse Zuidas.

Jeroen Atteveld wint met het afstudeerpro-
ject ‘Thermen Westpoort’ de Archiprix 2010. 
Atteveld studeerde af in 2009 aan de mas-
teropleiding Architectuur aan de Academie 
van Bouwkunst. De Archiprix is een presti-
gieuze prijs die elk jaar wordt toegekend aan 
het beste afstudeerproject van een van de 
Nederlandse ontwerpopleidingen. 

55 
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Vierdejaarsstudenten Meldrid Ibrahim en 
Liesanne Bosman van de Academie voor 
Beeldende Vorming stellen de expositie Ik 
heb geleerd van een fiets te houden samen 
met het werk van gevluchte kunstenaars. 
Ook maken ze een animatiefilm. Het thema 
van de tentoonstelling, die een maand 
lang te zien is in de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam, is de fiets, als symbool voor 
een nieuw leven en in vrijheid je eigen weg 
vinden. De studenten maakten de tentoon-
stelling als onderdeel van hun stage bij 
AIDA Nederland, dat vervolgde en gevluchte 
 kunstenaars ondersteunt.
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Judith Zwaan, student van de master 
Kunsteducatie, maakt voor haar afstudeer-
project Gebouw(d) in West met kinderen van 
de Sint Janschool grote bouwblokken van 
papier-maché die samen uiteindelijk een 
groot architectonisch kunstwerk vormen.
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In 2010 ontvangen ruim 600 studenten hun bachelor- of masterdiploma aan 
de AHK. Afhankelijk van de opleiding bestaat het eindexamen uit praktijk-
opdrachten, stages, theorietentamens, scripties, eigen voorstellingen, uit-
voeringen of exposities. Elke opleiding kent haar eigen moment waarmee de 
student de studie afsluit en de overstap maakt naar de praktijk en zichzelf  
en zijn of haar werk aan het publiek toont: de eindexamenpresentaties.

Bij de afstudeerscripties van  studenten 
van de Reinwardt Academie valt de 
diversiteit aan onderwerpen op. Naast 
een aantal interessante technische 
onderzoeken als Transport van film
materiaal, 3Dobjectsvisualisatie en 
Bruikleenvoorwaarden en klimaateisen 
beschrijven studenten ook actuele thema’s 
als Erfgoed & Authenticiteit & Toerisme, 
Kunst aan de Zuidas, Topvrouwen! Waar 
blijven de vrouwen van de Reinwardt 
Academie? en Erfgoed & VMBO. 
Isabelle Smit wint de Samuel von 
Quicchebergprijs met haar scriptie Wie wat
bewaart, heeft wat!, een onderzoek naar de
betekenis van nieuw erfgoed en de drempels
bij het verzamelen van nieuw erfgoed.
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Bij de jaarlijkse afstudeertentoonstelling  
van de Academie van Bouwkunst, die in 2010 
wordt geopend door Bernardo Secchi, wordt 
bekendgemaakt welke vier van de 22 afstu-
deerders genomineerd zijn voor deelname  
aan de Archiprix 2011. De jury, bestaande uit 
de directeur, de opleidingshoofden en visiting 
critic Bernardo Secchi, kijkt in het bijzonder 
naar het niveau van het onderzoek, de consis-
tentie in de uitwerking en de overtuigings-
kracht en eigenheid van het ontwerp.

Foto: De School, maquette van Anna Borissova, een 
van de genomineerden. Dit plan beoogt een nieuwe 
typologie te ontwikkelen voor de driehoeksrelatie 
kind – gezin – school.
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Tijdens Nieuw Werk schitteren studenten 
Moderne theaterdans uit alle vier de jaren in 
speciaal voor hen gecreëerde choreografieën 
van hedendaagse dansmakers. 

Eind juni vindt de 21e editie van het ITs 
Festival plaats, het grootste festival van the-
aterschoolstudenten in Europa. Gedurende 
het festival zijn ongeveer zeventig afstudeer-
voorstellingen van meer dan tweehonderd 
getalenteerde theater- en dansstudenten uit 
binnen- en buitenland te bewonderen. Met 
diverse afstudeervoorstellingen van dans- 
en theaterstudenten is de Theaterschool 
goed vertegenwoordigd op het festival. In 
het Compagnietheater draaien drie films 
van studenten van de Nederlandse Film  
en Televisie Academie.

Foto: voorstelling De Jossen
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Tijdens het jaarlijkse eindexamenfestival van 
de Nederlandse Film en Televisie Academie 
in juni worden alle eindexamenfilms aan 
pers, werkveld en het publiek vertoond. In 
festivalcafé Desmet vinden talkshows en 
een filmquiz plaats. Gedurende de week 
worden veel prijzen uitgereikt. Zo is er de 
Nassenstein Startprijs voor MO (zie still), de 
VPRO Documentaire Prijs voor Winterslaap in 
Lukomir, de VCP Kodak Student Commercial 
Award voor Ilse luistert en de Nedcipro 
Publieksprijs voor Dicht bij mij vandaan. De 
festivalweek wordt afgesloten met een fees-
telijke avond in Pakhuis De Zwijger. 
Alle eindexamenfilms van Lichting 2010 
worden vertoond op de Nederlandse televisie: 
alle fictiefilms ten tijde van het Nederlands 
Film Festival in Utrecht, de documentaires 
tijdens het IDFA.
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Ongeveer zeventig studenten studeren in 
2010 af aan de opleiding Docent beeldende 
kunst en vormgeving van de Academie 
voor Beeldende Vorming. Begin juni presen-
teren de studenten de resultaten van hun 
onderzoeken in de Academie; de eindexa-
menexpositie van schilderijen, tekeningen, 
sculpturen, installaties en nieuwe media is 
begin juli te zien in het academiegebouw aan 
het Hortusplantsoen, in het Basisburo op de 
Tolstraat, en ook deels online.
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Eind juni sluit het Conservatorium van 
Amsterdam zijn 125-jarig jubileumjaar af 
met een grootse jubileum-tiendaagse met 
een gevarieerde programmering.  
De band The Fudge trapt af met Pop op het 
dak; de jonge talenten van de Sweelinck 
Academie geven een concert in de 
Sweelinckzaal; de studenten Pop presente-
ren zich in Paradiso met Best of the Finals, 
een selectie uit de muziek van het afgelopen 
jaar die zij zelf het beste vonden. 

Eveneens tijdens de jubileum-tiendaagse 
brengen studenten van de Dutch National 
Opera Academy de oerversie van Mozarts 
La clemenza di Tito ten gehore met het 
orkest van het Koninklijk Conservatorium 
Den Haag onder leiding van Richard Egarr.



De masterstudenten Jazz sluiten hun oplei-
ding af met het Graduation Jazz Festival, 
waarbij veertien kandidaten laten horen wat 
de jazzwereld kan verwachten.
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 onderwijsprocessen, de kwaliteit van de artistieke prestaties en de cumulatie 
van kennis en inzichten wordt samenwerking met universiteiten en (hoge)
scholen, lokale werkplaatsen en professionele organisaties onontbeerlijk geacht, 
zowel binnen Amsterdam als in landelijke verbanden en internationale netwer-
ken. Al deze verbanden resulteren in onderwijs- en onderzoeksprogramma’s 
waarin het geschakeerde achterland, de alledaagse werkelijkheid, de inbreng 
van student en docent en de cultuur van de onderwijsomgeving elkaar kruisen 
ten behoeve van de professionele ontwikkeling en vorming van de studenten tot 
kritische en veelzijdige kunstenaars en bemiddelaars. 

Organogram

per 1 januari 2011

Missie
Excellent hoger onderwijs 
De AHK is een instelling voor hoger onderwijs, die de artistieke, onder-
wijskundige, intellectuele en materiële infrastructuur biedt voor het beste 
onderwijs aan getalenteerde studenten. Deze studenten leggen een grote 
belangstelling en enthousiasme aan de dag voor de kunsten en de cultuur, 
en willen zich daarvoor meer dan gemiddeld inzetten. De faculteiten van de 
hogeschool verzorgen hoogwaardige gespecialiseerde opleidingen, gericht 
op de, artistieke, cognitieve, innovatieve en communicatieve competenties 
voor een geslaagde beroepspraktijk. Respect voor de geijkte rijkdom van de 
culturele traditie verbindt zich hierbij met een scherp gevoel voor het nieuwe 
en met de verkenning van het nog onbepaalde. De onderwijs- en onderzoeks-
programma’s zijn daarbij het brandpunt waar het heden het culturele verleden 
ontmoet, en waar de toekomst wordt voorbereid; waar de actualiteit wordt 
gemeten aan overgeleverde waarden en waar vragen worden gearticuleerd 
die nog geen beantwoording kennen. 

Verscheidenheid, eigenheid, reflexiviteit 
Het onderwijs van de AHK bestrijkt de gebieden muziek, dans, theater, film, 
beeldende kunst, architectuur en cultureel erfgoed. De vooropleidingen, 
bacheloropleidingen, masteropleidingen en promotieopleidingen die de AHK 
aanbiedt, zijn gericht op het scheppen, uitvoeren, doceren en onderzoeken en 
bereiden de student voor op een carrière als kunstbeoefenaar en bemiddelaar. 
Daarbij zorgen onderscheiden artistieke en onderwijskundige visies voor op 
maat toegesneden programma’s. De faculteiten van de hogeschool verzekeren 
de geborgenheid en eigenheid van alle vakrichtingen. Ze profileren zich door 
hun krachtige positie en hun eigen gezicht, en weten zich verantwoordelijk 
voor het beleid van de hogeschool. Daarnaast vindt interfacultaire uitwisse-
ling en samenwerking plaats, gericht op gemeenschappelijke activiteiten en 
gedeelde belangen, en op het adequaat ingaan op actuele ontwikkelingen in 
de beroepspraktijk. De onderwijs- en onderzoeksprogramma’s zijn daarbij het 
centrum waar de geconcentreerde aandacht voor het metier wordt gepaard 
aan de oriëntatie in de breedte en de reflectie over de plaats van kunst en 
cultuur in de samenleving. Ze bieden ruimte aan inter- en multidisciplinair 
onderwijs en onderzoek, en aan de individuele keuzevrijheid van verantwoor-
delijke studenten, gebruikmakend van de mogelijkheden die de aanwezige 
verscheidenheid binnen het hoger onderwijs in Amsterdam en elders met 
zich meebrengt. 

Culturele omgeving en maatschappelijke betrokkenheid 
De AHK kiest haar eigen positie in het hoger onderwijs in kunst en cultuur. 
De hogeschool onderhoudt uiteenlopende betrekkingen met instellingen 
voor kunst en cultuur in de veelkleurige hoofdstad, en in het onderwijs wordt 
alert gereageerd op actuele ontwikkelingen in de dynamische samenleving 
en de snel veranderende wereld. Met het oog op de optimalisering van de 
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College van Bestuur

Lectoraten
Cultureel erfgoed
Design in Urbanism
Film
Kunst- en cultuureducatie
Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling
Kunsttheorie en onderzoek
Living Landscape
Material & Design
Muziek

Servicebureau
afdelingen:
beleidsondersteuning
communicatie
financiën en administratie
huisvesting & beheer
ICT
kwaliteitszorg
personeel & organisatie
studentenzaken 

Raad van Toezicht

Hogeschoolraad



Governance
Het bestuur en het toezicht van de AHK zijn ingericht in overeenstemming 
met de Branchecode Governance Hogescholen, zoals vastgesteld door de 
HBO-raad in februari 2006. Er zijn geen onderwerpen in de Branchecode 
waarop de AHK besloten heeft tot afwijking.
De integriteitscode, de klokkenluidersregeling en de regeling ongewenst 
gedrag zijn via de website van de hogeschool bekendgemaakt bij de mede-
werkers en studenten. 
In 2010 wordt besloten om binnen de Raad van Toezicht naast de bestaande 
auditcommissie een remuneratiecommissie in te stellen.

College van Bestuur
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de missie en strategie van 
de instelling. De strategische beleidsvorming komt tot stand in overleg met de 
faculteitsdirecties, de Hogeschoolraad en de facultaire Commissies van Advies. 

Het College van Bestuur stelt de kaders vast waarbinnen de directeuren 
van de instituten en het Servicebureau hun operationele beleid voeren. De 
directies leggen verantwoording af aan het College van Bestuur; het College 
van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

In 2010 gaat veel aandacht uit naar de directiewisselingen bij het 
Conservatorium van Amsterdam, de Reinwardt Academie en de 
Theaterschool. 

Het College van Bestuur bestond de voorgaande jaren uitsluitend uit de 
voorzitter. In 2010 wordt besloten tot de benoeming van een tweede lid. De 
Raad van Toezicht benoemt Bridget Kievits, tot dat moment secretaris van 
de AHK, per 1 oktober tot lid van het College van Bestuur. Als secretaris 
van de AHK was Bridget Kievits verantwoordelijk voor de voorbereiding van 
en het toezicht op de uitvoering van collegebesluiten. Tevens stuurde zij de 
stafafdelingen die belast zijn met bestuurlijke en onderwijskundige zaken 
aan, en coördineerde zij het onderzoeksbeleid, het faculteitsoverstijgend 
onderwijs en de lectoraten.

De voorzitter van het College van Bestuur, Olchert Brouwer, was benoemd 
voor een tweede periode van vier jaar, eindigend in 2013. Hij geeft in het 
voorjaar van 2010 te kennen deze periode niet vol te zullen maken en terug 
te treden per 1 april 2011 door gebruik te maken van de FPU-regeling. 
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De bestuurlijke agenda van het College van Bestuur omvat voor 2010 de 
 volgende hoofdpunten:
•  de voorbereiding van een nieuw instellingsplan, met als thema’s onder 

meer missie, internationalisering, diversiteit;
•  de nadere uitwerking van een effectieve planning & controlcyclus, in 

nauwe   samenhang met de kwaliteitszorg;
• de voorbereiding op het nieuwe accreditatiestelsel (instellingstoets);
• de gevolgen van het nieuwe bekostigingsstelsel (ontwikkelen scenario’s);
•  de voorbereiding van het sectorplan voor het kunstonderwijs (commissie 

Dijkgraaf);
•  de vergroting van de efficiency in facilitaire processen (catering, schoon-

maak);
• het beschrijven van het huisvestingsplan;
• het verder uitwerken van het onderzoeksbeleid.

De volgende aandachtspunten uit 2009 blijven in 2010 op de bestuurlijke 
agenda staan:
• keuzevrijheid in de onderwijsprogramma’s;
• de zakelijke beroepsvoorbereiding;
• de huisvesting voor (buitenlandse) studenten.

De resultaten zijn elders in dit verslag opgenomen. 

Samenstelling
Olchert Brouwer, voorzitter (tot 1 april 2011)
Jet de Ranitz; voorzitter (vanaf 1 april 2011)
Bridget Kievits, lid (vanaf oktober 2010)

Bridget Kievits, secretaris College van Bestuur (tot 1 oktober 2010)
Roos Eijsten, secretaris College van Bestuur (vanaf 1 januari 2011)

Raad van Toezicht
Voor de Raad van Toezicht is 2010 een jaar van geïntensiveerde betrok-
kenheid bij de organisatie. De Raad breidt zijn toezichthoudende rol uit en 
verdiept deze door het contact met de organisatie te intensiveren, daarbij 
uiteraard wel de voor de toezichthoudende rol benodigde distantie in acht 
nemend.

Financial audit
De auditcommissie spreekt in 2010 met het College van Bestuur onder 
andere over de komende bezuinigingen en de beste wijze om te anticiperen 
op de gevolgen van de economische crisis. Daarbij wordt door de commissie 
aangedrongen op het uitwerken van scenario’s voor verdergaande bezuini-
gingen dan de reeds doorgevoerde bezuiniging op de begroting voor 2011. 
Ook presenteert het College van Bestuur op verzoek van de auditcommissie 
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een overzicht van mogelijke ingrijpende maatregelen die in geval van ern-
stige bezuinigingen zouden kunnen worden ingezet. Andere belangrijke aan-
dachtspunten van de auditcommissie in 2010 betreffen het interne toezicht 
en de financiële functiescheiding en de gewenste hoogte van de solvabiliteit. 
Op advies van de auditcommissie gaat de AHK over tot schatkistbankieren. 
In december wordt het treasury statuut vastgesteld.

Naar aanleiding van de jaarrekening 2009 constateren accountant, auditcom-
missie en Raad van Toezicht dat de AHK een solvabel en liquide bedrijf is. 

Remuneratie en benoemingen College van Bestuur
De Raad van Toezicht besluit het aantal leden van het College van Bestuur 
uit te breiden tot twee. De Raad van Toezicht benoemt Bridget Kievits per  
1 oktober tot lid van het College van Bestuur. Gezien de aanstellingstermijn 
van vier jaar, die standaard geldt voor leden van het College van Bestuur, 
loopt haar benoemingstermijn af per 1 oktober 2014.

Naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van de voorzitter van het 
College van Bestuur, Olchert Brouwer, wordt een benoemingscommissie 
ingesteld voor de nieuwe CvB-voorzitter. In december wordt een kandidaat 
aan de Raad voorgedragen, en met algemene stemmen aangenomen. Jet de 
Ranitz zal op 1 april 2011 aantreden als nieuwe voorzitter van het College van 
Bestuur. Haar aanstellingstermijn loopt tot 1 april 2015. 

Scheidend voorzitter Olchert Brouwer werd op grond van bijzondere afspra-
ken, die gemaakt waren bij zijn aanstelling in 2004, bezoldigd op een niveau 
juist boven de ‘Balkenendenorm’. De bestuurswisseling maakte het in 
2010 mogelijk om de bezoldiging in overeenstemming te brengen met de 
Uitwerking bezoldiging bestuurders hogescholen (ook bekend als de Hay 
Adviesregeling). De bezoldiging van beide nieuwe collegeleden bevindt zich 
ver onder de Balkenendenorm. De bezoldigingsbedragen zijn opgenomen in 
de jaarrekening. Er is met de leden van het College van Bestuur geen varia-
bele beloning op grond van prestaties afgesproken en evenmin is een afvloei-
ingsregeling overeengekomen. Wat betreft het pensioen is voor het College 
van Bestuur de pensioenregeling van het ABP van toepassing, overeenkom-
stig wat geldt voor de onder de CAO vallende medewerkers van de AHK.

In 2010 wordt besloten een remuneratiecommissie in te stellen. In 2011 
 zullen de benoemingen plaatsvinden en zullen de taken verder worden vorm-
gegeven en besproken met de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur.

Profielen, aftreden en bezoldiging Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden 
(artikel 9 van de AHK-statuten). In artikel 10 van de statuten is bepaald 
dat de benoemingsperiode voor leden van de Raad van Toezicht vier jaar 
bedraagt, met de mogelijkheid van een aansluitende verlenging tot een 
maximale zittingsduur van acht jaar.
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College van Bestuur

Raad van Toezicht

Dolf van den Brink Robert Israel

Willemijn VerloopReina Spier-van der 
Woude

Maarten KloosAdriana Esmeijer

Ernst W. Veen

Olchert Brouwer Bridget KievitsJet de Ranitz



een overzicht van de reeds bestaande samenwerkingsprojecten en plannen 
voor de toekomst gepresenteerd. 

Er zijn geen onderwerpen aan de orde geweest waarbij mogelijk sprake zou 
zijn van tegenstrijdige belangen van leden van het College van Bestuur, 
waarvoor toestemming nodig is van de Raad van Toezicht.

Samenstelling
•  Dolf van den Brink (voorzitter, 1948), hoogleraar Financial Institutions 

Universiteit van Amsterdam, tevens lid auditcommissie en benoemings-
commissie

•  Reina Spier-van der Woude (vice-voorzitter, 1939), jurist
•  Adriana Esmeijer (1966), directeur Prins Bernhard Cultuurfonds
•  Robert Israel (1949), consultant integriteit financiële dienstverlening, 

tevens voorzitter auditcommissie 
•  Maarten Kloos (1947), directeur ARCAM 
•  Ernst W. Veen (1946), directeur Nationale Stichting De Nieuwe Kerk en 

museum de Hermitage Amsterdam 
•  Willemijn Verloop (1970), oprichter War Child

In overeenstemming met artikel 11 van de statuten is de onafhankelijkheid 
van de leden gewaarborgd, doordat zij geen van allen behoren tot het perso-
neel of de studentenpopulatie van de AHK, geen lid zijn van het bestuur van 
een andere instelling voor hoger onderwijs en geen aanzienlijke zakelijke 
belangen hebben bij de AHK.

Hogeschoolraad
De Hogeschoolraad (HR) vergadert in 2010 vijf keer intern, en zes keer met het 
College van Bestuur. Thema’s die tijdens deze vergaderingen aan bod komen, 
zijn onder andere de communicatie binnen de AHK, het arbobeleid, de voorbe-
reiding van studenten op de beroepspraktijk, de medezeggenschapsstructuur 
en financiën. Ter ondersteuning van de behandeling van deze thema’s nodigt 
de HR diverse AHK-medewerkers met veel kennis van deze onderwerpen uit 
om hierover tijdens interne vergaderingen mee te praten. 

In mei 2010 vinden er verkiezingen plaats voor de studentgeleding van de HR. 
Om de nieuwe studentleden goed kennis te laten maken met de medezeg-
genschap – en tevens als opfriscursus voor de personeelsgeleding – krijgen de 
leden in september een trainingsmiddag waarin kernzaken rond de mede-
zeggenschap grondig worden uitgelegd. Daarnaast heeft de HR in november 
een training ‘Financiën AHK’ ter voorbereiding op het behandelen van de 
begroting en middelenverdeling 2011. Na interne behandeling adviseert de  
HR zowel over de begroting als over de middelenverdeling 2011 positief.
De Hogeschoolraad begint in 2010 met het versterken van het contact met de 
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Vice-voorzitter Reina Spier-van der Woude, acht jaar lid van de Raad van 
Toezicht van de AHK, treedt na afronding van de benoemingsprocedure 
voor de collegevoorzitter terug. Het benoemingsbesluit voor een nieuw lid 
zal genomen worden in 2011; dan zal ook een nieuwe vice-voorzitter gekozen 
worden. 

Benoemingen geschieden op basis van een algemene profielschets van de 
Raad van Toezicht, in combinatie met een profielschets voor de vacante 
zetel. De profielschetsen worden op voorstel van het College van Bestuur 
vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Adriana Esmeijer en Robert Israel zijn in 2006 benoemd in de Raad van 
Toezicht en in 2010 herbenoemd voor een tweede periode (einde zittingster-
mijn 2014).
De overige leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd in 2008 (Dolf van 
den Brink) en 2009 (Willemijn Verloop, Maarten Kloos en Ernst Veen) en zijn 
nog in hun eerste zittingsperiode.

Naar aanleiding van een recent advies van de Vereniging van 
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen wordt besloten de bezoldiging van 
de voorzitter en de leden van de Raad en van de commissies overeenkomstig 
dit advies aan te passen. Per 1 juli zijn de jaarlijks te ontvangen bedragen 
gesteld op € 6.100 voor de voorzitter en € 4.300 voor de leden. De leden van 
de auditcommissie ontvangen een extra bedrag van € 1.500 per jaar.
 
Thema’s 
De Raad van Toezicht komt in 2010 vier keer bijeen, elke keer bij een andere 
faculteit. In november vindt bovendien een ‘faculteitendag’ plaats. Op die 
dag bezoekt de Raad alle zes faculteiten, waarbij de leden via korte program-
ma’s kennismaken met personeel en studenten, en een gedeelte van een les 
of repetitie meemaken. 

Op basis van de rapportages van het College van Bestuur, de financiële 
 rapportages van de auditcommissie en de presentaties van de diverse facul-
teitsdirecteuren vormt de Raad zich een beeld van de onderwijsinhoudelijke, 
personele en financiële situatie van de AHK. 

De overige interne aangelegenheden die het College van Bestuur aan de 
Raad ter bespreking en beoordeling voorlegt, betreffen de uitslagen van de 
studentenmonitor en de gevolgen van de overgang naar een instellingstoets 
voor de AHK. Naar aanleiding van de economische crisis adviseert de Raad 
van Toezicht om een fonds in te richten vanwaaruit beurzen voor getalen-
teerde maar onvermogende studenten kunnen worden gefinancierd.

Belangrijke externe thema’s vormen de rapporten van de commissies 
Veerman en Dijkgraaf. Het College van Bestuur licht de rapporten toe als een 
goede illustratie van de context waarin de AHK opereert. Ter voorbereiding 
op de plannen voor een landelijk sectorplan voor het kunstonderwijs wordt 
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Academie van Bouwkunst
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, Provinciaal Adviseur 
Ruimtelijke Kwaliteit, Noord-Holland
Jeroen van Schooten,
architect, Meyer en Van Schooten 
Architecten 

Academie voor Beeldende 
Vorming
Ellie van den Bomen, 
projectleider kunsteducatie, Kunst en 
Cultuur Noord-Holland
Ton Flierman, 
onderwijskundig adviseur 
Olga Mes, 
docent beeldende vakken
Stefan Strauss,
 beeldend kunstenaar
Sybilla Baumann, 
docent beeldende vakken, St. Michael 
College, Zaandam (alumna Academie voor 
Beeldende Vorming)
Els van Strien, 
docent ckv2 en staflid, IVKO Amsterdam
Marlous van Gastel, 
medewerker afdeling Kunsteducatie 
Stedelijk Museum Amsterdam
Anouk la Verge, 
medewerker afdeling Educatie Nederlands 
Instituut voor Mediakunst
Hans Verweij, 
directeur mbo, projectmanager HRM,  
ROC van Amsterdam

Conservatorium van Amsterdam
Leen Vleggeert 
(voorzitter), oud-burgemeester, voormalig 
interim-directeur Hogeschool voor Muziek 
en Theater, Rotterdam en interim-directeur 
Rotterdams Philharmonisch Orkest
Saskia Bruines, 
voormalig bestuursvoorzitter 
Kunstconnectie en voormalig wethouder 
Cultuur in Amsterdam, freelance onderzoe-
ker en adviseur
Jan-Willem Loot,
voormalig directeur Koninklijk 
Concertgebouworkest
Henk Meutgeert, 
dirigent en artistiek leider The Jazz 
Orchestra of the Concertgebouw
Ernst Mulder,
docent Wetenschapsfilosofie, Universiteit 
van Amsterdam
Sieuwert Verster, 
directeur Orkest van de 18e Eeuw

Nederlandse Film en Televisie 
Academie
Job ter Burg, 
editor
Petra Goedings, 
producent
Mieke de Jong, 
scenarist
Erik van Heeswijk, 
eindredacteur Digitaal VPRO  
(per november)
Hans van Helden, 
visual effects supervisor
Aliona van der Horst, 
documentairemaker
Paula van der Oest, 
regisseur
Ben Verbong,
regisseur (per november)

Commissies van Adviesverschillende facultaire medezeggenschapsraden, en tussen de raden onder-
ling. Daartoe vindt in september een eerste ‘voorzittersoverleg’ plaats, waar-
bij de voorzitters met elkaar kennismaken en overeenkomstige aandachts- en 
knelpunten bespreken. Dit overleg zal in 2011 een vervolg krijgen. 

De Hogeschoolraad voert in september 2010 overleg met een afvaardiging 
van de Raad van Toezicht van de AHK. Afgesproken is voortaan een dergelijk 
overleg twee keer per jaar te laten plaatsvinden.

Tot slot adviseert de HR in 2010 positief over beide benoemingen binnen het 
College van Bestuur en woont een delegatie van de personeelsgeleding het 
AHK cao-overleg bij.

Samenstelling 
Personeelsleden
Elisabeth Boender, de Theaterschool, voorzitter
Bob Crezee, Reinwardt Academie
Marc de Graaf, Conservatorium van Amsterdam
Donovan Hooghart, Servicebureau
Mieke Schut, Academie voor Beeldende Vorming (vanaf april)
Vacature, Academie van Bouwkunst
Vacature, Nederlandse Film en Televisie Academie

Studentleden tot juni
Stijn Berkouwer, Conservatorium van Amsterdam (tot september)
Bart Boskaljon, Reinwardt Academie
Sophie van Hoorn, de Theaterschool
Jurrian Knijtijzer, Academie van Bouwkunst
Annelou Neervoort, Academie voor Beeldende Vorming, vice-voorzitter
Vacature, Nederlandse Film en Televisie Academie

Studentleden vanaf juni
Nanna Janby, Academie van Bouwkunst
Anne Korff de Gidts, Conservatorium van Amsterdam (vanaf september)
Astrid Krijger, Academie voor Beeldende Vorming, vice-voorzitter
Tim Nieburg, de Theaterschool
Liza Silvius, Reinwardt Academie
Vacature, Nederlandse Film en Televisie Academie

Ambtelijk secretaris
Eva Traa, Conservatorium van Amsterdam



Master Film
Peter Delpeut, 
regisseur
Bruno Felix, 
producent 
Simon Field, 
producent
Frans van Gestel, 
producent 
Nelly Voorhuis, 
curator

Reinwardt Academie
Richard Hermans, 
directeur Erfgoed Nederland
Steph Scholten, 
hoogleraar erfgoedstudies Universiteit van 
Amsterdam
Peter Sigmond, 
voormalig directeur Collecties 
Rijksmuseum Amsterdam (voorzitter) 
Siebe Weide, 
directeur Nederlandse Museumvereniging

de Theaterschool
Carel Alons (voorzitter), 
voormalig directeur Ro Theater; voormalig 
voorzitter College van Bestuur AHK
Mirjam Grote Gansey, 
scenograaf, docent Frank Mohr Instituut
Titus Muizelaar, 
acteur en regisseur
Gerardjan Rijnders, 
theatermaker
Marion Schiffers, 
directeur jongerentheater 020

DasArts 
Anke Bangma, 
conservator hedendaagse kunst 
Tropenmuseum, Amsterdam; Associate 
Professor National Academy of the Arts, 
Bergen, Noorwegen
Marijke Hoogenboom, 
lector Kunstpraktijk en artistieke ontwik-
keling, AHK

Florian Malzacher, 
dramaturg/curator Festival Steirischer 
Herbst, Graz, Oostenrijk

Master Kunsteducatie
Peggy Brandon, 
directeur Mocca
Antoine Gerrits, 
senior projectleider Cultuurnetwerk 
Nederland
Marga Wobma-Helmich, 
adjunct-directeur Het Muziektheater 
Amsterdam 
Britt Thomassen, 
educatief medewerker Filmmuseum
Saundra Williams, 
hoofd Talentontwikkeling Theater Krater; 
zakelijk leider Black Magic Woman
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Academie van Bouwkunst
Directie: 
Aart Oxenaar

Faculteitsmanager:
Dorien Letschert

Studieleiding:
Rogier van den Berg, 
hoofd opleiding Stedenbouw
Marieke Timmermans, 
hoofd opleiding Landschapsarchitectuur
Machiel Spaan, 
hoofd opleiding Architectuur

Academie voor Beeldende 
Vorming
Directie: 
Robert Smit

Faculteitsmanager:
Corine van Arragon

Studieleiding:
tot 1 september 2010:
Melvin Crone, 
Kunst en cultuur
Angelique de Heus, 
Overdracht 
Leo Vroegindeweij, 
Beeldende kunst en vormgeving

na 1 september 2010:
Jaarteamcoördinatoren:
Angelique de Heus, 
voltijd jaar 1
Joke Werkhoven, 
voltijd jaar 2
Robert Klatser, 
voltijd jaar 3
Jan Korevaar, 
voltijd jaar 4

Manon Habbekoté, 
deeltijd jaar 1 en 2
Karen Oude Alink, 
deeltijd jaar 3 en 4
Leo Vroegindeweij, 
deeltijd instroom

Conservatorium van Amsterdam
Directie: 
Andries Mulder 
(tot oktober)
Hans van Beers, 
ad interim (vanaf oktober)
Ruud van Dijk, 
adjunct-directeur, hoofd Jazz en Popmuziek
Michel Dispa, 
adjunct-directeur, hoofd Klassiek en Docent 
muziek

Studieleiding:
Jack Pisters, 
Popmuziek (vanaf september)
Adri Schreuder, 
Docent muziek (vanaf januari 2011)
Thérèse de Goede, 
Oude muziek (vanaf januari 2011)

Nederlandse Film en Televisie 
Academie
Directie: 
Sytze van der Laan

Studieleiding:
Rob Arends,  
Scenario
Jelle van Doornik,  
Regie
Michel de Graaf,  
Production design
Henk Muller, 
Productie

Directies, studieleiding,  
lectoren en staf



Harry Schreurs, 
Interactieve media/Visual effects (IMVFX)
Dirk Teenstra, 
Camera/licht
René van Uffelen, 
Montage
Ben Zijlstra, 
Sound design
Mieke Bernink, 
hoofd masteropleiding en lector

Hoofd financiën & faciliteiten:
Hanneke Bloemendal

Reinwardt Academie
Directie: 
Gert Loomeijer, 
ad interim (tot augustus)
Teus Eenkhoorn, 
(vanaf augustus)

Management team:
Nancy van Asseldonk, 
studieleider postpropedeuse
Jorna Kniese, 
studieleider propedeuse en course director 
masteropleiding a.i.
Tim Lechner, 
hoofd bedrijfsvoering 

de Theaterschool
Directie: 
Leontien Wiering, 
directeur, vanaf augustus, daarvoor 
adjunct-directeur, hoofd Dans
André Veltkamp, 
directeur, hoofd Theater (tot augustus)
Aafje Terwey, 
adjunct-directeur, hoofd Scenografie, 
Techniek en Productie en onderwijsonder-
steunende afdelingen

Studieleiding:
Jocelyn Bergland, 
5 o’clock class
Eddi de Bie, 
Jazz- en musicaldans 

Jappe Claes, 
Regie
Jeroen Fabius, 
Amsterdam Master of Choreography
Jopie de Groot, 
Docent dans
Peter de Kimpe, 
Scenografie
Barbara Van Lindt, 
managing director DasArts
Angela Linssen, 
Moderne theaterdans
Bruin Otten, 
Theaterdocent
Loes van der Pligt, 
Mime
Christopher Powney, 
Nationale Balletacademie (vanaf augustus)
Gabriel Smeets, 
School voor Nieuwe Dans Ontwikkeling
Hlif Svavarsdottir, 
Nationale Balletacademie (tot augustus)
Gwenoële Trapman, 
Productie podiumkunsten
Ruut Weissman, 
Amsterdamse Toneelschool& 
Kleinkunstacademie
Eddy Westerbeek, 
Techniek en theater 

Master Kunsteducatie
Eindverantwoordelijk:
Folkert Haanstra, 
lector Kunst- en cultuureducatie

Studieleiding:
Maria Wüst

Lectoren
Henk Borgdorff, 
Kunsttheorie en onderzoek (tot september)
Folkert Haanstra, 
Kunst- en cultuureducatie
Marijke Hoogenboom, 
Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling
Henk Hartzema, 
Design in Urbanism
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Jan Peter Wingender, 
Material & Design (vanaf maart)
Thomas Oles, 
Living Landscape (vanaf augustus)
Mieke Bernink, 
Film
Michiel Schuijer, 
Muziek
Peter van Mensch, 
Cultureel erfgoed

Servicebureau
Directie:
Patrick Waller
Bridget Kievits, 
secretaris College van Bestuur (tot oktober)

Afdelingshoofden:
Bert van Beest, 
personeel en organisatie
Leo Capel, 
kwaliteitszorg
Marianne Gerner, 
beleidsondersteuning
Maria Hagen, 
communicatie
Ferry de Jong, 
ICT
Ferry Kuipers, 
financiën en administratie
Amrita van Veldhoven, 
studentenzaken



Theo Thomassen  
hoogleraar Archiefwetenschap aan UvA 
Theo Thomassen, oud-directeur van de Reinwardt 
Academie, wordt per 1 februari benoemd tot hoogleraar 
Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. 
Thomassen gaat zich bezighouden met onderwijs en onder-
zoek op het gebied van de archiefwetenschap en zal een 
belangrijke rol spelen in de samenwerking tussen de archi-
varissenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam,  
de Hogeschool van Amsterdam en de Reinwardt Academie.

Teus Eenkhoorn  
nieuwe directeur Reinwardt Academie
Teus Eenkhoorn wordt per 1 augustus directeur van de 
Reinwardt Academie. Eenkhoorn was sinds 2001 werk-
zaam bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen en was 
daar verantwoordelijk voor financiën, planning & control en 
bestuurlijke informatie. Eenkhoorn studeerde rechten aan 
de Universiteit Utrecht. Daarna werkte hij in verschillende 
overheidsfuncties en bij Teleac/NOT. Eenkhoorn is lid van 
diverse besturen, waaronder Press Now, Radio Zamaneh en 
Free Voice. Ook zit hij in de commissie Musea, Erfgoed en 
Monumenten van de Amsterdamse Kunstraad.

Van mei 2009 tot augustus 2010 was Gert Loomeijer 
 interim-directeur van de Reinwardt Academie.

Lector Henk Borgdorff neemt afscheid
Henk Borgdorff is per 1 september benoemd tot lector 
Onderzoek in de kunsten aan de Hogeschool van Beeldende 
Kunsten, Muziek en Dans in Den Haag. Tegelijkertijd wordt 
hij visiting professor in Aesthetics aan de universiteit van 
Göteborg (Zweden).  
Vanaf 2002 was Borgdorff lector Kunsttheorie en onderzoek 
aan de AHK. In die hoedanigheid heeft hij leiding gegeven 
aan de onderzoeksgroep ARTI en was hij mede-oprichter 
van docARTES, het doctoraatsprogramma voor musici, en 
van de master Artistic Research aan de Universiteit van 
Amsterdam. In 2004 was hij een van de initiatiefnemers van 
het Landelijk Overleg Kunstlectoren.

Personalia
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Hans van Beers  
interim-directeur Conservatorium van Amsterdam
Het College van Bestuur stelt Hans van Beers aan als 
interim-directeur van het Conservatorium van Amsterdam. 
Van Beers volgt Andries Mulder op, die per oktober 2010 
terugtreedt. Van Beers was eerder van najaar 2005 tot begin 
2010 directeur van het Conservatorium.

André Veltkamp neemt afscheid van de 
Theaterschool
André Veltkamp neemt in 2010 afscheid van de 
Theaterschool, waar hij sinds 1997 directeur was. De 
Theaterschool is onder zijn leiding uitgegroeid tot een uniek 
onderwijsinstituut met veertien opleidingen op het gebied 
van dans en theater, gericht op de beroepsgroepen die voor 
en achter de schermen met elkaar samenwerken.

Vanuit zijn betrokkenheid bij het ontwikkelen van het indi-
viduele talent van studenten en zijn visie op de artistieke 
autonomie van de opleidingen in relatie tot de beroepsprak-
tijk heeft hij een inspirerende en eigenzinnige bijdrage
geleverd aan het onderwijs van generaties studenten en 
aan het theateronderwijs in bredere zin. Hij zal als docent 
Dramaturgie aan de Theaterschool verbonden blijven.

Leontien Wiering volgt André Veltkamp op als directeur 
van de Theaterschool. Sinds 2007 gaf Wiering als adjunct-
 directeur van de Theaterschool leiding aan de dansafdeling.

Christopher Powney  
benoemd tot artistiek leider Nationale 
Balletacademie
Christopher Powney wordt per september benoemd tot 
artistiek leider van de Nationale Balletacademie. Powney 
danste bij toonaangevende gezelschappen en werkte samen 
met vooraanstaande choreografen en kunstenaars.

Al tijdens zijn danscarrière begon Powney zich toe te leggen 
op het lesgeven. Sinds 2006 was hij werkzaam bij de dans-
vakopleiding van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. 
Daarvoor was hij zes jaar verbonden aan de Royal Ballet 
School in Londen. Powney aanvaardt met groot enthou-
siasme de positie van artistiek leider van de Nationale 
Balletacademie in verband met de bijzondere status van 
deze opleiding binnen het dansvakonderwijs in Nederland.
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Onderwijs
Bacheloropleidingen
Opleidingenaanbod per 1 januari 2011

Isat-code Opleiding Accreditatie t/m

34798 Dans
Klassieke dans, Moderne theaterdans, Jazz- en  
musicaldans, Choreografie

31-12-2013

34940 Docent dans 31-12-2013

39100 Docent beeldende kunst en vormgeving 31-12-2014

34735 Cultureel erfgoed 31-12-2014

34733

Film en televisie
Regie Fictie/Documentaire, Productie, Scenario, 
Camera/Licht, Production design, Sound design, 
Montage, Interactieve media/Visual effects (IMVFX)

31-12-2014

34860
Theater
Toneel en kleinkunst, Mime, Regie, Scenografie,  
Techniek en theater, Productie podiumkunsten

31-12-2015

34745 Docent drama 31-12-2015 

39112 Docent muziek 31-12-2016

34739 Muziek
Klassieke muziek, Jazz, Popmuziek, Oude muziek

31-12-2016

Masteropleidingen
Opleidingenaanbod per 1 januari 2011

Isat-code Opleiding Accreditatie t/m

49117 Kunsteducatie 02-10-2011

44739 Muziek 24-07-2012

49103 Choreografie 31-12-2013

49105 Opera 16-07-2014

44874 Theater 09-06-2015

44733 Film 31-08-2015

44336 Architectuur 21-09-2015

44337 Landschapsarchitectuur 21-09-2015

44338 Stedenbouw 21-09-2015

70038 Museologie* 20-12-2016

* niet-bekostigde postinitiële masteropleiding

Keuzevakken 
De AHK biedt tweemaal per jaar een keuzevakkenprogramma aan voor stu-
denten vanaf het tweede studiejaar. Het AHK-keuzevakkenprogramma omvat 
algemeen vormende vakken en interdisciplinaire workshops in de avonduren. 
Het programma maakt deel uit van het individuele keuzetraject van studen-
ten en stelt zich ten doel studenten te interesseren voor elkaars vakgebieden. 
Het AHK-keuzevakkenprogramma geeft studenten de kans hun inzichten te 
scherpen over kunst en cultuur en zich te verdiepen in nieuwe vormen van 
kunst, intermedia en kunsteducatie. Aandacht wordt gegeven aan het ver-
werven van een professionele attitude ter voorbereiding op de eigen beroeps-
praktijk en het ontwikkelen van een toekomstig professioneel netwerk.

Programma 2010:
• Being Some/Body 
• Interdisciplinary Music Workshop
• Global Arts
• Outside In!
• Fact and Fiction
• Ideas First
• Programmamaken (Felix Meritis 5 mei Festival)
• Sound in the Arts
• De kracht van theater
• In de voetsporen van Don Juan
• Werelden van muziek
• Vormgevende krachten van film
• Diversiteit in de kunsten
• Interculturele communicatie
• Droombeelden van een nieuwe avantgarde
• De wereld gekleed
• De professional
• Taalverzorging
• Faalangsttraining
• Lezingenreeksen
• Acrobatiek

Aan het programma hebben 292 studenten deelgenomen; 201 van hen 
 hebben het keuzevak met succes afgerond.
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Studenten
Populatie

Totaal aantal studenten AHK
(peildatum 1 oktober 2010)

Aantal studenten per faculteit
(peildatum 1 oktober 2010)

bachelor 
voltijd

bachelor 
deeltijd master totaal

Academie van Bouwkunst 257 257

Academie voor  
Beeldende Vorming 192 165 357

Conservatorium  
van Amsterdam 712 222 934

Nederlandse Film en  
Televisie Academie 286 14 300

Reinwardt Academie 534 16 21 571

de Theaterschool 538 16 554

master Kunsteducatie 37 37

Totaal 2.262 181 567 3.010

Man-vrouwverdeling

2010 3.010 studenten

2009 2.966 studenten

2008 2.940 studenten

2007 2.897 studenten

2009 2008 2007

man 1.271 1.257 1.245

vrouw 1.695 1.683 1.652

vrouw
1.721

2010

man
1.289 

Nationaliteit

Selectiviteit en instroom
(peildatum instroom 1 oktober 2010)

bacheloropleidingen

masteropleidingen

Kandidaten 
Instroom - Academie van Bouwkunst
Instroom - Academie voor Beeldende Vorming 
Instroom - Conservatorium van Amsterdam 
Instroom - Nederlandse Film en Televisie Academie 
Instroom - Reinwardt Academie 
Instroom - de Theaterschool 
Instroom - master Kunsteducatie
* geselecteerd in oktober 2010; zijn in januari 2011 aan de opleiding begonnen

Nederlands
2.305

77% 16% 7%

Europese
Unie 496

Niet Europese
Unie 209
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Leeftijdsopbouw bachelor- en masterstudenten

2010 2009 2008 2007

<18 45 52 65 61

18-20 695 673 644 659

21-23 928 892 895 837

24-26 631 620 595 627

>27 711 729 741 713

Vooropleidingen
Aantallen leerlingen (peildatum 1 oktober 2010)

2010 2009 2008 2007

Nationale Balletacademie
(de Theaterschool)

101 100 96 97

5 o’clock class  
(de Theaterschool)

37 39 36 36

Vooropleiding Muziek
(Conservatorium van  
Amsterdam)

67 85 88 90

afdeling Jong talent
(Conservatorium van
Amsterdam)

91 78 73 69

De Nationale Balletacademie kent een voortraject vanaf de leeftijd van 10 
jaar, gericht op klassiek ballet. De 5 o’clock class is een tweejarig traject, 
gericht op moderne theaterdans, jazz- en musicaldans, docent dans en cho-
reografie. Voorafgaand aan de 5 o’clock class zijn er cursussen voor jongere 
leerlingen, de junior group en de teen group. De 5 o’clock class wordt gege-
ven in Amsterdam Zuidoost en wordt mede gefinancierd door de gemeente 
Amsterdam en het stadsdeel Zuidoost. In 2010 zijn 23 deelnemers van de 5 
o’clock class doorgestroomd naar een dansvakopleiding. Zestien van hen zijn 
aangenomen bij een van de dansopleidingen van de AHK, drie bij Fontys en 
vier bij een mbo-dansopleiding. 

Het Conservatorium van Amsterdam heeft een afdeling Jong Talent, bestaande 
uit de Sweelinck Academie (klassiek) en het Junior Jazz College (jazz), beide 
bestemd voor leerlingen van 10 tot 16 jaar. Leerlingen in de leeftijd van 16 tot 18 
jaar kunnen zich in de reguliere vooropleiding voorbereiden op toelating tot de 
bachelorstudie. Jaarlijks wordt beoordeeld of de leerlingen voldoende ontwik-
keling doormaken om de vooropleiding door te zetten en doorstroming kan 
plaatsvinden naar een hoger niveau in het voortraject. Na afronding van het 
voortraject kunnen de leerlingen auditie doen voor de bacheloropleiding. 

Van de in 2010 toegelaten studenten in de dansopleidingen van 
de Theaterschool zijn er 18 afkomstig uit eigen voortrajecten. Bij het 
Conservatorium van Amsterdam komen 54 nieuwe eerstejaarsstudenten  
uit eigen vooropleidingen.

Rendement

2009-2010 2008-2009 2007-2008

bachelor master totaal totaal

Academie van Bouwkunst
afstudeerders
uitvallers

 
24 
17

22
51

20
45

Academie voor  
Beeldende Vorming
afstudeerders
uitvallers

60
31

69
48

79
30

Conservatorium van
Amsterdam
afstudeerders
uitvallers

159
38

82
18

227
91

204
87

Nederlandse Film en 
Televisie Academie
afstudeerders
uitvallers

66
9 4*

62
12

54
7

Reinwardt Academie
afstudeerders
uitvallers

80
110

12
1

82
55

60
46

de Theaterschool
afstudeerders
uitvallers

115
59

12
3

133
61

126
67

master Kunsteducatie
afstudeerders
uitvallers

14
6

8
6

8
4

*De masteropleiding Film geeft studenten de mogelijkheid ‘time outs’ te nemen. Ze kunnen 
zich tijdelijk uitschrijven en later opnieuw inschrijven om in de tussenliggende periode bij
voorbeeld betaald werk te doen om in hun onderhoud te voorzien en zo verdere participatie 
aan de opleiding mogelijk te maken. Alle vier studenten zijn inmiddels weer ingeschreven.

Bindend studieadviezen propedeutische fase

2009-2010 2008-2009 2007-2008

Academie voor
Beeldende Vorming 6 8 4

Conservatorium  
van Amsterdam 2 3 3

Nederlandse Film en  
Televisie Academie 0 0 0

Reinwardt Academie 35 5 14

de Theaterschool 4 14 10

Totaal 47 30 31
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Gemiddelde studieduur

bacheloropleidingen 2009-2010 2008-2009 2007-2008

Academie voor
Beeldende Vorming 3,9 3,6 3,7

Conservatorium  
van Amsterdam 3,9 3,4 4,0

Nederlandse Film en  
Televisie Academie 4,3 4,0 4,1

Reinwardt Academie 4,6 4,0 4,3

de Theaterschool 4,3 4,0 4,3

masteropleidingen 2009-2010 2008-2009 2007-2008

Academie van
Bouwkunst 6,3 4,6 5,7

Conservatorium  
van Amsterdam 2,3 1,8 2,3

Reinwardt Academie 2,5 - -

de Theaterschool 2,1 1,5 1,8

master Kunsteducatie 2,4 1,8 2,0

Berekend is de periode tussen het jaar van de eerste inschrijving en het einde 
van het jaar van afstuderen. Bij de berekening is geen rekening gehouden met 
tijdelijke onderbrekingen van de studie. De gemiddelde studieduur kan door 
vrijstellingen lager zijn dan de normatieve studieduur.

Studentenstatuut
Het studentenstatuut van de AHK dateerde uit 2004 en was sterk verouderd. 
In 2010 wordt het studentenstatuut geactualiseerd naar aanleiding van nieuw 
AHK-beleid en veranderde wetgeving.

Afstudeerfonds
Aan twee studenten wordt naar aanleiding van hun aanvraag een tegemoet-
koming uit het Afstudeerfonds als bedoeld in artikel 7.51 WHW toegekend. 

College van Beroep voor de Examens
De AHK-kamer van het gezamenlijke College van Beroep voor de Examens 
(Cobex) van de Gerrit Rietveld Academie en de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten ontvangt zes beroepsschriften naar aanleiding van beslui-
ten tot een bindend studieadvies. In vier gevallen wordt een minnelijke 
schikking getroffen. Beide andere beroepsschriften leiden tot een zitting 
van de Cobex. Een van deze zaken is daags voor de zitting door de student 
ingetrokken. Het andere beroep is door de Cobex in de zitting behandeld en 
ongegrond verklaard.

Adviescommissie bezwaarschriften
In 2010 ontvangt de adviescommissie geen bezwaarschriften.

Klachtencommissie seksuele intimidatie en agressie
Volgens de AHK-regeling worden klachten op het gebied van agressie 
behandeld door het College van Bestuur. De behandeling van klachten op 
het gebied van seksuele intimidatie is in handen gegeven van de Landelijke 
Klachtencommissie HBO te Utrecht. De AHK heeft drie vertrouwensperso-
nen. Er worden in 2010 geen klachten bij hen aangemeld.

Studie + Handicap 
In een samenwerking tussen de coördinator Studie + Handicap en de studen-
tendecanen wordt een protocol ontwikkeld voor de begeleiding van studenten 
met een functiebeperking. Hierin staan de procedures beschreven voor het 
verkrijgen van extra faciliteiten voor deze studenten om hen in staat te stellen 
de opleiding op een gelijkwaardige manier als andere studenten te volgen. 

Het aanbod van de AHK varieert van bijvoorbeeld extra studiebegeleiding 
tot het gebruik van dyslexiesoftware. Ook kan een student meedoen met een 
cursus over omgaan met faalangst of extra ondersteuning krijgen om zijn 
studievaardigheden te verbeteren.

De cursus faalangst vindt in 2010 twee keer plaats en wordt verzorgd in 
samenwerking met het bureau studentenpsychologen van de Universiteit van 
Amsterdam. Per groep nemen tien tot twaalf studenten deel van verschil-
lende studierichtingen.

De coördinator geeft individuele adviezen en begeleiding aan studenten, 
docenten, decanen en studieleiders. Hiervan maken dertig studenten gebruik 
(van de Academie voor Beeldende Vorming, de Reinwardt Academie, de 
Filmacademie, de Theaterschool en het Conservatorium). 

Om de standpuntbepaling ten aanzien van beperkingen te bevorderen wordt 
onder begeleiding van studenten van de Academie voor Beeldende Vorming 
in groepen een bezoek gebracht aan de kunstmanifestatie Niet Normaal in de 
Beurs van Berlage. In totaal nemen hier ongeveer zeventig studenten, docen-
ten en leden van het ondersteunend personeel aan deel. 



Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 96 Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 97 

Arbeidsmarkt 
 afgestudeerden

Jaarlijks neemt de AHK deel aan de Kunstenmonitor, het landelijke onder-
zoekonder alumni. Het onderzoek vindt ongeveer anderhalf jaar na afstude-
ren plaats en heeft betrekking op de bacheloropleidingen. De monitor 2010 
geeft de resultaten weer van afgestudeerden uit 2008-2009.
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Werkloos 2010

Bron: HBOmonitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)
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Conservatorium van Amsterdam
•  Wakana Shimizu (piano), eerste 

prijs; Camiel Boomsma (piano), 
tweede prijs, Prinses Christina 
Concours West 2 in de categorie 
‘conservatorium’

•  Svenja Staats (viool), tweede prijs, 
Prinses Christina Concours West 2 
in de categorie 12 t/m 14 jaar

•  Kim Spierenburg (viool), tweede 
prijs; Jonathan van IJzerlooij (cello),  
Het Brackman Trio, tweede prijs; 
Rianne Schoemaker (trompet), 
derde prijs, Prinses Christina  
Concours West 2 in de categorie  
15 t/m 19 jaar

•  Wakana Shimizu (piano), Svenja 
Staats (viool) en Kim Spierenburg 
(viool), Finaleprijs, Prinses 
Christina Concours West 2

•  Melissa Venema (trompet), 
derde prijs, concours van het 
Internationaal Chicago Brass 
Festival 

•  Anton Mecht Spronk (cello), eerste 
prijs, Nationale Finale van het 
Prinses Christina Concours in de 
categorie 15-19 jaar

•  He Chang (piano), eerste prijs,  
pianoconcours van de Young 
Pianist Foundation in de categorie 
tot 15 jaar

•  Tobias Borsboom (piano), derde 
prijs met zijn vertolking van 
het Tweede pianoconcert van 
Rachmaninov, pianoconcours van 
de Young Pianist Foundation

•  Midas Treub (zang en gitaar), Max 
Westendorp (gitaar), Ruben van 
Wiggen (gitaar), Darius Timmer  
(toetsen), Shawn Moorhead (bas-
gitaar), Florent de Jong (drums), 
The Fudge, Make More Music; 
bandverkiezing van de Haagse 
Koninginnenach

•  Joachim Cortvrint (trompet), eerste 
prijs, Selectie Nationaal Concours 
2010 van de Stichting Jong 
Muziektalent Nederland in catego-
rie A2

•  Camiel Boomsma (piano), tweede 
prijs; Corinna Klostermann, derde 
prijs, Selectie Nationaal Concours 
2010 van de Stichting Jong 
Muziektalent Nederland in catego-
rie C

•  Camiel Boomsma (piano), eerste 
prijs en de prijs voor beste ver-
tolking van een werk van Franz 
Liszt, Nationaal Concours van 
de Stichting Jong Muziektalent 
Nederland

•  Daniel Antonie (gitaar), derde prijs, 
Selectie Nationaal Concours 2010 
van de Stichting Jong Muziektalent 
Nederland in categorie B

•  Johannes Möller, eerste prijs, con-
cours van de Guitar Foundation of 
America

•  Midas Treub (zang en gitaar), Max 
Westendorp (gitaar), Ruben van 
Wiggen (gitaar), Darius Timmer 
(toetsen), Shawn Moorhead (bas-
gitaar), Florent de Jong (drums), 
The Fudge, tweede prijs, De Grote 
Prijs van Nederland in de categorie 
rock/alternative

•  Atsuko Takano (orgel), tweede 
prijs; Gijs Boelen (orgel), derde 

prijs, International Schnitger Organ 
Competition in Bremen

•  Midas Treub (zang en gitaar), Max 
Westendorp (gitaar), Ruben van 
Wiggen (gitaar), Darius Timmer 
(toetsen), Shawn Moorhead (bas-
gitaar), Florent de Jong (drums), 
The Fudge, MCN Publieksprijs, De 
Grote Prijs van Nederland

•  Uri Dijk, Ethereal, eerste prijs, De 
Grote Prijs van Nederland in de 
categorie rock/alternative; SAE 
Institute Beste Muzikantprijs

•  Lars Niederstrasser (saxofoon), 
Selmer Saxharmonic, ECHO der 
Klassik 2010

•  Lars Niederstrasser (saxofoon), 
tweede prijs; Kirstin Niederstrasser 
(saxofoon), derde prijs, VIIe 
Internationale Saxofoonconcours in 
Neurenberg

•  Rie Kimura (barokviool), tweede 
prijs en publieksprijs, IV Baroque 
Violin International Competition 
Premio Bonporti in Rovereto, een 
eerste prijs werd niet uitgereikt

•  Hannes Minnaar (piano), Elisabeth 
Evertsprijs, Stichting Elisabeth 
Everts Prijs Fonds; derde prijs, 
Koningin Elisabethconcours

•  Ineke Hellingman (piano), eerste 
prijs in de discipline primavista 
spelen, First International Freestyle 
Piano Competition in Bern

•  Yori Swart (zang), Amsterdamse 
Popprijs 2010

•  Alex Derudder (piano), Lennart 
Heyndels (contrabas), Francesco 
De Rubeis (drums), Alex Koo/
Lennart Heyndels Trio, eerste prijs; 

Matiss Cudars (gitaar), Lennart 
Heyndels (contrabas), Matiss 
Cudars Trio, eerste prijs, Prinses 
Christina Jazzconcours 2010 in de 
categorie conservatorium

 
•  Stefan Bos (piano), eerste prijs, 

Prinses Christina Jazzconcours 
2010 in categorie 1, 12 t/m 15 jaar

•  Sanne Huijbregts (zang), De Jong 
KC-Jazz Prijs (solistenprijs), Prinses 
Christina Jazzconcours 2010 

•  Jazz Focus Big Band o.l.v. Peter 
Guidi, eerste prijs, Prinses Christina 
Jazzconcours 2010 in de categorie 
bigbands

•  Gidon Nunes Vaz (trompet), Eelco 
van der Wel (saxofoon), Stefan 
Franssen (drums), Jelle van der 
Meulen (piano) en Breno Leitholdt 
Viricimo (contrabas), Bop This!, 
aanmoedigingsprijs, Prinses 
Christina Jazzconcours 2010 

•  Gideon Tazelaar (saxofoon), eer-
volle vermelding, Prinses Christina 
Jazzconcours 2010

•  Felipe Ignacio Noriega (compositie), 
eerste prijs, compositiewedstrijd 
van het Tromp Percussiefestival

•  Blake Weston (klarinet), tweede 
prijs, International Clarinet 
Competition ‘Marco Fiorindo’, 
Turijn

•  Anna-Magdalena den Herder 
(viool), The Amsterdam Chamber 
Soloists, en Thomas Beijer (piano), 
laureaten van het Vriendenkrans 
Concours/Het Debuut

Prijzen
Behaald door studenten 
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•  Noa Wildschut (viool, jong talent), 
eerste prijs, zesde Internationale 
Louis Spohr Wettbewerb in de 
categorie tot 14 jaar

•  Giuliano Bracci (compositie), eer-
volle vermelding voor zijn orkest-
werk Da uno spazio bianco

•  Prawira Pijloo (gitaar, jong talent), 
eerste prijs, talentenjacht van het 
Concertgebouw Open

•  Annemiek van der Ven (zang), 
Publieks-winnaar, International A 
Cappella Contest Leipzig

•  Ephrem Cortvrint (viool, jong 
talent), uitgenodigd om een 
concert te geven op de viool van 
Mozart, door de Mozart Stiftung, 
Salzburg

•  Ryu Cipris (fluit), eerste prijs,  
Benelux Fluitconcours

•  Spyros Manesis (piano), Gianni 
Gagliardi Dell’Agnolo (saxofoon), 
Sung-Su Kim (bas) en Kaspars 
Kurdeko (drums/percussie), Deko 
Motion, tweede prijs, European 
Keep an Eye Jazz Award 2010

Nederlandse Film en Televisie 
Academie
•  Eché Janga, Sammy Reijnaert, 

Floor Houwink ten Cate, Jemima 
van der Tholen, Nassenstein 
Startprijs (Endemol), eindexamen-
festival NFTA, Amsterdam voor 
MO

•  Niels van Koevorden, VPRO 
Documentaire Prijs, eindexamen-
festival NFTA, Amsterdam voor 
Winterslaap in Lukomir

•  Job Kraaijeveld, VCP Kodak 
Student Commercial Award, eind-
examenfestival NFTA, Amsterdam 
voor Ilse luistert 

•  Martijn de Jong, Nedcipro 
Publieksprijs, eindexamenfestival 
NFTA, Amsterdam voor Dicht bij 
mij vandaan

 
•  Eché Janga, Tuschinksi Award, 

Nederlands Film Festival, Utrecht 
voor MO

•  Floor Houwink ten Cate en Jemima 
van der Tholen, NVS Award 
voor het beste productietalent, 
Nederlands Film Festival, Utrecht 
voor MO en Winterslaap in Lukomir

•  Anne-Marieke Graafmans, 
publieksprijs VERS Awards, 
Amsterdam voor Lieve Anne
Marieke

•  Niels van Koevorden, Wildcard, 
Nederlands Film Festival, Utrecht

Reinwardt Academie
•  Isabelle Smit, Samuel von 

Quicchebergprijs

De Theaterschool
•  Roger Sala Reyner en Simon 

Tanguy Gerro, tweede prijs, Danse 
Elargie, Parijs voor Gerro, Minos & 
Him

•  Julie Van den Berghe, Ton Lutzprijs 
voor beste regie, ITs Festival, 
Amsterdam voor Le Coup/é

•  William Collins, ITs Choreography 
Award, ITs Festival, Amsterdam 
voor An exclamation of surprise or 
incredulity

•  Michele Rizzo, ITs Parade Parel, ITs 
Festival, Amsterdam voor 7th solo

•  Sanne Vanderbruggen, ITs 
Award publieksprijs, ITs Festival, 
Amsterdam voor Perseefonee

•  Øystein Johansen, Top Naeff Prijs 

•  Ivo Dimchev, opgenomen in de top 5 
van theatermagazine TheaterMaker 
met Som Faves, Theaterfestival in 
België

Prijzen behaald door afgestudeer-
den tot vijf jaar na afstuderen 

Academie van Bouwkunst
•  Jan Maas, StedenbouwNU-prijs

•  Jeroen Atteveld, eerste prijs, 
Archiprix 2010

•  Peer Glandorff, VKG 
Architectuurprijs

 
Academie voor Beeldende  
Vorming
•  Jolinde de Lang, nominatie voor Art 

Olive Award

Conservatorium van Amsterdam
•  Anton Goudsmit (gitaar), VPRO/

Boy Edgar Prijs 2010

•  Judith van Wanroij (zang), 
Grachtenfestivalprijs 2010

•  Eri Takeguchi (orgel), eerste 
prijs, Third International Organ 
Competition Jan Pieterszoon 
Sweelinck

•  Norbert Kögging (zang), tweede 
prijs, internationale competitie voor 
jazzvocalisten van Finsterwalde

•  Tania Sikelianou (compositie), 
eerste prijs voor haar opera Hellike 
Athanatos, internationaal composi-
tieconcours in Griekenland

•  Ties Mellema (saxofoon), 
Nederlandse Muziekprijs

•  Lestari Scholtes (piano), pianoduo 
Lestari Scholtes / Gwylim Janssens, 
Radio 4 Talent van het Jaar 2010; de 
Vriendenkrans

•  Ralph van Raat (piano) NTR-prijs 
‘Prijs Klassiek’

•  Joost Keizer (altviool), academie-
plaats bij de Berliner Philharmoniker

•  Caroline van der Leeuw (Caro 
Emerald) (zang), Popprijs 2010, 
Noorderslag, Groningen; platina en 
dubbelplatina voor haar debuut-
album Deleted Scenes From The 
Cutting Room Floor

Nederlandse Film en Televisie 
Academie
•  Timur Ismailov (regie), Cinecourts 

Award, Festival d’Angers Premier 
Plans, Frankrijk; Audience Award, 
My Europe Travelling Film Festival; 
Special Jury Prize, International 
Film Festival Shaken’s Stars, 
Kazachstan; Prize of the Film 
Critics, Kinotavr Film Festival, 
Rusland; Best European Film 
Award, Archipelago Int. Festival 
of Short Films, Italië; Cultural 
Expression Award, FBCU Brazilian 
Student Film Festival, Brazilië; Best 
Medium Length Short 2010, 25th 
Brest European Short Film Festival, 
Frankrijk; Skena Up Int. Student 
Film & Theatre Festival, Kosovo 
voor Bingo
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•  Daan Bakker (regie), Publieksprijs, 
Go Short!, Nijmegen; Winnaar Linea 
d’Ombra-Festival Culture Giovani, 
Italië; Best Short Film Award, 
Archipelago International Festival 
of Short Films, Italië; Prijs voor de 
Beste Korte Film, 37th Brussels 
Int. Independent Film Festival, 
België; Prijs van het Publiek, Film 
Festival Leuven, België; gedeelde 3e 
prijs Speak Out Against Domestic 
Violence Contest, Mexico voor 
Jacco’s Film. 

•  Filmprijs van de stad Utrecht, 
Nederlands Film Festival, Utrecht 
voor Bukowski

•  Paloma Aguilera Valdebenito 
(regie), Grand Jury Prize European 
Student Film, Festival d’Angers 
Premier Plans, Frankrijk; nomi-
natie Beste Europese Korte Film, 
European Film Academy voor Blijf 
bij me, weg 

 
•  Menno Otten (regie), Grand 

Jury Award, Cinestud Festival, 
Amsterdam voor In een vergeten 
moment 

•  Peter Hoogendoorn (regie), gedeelde 
eerste plaats Jean Mineur’s Public 
Choice Award, Cinestud Festival, 
Amsterdam voor Wes 

•  Lennart Verstegen, Zilveren Lamp 
in de categorie Young Directors, 
ADCN, Amsterdam voor Visser Sil

•  Sander Verdonk (productie), Kodak 
Netherlands Production Platform 
Ontwikkelingsprijs voor The Sky 
Above Us

•  Michiel Vaanhold (regie), NOFF 
Fictie Prijs, Nederlands Online Film 
Festival, Utrecht voor De Muur

Reinwardt Academie
•  Berit Soolsma en Marije van Veen, 

MCN Muziekscriptie Prijs

De Theaterschool
•  Aloun Marchal, tweede prijs, 

Danse Elargie, Parijs voor Gerro, 
Minos & Him

•  Sanja Mitrović, Nieuwe 
Theatermakers Prijs 2010 voor Will 
You Ever Be Happy Again?

•  Susanne Kennedy, Erik Vos Prijs

•  Nicole Beutler, VSCD Mimeprijs 
voor 1: SONGS, a solo with mis
sing choir

•  Yulanne de Groot, 
Aanmoedigingsprijs, Stichting 
Dansersfonds ‘79

•  Lauri Schep, beurs, Stichting 
Dansersfonds ‘79

•  Michael Sahr Ngaujah, genomi-
neerd voor een Tony Award voor 
zijn rol als Fela Kuti in Fela. Tijdens 
het Holland Festival 2011 zal 
deze Broadway-hitmusical wor-
den opgevoerd in Theater Carré, 
Amsterdam

•  Berith Danse (DasArts), tweede 
prijs ‘Freedom to Create’, voor 
Basal’ya Bazoba

•  Stefano Odoardi (DasArts), 
geselecteerd voor de Gouden 
Kalf Competitie 2010 van het 
Nederlandse Film Festival met zijn 
film Tunnelvisie

AHK Internationaliseringsfonds 
Het AHK Internationaliseringsfonds 
biedt studenten, ongeacht hun natio-
naliteit, de gelegenheid één keer 
tijdens de studie een financiële tege-
moetkoming voor reis- en verblijfkos-
ten aan te vragen voor een buiten-
landse studie of stage. Voorwaarde is 
dat het buitenlands verblijf officieel 
erkend wordt binnen de opleiding in 
de vorm van studiepunten. Dit fonds 
biedt mogelijkheden voor studenten 
die niet via het Erasmusprogramma 
op uitwisseling kunnen gaan, bij-
voorbeeld vanwege een bestemming 
buiten de EU. In 2010 is het budget 
van het fonds € 40.000. 

Van de toegekende aanvragen 
bestaat het grootste deel uit stagerei-
zen – in totaal 35. Voor studie-uitwis-
seling zijn 19 beurzen toegekend en 
10 toekenningen vallen in de catego-
rie Uitnodiging op Naam; hierbij gaat 
het om een financiële bijdrage in de 
reiskosten voor studenten die uitge-
nodigd zijn om hun werk te presente-
ren bij een gerenommeerd festival. 

De Verenigde Staten van Amerika 
blijft de meest gewilde bestemming: 
21 aanvragen zijn toegekend voor 
een stage of studie, met New York als 
voornaamste bestemming. Het popu-
lairste Europese land dat studenten 
kiezen is Duitsland (in het bijzonder: 
Berlijn), gevolgd door België. 

Verhoudingswijs krijgt de afdeling 
Dans van de Theaterschool in 2010 
de meeste toekenningen: 25 van 
het totaal, gevolgd door Cultureel 
erfgoed met 9 toekenningen. Op een 
gedeelde derde plaats staan studen-

ten van de Academie voor Beeldende 
Vorming (6), afdeling Theater 
van de Theaterschool (6) en het 
Conservatorium van Amsterdam (6). 

De aanvragen worden beoordeeld 
door een beoordelingscommis-
sie bestaande uit coördinatoren 
internationalisering van drie ver-
schillende faculteiten en de afde-
ling Beleidsondersteuning van het 
Servicebureau.

Europese uitwisselings- 
programma’s
De AHK neemt deel aan het 
Erasmusprogramma van de 
Europese Commissie. In 2010 
maken 7 studenten gebruik van een 
Erasmusuitwisseling in het kader 
van studie, en 19 studenten in het 
kader van hun stages. De grootste 
afnemer van studiebeurzen via dit 
programma is het Conservatorium 
van Amsterdam; aan het Erasmus 
stage-beursprogramma nemen 
met name studenten van de oplei-
ding Cultureel erfgoed van de 
Reinwardt Academie en de studie-
richting Techniek en theater van de 
Theaterschool deel. 

Beurzen voor vervolgstudies 
in het buitenland

Huygens Scholarship 
Programme
Het Huygens Scholarship Programme 
van het ministerie van OCW biedt 
een vrijwel kostendekkende beurs 
voor toptalenten voor een buiten-
landse vervolgstudie. Het belangrijk-
ste criterium is dat de kandidaten 

Beursprogramma’s
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hun excellentie kunnen bewijzen. In 
2010 ontvangen de volgende studen-
ten een beurs:

Conservatorium van Amsterdam
•  David Herman voor zijn studie 

aan Hochschule für Musik Köln, 
Duitsland

•  Deirdre Judith Angenent voor 
haar studie aan Cardiff University, 
Verenigd Koninkrijk

•  Elena Alexandrova Basilova 
voor haar studie aan New York 
University

•  Jonas Ganzemueller voor zijn stu-
die aan Manhattan School of Music

•  Julius Peter Nitsch voor zijn studie 
aan Manhattan School of Music

•  Jorn Swart voor zijn studie aan 
Queens College te New York

de Theaterschool
•  Joske Daamen (Docent dans) 

voor haar studie aan Dance New 
Amsterdam in New York

VSBfonds Beurzen
Het VSBfonds Beursprogramma is 
bedoeld om getalenteerde, gemo-
tiveerde en maatschappelijk breed 
georiënteerde studenten te onder-
steunen in hun wens na het afstu-
deren een vervolgstudie te doen aan 
een gerenommeerde instelling in het 
buitenland. De volgende beurzen zijn 
toegekend: 

Nederlandse Film en Televisie 
Academie
•  Menno Otten, National Film and 

Television School, Beaconsfield, 
Verenigd Koninkrijk

de Theaterschool 
•  Joske Daamen (Docent dans), 

Steps on Broadway, New York

Conservatorium van Amsterdam
•  Anna voor de Wind (klassiek), 

International Ensemble Modern 
Academy te Frankfurt am Main

Fulbright Graduate studiebeurzen 
Beurzen voor masterstudies in de 
Verenigde Staten van Amerika zijn 
verleend aan:

Conservatorium van Amsterdam
•  Jorn Swart, voor zijn vervolgstu-

die aan Queens College, The City 
University of New York

de Theaterschool 
•  Irene V.A. van Zeeland (dans), voor 

haar vervolgstudie aan de Merce  
Cunningham Studio in New York

Prins Bernhard Cultuurfonds
In 2010 worden twaalf afgestudeer-
den van de AHK geselecteerd voor 
een beurs voor een vervolgstudie.

Conservatorium van Amsterdam
•  Cécile Gouder de Beauregard 

(viool), Guildhall School of Music 
& Drama, Londen, Verenigd 
Koninkrijk

•  Esther Kuiper (zang), Vocaal 
Laboratorium, Zaandam, 
Nederland

•  Benjamin von Gutzeit (altviool), 
Manhattan School of Music, New 
York, VS

•  Martijn Cornet (zang), S. 
Keenlyside, Verenigd Koninkrijk

•  Deirdre Judith Angenent (zang), 
Cardiff University, New York, VS en 
Berlijn, Duitsland

de Theaterschool 
•  Clement Mensah (Dans), Laban 

Contemporary Dance, Londen, 
Verenigd Koninkrijk

•  Irene van Zeeland (Docent dans), 
Merce Cunningham Studio, New 
York, VS

•  Anne Rooschüz (Mime), Universität 
Hamburg, Hamburg, Duitsland

•  Joske Daamen (Docent dans), 
Dance New Amsterdam en Steps 
on Broadway, New York, VS

Nederlandse Film en Televisie 
Academie
•  Menno Otten, (Regie), National 

Film and Television School, 
Beaconsfield, Verenigd Koninkrijk

•  Pepijn Schroeijers (IMVFX), 
University of the West of England, 
Bristol, Verenigd Koninkrijk

•  Hanna van der Haar (Production 
design), National Film and 
Television School, Beaconsfield, 
Verenigd Koninkrijk

Beurzen voor inkomende  
studenten

Huygens Scholarship 
Programme
Het Huygens Scholarship 
Programme wordt beheerd door de 
Nuffic en biedt nagenoeg een kos-
tendekkende beurs voor excellerende 
studenten tot 35 jaar die tot de beste 
10% van hun opleiding behoren. 
In 2010 kregen vijf internationale 
studenten een beurs uit het presti-
gieuze beurzenprogramma voor hun 
studie aan de AHK:

Conservatorium van Amsterdam
•  Alexander Derudder (België), jazz
•  Florian Sperzel (Duitsland), jazz
•  Miquel Rodriguez Mendez 

(Spanje), jazz
•  Pablo Marquez Caraballo (Spanje), 

klassiek

Nederlandse Film en Televisie 
Academie
•  Yael Assaf, Master of Film

Netherlands Fellowship 
Programme 
Het Netherlands Fellowship 
Programme wordt gefinancierd door 
het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken en is bedoeld om professionals 
uit ontwikkelingssamenwerkingslan-
den de gelegenheid te geven master-
opleidingen te volgen en promotie-
onderzoek te doen in Nederland.

Reinwardt Academie
•  William Gamboa Sierra (Colombia), 

1 september 2010 – 29 februari 
2012

•  Chatchadawan Kaewtapaya 
(Thailand), 1 september 2009 –  
28 februari 2011
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Instellingstarieven
De AHK heeft relatief veel studenten voor wie het wettelijk collegegeld niet 
van toepassing is. Uitgangspunt is dat niet de financiële mogelijkheden, maar 
het talent van de studenten doorslaggevend moet zijn voor de inschrijving.  
De tarieven worden om deze reden zo laag mogelijk gehouden en voor de 
 zittende studenten wordt een overgangstarief vastgesteld. Ook zal een beur-
zenstelsel worden ontwikkeld. Om in te kunnen spelen op ontwikkelingen op 
bekostigingsgebied worden de instellingstarieven jaarlijks opnieuw bepaald.  
De volgende tarieven worden vastgesteld voor het studiejaar 2010-2011:

Bachelor
voltijd niet-EER    3.000
idem overgangstarief herinschrijver* 2.200
deeltijd niet-EER   2.500
idem overgangstarief herinschrijver* 2.100

deeltijd     1.500

Master
voltijd niet-EER    4.000
idem overgangstarief herinschrijver* 3.100

Bouwkunst niet-EER   2.500
Idem overgangstarief herinschrijver* 2.100

Kunsteducatie (deeltijd)   1.700
Bouwkunst (deeltijd)   1.700

Museology    9.960

Examengeld
Extraneus    900

Vooropleiding
jong talent muziek   1.100
vooropleiding dans en muziek  550

voorbereidende cursus Architectuur 1.700
voorbereidende cursus Stedenbouw
en Landschapsarchitectuur  1.700

*  Met herinschrijver wordt bedoeld een student die zich binnen een bachelor of master
opleiding opnieuw inschrijft. Het gaat dus niet om de overgang van een bachelor naar 
een master.

Personeel
Managementontwikkeling
De AHK is een organisatie waarin veel hoogopgeleide professionals werken die 
vanuit een sterk gevoelde autonomie en met grote betrokkenheid het onderwijs 
verzorgen of mogelijk maken. Leidinggeven aan deze veelal eigenzinnige profes-
sionals is geen eenvoudige zaak. Om de leidinggevenden hierin te ondersteunen 
ontwikkelt de afdeling P&O in 2010 een managementtraining waarin vragen aan 
bod komen als: hoe vind je de balans tussen sturen, uitdagen, coachen, stimule-
ren en faciliteren; wat voor soort leider ben je eigenlijk; hoe ga je om met conflic-
ten; ben je wel effectief in je communicatie? Als kick-off van de training geeft 
prof. dr. ir. Mathieu Weggeman, vooral bekend als auteur van Leidinggeven aan 
professionals: niet doen, een lezing in het Conservatorium van Amsterdam. De 
training zal worden afgerond in het voorjaar van 2011.

Meer geld voor betere docenten
In 2008 is tussen het ministerie van OCW, de werkgevers in het onderwijs en de 
vakbonden het Convenant Actieplan Leerkracht vastgesteld. In dit convenant 
is afgesproken dat er extra geld beschikbaar komt voor docenten in onder meer 
het hbo. Een belangrijke voorwaarde voor toekenning is dat het extra budget 
gebruikt wordt om meer docenten in hogere functieschalen te benoemen. Bij de 
AHK wordt daarbij in het bijzonder gekeken naar de vraag of de hogere functies 
passen in het functiebouwwerk van de organisatie. 

In 2009 heeft de AHK met de lokale vertegenwoordigers van de werknemersor-
ganisaties afspraken gemaakt over het aantal docentenfuncties dat voor schaal-
verhoging in aanmerking komt. In 2010 vinden de eerste concrete benoemingen 
plaats – vooral bij het Conservatorium en in beperkte mate bij de Reinwardt 
Academie. Daarnaast ontvangt de AHK in het kader van het Convenant 
Actieplan Leerkracht extra budget voor scholing, dat wordt ingezet om de eigen 
docenten voor een hogere functie in aanmerking te laten komen. In 2012 moet 
het volledige budget in het kader van het actieplan besteed zijn.

Meer docenten, minder overhead
De AHK kent een stabiele omvang van het personeelsbestand, wat gezien de 
gereguleerde en gefixeerde instroom van studenten ook niet verwonderlijk is. 
Sterke fluctuaties, zoals die bij reguliere hogescholen vaak optreden, komen daar-
door bij de AHK niet of nauwelijks voor. 

Wel streeft de AHK naar een verschuiving in de verhouding tussen onderwijzend 
en ondersteunend personeel. Enerzijds om de overhead zo veel mogelijk te beper-
ken en anderzijds om te anticiperen op mogelijke bezuinigingen zet de AHK een 
restrictiever beleid in ten aanzien van het benoemen van ondersteunend perso-
neel. Dit leidt tot een lichte daling van het ondersteunend personeel, tegenover 
een lichte groei van het onderwijzend personeel. In de laatste jaren was er juist 
een verschuiving van onderwijzend naar ondersteunend personeel te zien.
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Omvang personeelsbestand (in dienstverband)

Fte - onderwijs (links) vs. bedrijfsvoering (rechts) 2010
Academie van Bouwkunst
Academie voor Beeldende Vorming
Conservatorium van Amsterdam 
Nederlandse Film en Televisie Academie 
Reinwardt Academie 
de Theaterschool 
Algemeen
Totaal

fte onderwijs bedrijfsvoering totaal

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Academie van  
Bouwkunst

 
2,3 2,0

 
15,0 16,1 17,2 18,1

Academie voor  
Beeldende Vorming 24,6 23,6 11,8 11,5 36,5 35,1

Conservatorium  
van Amsterdam 113,9 114,3 41,8 41,1 155,7 155,4

Nederlandse Film en  
Televisie Academie 25,5 24,2 22,6 22,1 48,1 46,3

Reinwardt Academie 20,6 19,4 16,3 14,0 36,9 33,4

de Theaterschool 53,1 50,9 62,5 64,7 115,6 115,5

Algemeen 3,7 4,0 67,5 70,2 71,2 74,2

Totaal 243,6 238,4 237,6 239,6 481,2 478,0

(peildatum 31 december 2010)

personen onderwijs bedrijfsvoering totaal

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Academie van  
Bouwkunst

 
6 5

 
22 23 28 28

Academie voor  
Beeldende Vorming 40 44 17 17 57 61

Conservatorium  
van Amsterdam 290 282 64 60 351 342

Nederlandse Film en  
Televisie Academie 37 34 28 27 65 61

Reinwardt Academie 30 26 20 17 49 43

de Theaterschool 117 115 100 99 215 214

Algemeen 6 7 80 82 86 89

Totaal 523 511 318 322 832 833
(peildatum 31 december 2010)

Omdat sommige medewerkers aan meer dan één faculteit verbonden zijn en anderen zowel 
een onderwijsgevende als een ondersteunende functie hebben, wijken de totalen soms af 
van de som van de delen.
‘Algemeen’ omvat het College van Bestuur, het Servicebureau, de lectoraten, de master 
Kunsteducatie en de Hogeschoolraad.

Het onderwijs aan de AHK wordt verzorgd door een mix van vaste en tijde-
lijke docenten, in dienstverband of op freelancebasis, en veelal in deeltijd. 
Gemiddeld wordt ongeveer 20% van het onderwijs aan de hogeschool verzorgd 
door docenten met een freelancecontract; bij de Academie van Bouwkunst is 
dat zelfs bijna 100%. De gegevens in de tabellen hebben uitsluitend betrekking 
op de medewerkers met een (tijdelijk) dienstverband.

Het terughoudende beleid ten aanzien van de aanstelling van ondersteunend 
personeel komt ook tot uiting in de toename van het aandeel tijdelijke contracten: 
er worden minder nieuwe en vooral minder vaste dienstverbanden afgesloten.

2,3 15

20,6 15,3

24,6 11,8
53,1

25,5 22,6

113,9

243,6

3,7
62,5

41,8

237,6

67,5

(peildatum 31 december 2010)
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Verhouding man/vrouw
Landelijk stijgt het aandeel vrouwen in het onderwijs. Ook bij de AHK 
is deze tendens zichtbaar, hoewel bij de Academie van Bouwkunst, het 
Conservatorium en de Filmacademie het aandeel mannen vooralsnog groter 
blijft dan het aandeel vrouwen.

Vrouwen aan de top
Wel is een duidelijke stijging zichtbaar in het aantal vrouwen in hogere func-
ties. In 2010 zijn in totaal 22 vrouwen werkzaam in functies met een salaris-
schaal 13 of hoger; dat zijn er zes meer dan in 2009. Wel daalt het percentage 
vrouwen in deze schalen echter, van 36% naar 30%. Dit hangt samen met 
de uitvoering van het Convenant Actieplan Leerkracht bij met name het 
Conservatorium: de man-vrouwverhouding van het zittende personeel werkt 
daarbij door in de benoemingen in hogere functies. De effecten van de inzet 
van de convenantsgelden bij andere faculteiten zullen pas in 2011 en 2012 
zichtbaar worden.

Leeftijdsverdeling personeelsbestand
Al enkele jaren stijgt het aandeel medewerkers in de leeftijdscategorie 55 
jaar en ouder; 2010 vormt hierop geen uitzondering. Deels komt dit door de 
nu eenmaal grote groep medewerkers van deze generatie en deels doordat 
minder mensen gebruik (kunnen) maken van regelingen voor vroegtijdige 
pensionering. In de komende tien jaar zal een forse uitstroom van medewer-
kers uit deze leeftijdscategorie plaatsvinden.

0-24 25-34 35-44 45-54 55+

Academie van  
Bouwkunst 0,0% 28,6% 28,6% 35,7% 7,1%

Academie voor  
Beeldende Vorming 0,0% 12,3 28,1% 28,1% 31,6%

Conservatorium  
van Amsterdam 1,4% 10,5 19,1% 34,5% 33,9%

Nederlandse Film en  
Televisie Academie 0,0% 7,7 23,1% 38,5% 30,8%

Reinwardt Academie
0,0% 18,4 28,6% 28,6% 24,5%

de Theaterschool
0,0% 7,0 16,7% 38,1% 38,1%

Algemeen
2,3% 20,9 29,1% 24,4% 23,3%

Totaal 0,8% 11,4 21,5% 34,0% 32,3%

(peildatum 31 december 2010)
 

Verhouding vast/tijdelijk in fte en in procenten

tijdelijk 23%
vast 77%

13,2 13,7 40,7 41,6

4,0 4,4 7,4 4,8

tijdelijk 24%
vast 76%

tijdelijk 15%
vast 85%

tijdelijk 10%
vast 90%

2010
Academie van 

Bouwkunst

2009
Academie van 

Bouwkunst

2010
Nederlandse Film en 
Televisie Academie

2009
Nederlandse Film en 
Televisie Academie

29,8 30,2 30,3 29,3

6,2 4,9 6,6 4,1

tijdelijk 18%
vast 82%

tijdelijk 14%
vast 86%

tijdelijk 18%
vast 82%

tijdelijk 12%
vast 88%

2010
Academie voor 

Beeldende Vorming

2009
Academie voor 

Beeldende Vorming

2010
Reinwardt 
Academie

2009
Reinwardt 
Academie

97,0 100,1 89,8 90,9

58,9 55,3 25,8 24,6

tijdelijk 38%
vast 62%

tijdelijk 22%
vast 78%

tijdelijk 36%
vast 64%

tijdelijk 21%
vast 79%

2010
Conservatorium
van Amsterdam

2010
de Theaterschool

2009
Conservatorium 
van Amsterdam

2009
de Theaterschool

55,2 58,7 356,0 364,5

16,0 15,4 113,5125,2

tijdelijk 24%
vast 76%

tijdelijk 26%
vast 74%

tijdelijk 21%
vast 79%

tijdelijk 24%
vast 76%

2010
Algemeen

2010
Totaal

2009
Algemeen

2009
Totaal

(peildatum 31 december 2010)
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De gemiddelde leeftijd van het gehele personeelsbestand is ook in 2010 weer 
licht opgelopen. Vanaf 2006 is de trend als volgt:

2010 2009 2008 2007 2006

48,2 48,1 47,9 47,3 47,0

Ter vergelijking: in het hbo als geheel is de gemiddelde leeftijd van de mede-
werkers 45,3 jaar.

Nieuwe generatie docenten
Bij de docenten is het aandeel in de hogere leeftijdscategorieën nog groter 
dan gemiddeld: bijna driekwart is 45 jaar of ouder.

0-24 25-34 35-44 45-54 55+

0,2% 7,1% 20,3% 34,4% 38,0%

In de onderwijssector maakt men zich zorgen of de vacatures die de komende 
jaren door de grote uitstroom van personeel zullen ontstaan in voldoende mate 
kunnen worden ingevuld. Het kunstonderwijs vormt hierop een uitzondering: er 
zijn geen signalen dat er onvoldoende aanbod is van goede docenten of andere 
medewerkers. Met name docenten worden vaak gezocht in een kleine kring 
van specialisten en de animo om een (meestal deeltijd-)betrekking te aanvaar-
den bij de hogeschool is doorgaans groot. 

Een belangrijk aandachtspunt blijft wel of de vaak persoonsgebonden speci-
alistische kennis en ervaring in voldoende mate aan opvolgers wordt overge-
dragen. De regeling kennistransfer voorziet op dit punt in een behoefte. De 
hogeschool stelt jaarlijks een budget ter beschikking waarmee ervaring en 
kennis op structurele wijze worden overgedragen aan een beoogde opvolger. 
De senior kan bepaalde onderdelen van zijn takenpakket verruilen voor de taak 
‘kennistransfer’, terwijl de junior de mogelijkheid krijgt zijn eigen inbreng en 
visie te verrijken met de ervaring van iemand die lange tijd in de praktijk van 
het kunstonderwijs werkzaam is geweest. Tegelijkertijd is de junior als kriti-
sche ondervrager actief betrokken bij de wijze waarop de expertise optimaal 
voor de organisatie behouden kan blijven. 
Met name bij de Theaterschool worden in 2010 enkele nieuwe projecten gestart 
in het kader van kennistransfer, zoals het vak van productiecoördinator bij 
de School voor Nieuwe Dansontwikkeling, de specialistische kennis op het 
terrein van Dans en Gezondheid bij de dansopleidingen en ten slotte het vak 
Managementvaardigheden, coaching en intervisie bij Scenografie, Techniek  
en Productie. 

De AHK biedt vanaf 2009 ook een didactisch inwerktraject aan voor (begin-
nende) docenten. In zeven bijeenkomsten, waarin kennisoverdracht wordt 
gecombineerd met intervisie en persoonlijke coaching, ontwikkelen de docen-
ten hun didactisch vermogen aan de hand van onderwijskundige kennis die 

vrouwen 34,6%
mannen 65,4%

vrouwen 39,3%
mannen 60,7%

vrouwen 35,9%
mannen 64,1%

vrouwen 37,7%
mannen 62,4%

2010
Academie van 

Bouwkunst

2009
Academie van 

Bouwkunst

2010
Nederlandse Film en 
Televisie Academie

2009
Nederlandse Film en 
Televisie Academie

vrouwen 50,9%
mannen 49,1%

vrouwen 50,8%
mannen 49,2%

vrouwen 69,4%
mannen 30,6%

vrouwen 62,8%
mannen 37,2%

2010
Academie voor 

Beeldende Vorming

2009
Academie voor 

Beeldende Vorming

2010
Reinwardt 
Academie

2009
Reinwardt 
Academie

vrouwen 29,5%
mannen 70,5%

vrouwen 53,7%
mannen 46,3%

vrouwen 29,2%
mannen 70,8%

vrouwen 53,7%
mannen 46,3%

2010
Conservatorium
van Amsterdam

2010
de Theaterschool

2009
Conservatorium 
van Amsterdam

2009
de Theaterschool

vrouwen 59,8%
mannen 40,2%

vrouwen 43,5%
mannen 56,5%

vrouwen 57,3%
mannen 42,7%

vrouwen 42,6%
mannen 57,4%

2010
Algemeen

2010
Totaal

2009
Algemeen

2009
Totaal

(peildatum 31 december 2010)

Verhouding man/vrouw in procenten
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voor de opleiding van belang is. Twaalf docenten van de Filmacademie en de 
Theaterschool nemen deel aan de cursus, die in juni 2010 wordt afgesloten.  
De deelnemers beoordelen de cursus zeer positief. 

Tot slot wordt ook maatwerk geboden aan specifieke groepen medewerkers. 
Zo neemt een gemengde groep van ervaren en onervaren docenten van de 
Academie van Bouwkunst regelmatig deel aan begeleide intervisiebijeen-
komsten.

Wisselend beeld ziekteverzuim
In vergelijking met een jaar eerder stabiliseert het hogeschoolbrede ziekte-
verzuim in 2010 rond de 3,5%. Dit wordt veroorzaakt door een daling van het 
(iets te hoge) verzuim bij het ondersteunend personeel, en een ongeveer even 
grote toename van het (extreem lage) verzuim bij de onderwijsgevenden. 
Per faculteit zijn echter flinke verschillen te zien. 

Ziekteverzuim %

2010 2009 2008

Onderwijs 2,44% 2,06% 2,41%

Bedrijfsvoering 5,41% 5,91% 6,61%

Totaal AHK 3,51% 3,50% 4,00%

Totaal hbo n.n.b. 4,27% 4,70%

Ziekteverzuim per faculteit

2010 2009

Academie van Bouwkunst 2,07% 4,43%

Academie voor
Beeldende Vorming 5,44% 5,14%

Conservatorium  
van Amsterdam 2,33% 2,58%

Nederlandse Film en  
Televisie Academie 4,53% 4,41%

Reinwardt Academie 11,90% 5,43%

de Theaterschool 2,25% 3,16%

Algemeen 5,13% 4,69%

Totaal 3,51% 3,50%

Zeker naast de extreem lage verzuimcijfers bij de Academie van Bouwkunst, 
het Conservatorium en de Theaterschool is het cijfer van de Reinwardt 
Academie zeer opmerkelijk. De oorzaken van het hoge verzuim zijn zeer divers 
en zowel van persoonlijke aard als werkgerelateerd. Samen met de bedrijfs-
arts wordt de situatie nauwlettend gevolgd en vindt waar mogelijk intensieve 
begeleiding plaats. Tegen het eind van 2010 tekent zich al enige verbetering af 
en de verwachting is dat die tendens zich in 2011 zal voortzetten. 
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Verzuim per personeelscategorie per faculteit

onderwijs
bedrijfs-
voering

Academie van Bouwkunst 0,05% 2,53%

Academie voor
Beeldende Vorming 5,44% 14,56%

Conservatorium  
van Amsterdam 1,98% 4,79%

Nederlandse Film en  
Televisie Academie 4,85% 3,73%

Reinwardt Academie 10,62% 13,23%

de Theaterschool 1,32% 3,22%

Algemeen 0,57% 5,85%

Totaal 2,44% 5,41%

In alle onderwijssectoren doet zich het verschijnsel voor dat het verzuim 
onder de onderwijsgevende medewerkers lager is dan dat van de onderwijs-
ondersteuners. Een algemene verklaring daarvoor is niet bekend. Voor het 
grote verschil tussen beide personeelscategorieën in het kunstonderwijs 
wordt doorgaans als verklaring gezien dat docenten in deze sector een relatief 
grote regelvrijheid hebben, waardoor ziekte niet altijd tot verzuim leidt.

In 2009 sprong het ziekteverzuim bij het ondersteunend personeel van het 
Conservatorium er met 8,05% nog in negatieve zin uit. In 2010 is dat bijna 
gehalveerd. Bij de Academie voor Beeldende Vorming blijft het verzuim onder 
het ondersteunend personeel onverminderd hoog, al moet daarbij worden 
opgemerkt dat het slechts een klein aantal medewerkers betreft. 

Langdurige ziektegevallen worden besproken in het sociaal medisch overleg, 
waaraan de bedrijfsarts, de leidinggevende en de adviseur P&O deelnemen. 
In 2010 vindt het sociaal medisch overleg achtmaal plaats.

Arbeidsvoorwaarden
De AHK kent een gevarieerd pakket aan arbeidsvoorwaarden, voor perso-
neelsleden in verschillende omstandigheden en levensfasen. Het aantal deel-
nemers blijft in vergelijking met 2009 bij bijna alle onderdelen ongeveer gelijk; 
alleen profiteren veel meer medewerkers van de fiscaal gunstige uitruil van 
een deel van de (belaste) eindejaarsuitkering tegen de (onbelaste) reiskosten-
vergoeding. Deze stijging wordt veroorzaakt door een vereenvoudiging van de 
manier van aanvragen.
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Aantal deelnemers 2010 2009 2008

Seniorenregeling (SOP) 24 23 21

Uitruil eindejaarsuitkering-
reiskosten 424 297 275

NS-korting 34 35 25

Zorgverzekering: korting op 
premie 317 307 290
Zorgverzekering: extra  
arbeidsgerelateerde zorg 12 15 10

Spaarloon 185 184 173

Levensloopregeling 20 20 22

Fietsregeling  
(fiscaal voordeel) 52 45 8

Ouderschapsverlof 11 (7m/4v) 7 (5m/2v) 12 (7m/5v)

Publicaties lectoraten
Een groot aantal van onderstaande publicaties is te downloaden op  
www.lectoraten.ahk.nl. 

Lectoraat Kunsttheorie en onderzoek
Henk Borgdorff

  The Production of Knowledge in Artistic Research. In: Michael Biggs &  
 Henrik Karlsson (Eds.). The Routledge Companion to Research in the Arts,  
 2010 (pp. 44-63). 
Where are we today? The State of the Art in Artistic Research. In: Research  
 and Criticism: Reviewing Artistic Research (Yearbook for Artistic Research  
 & Development 2010). Swedish Research Council (pp. 17-31).
Borgdorff, H. (2010). El debate sobre la investigación en las artes. Cairon :   
 Revista de ciencias de danza (Journal of Dance Studies), 13, 25-46.
Borgdorff, H. & Schuijer, M. (2010). Research in the Conservatoire:  
 Exploring the Middle Ground. Dissonanz. Swiss Music Journal for Research  
 and Creation, 110 (June 2010), 14-19.

Lezingen
Creative Industries – The Root of Business Innovation (CIDA, Creative  
 Industries Development Agency). London (UK), Kings Place, 24 June 2010.  
 Keynote.
Society for Literature, Science and the Arts. Riga/Liepaja (Latvia), 15-20 June  
 2010. Keynote (together with Sher Doruff).
DocArtes, doctoral programme in music, Orpheus Institutes, Ghent  
 (Belgium), 26 February 2010. Research seminar.
Royal Academy of Fine Art (KASK), Ghent (Belgium), 24-25 February 2010.   
 Research seminar.
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PhDArts. Conference: Art & Academia. Royal Academy of Art, The Hague &  
 Leiden University (The Netherlands), 5-6 February 2010. Co-organisation   
 and chair.

Lectoraat Kunst- en cultuureducatie
Folkert Haanstra

Adewole, F. (2010). The growth of Community dance in Britain. Amsterdam:  
 Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Lectoraat Kunst- en  
 cultuureducatie.
Bennekom, van, L. (2010). Culturele diversiteit en de opleiding Docent muziek.
 Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Lectoraat Kunst-  
 en cultuureducatie.
Bremmer, M. (2010). Leren improviseren. In: C. Koopman, & V. Meeuwis  
 (Eds.). Alle registers open: nieuwe ontwikkelingen in onderzoek naar  
 muziekeducatie. Cultuur + Educatie 28, jaargang 10. Utrecht:  
 Cultuurnetwerk Nederland.
Bremmer, M. en Huisingh, A. (2010). Als geluiden heel mooi door elkaar gaan.  
 De wereld van het jonge kind, 38(2), 8-10.
Damen, M.L., Nagel, I. and Haanstra, F. (2010) Short-term effects of  
 compulsory multidisciplinary secondary arts education on cultural  
 participation in the Netherlands. Studies in Art Education 51(2), 147-161. 
Haanstra, F. (2010). Expressief is niet altijd beter. Kaap Kunst, Vaktijdschrift  
 over actieve kunstbeoefening. (7), 13-15.
Haanstra, F. (2010). Self-initiated artwork and school art. International Journal  
 of Art and Design Education 29(3), 271 -282. 
Heine, M. (2010). CKV en culturele identiteit: een lespraktijk in een cultureel  
 diverse omgeving. Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.  
 Lectoraat Kunst- en cultuureducatie.
Hieminga, K. en Koning, L. (2010). Spelregels: blokkades voor in en  
 doorstroom van studenten in de opleiding Theaterdocent. Amsterdam:  
 Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Lectoraat Kunst- en  
 cultuureducatie.
Hoekstra, M. (2010). Het per ongelukke goed proberen te doen. Amsterdam:  
 Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Lectoraat Kunst- en  
 cultuureducatie.
Hom, A. (2010). Interculturele uitwisselingen bij docentenopleidingen van de  
 Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Amsterdam: Amsterdamse   
 Hogeschool voor de Kunsten. Lectoraat Kunst- en cultuureducatie.
Klatser, R. (2010). Flip & Flap en de altermoderniteit. Kunsteducatie in een  
 altermoderne wereld. Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de  
 Kunsten. Lectoraat Kunst- en cultuureducatie.
Leest, van der, J. (2010). Interculturaliteit en de opleiding Docent dans.  
 Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Lectoraat  
 Kunst- en cultuureducatie.
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Meewis, V. (2010). Cultuurbeleid in spagaat: eenheid of verscheidenheid?   
 Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Lectoraat Kunst-  
 en cultuureducatie.
Schreuder, A. (2010). Muziek leren in cultureel divers perspectief:  
 wereldmuziek in de opleiding Docent muziek. Amsterdam: Amsterdamse  
 Hogeschool voor de Kunsten. Lectoraat Kunst- en cultuureducatie.

Papers en lezingen 
Haanstra, F. Revisiting the UCurve model of aesthetic development. Paper   
 presented at the NAEA National Convention, April 14-18 2010, Baltimore,   
 USA.
Haanstra, F. Het uitdijende heelal van de beeldende vakken. Lezing voor  
 Academie Minerva in Groningen, 3 juni 2010. 
Haanstra F. Kulturelle Unterschiede in der Beurteilung von Zeichnungen.   
 Institut für Kunstpädagogik. Justus-Liebig-Universität Giessen, 5 juli 2010.
Haanstra, F. Arts Education Research in The Netherlands. Invited Lecture.   
 Boston College, Psychology Department. October 12, 2010. 
Hoekstra, M. Onderzoek naar de rol van de kunstenaar in het creatieve  
 leerproces van kinderen tijdens het project Atelier in School. Conferentie   
 onderzoek in cultuureducatie, juni 2010, Nijmegen
Monsma, D. Kwaliteit kunsteducatie op Hollandse basisscholen. Conferentie  
 onderzoek in cultuureducatie, juni 2010, Nijmegen

Lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling
Marijke Hoogenboom

Hoogenboom, M. (2010). On ignorance, emancipations and the art academy. 
 Thieme Art, Amsterdam.
Hoogenboom, M. (2010). Building with blocks. Journal of Theatre, Dance and  
 Performance Training 1(1), February 2010, 55-71.
Hoogenboom, M. (2010). If artistic research is the answer – what is the  
 question? Some notes on a new trend in art education, in: Victoria Pérez  
 Royo, José Antonio Sánchez (Eds.), Practice and Research, Cairon 13,  
 Journal of Dance Studies, Universidad de Alcalá.
On Air issue 1, Voices and views from the Artist in Residence programme at  
 the Amsterdam School of the Arts. Met bijdragen van onder anderen Steve  
 Paxton, Deborah Hay en Terry Barrett. 
RTRSRCH vol. 2 no. 1: Starting with music, continuing elsewhere,  
 samengesteld door componist Paul Craenen, met een collectie van  
 artikelen, illustraties en composities van Europese componisten van  
 dezelfde generatie. 
RTRSRCH vol. 2 no. 2: <NOTATION>, samengesteld door Scott deLahunta en  
 Bertha Bermúdez, met teksten, afbeeldingen en grafische content die   
 vragen aan de orde stellen over documentaire, analyse, reconstructie en het  
 behoude van moderne performance.
KunstWerkt, samengesteld door Terry Barrett, voortkomend uit zijn Artist In  
 Residency aan de Academie voor Beeldende Vorming. Thieme Art. 

Lectoraat Living Landscape
Thomas Oles

Oles, T. (2010). Two Fallacies of Landscape. Nummer 05. Academie van   
 Bouwkunst, Hanzehogeschool Groningen.
Oles, T. & Pungettie, G. (2010). The Right to Landscape, from hell to heaven.  
 In S. Egoz (ed.), The Right to Landscape. London: Ashgate (forthcoming).
Oles, T. & Hammarlund, K. (2010). The European Landscape Convention,  
 wind power, and the limits of the local: notes from Italy and Sweden.  
 Landscape Research (forthcoming 2011).

Lectoraat Muziek
Michiel Schuijer

Borgdorff, H. & Schuijer, M. (2010). Research in the Conservatoire: Exploring  
 the Middle Ground. Dissonanz. Swiss Music Journal for Research and  
 Creation, 110 (June 2010), 14-19.
Schuijer, M. (2010). [Bespreking van] What Kind of Theory is Music Theory?  
 Ed. Per F. Broman and Nora A. Engebretsen’. In: Svensk tidskrift för  
 musikforskning 13.

Lezingen
The Modern Conservatory and the Practice/Theory Dichotomy in Music  
 Education. Twaalfde congres Vereniging voor Muziektheorie.  
 Conservatorium van Amsterdam (12 maart).
Exploring the Middle Ground: Practice and Research in the Master’s  
 Programme of the Conservatory of Amsterdam. Congres: Artistic Research:  
 Evaluation and Canon Formation. Zürcher Hochschule der Künste (29 april).

Lectoraat Cultureel erfgoed
Peter van Mensch

Borghuis, G. (2010). Training the information managers of the future, CIDOC  
 Newsletter 2010 (01), 7-10.
Meijer-van Mensch, L. (2009). Vom Besucher zum Benutzer, Museumskunde,  
 74(2), 20-26.
Meijer-van Mensch, L. (2010). Inspiring Learning for All als eine mögliche   
 nachhaltige Zukunft für Museen in den Niederlanden, Standbein Spielbein.  
 Museumspädagogik Aktuell (87), 18-19.
Meijer-van Mensch, L. (2010). Religious Heritage from a Stakeholder’s  
 Perspective, in: Andrea Kieskamp (red.) Sense and Sensitivity. The Dutch  
 and Delicate Heritage Issues (ICOM Netherlands, Rotterdam (76).
Meijer-van Mensch, L. (2010). Contemporary tendencies in the practice,  
 theory and ethics of collecting, COMCOL Newsletter 2010 (12), 7-10.
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Meijer-van Mensch, L. (2010). Wer sorgt für das Baby? Die Frage nach der   
 (sozialen) Trägerschaft von Museen, Mit Arbeit (Freunde des Museums der  
 Arbeit, Hamburg) (17), 18-21.
Meijer-van Mensch, L. & Bartels, H. (2010). The City Museum Düsseldorf and  
 the participation paradigm, Collectingnet (9), 9-11.
Meijer-van Mensch, L. & Mensch, P. van (2010). From disciplinary control to  
 co-creation. Collecting and the development of museums as praxis in the   
 nineteenth and twentieth century, in: Encouraging collections mobility –  
 a way forward for museums in Europe (Helsinki 2010), 33-53.
Meijer-van Mensch, L. & Mensch, P. van (2010). Plaatsen van het gebeuren.  
 Digitale ontsluiting van betekenis en herinnering. MM Nieuws 2010 (6), 6-7. 
Mensch, P. van & Meijer-van Mensch, L. (2009). Collecting as intangible  
 heritage, Collectingnet 2010 (9), 2-4.
Mensch, van, P., Notas sobre os arredores : patrimônio e novas tecnologias,   
 Musas. Revista Brasiliera de Museus e Museologia 4, 2009, (4): 11-23.
Mensch, van, P., ”Zwischen Aura und Qualität”, in: M. Henker (Herausg.)  
 Alles Qualität … oder was? Wege zu einem guten Museum.  
 15. Bayerischer Museumstag, Ingolstadt 22.-24. Juli 2009 (München 2010)  
 15-17.
Mensch, van, P.,”Against all norms and values”. Dilemmas of collecting  
 controversial contemporary objects. COMCOL Newsletter 2010 (11), 3-5.
Mensch, P. van (2010). Why a new International Committee for Collecting?   
 COMCOL Newsletter 2010 (12) 4-7.
Santos, dos, P. (2010). GIVE OR TAKE. Thoughts on Museum Collections as  
 Working Tools and Their Connection with Human Beings, in: Fredrik  
 Svanberg (ed.). The museum as forum and actor (Museum of National  
 Antiquities, Stockholm 2010), 29-38.
Santos, dos, P. & Primo J. (Eds.) (2010). To understand New Museology in   
 the XXI Century. Cadernos de Sociomuseologia 3 (Universidade Lusófona  
 de Humanidades e Tecnologias, Lissabon).
Santos, dos, P. & Primo J. (Eds.) (2010). To think Sociomuseologically. Special  
 ICOM Shanghai Edition. Cadernos de Sociomuseologia 4 (Universidade   
 Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lissabon).

Voorzieningen en  
huisvesting
AHK-web vernieuwd
In 2010 vindt een ingrijpende vernieuwing van het AHK-web plaats. De 
website van de AHK, www.ahk.nl, krijgt een geheel nieuw uiterlijk, waarbij 
enerzijds de samenhang tussen de verschillende faculteiten versterkt wordt, 
terwijl anderzijds de diverse onderdelen van de hogeschool meer ruimte krij-
gen om zichzelf binnen het geheel te presenteren. Deze opzet doet recht aan 
de eigenheid van de AHK, waarin de onderdelen als sterke merken gelden, 
maar het geheel meer is dan de som der delen.

Uniek aan de nieuwe website is dat studenten en medewerkers er met hun 
AHK-account op kunnen inloggen en vervolgens aanvullende, voor de bui-
tenwereld afgeschermde informatie kunnen vinden. Daarnaast hebben zij 
met één keer inloggen direct toegang tot diverse andere systemen waarvoor 
ingelogd moet worden, zoals hun e-mail en de elektronische leeromgeving 
Blackboard. Ook het mailsysteem wordt in 2010 hogeschoolbreed vervangen 
door een nieuw pakket, dat volledig webbased is. Studenten en medewerkers 
kunnen nu de belangrijkste digitale communicatiemiddelen en onderwijs-
ondersteunende applicaties overal online en via één ingang benaderen.

Huisvesting
In 2010 wordt de balans opgemaakt van de afgelopen twintig jaar huisves-
tingsbeleid van de AHK. 
In de beginjaren van de AHK is door het toenmalige College van Bestuur een 
hoog ambitieniveau geformuleerd. In die tijd was sprake van een zeer slechte 
huisvestingssituatie, waarbij de opleidingen waren gevestigd in 26 gebou-
wen, voor het grootste deel oud, slecht onderhouden en niet voor kunstonder-
wijs ontworpen. Het streven was om voornamelijk door nieuwbouw tot een 
concentratie van de huisvesting van de hogeschool te komen aan de ooste-
lijke kant van het centrum van Amsterdam rond het Mr. Visserplein.
 
Twee decennia later kan worden vastgesteld dat deze ambitie grotendeels is 
verwezenlijkt. De concentratie van de faculteiten is nagenoeg een feit, op de 
Reinwardt Academie na. Het aantal gebouwen is gereduceerd van 26 naar 
9: één hoofdgebouw voor elke faculteit en verder drie dependances van de 
Theaterschool. Daarnaast zijn veel gebouwen ingrijpend gemoderniseerd. De 
AHK levert een bijdrage aan de revitalisering van de historische binnenstad 
van Amsterdam, enerzijds door gebruik van architectonisch erfgoed voor het 
onderwijs, anderzijds door nieuwbouw door toonaangevende architecten.

In 2010 worden alle gebouwen gedetailleerd in kaart gebracht, wenselijke ont-
wikkelingen geformuleerd en een beleid opgesteld voor de meerjarenplanning 
van onderhoud en functionele aanpassingen. 
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Aan de historische panden worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

•  De Academie van Bouwkunst aan het Waterlooplein is de afgelopen jaren 
grondig aangepast en in zijn oude glorie hersteld. In 2010 wordt de renova-
tie afgesloten met een schilderbeurt van het gebouw en het na een grote 
tijd van afwezigheid terugplaatsen van de originele luiken.

•  Het gebouw van de Reinwardt Academie in de Dapperstraat (bouwjaar 
1967) was in 2009 geheel gerenoveerd met het oog op de tegenwoordige 
eisen van het onderwijs. In 2010 wordt de laatste hand gelegd aan deze 
verbouwing, waarbij het gebouw geheel asbestvrij wordt gemaakt en de 
facilitaire voorzieningen (aula, keuken, receptie en bibliotheek) worden 
vernieuwd.

•  Voor een ingrijpende renovatie van de Academie voor Beeldende Vorming 
aan het Hortusplantsoen wordt het ruimtelijke Programma van Eisen vast-
gesteld en wordt een Europese aanbesteding voor de keuze van de archi-
tect gestart.

In de nieuwe panden wordt eveneens een aantal specifieke projecten uitge-
voerd:

•  In het in 2008 opgeleverde pand aan de Oosterdokskade voldeden de vloe-
ren van de theaterzaal en de bewegingsstudio niet aan de wensen van het 
Conservatorium van Amsterdam. De vloeren worden in 2010 vervangen 
door een dansvloer.

•  Bij de Filmacademie aan het Markenplein wordt een uitbreiding uitge-
voerd van het data- en elektranetwerk. Tevens wordt er extra koeling in zes 
inpandige werkruimten aangebracht.

•  Na vijftien jaar waren de entree en de foyer van de Theaterschool aan de 
Jodenbreestraat aan vernieuwing toe. Zij krijgen een nieuwe uitstraling 
door vervanging van de balie en het meubilair en de uitvoering van een 
nieuw lichtontwerp. 

Gebouwenbestand

Faculteit Locatie

Huur of 
eigen-
dom

Bruto vloer-
oppervlak 
m2

Netto func-
tioneel 
vloeropper-
vlak m2

Bouwjaar 
gebouw

Academie van  
Bouwkunst Waterlooplein 211-219 E 2.579 1.584 1654

Academie voor  
Beeldende Vorming Hortusplantsoen 1-3 E 3.848 2.510 1897

Conservatorium  
van Amsterdam Oosterdokskade 151 E 16.004 8.001 2008

Nederlandse Film en  
Televisie Academie Markenplein 1 E 8.063 5.193 1999

Reinwardt Academie Dapperstraat 315 E 4.205 2.768 1967

de Theaterschool Jodenbreestraat 3 E 17.055 10.776 1996

de Theaterschool Agamemnonstraat 44 E 1.028 839 1936

de Theaterschool Lindengracht 93 H 914 602 1914

de Theaterschool Mauritskade 56 H 1.310 1.270 1929

Totaal 55.006 33.543

Facilitair beheer
Vanuit het oogpunt van kostenbeheersing onderzoekt de AHK op een aantal 
gebieden de voordelen van centrale inkoop. Dit resulteert in centralisering 
van een aantal contracten met leveranciers. Via Europese aanbestedingen 
komen de volgende nieuwe contracten tot stand:

•  Gas en elektra: per 1 januari 2011 zal een contract ingaan met Energiedirect 
voor de levering van elektra, en met DONG voor de levering van gas. Dit 
contract heeft een duur van drie jaar en kan verlengd worden met een 
 optiejaar.

•  Kantoorartikelen: per 1 januari 2010 is er een nieuw contract met de firma 
Staples. Het contract komt tot stand door samenwerking met een aantal 
universiteiten en hogescholen, met als resultaat een besparing van bijna 
13% ten opzichte van het vorige contract.

•  Print-, kopieer- en scanapparatuur: per 1 februari 2010 sluit de AHK een 
overeenkomst met de firma Océ. Ondanks de uitbreiding van de te leveren 
apparatuur met kleuren-multifunctionals realiseert de AHK hiermee een 
verlaging op de leasekosten van 17%.

•  Schoonmaak en glasbewassing: de AHK sluit nieuwe contracten met de 
firma CSU voor de schoonmaak en de firma Ruitenheer voor de glasbewas-
sing. De contracten zullen in februari 2011 ingaan.
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Financiën
Financiële positie
Om inzicht te geven in de financiële positie dient de volgende opstelling:  
(x € 1.000)

31/12/10 31/12/09

Vlottende activa

Vorderingen 2.658 2.645

Liquide middelen 31.210 27.227

Totaal vlottende activa 33.868 29.872

Kortlopende schulden 10.096 10.138

Netto vlottende middelen 23.772 19.734

Vaste activa

Materiële vaste activa 68.837 71.912

Financiële vaste activa 341 341

Totaal vaste activa 69.178 72.253

Totale financieringsbehoefte 92.950 91.987

De financiering hiervan vond plaats met:

Algemene reserve 21.974 19.721

Bestemmingsreserves 61.826 62.930

Voorzieningen 1.393 1.082

Langlopende schulden 7.757 8.254

92.950 91.987

Arbo 
In navolging van de Risico Inventarisatie en Evaluaties (RIE) van 2008 
op alle overige locaties van de AHK wordt in 2010 de RIE voor het 
Conservatorium van Amsterdam uitgevoerd. De RIE uit 2008 voor de 
Reinwardt Academie is definitief. Voor deze locaties zullen stappenplannen 
voor de komende jaren worden opgesteld.

Bedrijfshulpverlening
De AHK treft voorbereidingen voor de noodzakelijke bijscholing op het 
gebied van bedrijfshulpverlening. In 2011 zullen meer dan honderd werkne-
mers de noodzakelijke cursussen volgen; met dit aantal zullen er binnen de 
organisatie voldoende bedrijfshulpverleners zijn om in geval van calamitei-
ten te kunnen ingrijpen. Op alle hoofdlocaties vinden ontruimingsoefenin-
gen plaats en worden de ontruimingsplannen up-to-date gemaakt.

Milieuzorg
De AHK heeft de ambitie om het energieverbruik met gemiddeld 2% per 
jaar te reduceren. Daartoe heeft de hogeschool in 2009 het convenant 
Duurzaamheid voor het hbo ondertekend, waarin bindende afspraken zijn 
gemaakt om het energieverbruik in de gehele branche terug te dringen. In 
2010 geeft de afdeling Facilitair beheer invulling aan de doelstellingen voor 
de AHK door voor alle faculteiten een Energie Efficiencyplan (EEP) op te 
stellen. Het EEP dient als basis voor een stappenplan waarin de energie-
coördinator de concrete maatregelen voor de komende twee jaar opneemt.
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Algemene reserve
Het verloop van de algemene reserve in de afgelopen twee jaren is als volgt 
weer te geven (x € 1.000):

2010 2009

Stand per 1 januari 19.721 19.958

Bestemming resultaat 2.253 -237

Stand per 31 december 21.974 19.721

Het saldo van de algemene reserve is samengesteld uit de onderscheiden 
saldi van de organisatorische eenheden. Bij de faculteiten ontstane budget-
overschrijdingen dienen te worden ingelopen en budgetonderschrijdingen 
blijven ter beschikking van de faculteit.

Per balansdatum is de samenstelling van de algemene reserve als volgt  
(x € 1.000):

31/12/10 31/12/09

Saldo algemeen 18.864 17.404

Saldo faculteiten 3.110 2.317

Totaal 21.974 19.721

Risicobeheersings- en controlemaatregelen
Jaarlijks verschijnt een CvB- of AHK-programma, waarin de bestuurlijke 
agenda wordt neergelegd. Aan de hand hiervan wordt gerapporteerd, onder 
andere aan de RvT. Ook de directeuren stellen een programma of activitei-
tenplan op. Dit is gedurende het jaar regelmatig voorwerp van overleg tussen 
directeuren en CvB. Via de wettelijk vereiste accreditatie van de opleidingen 
wordt de onderwijskwaliteit bewaakt. Over de verwerking van de aanbeve-
ling van visitatiecommissies of NVAO wordt ten minste eens per jaar door de 
directeuren aan het CvB gerapporteerd.
Driemaal per jaar rapporteren de directeuren aan het CvB over de uitvoering 
van de begroting. Eens in de twee jaar vindt een onderzoek naar de tevreden-
heid van de medewerkers plaats. Eens in de twee jaar vindt een AHK-breed 
onderzoek naar de tevredenheid onder de studenten plaats. Aan de hand van 
de door ABN AMRO beschikbaar gestelde HBO Benchmark 2008 rapporteert 
het CvB over de omgang met onder andere “branche code governance hbo”, 
risicomanagement, personeel, sociale veiligheid, arbeidsomstandigheden, 
ICT/Gegevensbeheer. Aan de hand van de managementletter van de accoun-
tant rapporteert het CvB ten minste tweemaal per jaar over de opvolging van 
de aanbevelingen daaruit.

Treasury management
Het beleid van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is om tijdelijke 
overtollige liquide middelen zo defensief mogelijk te beleggen. Het beleid is 
erop gericht om vrijwel uitsluitend beleggingen aan te gaan in risicoloze vast-
rentende financieringsvormen, zoals (staats-)obligatieleningen en/of deposito’s.
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De netto vlottende middelen zijn per 31 december 2010 ten opzichte van  
31 december 2009 gestegen van K € 19.734 tot K € 23.772. De stijging met  
K € 4.038 is veroorzaakt door de volgende factoren (x € 1.000):

Beschikbaar gekomen respectievelijk in de stichting gehouden

Voordelig resultaat 1.149

Afschrijvingen 5.788

Desinvesteringen 1.272

Toename voorzieningen 311

8.520

Besteding middelen

Investeringen in materiële vaste activa 3.985

Afname langlopende schulden 497

4.482

Totaal stijging netto vlottende middelen 4.038

Liquiditeitspositie
Er is sprake van een verbeterde liqiditeitspositie, hetgeen blijkt uit de  
current ratio:

31/12/10 31/12/09

Vlottende activa/kortlopende schulden 3,35 2,95

Solvabiliteitsratio
Betreft de verhouding eigen vermogen staat tot vreemd vermogen. Voor het 
inzicht is het eigen vermogen gecorrigeerd met de voorzieningen (x € 1.000)

31/12/10 31/12/09

Eigen vermogen 83.800 82.651

bij: Voorzieningen 1.393 1.082

Gecorrigeerd eigen vermogen 85.193 83.733

Vreemd vermogen

Langlopende schulden 7.757 8.254

Kortlopende schulden 10.096 10.138

Totaal vreemd vermogen 17.853 18.392

Solvabiliteitsratio’s

Gecorrigeerd eigen vermogen: vreemd vermogen 4,77 4,55

Gecorrigeerd eigen vermogen: balanstotaal 0,83 0,82



129 128 

Balans per 31 december 2010 (x € 1.000)

Activa 2010 2009

Vaste activa

Materiële vaste activa 68.837 71.912

Financiële vaste activa 341 341

69.178 72.253

Vlottende activa

Vorderingen 2.658 2.645

Liquide middelen 31.210 27.227

33.868 29.872

Totaal activa 103.046 102.125

Passiva 2010 2009

Eigen vermogen 83.800 82.651

83.800 82.651

Voorzieningen 1.393 1.082

Langlopende schulden 7.757 8.254

Kortlopende schulden 10.096 10.138

19.246 19.474

Totaal passiva 103.046 102.125

Staat van baten en lasten over 2010 (x € 1.000)

Baten 2010
begroting

2010 2009

Rijksbijdragen 49.560 46.228 46.438

Overige overheidsbijdragen

en -subsidies 378 319 380

College- en cursusgelden 5.240 5.342 4.837

Baten werk i.o.v. derden 445 348 372

Overige baten 1.580 1.460 1.599

Totaal baten 57.203 53.697 53.626

Lasten

Personeelslasten 38.970 37.686 37.130

Afschrijvingen 5.788 4.611 4.343

Huisvestingslasten 3.640 4.099 3.749

Overige lasten 7.572 7.578 8.121

Totaal lasten 55.970 53.974 53.343

Saldo baten en lasten 1.233 -277 283

Financiële baten en lasten -84 -157 -133

Nettoresultaat 1.149 -434 150
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Fuji Professional Motion Picture Film
Harry Wiessenhaan
hazazaH Film & Photography
Het Ketelhuis
Het Licht
Het Raam
Holland Harbour
IJswater Films
Kodak Service Center Nederland
Lemming Film
LEV Pictures
MK2
Nedcipro
Pakhuis De Zwijger
Pathé Cinemas
Pellicola Amsterdam
Phanta Vision
Post Office
Printerette
Response Network
Schram Studio’s
SingelFilm
SNG Film
Stuntteam De Beukelaer
TAPES Nederland
Verenigde Commercial Producenten 
(VCP)
VEA
VPRO
Waterland Film & TV
Zendgemachtigden van de Publieke 
Omroep

de Theaterschool
Bazelmans
Beamsystems
Controllux
Ducab Audio Visual rentals BV
Flashlight
Focus
Gemeente Amsterdam, Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling
Gerriets
HarcoTM/BBH
Peak-audio
Stadsdeel Zuidoost
Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe 

van Renswoude te Den Haag
Stichting Schuurman Schimmel van 
Outeren
Stichting Hendrik Muller 
Vaderlandsch Fonds
Stichting Hanny Veldkamp Fonds
Stichting de Korinthiërs
Stichting Max Cohen
Stichting Scholten Cordes fonds
Stichting Niemeijer fonds
Stichting Neeltje Buis
Storysound
XL video
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Sponsors en donateurs
Academie voor  
Beeldende Vorming
Amsterdams Fonds voor de Kunst

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
SNS REAAL Fonds
Stadsgehoorzaal Leiden
Stichting Jazztalent
Uitvoeringsorganisatie 
Twinningfaciliteit Suriname 
Nederland (UTSN)
Terpstra Muziek Drumland
Uitmarkt
Vandoren
Van Gogh Museum
Vondelpark Openluchttheater con-
certen
Vrodam Stichting
Yamaha Music Benelux

Nederlandse Film en Televisie 
Academie
25 FPS
Amcar Autoverhuur
Audio Electronics Mattijsen
Avid Benelux
AVP
Cam-A-Lot
Camera Rentals
Caviar Amsterdam
Cineco
Cinemeta
CoBO Fonds
Comrad
Condor Digital
Czar
De Lichtmacht
Desmet Studio’s
Diks Autoverhuur
DutchView
Ecco Fatto!
Endemol Nederland
EYE International
Eyeworks Egmond Film en TV
Filmmore Amsterdam
Flinck Film



Colofon
Redactie
hoofd beleidsondersteuning:
Marianne Gerner
afdeling communicatie:
Noortje Bakker
Bart Gijswijt
Maria Hagen

Productie
Noortje Bakker

Ontwerp
Thonik

Fotografie
Bob Bronshoff, Thomas Lenden, 
Hanne Nijhuis
Marco Borggreve, Nienke Doekes,  
Ben van Duin, Tim Kerbosch,  
Marc de Leeuw, Herman Meerman,  
Antoinette Mooy, Adrie Mouthaan,
Katrien Mulder, Oscar Verpoort,  
Dinand van der Wal, Judith Zwaan.

Oplage
1.200

Druk
Hub. Tonnaer
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alle AHK-medewerkers die een bij-
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