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Voorwoord
Professioneel kunstenaar word je niet zomaar: met talent
alleen kom je niet ver genoeg. Professioneel kunstenaarschap
vraagt om diepgaand begrip en vakbekwaamheid, en daarom
versterken wij op onze hogeschool het talent van de studenten door het accent te leggen op de beheersing van hun vak.
Daarnaast maken wij hen bewust van de traditie waarin
ze zich bevinden, zodat ze hun werk in een context kunnen
plaatsen. De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
biedt met haar faculteiten een omgeving waarin de studenten zich in elke discipline op een heel specifieke manier kunnen ontwikkelen. Die basis is van essentieel belang om de
kunstenaars, docenten en ontwerpers die wij afleveren een
meerwaarde te kunnen laten leveren aan de samenleving.

organisatie. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit van
de mensen die er werken en de studenten die er studeren. Ik
ben daar buitengewoon van onder de indruk. Dit jaarverslag
illustreert het nog eens op een mooie manier. Ik hoop dat u
zult delen in mijn trots!
Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur

Kwaliteit is een voorwaarde om maatschappelijk succesvol te
zijn. Juist in tijden van bezuinigingen is het immers belangrijk om het publiek met kwaliteit te overtuigen. Onze missie
is het dus om ervoor te zorgen dat onze studenten de beste
papieren hebben. Dat begint bij vakmanschap, en vervolgens
moet je leren je ‘product’ zo goed mogelijk neer te zetten. Dat
gaat over veel meer dan alleen ondernemerschap.
In mijn eerste jaar als voorzitter heb ik overal kunnen ervaren
hoezeer onze docenten en studenten streven naar kwaliteit.
Ik heb gezien op welke wijze zij daar invulling aan geven.
Het onderwijs vernieuwt zich waar nodig en is bijgevolg in
staat de aansluiting op de beroepspraktijk actueel te houden.
Mooie voorbeelden vind ik het nieuwe masterprogramma
Live Electronics dat het Conservatorium van Amsterdam
vanaf 2012 zal starten; de winterterm van de Academie
van Bouwkunst over hergebruik van kantoorgebouwen in
Amsterdam; en de recente aanschaf van het Lightcraft
Previzion virtueel camera-systeem door de Filmacademie:
allemaal voorbeelden van vernieuwingen en investeringen die
aansluiten bij ontwikkelingen om ons heen en die studenten in
staat stellen ook de wereld van morgen te doen vormgeven.
Als we terugkijken, was 2011 een jaar met een aantal
bestuurlijke wisselingen, hetgeen het nodige van de organisatie heeft gevergd. Ook extern was de druk groot met
een sectorplan en prestatieafspraken die tot stand moesten
komen. Desalniettemin was ons onderwijs en het onderzoek weer van hoog niveau en zijn er veel mooie resultaten
geboekt. De AHK is een stabiele en financieel gezonde
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De diepte in
Studenten die kiezen voor een opleiding aan de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten hebben hoge ambities. Het vakmanschap vormt een essentieel onderdeel van hun opleiding, omdat de
AHK ervan overtuigd is dat studenten op deze manier hun kunstenaarschap optimaal kunnen ontwikkelen. In de hogere jaren van
de bachelorfase en in de masteropleidingen is ruimte voor verdere
verdieping, zodat de studenten eigen accenten kunnen leggen en
een eigen signatuur kunnen ontwikkelen. Met een nieuw College
van Bestuur kiest de AHK in 2011 profiel vóór handhaving van haar
kwalitatief hoogwaardige onderwijsaanbod over het volledige spectrum van de kunsten, met in iedere discipline de mogelijkheid tot
vergaande specialisatie.

Specialistisch en veelzijdig
Het specialistische karakter van het opleidingenaanbod vindt zijn weerslag
in een grote diversiteit aan studierichtingen. Sommige opleidingen zijn
de enige in hun soort, zoals de master Film, de bachelor Cultureel erfgoed
en binnen de opleiding Theater de afstudeerrichtingen Kleinkunst, Mime,
Scenografie, Techniek en theater en Productie podiumkunsten. Ook zijn er
bepaalde afstudeerrichtingen, zowel in de bachelor- als in de masterfase, met
een specialisme waarvoor een zeer select aantal studenten in aanmerking
komt. Voorbeelden zijn de master Composing for Film bij het Conservatorium
en de Filmacademie, en de master Choreografie van de Theaterschool. Deze
opleidingsrichtingen zouden in een zelfstandige positie niet levensvatbaar
zijn, maar kunnen dankzij de schaalgrootte van de AHK in stand gehouden
worden. De AHK ziet het als haar artistieke, culturele en maatschappelijke
verantwoordelijkheid om deze studierichtingen aan te bieden. Andersom
hebben ook de grotere richtingen baat bij de aanwezigheid van deze specialisaties: studenten komen in aanraking met het volledige spectrum van hun
vakgebied en kunnen zich zodoende nog completer vormen als kunstenaar.

Sectorplan kunstonderwijs
In 2011 vindt een belangrijke discussie plaats over de herpositionering van
het kunstonderwijs. Samen met de andere kunsthogescholen en de HBO-raad
werkt de AHK aan een sectorplan, waarin het kunstonderwijs zich onder
andere rekenschap geeft van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de kunstwereld. De hogescholen maken afspraken over een zekere
krimp van de onderwijssector, met een verscherping van de onderlinge
profilering. Tegelijkertijd worden de ontwikkelingen in het werkveld vertaald
naar innovatie in het onderwijs.
Mede in het licht van het sectorplan van juli 2011 beslist de AHK tot een forse
afname van de studentenaantallen in de bacheloropleidingen muziek, dans
en theater. De vrijkomende middelen worden ingezet voor versterking van de
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vooropleidingen, het masteronderwijs en het onderzoek. De diversiteit van het
opleidingenaanbod van de AHK staat echter niet ter discussie. Als hoofdstedelijke kunsthogeschool handhaaft de AHK het volledige opleidingenpakket
tot en met het hoogste ambitieniveau.

‘Spelen met de oren in
plaats van met de ogen’

Aan de versterking van de vooropleidingen en het masteraanbod wordt al
in 2011 gewerkt. De Theaterschool zet bijvoorbeeld verdere stappen voor
de ontwikkeling van een Young Bachelor-programma binnen de Nationale
Balletacademie, in samenwerking met Het Nationale Ballet. Leerlingen van
dit traject starten hun vakopleiding aan de Nationale Balletacademie terwijl
ze nog op de middelbare school zitten, zodat zij op de jonge leeftijd van 18 à
19 jaar op internationaal topniveau kunnen werken. Het programma wordt
kritisch bekeken en positief beoordeeld door de auditcommissie van het
SIRIUS-programma voor excellentie in het hoger onderwijs.

Henk Sprenger, docent ensembles Junior Jazz College

Twee avonden in de week krijgen
de leerlingen van het Junior Jazz
College les in theorie, solfège,
ensemble en in hun hoofdvakinstrument. Zij beheersen hun
instrument uitstekend, maar zijn
nog niet gewend aan samenspel
en intuïtief spelen. Voor een
jazzmuzikant is het cruciaal dat
hij kan improviseren, en dat is
moeilijker aan te leren als je al
gewend bent om van blad te
spelen. In feite moet je een stap
terug doen en je een heel andere
methode eigen maken.
De grote jazzmusici staan erom
bekend dat zij op gehoor hebben
leren spelen. Herbie Hancock
bijvoorbeeld speelde op zijn
elfde al samen met het Chicago
Symphony Orchestra, maar
kreeg toen van zijn docenten de
opdracht om stukken niet van
blad maar op gehoor na te spelen.
Dat heeft hem gemaakt tot een
meester in het spelen op gevoel.
‘Spelen met de oren in plaats
van met de ogen’, noemde John
Clayton het toen hij aan het
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Conservatorium het project
Exploring the Black Roots of Jazz
leidde. Het gaat er volgens hem
niet om de muziek te analyseren,
maar de regels van de jazz als het
ware te absorberen. Daar kun je
het beste zo vroeg mogelijk mee
beginnen: je moet op jonge leeftijd leren om te luisteren, bekend
raken met een breed repertoire,
de geschiedenis van de jazz in
duiken en ontdekken waar je
motivatie ligt.
Het is belangrijk dat kinderen
hun enthousiasme voor de jazz
combineren met kennis van
de theorie en geschiedenis.
Popmuziek is voor deze generatie makkelijker, want dat hoor je
continu om je heen, en binnen
de klassieke muziek is er een
lange traditie aan jeugdopleidingen. Het is belangrijk dat we de
jeugd óók vertrouwd maken met
de traditie van de jazz en een
nieuwe generatie jazzmusici een
optimale voedingsbodem bieden.
Dat doen we in het Junior Jazz
College.

Ook het Conservatorium van Amsterdam werkt aan de verdere versterking
van de jong talentopleiding en de masteropleiding. Zo krijgt het onderzoek in
het lectoraat Muziek nieuwe accenten in samenwerking met de UvA en het
Leids Universitair Medisch Centrum. Ook ontwikkelt het Conservatorium
onder andere een mastervariant Contemporary Music, toegankelijk voor
studenten uit alle genres (klassiek, jazz en popmuziek). Studenten worden
in het programma multidisciplinair opgeleid en goed voorbereid op het
ondernemerschap.

Scherp profiel
Voor de nadere invulling van het beleid werkt de AHK aan een nieuw instellingsplan voor de periode 2013-2018. In het plan zullen de afspraken in het
kader van het sectorplan geïntegreerd worden, evenals de prestatieafspraken
met het ministerie van OCW. Om tot een instellingsplan te komen voert het
College van Bestuur gesprekken met de Raad van Toezicht, de faculteits
directies, de Hogeschoolraad en faculteitsraden, en met delegaties van
studenten, docenten en ondersteunend personeel.
De AHK kiest voor een scherp profiel, gericht op een excellent en veelzijdig
opleidingenaanbod, talrijke en intensieve relaties met het werkveld, een internationaal kwaliteitsniveau op vakmatig en didactisch gebied en uitstekende
faciliteiten. Het nieuwe instellingsplan zal in 2012 worden vastgesteld; dan
zal ook een nieuwe missie voor de hogeschool geformuleerd worden.
Het instellingsplan vormt mede het uitgangspunt voor de instellingsaudit, die
in 2013 zal plaatsvinden. De basis voor de instellingsaudit is gelegd door een
reeks zeer goede opleidingsaccreditaties, wat het vertrouwen in de kwaliteit
van de AHK als geheel heeft bevestigd. Als de instellingsaudit positief verloopt,
zal de accreditatie voor de afzonderlijke opleidingen minder ingrijpend zijn.
Vooruitlopend op deze toets van het bestuurlijk vermogen van de AHK vindt
de accreditatie al plaats in de vorm van beperkte opleidingsbeoordelingen.
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De enige opleiding waarvan in 2011 de accreditatietermijn wordt verlengd, is
de master Kunsteducatie. Alle facetten worden als goed of voldoende gekwalificeerd; de accreditatie wordt verlengd voor een nieuwe periode van zes
jaar. Vooruitlopend op de vernieuwing van de accreditatie in 2012 wordt de
masteropleiding Muziek in juni door een visitatiepanel bezocht. Het bezoek
verloopt zeer positief: de master ontvangt van het panel als eindoordeel de
kwalificatie ‘excellent’.
In 2011 besteedt de AHK extra aandacht aan het onderwerp toetsen en
beoordelen. Alle onderwijs- en examenregelingen (OER’s) worden kritisch
onderzocht en waar nodig aangepast, de samenstelling en taakopdracht van
alle examencommissies worden in overeenstemming gebracht met de nieuwe
wetgeving, er wordt een richtlijn voor de examencommissies vastgesteld,
en er wordt een informatiemiddag met de Raad van Toezicht gehouden
waarin diverse opleidingen hun beoordelings- en toetsbeleid presenteren en
toelichten.

Bezuinigingen op cultuur
De discussie over de herpositionering van het kunstonderwijs wordt niet
alleen gevoerd naar aanleiding van het sectorplan en het nieuwe instellingsplan. De Nederlandse kunstwereld staat in 2011 onder stevige politieke en
maatschappelijke druk. Hoewel de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen
van het kabinet op het gebied van kunst en cultuur de AHK als onderwijsinstelling niet rechtstreeks treffen, dient de hogeschool wel in te spelen op
veranderingen in het maatschappelijk klimaat, het werkveld en de beroepsperspectieven voor (aankomende) studenten.
Het debat over de cultuurbezuinigingen wordt daarom ook binnen de muren
van de AHK gevoerd. Onder de noemer ‘Agora Now’ biedt de AHK in juni,
rond de behandeling van de kabinetsplannen in de Tweede Kamer, dagelijks
tijdens de lunchpauze een open platform voor discussie over de bezuinigingen op kunst en cultuur. De discussies zijn een initiatief van Marijke
Hoogenboom, lector Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling, en Gabriël
Smeets, artistiek leider van de School voor Nieuwe Dansontwikkeling, in
samenwerking met studenten van de Theaterschool. Op 24 juni nemen enkele
honderden AHK-studenten deel aan de landelijke actie ‘Kunst staat op straat’.
Gekleed in zwarte T-shirts met witte kruisen laten zij zich collectief op straat
vallen, om het slagveld te symboliseren dat het kabinet in hun ogen aanricht.
Voorafgaand aan de flashmob draagt Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr
in de hal van de Theaterschool zijn manifest Uit nutteloze noodzaak voor.
Studenten Scenografie, Techniek en Productie bouwen op het plein voor de
Theaterschool de Muur voor Cultuur, die symbool staat voor het uitzicht van
de kunstenaar op dit moment.

Werkloosheid neemt toe
Hoewel veel (aankomend) studenten zich zorgen maken over hun arbeidsmarktperspectieven, is het nog te vroeg om een verband te zien tussen
de overheidsmaatregelen en de stijging van de werkloosheidscijfers die
naar voren komt in de Kunstenmonitor 2011. Van de AHK-alumni onder de

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

12

respondenten is anderhalf jaar na afstuderen 10% werkloos. Dit is beduidend
meer dan de 3% uit 2010, maar ongeveer gelijk met het niveau van 2009.
De grote fluctuaties per jaar worden mede veroorzaakt doordat het om een
relatief kleine groep studenten gaat. Het is daarom betrouwbaarder om naar
het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar te kijken (zie ook pagina 100-102).
in %

2011

2007-2011

gemiddelde werkloosheid AHK

10

7

landelijk gemiddelde werkloosheid hbo kunst

9

8

landelijk gemiddelde werkloosheid hbo geheel

7

5

Summer Schools
Behalve in de kwalificerende bachelor- en masteropleidingen verspreiden de
opleidingen hun expertise in toenemende mate ook aan een nieuw publiek
in de vorm van een groeiend bij- en nascholingsaanbod. Zo worden in 2011
met succes twee summer schools en een autumn school voor het eerst
georganiseerd.
Jonge balletdansers met een hoog professioneel niveau kunnen meedoen
aan de intensieve Amsterdam International Summer School, georganiseerd
door de Nationale Balletacademie in samenwerking met Het Nationale Ballet.
Tijdens de cursus krijgen de studenten les van een aantal internationale
topdocenten, alsmede van de balletmeesters en dansers van Het Nationale
Ballet. Voor docenten en studenten die lesgeven op middelbare scholen is er
de internationale summer school Remix Culture, georganiseerd door de master
Kunsteducatie. Docenten beeldende kunst, muziek, theater en dans krijgen
theorielessen en workshops, en ontwerpen samen interdisciplinair lesmateriaal
onder leiding van experts uit de media- en kunsteducatie. De opgedane kennis
kunnen zij toepassen in hun kunst- en medialessen. Tot slot wordt in het
najaar, eveneens door de master Kunsteducatie, de tweedaagse autumn school
Outside in! georganiseerd. In deze cursus leren kunstdocenten om de artistieke
vermogens van mensen met een beperking aan te spreken en te ontwikkelen.
De cursussen zijn een uitbreiding op het bestaande aanbod van summer
schools. Jaarlijks organiseert het Conservatorium van Amsterdam de internationale Early Music Summer School, de Keep an Eye Summer Jazz Workshop
(in samenwerking met de Manhattan School of Music) en de Atlas Academy
(in samenwerking met het Atlas Ensemble).

Nascholing
Ook het nascholingsaanbod van de hogeschool wordt uitgebreid. Zo start
de Academie voor Beeldende Vorming in het studiejaar 2011-2012 een
nascholingsprogramma over uiteenlopende thema’s in de hedendaagse
wereld van kunst en kunsteducatie. Het programma bestaat uit vijf kortlopende cursussen en een lezingenreeks, en is met name gericht op alumni.
Ook de Reinwardt Academie haalt de banden met haar alumni aan;
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‘Het hele leven in
een archiefdoos’
Els van den Bent, docent Archivistiek,
historicus en archivaris

Vanaf 2011 heeft de Reinwardt
Academie het recht om het
diploma Archivistiek B uit te
reiken. Studenten Cultureel
erfgoed specialiseren zich vanaf
het derde jaar. Ik probeer het
vak al in een eerder stadium van
de opleiding in het onderwijs te
verweven, omdat het voor studenten goed is zo vroeg mogelijk
in hun studie de verbinding
te kunnen leggen tussen de
wereld van de musea, archeologie, monumenten, immaterieel
erfgoed en archieven. Zo moet je
als je later in een museum werkt
archiefonderzoek kunnen doen
om een tentoonstelling met films,
foto’s of geschreven materiaal uit het archief te verrijken.
Archieven zijn ook veranderd:
ze zetten hun deuren wijd open
voor het publiek. Het is goed
dat archivistiek nu is ingebed in
een opleiding die gericht is op
beheer, behoud, tentoonstellen
en overbrengen van cultureel
erfgoed. Het betekent extra verdieping voor de hele breedte van
het erfgoedveld.

14

Er hing misschien een stoffig imago om de archivistiek,
maar ik durf te beweren dat
dat heel erg veranderd is.
Museumobjecten blijven altijd
op afstand: je mag er niet aan
komen. Een archief daarentegen
kun je letterlijk induiken en dat
maakt het erg spannend. Door
een grote archiefdoos te openen
beland je ineens midden in de
zeventiende eeuw: je neemt een
liefdesbrief of dagboek ter hand
en ziet dat het leven zelf in de
archieven zit. In het tweede
studiejaar gaan alle Reinwardtstudenten op studiereis naar
Berlijn. We bezoeken daar de
Stasi-archieven en daar ondervinden ze wat die samenleving
heeft doorgemaakt en hoe
belangrijk archieven kunnen
zijn voor de actualiteit. Als je de
stad door een erfgoedbril bekijkt,
komt de bewogen geschiedenis
heel dichtbij.
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zij kunnen eind 2011 gratis hoorcolleges bijwonen uit het reguliere bachelorprogramma Cultureel erfgoed. De colleges behandelen diverse thema’s van
uiteenlopende erfgoedsectoren en worden zowel door eigen docenten als
gastsprekers verzorgd.

Midden in de praktijk
In het kunstvakonderwijs aan de AHK staan het talent en de ambitie van de
studenten centraal. Het doel van de instituten is dat elke student zich ontwikkelt tot het voor hem of haar hoogst haalbare niveau. De opzet en inrichting
van het onderwijs is zo veel mogelijk doordrongen van de werkelijkheid van
de beroepspraktijk. Dit wordt bijvoorbeeld gerealiseerd door het aantrekken
van docenten die vakbekwaamheid combineren met didactische kwaliteit
en het veelvuldig inzetten van gastdocenten uit de actuele praktijk – maar
ook door een strenge selectie, een positief competitief opleidingsklimaat,
projecten in samenwerking met het werkveld, interessante mogelijkheden
voor stages en internationale studieperiodes, persoonlijke studiebegeleiding
en de eerste confrontaties met publiek in de vorm van presentaties, voorstellingen, uitvoeringen en tentoonstellingen. De studenten treden met hun
werk op professioneel niveau in de openbaarheid, zowel via de podia van de
opleidingen zelf als in de context van afstudeeropdrachten, stages, festivals
en concoursen.
Het werk van de studenten wordt begeleid en beoordeeld door experts uit de
beroepspraktijk. In een enkel geval nemen de studenten zelf het initiatief om
de praktijk in huis te halen. Een bijzonder voorbeeld is de eindexamenvoorstelling De Hollanders. Acht acteurs van de Amsterdamse Toneelschool &
Kleinkunstacademie benaderen schrijver Arnon Grunberg om de tekst voor
hun afstudeervoorstelling te schrijven. Die stemt toe; Gerardjan Rijnders
tekent vervolgens voor de regie.
Een ander bijzonder initiatief is dat van drie studenten van de opleiding
Productie van de Filmacademie: zij maken de eerste korte 3D-film in
Nederland. Circus 3D wordt uiteindelijk vertoond op het Nederlands Film
Festival in Utrecht, wat uitzonderlijk is voor een derdejaarsproductie.
Uit deze voorbeelden blijkt dat studenten al tijdens hun studie veel ervaring
opdoen in de praktijk. Daarbij kunnen zij profiteren van de contacten die de
opleidingen met een groot aantal partners in het werkveld onderhouden. In
2011 stelt Erfgoed Delft e.o. bijvoorbeeld een stagelab ter beschikking in de
vorm van het museum Lambert van Meerten. Studenten van de Reinwardt
Academie krijgen de opdracht om de tentoonstellingen, het collectiebeheer
en de communicatie en marketing een nieuwe impuls te geven.
De Academie voor Beeldende Vorming sluit een overeenkomst met de
Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA). Daarmee treedt de
Academie toe tot een cluster van scholen die samenwerken in opleiden en
onderzoek: de lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam, de
Interfaculteit Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam en vier
middelbare scholengemeenschappen in Amsterdam. Belangrijk onderdeel
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‘Ik heb geleerd om
te pionieren en een
eigen weg te zoeken’
Aaltje van Zweden, alumna en gastdocente Academie voor
Beeldende Vorming en master Kunsteducatie; oprichter
Stichting Papageno

In mijn afstudeerproject
Ontmoeten heb ik de expertise
van kunstdocenten, kunstenaars
en creatief therapeuten bijeengebracht om onderzoek te doen naar
kunsteducatie voor autistische
kinderen. Een van mijn aanbevelingen is dat kunstvakdocenten
geschoold moeten worden in
bijzondere doelgroepen, ook omdat
zij niet zonder meer gebaande
paden kunnen bewandelen en
marktgerichter moeten leren
denken. Inmiddels is er binnen
de AHK een keuzevak ontwikkeld
waar de expertise van dansers,
musici, film- en theatermakers
en docenten beeldende kunst bij
elkaar komt. Daarnaast is er een
profielvak voor de Academie voor
Beeldende Vorming ontwikkeld.
De studenten verdiepen op deze
manier hun kennis van nieuwe
doelgroepen en van hun vak. Ook
is er bewust voor gekozen om door
het bijscholingstraject Outside In!
deze kennis direct aan het werkveld over te dragen én de kennis
uit de praktijk binnen te halen.
Op deze manier wil de AHK de
expertise over nieuwe doelgroepen
binnen de kunsteducatie over de
hele linie versterken.

In de Ontmoeten-projecten die
wij binnen Stichting Papageno
hebben voortgezet, heb ik bewust
niet bezuinigd op kwaliteit:
samenwerking met professionele
kunstenaars, een symfonieorkest en een prachtige entourage
voor de eindvoorstellingen in het
Concertgebouw, de Dr. Anton
Philipszaal in Den Haag en De
Doelen in Rotterdam. Als je kinderen die de openbaarheid schuwen
en enorme faalangst hebben ziet
musiceren, dansen of een zelfgeschreven rap ten gehore brengen
voor een groot publiek, dan weet
je dat deze aanpak werkt. Voor hen
is kunst de weg uit het isolement.
Er is zo’n groot spectrum aan verschijningsvormen van autisme en
er hoort een groot spectrum aan
oplossingen bij. Onze specialisatie
is de creatieve benadering. Samen
met kunstenaars en vakdocenten
van alle disciplines zijn we aardig
op weg om het verschil te maken.
Als je moeilijk communiceert, kun
je met kunst contact maken, dat is
nu glashelder geworden.
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van de overeenkomst is dat de aangesloten scholen als stageplaats voor de
studenten kunnen dienen.
De contacten die het Conservatorium van Amsterdam onderhoudt met de
beroepsorkesten leiden in 2011 tot een aantal nieuwe initiatieven. Zo wordt
met elf beroepsorkesten en het Kersjesfonds een mastertraject Orkestdirectie
ontwikkeld, en worden voorbereidingen getroffen voor de oprichting van
een Orkestacademie in samenwerking met het Nederlands Philharmonisch
Orkest, en voor een samenwerkingsovereenkomst met het Koninklijk
Concertgebouworkest.

Voorbereid op de praktijk
De beproefde kwaliteit van de curricula draagt er zorg voor dat de afgestudeerden de benodigde vakbekwaamheid opdoen in hun vakgebied, tot en
met het hoogste niveau. Daarbij krijgen ze al tijdens de opleiding de gelegenheid om een professioneel netwerk op te bouwen en zich in het werkveld te
kunnen begeven en handhaven. BeroepKunstenaar.nl, de website van de
AHK over de zakelijke kant van werken in de kunst- en cultuursector, biedt
daartoe allerlei relevante informatie. In 2011 wordt BeroepKunstenaar.nl
vernieuwd: de disciplines erfgoed en kunsteducatie worden toegevoegd en
de website sluit aan op het in 2010 vernieuwde AHK-web. Ook wordt meer
aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen in het werkveld, zoals de
bezuinigingen in de kunst- en cultuursector; voor studenten is het immers in
toenemende mate van belang dat zij ook in zakelijk opzicht hun creativiteit
aanwenden. Dat dit ook gebeurt, blijkt bijvoorbeeld uit het collectief LAB
0.41, dat in 2011 wordt opgericht door de eerste lichting afstudeerders van de
opleiding Scenografie (zie interview op pagina 24).

Keuzevrijheid
De diversiteit van het opleidingenaanbod van de AHK maakt het in de hogere
studiefase mogelijk over de grenzen van het specialisme te kijken. Hoewel de
opleidingen in eerste instantie gericht zijn op de vervolmaking van de student in zijn eigen specialisme, wordt ook interdisciplinaire samenwerking op
diverse manieren gestimuleerd en gefaciliteerd. Binnen faculteiten gebeurt
dit in de vorm van projecten of producties. Voorbeelden hiervan zijn de
Winterterm bij de Academie van Bouwkunst, waarin studenten Architectuur,
Stedenbouw en Landschapsarchitectuur samenwerken; de eindexamenfilms
van de Filmacademie, die gemaakt worden door crews van studenten van
alle studierichtingen (zie interview op pagina 29); en de voorstellingen van
de uitvoerende opleidingen van de Theaterschool, waarbij studenten Regie,
Productie podiumkunsten, Techniek en theater en Scenografie het artistieke
team vormen.
Ook over de grenzen van de faculteiten heen is samenwerking mogelijk.
AHK-breed biedt het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling vakoverschrijdende projecten aan, vaak gekoppeld aan het Artist in
Residence-programma. Zo is dirigent Ed Spanjaard vanaf september verbonden aan de opleiding Productie podiumkunsten van de Theaterschool. De
tweedejaarsstudenten verwerken in samenwerking met studenten van het
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Conservatorium van Amsterdam thema’s uit muziekstukken van Ravel en
Varèse in de theatrale installatie Paradigmata. Eerder was Paul Koek te gast
bij de opleiding Productie podiumkunsten. In de zomer van 2011 wordt de
publicatie Zij aan zij, rug aan rug, produceren in de podiumkunsten gepresenteerd, waarin het artistieke proces van de productieleider in beeld wordt
gebracht. De opleiding zet met beide residenties haar intensieve onderzoek
voort naar de veranderende rol van de productieleider.
Voor alle studenten vanaf het tweede jaar is er een AHK-breed keuzevakkenprogramma, waaraan docenten van binnen en buiten de AHK een
bijdrage leveren. Het programma bestaat uit een divers en steeds wisselend
onderwijsaanbod dat inspeelt op actuele ontwikkelingen binnen kunst en
cultuur. In 2011 omvat het programma zestien cursussen, waaraan 220
studenten deelnemen. Tot de vaste aandachtsgebieden behoren inter- en
multimediapraktijken, culturele diversiteit, kunsteducatie en coöperatieve
samenwerking. Nieuw in 2011 is onder andere het interdisciplinaire lab,
waarin studenten elkaars deskundigheid ontdekken en samenwerken aan een
integraal eindproduct. Ook nieuw is een interdisciplinair muziekproject dat
in samenwerking met de Gerrit Rietveld Academie wordt aangeboden. Hierin
leren studenten hun muzikale vaardigheden in te zetten bij inter- en multidisciplinaire maak- en leerprocessen.
Er bestaan ook enkele studieprogramma’s die volledig interdisciplinair van
opzet zijn. Binnen de master Muziek bestaan de trajecten Composing for
Film (zie interview op pagina 38) en Theaterzanger/Singer-performer, waarin
het Conservatorium van Amsterdam samenwerkt met respectievelijk de
Filmacademie en de Theaterschool.
Tot slot vindt ook samenwerking plaats met studenten van andere instellingen. De opleiding Scenografie werkt bijvoorbeeld samen met de György
Ligeti Academy, een prestigieuze masteropleiding voor moderne muziek
van het Conservatorium van Amsterdam en Koninklijk Conservatorium Den
Haag met Asko/Schönberg. De studenten Scenografie ensceneren het concert
Triptiek, dat door musici van de Ligeti Academy wordt uitgevoerd. Studenten
Techniek en theater en Productie podiumkunsten tekenen voor de technische
en organisatorische realisatie.

Getalenteerd en geëngageerd
Met uitzondering van de Reinwardt Academie kennen alle opleidingen een
strenge selectieprocedure, waarbij alleen de meest getalenteerde studenten
worden toegelaten. Voor een terdege studiekeuze doorlopen de studenten van
de Reinwardt Academie een verplichte intakeprocedure. Het gevolg is dat de
studentenpopulatie aan de AHK behalve getalenteerd en veelzijdig ook meer
dan gemiddeld gemotiveerd en geëngageerd is.
Dit beeld wordt bevestigd door de uitkomsten van de Nationale
Studentenenquête (NSE), waarin alle studenten in het hoger onderwijs
in Nederland hun mening kunnen geven over hun instelling en opleiding.
Maar liefst 1372 AHK-studenten (45% van het totaal) vullen de enquête in,
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en beoordelen hun opleiding over het algemeen positief. Er zijn geen scores
onder het landelijk gemiddelde, en op vijf van de zeven thema’s is de score
zelfs significant hoger, namelijk op het gebied van inhoud, algemene vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten en studiefaciliteiten. Twee
scores zijn gelijk aan het landelijk gemiddelde: wetenschappelijke vaardigheden hbo en informatievoorziening.

Internationale omgeving
De meeste studenten kiezen voor een opleiding aan de AHK vanwege de
combinatie van de faam van de docenten en het instituut en de mogelijkheden van de stad Amsterdam, waar ze door de vele verbintenissen met het
werkveld in aanraking komen met zowel de internationale top als experimentele vertakkingen van de kunstwereld. De AHK is even kosmopolitisch als de
stad en bestaat voor een groot gedeelte uit internationale studenten.
De AHK stimuleert de internationale uitwisseling van studenten door deel
te nemen aan het Erasmus-programma, het uitwisselingsprogramma van de
Europese Unie. Voor de uitwisseling van studenten en docenten bestaan met
diverse buitenlandse instellingen bilaterale overeenkomsten. Daarnaast kunnen studenten een beroep doen op het AHK Internationaliseringsfonds voor
studie- en stageperiodes die buiten de criteria van het Erasmus-programma
vallen.
Voor buitenlandse studenten die aan de AHK komen studeren, is het vaak
moeilijk om aan geschikte woonruimte te komen. De AHK werkt daarom
samen met de Amsterdamse instellingen voor hoger onderwijs (Rietveld
Academie, HvA, Hogeschool Inholland, UvA en VU), de gemeente en woningcorporaties om het aantal studentenwoningen te vergroten. In het complex
De Eretribune, waar ook topsporters gehuisvest zijn, biedt de AHK vanaf het
studiejaar 2011-2012 een aantal studentenkamers aan.

Druk op financiën studenten
De AHK is van mening dat de financiële situatie van een student geen
belemmering zou mogen vormen voor de ontwikkeling van zijn of haar talent.
Dit principe staat onder druk door nieuwe regelgeving omtrent collegegeld,
waardoor de Nederlandse hogescholen en universiteiten onder andere geen
bekostiging meer ontvangen voor studenten die al eerder een diploma in het
hoger onderwijs hebben behaald. Als gevolg hiervan moeten de instellingen
aan deze groep studenten een aanzienlijk hoger collegegeld vragen om de
kosten van het onderwijs te kunnen dekken.
Door het specialistische karakter van de opleidingen zijn deze studenten
binnen de AHK relatief oververtegenwoordigd: richtingen als compositie en
directie aan het Conservatorium bijvoorbeeld trekken studenten aan die zich
eerder in een instrument gespecialiseerd hebben, en ook de Filmacademie
selecteert relatief veel oudere studenten met een eerder diploma, omdat voor
een aantal studierichtingen enige levenservaring vereist is om de opleiding
met succes te kunnen volgen. Om het onderwijs toegankelijk te houden voor
de beste studenten, probeert de AHK het instellingstarief zo laag mogelijk te
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houden. Voor zittende studenten die tegen het wettelijk tarief begonnen zijn
aan hun studie en nu geconfronteerd worden met een veel hoger collegegeld,
hanteert de AHK een overgangstarief, dat aanzienlijk lager is dan het reguliere instellingstarief.

Instellingstarieven 2011-2012
deeltijd (gelijk aan het wettelijk tarief voor voltijdse bekostigde opleidingen)

1.713

voltijd niet-EER/2e bachelor of master

4.000

deeltijd niet-EER/2e bachelor of master

3.500

overgangstarief niet-EER (voltijd en deeltijd)*

3.000

overgangstarief 2e bachelor of master (voltijd en deeltijd)

2.250

* Het overgangstarief is van toepassing op studenten die zich binnen dezelfde bachelor- of
masteropleiding opnieuw inschrijven. Studenten die zich na afronding van hun bachelor
inschrijven voor een master komen er niet voor in aanmerking.

Aan studenten van buiten de Europese Economische Ruimte moet de AHK
een hoger tarief rekenen in verband met het wegvallen van de bekostiging.
Dit is in potentie een bedreiging voor het internationale karakter van de
opleidingen. Daarom neemt de AHK in 2011 het initiatief tot een profileringsfonds, waarmee studenten van buiten de EER een beroep kunnen doen op
een tegemoetkoming in het instellingscollegegeld.
Ook een andere kabinetsmaatregel op het gebied van de bekostiging van
studenten, de langstudeerdersboete voor studenten die meer dan een jaar
studievertraging oplopen, treft de studentenpopulatie van de AHK. Problemen
doen zich vooral voor bij studenten die zijn overgestapt vanuit een andere
studierichting, en bij de Academie van Bouwkunst, waar studenten tijdens
hun studie werkervaring opdoen binnen een werkkring of praktijkatelier.
Op faculteitsniveau worden initiatieven genomen om bepaalde studentencategorieën tegemoet te komen die als gevolg van de nieuwe regelgeving met
financiële problemen te kampen hebben. Zo richt de Theaterschool het Jan
Kassies Fonds op, specifiek bedoeld om fondsen te verwerven om talentvolle,
maar minder vermogende studenten financieel in staat te stellen hun studie
met succes te voltooien.

Nieuwe ontwikkelingen gerelateerd aan de praktijk
Het onderwijs aan de AHK sluit nauw aan bij de actuele praktijk en is
daardoor continu aan vernieuwing onderhevig.
De bachelor Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie wordt in 2011 op
voordracht van de Rijksarchivaris door de staatssecretaris aangewezen als
opleiding ter verkrijging van het diploma Archivistiek B. Studenten kunnen
dit diploma behalen na het volgen van de minor Archivistiek B, die wordt
aangeboden in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en de
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‘Werken in een
realistische setting’
Roos Matla, alumna van de eerste lichting Scenografie,
medeoprichter LAB 0.41

Binnen de Theaterschool werken
de studenten Scenografie samen
met aanstaande vaklui van
alle disciplines: van regie tot
techniek en van kleinkunst tot
klassieke dans. Scenografen zijn
geen autonome kunstenaars en
daarom is het goed om zo vroeg
mogelijk in een realistische
setting te werken. Als ik die
ervaring nu pas op zou doen, zou
de start veel moeilijker zijn. In
de opleiding leer je iets realiseren binnen een bepaald budget,
mensen aansturen, luisteren naar
de ideeën van de regisseur en het
geheel moet werkbaar zijn voor
acteurs en technici. Daarnaast
wil je ook iets neerzetten wat
een meerwaarde vormt voor het
geheel. We krijgen veel persoonlijke aandacht, er zijn uitstekende
faciliteiten en ervaren gastdocenten. Dat maakt dat je het vak
helemaal van de grond af leert.
In de eerste twee jaren concentreer je je volledig op de
scenografie. Pas daarna werk
je mee aan producties zoals,
in mijn geval, Oerol, The
Lunatics, Don’t Hit Mama, een
project met de György Ligeti
Academy en projecten binnen
de Theaterschool. Het project
binnen het Artist in Residenceprogramma van de AHK voor
de opening van de Rabozaal
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van de Stadsschouwburg en de
Melkweg was heel bijzonder:
scenografen werkten samen met
dansers van Krisztina de Châtel
en studenten van de Academie
van Bouwkunst van de AHK.
Wij hebben samen zes objecten
gemaakt die het uitgangspunt
vormden voor de choreografie. Ik
kreeg door deze samenwerking
een heel ander perspectief op
ruimte en materiaal.
Nu werk ik samen met vier
andere studenten van de eerste
lichting Scenografie in het
collectief LAB 0.41, dat we
kort na het afstuderen hebben opgericht. We maken niet
alleen werk in opdracht, maar
initiëren ook zelf, onafhankelijk
van regisseurs of choreografen,
installatievoorstellingen op de
grens van beeldende kunst en
theater. Zo hebben we in maart
een theatrale avond (LABland)
georganiseerd en werken we nu
aan de subsidieaanvraag voor
onze eerste installatievoorstelling op locatie. Voordeel van het
collectief is dat we elkaar kunnen
aanvullen en vervangen en het
vak op een brede manier kunnen
benaderen. Complexe opdrachten
vormen geen probleem, omdat ik
de know-how om me heen in het
collectief heb verzameld.

Universiteit van Amsterdam. Daarnaast moeten kandidaten een stage vervullen en een afstudeerwerkstuk schrijven op het gebied van archivistiek (zie
interview op pagina 15).
In 2011 zet de Filmacademie een eerste stap naar vernieuwingen in het
onderwijsprogramma van de bacheloropleiding. Studenten krijgen een vernieuwd introducerend blok, waarin zij kennismaken met alle op de Academie
aanwezige disciplines van het filmvak. Daarnaast worden, in het kader van
de oriëntatie op recente ontwikkelingen in het mediaveld, oefeningen als De
Nieuwe Wereld ontwikkeld, waarin studenten leren verhalen te vertellen in
een digitale arena.
De Academie van Bouwkunst heeft te maken met herzieningen van de Wet
op de Architectentitel en de Europese richtlijn voor beroepskwalificaties. In
het onderwijsmodel van de Academie wordt in tegenstelling tot de universitaire architectenopleiding de vereiste beroepservaring al tijdens de studie
opgedaan. De economische recessie maakt het voor studenten moeilijk om
naast de studie werkzaam te zijn of te blijven. De Academie neemt daarom
diverse maatregelen om de studenten in staat te stellen hun praktijkervaring
op te doen, bijvoorbeeld via zogenaamde praktijkateliers. Aan het eind van
het studiejaar 2010-2011 blijkt dat vrijwel alle studenten voldoende praktijk
ervaring hebben kunnen opdoen.
De Theaterschool ondergaat een veranderingsproces om te komen tot een
meer samenhangende opleidingenstructuur, die beter inspeelt op vragen
uit het werkveld, ontwikkelingen in de beroepspraktijk en internationale
bewegingen. Daarbij gaat ook aandacht uit naar de bedrijfsvoering en het
onderwijsrendement in relatie tot de studentenpopulatie.
De docentenopleidingen Beeldende kunst en vormgeving, Dans, Muziek en
Theater ten slotte leveren een actieve bijdrage aan de totstandkoming van
een kennisbasis op hun terrein. Hierin wordt de kennis beschreven die een
docent aan het einde van zijn opleiding minimaal moet hebben om professioneel bekwaam en zelfstandig aan het werk te kunnen in het onderwijs.
Het landelijke project Kennisbasis staat onder auspiciën van de HBO-raad.
De publicatie is voorzien in 2012.
Ook actualiseren de docentenopleidingen, verenigd in het KVDO (landelijk
overleg kunstvakdocentenopleidingen), hun competentiesets. De nieuwe
formuleringen komen in 2011 gereed en worden naar verwachting in 2012
door het werkveld gevalideerd.
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Praktijkgerichte
expertise
De hoogwaardige kwaliteit van het onderwijs kan alleen gegarandeerd worden wanneer de opleidingen voortdurend gevoed worden
door de allerlaatste ontwikkelingen. Deels gebeurt dat door het
praktijkgerichte karakter van het onderwijs; anderzijds profiteren de
opleidingen van het onderzoek dat aan de hogeschool plaatsvindt.
In alle disciplines biedt de AHK masteropleidingen aan, die in direct
contact staan met de verschillende onderzoeksprogramma’s van de
hogeschool. Deze worden gedragen door acht lectoraten, die alle een
actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis binnen de hogeschool.

Onderzoek in dienst van onderwijs
De AHK heeft gekozen voor een aantal faculteitsoverstijgende lectoraten, die
direct aansluiten op de opdracht die de hogeschool zichzelf stelt: studenten
voorbereiden op het scheppend, uitvoerend of docerend beoefenen van de
kunsten. Daarnaast zijn in de afgelopen jaren in vrijwel alle faculteiten lectoren aangesteld, die een belangrijke impuls leveren aan met name het masteronderwijs aan de AHK. Dit sluit aan bij de ambitie van de hogeschool om in
elke discipline ook op masterniveau hoogwaardig onderwijs aan te bieden.
Het onderzoeksbeleid van de AHK wordt verankerd in onderzoeksbeleidsplannen, waarin invulling wordt gegeven aan de gedachte dat het onderzoek
te allen tijde in dienst moet staan van het onderwijs. Zo draagt de onderzoeksgroep Artistic Research, Theory & Innovation (ARTI) van het lectoraat
Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling bij aan vernieuwing van het onderwijs door te werken aan onderzoeksprojecten die betrekking hebben op concrete artistieke praktijken waarin theoretische verdieping wordt nagestreefd.
De kwaliteit van het onderzoek wordt iedere zes jaar beoordeeld door de
Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO). De volgende beoordeling is in 2013; ter voorbereiding daarop stellen de lectoraten in 2011 zelfevaluatierapporten op en zal begin 2012 een peer review door een extern panel
plaatsvinden.

Eerste lichting master Film
De faculteitsgebonden lectoren zijn mede verantwoordelijk voor de
theorievorming en het onderzoeksaspect in de bacheloropleidingen,
de ontwikkeling van het masteronderwijs, en in sommige gevallen ook
voor de uitvoering ervan. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij de
Filmacademie, waar de lector Film, Mieke Bernink, tevens hoofd is van
de in 2009 opgerichte master Film.
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In 2011 vindt een verdere aanscherping van het onderzoekskarakter van de
opleiding plaats. Dit vindt zijn weerslag in het curriculum en de onderwijskundige vertaling ervan: onderzoek is niet meer slechts een onderdeel van
de opleiding, maar de kern ervan. Studenten worden aangenomen op basis
van hun onderzoeksvoorstel, dat ze in het eerste jaar aanscherpen en in het
tweede jaar uitvoeren. De opleiding besteedt nadrukkelijk aandacht aan
onderzoeksvaardigheden, en de gastdocenten worden geselecteerd op hun
vermogen om hun verbintenis aan de master te zien als een onderzoeksmoment, als een platform voor vragen en dilemma’s waar ze samen met de
studenten aan werken.
In 2011 studeert de eerste lichting masterstudenten af. In Het Ketelhuis en het
MC Theater op het Westergasterrein presenteren de zeven studenten de resultaten van twee jaar masteropleiding in de vorm van korte films, installaties en
fotoprojecten. Omdat debat en reflectie een essentieel onderdeel van de master
vormen, onderzoeken de studenten de dwarsverbanden en verschillen tussen
hun werk en hun interessegebieden. Dit doen zij in de vorm van een live-programma onder begeleiding van filmmaker en programmeur Martijn van Boven.

Research Symposium
Bij het Conservatorium van Amsterdam is het lectoraat Muziek onder leiding
van Michiel Schuijer intrinsiek verbonden met de master Muziek. Jaarlijks
organiseert het lectoraat in maart een Research Symposium, waarin de studenten zich presenteren met een lecture-recital, een workshop of een openbare scriptiepresentatie. In 2011 nemen 68 tweedejaarsstudenten deel aan het
symposium; bij hun onderzoeksprojecten zijn in totaal 69 hoofdvakdocenten
en vier externe begeleiders betrokken. Daarnaast nemen nog diverse andere
docenten deel aan het juryberaad na afloop van de presentaties.

Relevante kunsteducatie
Ook de lector Kunst- en cultuureducatie, prof. dr. Folkert Haanstra, is actief
betrokken bij het onderwijs. Zo werkt het lectoraat samen met de Academie
voor Beeldende Vorming in een ontwikkel- en onderzoeksproject naar altermoderne kunsteducatie, waarin het antwoord probeert te geven op de vraag
hoe hedendaagse relevante kunsteducatie voor jongeren eruit zou moeten
zien. Vanuit drie centrale uitgangspunten (procesgericht, leerling-gestuurd
en intercultureel) ontwikkelen docenten in het voortgezet onderwijs projecten
beeldende vorming en voeren die uit in een ontwerpgroep. Voltijdstudenten
van de Academie voor Beeldende Vorming kunnen deelnemen aan het project
in het kader van hun derdejaarsstage.
Onder het lectoraat Kunst- en cultuureducatie vallen ook de interdisciplinaire
master Kunsteducatie en het programma Beroepskunstenaars in de klas
(BIK), een eenjarige deeltijdopleiding voor kunstenaars die kunstprojecten
willen uitvoeren in het basisonderwijs. De lector doceert onderzoeksmethoden aan de masteropleiding en begeleidt masterstudenten bij hun onderzoeksthesis. Andersom dragen de studenten en alumni bij aan het onderzoeksprogramma van het lectoraat: zij voeren onderzoeken uit binnen de
thema’s van het lectoraat en publiceren in de onderzoeksrapportages.
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De functie van de straat
De lectoraten bij de Academie van Bouwkunst wijken enigszins af van de
andere disciplinegebonden lectoraten. De lectoren worden hier benoemd voor
een periode van twee tot drie jaar, en hebben als opdracht een onderzoeksproject vorm te geven met vernieuwende en verdiepende thema’s. Daarbij
worden zij geacht een relatie met het onderwijs te leggen, zonder eindverantwoordelijk te zijn voor het gehele masterprogramma.
In september 2011 wordt stedenbouwkundige Ton Schaap aangesteld als lector Design in Urbanism. Schaap is de opvolger van Henk Hartzema, die eind
2010 zijn opdracht voltooide. Met een van zijn onderwerpen, de functie van de
straat in de grote stad, bouwt Schaap voort op het werk van zijn voorganger.
Het sluitstuk van het lectoraatschap zal een publicatie zijn van een onderzoek
waarin aan de hand van zes steden een aantal wezenlijke noties van stedenbouw onder de aandacht worden gebracht. Van de onderzochte steden zijn
Venetië, Tokyo en São Paulo voorbeelden waar de organische stedenbouw
overheersend is, terwijl in Sint-Petersburg, Peking en Brasilia juist op grote
schaal top-down-planning plaatsvindt.

Internationalisering
Niet alleen het onderwijs, maar ook het onderzoek aan de AHK is in toenemende mate ook internationaal georiënteerd. Verschillende opleidingen
werken met gastdocenten uit het buitenland, en het lectoraat Kunstpraktijk
en artistieke ontwikkeling trekt jaarlijks verschillende internationale Artists
in Residence aan.
De Reinwardt Academie heeft de ambitie zich ook internationaal verder te
ontwikkelen tot een toonaangevend kenniscentrum op het gebied van erfgoed,
waarin onderwijs, onderzoek en cultureel ondernemerschap samenkomen
en elkaar versterken. Mede met het oog daarop stelt de Academie in 2011 dr.
Hester Dibbits en dr. Riemer Knoop aan als nieuwe lectoren Cultureel erfgoed.
Het lectoraat speelt een sleutelrol bij het streven van de Academie om vooraanstaande internationale spelers in het erfgoedveld zichtbaar aan zich te liëren.
Het groeiende internationale netwerk van de Reinwardt Academie is van
groot belang voor het profiel en de kwaliteit van de Academie. De contacten die veel docenten onderhouden met collega-instellingen of opdoen
tijdens congressen en workshops dragen bij aan de intellectuele matrix
waarbinnen de Academie zich voedt en positioneert. In 2011 vinden in dit
kader onder andere ontmoetingen plaats met medewerkers van de faculteit
Communicatiewetenschap van de Universiteit van Vilnius (Litouwen) en met
museologen uit Letland, Polen en Zweden. De jaarlijkse Reinwardt Memorial
Lecture wordt in 2011 wederom verzorgd door een internationale gastspreker:
de Brits-Australische erfgoedtheoretica prof. Laurajane Smith spreekt over
Critical Heritage Studies. De lezing wordt gecombineerd met het afscheid van
dr. Peter van Mensch, die sinds 2007 de eerste lector Cultureel erfgoed was.
Om het programma voor de komende vier jaar op te zetten maken de nieuwe
lectoren in de eerste maanden intensief kennis met de Academie. In hun

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

28

‘IMVFX heeft het
filmmaken beïnvloed’
Meindert Kok, hoofdinstructeur praktijkonderwijs en stafmedewerker Onderwijs & Ontwikkeling

Onder invloed van de techniek
is de samenwerking tussen
en de rol van de verschillende
filmmakers aan het veranderen.
Door previsualisatie, waarbij een
3D-omgeving de filmset visualiseert, kunnen alle vakrichtingen
van meet af aan meedenken en
hun creativiteit inbrengen. Het
zoeken naar een bij het verhaal
passende mis-en-scene, cameravoering, decor, geluid et cetera
gebeurt daardoor in een veel
vroeger stadium. Als regisseur
kun je uit de veelvuldige suggesties de mooiste dingen kiezen.
Hoe steviger je als vakman in je
schoenen staat, hoe beter je kunt
profiteren van dit samenwerkingsproces.
We denken dat deze werkwijze de
toekomst heeft. Bij een film met
een belangrijk deel aan visual
effects is het al een must, maar
ook voor andere films wordt het
steeds vanzelfsprekender: er zijn
minder beperkingen voor creatieve en productionele ideeën. Je
kunt volledig vrij denken, los van
schaal en realiteit. Een tram laten
ontploffen midden in Amsterdam
behoort nu tot de mogelijkheden.
Vertellen is hetzelfde gebleven,
maar de vrijheden om dat in
beeld te brengen zijn verruimd.

De opleiding Interactieve media
en visual effects (IMVFX) is
een onmisbare schakel geworden in het aanbod van de
Filmacademie.
Als Filmacademie zijn wij steeds
op zoek naar nieuwe technische mogelijkheden. We doen
bijvoorbeeld binnen CineGrid
onderzoek naar filmproductieprocessen met behulp van heel
snelle netwerkverbindingen en
ook door het bestaan van de master Film ontstaat er meer ruimte
en aandacht voor onderzoek. Zo
zijn we als IMVFX begonnen met
kleurcorrectiefaciliteiten om ook
de laatste fase in de digitale filmproductie binnen de Academie
te halen. Ook zijn we de eerste
filmacademie ter wereld met een
prevision lightcraft-systeem voor
previsualisatie. Daarmee kun je
tijdens de opname op de set al
de achtergronden zien die in de
computer gegenereerd moeten
worden, compleet met camerabewegingen en belichting. Van
deze ontwikkelingen profiteren
alle studenten en op den duur
zullen we daardoor ook een bijdrage leveren om de Nederlandse
nieuwe media-industrie naar een
hoger plan te tillen.
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lectoraatschap zullen zij net als Van Mensch nadrukkelijk de sociale kant van
erfgoed belichten. Ook zullen zij enkele bestaande activiteiten voortzetten,
zoals de Erfgoedarena: een maandelijks debatpodium voor erfgoedprofessionals en studenten over actuele kwesties in het erfgoedveld. Dibbits en Knoop
zullen echter ook nieuwe accenten leggen, bijvoorbeeld door niet langer
één integrale of geïntegreerde erfgoedtheorie centraal te stellen, maar meer
nadruk te leggen op de verschillende erfgoedpraktijken.

Promotieonderzoek
Hoewel de AHK als hogeschool zelf geen promotieopleiding of ‘derde cyclus’
aanbiedt, ondersteunt zij wel promotietrajecten van docenten. De AHKregeling Promotievouchers stelt hen in staat om aan een universiteit in binnen- of buitenland te promoveren. Sinds de instelling van de regeling in 2006
zijn in totaal dertien vouchers toegekend, waarvan één onderzoek intussen
geleid heeft tot een promotie. Het College van Bestuur kent in 2011 één voucher toe, en besluit om de uitgifte van nieuwe vouchers uit te stellen tot een
aantal lopende onderzoeken voltooid zijn.
De promotievoucher wordt toegekend aan Melissa Bremmer, docente aan
het Conservatorium van Amsterdam en de master Kunsteducatie, voor haar
onderzoek Practical knowledge of preschool music teachers on the learning of
rhythm. Het onderzoek is ondergebracht bij het lectoraat Kunst- en cultuureducatie, waar in 2011 nog twee promotieonderzoeken gaande zijn. Het onderzoek binnen dit lectoraat heeft vaak een grote actuele maatschappelijke relevantie. Zo speelt het lectoraat in op de extra beleidsaandacht die de landelijke
overheid, het Fonds voor Cultuurparticipatie en gemeentelijke overheden (waaronder Amsterdam) de laatste jaren schenken aan het onderwerp muziekeducatie. Onder de titel Onderzoek naar muziek in het voortgezet onderwijs publiceert het lectoraat in 2011 de resultaten van twee onderzoeken op dit gebied,
waarvan één in samenwerking met het lectoraat Kunsteducatie van ArtEZ.

Banden met de universiteit
Op initiatief van het Conservatorium van Amsterdam is in 2007 de leerstoel
Jazz en improvisatiemuziek ingesteld aan de Universiteit van Amsterdam.
Als bijzonder hoogleraar neemt Walter van de Leur, tevens onderzoekscoördinator en docent Muziekgeschiedenis aan het Conservatorium, onder meer
deel aan het omvangrijke Europese onderzoeksproject Rhythm Changes.
Begin september 2011 vindt in dat kader het congres Jazz and National
Identities plaats op het Conservatorium, met zo’n honderd gerenommeerde
jazzonderzoekers uit binnen- en buitenland.
Ook de studenten profiteren van een bijzondere samenwerking tussen het
Conservatorium en de Universiteit van Amsterdam. Enkele tientallen UvAstudenten volgen voor hun minor Muziektheorie of Wereldmuziek lessen
aan het Conservatorium, en keuzevakken op bachelor- en masterniveau.
Andersom volgen negen studenten van het Conservatorium colleges aan
de UvA, waar zij een aangepast programma kunnen volgen zodat zij na hun
opleiding aan het Conservatorium direct kunnen doorstromen naar de master
Muziekwetenschap van de Universiteit van Amsterdam.
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Experiment
Bij het faculteitsoverstijgende lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling van Marijke Hoogenboom vormen interdisciplinariteit, experiment
en innovatie belangrijke pijlers. Het Artist in Residence (AIR)-programma,
waarin het lectoraat samenwerkt met de verschillende instituten van de
AHK, stimuleert confrontatie met actuele artistieke impulsen. Het programma biedt ruimte om de praktijk in huis te halen en kunstenaars uit te
nodigen die het onderwijs en het artistiek beleid aan de hogeschool kunnen
bezielen, vaak via onverwachte dwarsverbanden.
In 2011 zijn er twee residenties bij de Theaterschool, een bij het
Conservatorium van Amsterdam en een bij de Academie van Bouwkunst.
Dirigent Ed Spanjaard verbindt zich aan de opleiding Productie podiumkunsten, waar studenten in workshops decor, kostuums, video en geluid aan de
slag gaan met thema’s van muziekstukken die Spanjaard dirigeert. Onder
leiding van choreografe Ann Liv Young kruipen studenten van de School
voor Nieuwe Dansontwikkeling in de rol van Youngs controversiële alter ego
Sherry. Dit leidt tot de voorstelling 37 Sherrys, die wordt uitgevoerd als onderdeel van het Something Raw Festival 2011. Contrabassist John Clayton is in
april voor de vijfde keer als Artist in Residence te gast bij het Conservatorium
van Amsterdam, en sluit daarmee het project Exploring the Black Roots
of Jazz af. Beeldend kunstenaaar Jeanne van Heeswijk betrekt studenten
Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur bij haar performatieve
onderzoek in de Deltapoort. De resultaten zullen als basis dienen voor een
project dat vanaf 2012 uitgevoerd zal worden.
Om artistieke en educatieve cross-overs te stimuleren en om de komst van
internationale artiesten naar de AHK te ondersteunen, initieert en coproduceert het lectoraat (onderzoeks)projecten die bijdragen aan nieuwe artistieke
ontwikkelingen. In 2011 vindt in dit kader onder andere de coproductie met
ICKAmsterdam, (Dance) Notation Series plaats. Hierin wordt het onderzoek
voortgezet naar nieuwe methodes voor de documentatie, overdracht en conservatie van hedendaagse dans- en choreografiekennis van het RAAK-project
Inside Movement Knowlegde. (Dance) Notation Series omvat zowel een online
als een real-life platform voor het uitwisselen van vraagstukken en projecten
over dansnotatie.
Ook de ontwikkeling van de master Film vanuit het lectoraat aan de
Filmacademie is te beschouwen als een experimentele case-study, in dit
geval naar het verschijnsel filmonderzoek. Wat is filmonderzoek, wat betekent
‘artistic research in film’, en wat betekent het voor makers en hun praktijk?
De eerste ervaringen maken duidelijk dat het in alle gevallen moet gaan om
de relatie tussen onderzoek en artistieke creatie. Daarnaast is het van belang
dat artistiek onderzoek het individuele project overstijgt en ook voor andere
beroepsbeoefenaars zinvol of interessant is.
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Professionele docenten
en faciliteiten
De zes faculteiten van de AHK zijn alle gehuisvest op bijzondere
locaties in of nabij het centrum van Amsterdam, in het culturele hart
van Nederland. De gebouwen zijn veelal speciaal ontworpen voor
het kunstonderwijs in de betreffende discipline, waardoor de studenten gebruik kunnen maken van de meest geavanceerde faciliteiten.
Daarbij krijgen zij les van zeer gemotiveerde docenten, die midden
in de praktijk staan en het lesgeven vaak combineren met een eigen
kunstpraktijk.

Tevreden medewerkers
In oktober 2011 nemen 361 docenten en ondersteuners (zo’n 44% van het
personeelsbestand) deel aan het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek. De resultaten zijn overwegend positief en vallen in vergelijking
met 2009 op alle hoofdthema’s gelijk of hoger uit. Medewerkers vinden het
onderwijs aan de AHK van hoge kwaliteit, voelen zich sterk betrokken bij de
organisatie en zijn tevreden over hun eigen functie.
AHK totaal

2011

2009

visie

3.9

3.7

kwaliteit en beeld

3.8

3.7

werksfeer en cultuur

3.6

3.5

eigen functie/functioneren

3.8

3.8

organisatie en faculteitsleiding

3.5

3.4

sector/afdeling

3.8

3.8

arbeidsvoorwaarden

3.5

3.5

De thema’s worden beoordeeld op een vijfpuntsschaal

Actief in de kunstpraktijk
De omvang van het personeelsbestand van de AHK is al geruime tijd stabiel.
Dit heeft te maken met de selectiviteit van de opleidingen, die door de min of
meer vastgestelde studentenaantallen nauwelijks groeien of krimpen. In 2011
is wel een lichte groei van het aantal docenten waar te nemen. Het beleid van
de AHK is om zo veel mogelijk docenten aan te trekken die een sterke band
met de praktijk hebben. Van oudsher werken veel opleidingen al met een
groot aantal gastdocenten: gemiddeld wordt ongeveer 17% van het onderwijs
aan de AHK verzorgd door docenten met een freelance-contract, en bij de
Academie van Bouwkunst ligt dit zelfs rond 70%.
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‘Voedselproblematiek is
een uitdaging voor de
landschapsarchitect’
Marieke Timmermans, hoofd Landschapsarchitectuur

Het vak Landschapsarchitectuur
behelst veel meer dan het ontwerpen van een tuintje, parkje
of pleintje. Wij beginnen bij de
kleine openbare ruimte, maar
werken ook op Europees niveau.
Het vak gaat over de vorming van
ruimte: de breedte van een straat,
de hoogte van de huizen, de sfeer
in de wijk, het aanleggen van
windmolenparken, het aanleggen van nieuwe boerenerven, de
beleving van natuur, et cetera. De
inrichting van de ruimte is pas de
tweede stap.
In de Academie werken de
studenten voor de helft van de
tijd samen in projecten. Het is
belangrijk dat zij nadenken over
architectuur in relatie tot de vormgeving van het landschap en de
stedelijke omgeving en vice versa.
Zo krijg je goede vakmensen die
van elkaar weten wat er gezamenlijk moet gebeuren.
Een van de grootste opgaven
van de landschapsarchitect in de
toekomst zal de voedselproblematiek zijn. Er is een theorie dat
we door stijgende prijzen op de
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wereldmarkt in Nederland weer
ons eigen voedsel zullen moeten
produceren en dat we minder
kunnen importeren en exporteren.
We zijn nu heel grootschalig aan
het verbouwen, maar als dat moet
veranderen, zullen de boerderijen weer gemengde bedrijven
moeten worden, waardoor ook
het landschap zal veranderen. Als
landschapsarchitecten moeten
wij de moderne agrariërs met
grote bedrijven niet tegenwerken,
maar juist faciliteren.
We werken samen met Europese
hogescholen om een Europese
masteropleiding op te zetten voor
Europese vraagstukken, zoals het
behoud van de kwaliteit van oude
cultuurlandschappen zonder het
tegengaan van vooruitgang. Om
dit soort complexe opgaven aan te
kunnen pakken is het belangrijk
dat wij ons ook verbinden aan
onderzoek om het onderwijs te
verdiepen. Zo kunnen wij gevoed
worden met belangrijke toekomstige thema’s als biodiversiteit,
multifunctionele landschappen,
de voedselindustrie en toerisme.
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Een doorzettende trend is dat de gemiddelde baanomvang van de AHKdocenten daalt. Dit is met name zichtbaar bij de Theaterschool, waar het aantal formatieplaatsen afneemt van 85,2 tot 83,2, terwijl het aantal personeelsleden stijgt van 165 tot 176. De baanomvang van de docenten is gemiddeld
laag, omdat velen naast hun werk voor de AHK ook actief zijn in hun eigen
kunstpraktijk. Bij het Conservatorium van Amsterdam hebben de docenten
gemiddeld een aanstelling van 0,4 fte, terwijl dit bij de Reinwardt Academie
op bijna 0,7 fte ligt. Bij het ondersteunend personeel neemt de gemiddelde
baanomvang juist iets toe: er is sprake van een daling van het aantal medewerkers, terwijl de formatie nagenoeg gelijk blijft.
personeelsomvang AHK

onderwijs

bedrijfsvoering

2011

2010

2011

2010

in personen

586

572

257

260

in fte

297,5

293,9

187,5

187,3

Uit de cijfers blijkt dat het personeelsbestand aan de AHK voor zo’n 61,5%
bestaat uit onderwijsgevend personeel. Als in de verhouding ook de medewerkers met een freelance-contract – doorgaans docenten – worden meegewogen, ligt dit percentage zelfs op 65,6%.

Vrouwen aan de top
Door de benoemingen van Jet de Ranitz tot voorzitter van het College van
Bestuur en van Janneke van der Wijk, Herma Hofmeijer en Renate Litjens tot
(interim-)directeuren van respectievelijk het Conservatorium van Amsterdam,
de Theaterschool en de Filmacademie, bestaat in 2011 het volledige College
van Bestuur en de helft van het directieteam uit vrouwen.
Het aandeel vrouwen in het totale personeelsbestand stijgt in 2011 aanzienlijk:
van 43,5% tot 44,7%. Vooral bij de Nederlandse Film en Televisie Academie
neemt het aandeel vrouwen toe: van 35,9% in 2010 tot 41,2% in 2011. De tendens is voor de gehele AHK al enkele jaren aan de gang; vijf jaar geleden lag het
aandeel vrouwen in het totale personeelsbestand rond de 40%.

Nieuwe generatie docenten
Evenals bij andere hogeronderwijsinstellingen is de leeftijdsopbouw van het
personeelsbestand bij de AHK een punt van aandacht. Al enkele jaren stijgt het
aandeel werknemers in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder; 2011 vormt hierop
geen uitzondering. Deels wordt deze toename verklaard door maatregelen van
overheidswege om langer doorwerken te stimuleren, zoals de beëindiging van
gunstige regelingen om voor de 65e verjaardag met pensioen te gaan. Ook aan
de AHK werkt men daardoor gemiddeld langer door dan voorheen.
Vooral bij het onderwijzend personeel ligt de gemiddelde leeftijd hoog:
ongeveer driekwart van de AHK-docenten is 45 jaar of ouder. Deze docenten
beschikken over veel kennis en ervaring en zijn in staat om met de nodige
distantie en reflectie op het hoogste niveau les te geven. Keerzijde is dat in
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‘De master Composing
for Film onderscheidt
zich wereldwijd’
Robin Assen, alumnus bachelor Popmuziek en master
Composing for Film; mede-eigenaar The Dam Studios
en bandlid van de rockband Navarone

Masterstudenten Composing
for Film werken samen met
filmstudenten aan hun eindexamenfilms. In mijn geval was
dat Een bizarre Samenloop van
Omstandigheden, die op het
Aspen Shortfest de prijs voor
Best Comedy heeft gewonnen.
De regisseur en ik verschilden
niet zozeer van mening over de
emotionele output van de film,
maar wel over hoe dat bij het
publiek te bewerkstelligen. De
gesprekken waren af en toe stevig, maar altijd respectvol.
Uiteindelijk is het de bedoeling
dat je als filmcomponist het de
regisseur naar de zin maakt. Als
je argumenten tekortschieten
en je niet duidelijk kunt maken
dat jouw muziek in dramatisch
opzicht goed combineert met
vertelling en beeld, dan moet je
overstag gaan. Filmmuziek mag
niet dominant zijn, maar moet in
dienst staan van het verhaal en
daarmee meer dan een geheel
vormen.
Het interessantste is als je al in
de scenariofase kunt meedenken
over wat je wilt vertellen en welk
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gevoel het publiek moet ervaren.
In mijn huidige project zijn er
brainstormsessies met regisseur,
editor, geluidsman en componist.
De muziek is een extra laag in de
vertelling en hoeft absoluut niet
hetzelfde te vertellen als beeld
en geluid; vaak is het resultaat
juist krachtiger als de muziek
contrasteert met hetgeen er te
zien of te horen is. Dit principe is
vaak moeilijk te begrijpen voor
mensen die geen muziek voor
film maken. Soms vertraagt dit
een proces, maar het is altijd
interessant om dit effect zichzelf
weer te zien bewijzen.
Alle kennis die je krijgt aangeboden tijdens de master breng je
direct in de praktijk. Techniek en
analyse worden gecombineerd
met praktijksituaties waar je ook
later mee te maken zult krijgen.
Deze combinatie van het maken
van eigen films met eigen muziek
in een levensechte situatie is
uniek. En juist door die combinatie krijg je diepgaand begrip van
je vak.

de komende jaren via natuurlijk verloop veel van deze ervaren docenten de
hogeschool zullen verlaten. In de gehele onderwijssector bestaat de zorg of dit
verlies adequaat opgevangen kan worden door de nieuwe generatie docenten.
In het kunstonderwijs zijn er geen signalen dat er onvoldoende aanbod zou
zijn van getalenteerde jonge docenten. Zij worden vaak gezocht in een kleine
kring van specialisten, en de animo om een betrekking bij de hogeschool te
aanvaarden is doorgaans groot.
Daarmee is de overdracht van de vaak persoonsgebonden specialistische
kennis echter nog niet gegarandeerd. Met de regeling Kennistransfer probeert de AHK hierop in te spelen. Jaarlijks stelt de hogeschool een budget
ter beschikking waarmee vertrekkende docenten hun kennis en ervaring
op een structurele wijze kunnen overdragen aan een beoogde opvolger. De
senior kan onderdelen van zijn takenpakket verruilen voor de taak ‘kennistransfer’, terwijl de junior de mogelijkheid krijgt om 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 kritische ondervrager actief betrokken bij de wijze waarop de expertise
optimaal voor de organisatie behouden kan blijven. In 2011 is het budget voor
kennistransfer onder andere aangewend voor projecten Muziektheorie jazz
en Ensemblebegeleiding bij het Conservatorium, op de Reinwardt Academie
voor de overdracht van specialistische kennis op het gebied van de inrichting
van tentoonstellingen, en binnen de Theaterschool maken onder meer de
artistiek leider Regie en de coördinator Dans en gezondheid gebruik van deze
regeling.

Didactische bijscholing
De vergrijzing van het docentenkorps doet beseffen dat kwaliteit een permanente uitdaging is, maar nooit een vast bezit. Daarom moet de AHK voortdurend investeren in de ontwikkeling van de nieuwe generatie docenten.
Met het oog hierop biedt de AHK didactische bijscholingscursussen aan. In
2011 nemen elf docenten van verschillende faculteiten deel aan de cursus
Docenten in gesprek. De deelnemers zijn zowel jonge docenten als docenten
met ruime ervaring, die hun kennis willen bijspijkeren en behoefte hebben
aan feedback. Samen vormen zij een interdisciplinaire peergroup, vanuit de
gedachte dat de vakgebiedoverstijgende uitwisseling van ervaringen bijzonder waardevol kan zijn voor kunstdocenten die over het algemeen gewend
zijn les te geven binnen hun eigen discipline en vanuit hun eigen persoonlijkheid.
Ook de kwaliteit van het management krijgt binnen de AHK volop aandacht.
In het kunstonderwijs werken voornamelijk specialistisch opgeleide professionals die in een grote mate van autonomie het onderwijs verzorgen. Het
leiding geven aan deze veelal eigenzinnige professionals vergt een bijzondere
aanpak. In het najaar van 2010 is daarom een managementtraining gestart,
waarin het ontwikkelen van het eigen leiderschap en het omgaan met professionals centraal stond. De training, met zo’n twintig deelnemers, wordt aan
het eind van het studiejaar 2010-2011 afgerond. Aangezien de training zeer
positief wordt ontvangen, biedt de hogeschool in het studiejaar 2011-2012
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opnieuw een soortgelijke training aan, deze keer voor leidinggevenden en
medewerkers met coördinerende taken.

Meer geld voor betere docenten
De hogeschool krijgt ook vanuit de landelijke overheid steun bij de versterking
van de kwaliteit van de 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 onder meer in
het hbo extra geld beschikbaar komt voor de professionele ontwikkeling van
docenten. Een belangrijke voorwaarde voor toekenning is dat het extra budget gebruikt wordt om meer docenten in hogere functieschalen te benoemen.
In 2009 heeft de AHK met de lokale vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties afspraken gemaakt over het aantal docentenfuncties dat voor
schaalverhoging in aanmerking komt. In 2010 vonden de eerste concrete herbenoemingen in een hogere schaal plaats, vooral bij het Conservatorium en in
beperkte mate bij de Reinwardt Academie. In 2011 vinden ook bij de meeste
andere faculteiten bevorderingen plaats. In 2012 zal de laatste tranche volgen,
waarna het volledige budget in het kader van het convenant besteed zal zijn.
In de meeste gevallen zijn de benoemingen gekoppeld aan het volgen van
scholing. Daarnaast worden docenten die een uitzonderlijke positie innemen
in zowel het beroepenveld als in de betreffende opleiding op deze wijze aan
de hogeschool gebonden.

Arbeidsvoorwaarden
De AHK kent een gevarieerd pakket aan arbeidsvoorwaarden, voor personeelsleden in verschillende omstandigheden en levensfasen, zoals een seniorenregeling, een collectieve zorgverzekering, een fietsregeling en korting op reiskosten.
Per 1 mei 2011 sluit de AHK voor alle medewerkers een verzekering af tegen
de financiële risico’s van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Door deze
verzekering behouden personeelsleden recht op 70% van hun laatstgenoten
inkomen - ook wanneer het niet lukt om passend werk te vinden. De spaarloon- en de levensloopregeling zullen per 2012 worden afgeschaft.

Laag ziekteverzuim
Het ziekteverzuim op de AHK is al geruime tijd relatief laag. Hoewel het
verzuim in 2011 licht stijgt ten opzichte van de twee voorgaande jaren,
bevindt het zich nog steeds ruim onder het landelijk gemiddelde in het hoger
beroepsonderwijs. Wat opvalt, is dat er in 2011 geen faculteit of personeelscategorie meer in negatieve zin uitspringt. In 2010 was dat nog het geval
bij de Reinwardt Academie, maar het verzuimpercentage van 11,9% wordt
dankzij extra aandacht in 2011 meer dan gehalveerd. Tegenover deze sterke
daling staat een beperkt oplopend verzuim bij met name de Theaterschool en
het Servicebureau. De oorzaak ligt daar vooral in enkele langdurige en soms
ernstige ziektegevallen.
In alle onderwijssectoren doet zich het verschijnsel voor dat het verzuim
onder de onderwijsgevende medewerkers lager is dan dat van de onderwijs-

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

40

ondersteuners. Voor het grote verschil tussen beide personeelscategorieën
wordt in het kunstonderwijs doorgaans als verklaring gezien dat docenten in
deze sector een relatief grote regelvrijheid hebben, waardoor ziekte niet altijd
tot verzuim leidt.

Nieuwbouw op maat
Met de ingebruikname van het nieuwe gebouw in 1996 kreeg de
Theaterschool de beschikking over een specifiek voor theater- en dansonderwijs ontworpen gebouw aan de Jodenbreestraat. Drie jaar later nam
de Filmacademie een nieuw pand aan het Meester Visserplein in gebruik,
en in 2008 verhuisde het Conservatorium naar een nieuw gebouw op het
Oosterdokseiland. In de tussentijd werden de Academie van Bouwkunst
in 2006, en de Reinwardt Academie in 2010 ingrijpend gerenoveerd. In
2011 staat de renovatie van de Academie voor Beeldende Vorming aan het
Hortusplantsoen gepland. In verband met een geschil met een van de ingeschreven architecten voor de Europese aanbesteding kan de verbouwing niet
op het geplande moment aanvangen. De renovatie van de Academie zal nu
in 2012 plaatsvinden; na de afronding beschikken alle faculteiten over een
modern en op het specifieke kunstvakonderwijs toegerust onderkomen.
De uitstekend geoutilleerde gebouwen op bijzondere locaties in het centrum
van Amsterdam vormen niet alleen een inspirerende leeromgeving voor de studenten, maar ook een plezierige werkomgeving voor de werknemers. Dit wordt
bevestigd door de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Duurzaamheid
Bij aanpassingen aan de gebouwen speelt duurzaamheid ook aan de AHK
een steeds belangrijker rol. De AHK is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor haar leefomgeving en beoogt daarom op
een verantwoorde manier invulling te geven aan afspraken op mondiaal,
Europees en nationaal niveau. De hogeschool hanteert als toetsingscriteria onder andere de Wet Milieubeheer en de Meerjarenafspraak energie-
efficiency (MJA3), een convenant waar de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen aan deelnemen.
Aanpassingen in 2011 vinden onder andere plaats in de Academie van
Bouwkunst, waar het binnenklimaat van de zogenaamde ‘omloop’ rondom
de binnenplaats verbeterd wordt. De ruimte, die voorheen alleen tijdens de
eindexamenperiode als expositieruimte werd benut, wordt daardoor geschikt
om het hele jaar door te gebruiken. In de Theaterschool wordt in 2011 groot
onderhoud gepleegd, waarbij van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt
om enkele milieumaatregelen door te voeren. In alle kantoren worden de
bestaande armaturen vervangen door energiezuinige exemplaren, en alle
ruimten worden voorzien van bewegingsmelders en daglichtsensoren. Tot
slot wordt op alle locaties van de hogeschool een beperkt aantal moderne
multifunctional-printers geïnstalleerd met een scanfunctie en dubbelzijdig
kopiëren als standaardinstelling. Het geregistreerde verbruik van papier en
toners neemt als gevolg hiervan duidelijk af.
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Je eigen gedachten
observeren
Emke Idema, student DasArts, Master of Theatre

Ik wist altijd al dat de klassieke
manier van theater niet bij me
past. Ik maak theater op een
conceptuele manier, niet vanuit
een tekst. Ik denk vanuit vorm én
beelden, zoek thema’s die me zelf
raken, maatschappelijke vraagstukken, die ook betekenis hebben voor een breed publiek. Rond
een thema doe ik onderzoek naar
ideeën, beelden en impressies,
ook stereotypen. In mijn lopende
project trek ik lijnen dwars door
steden, en fotografeer ik wille
keurige voorbijgangers, dwars
door alle sociale lagen heen, om
letterlijk een gezicht aan de stad
te geven.
Ik ben bezig om mijn manier van
onderzoek verder te ontwikkelen.
Het gaat mij om integratie van de
intuïtieve en rationele stroom die
telkens weer in een nieuwe vorm
gegoten wordt. Bij DasArts zijn
wij op zoek naar verdieping van
de eigen kunstpraktijk. Ambacht
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in de klassieke betekenis van het
woord komt hier niet aan bod.
Ik wil leren om op een bepaalde
manier over mijn kunstpraktijk na
te denken, mezelf te disciplineren
om mijn gedachten te observeren,
filosofisch te bevragen en daaraan
consequenties te verbinden in
vorm en concept en dat te radicaliseren. Dat is mijn ambacht.
Ik beweeg me in een groep mensen met de meest uiteenlopende
achtergronden. Dat dit een internationale groep is, versterkt de
dynamiek. Ik had niet verwacht
dat het verschil zo groot zou zijn,
maar je ziet dat mensen radicaal
verschillend denken en dat vanzelfsprekendheden van de eigen
cultuur op losse schroeven komen
te staan. Bij DasArts heerst geen
hiërarchie; advies en feedback
gebeuren op basis van gelijkwaardigheid. Ik krijg hier de kans om
door te groeien en verdieping te
zoeken op mijn eigen manier.
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In september presenteren ongeveer 35 studenten van de Academie voor Beeldende Vorming
hun visie op het concept trouwjurk. Wat
maakt een trouwjurk tot de jurk der jurken? De
kleur, de omgeving, het materiaal, de vrouw
die de jurk draagt of juist de partner die erbij
hoort? Eigen creaties en topstukken worden
getoond in een eigentijdse show. Het project
maakt deel uit van een installatie van de
Amsterdamse couturier Mart Visser (in
2011 Kerkmeester van de Nieuwe Kerk) met
bruidsjurken van Nederlandse ontwerpers.
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Begin juli exposeren alle studenten van de
Academie voor Beeldende Vorming hun beeldend eindwerk. Als onderdeel van hun afstuderen presenteren studenten ook de resultaten
van een empirisch onderzoek. Hun onderzoekspresentaties geven inzicht in hedendaagse kwesties die spelen in de kunst- en
onderwijspraktijk, bezien vanuit het perspectief van een nieuwe generatie docenten.
Foto: afstudeerwerk Looking for Identity
van Marlies Valkering
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Stedenbouwstudent Jan Martijn Eekhof wint
de Archiprix 2011, de meest prestigieuze
prijs voor het beste afstudeerwerk van de
Nederlandse ontwerpopleidingen. Eekhof wint
met een plan voor herbestemming van de
voormalige luchthaven Berlin-Tempelhof. Het
is de derde keer op rij dat de Archiprix naar
een student van de Academie van Bouwkunst
gaat: in 2009 won Dingeman Deijs en in 2010
Jeroen Atteveld.

Bij de opening van de jaarlijkse afstudeertentoonstelling op 18 november 2011 kiest de
Academie van Bouwkunst uit 22 afstudeerprojecten vier studenten die mogen meedingen naar de prestigieuze Archiprix 2012.
De Pieter de Bruyn Kops (beeld rechts), Ard
Hoksbergen, Kim Verhoeven (beeld links) en
Herman Zonderland.
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Beeldend kunstenaar Jeanne van Heeswijk
is in 2011 als Artist in Residence verbonden aan de Academie van Bouwkunst. Zij
koppelt haar residentie aan haar artistieke
praktijk en doet performatief onderzoek
met studenten Architectuur, Stedenbouw
en Landschaparchitectuur op locatie in de
Deltapoort. Door de fiets letterlijk het gebied in
te nemen en nieuwe verbindingen te forceren
onderzoeken zij het functioneel, recreatief
en alternatief gebruik van het stedelijk
landschap.
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In december vindt een bijzonder concert van
het symfonieorkest van het Conservatorium
van Amsterdam plaats onder leiding van dirigent Ed Spanjaard, onder andere chef-dirigent
van het Limburgs Symfonie Orkest en het
Nieuw Ensemble, en regelmatig gastdirigent
bij het Koninklijk Concertgebouworkest, de
Nederlandse radio-orkesten en het Nederlands
Kamerkoor.
Het concert is onderdeel van de verbintenis van Spanjaard als Artist in Residence
aan de opleiding Productie podiumkunsten.
Tweedejaarsstudenten van deze opleiding
verwerken de thema’s van de opgevoerde
composities van Ravel en Varèse in een theatrale installatie genaamd Paradigmata.
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Ter afronding van het project Exploring the
Black Roots of Jazz is contrabassist John
Clayton in april voor de vijfde keer als Artist
in Residence te gast bij het Conservatorium
van Amsterdam. Met de andere leden van het
Clayton Brothers Quintet werkt Clayton een
week lang met studenten van de jazzafdeling
om de oorsprong, geschiedenis, de vele verschijningsvormen en nieuwste ontwikkelingen van de jazz te verkennen. De week wordt
muzikaal afgesloten met een performance
van The Clayton Brothers Quintet, de Big
Band van het Conservatorium en studenten
en alumni die de afgelopen vijf jaar aan het
project hebben meegedaan.
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Yori Swart, alumna van de
opleiding Popmuziek van
het Conservatorium van
Amsterdam, wint de Grote
Prijs van Nederland in de
categorie singer/songwriter.
De jury is lovend: ‘Yori Swart
is een begenadigd muzikante; ze speelt vol overgave
en passie. Ze heeft alles onder
controle en weet magische
momenten te creëren.’

In mei presenteren studenten van de
opleiding Popmuziek zich op verschillende
Amsterdamse podia tijdens het eindexamenfestival May Days. De afstuderende popstudenten hebben vier jaar naar deze optredens
toe gewerkt. Zij presenteren tijdens deze
festivalavonden nieuwe muziek volgens
eigen recept.
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De in 2011 afstuderende regisseur Anne-Marieke Graafmans is succesvol met
twee documentaires. Haar derdejaarsfilm Lieve Anne-Marieke, die laat zien hoe
een persoonlijke liefdesbrief hartverwarmende emoties losweekt bij onbekende
voorbijgangers, wint de wedstrijd Cultuur = …?! en de JT Publieksprijs op
het Scenecs Filmfestival. Haar eindexamenfilm Als ik jou niet had, over twee
oudere Amsterdammers die beiden een kind hebben verloren, wordt bekroond
met de Tuschinksi Award, de VPRO Documentaire Prijs, de NCP Holland
Publieksprijs en de VERS Awards publieksprijs. De documentaire wordt door
het IDFA ook geselecteerd voor een tournee langs Nederlandse filmhuizen
onder de noemer: the Best of IDFA.

In mei gaat de eerste korte stereoscopische (3D-)film van de
Filmacademie, Circus 3D, in première. Derdejaarsstudenten
Productie Wim van Boven, Casper Eskes en Niek Teunissen
nemen het initiatief voor deze film en vragen regiestudent
Jonathan Elbers om het te regisseren. De halve circustent, die
het decor vormt voor de film, is niet alleen kleurrijk, maar vormt
ook de juiste arena om alle mogelijkheden van stereoscopie volledig te benutten. Circus 3D beleeft een feestelijke première in
filmtheater Tuschinski in Amsterdam en wordt vertoond op het
Nederlands Film Festival in Utrecht.
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Voorafgaand aan de opening van het documentairefestival IDFA krijgt Nelleke Koop
(regie documentaire, 2009) de Mediafondsprijs
Documentaire uitgereikt. De prijs bestaat uit
een bedrag van € 125.000 voor de realisering
van haar filmplan Waterlijken. De prijs wordt
jaarlijks ter beschikking gesteld door het
Mediafonds en is bestemd voor de realisering van het beste filmplan dat in de IDFAMediafonds Workshop is ontwikkeld.
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De jaarlijkse Reinwardt Memorial
Lecture wordt gecombineerd met het
afscheid van dr. Peter van Mensch.
Op zijn uitnodiging bespreekt de
Brits-Australische erfgoedtheoretica
prof. Laurajane Smith enkele belangrijke ontwikkelingen op het gebied
van Critical Heritage Studies.
Als eerbetoon aan de eerste lector
Cultureel erfgoed van de AHK heet
de jaarlijkse prijs voor de meest
innovatieve afstudeerscriptie van de
Reinwardt Academie op het gebied
van erfgoedtheorie, vanaf 2011 de Van
Menschprijs. Imke Duijf wint de prijs
met haar scriptie Expert Audiences
in Museums.

In 2011 bestaat de Reinwardt Academie 35 jaar. De eerste
studenten begonnen in 1976 in Leiden; twintig jaar later verhuisde de opleiding naar Amsterdam Oost. In het voormalige
universitaire pand aan de Dapperstraat zijn inmiddels onder
andere moderne studenten- en docentendomeinen gebouwd en
veranderde de bachelor Museologie in de erfgoedbrede opleiding Cultureel erfgoed. Op 11 november viert de Reinwardt
Academie het 35-jarig bestaan met een programma in de vorm
van een talkshow met diverse gastsprekers. Daarnaast is er
een workshop en diverse installaties.
Foto: directeur Teus Eenkhoorn en collegevoorzitter Jet de
Ranitz
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De eerste lichting afstudeerders Scenografie neemt op 7 juli de
Top Naeff Prijs in ontvangst, de aanmoedigingsprijs voor veelbelovend talent van de Theaterschool. De commissie beloont
het pionierswerk van Eline Baks, Juul Dekker, Sofie Doeland,
Lisanne Hakkers, Roos Matla en Teunis Ruiten, die de nieuwe
opleiding mede hebben vormgegeven. De commissie is zeer
onder de indruk van de helder doordachte ontwerpen van
decors, kostuums en installaties, en van de werklust en het
vakmanschap van de zes scenografen.
Foto: voorstelling Drift
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Simon Tanguy, vierdejaarsstudent van
de School voor Nieuwe Dansontwikkeling,
wint de ITs Choreography Award. Tanguy
wint de prijs met zijn solo Japan (foto), die de
jury vooral waardeert om ‘de overrompelende
kracht waarmee het thema agonie wordt belichaamd’. Het prestigieuze Theatre de la Ville
in Parijs programmeert de solo voor de herfst
van 2011.
Eindexamenstudent Mime Fleur van
den Berg en derdejaarsstudent George
Tobal van de Amsterdamse Toneelschool&
Kleinkunstacademie winnen de Best of ITs
on Tour Prijs. Hun voorstellingen Gaan en
Vertreksvergunning gaan op tournee langs
ten minste twintig theaters in Nederland.

Op verzoek van acht acteurs van de
Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie
schrijft Arnon Grunberg een tekst voor hun afstudeervoorstelling, De Hollanders. Het verhaal gaat
over twee jonge soldaten die getraumatiseerd
terugkeren uit Afghanistan. In De Hollanders zien
we hoe het hen vergaat in het kille Nederland.
De voorstelling wordt geregisseerd door Gerardjan
Rijnders en is van 21 tot en met 25 juni te zien in
De Kleine Komedie.
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Studenten van de opleiding School voor
Nieuwe Dansontwikkeling kruipen in de rol
van het controversiële alter ego Sherry van
choreografe Ann Liv Young, die als Artist in
Residence verbonden is aan de Theaterschool.
37 Sherrys is een project over podiumbiografie,
het creëren van een karakter, ‘iemand zijn’ en
over solo’s. De vijf weken durende residentie
begint met een tweedaags symposium met
gastsprekers, en sluit af met een veelbesproken
voorstelling in Theater Frascati, die deel uitmaakt van het Something Raw Festival 2011.
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De master Kunsteducatie organiseert in 2011
twee succesvolle nascholingscursussen. Voor
docenten en studenten die lesgeven op middelbare scholen is er de internationale summer
school Remix Culture. Docenten beeldende
kunst, muziek, theater en dans volgen een
intensief programma met lezingen, excursies,
workshops en werksessies en ontwerpen
samen interdisciplinair lesmateriaal onder
leiding van experts uit de media- en kunsteducatie. In de tweedaagse autumn school
Outside In! Kunsteducatie voor bijzondere
doelgroepen (foto), die in samenwerking met
stichting Papageno wordt georganiseerd, staat
het stimuleren van artistieke vermogens van
mensen met een beperking centraal.
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Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr draagt
voorafgaand aan de demonstratie (zie foto
links) zijn manifest Uit nutteloze noodzaak
voor in de hal van de Theaterschool.

In de week voor de bespreking van
de bezuinigingsplannen op cultuur in
de Tweede Kamer komen studenten
van de AHK in actie. In de hal van de
Theaterschool vinden dagelijks discussiebijeenkomsten plaats tijdens de
lunchpauze, en aan het eind van de week
verzamelen zich enkele honderden studenten van alle faculteiten voor het gebouw,
als onderdeel van de landelijke actiedag
Kunst staat op straat. Als symbool voor
het slagveld dat het kabinet in hun ogen
aanricht, laten zij zich even later collectief
op straat vallen.
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Verantwoording
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Missie

Organogram

Excellent opleiden

Het onderwijs van de AHK bestrijkt de gebieden muziek, dans, theater, film, beeldende
kunst, architectuur en cultureel erfgoed.
De vooropleidingen, bacheloropleidingen,
masteropleidingen en bij- en nascholing 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 uitwisseling en samen
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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 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 netwerken. 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.
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Verscheidenheid, eigenheid,
reflexiviteit

werking 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 verantwoordelijke
studenten, gebruikmakend van de mogelijkheden die de aanwezige verscheidenheid
binnen het hoger onderwijs in Amsterdam en
elders met zich meebrengt.

Le

Ho

De AHK is een instelling voor hoger onderwijs, die de artistieke, onderwijskundige,
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 onderzoeksprogramma’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.
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Governance
De AHK wil maatschappelijk verantwoording afleggen over de gevolgde koers
en de gemaakte keuzes en conformeert zich in dit verband aan de branchecode governance hbo, zoals vastgesteld door de HBO-raad. Dit betekent dat
alle interne regelgeving, de opzet en bezoldiging van bestuur en toezicht, en
de organisatiestructuur in overeenstemming zijn met deze branchecode. Dit
betreft onder meer de statuten, de auditcommissie en de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht, het beheersreglement, de klokkenluidersregeling
en de integriteitscode.
In 2011 wordt een extern advies ingewonnen over risicomanagement
Rapportage wordt in 2012 verwacht.
Het sluitstuk van de branchecode is de horizontale verantwoording, die mede
plaatsvindt in de vorm van dit jaarverslag.

College van Bestuur
Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de missie en strategie
van de instelling. De strategische beleidsvorming komt tot stand in overleg met
de faculteitsdirecties en de Hogeschoolraad. Het College van Bestuur stelt de
kaders vast waarbinnen de directeuren van de faculteiten 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.
Voor het College van Bestuur is 2011 een bewogen jaar. Collegevoorzitter
Olchert Brouwer kondigde in de tweede helft van 2010 zijn vervroegd pensioen
per 1 april 2011 aan, maar kan wegens een ernstig ongeluk zijn termijn niet
afmaken. Bridget Kievits, lid CvB, treedt van 1 januari tot en met 31 maart 2011
op als waarnemend voorzitter. Per 1 januari treedt Roos Eijsten aan als secretaris van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft eind 2010 Jet de
Ranitz benoemd als nieuwe voorzitter per 1 april 2011; door het wegvallen van
Olchert Brouwer is zij al vanaf januari betrokken bij belangrijke besluitvorming.
Na zijn herstel wordt in mei feestelijk afscheid genomen van Olchert Brouwer,
die zes jaar lang voorzitter is geweest.
In 2011 besteedt het College veel aandacht aan de werving van nieuwe
directeuren. Janneke van der Wijk treedt per 15 mei aan als directeur van het
Conservatorium. Bij zowel de Theaterschool als bij de Filmacademie wordt een
interim-directeur aangesteld, die beiden de opdracht krijgen het veranderingsproces in de faculteiten te begeleiden en in 2012 een gedragen beleidsplan af te
leveren op grond waarvan een nieuwe directeur kan worden geworven.
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Andere belangrijke aandachtspunten voor het College van Bestuur in 2011 zijn:
• het sectorplan kunstonderwijs, Focus op Toptalent, en de daaruit voortvloeiende reductie van studentenaantallen bij muziek, theater en dans.
Samen met het Conservatorium van Amsterdam is het College van Bestuur
nauw betrokken bij het formuleren van de ‘houtskoolschets’ muziek in het
sectorplan en de bijdrage van de AHK en het Conservatorium hieraan;
• voorbereiding instellingsplan en missie voor de periode 2013-2018. Het
instellingsplan legt de grondslag voor de bijdrage van de AHK aan het
sectorplan, de ambities op het gebied van de prestatieafspraken met het
ministerie van OCW in 2012, en een goed kwaliteitszorgsysteem met het
oog op de instellingsaudit in 2013;
• professionalisering van de examencommissies in overeenstemming met
de aanpassingen in de WHW en een verscherpt beleid voor toetsen en
beoordelen;
• studentenhuisvesting. De AHK heeft met ingang van 2012 acht appartementen per jaar beschikbaar voor buitenlandse studenten. Het College van
Bestuur blijft zich via de begeleidingscommissie Studeren in de Topstad
inspannen voor betere huisvesting voor alle studenten in Amsterdam;
• het begeleiden van veranderingsprocessen bij de Filmacademie en de
Theaterschool, die plaatsvinden onder leiding van de interim-directeuren;
• de gevolgen van nieuwe bekostigingssystematiek en langstudeerders,
het opzetten van het Profileringsfonds en het verkennen van vormen van
fondsenwerving;
• bezuinigingen op de kunsten en de weerslag daarvan op de toekomst
(-mogelijkheden) van de studenten. Er worden acties gevoerd en het
College van Bestuur steunt deze. Het College bespreekt de ontwikkelingen
met regelmaat met de faculteitsdirecties;
• de professionalisering van de planning en controlcyclus en deze voorzien
van een meerjarenbegroting;
• het onderzoeken van uitbreiding van de samenwerking met de Hogeschool
van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam, onder meer op het
gebied van podiumkunsten, erfgoed en archivistiek, bouwkunde en bouwkunst en de creatieve industrie;
• het weer oppakken en verstevigen van het overleg en de samenwerking
met Het Nationale Ballet wat betreft de Nationale Balletacademie.
Op de bestuurlijke agenda blijven de volgende punten staan voor 2012:
• prestatieafspraken in het kader van het Hoofdlijnenakkoord tussen het
ministerie van OCW en de HBO-raad;
• instellingsplan en voorbereiding op de instellingsaudit;
• uitwerking van het sectorplan, inclusief afspraken met Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht in dit kader;
• uitwerking van de samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam
en Universiteit van Amsterdam en het vormgeven van de inzet voor de
creatieve industrie;
• introductie van een controlcyclus kwaliteitszorg binnen de systematiek van managementrapportages, met onder andere aandacht voor
informatiemanagement;
• fondsenwerving en alumnibeleid;
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blijft plaatsvinden op basis van talent, ook als dit leidt tot de inschrijving
van onbekostigde studenten. Ook bespreekt de commissie de langstudeerdersproblematiek en de maatregelen die op dit gebied zijn voorzien met het
College van Bestuur.

• onderzoeksbeleid;
• ICT-strategie.

Samenstelling van het College van Bestuur
Olchert Brouwer, voorzitter (tot april 2011)
Jet de Ranitz, voorzitter (vanaf april 2011)
Bridget Kievits, lid
Roos Eijsten, secretaris (vanaf januari 2011)

De auditcommissie gaat akkoord met een voorstel van de Belastingdienst
om over te gaan op horizontaal toezicht, evenals met een door het College
van Bestuur opgestelde centrale richtlijn op het gebied van Europese
aanbestedingen.
De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening van 2010 goed, na een goedkeurende controleverklaring door de accountant. Ook keurt de Raad van Toezicht
de begroting voor 2012 goed.

Raad van Toezicht

Remuneratie, bezoldiging en benoemingen

De Raad van Toezicht komt in 2011 vijf keer bijeen. Dat is meer dan doorgaans, wat met name te maken heeft met de directeurswisselingen in de eerste helft van het jaar, waar de Raad dicht bij betrokken wil blijven. De voorzitter voert kennismakingsgesprekken met de nieuwe (interim-)directeuren, die
voorafgaand aan de reguliere vergadering van de Raad een presentatie geven.
De Raad spreekt zijn vertrouwen uit in de nieuwe aanstellingen. Tevens voert
de Raad exit-gesprekken met Leontien Wiering en Sytze van der Laan, scheidend directeuren van respectievelijk de Theaterschool en de Filmacademie.
In mei treedt Frans Leijnse toe tot de Raad van Toezicht. Hiermee is de Raad
met zeven leden voltallig volgens het reglement.

Financial audit
De auditcommissie van de Raad van Toezicht, bestaande uit Robert Israel en
Dolf van den Brink, is belast met het toezicht op het College van Bestuur op
het gebied van interne risicobeheersings- en controlesystemen en financiële
informatieverschaffing. Daarnaast fungeert de auditcommissie als aanspreekpunt voor de externe accountant, adviseert zij de Raad van Toezicht
over de aanstelling van de externe accountant en rapporteert zij jaarlijks over
diens functioneren.
De accountant spreekt tegenover de auditcommissie zijn waardering uit over
de wijze waarop de aanbevelingen in de managementletter door het College
van Bestuur zijn opgepakt. In verband met de functiescheiding in het betalingsverkeer wordt overeengekomen om een aantal financiële scans te laten
uitvoeren. De uitkomsten zijn positief; enkele van deze scans zullen in 2012
herhaald worden.
Op voorstel van het College van Bestuur gaat de auditcommissie akkoord
met een versnelde afschrijving van de gebouwen, wat op langere termijn
tot meer stabiliteit in de afschrijvingslasten zal leiden. Met betrekking tot
de veranderde bekostigingssystematiek voor het hoger onderwijs laat de
auditcommissie zich informeren over de maatregelen die het College van
Bestuur voor ogen staan. De auditcommissie onderschrijft dat de selectie
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Per 1 juni wordt een remuneratie- en selectiecommissie ingesteld onder voorzitterschap van Adriana Esmeijer en met Dolf van den Brink als enig lid. De
remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht inzake het aanpassen
van de bezoldiging van de leden. Door het hanteren van twee verschillende
bezoldigingsrichtlijnen voldeed de bezoldiging van de leden van de Raad van
Toezicht niet langer aan de richtlijnen uit de branchecode van de HBO-raad.
De Raad besluit daarom tot een verlaging naar het niveau uit de branchecode
in twee stappen.
Daarnaast adviseert de remuneratiecommissie de Raad van Toezicht over
een aanpassing in de bezoldiging van de nieuwe voorzitter van het College
van Bestuur. Bij de aanstelling baseerde de Raad van Toezicht zich op de in
de branchecode aangegeven bedragen. Omdat de indexering van de salarisgroepen in de HBO Adviesregeling nog niet gepubliceerd is, gaat de Raad
van Toezicht uit van de loonstijging die sinds juli 2008 in de CAO-HBO heeft
plaatsgevonden. Het salaris van de nieuwe voorzitter is vervolgens vastgesteld op € 120.000. De indexering volgens de code blijkt echter lager uit te
vallen. De Raad van Toezicht besluit om gedurende 2011 het inkomen van
de voorzitter te handhaven (€ 3.400 per jaar boven de norm) en te bevriezen
totdat het past binnen de normen van de HBO-code. Dit salaris is overigens
ruim onder het WNT-maximum (Wet Normering Topinkomens).

Thema’s
De belangrijkste thema’s voor 2011 zijn: de gevolgen van de economische
crisis, de bezuinigingen in de kunst- en cultuursector en de gevolgen hiervan voor de arbeidsmarkt en de afgestudeerden van de AHK, het sectorplan
kunstonderwijs en het instellingsplan 2013-2018. Met name over het instellingsplan wordt uitgebreid op strategisch niveau gesproken. Ter voorbereiding van het proces wordt de Raad van Toezicht om feedback gevraagd. Deze
feedback wordt, tezamen met de input van andere (externe) stakeholders
voorgelegd ter reflectie aan het directieteam.
Het College van Bestuur brengt twee dagen door met het directieteam om
de toekomst en richting van de AHK te bespreken, en deelt de uitkomsten
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hiervan met de Raad van Toezicht. Deze onderschrijft de gekozen richting: de
AHK kan meer zijn dan de som der delen en kan functioneren als een kwaliteitskeurmerk, zonder dat de identiteit van de faculteiten wordt aangetast.
Mede met het oog op de instellingstoets in 2013 en het sectorplan is het van
belang dat de AHK profiel kiest.
De Raad van Toezicht buigt zich daarnaast over de missie en dringt aan op
de toevoeging van een financiële paragraaf in het instellingsplan, op grond
waarvan onder druk van eventuele toekomstige bezuinigingen afgewogen
keuzes kunnen worden gemaakt.
De Raad van Toezicht laat zich door het hoofd P&O informeren over de stand
van zaken van het personeelsbeleid en spreekt haar vertrouwen uit over
de invulling van deze sleutelpositie. Bij deze gelegenheid worden ook de
resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2011 besproken.
Tevens buigt de Raad van Toezicht zich over de resultaten van de Nationale
Studentenenquête.

Extra activiteiten
De jaarlijkse ontmoetingsdag tussen de Raad van Toezicht en de faculteiten
staat in het teken van het beleid rond toetsen en beoordelen, mede naar
aanleiding van de maatschappelijke onrust die over dit onderwerp is ontstaan. Docenten en studieleiders van verschillende faculteiten schetsen een
duidelijk beeld van de professionele overwegingen die ten grondslag liggen
aan de beoordeling van talent en het toekennen van diploma’s. Aansluitend
vindt een discussie plaats tussen de Raad van Toezicht, het directieteam en
het College van Bestuur.
In 2011 vergadert de Raad van Toezicht eenmaal besloten met de accountant
en eenmaal besloten in het kader van een zelfevaluatie. Daarnaast spreekt
een delegatie van de Raad van Toezicht tweemaal met de Hogeschoolraad.

Hogeschoolraad
De Hogeschoolraad (HR) vergadert in 2011 vijf keer intern, en zes keer met
het College van Bestuur. Tijdens deze vergaderingen wordt onder andere
gesproken over de nieuwe bekostigingssystematiek, faculteitsoverstijgend
onderwijs, het Persoonlijk Ontwikkelingsbudget (POB), het medezeggenschapsreglement en de begroting voor 2012. In april voert de Hogeschoolraad
overleg met een afvaardiging van de Raad van Toezicht.

In mei zijn er verkiezingen voor de personeelsgeleding van de
Hogeschoolraad. De raad verwelkomt Marcel El Baz van het Servicebureau,
Patty van Hoften van de Reinwardt Academie en Henk Muller van de
Filmacademie als nieuwe leden.
In oktober moet de Hogeschoolraad afscheid nemen van voorzitter Elisabeth
Boender. Na een lang ziekbed overlijdt zij op 21 oktober. Tot het allerlaatste
moment zet Elisabeth zich in voor de raad. Mede dankzij haar is de positie
van de medezeggenschap op de AHK de afgelopen jaren versterkt.
In september vindt een tweedaagse scholing plaats, waarin onder andere
de rechten en plichten van de Hogeschoolraad worden toegelicht. Daarnaast
wordt vooruitgelopen op de evaluatie van het medezeggenschapsreglement
en wordt een jaaragenda opgesteld voor het studiejaar 2011-2012. Het College
van Bestuur is ook betrokken bij de training.
Ter voorbereiding op de behandeling van de begroting en middelenverdeling krijgt de Hogeschoolraad in november samen met afgevaardigden van
de faculteitsraden een training over de financiën van de AHK. In december
adviseert de Hogeschoolraad positief over de begroting voor 2012.

Samenstelling
Personeelsleden
Marcel El Baz, Servicebureau (vanaf juni)
Elisabeth Boender, de Theaterschool, voorzitter (tot oktober)
Bob Crezee, Reinwardt Academie (tot juni)
Marc de Graaf, Conservatorium van Amsterdam
Patty van Hoften, Reinwardt Academie (vanaf juni)
Donovan Hooghart, Servicebureau (tot juni)
Henk Muller, Nederlandse Film en Televisie Academie (vanaf juni)
Mieke Schut, Academie voor Beeldende Vorming
Vacature, Academie van Bouwkunst
Studentleden
Nanna Janby, Academie van Bouwkunst
Anne Korff de Gidts, Conservatorium van Amsterdam
Astrid Krijger, Academie voor Beeldende Vorming, vice-voorzitter (vanaf
september voorzitter)
Tim Nieburg, de Theaterschool (tot september)
Liza Silvius, Reinwardt Academie
Vacature, Nederlandse Film en Televisie Academie
Ambtelijk secretaris
Eva Traa, Conservatorium van Amsterdam

In november vindt een gesprek plaats tussen de Hogeschoolraad, de faculteitsraden en het College van Bestuur over het nieuwe instellingsplan. De
bijeenkomst wordt door de aanwezigen als positief ervaren. De HR is van plan
om het contact met de faculteitsraden in 2012 verder te vergroten.
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Rechtsbescherming

Commissies van Advies

College van Beroep voor de Examens

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

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 bestaat uit een externe voorzitter, een externe plaatsvervangend voorzitter en een aantal leden, werkzaam bij opleidingen van de AHK.
In 2011 wordt het reglement van orde geactualiseerd. De contracten met de
voorzitter en de vicevoorzitter worden per 1 januari 2012 verlengd met een
termijn van drie jaar.
Er worden vier beroepschriften bij de Cobex ingediend, alle betrekking
hebbend op een negatief bindend studieadvies. In geen van de gevallen
komt het tot een minnelijke schikking. De zaken worden in zitting behandeld. In twee gevallen (Filmacademie en Reinwardt Academie) wordt
het beroep ongegrond verklaard. De andere twee beroepen, beide bij de
Theaterschool, worden gegrond verklaard wegens het ontbreken van een
formele waarschuwingsbrief. Dit leidt tot een aanpassing van de Onderwijsen Examenregeling van de Theaterschool.

Adviescommissie bezwaarschriften
In 2011 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 vertrouwenspersonen, van wie twee intern en een extern. In 2011 geeft een van de vertrouwenspersonen een medewerker telefonisch advies naar aanleiding van een
melding van ongewenst gedrag. Het advies volstaat voor het verdere verloop
van de situatie. Er zijn geen andere meldingen of klachten die tot een procedure leiden.

Integriteitscode en klokkenluidersregeling
Er worden in 2011 geen zaken aangemeld.

Academie voor
Beeldende Vorming
Sybilla Baumann
docent beeldende vakken,
St. Michael College, Zaandam
Ton Flierman
adviseur organisatie en ontwikkeling
voor hoger onderwijs en musea
Marlous van Gastel
medewerker afdeling Kunsteducatie
Stedelijk Museum Amsterdam
Olga Mes
docent kunstvakken,
scholengemeenschap Lelystad en
organisator Nationaal Filmfestival
voor Scholieren
Stefan Strauss
beeldend kunstenaar
Anouk la Verge
medewerker afdeling Educatie
Nederlands Instituut voor
Mediakunst en docent basisjaar
Gerrit Rietveld Academie
Conservatorium
van Amsterdam
Na verschillende werkveldgesprekken stelt het Conservatorium van
Amsterdam in 2011 een nieuwe
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Commissie van Advies samen,
die in 2012 van start zal gaan.
Nederlandse Film en
Televisie Academie
Peter Adrichem
directeur Endemol Nederland
(vanaf mei)
Job ter Burg
editor
Petra Goedings
producent
Erik van Heeswijk
eindredacteur Digitaal VPRO
Hans van Helden
visual effects supervisor
Aliona van der Horst
documentairemaker
Mieke de Jong
scenarist
Paula van der Oest
regisseur
Ben Verbong
regisseur
Master Film
Peter Delpeut
regisseur
Bruno Felix
producent
Simon Field
producent
Frans van Gestel
producent (tot november)
Nelly Voorhuis
curator
Reinwardt Academie
Esther Agricola
directeur Bureau Monumenten en
Archeologie Gemeente Amsterdam
Carla van Boxtel
bijzonder hoogleraar, Erasmus
Universiteit Rotterdam en senior
onderzoeker, Universiteit van
Amsterdam
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Hester Dibbits
lector Reinwardt Academie
(vanaf augustus)
Richard Hermans
directeur Erfgoed Nederland
Riemer Knoop
lector Reinwardt Academie
(vanaf augustus)
Steph Scholten
directeur divisie Erfgoed,
Universiteit van Amsterdam
(voorzitter, vanaf september)
Peter Sigmond
voormalig directeur Collecties
Rijksmuseum Amsterdam
(voorzitter, tot september)
Siebe Weide
directeur Nederlandse
Museumvereniging

Florian Malzacher
dramaturg/curator Festival
Steirischer Herbst, Graz, Oostenrijk
master Kunsteducatie
Peggy Brandon
directeur Mocca
Antoine Gerrits
senior projectleider Cultuurnetwerk
Nederland
Britt Thomassen
educatief medewerker EYE
Filminstituut
Saundra Williams
hoofd talentontwikkeling Theater
Krater; zakelijk leider Black Magic
Woman
Marga Wobma-Helmich
adjunct-directeur Het Muziektheater
Amsterdam

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

Academie van Bouwkunst
Directie
Aart Oxenaar
Faculteitsmanager
Dorien Letschert
Studieleiders
Rogier van den Berg
hoofd opleiding Stedenbouw
Machiel Spaan
hoofd opleiding Architectuur
Marieke Timmermans
hoofd opleiding
Landschapsarchitectuur
Academie voor
Beeldende Vorming
Directie
Robert Smit
Faculteitsmanager
Corine van Arragon
Jaarteamcoördinatoren
Angelique de Heus
voltijd jaar 1
Joke Werkhoven
voltijd jaar 2
Robert Klatser
voltijd jaar 3
Jan Korevaar
voltijd jaar 4
Manon Habekotté
deeltijd jaar 1 en 2
Karen Oude Alink
deeltijd jaar 3 en 4
Leo Vroegindeweij
deeltijd instroom

DasArts
Anke Bangma
conservator hedendaagse kunst
Tropenmuseum, Amsterdam
en associate professor, National
Academy of the Arts, Bergen,
Noorwegen
Karim Benammar
filosoof
Marijke Hoogenboom
lector Kunstpraktijk en artistieke
ontwikkeling AHK
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Directies, studieleiders
en staf

86

87

Conservatorium
van Amsterdam
Directie
Janneke van der Wijk
(vanaf mei)
Hans van Beers
(ad interim, tot mei)
Michel Dispa
adjunct-directeur, hoofd Klassiek
en Docent muziek
Ruud van Dijk
adjunct-directeur,
hoofd Jazz en Popmuziek
Secretaris
Elisabeth Groot
Studieleiders
Thérèse de Goede
Oude muziek
Jack Pisters
Popmuziek
Adri Schreuder
Docent muziek
Nederlandse Film en
Televisie Academie
Directie
Sytze van der Laan
(tot september)
Renate Litjens
(ad interim, vanaf mei)
Hoofd financiën & faciliteiten
Hanneke Bloemendal
Studieleiders
Rob Arends
Scenario
Mieke Bernink
master Film
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Colette Bothof
Regie fictie (vanaf september)
Jelle van Doornik
Regie (tot september)
Michel de Graaf
Production design
Henk Muller
Productie
Harry Schreurs
Interactieve media/Visual effects
(IMVFX)
Dirk Teenstra
Camera/licht
René van Uffelen
Montage
Annemiek van der Zanden
Regie documentaire (vanaf februari)
Ben Zijlstra
Sound design
Reinwardt Academie
Directie
Teus Eenkhoorn
Hoofd bedrijfsvoering
Tim Lechner
Studieleiders
Nancy van Asseldonk
studieleider postpropedeuse
Hester Dibbits
lector Cultureel erfgoed en
studieleider masteropleiding
(vanaf augustus)
Jorna Kniese
studieleider propedeuse en course
director masteropleiding a.i.
de Theaterschool
Directie
Leontien Wiering
directeur (tot april)
Herma Hofmeijer
directeur (ad interim, vanaf april)
Aafje Terwey
adjunct-directeur
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Secretaris
Fien Bloemen

Studieleiding
Maria Wüst

Studieleiders
Jocelyn Bergland
5 o’clock class
Eddi de Bie
Jazz- en musicaldans
Jappe Claes
Regie
Jeroen Fabius
Amsterdam Master of Choreography
Dennis van Galen
Theaterdocent (waarnemend
vanaf september)
Jopie de Groot
Docent dans
Katja Hieminga
Theaterdocent (waarnemend
vanaf september)
Peter de Kimpe
Scenografie
Barbara Van Lindt
managing director DasArts
Angela Linssen
Moderne theaterdans
Bruin Otten
Theaterdocent (tot september)
Loes van der Pligt
Mime
Christopher Powney
Nationale Balletacademie
Gabriel Smeets
School voor Nieuwe
Dansontwikkeling
Gwenoële Trapman
Productie podiumkunsten
Ruut Weissman
Amsterdamse Toneelschool&
Kleinkunstacademie
Eddy Westerbeek
Techniek en theater

Servicebureau
Directie
Patrick Waller
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

master Kunsteducatie
Eindverantwoordelijk
Folkert Haanstra
lector Kunst- en cultuureducatie
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Personalia

Jet de Ranitz nieuwe voorzitter College van Bestuur

Olchert Brouwer neemt afscheid
Als voorzitter van de AHK heeft Olchert Brouwer zich zes jaar lang ingezet
voor de kwaliteit van het onderwijs. Een reeks zeer goede accreditaties
heeft de basis gelegd voor een instellingsaudit voor de AHK als geheel,
waarna de accreditatie voor de afzonderlijke bacheloropleidingen minder
ingrijpend zal zijn. Dankzij Brouwers omvangrijke netwerk in onderwijsland en
de politiek heeft hij de organisatie uitstekend en gezaghebbend vertegenwoordigd, zodat deze zich kon blijven concentreren op haar hoofdtaak: het verzorgen
van excellent onderwijs.
Onder Brouwers leiding is het opleidingenaanbod van de AHK verbreed
tot een uniek aanbod met diverse specialistische opleidingen, en masteropleidingen op alle vakgebieden. Het was zijn streven om de getalenteerde
studenten en docenten die de AHK rijk is zo veel mogelijk ruimte te geven.
Hij heeft hiervoor in de AHK de nodige organisatorische maatregelen genomen
die recht doen aan de eigenheid en uniciteit van de instituten. Ook is onder
zijn voorzitterschap de huisvesting afgestemd op de hoge kwaliteitsnormen
voor het onderwijs.
Op 12 mei neemt Olchert Brouwer feestelijk afscheid van de AHK.

Jet de Ranitz is per 1 april voorzitter van het College van Bestuur. De Ranitz
(1970) was sinds 2006 zakelijk directeur van Nederlands Dans Theater in
Den Haag. Zij heeft onder meer de volgende nevenfuncties: voorzitter van
Kunsten ‘92, vice-voorzitter van het bestuur van de HBO-raad, lid van
het dagelijks bestuur van SURF, en lid van de Raad van Toezicht van het
Institut Néerlandais in Parijs. Zij zet zich onder andere in voor de bevordering
van studentenhuisvesting in de regio Amsterdam en is lid van de Adviesraad
van woningcorporatie DUWO.

Janneke van der Wijk nieuwe directeur Conservatorium
Het College van Bestuur benoemt Janneke van der Wijk tot directeur van
het Conservatorium van Amsterdam. Zij volgt per 15 mei 2011 interimdirecteur Hans van Beers op. Janneke van der Wijk (1971) werd in 2008
de eerste directeur van Muziek Centrum Nederland (MCN), het landelijke
sectorinstituut voor de Nederlandse professionele muziek. Van der Wijk is
onder andere actief in de Europese associatie van conservatoria (AEC)
en het netwerk Chamber Music Europe, waarvan zij een van de oprichters
was. Zij studeerde Muziekwetenschap en Pedagogiek en Onderwijskunde
aan de Universiteit van Amsterdam.

Herma Hofmeijer interim-directeur van de Theaterschool
Leontien Wiering besluit om per 1 april 2011 terug te treden als directeur van
de Theaterschool. Na een unaniem positief advies van een delegatie uit de
Theaterschool, bestaande uit Aafje Terwey, Ruut Weissman, Gabriel Smeets,
Barbara Van Lindt en Eddy Westerbeek, besluit het College van Bestuur
om Herma Hofmeijer per 1 april aan te stellen als interim-directeur van de
Theaterschool.

Sytze van der Laan vertrekt bij Filmacademie
Sytze van der Laan treedt per 1 september terug als directeur van de
Nederlandse Film en Televisie Academie om weer als filmproducent actief te
worden. Interim-directeur Renate Litjens neemt vanaf 1 september de volledige
leiding van de Filmacademie op zich om het ingezette vernieuwingsproces
voort te zetten.

Peter van Mensch neemt afscheid als lector
Op 26 mei neemt Peter van Mensch afscheid als lector Cultureel erfgoed. Van
Mensch was vanaf 1978 verbonden aan de Reinwardt Academie, onder andere
als docent in zowel het bachelor- als het masterprogramma, als course director
van de masteropleiding en als lector Cultureel erfgoed. Hij heeft in deze periode
een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het curriculum en
de profilering van de Reinwardt Academie als toonaangevende beroepsopleiding. Zijn theoretische perspectief op de museologie heeft naam gemaakt in
zowel het nationale als het internationale werkveld.
Per 1 augustus volgen dr. Hester Dibbits en dr. Riemer Knoop Van
Mensch op. Dibbits is afkomstig van de vakgroep Etnologie van het
Meertens Instituut (KNAW), waar zij werkzaam was als onderzoeker en
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als onderzoeksleider. In 2010-2011 werkte zij als hoofdconservator bij het
Nederlands Openluchtmuseum. Knoop heeft een brede professionele achtergrond op het gebied van archeologie, monumentenzorg, musea en erfgoed door
functies bij onder andere het Rijksmuseum van Oudheden, de Vrije Universiteit
en de Universiteit van Amsterdam.

Onderwijs
Bacheloropleidingen

Opleidingenaanbod per 1 januari 2012

Ton Schaap nieuwe lector Stedenbouw, Design in Urbanism

Isat-code

Opleiding

Sinds 1 september 2011 is stedenbouwkundige Ton Schaap als lector Design
in Urbanism verbonden aan de Academie van Bouwkunst. Hij studeerde in
1982 af aan de Academie en is sindsdien werkzaam bij de Dienst Ruimtelijke
Ordening van de Gemeente Amsterdam. Schaap werd vooral bekend door de
ontwikkeling van het Oostelijk Havengebied en IJburg. Sinds 2004 is hij stadsstedenbouwer van Enschede.

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 theater

31-12-2015

39112

Docent muziek

31-12-2016

34739

Muziek
Klassieke muziek, Jazz, Popmuziek, Oude muziek

31-12-2016

Margot Rijven (Dans & Gezondheid) neemt afscheid
Margot Rijven, de grondlegger en drijvende kracht achter het unieke dansgezondheidsprogramma van de Theaterschool, neemt in 2011 afscheid van de
AHK. Ter gelegenheid van haar vertrek vindt op 24 november een symposium
plaats met internationale deskundigen op het gebied van het begeleiden van
danstalent, voeding en training.

In memoriam Elisabeth Boender
Op 21 oktober 2011 overlijdt na een lang ziekbed Elisabeth Boender, voorzitter
van de Hogeschoolraad van de AHK en docent filosofie en theatergeschiedenis aan de Theaterschool. Meer dan 25 jaar, en tot het laatste moment, was
Boender buitengewoon betrokken bij de hogeschoolgemeenschap.

Accreditatie t/m

Masteropleidingen

Opleidingenaanbod per 1 januari 2012
Isat-code

Opleiding

44739

Muziek

Accreditatie t/m

49103

Choreografie

31-12-2013

49105

Opera

16-07-2014

44874

Theater

09-06-2015

24-07-2012

44733

Film

31-08-2015

44336

Architectuur

21-09-2015

44337

Landschapsarchitectuur

21-09-2015

44338

Stedenbouw

21-09-2015

70038

Museology*

20-12-2016

49117

Kunsteducatie

02-10-2017

*niet-bekostigde masteropleiding
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Studenten

Nationaliteit
totaal

Nederlands

Europese Unie

2943

2278
(77%)

457
(16%)

niet
Europese Unie

Populatie
Totaal aantal studenten AHK
(peildatum 1 oktober 2011)
2011

2.943 studenten

2010

3.010 studenten

2009

2.966 studenten

2008

2.940 studenten

208
(7%)

Selectiviteit en instroom

(peildatum 1 oktober 2011: alle studenten die op de peildatum aan een nieuwe
opleiding aan de AHK starten)

Aantal studenten per faculteit
(peildatum 1 oktober 2011)

bacheloropleidingen
		
bachelor
voltijd

bachelor
deeltijd

Academie van Bouwkunst

master
246

totaal
246

Academie voor
Beeldende Vorming

169

Conservatorium van
Amsterdam

690

171

861

Nederlandse Film en
Televisie Academie

315

19

334

Reinwardt Academie

550

52

602

de Theaterschool

525

20

545

38

38

546

2.943

148

master Kunsteducatie
totaal

2.249

148

317

Man-vrouwverdeling

196

man

vrouw

2943

1254

1689

2010

2009

2008

man

1.289

1.271

1.257

vrouw

1.721

1.695

1.683

209

495 79

n.v.t.

163

1836

165

masteropleidingen

97

totaal

1134

80

59

352

68

63 11*

n.v.t. 12

103 11

30

17

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 2011; zijn in januari 2012 aan de opleiding begonnen
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Leeftijdsopbouw bachelor- en masterstudenten

Afstudeerders en uitval

2011

2010

2009

2008

<18

51

45

52

65

18-20

472

695

673

644

21-23

964

928

892

895

24-26

715

631

620

595

>27

741

711

729

741

2010-2011

Vooropleidingen en voorbereidende cursussen
Aantal cursisten

(peildatum 1 oktober 2011)
2011

2010

2009

2008

Nationale Balletacademie
(de Theaterschool)

100

101

100

96

5 o’clock class
(de Theaterschool)

56

37

39

36

vooropleiding Muziek
(Conservatorium van Amsterdam)

60

67

85

88

afdeling Jong talent
(Conservatorium van Amsterdam)

108

91

78

73

voorbereidende cursus Architectuur

7

11

14

11

voorbereidende cursus Stedenbouw
en landschapsarchitectuur

13

10

12

8

In 2011 stromen 21 deelnemers van de 5 o’clock class door naar een dansvakopleiding, waarvan 20 naar een opleiding van de Theaterschool. Van de in
2011 toegelaten studenten in de balletopleiding van de Theaterschool zijn er 4
afkomstig uit de eigen vooropleiding. Bij het Conservatorium van Amsterdam
komen 44 eerstejaarsstudenten uit eigen vooropleidingen. Aan de Academie
van Bouwkunst komen 6 studenten Architectuur uit de eigen voorbereidende
cursus en 6 studenten uit de voorbereidende cursus Stedenbouw en landschapsarchitectuur.

bachelor

master

totaal

totaal

n.v.t.
n.v.t.

22
16

24
17

22
51

Academie voor
Beeldende Vorming
afstudeerders
uitvallers

81
32

n.v.t.
n.v.t.

60
31

69
48

Conservatorium
van Amsterdam
afstudeerders
uitvallers

164
65

92
25

241
56

227
91

Nederlandse Film en
Televisie Academie
afstudeerders
uitvallers

47
1

7
0

66
13

62
12

Reinwardt Academie
afstudeerders
uitvallers

82
55

15
2

92
111

82
55

de Theaterschool
afstudeerders
uitvallers

112
60

3
0

127
62

133
61

master Kunsteducatie
afstudeerders
uitvallers

n.v.t.
n.v.t.

14
3

14
6

8
6

Bindend studieadviezen propedeutische fase
2010-2011

2009-2010

2008-2009

Academie voor
Beeldende Vorming

6

6

8

Conservatorium
van Amsterdam

2

2

3

Nederlandse Film en
Televisie Academie

2

0

0

Reinwardt Academie

20

35

5

6

4

14

36

47

30

totaal
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2008-2009

Academie van Bouwkunst
afstudeerders
uitvallers

de Theaterschool
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Gemiddelde studieduur

Afstudeerfonds

bacheloropleidingen

Aan zeven studenten wordt naar aanleiding van hun aanvraag een tegemoetkoming uit het Afstudeerfonds als bedoeld in artikel 7.51 WHW toegekend.
Er worden nog geen toekenningen gedaan vanuit het Profileringsfonds.

2010-2011

2009-2010

2008-2009

Academie voor
Beeldende Vorming

3,7

3,9

3,6

Conservatorium
van Amsterdam

3,9

3,9

3,4

Nederlandse Film en
Televisie Academie

4,0

4,3

4,0

Reinwardt Academie

4,4

4,6

4,0

de Theaterschool

4,0

4,3

4,0

2010-2011

2009-2010

2008-2009

Academie van Bouwkunst

5,7

6,3

4,6

Conservatorium
van Amsterdam

2,1

2,3

1,8

Nederlandse Film en
Televisie Academie

2,5

-

-

Reinwardt Academie

-

2,5

-

de Theaterschool

2,0

2,1

1,5

master Kunsteducatie

2,1

2,4

1,8

masteropleidingen

Studie en handicap
De begeleiding van studeren met een functiebeperking vindt plaats in
samenwerking tussen de coördinator Studie en handicap en de studentendecanen.
In 2011 krijgen dertig studenten van verschillende faculteiten extra studiebegeleiding door de coördinator. Via de facultaire bibliotheken wordt dyslexiesoftware beschikbaar gesteld aan studenten. Aan de cursus faalangst
nemen negen studenten deel uit verschillende studierichtingen. Ook wordt
een trainingsmiddag voor docenten gegeven over faalangst met twaalf deelnemers uit vijf faculteiten.. Beide worden verzorgd in samenwerking met het
Bureau Studentenpsychologen van de Universiteit van Amsterdam.
Feedback over Studie en handicap wordt verkregen via de Nationale
Studentenenquête (NSE) en een eigen enquête van de AHK.
Ook wordt in 2011 extra aandacht besteed aan de communicatie over Studie en
handicap door het verbeteren en uitbreiden van de informatie op het intranet.

Berekend is de periode tussen het studiejaar van de eerste inschrijving en het einde van
het studiejaar 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.
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Arbeidsmarkt
afgestudeerden
Indien werkzaam:
aandeel
zelfstandigen

Indien werkzaam:
werkzaam als
scheppend/
uitvoerend
kunstenaar/
vormgever/
ontwerper

Indien werkzaam:
werkzaam als
docent

Indien werkzaam:
werkzaam als beleidsmatig/management/
organisatorisch
medewerker

aandeel
zelfstandigen

Academie van
Bouwkunst
33%

100%

0%

35%

38%

86%

73%

100%

59%

23%

76%

75%

29%

50%

48%

94%

41%

12%

67%

78%

100%

44%

de Theaterschool
dans

10%

Conservatorium
van Amsterdam

werkzaam als
docent

werkzaam als beleidsmatig/management/
organisatorisch
medewerker

de Theaterschool
theater

33%

Academie voor
Beeldende Vorming

werkzaam als
scheppend/
uitvoerend
kunstenaar/
vormgever/
ontwerper

master Kunsteducatie

Veel afgestudeerden combineren verschillende werkzaamheden, waardoor het totaal per
faculteit hoger uitvalt dan 100%.
Bron: HBO-monitor
Nederlandse Film en
Televisie Academie
74%

100%

6%

6%

Reinwardt
Academie
18%

12%
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12%

92%

100
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werkloos
2011

werkloos
2010

werkloos
2009

gemiddelde werkloosheid 2007-2011

Prijzen

landelijk gemiddelde
kunstonderwijs 2011

Academie van
Bouwkunst

0%

8%

Academie voor
Beeldende Vorming

8%

0%

7%

4%

11%

Conservatorium
van Amsterdam

11%

5%

16%

9%

6%

Nederlandse Film en
Televisie Academie

11%

0%

9%

6%

11%

Reinwardt
Academie

15%

3%

0%

7%

14%

de Theaterschool
theater

3%

5%

10%

5%

4%

de Theaterschool
dans

14%

7%

0%

9%

11%

master Kunsteducatie

10%

18%

AHK

10%

3%

9%

9%

7%

Academie van Bouwkunst
Txell Blanco Diaz en Egle
Suminskaite, eerste prijs,
Europan 11
Jan Martijn Eekhof, eerste
prijs, Archiprix 2011
Thomas van Nus, eervolle
vermelding, Archiprix 2011
Academie voor
Beeldende Vorming
Gloria Silva Trigueros, tweede
prijs striptekenwedstrijd,
Stripmuseum Groningen
Rianne Sponselee en Soraya
Welvaart, MediaCultuurprijs 2011,
MediaCultuur: Kunst als mediacoach
Conservatorium
van Amsterdam
Studenten
Woo Bang (gitaar, Sweelinck
Academie), Van Vossenprijs en
publieksprijs, finale van het concours
van de EGTA Nederland (European
Guitar Teachers’ Association);
eerste prijs, EGTA-gitaarconcours,
Rotterdam, in de categorie
t/m 17 jaar
Didel Bish (piano) en Amarins
Wierdsma (viool), eerste prijs,
Kamermuziekconcours van het
Kamermuziekfestival, Hoorn
Jacopo Brusa (orgel) tweede prijs,
7e Fano Adriano International
Organ Competition
Jasper van Damme (saxofoon),
finalist van de European Jazz
Competition 2011
Judith van Driel (viool, alumna),
Marleen Wester (viool, alumna),
Mark Mulder (altviool) en
David Faber (cello, alumnus), Dudok
Kwartet, eerste prijs,
Eerste Internationale Strijkkwartet
Concours, Radom

Anna-Magdalena den Herder
(altviool), eerste prijs, Tweede
Nationale Altvioolconcours,
Amsterdam
Dániel Mester (saxofoon),
Sri Hanuraga (piano), Paul
Rutschka (contrabass) en Roald
Becher, (drums), Daniel Mester
Quartet, winnaar bandfinale,
Keep an Eye Jazz Award, Stichting
Keep an Eye, Amsterdam,
in de categorie bands
Hannes Minnaar (piano), Maria
Milstein (viool) en Gideon den
Herder (cello), Van Baerle Trio,
eerste prijs en Radio4talent van
het jaar, Vriendenkrans Concours;
eerste prijs en publieksprijs, Lyon
International Chamber Music
Competition, Lyon
Dineke Nauta (saxofoon),
eerste prijs, Nationale finale van
de Stichting Jong Muziektalent
Nederland (SJNM)
Lars Niederstrasser (sopraansaxofoon), Peter Vigh (altsaxofoon),
Kirstin Niederstrasser (tenorsaxofoon) en Eva van Grinsven
(baritonsaxofoon), Berlage Saxophone
Quartet, eerste prijs en publieksprijs,
het tweede Internationale OnWings!
Presentatieconcours, Groningen;
juryprijs en publieksprijs, Storioni
Festival, Den Bosch; beurs
voor concerttour door Duitsland
2012-2013, Deutsche
Musikwettbewerb, Berlijn
Tosca Opdam (piano), eerste prijs
en ‘Kramer-van Zweden’-prijs,
Oscar Backconcours
Olga Paschenko (fortepiano),
eerste prijs, International
Fortepiano Competition van de
Anton Bruckner Private University,
Schloss Kremsegg, Oostenrijk

De masteropleidingen van de Academie van Bouwkunst en de master Kunsteducatie doen
in 2011 voor het eerst mee aan de monitor. Bron: HBO-monitor
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
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Krisna Pijloo (gitaar, Sweelinck
Academie), eerste prijs, concours
van de EGTA Nederland (European
Guitar Teachers’ Association), in de
leeftijdscategorie van 14 t/m 17 jaar
Prawira Pijloo (gitaar, Sweelinck
Academie), tweede prijs, concours
van de EGTA Nederland (European
Guitar Teachers’ Association) in
de categorie t/m 12 jaar; eerste prijs,
EGTA-gitaarconcours, Rotterdam,
in de categorie t/m 12 jaar
Anthony Romaniuk (fortepiano),
eerste prijs, Westfield International
Fortepiano Competition, Ithaka,
Verenigde Staten
Svenja Staats (viool, Sweelinck
Academie), eerste prijs en publieksprijs, landelijke finale van het Prinses
Christina Concours, in de categorie
12 t/m 14 jaar
David Stapel (bas) en Paul Bos
(drums), Evant Garden, MCN-beste
muzikantenprijs, MCN
Anna Stegmann (blokfluit),
Link-prijs 2011
Yori Swart (zang), eerste prijs,
De Grote Prijs van Nederland
Oxana Thijssen (harp, Sweelinck
Academie), eerste prijs, Nationale
finale van de Stichting Jong
Muziektalent Nederland (SJNM)
Viktor Yuandong Mattsson
(piano), eerste prijs, Carl Filtsch
International Competition, festival
voor jonge pianisten en
componisten, Sibiu, Roemenië
Alumni
Stephanie Brandt (blokfluit), Ruth
Dyson (blokfluit), Eva Gemeinhardt
(blokfluit), Hester Groenleer (blokfluit) en María Martínez Ayerza
(blokfluit), Seldom Sene, interpretation prize, International Chamber
Music Competition, Illzach, Frankrijk
Nadia Wijzenbeek (viool), Ylvali
Zilliacus (altviool) en Marie
MacLeod (cello), Lendvai String
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Trio, Kersjesprijs 2011, Kersjesfonds
Maria Milstein (viool), prijs voor de
beste uitvoering van een 19e eeuwse
sonate, Internationaal Vioolconcours
Premio Rodolfo Lipizer, Italië
Nederlandse Film en
Televisie Academie
Studenten
Guusje van Deuren (productie),
NVS Producenten Award, Nederlands
Film Festival, Utrecht voor Geen weg
terug en kluizenaar
Bogomir Doringer (Master of Film),
opgenomen in de HOT100 (2011) van
het Virtueel Platform: een selectie
van de beste afstudeerders van alle
Nederlandse (kunst)academies en
universiteiten op het terrein van
design, theorie en ontwikkeling van
nieuwe media
Anne-Marieke Graafmans (regie
documentaire), eerste prijs Cultuur
= …?, cultuurbewust.nl, Utrecht; JT
Publieksprijs, Scenecs Film Festival,
Amersfoort voor Lieve Anne-Marieke
(derdejaarsdocumentaire)
Anne-Marieke Graafmans
(regie documentaire), VPRO
Documentaireprijs; NCP Holland
Publieksprijs Keep an Eye
Filmacademie Festival, Amsterdam;
Tuschinski Award, Pathé Cinemas,
Nederlands Film Festival, Utrecht;
nominatie Best Director, Sichuan TV
Festival, Sichuan, China; publieksprijs VERS Awards, Amsterdam;
nominatie Best International Student
Film, IDFA, Amsterdam voor Als ik
jou niet had
Martie Jurkiewicz (regie documentaire), wildcard, Nederlands
Fonds voor de Film, Nederlands Film
Festival, Utrecht voor Dochters
Tim Kerbosch (camera/licht), VCP
Kodak Student Commercial Award,
Keep an Eye Filmacademie Festival,
voor commercial Doe een wens
Niels van Koevorden (regie docu-
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mentaire), Silver Gentian, Trento
Film Festival voor Winterslaap in
Lukomir
Shariff Korver (regie fictie),
Nassenstein Prijs, Endemol
Nederland, Keep an Eye
Filmacademie Festival, Amsterdam;
beste fictie, Scenecs Film Festival,
Amersfoort voor Geen weg terug
Sjoerd Oostrik (regie documentaire), wildcard, Nederlands Fonds
voor de Film, Nederlands Film
Festival, Utrecht voor Destiny
Joep van Osch (regie documentaire), Casper Eskes (productie),
VERS Award, VERS, Amsterdam
voor Farewell Facebook (tweedejaarsdocumentaire)
David van Wassem (regie fictie),
Benjamin Sparschuh (camera),
Luuk Hoogstraten (sound design),
Lies Hoogendoorn (production
design), Benny Stroet (productie),
Brandfighters - My T-Mobile, voor
commercial My T-Mobile
Alumni
Thijs Schreuder (regie documentaire, 2009), Filmprijs van de Stad
Utrecht, Nederlands Film Festival,
Utrecht voor When the War Ends
Nelleke Koop (regie documentaire,
2009), Mediafondsprijs Documentaire
2011, Mediafonds, IDFA, Amsterdam
Reinwardt Academie
Imke Duijf, Van Menschprijs voor de
beste erfgoedtheoretische scriptie,
Reinwardt Academie, Amsterdam
de Theaterschool
Studenten
Eline Baks, Juul Dekker, Sofie
Doeland, Lisanne Hakkers, Roos
Matla en Teunis Ruiten, eerste
lichting opleiding Scenografie,
Top Naeff Prijs, de Theaterschool,
Amsterdam
Fleur van den Berg (Mime), Best
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of ITs on Tour Prijs, ITs Festival,
Amsterdam voor Gaan
Nathan Brahne en Lisanne
Kottenhage (Nationale
Balletacademie), Beurs, Dansersfonds
‘79, Het Muziektheater, Amsterdam
Julian Hetzel (DasArts - Master of
Theatre), Eager Beaver Award, ARTE
Creative voor The Benefactor
Maika Knoblich (DasArts - Master
of Theatre), Huis a/d Werf Pitch, Huis
a/d Werf, Utrecht voor Heide
Lynn Meijer en Art Srisayam (Jazzen musicaldans), Publieksprijs The
Hague Moves, Stichting Culturalis,
Den Haag voor Tuning
Simon Tanguy (SNDO), ITs
Choreography Award 2011, ITs
Festival, Amsterdam voor Japan
George Tobal (Amsterdamse
Toneelschool&Kleinkunstacademie),
Best of ITs on Tour Prijs; ITs Parade
Parel, ITs Festival, Amsterdam voor
Vertreksvergunning
Alumni
Joeri Dubbe (Nationale
Balletacademie), Prijs van de
Nederlandse Dansdagen Maastricht
2011, Nederlandse Dansdagen,
Maastricht
Mischa van Leeuwen (Nationale
Balletacademie), Prijs van Verdienste
2011, Dansersfonds ‘79, Het
Muziektheater, Amsterdam
Christoph Leuenberger en Lea
Martin (SNDO), Zwaan 2011 voor
de meest indrukwekkende dansproductie, Nederlandse Dansdagen,
Maastricht voor Trip en masse
(Dansgroep Amsterdam)
Anja Müller (Amsterdam Master
of Choreography), Jury award of the
100° Festival Berlin 2011, Hebbel am
Ufer Theater, Berlijn
voor Interpassive Paradise
Bas van Rijnsoever en Floor
van Leeuwen (Mime),
Mus op de Parade 2011, voor Een
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Internationalisering
en beursprogramma’s

soft-erotische voorstelling over
zo’n beetje alles van MTG BLONT
Joachim Robbrecht (Regie),
Charlotte Köhler Prijs 2011, Prins
Bernhard Cultuurfonds
Nadia Tsulukidze (DasArts Master of Theatre),
geselecteerd voor NEU/NOW festival,
European League of Institutes of the
Arts (ELIA), Tallinn, Estland voor
Ready for Love or Seven Fragments
of Identity

AHK Internationaliseringsfonds
De AHK biedt studenten de mogelijkheid van een financiële tegemoetkoming voor reis- en verblijfkosten voor
een buitenlandse studieperiode of
stage. In 2011 ontvangen 65 studenten een toekenning. Veruit de meeste
studenten vragen de beurs aan voor
een bestemming buiten Europa. De
meest voorkomende bestemming is
New York (17 beurzen).
De meeste aanvragers zijn studenten
van de Reinwardt Academie, de afdeling Dans van de Theaterschool en
het Conservatorium van Amsterdam.
Van de toekenningen worden er 41
gebruikt voor stages, 18 voor een studieperiode en 6 voor het op uitnodiging deelnemen aan een prestigieus
festival of tentoonstelling. In deze
laatste categorie gaat het vooral om
studenten van de Nederlandse Film
en Televisie Academie. Het totale
budget voor 2011 is € 40.000.
Erasmusprogramma
In 2011 nemen 17 studenten aan
de AHK deel aan het beurzenprogramma van de Europese
Commissie, het Erasmusprogramma.
Van deze beurzen worden er 13
gebruikt door studenten van de
Reinwardt Academie voor hun stages
bij Europese musea. Via dit uitwisselingsprogramma vervullen negen
docenten een gastdocentschap aan
een buitenlandse instelling.
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Beurzen voor vervolgstudies
in het buitenland
VSBfonds Beursprogramma
de Theaterschool
Suzanne Ris, Peridance Capezio
Center, New York
Reinwardt Academie
Shomara Roosblad, Master of
Fashion Journalism, London College
of Fashion
Academie voor Beeldende
Vorming
Merlijn van der Hoeven,
master in glas en keramiek, St. Lucas
Academie, Gent
HSP Huygens
Talentenprogramma
Conservatorium van Amsterdam
Marike van Dijk, University of
New York
Philippe Lemm, slagwerk,
Manhattan School of Music,
New York
Yuri van Nieuwkerk, piano,
University of Stavanger, Noorwegen
Prins Bernhard Cultuurfonds
Conservatorium van Amsterdam
Efraim Schulz-Wackerbarth,
drums, Manhattan School of
Music, New York
Remon Holsbergen, piano,
Staatliche Hochschule für
Musik, Freiburg
Karen Dekker, viool, Manhattan
School of Music, New York
Jorn Swart, jazz piano, Aaron
Copland School of Music, New York
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Instellingstarieven

de Theaterschool
Gwen Albers, toneel, Stella Adler
School, New York
Suzanne Ris, MA Dans, Peridance
Capezio Center, New York
Markoesa Hamer, MA Acting for
Screen, University of Londen

Instellingstarieven 2011-2012
Reguliere bachelor- en masteropleidingen
voltijd niet-EER
4.000
voltijd niet-EER herinschrijver*
3.000
voltijd 2e bachelor of master
4.000
voltijd 2e bachelor of master, herinschrijver*
2.250

Nederlandse Film en
Televisie Academie
Elizabeth Rocha Salgado, MA
Contemporary Film and Audiovisual
Studies, Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona

Inkomende studenten
Huygens Scholarship
Programme
Conservatorium van Amsterdam
Andrea Friggi (Italië)
Dimitar Dimitrov (Bulgarije)
Daniel Mester (Hongarije)
Atsuko Takano (Japan)
Daniel Quiles Cascant (Spanje)
de Theaterschool
Gilad Ben Ari (Polen)
Manolis Tsipos (Griekenland)
Reinwardt Academie
Dorota Kawecka (Polen)

deeltijd niet-EER
deeltijd niet-EER herinschrijver*
deeltijd 2e bachelor of master
deeltijd 2e bachelor of master, herinschrijver*

3.500
3.000
3.500
2.250

deeltijd
30 jaar en ouder

1.713
1.713

niet-bekostigde opleidingen
Master of Museology

9.960

Examengeld
extraneus

900

Vooropleiding
jong talent muziek
vooropleiding muziek
vooropleiding dans

1.100
1.100
850

voorbereidende cursus Architectuur
voorbereidende cursus Stedenbouw
en Landschapsarchitectuur

2.550
1.713

Het wettelijke tarief voor voltijdse, bekostigde opleidingen voor het studiejaar 2011-2012 is
door het ministerie van OCW vastgesteld op € 1.713.
* Met herinschrijver wordt bedoeld een student die zich binnen dezelfde bachelor- of
masteropleiding opnieuw inschrijft. Studenten die zich na afronding van hun bachelor
inschrijven voor een master komen niet voor het lagere tarief in aanmerking.
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Personeel

Verhouding vast/tijdelijk (in dienstverband)

Alle cijfers in dit hoofdstuk hebben als peildatum 31 december 2011.

2011
Academie van
Bouwkunst

2010
Academie van
Bouwkunst

2011
Academie voor
Beeldende Vorming

vast 78%
tijdelijk 22%

vast 77%
tijdelijk 23%

vast 89%
tijdelijk 11%

vast 82%
tijdelijk 18%

2011
Conservatorium
van Amsterdam

2010
Conservatorium
van Amsterdam

2011
Nederlandse
Film en Televisie
Academie

2010
Nederlandse
Film en Televisie
Academie

vast 62%
tijdelijk 38%

vast 62%
tijdelijk 38%

vast 78%
tijdelijk 22%

vast 85%
tijdelijk 15%

2011
Reinwardt
Academie

2010
Reinwardt
Academie

2011
de Theaterschool

2010
de Theaterschool

vast 80%
tijdelijk 20%

vast 82%
tijdelijk 18%

vast 76%
tijdelijk 24%

vast 78%
tijdelijk 22%

2011
Algemeen

2010
Algemeen

2011
Totaal

2010
Totaal

vast 78%
tijdelijk 22%

vast 76%
tijdelijk 24%

vast 73%
tijdelijk 27%

vast 74%
tijdelijk 26%

2010
Academie voor
Beeldende Vorming

Omvang personeelsbestand (in dienstverband)
Personen

onderwijs

bedrijfsvoering

totaal

2011

2010

2011

2010

2011

2010

Academie van
Bouwkunst

10

7

17

21

27

28

Academie voor
Beeldende Vorming

41

39

16

18

57

57

Conservatorium
van Amsterdam

306

297

53

54

359

351

Nederlandse Film en
Televisie Academie

47

44

21

21

68

65

Reinwardt Academie

31

30

19

19

50

49

de Theaterschool

176

165

55

50

231

215

Algemeen*

24

23

76

81

100

104

Totaal

586

572

257

260

843

832

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. Om te bepalen of een medewerker behoort tot het onderwijsgevend of het ondersteunend personeel wordt in 2011 een nieuwe definitie gehanteerd.
De cijfers over 2010 zijn met terugwerkende kracht aan deze nieuwe definitie aangepast.
* A lgemeen omvat het College van Bestuur, het Servicebureau, de lectoraten, de master
Kunsteducatie en de Hogeschoolraad.

fte (in dienstverband)

onderwijs

bedrijfsvoering

totaal

2011

2010

2011

2010

2011

2010

Academie van
Bouwkunst

3,6

3,0

13,1

14,2

16,7

17,2

Academie voor
Beeldende Vorming

23,0

24,5

11,4

12,0

34,4

36,5

Conservatorium
van Amsterdam

123,8

122,2

34,4

33,5

158,2

155,7

Nederlandse Film en
Televisie Academie

33,0

28,9

17,0

19,1

50,0

48,1

Reinwardt Academie

21,4

22,2

15,4

14,7

36,8

36,9

de Theaterschool

83,2

85,2

32,6

30,3

115,8

115,6

Algemeen

9,5

7,8

63,7

63,5

73,2

71,2

Totaal

297,5

293,9

187,5

187,3

485,1

481,2
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Verhouding loondienst vs. freelance

Man-vrouwverdeling

(onderwijs, in fte)

loondienst

freelance

totaal

Academie van
Bouwkunst

3,6

8,4

12,0

70 %

Academie voor
Beeldende Vorming

23,0

0,4

23,4

2%

Conservatorium
van Amsterdam

123,8

7,2

131,0

5%

Nederlandse Film en
Televisie Academie

33,0

8,9

41,9

21%

Reinwardt Academie

21,4

3,9

25,3

15%

de Theaterschool

83,2

30,3

113,5

27%

freelance %

Algemeen

9,5

1,7

11,2

15%

Totaal

297,5

60,8

358,3

17%

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
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2011
Academie van
Bouwkunst

2010
Academie van
Bouwkunst

2011
Academie voor
Beeldende Vorming

2010
Academie voor
Beeldende Vorming

mannen 66,7%
vrouwen 33,3%

mannen 65,4%
vrouwen 34,6%

mannen 49,1%
vrouwen 50,9%

mannen 49,1%
vrouwen 50,9%

2011
Conservatorium
van Amsterdam

2010
Conservatorium
van Amsterdam

2011
Nederlandse
Film en Televisie
Academie

2010
Nederlandse
Film en Televisie
Academie

mannen 68,5%
vrouwen 31,5%

mannen 70,5%
vrouwen 29,5%

mannen 58,8%
vrouwen 41,2%

mannen 64,1%
vrouwen 35,9%

2011
Reinwardt
Academie

2010
Reinwardt
Academie

2011
de Theaterschool

2010
de Theaterschool

mannen 30,0%
vrouwen 70,0%

mannen 30,6%
vrouwen 69,4%

mannen 45,6%
vrouwen 54,4%

mannen 46,3%
vrouwen 53,7%

2011
Algemeen

2010
Algemeen

2011
Totaal

2010
Totaal

mannen 37,3%
vrouwen 62,7%

mannen 40,2%
vrouwen 59,8%

mannen 55,3%
vrouwen 44,7%

mannen 56,5%
vrouwen 43,5%
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Leeftijdsverdeling personeelsbestand
0 - 24

25 - 34

35 - 44

Leeftijdsverdeling docenten
45 - 54

55+

0 - 24

25 - 34

35 - 44

0.2%

5.9%

19.7%

45 - 54

55+

Academie van
Bouwkunst

0%

14,8%

29,6%

44,4%

11,1%

Academie voor
Beeldende Vorming

0%

12,3%

26,3%

29,8%

31,6%

Conservatorium
van Amsterdam

1,4%

10,1%

18,6%

34,1%

4,4%

17,6%

47,1%

30,9%

Reinwardt
Academie

2,0%

14,0%

28,0%

34,0%

22,0%

de Theaterschool

0,5%

4,6%

18,4%

35,9%

19,3%

26,5%

2011

2010

2009

2008

2007

48,5

48,2

48,1

47,9

47,3

Ziekteverzuim
2011

2010

2009

Onderwijs

2,74%

2,44%

2,06%

Bedrijfsvoering

5,63%

5,41%

5,91%

Totaal AHK

3,77%

3,51%

3,50%

Totaal hbo

4.10%

4,20%

4,27%

2011

2010

Academie van
Bouwkunst

2,52%

2,07%

Academie voor
Beeldende Vorming

5,25%

5,44%

Conservatorium
van Amsterdam

2,47%

2,33%

Nederlandse Film en Televisie Academie

5,20%

4,53%

Reinwardt Academie

5,79%

11,90%

de Theaterschool

3,50%

2,25%

Algemeen

6,46%

5,13%

Totaal

3,77%

3,51%

Ziekteverzuim per faculteit

40,6%

Algemeen

2,4%

Gemiddelde leeftijd

35,8%

Nederlandse Film en
Televisie Academie
0,0%

39%

35.2%

28,9%

22,9%

Totaal

1,0%

9,7%

20,4%

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

35,3%

33,5%
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Verzuim per personeelscategorie per faculteit
onderwijs

bedrijfsvoering

Academie van
Bouwkunst

0,17%

3,10%

Academie voor
Beeldende Vorming

5,23%

5,05%

Conservatorium
van Amsterdam

1,83%

6,31%

Nederlandse Film en Televisie
Academie

4,93%

5,40%

Reinwardt Academie

5,18%

6,39%

de Theaterschool

3,02%

4,19%

Algemeen

0,93%

6,96%

Totaal

2,74%

5,63%

Langdurige ziektegevallen worden besproken in het sociaal-medisch overleg,
waaraan de bedrijfsarts, de leidinggevende en de adviseur P&O deelnemen.
In 2011 vindt het sociaal medisch overleg achtmaal plaats.

Aantal deelnemers arbeidsvoorwaarden
2011

2010

2009

Seniorenregeling (SOP)

25

24

23

Uitruil eindejaarsuitkeringreiskosten

433

424

297

NS-korting

38

34

35

Zorgverzekering: korting
op premie

334

317

307

Spaarloon*

183

185

184

Levensloopregeling*

20

20

20

Fietsregeling (fiscaal
voordeel)

57

52

45

Ouderschapsverlof

9 (4m/5v)

11 (7m/4v)

7 (5m/2v)

Lectoraten en
promotievouchers
• lectoraat Kunst- en cultuureducatie
lector Folkert Haanstra, faculteitsoverstijgend
• lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling
lector Marijke Hoogenboom, faculteitsoverstijgend
• onderzoekseenheid Filmacademie
lector Mieke Bernink
• onderzoekseenheid Academie van Bouwkunst
meerdere tijdelijke lectoren onder leiding van directeur Aart Oxenaar
• onderzoekseenheid Conservatorium van Amsterdam
lector Michiel Schuijer
• onderzoekseenheid Reinwardt Academie
lectoren Hester Dibbits en Riemer Knoop
Aan de Theaterschool is een faculteitsgebonden onderzoekseenheid Theater
in ontwikkeling, met betrokkenheid van de masteropleidingen Theater
(DasArts) en Choreography en lector Marijke Hoogenboom.
Docenten met promotievouchers
• Jeroen Fabius, de Theaterschool
• Marijn de Langen, de Theaterschool
• Paula dos Santos, Reinwardt Academie
• Rafael Reina, Conservatorium van Amsterdam
• Noël van Dooren, Academie van Bouwkunst
• Emiel Heijnen, Academie voor Beeldende Vorming en
master Kunsteducatie
• Léontine Meijer-van Mensch, Reinwardt Academie
• Melissa Bremmer, Conservatorium van Amsterdam en
master Kunsteducatie.
Jan Sas (Reinwardt Academie), Thérèse de Goede en Clemens Kemme (beiden Conservatorium van Amsterdam) ontvingen eerder een promotievoucher
en zijn in 2011 nog bezig met de voltooiing van hun proefschrift.

* Deelname aan de spaarloon- en de levensloopregeling is per 2012 niet meer mogelijk.
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Financiën

Besteding middelen
Nadelig resultaat

383

Investeringen in materiële vaste activa

Financiële positie

6.590

Afname langlopende schulden

Om inzicht te geven in de financiële positie dient de volgende opstelling
(x € 1.000):

509
7.482

Totaal stijging netto vlottende middelen
31-12-11

31-12-10

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Kortlopende schulden
Netto vlottende middelen (werkkapitaal)

Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Totale financieringsbehoefte

3.293

2.658
31.210

35.767

33.868

11.016

10.096

24.751

23.772

Solvabiliteitsratio

67.038

68.837

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

341

341

67.379

69.178

92.130

92.950

Algemene reserve

21.972

21.974

Bestemmingsreserves

60.917

61.414

528

412

Voorzieningen

1.465

1.393

Langlopende schulden

7.248

7.757

92.130

92.950

Bestemmingsfonds

De financiering hiervan vond plaats met:
De netto vlottende middelen zijn per 31 december 2011 ten opzichte van
31 december 2010 gestegen van K € 23.772 tot K € 24.751. De stijging met
K € 979 is veroorzaakt door de volgende factoren (x € 1.000):

31-12-11

31-12-10

3,25

3,35

Vlottende activa / kortlopende schulden

31-12-11

31-12-10

Eigen vermogen

83.417

83.800

bij: Voorzieningen

1.465

1.393

84.882

85.193

Gecorrigeerd eigen vermogen
Vreemd vermogen
Langlopende schulden

7.248

7.757

Kortlopende schulden

11.016

10.096

18.264

17.853

Totaal vreemd vermogen
Solvabiliteitsratio’s
Gecorrigeerd eigen vermogen: vreemd vermogen

4,65

4,77

Gecorrigeerd eigen vermogen: balanstotaal

0,82

0,83

Algemene reserve
Het verloop van de algemene reserve in de afgelopen twee jaren is als volgt
weer te geven (x € 1.000):

Beschikbaar gekomen respectievelijk in de stichting
gehouden
Afschrijvingen

5.871

Desinvesteringen

2.518

Toename voorzieningen

72
8.461

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Liquiditeitspositie
Er is sprake van een verminderde liquiditeitspositie, hegeen blijkt uit de
current ratio:

32.474

Vaste activa
Materiële vaste activa

979

118

Stand per 1 januari
Bestemming resultaat
Stand per 31 december

119

2011

2010

21.974

19.721

-2

2.253

21.972

21.974
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Het saldo van de algemene reserve is samengesteld uit de onderscheiden
saldi van de organisatorische eenheden. Bij de faculteiten ontstane budgetoverschrijdingen 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):
31-12-11

(x € 1.000)
Activa

Materiële vaste activa

31-12-10

18.297

18.864

Saldo faculteiten

3.675

3.110

21.972

21.974

Financiële vaste activa

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 activiteitenplan op. Dit is gedurende het jaar regelmatig onderwerp van overleg tussen
directeur en CvB. Via de wettelijk vereiste accreditatie van de opleidingen
wordt de onderwijskwaliteit bewaakt. Over de verwerking van de aanbeveling 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 tevredenheid 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 educational
governance, risicomanagement, personeel, sociale veiligheid, arbeidsomstandigheden, ICT en gegevensbeheer.
Aan de hand van de managementletter van de accountant rapporteert het
CvB tenminste 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. In 2011 is er
mede vanwege dit beleid besloten om deze overtollige middelen via geïntegreerd middelenbeheer (schatkistbankieren) bij het Ministerie van Financiën
te plaatsen.

120

2010

67.038

68.837

341

341

67.379

69.178

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
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2011
Vaste activa

Saldo algemeen
Totaal

Balans per 31 december 2011

Totaal activa

3.293

2.658

32.474

31.210

35.767

33.868

103.146

103.046

2011

2010

Passiva
Eigen vermogen

83.417

83.800

83.417

83.800

Voorzieningen

1.465

1.393

Langlopende schulden

7.248

7.757

Kortlopende schulden
Totaal passiva

121

11.016

10.096

19.729

19.246

103.146

103.046
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Staat van baten en lasten over 2011

Toekomstparagraaf (begroting 2012)

(x € 1.000)

(x € 1.000)
2011

Begroting
2011

2010

48.843

48.682

49.560

428

312

378

5.394

5.479

5.240

525

372

445

Overige baten

1.655

1.498

1.580

Totaal baten

56.845

56.343

57.203

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
College- en cursusgelden
Baten werk i.o.v. derden

Lasten
Personeelslasten

40.451

38.636

38.970

Afschrijvingen

5.871

4.714

5.788

Huisvestingslasten

3.362

4.594

3.640

Overige lasten

7.589

7.462

7.572

Totaal lasten

57.273

55.406

55.970

-428

937

1.233

45

-133

-84

-383

804

1.149

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Netto resultaat
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48.541

Overige overheidsbijdragen

Baten
Rijksbijdragen

Rijksbijdragen
College- en cursusgelden
Baten werk i.o.v. derden

254
5.783
403

Overige baten

1.487

Totaal baten

56.468

Personeelslasten

40.261

Afschrijvingen

4.742

Huisvestingslasten

3.785

Overige lasten

8.199

Totaal lasten

56.987

Saldo baten en lasten

-519

Financiële baten en lasten

127

Netto resultaat

-392
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Sponsors en donateurs

Bezoldiging Raad van Toezicht
Naam
R.G.C. van den Brink

Functie
voorzitter RvT
lid auditcommissie
lid remuneratiecommissie
(vanaf 1-7-2011)

Honorering 2011
8.100

R.V. Israel

lid RvT
voorzitter auditcommissie

5.800

A. Esmeijer

lid RvT
voorzitter remuneratiecommissie
(vanaf 1-7-2011)

4.800

J.W. Verloop

lid RvT

4.300

E.W. Veen

lid RvT

4.300

M. Kloos

lid RvT

4.300

F. Leijnse

lid RvT (vanaf 1-5-2011)

3.225

Totaal

26.725

De bezoldiging van de Raad van Toezicht wijkt in 2011 af van de
Branchecode Governance. In juli 2011 is door de RvT een remuneratiecommissie ingesteld, die zich over het bezoldigingsbeleid buigt. Op voorstel van
deze commissie heeft de Raad in het najaar van 2011 besloten om de bezoldiging in twee stappen bij te stellen, zodat deze per januari 2013 in overeenstemming is met de branchecode.

Bezoldiging College van Bestuur
Pensioenpremie
werkgever

Bezoldiging

Naam

Tijdvak

Salaris

Onkostenvergoeding

O.G. Brouwer

1-1-2011 t/m
31-3-2011

€ 49.146,86

€ 0,00

€ 6.909,66

€ 56.056,52

G.M.C. de
Ranitz

1-4-2011 t/m
31-12-2011

€ 85.409,84

€ 0,00

€ 13.964,22

€ 99.374,06

B.M. Kievits

1-1-2011 t/m
31-12-2011

€ 101.291,88

€ 0,00

€ 15.015,87

€ 116.307,75

Op jaarbasis valt het bruto salaris van de nieuwe voorzitter CvB iets hoger
uit dan het bedrag in de Hay-adviesregeling. Met de voorzitter is afgesproken
het salaris te bevriezen. In 2012 zal het salaris waarschijnlijk al geheel passen
binnen de nieuwe adviesregeling.
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Academie van
Bouwkunst
Stimuleringsfonds voor
de Architectuur
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
Bimhuis
Cobra Museum
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 Frits Philips
MuzyQ
Nationaal
Muziekinstrumentenfonds
Nuyts’ Stichting
P60
Pakhuis Wilhelmina
Paradiso
Stichting Jacques Vonk
Fonds
Stichting Wim de Monchy
SNS REAAL Fonds
Stichting Jazztalent

Terpstra Muziek Drumland
Van Gogh Museum
Vondelpark Openluchttheater
concerten
Vrodam Stichting
Yamaha Music Benelux
Nederlandse Film en
Televisie Academie
Audio Electronics Mattijsen
AVP
Cam-a-lot
Camera Rentals
Cineco
CineMeta
CoBO Fonds
Condor Digital
DeLaMar Theater
Desmet Studio’s
Ecco Fatto!
Endemol
Eye International
Filmmore
Fuji Motion Picture Film
Goedzoekers
Golden Eye
Het Ketelhuis
Het Licht
Het Raam
Keep an Eye Foundation
Kodak Nederland
Lichtmacht
MK2
Nedcipro
Pathé
Postoffice
Printerette
Publieke Omroep
Response Network
Schram Studio’s
Stuntteam De Beukelaer
TAPES Nederland
VCP
VEA
VPRO
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de Theaterschool
Beamsystems
Controllux
Firma A. Boeken
Flashlight
Flevo Dancewear
HarcoTM
Het Nationale Ballet
Introdans
Lira Fonds
Mohringer
Peak-audio
Coöperatiefonds Rabobank
Amsterdam
Rolight
Gemeente Amsterdam,
afdeling DMO
Stadsdeel Zuidoost

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Colofon
Redactie
Noortje Bakker
Marianne Gerner
Bart Gijswijt
Maria Hagen
Productie
Noortje Bakker
Ontwerp
Thonik
Fotografie
Bob Bronshoff
Nellie de Boer, Ben van Duin,
Maarten van Haaff, Joost de
Haas, Hans Hijmering, Thomas
Lenden, Hanne Nijhuis, Dominique
Panhuijsen, Wim Salis, Laurajane
Smith, Sander Wit, 31pictures
Oplage
1.500
Druk
Drukkerij Hub. Tonnaer
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Met dank aan
Alle AHK-medewerkers die een
bijdrage hebben geleverd aan de
totstandkoming van dit jaarverslag.
Stichting Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten
Jodenbreestraat 3
Postbus 15079
1001 MB Amsterdam
020 527 77 10
www.ahk.nl
Sector Onderwijs (hbo)
Plaats van vestiging: Amsterdam
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uitgave mag worden verveelvoudigd en/
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schriftelijke toestemming van de uitgever.
Getracht is alle rechthebbenden te achterhalen. Degenen die menen alsnog aanspraken te kunnen doen gelden, wordt verzocht
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