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Voorwoord
Voor de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten was 2008 een bijzonder
feestelijk jaar. Terwijl de Nederlandse Film en Televisie Academie en
de Academie van Bouwkunst met gepaste trots terugkeken op een
halve respectievelijk een hele eeuw bestaansgeschiedenis, opende het
Conservatorium van Amsterdam op het Oosterdokseiland een fonkelnieuw
gebouw. Het bijna 125 jaar oude conservatorium is daarmee klaar voor de
toekomst. Het was een grote eer om de vele, soms hoge gasten te mogen
ontvangen die ons bij de verschillende feestelijkheden met een bezoek
vereerden en onze trots over wat bereikt is deelden.
Begin april kreeg een klein gezelschap van vrienden van het
Conservatorium van Amsterdam een voorpoefje van wat het nieuwe
gebouw voor studenten, docenten en bezoekers zou gaan betekenen.
Een nieuw onderkomen, speciaal ontworpen voor muziekonderwijs, dat
is iets heel bijzonders. Én het nieuwe Conservatorium opent zijn deuren
wagenwijd naar de stad. Die zondagochtend werd een tipje van de sluier
opgelicht van hoe de Amsterdammers en alle bezoekers van de stad
kunnen meegenieten van alles wat onze getalenteerde studenten in dit
bijzondere gebouw te bieden hebben.
In de nazomer werd het Conservatorium door Hare Majesteit de Koningin
feestelijk geopend. Bernhard Haitink liet ons via een video-opname weten
hoe vereerd hij was met het feit dat de grootste zaal naar hem vernoemd
zou worden. De verhuizing ging in de vorm van een muziekgolf door de
stad en nam de mensen op straat mee naar deze speciale plek op het
Oosterdokseiland.
In september begonnen de feestelijkheden rondom het honderdjarige
bestaan van de Amsterdamse Academie van Bouwkunst. Burgemeester
Job Cohen nam ons in zijn memorabele openingstoespraak mee langs
‘ontelbaar veel sporen’ die oud-studenten van de Academie in de afgelopen honderd jaar in de stad hebben achtergelaten. Cohen wees ons erop
dat wanneer we al die gebouwen en projecten wegdenken uit de stad
‘er een beeld van Amsterdam ontstaat waar je buitengewoon somber
van wordt’.
Tijdens het Eeuwfeest liet de Academie de verbintenis met de stad
aan de stad zien. Fietsend, met de boot en wandelend lieten alumni een
aantal markante projecten zien. U kunt de tochten nog steeds maken:
de Academie heeft samen met de gemeente een plattegrond met de excursies uitgegeven. Ik kan ze u aanbevelen: u ziet niet alleen een belangrijk gedeelte van de Amsterdamse architectuurgeschiedenis, maar stuk
voor stuk projecten met internationale allure.
In november vierde de Nederlandse Film en Televisie Academie haar
vijftigjarig bestaan. Ter ere daarvan had de Filmacademie twaalf filmmakers gevraagd om een korte film te maken rond het thema Toekomst.
Frans Weisz, de eerste student van de academie, liet zich in zijn bijdrage

inspireren door zijn eerste film, Moreelse Park. In de bewerking Terug naar
Moreelse Park slaat hij een brug tussen verleden en toekomst: actuele
beelden versmelten met de oude, en Weisz’ zoon Geza speelt zijn jonge
alter ego. In een interview met Het Parool zou Weisz deze film uit de reeks
Toekomst bestempelen tot de film waar hij het meest trots op is, wat op
zich al voldoende aanleiding is om van een gedenkwaardig jubileum te
spreken. Maar er was meer om blij van te worden: de elf andere films
uit de reeks, de aandacht voor de Filmacademie op het Nederlands Filmfestival, de films van afstudeerders die het hele jaar door op de televisie
te zien waren en het bruisende feest voor allen die de Filmacademie in
de afgelopen vijftig jaar hebben bevolkt.
2008 Was ook het jaar waarin we met de – voorlopige maar waarschijnlijk
zeer goede – accreditatie van de masteropleidingen Film en Theater ons
aanbod aan bachelor- en masteropleidingen volledig maakten. De AHK
biedt nu bachelors én masters in alle vakgebieden aan. Daarnaast is er
nog de master Kunsteducatie, die aansluit op alle docentenopleidingen.
In 2008 werd de eerste succesvolle lichting afgeleverd en het ziet ernaar
uit dat deze opleiding vanaf nu een belangrijke bijdrage aan de kunst- en
cultuursector zal leveren.
In 2008 hebben we veel teruggekeken op dat wat er in de lange traditie
van de instituten van de AHK is bereikt. De schijnwerpers hebben de
mooiste momenten uitgelicht. Maar zonder de buitengewone inzet van
studenten en docenten door de jaren heen, zouden deze niet mogelijk
zijn geweest. 2009 Wordt een jaar van bezinning: we moeten kijken hoe
wij ook in minder weelderige tijden onze eisen aan de kwaliteit van ons
onderwijs kunnen handhaven om zo de bouwstenen voor komende
feestelijk momenten te leggen.

Olchert Brouwer
Voorzitter College van Bestuur
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Onderwijs
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft
een breed aanbod aan opleidingen. Uniek in het kunstonderwijs in Nederland is dat er voor elk vakgebied naast
bachelor- ook masteropleidingen zijn met verschillende
specialistische studierichtingen op de gebieden muziek,
dans, theater, film en televisie, beeldende kunst, bouwkunst en cultureel erfgoed. Studenten worden opgeleid
tot uitvoerend en scheppend kunstenaar, maar ook tot
docent of professional die achter de schermen of op
organisatorisch vlak werkt, in beroepen als producent,
technicus of tentoonstellingsmaker.
Inzet, passie en discipline zijn noodzakelijk voor een
studie aan de AHK. Om het talent van de studenten
optimaal te kunnen ontplooien, worden zij begeleid door
ervaren docenten en gastdocenten die beroepspraktijk
en theorie weten te verenigen. Veel docenten combineren
een carrière in de kunsten met lesgeven: de docent is
kunstenaar en de kunstenaar is docent.
Om het hoge niveau van het onderwijs aan de AHK
te kunnen waarborgen is er continu aandacht voor
ontwikkeling en mogelijke verbetering van het onderwijs
en de onderwijsvoorzieningen. Dit hoofdstuk geeft de
nieuwe ontwikkelingen en bijzondere aandachtspunten
in het bachelor- en masteronderwijs weer.

Bacheloronderwijs
Bij de Academie voor Beeldende Vorming heeft een werkgroep
curriculumherziening in samenspraak met docenten en het werkveld
het visiedocument De kunst onderwijzen herzien. De Academie wil
aan de hand van pilots scherper voor ogen krijgen hoe er binnen het
curriculum meer keuzevrijheid en samenhang kan ontstaan.
Voor studenten van het Conservatorium van Amsterdam zijn er door
de verhuizing naar het nieuwe gebouw aan de Oosterdokskade betere
onderwijsfaciliteiten beschikbaar gekomen. Bovendien zijn er vier
concertzalen en drie studio’s, waar toekomstige musici zich nog beter
kunnen voorbereiden op hun beroep.
In 2008 zijn de praktijkoefeningen van de bachelor Film in de propedeuse
beter in een opbouwende lijn gezet. Het onderwijs rondom de eerste en
tweede documentaireoefening en fictieoefening zijn beter afgestemd op
de leermomenten van de student. Bij de eerste oefeningen is de ‘sprong
in het diepe’ een welbewuste didactische keuze om de studenten direct
de noodzakelijke technische en inhoudelijke voorbereidingen te laten
ervaren. Bij de tweede oefening wordt aan de hand van een vast thema
een verdiepend element toegevoegd. Het onderwijsaanbod van de gehele
propedeuse is specifieker gekoppeld aan deze oefeningen. Daarnaast heeft
in 2008 de film- en literatuurlijst, naast het reguliere theorieaanbod, een
belangrijker plek in het curriculum gekregen.
Bij de Reinwardt Academie is in juni het eerste concept van een nieuw
onderwijsbeleidsdocument verschenen. Het beroepsbeeld en de kernkwalificaties worden hierin verder ontwikkeld en geactualiseerd. Als
enige brede erfgoedopleiding in Nederland is de Reinwardt Academie
zelf verantwoordelijk voor het opstellen van het beroepsprofiel en de
eindkwalificaties alsmede voor het organiseren van adequaat overleg
met het werkveld.
Het minoraanbod van de Reinwardt Academie is in 2008 verder uitgebreid. Samen met het Instituut voor Media en Informatie Management
(MIM) van de Hogeschool van Amsterdam en de Archiefschool is een gezamenlijke minor Archieven opgezet met een erfgoedbrede oriëntatie. De
drie Amsterdamse onderwijsinstellingen willen met deze minor de basis
leggen voor een breed beroepsperspectief binnen het cultureel erfgoed en
het informatiemanagement; het archiefveld heeft behoefte aan professionals die goed thuis zijn in beide domeinen.
Naar aanleiding van de visitatie van alle theateropleidingen en de
geactualiseerde leerplannen organiseerde de Theaterschool studiedagen
waarop de overeenkomsten en verschillen tussen de opleidingen werden
bediscussieerd. Naar aanleiding daarvan zal meer en concrete uitwisseling van artistiek leiders plaatsvinden, zullen ervaringen van alumni in
beeld gebracht worden en een mogelijke verdere samenwerking tussen de
opleidingen op de agenda voor de komende periode geplaatst worden.
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In september 2008 is het project MediaCultuur gestart, een samenwerkingsproject tussen docentenopleidingen in het hoger kunstonderwijs,
instellingen voor media(kunst) en scholen voor voortgezet onderwijs.
Emiel Heijnen, senior docent bij de Academie voor Beeldende Vorming en
de master Kunsteducatie, is initiatiefnemer van het project, dat als doel
heeft om een verbinding te leggen tussen kunst- en media-educatie,
zowel voor leerlingen als voor (aspirant-)kunstdocenten. Het project heeft
een looptijd van drie jaar.

Filmacademie in top 3
beste hbo-opleidingen
De Nederlandse Film en Televisie Academie biedt volgens de
Keuzegids Hoger Onderwijs 2009 de derde beste hbo-opleiding
van Nederland met een totaalscore van 94 op een schaal van
100. Studenten zijn zeer tevreden over het studieprogramma,
de docenten, de organisatie en de faciliteiten. Die mening wordt
door experts volledig onderstreept.
Ook de opleidingen van de Theaterschool werden goed
beoordeeld. In de landelijke vergelijking behaalden zowel de
theater- als de dansopleidingen een tweede plaats, waarbij de
theateropleidingen met een totaalscore van 82 ook in absolute
zin hoog gewaardeerd werden.
De opleidingen van de Academie voor Beeldende Vorming, de
Reinwardt Academie en het Conservatorium van Amsterdam
haalden met een score tussen de 66 en 72 een waardering op
of rond het gemiddelde.

Masteronderwijs en
voortgezette opleidingen

Het Conservatorium van Amsterdam heeft de afgelopen jaren een
masterprogramma ontwikkeld waarin studenten klassiek en jazz onder
begeleiding van hun docenten werken aan individuele onderzoeksprojecten. De resultaten hiervan presenteren zij tijdens een jaarlijks
Research Symposium in de vorm van een recital met programmaboekje,
een lecture-recital, een workshop of een voordracht op basis van een
scriptie. Op hun beurt betrekken docenten de masterstudenten via een
systeem van keuzevakken bij hun eigen artistieke (onderzoeks)praktijk.
In de module Projectmanagement van de Master of Museology van de
Reinwardt Academie werd de website Interactions Online, een initiatief
van prof. Hugues de Varine, verder ontwikkeld. De Varine is een van de
meest vooraanstaande hedendaagse museologen en grondlegger van de
‘New Museology’. Tijdens de workshop is ingegaan op de betekenis en
inhoud van kennisnetwerken.
In 2008 is de master Choreografie geaccrediteerd als zelfstandige
opleiding van de Theaterschool. De samenwerking met de collegainstellingen Codarts en ArtEZ in de voormalige voortgezette opleiding
Dance Unlimited is daarmee beëindigd. Per september 2008 is de naam
van de opleiding gewijzigd in Amsterdam Master of Choreography.
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Het studieprogramma van de master Kunsteducatie is met de eerste
lichting afgestudeerden uitvoerig geëvalueerd. Het programma werd
als relevant en actueel ervaren. De twee onderzoeksmodules zijn strakker
gestructureerd. Het vak Interdisciplinaire expertise werd opnieuw
ingericht. Binnen het programma leverden alle projecten herhaalbare,
implementeerbare of continueerbare concepten op.
Aandachtsgebieden waren ‘authentiek leren’ en ‘culturele diversiteit’.
Dat was ook terug te zien bij de verschillende programmaonderdelen en
de keuze van de gastdocenten.

Kern van de tweejarige opleiding is dat deze gericht is op reflectie, met
verdieping, verbreding en vernieuwing als belangrijkste aandachtspunten. De inzet is om eigenzinnig talent de kans te geven zich verder
te ontwikkelen in een context die prikkelend, veeleisend en internationaal
is. De opleiding is een opstap voor talent dat zich internationaal kan
meten met de top van de filmindustrie. In het najaar is met de werving
en selectie van studenten begonnen.

Omdat de accreditatie als voortgezette (tweedefase) opleiding Theater
eind 2009 zal verlopen is het noodzakelijk geworden DasArts om te vormen
tot een nieuwe Masteropleiding Theater. Daarmee komt een einde aan de
hybride status als (werkplaatsachtig) productiehuis én opleiding. De AHK
is met DasArts overeengekomen dat het bestaande programma de basis
zal vormen voor de vernieuwing. Dit kwam tot uiting in een dossier dat als
eerste stap in de NVAO Toets Nieuwe Opleiding voor de vernieuwing van
de accreditatie in september aan een panel van een Visiterende en Beoordelende Instantie is aangeboden. De visitatie, die in december plaatsvond,
is met een positief resultaat afgerond en zal naar verwachting leiden
tot accreditatie in 2009. De opleiding behoudt de naam DasArts en blijft
gevestigd op de Mauritskade, maar zal per 1 januari 2009 deel gaan
uitmaken van de Theaterschool. Het onderwijsprogramma 2008 is nog
conform de tweedefase-opzet gerealiseerd. Studenten die in de oude
situatie zijn ingestroomd, worden in de komende jaren in de gelegenheid
gesteld om hun studie onder de oude voorwaarden af te ronden. Studenten
die in september 2008 zijn ingestroomd, kunnen in 2010 als eerste de titel
Master of Theatre (MTh) verkrijgen. Een apart leerplan voor een nieuwe
afstudeerrichting Regie zal in 2009 door de Theaterschool verder uitgewerkt
worden, waarbij gezocht zal worden naar afstemmingsmogelijkheden met
het vernieuwde programma van DasArts.

Keuzevakken

Aan het Binger à la Carte Programme van de tweedefaseopleiding Film
werd in 2008 de Script Editors Workshop toegevoegd voor producenten,
script editors en dramaturgen over het werken met en het stimuleren van
schrijvers. Het Nederlands Fonds voor de Film vroeg Binger Filmlab een
workshop volgens dezelfde formule voor haar adviseurs op te zetten.
Anders dan DasArts zal Binger Filmlab na het aflopen van de accreditatie
niet doorgaan als opleiding van de AHK. Binger gaat zelfstandig verder als
cultuurwerkplaats. Dit geeft de AHK de mogelijkheid een geheel nieuwe
master Film binnen de Filmacademie te ontwikkelen.
In 2008 is Mieke Bernink benoemd tot lector Film. Als lector is zij direct
verbonden aan de nieuwe masteropleiding Film. Haar eerste opdracht
was het formuleren van uitgangspunten en visie van de master. Onderdeel
hiervan zijn: het uitvoeren van een breed draagvlakonderzoek; het werven
van een onderwijsteam; het ontwikkelen van een programma en de voorbereiding van de accreditatie. De visitatie, die in december plaatsvond,
is met een positief resultaat afgerond en zal naar verwachting leiden
tot accreditatie in 2009. De opleiding staat open voor kandidaten met
een relevante bacheloropleiding en een aantal jaren ervaring in het veld.

zie ook Onderzoeksbeleid, p. 63

Doel van het AHK-keuzevakkenprogramma is het verdiepen en/of
verbreden van kennis over kunstdisciplines, het trainen van specifieke
kunstvakgerelateerde vaardigheden, het stimuleren van professioneelmaatschappelijke competenties en het verkennen van interdisciplinaire
kunstvormen. Het programma biedt een platform voor interactie en uitwisseling. Het aanbod is primair gericht op bachelorstudenten maar wordt
ook gewaardeerd door masterstudenten en studenten van andere onderwijsinstellingen, zoals de Gerrit Rietveld Academie.
In 2008 werd onder andere het nieuwe vak Buitenruimte ontwikkeld,
met medewerking van de lector Publieke ruimte van de Gerrit Rietveld
Academie en deskundigen van Stichting Kunst en Openbare Ruimte en
de Rijksgebouwendienst. Studenten bedachten oplossingen voor fricties
in de openbare ruimte. Ook het keuzevak In response to the city vroeg
aandacht voor de stedelijke omgeving. Tijdens dit vak scherpten studenten
hun waarneming en trokken zij een spoor door Amsterdam, vastgelegd
op camera. In Identity and Desire kwamen postmoderne theorieën over
seksualiteit en lichaam aan bod. Tijdens Philosophy of Art werden invloeden van globalisering en interculturaliteit op westerse kunstconcepten
bestudeerd, terwijl in het vak De professional de zakelijke aspecten van
de beroepspraktijk aan de orde werden gesteld.
zie ook Beroepsvoorbereiding, p. 53

De deelname aan de keuzevakken verschilt per faculteit. Dit heeft onder
meer te maken met de studieruimte die is vrijgemaakt in de onderwijsprogramma’s. De deelname van studenten van de Reinwardt Academie is
beperkt door de invoering van een eigen keuzeprogramma, bestaande uit
minoren; de deelname van studenten van de Academie van Bouwkunst
is beperkt doordat veel keuzevakken ’s avonds worden gegeven, wanneer
ook het reguliere bouwkunstonderwijs plaatsvindt.
Het totaal aantal inschrijvingen in 2008 was 486. Van de 298 studenten die
zijn geplaatst, hebben 193 studenten het vak van hun voorkeur met succes afgerond.
Bij enquêtes en evaluaties gaven studenten aan het zwaar te vinden een
keuzevak met de eigen dagstudie te combineren. Zij toonden zich wel
tevreden met het aanbod en beoordeelden de keuzevakken met gemiddeld een zeven.
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De AHK is zeer trots op de beoordelingen van de masteropleidingen
Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur van de Academie
van Bouwkunst en de masteropleiding Opera van de Dutch National
Opera Academy, een samenwerkingsverband tussen het Conservatorium
van Amsterdam en Den Haag. Deze opleidingen zijn zeer goed beoordeeld. De masteropleidingen van de Academie van Bouwkunst hebben
op de onderwerpen programma, voorzieningen, interne kwaliteitszorg
en resultaten de aantekening goed gekregen en voor de onderwerpen
doelstellingen en personeel zelfs de aantekening excellent. Het NVAObesluit volgt in 2009.
De master Opera heeft voor doelstellingen, programma, personeel en
voorzieningen de aantekening goed en voor het onderwerp resultaten
excellent gekregen.

Master Theaterzanger/
singer-performer
Het Conservatorium van Amsterdam en de Theaterschool
zijn in september een gezamenlijke interdisciplinaire
master gestart: Theaterzanger/singer-performer. Het nieuwe
programma voorziet in een groeiende behoefte van enerzijds
studenten van toneelscholen en anderzijds conservatoriumstudenten Zang, die hun talent verder willen ontwikkelen en
professionaliseren in een vakgebied dat in feite tussen beide
richtingen ligt.
De studenten werken aan een eigen theater- of concertprogramma
onder professionele begeleiding van (gast)docenten. Technische
en toegepaste zanglessen en bij- en keuzevakken op het gebied
van muzikale en theatrale verdieping spelen een belangrijke
rol. De artistieke leiding is in handen van Ruut Weissman
(Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie, de Theaterschool) en Ruud van Dijk (afdeling Jazz & Popular Music,
Conservatorium van Amsterdam).

In december 2008 werden de plannen voor de nieuwe masteropleidingen
aan de Theaterschool en de Nederlandse Film en Televisie Academie in
een NVAO-toets ‘nieuwe opleiding’ tegen het licht gehouden middels
een documentencheck, een site visit en gesprekken. Ook deze visitaties
verliepen positief en zullen naar verwachting tot een positief accreditatiebesluit in 2009 leiden.
Intern is binnen de AHK begonnen met het ontwerpen van een eigen
kwaliteitstelsel voor de lectoraten. Hierbij wordt afstemming gezocht met
de kaders die worden opgesteld door de HBO-Raad, en die vanaf 2009
ook gehanteerd zullen worden door de Validatiecommissie kwaliteitszorg
onderzoek.

Voorzieningen
De AHK beschikt over professionele faciliteiten ter ondersteuning van het
onderwijs. Toegespitst op de aard van de opleiding en disciplines bieden
de instituten aanvullende faciliteiten, zoals concertpodia, film- en danszalen, studio’s, montageruimten, werkplaatsen, ateliers, en oefenruimten.
Daarnaast zijn er voorzieningen binnen de AHK om de mogelijkheden voor
de student te optimaliseren, zoals fondsen voor internationale en interdisciplinaire projecten, activiteiten voor studenten met een handicap, de
website Beroepkunstenaar en een keuzevakkenprogramma.
zie ook Beroepsvoorbereiding, p 53 en Keuzevakken, p 13

Kwaliteitszorg
Visitaties en accreditaties
In 2008 werden verschillende opleidingen gevisiteerd door een panel van
externe deskundigen voor een NVAO-toets ‘bestaande opleiding’ ten
behoeve van een vernieuwing van de zesjaarlijkse accreditatie. In 2008 is
opnieuw accreditatie verkregen voor de bacheloropleidingen Film en
televisie, Docent beeldende kunst en vormgeving en Cultureel erfgoed.
Ook de visitatie van de opleidingen Theater en Theaterdocent van
de Theaterschool is goed verlopen en aan de NVAO aangeboden; het
accreditatiebesluit wordt in 2009 verwacht.

Practicum Generale Fonds
Met het Practicum Generale Fonds stimuleert de AHK interdisciplinaire
uitwisselingen tussen studenten en samenwerking met culturele organisaties, om ruimte te geven aan de behoefte tot experimenteren en het
opzoeken van de grenzen van de eigen discipline. Het gaat daarbij om
samenwerkingsprojecten die worden gerealiseerd buiten het reguliere
onderwijsprogramma. Een beoordelingscommissie bestaande uit studieleiders van verschillende opleidingen beoordeelt de aanvragen. Het programma wordt gecoördineerd vanuit de afdeling Beleidsondersteuning.
Het fonds heeft in het verleden de eerste interdisciplinaire projecten
gefinancierd van oud-studenten als Boukje Schweigman en Theun Mosk,

16

17

Paul Oomen en Merlijn Twaalfhoven, die zich na hun opleiding in de
kunstwereld hebben gemanifesteerd met grensoverschrijdende praktijken.
In 2008 werden in totaal 17 aanvragen ingediend bij het fonds, waarbij de
studenten van de Theaterschool een grote meerderheid vormden. In totaal
werden 12 projecten gehonoreerd.
Een voorbeeld van een project dat in 2008 is gerealiseerd, is Sensing City.
In Concert with Amsterdam, een samenwerkingsproject van jazzstudent
Martyn Heyne met studenten van het Conservatorium van Amsterdam en
de Gerrit Rietveld Academie. Amsterdam en haar stadsgeluiden vormden
de leidraad voor de improvisatie tussen beeld en muziek. Het concert
vond plaats in Club 11 in Amsterdam.
Daniël Almgren Recén, student aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling, ontwikkelde het performance-platform Groß und stark
voor jonge kunstenaars en choreografen. De makers onderzochten
verschillende lagen van performance op de Amsterdamse wallen.

Studeren met handicap
Met subsidie van het Ministerie van OCW zijn in 2008 activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd voor studenten met een handicap. De AHK vat
het begrip ‘handicap’ ruim op en richt zich niet alleen op lichamelijke en
zintuiglijke beperkingen, maar ook op andere functiebeperkingen, zoals
concentratiestoornissen, faalangst en dyslexie.
Uitgangspunt is dat de ambitie om het talent te ontplooien bij studenten
met een handicap of functiebeperking niet wezenlijk anders is dan bij andere studenten, maar de realisatie ervan extra gecompliceerd kan zijn. De
AHK wil deze studenten helpen effectieve strategieën te ontwikkelen voor
het omgaan met hun beperking in relatie tot hun opleiding.
In 2008 hebben hiervoor de trainingen Omgaan met faalangst en Individuele coaching plaatsgevonden. In het keuzevak Beperking of bron van
inspiratie werd ingegaan op vragen als: Moet je verborgen houden dat je
dyslectisch bent of hardhorend, een chronische aandoening of psychische
stoornis hebt? Mag niemand weten waarom je niet goed kunt bewegen of
spreken? De studenten hebben de cursus als zeer waardevol ervaren, en
gaven aan dat ze vanuit hun positie als kunstenaar in spe een heel andere
kijk op hun beperking hadden gekregen. Mede door de uitwisseling met
studenten van andere disciplines zijn zij zich meer bewust geworden op
welke wijze hun beperking met hun identiteit als kunstenaar is verbonden
en konden zij dit gegeven in een breder perspectief plaatsen.
Verder zijn er ICT-hulpmiddelen voor studenten met dyslexie aangeschaft.
De resultaten zijn positief bevonden. Een aantal studenten heeft aangegeven door dit initiatief een nieuw perspectief te hebben gevonden voor hun
opleiding en toekomstige vakbeoefening en de gedachte te hebben overwonnen dat hun beperking onvermijdelijk zou moeten leiden tot voortijdig
staken van hun studie, ondanks hun motivatie en talent voor het vak.
AHK Internationaliseringsfonds
Het AHK Internationaliseringsfonds is een mobiliteitsfonds voor studenten
die tijdens hun studie een periode in het buitenland willen studeren of
stage willen lopen.
Internationale beursprogramma’s p. 120

Accreditatierapport
lovend over master Opera
Uit het rapport: ‘Het curriculum is zeer praktijkgericht
en de ontwikkeling van de studenten vindt plaats in een setting
die een realistische afspiegeling is van de beroepspraktijk. Door
voor specifieke onderdelen vooraanstaande gastdocenten aan te
trekken en gebruik te maken van hun expertise in het vak, zorgt
de Dutch National Opera Academy ervoor dat het programma op
hoog niveau wordt uitgevoerd.’
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Internationale activiteiten
De studentenpopulatie aan de AHK bestaat voor bijna 25% uit buitenlandse studenten. Deze internationale ambiance is voor de studenten van
de AHK een belangrijke stimulerende factor voor de voorbereiding op de
internationale beroepspraktijk. Er zijn tal van mogelijkheden voor studenten om stage te lopen in het buitenland, er vinden internationale excursies
in het kader van de opleidingen plaats en er zijn ruime voorzieningen voor
studenten en medewerkers om internationale activiteiten te ontplooien.
zie deel twee, p. 120

De instituten en lectoraten nemen deel aan tal van internationale
netwerken, werken samen met gerenommeerde instellingen binnen en
buiten Europa en participeren internationale festivals en producties.
Naast de vele langlopende projecten werden in 2008 de onderstaande
samenwerkingen geïnitieerd.
Melvin Crone, studieleider Overdracht van de Academie voor Beeldende
Vorming, heeft in januari samen met de faculteitssecretaris de conferentie
van het Nederlands Instituut voor Hoger Onderwijs in Ankara getiteld
Common Future: towards a more intensive cooperation between Turkey
and The Netherlands bijgewoond. Hier hebben zij kennisgemaakt met
mogelijke uitwisselingspartners in Turkije.
Robert Smit, directeur van de Academie voor Beeldende Vorming, heeft in
maart met de coördinator van het Basisburo en de decaan de National Art
Education Association in New Orleans bezocht met als doel het uitbreiden
en verstevigen van Amerikaanse contacten op het gebied van kunsteducatie. Hier zijn de eerste concrete afspraken gemaakt met Terry Barrett
(hoogleraar Kunsteducatie aan de Ohio State University) voor een project
met studenten van de Academie voor Beeldende Vorming.
Het Conservatorium van Amsterdam is partner bij de ontwikkeling van
een European Joint masterprogramma in Jazz Performance, samen met
de Royal Academy Londen, het Conservatoire Nationale Supérieure
de Musique et Danse Parijs, Universität der Künste Berlijn, het RytmiskMusikkonservatorium Kopenhagen en het conservatorium van Trondheim.
Het programma start naar verwachting in september 2009.
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Northwestern
University in Chicago, heeft de CvA Brass een succesvolle studiereis naar
Chicago gemaakt, waar lessen en masterclasses werden gevolgd en die
afgerond werd met diverse concerten.
Met de Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig heeft
de Reinwardt Academie een bilaterale overeenkomst tot stand gebracht,
waardoor het mogelijk wordt om jaarlijks uitwisseling van twee studenten
voor een periode van tien maanden te bewerkstelligen. Ook de uitwisseling
van docenten behoort tot de mogelijkheden.

De opleiding Landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst
nam, op uitnodiging van de Ecole Nationale Supérieure du Paysage
te Versailles, deel aan voorbereidende gesprekken om te komen tot
een samenwerkingsverband en mogelijk een Europese master Lanschapsarchitectuur, met als andere deelnemers opleidingen in Hannover,
Edinburgh en Barcelona. Een eerste opzet voor een gezamenlijk
programma is inmiddels geaccordeerd.
Op uitnodiging van de Technische Hochschule te Vaduz, Liechtenstein
werd door de opleiding Architectuur deelgenomen aan gesprekken om
te komen tot een aanvraag in het kader van het Europa Mundus-project.
Andere beoogde partners zijn masteropleidingen in Brussel en Dublin.
Een gezamenlijke inhoudelijke lijn werd uitgezet; de aanvraag is in
voorbereiding.
De School voor Nieuwe Dansontwikkeling van de Theaterschool is in
samenwerking met opleidingen Choreografie in Berlijn, Barcelona en
Brussel begonnen met de opzet van een internationaal netwerk voor
studenten en afgestudeerden.
Een aantal studenten en docenten van de opleiding Docent Dans liep stage
bij L’Ecole des Sables van Germain d’Acogny in Senegal en werkte daar
samen met Afrikaanse dansers, studenten, choreografen en docenten.
De Nederlandse Film en Televisie Academie participeert in het project
CineGrid, een internationaal onderzoeksinitiatief, gestationeerd in de VS,
Japan en Europa. Via high speed infrastructuur en netwerken worden
partijen, waaronder universiteiten en hogescholen, met elkaar verbonden
ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en productie van digitale media
van ultrahoge kwaliteit. Door deelname aan CineGrid is het voor de Filmacademie mogelijk om toegang te krijgen tot een digitale infrastructuur
die in staat is om breedbandige media te produceren, te transporteren en
te vertonen.
Naar aanleiding van de in 2007 gestarte samenwerking tussen Binger
Filmlab en de Zuid-Afrikaanse omroep, vond in 2008 het volledige
Directors Coaching Programma in Zuid-Afrika plaats. Stafleden en vaste
adviseurs reisden af naar Kaapstad en Johannesburg om workshops te
verzorgen.
Tevens startte Binger Filmlab de samenwerking met het Engelse B3
Media. Onder de noemer B3 Feature Lab konden een aantal filmmakers
van etnische minderheden met behulp van adviseurs van B3 Media en
Film4 een script ontwikkelen. De hieruit geselecteerde filmmakers kregen
een development training op het Binger Filmlab. Uiteindelijk werden vier
scripts uitgekozen voor realisering door Film4. Het programma zal in 2009
opnieuw in samenwerking met Binger Filmlab plaatsvinden.
Om in India en omringende landen meer voet aan de grond te krijgen ging
Binger Filmlab tot slot een samenwerkingsverband aan met de National
Film Development Cooperation of India. In november verzorgde het lab
een Script Clinic in Goa met development sessies en pitch-advies. Op
basis van de opgedane ervaringen is besloten tot structurele voortzetting
van het programma.
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100 Jaar
Academie van
Bouwkunst
In oktober 1908 ging in het gebouw van de Rijksacademie
van Beeldende Kunsten de cursus Voortgezet en Hooger
Bouwkunst Onderricht van start. De driejarige avondcursus, georganiseerd door het genootschap Architectura
et Amicitia voorzag in de behoefte om in de hoofdstad
een gedegen vakopleiding op het gebied van de bouwkunst te vestigen. Honderd jaar later heeft de Academie
van Bouwkunst talloze vooraanstaande architecten
afgeleverd en is zij een gerenommeerde instelling met
nationaal en internationaal erkende masterprogramma’s
van hoog niveau.
Architectuurvernieuwers als Berlage, De Bazel en
Kromhout stonden aan de wieg van de Amsterdamse
opleiding. In hun voetsporen heeft de Academie in de
honderd jaar van haar bestaan in totaal 1040 architecten
afgeleverd.
De Academie vierde haar honderdjarig bestaan met
uiteenlopende festiviteiten. Het eerste weekend van
oktober was de aftrap voor de festiviteiten.
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Lustrumweekend
Het eeuwfeest startte met een programma voor alumni in het Academiegebouw. Het programma werd geopend door Rijksbouwmeester en
oprichter van Dok Architecten Liesbeth van der Pol. Overige sprekers
waren bioloog en columnist Midas Dekkers en de directeur van het
architectuurcentrum ARCAM, Maarten Kloos en Aart Oxenaar, directeur
van de Academie van Bouwkunst.
Jubileumboek
Ter gelegenheid van het eeuwfeest verscheen bij uitgeverij 010 het
jubileumboek Academie van Bouwkunst 1908-2008 van Dave Wendt
en Indira van ’t Klooster over de geschiedenis van de Amsterdamse
Academie van Bouwkunst en haar bijdrage aan de ontwikkeling van
de architectonische en stedenbouwkundige cultuur in Nederland.
Tentoonstellingen
Representing the Design Process
Studenten bouwden online een digitale presentatie van het hedendaagse
onderwijs aan de academie. De voortgang van individuele onderwijsprojecten van studenten werd hierin gevolgd en zichtbaar gemaakt. In het
academiegebouw werd tijdens het eeuwfeestweekend de digitale tentoonstelling Representing the Design Process gepresenteerd. De tentoonstelling
bestond uit een selectie van documentatiemateriaal (afbeeldingen, teksten
en filmpjes) van het ontwerpproces van tachtig studenten.
Afstudeerprojecten van 1908 tot 2008
Mr. Job Cohen, burgemeester van Amsterdam, opende de tentoonstelling
Academie van Bouwkunst Amsterdam. Afstudeerprojecten van 1908
tot 2008 in de Zuiderkerk, en nam daarbij het eerste exemplaar van het
jubileumboek in ontvangst. In zijn rede wees Cohen op de onlosmakelijke
verbintenis tussen stad en Academie:
‘Als burgemeester tel ik mijn zegeningen met een Academie van Bouwkunst die al honderd jaar lang ontwerpers opleidt en deze stad voorziet
van ideeën, gebouwen, woningen, parken, stedenbouwkundige projecten
die vaak wereldwijd grote belangstelling genieten – en niet te vergeten:
ontwerpers! (..) De studenten en oud-studenten van de Academie hebben
ontelbaar veel sporen nagelaten in deze stad. Sporen aan de hand waar-
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van de geschiedenis van de Amsterdamse bouwkunst is te zien, en die
een weerspiegeling zijn van de sociale, politieke en economische geschiedenis van onze stad.’
De tentoongestelde werken betroffen vijftig afstudeerplannen, ingedeeld
in vijf periodes. De samenstelling was in handen van architect en alumnus
Bas van Vlaenderen. Het geheel werd afgesloten met een diner met 200
gasten op de binnenplaats van het academiegebouw met een feestrede
van docent Herman Hertzberger.
Stad uit de School
In architectuurcentrum ARCAM was de tentoonstelling Stad uit de
School te zien, over de relatie tussen het Amsterdamse stadsbeeld en het
architectuuronderwijs aan de academie. Voorbeeld van thema’s waren
Amsterdamse bioscopen, vrouwelijke studenten en docenten, de oorlogsperiode, Forum, stadsvernieuwing oude en nieuwe stijl en de internationalisering van het architectuuronderwijs. De tentoonstelling werd
samengesteld door Maarten Kloos, voormalig hoofd van de opleiding
Architectuur en momenteel directeur van ARCAM.
Re-inventing the Academy
In het nieuwe Conservatorium werd het symposium Re-inventing the
Academy gehouden. Het programma bestond uit presentaties van topsprekers uit de internationale architectuurwereld over de stand van het architectuuronderwijs, onder leiding van architecten verbonden aan de academie.
De sprekers waren Wim van den Bergh, John Palmesino, Christophe
Girot, Brette Steele en Ted Landsmark. Tracy Metz trad op als moderator.
Academy on Tour
Tijdens de Academy on Tour leidden diverse alumni excursies in Amsterdam te voet, per boot en per bus langs door hen gerealiseerde projecten:
• In de binnenstad - wandelen met Cees Dam,
• Aan het IJ - een boottocht met Jord den Hollander,
• Van Zuid naar West - een bustocht met Ronald Hooft en
• Van Waterlooplein tot Arena - een bustocht met Yttje Feddes.
De excursies waren voor iedereen vrij toegankelijk. In samenwerking
met de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam werd een speciale plattegrond uitgegeven met de routes en vermelding van de gerealiseerde
projecten met achtergrondinformatie.
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Nieuw gebouw
Conservatorium
van Amsterdam
Na 23 jaar in het markante gebouw van de Rijkspostspaarbank aan de Van Baerlestraat gehuisd te hebben,
is het Conservatorium van Amsterdam in april verhuisd
naar een speciaal voor muziekonderwijs door architect
Frits van Dongen ontworpen nieuw gebouw op het
Oosterdokseiland, vlakbij het Centraal Station. Het nieuwe
gebouw staat midden in een culturele omgeving, met
onder andere het Muziekgebouw aan ‘t IJ, het Bimhuis
en de Openbare Bibliotheek: een bijzonder stimulerende
locatie voor muziekstudenten. De overige instituten van
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten liggen
op loopafstand.
Het nieuwe gebouw heeft een open en uitnodigende
uitstraling en is zo ontworpen dat toekomstige musici
zich er uitstekend kunnen voorbereiden op hun beroep.
Het nieuwe conservatorium is een kunstgebouw waarin
de beroepspraktijk meteen van start gaat. Op de vijf
podia zijn dagelijks veelal gratis concerten van docenten,
studenten en alumni te beluisteren.

28

29

Opening door Hare Majesteit de Koningin
In september werd het nieuwe gebouw officieel geopend door Koningin
Beatrix. Zij onthulde een plaquette van de Bernard Haitinkzaal, vernoemd
naar de beroemde oud-student van het Conservatorium. Samen met mr.
Job Cohen, burgemeester van Amsterdam, woonde zij het openingsconcert bij dat werd gepresenteerd door oud-conservatoriumstudent Paul
Witteman. Ruim 600 relaties van het conservatorium en de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten waren hierbij aanwezig. Op het programma
stond muziek van de jongtalent-strijkersgroep de Fancy Fiddlers, het
blazersensemble The Royal Wind Music, studenten van de master Opera,
een strijkersoctet bestaande uit docenten, Concert Bigband en CvA Brass.
Vervolgens kreeg de koningin een korte rondleiding langs de zalen waar
ook concerten geprogrammeerd waren. Na afloop sprak de koningin in
de mezzofoyer met enkele docenten en studenten die tijdens het openingsconcert te horen waren. Voor haar vertrek ontving ze uit handen van
conservatoriumdirecteur Hans van Beers twee boeken die speciaal voor
de gelegenheid zijn verschenen: Gebouwd voor muziek over het nieuwe
gebouw en Van kantoor tot klankkast over het oude gebouw.
Architectuurjournalist Hilde de Haan beschrijft in Gebouwd voor muziek / Architecture for the Ear de architectonische hoogstandjes van het
nieuwe gebouw. Het hele proces, vanaf de eerste ideeën tot het uiteindelijk ontwerp en de uitvoering, is vastgelegd in dit boek, waarin foto’s een
prominente plaats innemen. Van kantoor tot klankkast. Het gebouw van
Rijkspostspaarbank en Conservatorium van Amsterdam, 1901-2008 toont
de geschiedenis van het gebouw aan de van Baerlestraat. In dit fotoboek
zijn beelden van vroeger naast recente foto’s gezet, zodat duidelijk te zien
is hoe veranderingen in organisatie en technologie hun invloed hebben
uitgeoefend op het gebouw.
Music Wave
Na de officiële opening voor genodigden op 12 september verhuisde het
conservatorium op zondag 14 september muzikaal door de stad met een
Music Wave. Vanaf het oude gebouw aan de van Baerlestraat zette een
muzikale karavaan van conservatoriumstudenten een speciaal door popdocent Joost van den Broek en Theo Loevendie gecomponeerde canon in
die dwars door de Amsterdamse binnenstad naar het nieuwe gebouw aan
de Oosterdokskade slingerde. Op het Museumplein, het Leidseplein, de
Dam en de Nieuwmarkt werden aan de deelnemers T-shirts en castagnettes in de conservatoriumkleuren blauw en zwart uitgedeeld, en bleef de

30

31

waveband een tijdlang spelen. Alle partijen werden vooraf gepubliceerd
en konden worden ingestudeerd. Muziekstudenten, amateurs, fanfares en
koren konden op ieder moment inhaken en meespelen. De gehele Music
Wave werd gefilmd en getoond in de lobby van het conservatoriumgebouw. Eenmaal aangekomen bij het nieuwe gebouw was er een feestelijk
programma met veel optredens. Er stond een groot podium op het plein
en er was doorlopend muziek in alle zalen, van pop, jazz, funk, latin en
klassiek tot oude muziek. Bezoekers konden het gebouw bezichtigen en
er werden rondleidingen gegeven. In zowel de landelijke als regionale
media werd veel aandacht besteed aan het nieuwe conservatoriumgebouw en alle activiteiten rondom het openingsweekend.
Ontwerp volgens Engawamodel
Het gebouw is een ontwerp van architect Frits van Dongen en heeft
dertien etages. Voor het ontwerp koos de architect voor het Engawamodel. Dit model is afgeleid van de Japanse bouwstijl van woonhuizen,
waarbij de gangen aan de buitenzijde van het gebouw liggen en de
‘gebruiksruimten’ (zalen, les- en studiekamers) aan de binnenzijde. De
kamers krijgen door het grote raamoppervlak van de gevel direct daglicht.
Het voordeel van deze manier van bouwen is dat de gang buitengeluiden
weert, waardoor studenten ongestoord kunnen studeren.
Het gebouw is opgebouwd uit drie eenheden. Op grondniveau zit het
‘spelend hart’ met vijf zalen:
• Bernard Haitinkzaal, de klassieke concertzaal (450 zitplaatsen)
• Amsterdam Blue Note, de jazz/popzaal (250 zitplaatsen)
• Sweelinckzaal, een recitalzaal met een intieme sfeer (120 zitplaatsen)
• Theaterzaal (50 zitplaatsen)
• Ensemblezaal (50 zitplaatsen)
De Haitinkzaal en de Sweelinckzaal hebben ramen, waardoor - uitzonderlijk voor een concertzaal - daglicht binnenkomt. Alle zalen zijn voorzien
van opnameapparatuur en hebben een directe verbinding met de twee
professionele opname studio’s in het gebouw; van ieder concert of examen
kunnen opnamen gemaakt worden die studenten als demo kunnen
gebruiken en via het online internetpodium kunnen laten horen. De zalen
zijn zodanig geïsoleerd dat er geen geluidsoverdracht buiten de zalen is.
De foyer en de kantine bevinden zich eveneens op grondniveau. Boven de
zalen zijn vier etages met leskamers en daarboven twee verdiepingen met
bibliotheek, collegezaal en studiekamers. De kantoren bevinden zich op de
bovenste verdieping.
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Voor de perfecte akoestiek heeft het conservatorium de hulp ingeroepen
van akoestisch bureau Peutz. Het bureau heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de akoestische eisen die studenten en docenten stellen aan de
les- en studiekamers en de zalen.
In proefopstellingen in het oude conservatoriumgebouw hebben studenten en docenten diverse akoestische oplossingen uitgebreid getest. Met
deze bevindingen is men erin geslaagd de nieuwe les- en studiekamers
precies af te stemmen op de wensen. Alle les- en studiekamers zijn voorzien van akoestische kussens, waarbij iedere kleur zijn eigen akoestische
eigenschappen heeft, ingedeeld per instrumentgroep. De kussens kunnen
desgewenst aangepast en verwisseld worden.
De temperatuurregulatie in het gebouw werkt op duurzame energie.
Het gebouw heeft een LTEO-systeem, een warmte/koude-installatie die
in de winter warm water en in de zomer koud water uit de grond haalt.
Alle afdelingen van het Conservatorium zijn in het nieuwe pand onder
één dak gekomen. De dependances in het Zeemanshuis en de Bachzaal
zijn daarmee vervallen. Het onderwijs is vanaf het studiejaar 2008-2009
volledig op de nieuwe locatie ondergebracht.
Het gebouw werd genomineerd voor de Amsterdamse Architectuur Prijs
2009 en voor de prijs BNA Gebouw van het jaar 2009.
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50 jaar
Nederlandse
Film en Televisie
Academie
In 1958 richtte dr. Jan Marie Peters de Nederlandse
Film Academie (NFA) op; in 1960 werd de NFA officieel
erkend. De tweejarige studie werd in 1965 uitgebreid tot
een vierjarige studie. Voor het eerst werden drie studierichtingen aangeboden: een artistieke richting met vakken als regie en scenario, een technische richting met
vakken als camera, geluid en montage, én een productierichting. Elektronische media kregen steeds meer invloed
binnen de opleiding. Daarom nam men in 1975 het besluit
om televisie naast film een gelijkwaardige plaats binnen
het lessen- en praktijkprogramma te geven. In dat jaar
werd ook de naam van de opleiding officieel gewijzigd
in Nederlandse Film en Televisie Academie (NFTA). De
Filmacademie heeft in 50 jaar ruim 2200 film- en televisiemakers afgeleverd.
Reünie en feest
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Nederlandse Film en
Televisie Academie vonden in 2008 diverse activiteiten plaats. In Hotel
Arena in Amsterdam werd een groot feest gegeven, waarbij zo’n duizend
oud-studenten, oud-medewerkers, studenten en medewerkers aanwezig
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waren. Er waren optredens van The Directors - met oud-filmacademiestudenten als Dick Maas en Nouchka van Brakel - dj’s en vj’s Harry de
Winter, Alex van Oostrom en Fenno Werkman.
Debat Film denken
In oktober vond in Felix Meritis het debat Film denken plaats. Drie filosofen
met een passie voor film spraken zich uit over film. Ze werden ondervraagd
door oud-studenten, docenten en andere betrokkenen bij de Filmacademie.
De sprekers waren Patricia Pisters, Judith Vega en Henk Oosterling.
50 jaar Filmacademie: de Toekomst
Diverse filmmakers die aan de Filmacademie hebben gestudeerd, maakten een korte film ter ere van het vijftigjarig bestaan, met als thema: de
toekomst. Daarnaast maakten oud-studenten, waaronder Frans Bromet,
Mijke de Jong, Mischa Kamp, Pieter Verhoeff en Frans Weisz, samen met
hun oud-klasgenoten en collega’s een commercial, een documentaire,
korte fictiefilms, een poppenfilm en een muziekclip. De films gingen in
première tijdens het Nederlands Film Festival en verschenen op dvd. Ook
werden alle films uitgezonden door de Amsterdamse stadszender AT5 en
een selectie ervan op Nederland 2.
Nederlands Film Festival
Tijdens het Nederlands Film Festival in september stond de Filmacademie
op diverse momenten centraal. Onder andere in het programma Poortwachters en hemelbestormers met vertoningen van films van een Meester
en een Leerling (allen oud-student van de Filmcademie) die na afloop
over elkaars werk praatten; daarnaast bij De Meesterproef, waarbij op alle
disciplines een leerling gecoacht werd door een meester. Voor scenario
bestond het duo uit Luuk van Bemmelen en Frank Ketelaar, voor regie uit
Arne Toonen en Jean van de Velde en voor productie uit Sander Verdonk
en Petra Goedings.
Filmacademiefilms op tv
Onder de titel 24 beelden per seconde heeft AT5 een selectie uitgezonden
van de eindexamenfilms die tussen 1958 en nu zijn gemaakt. De selectie
werd door de Filmacademie gemaakt en bestond uit de beste fictie- en
documentairefilms, aangevuld met films die sterk gerelateerd zijn aan
Amsterdam.
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AHK viert
opening studiejaar met feest in
Melkweg: VERS
In september vierde de AHK de start van het nieuwe
studiejaar met een groot exclusief feest voor alle medewerkers en studenten in de Melkweg: VERS 2008, met
het thema ‘in de schijnwerpers’.
De studenten kregen een interactieve uitnodiging met hun naam in de
schijnwerpers. In de grote zaal stonden Voicst en Wicked Jazz Sounds
met band op het programma. Leden van deze bands zijn afkomstig van
of studerend aan het Conservatorium van Amsterdam. In de kleine zaal
en het café speelden jazz- en popbands van het Conservatorium van
Amsterdam. In de filmzaal draaiden afstudeerfilms van de Filmacademie
en op de brug van de Melkweg waren ‘verse’ kunstwerken opgehangen
van eerstejaarsstudenten van de Academie voor Beeldende Vorming.
Van de andere opleidingen waren er videopresentaties.
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Studenten
De studenten aan de AHK hebben een bovengemiddeld
talent op hun vakgebied en tonen grote belangstelling en
enthousiasme voor hun opleiding. Velen van hen hebben vanaf jonge leeftijd een intrinsieke motivatie gevoeld
voor een bepaalde kunstrichting en hebben zich al in
die richting ontwikkeld voordat ze aan de AHK werden
toegelaten. Voor de meeste studenten geldt dat ze het
kunstenaarschap niet zien als een baan, maar als een
levenswijze. De studenten dragen zelf een grote verantwoordelijkheid voor het slagen in hun opleiding. Zij moeten een voortdurende drang hebben zichzelf te overtreffen. De opleidingen en de werkvelden stellen hoge eisen
aan de studiehouding en mentaliteit van de studenten
ten opzichte van het vakgebied. Alle aandacht is erop
gericht dat studenten zich ontwikkelen tot professionals
met een eigen signatuur.
In 2008 telde de AHK 2940 studenten; bijna een kwart
daarvan is afkomstig uit het buitenland. Met name
het Conservatorium van Amsterdam vormt met meer
dan 50% buitenlandse studenten een zeer internationale
studieomgeving. Ook de internationale Master of
Museology van de Reinwardt Academie kon zich
verheugen in een weliswaar bescheiden maar wel zeer
internationale instroom: 15 studenten, afkomstig uit 11
verschillende landen, verspreid over vijf werelddelen.

Aanmelding en selectie
Met uitzondering van de Reinwardt Academie kennen alle instituten
van de hogeschool een instroomselectie, waarbij specifieke eisen worden
gesteld ten aanzien van de artistieke aanleg en de technische en fysieke
vaardigheid. Per opleiding beslissen toelatingscommissies aan de
hand van ingezonden werk en/of live-audities over de toelating van
de kandidaten. In 2008 meldden zich in totaal 4004 kandidaten voor de
diverse bacheloropleidingen van kunstopleidingen van de AHK aan,
waarvan er uiteindelijk 544 werden toegelaten. De meeste aanmeldingen
waren er voor de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie en

de afdeling Klassiek van het Conservatorium van Amsterdam. Ook bij de
masteropleidingen waren veel meer kandidaten dan beschikbare plaatsen.
Gelet op de opnamecapaciteit van de beroepspraktijk en de kwalitatieve
selectie die voor alle uitvoerende en scheppende opleidingen geldt, zijn er
geen plannen voor toename van de studentenaantallen.
zie deel twee, Studentenpopulatie, p. 94

Vooropleiding Jong Talent
Muziek en Dans
Toptalent openbaart zich veelal op zeer jonge leeftijd. De Theaterschool en
het Conservatorium van Amsterdam bieden speciale onderwijsprogramma’s aan om het jonge talent zo goed mogelijk te begeleiden op hun eerste
schreden naar de top.
In 2008 telde de vooropleiding Dans 96 leerlingen. De vooropleiding wordt
verzorgd door de Theaterschool in een geïntegreerd programma met het
basis- en voortgezet onderwijs aan de Olympiaschool en het Gerrit van der
Veen College.
Als voorbereiding op een opleiding aan het Conservatorium van
Amsterdam is er voor jonge leerlingen van tien tot zestien jaar de
afdeling Jong Talent, bestaande uit de Sweelinck Academie voor klassieke
muziek en het Junior Jazz College, met in totaal 73 leerlingen in 2008.
Daarnaast is er een één- tot tweejarige vooropleiding voor leerlingen vanaf
zestien jaar die zich intensief willen voorbereiden op toelating tot het
conservatorium. In 2008 namen hieraan 88 leerlingen deel.
Vertegenwoordigers van de AHK hebben een actieve rol gespeeld in het
landelijke overleg met het ministerie van OCW over de verbetering van
het stelsel van de vooropleidingen. De AHK heeft voor deze groep jonge
talenten een aanvraag ingediend in het kader van het SIRIUS-programma
voor de begeleiding van toptalent in het hoger onderwijs. Deze aanvraag
is als veelbelovend beoordeeld en zal in 2009 opnieuw worden ingediend.
Evenals de vorige twee jaren is van het ministerie een extra budget
ontvangen om een financiële tegemoetkoming te kunnen verstrekken aan
minder draagkrachtige ouders met kinderen in de vooropleidingen. De
toekenning van 120.000 euro was tevens bestemd voor versterking van de
vooropleidingen. De besteding van deze middelen vindt plaats in 2009.
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Intake Reinwardt Academie
In 2008 stroomden er bij de Reinwardt Academie 143 nieuwe studenten
in. Voor het eerst is er gewerkt met een intakeprocedure. Alle studenten
die zich hadden ingeschreven werden uitgenodigd om via de website van
de Reinwardt Academie een vragenformulier in te vullen, waarin zij onder
andere konden aangeven wat zij van de studie verwachtten en hoeveel
tijd zij voor de studie beschikbaar dachten te hebben. Aan de hand van de
ingevulde formulieren werd een aantal kandidaten, bij wie twijfel bestond
of de bachelor Cultureel erfgoed voor hen de meest geschikte opleiding
was, uitgenodigd voor een gesprek. De bedoeling is om tot meer zelfreflectie bij de kandidaten te komen, zodat het rendement uiteindelijk
zal toenemen. Op grond van de bevindingen in 2008 zal de vragenlijst
voor komend studiejaar bijgesteld worden.

afkomst bezochten tien scholen met een hoog percentage leerlingen van
niet-westerse afkomst. De eigen ervaringen van de studenten bleken een
goede ingang te zijn om jongeren met ambitie en belangstelling voor een
kunstvak te laten zien welke mogelijkheden er zijn en hoe zij zich
het beste kunnen voorbereiden op een kunstvakopleiding. Een van de
studenten die aan dit project hebben meegewerkt was Beri Shalmashi,
(Scenario) die in 2008 een Echo Award won. Als filmmaker vertolkt
Shalmashi, van oorsprong Koerdische, haar visie op diversiteit in de
samenleving.

Diversiteit
Binnen het onderwijs aan de AHK is culturele diversiteit een belangrijk
gegeven waar veel aandacht aan wordt besteed. Daarnaast is er een
aantal opleidingsoverstijgende activiteiten, gericht op de kennisvermeerdering over culturele diversiteit en op de bevordering van de diversiteit in
de studentenpopulatie.
Binnen het lectoraat Kunst- en cultuureducatie worden vijf onderzoeksprojecten uitgevoerd naar culturele diversiteit in relatie tot de werkgebieden
van de docentenopleidingen muziek, dans, theater en beeldende kunst
en vormgeving, en als onderdeel van het grotestedenbeleid op het gebied
van cultuureducatie.
Er is een keuzevak Interculturele communicatie aangeboden, waarin studenten zich bewust werden van de invloed van hun eigen referentiekader
bij hun benadering van mensen met een andere culturele achtergrond,
en manieren leerden kennen om miscommunicatie op te lossen zonder
zichzelf of de ander tekort te doen.
De dansopleidingen van de Theaterschool bieden de 5 o’clock class aan,
een intensief voortraject in Amsterdam Zuidoost, gericht op de scouting
en vooropleiding van jong talent met een cultureel diverse achtergrond. In
2008 werden 19 deelnemers toegelaten tot het dansvakonderwijs, van wie
11 bij de dansopleidingen van de AHK.
Daarnaast werkt de Theaterschool nauw samen met Jong Rast, een intercultureel theaterproject voor jongeren in Amsterdam Nieuw West, gericht
op talentontwikkeling en doorstroming naar het theateronderwijs en de
theaterpraktijk. In 2008 zijn 5 deelnemers van Jong Rast toegelaten tot de
Theaterschool.
Door middel van het project Amsterdamse MIX is aan Amsterdamse havo/
vwo-scholieren voorlichting gegeven over het kunstvakonderwijs. Dit
project is uitgevoerd met financiële steun van het Filmfonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Groepjes AHK-studenten van allochtone

Nominatie
Koplopers Top 2008
De opleiding docent Dans werd genomineerd voor
Koplopers Top 2008, een initiatief van Netwerk CS om
voorlopers op het gebied van diversiteitsbeleid te stimuleren hun ambities op dit terrein te realiseren. Netwerk CS
is een landelijk netwerk van professionals en organisaties
in de culturele sector, gericht op het ontwikkelen van
diversiteitsprojecten en –beleid.
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Eindexamenpresentaties
In 2008 ontvingen ruim 550 studenten hun bachelorof masterdiploma. Afhankelijk van de opleiding bestaat
het eindexamen uit praktijkopdrachten, stages, theorietentamens, scripties, eigen voorstellingen, uitvoeringen
of exposities. Elke opleiding kent zijn eigen moment
waarmee de student de studie afsluit en de overstap
maakt naar de praktijk, zichzelf en zijn of haar werk aan
het publiek toont: de eindexamenpresentaties.
tentoonstelling
exhibition

afstudeerprojecten
graduation projects

slotconcerten studenten
masteropleiding
Fanny Alofs
Johannes Behr
Marike van Dijk
Marleen van Emmerik
Aleix de Gispert Ramis
Ruben Hein
Daan Herweg

Jeroen Baars, Harry van den Berg, Jaap
Brouwer, Dingeman Deijs, Steven Delva, Paul
van Dijk, Ahmed El-Shafei Mahmoud, Helga
van der Haagen, Raymond van der Heijden,
Martin Hopman, Tom Jonker, Jos van Langen,
Jan Maas, Sander Monteiro, Reijer Pielkenrood,
Erik Platvoet, Lisette Plouvier, Stephan Schagen,
Claudia Temperilli, Derk van der Velden, Onne
Walsmit, Roderik van der Weijden

Alex Maksymiw
Kestutis Vaiginis
Jared Welsh
Bobby Petrov
special guest:
Amsterdam Jazz Orchestra

graduation
jazz
festival
2008
ma/di 16/17.06 20.30 uur
BIMhuis – Piet Heinkade 3
Amsterdam
toegang gratis

In juli vond in het Academiegebouw de eindexamenexpositie van de studenten van de Academie voor Beeldende Vorming plaats met schilderijen,
tekeningen, sculpturen, installaties en nieuwe media. Onderdeel van de
presentaties was een speciale afstudeerwebsite waar veel beeldmateriaal
was te vinden, evenals de samenvattingen van scripties en onderzoeken.
Het Conservatorium van Amsterdam hield diverse kleine festivals met
eindexamenuitvoeringen van de klassieke afdeling. Jong jazz-toptalent
van de masteropleiding presenteerde zich op het Graduation Jazz Festival
in het Bimhuis. Het eindexamenfestival en de Freestyle-marathon van de
afdeling Pop vonden plaats in Paradiso, de Melkweg en Hetveem theater.
Eindexamenkandidaten van de bachelor- en de masteropleiding compositie presenteerden hun werk tijdens het driedaagse eindexamenfestival
Hutspot. Eindexamenstudenten van de Dutch National Opera Academy
tot slot voerden Don Giovanni van Mozart uit.
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In juni vond het eindexamenfestival Lichting 2008 van de Nederlandse
Film en Televisie Academie plaats. Het festival startte met de persvertoning voor filmjournalisten gevolgd door de Dag van het Beroepsveld
bedoeld voor externe relaties. Daarna vonden openbare vertoningen plaats
van de fictie- en documentairefilms en commercials. De eindexamenkandidaten Camera/licht hebben met hulp van jaargenoten en tweedejaarsstudenten Sound design een fictieve commercial ontwikkeld en gerealiseerd. Dit project werd intensief begeleid door de Verenigde Commercial
Producenten (VCP) zodat een realistische indruk ontstond van het maken
van commercials.
Alle eindexamenfilms die tot stand waren gekomen in samenwerking
met de Nederlandse Publieke Omroep werden in september op televisie
uitgezonden in het kader van het Nederlands Film Festival.
Ook in juni vond in Amsterdam het ITs Festival plaats, een van de grootste
festivals van theaterschoolstudenten in Europa. Met zo’n twintig afstudeeroptredens waren de dans- en theaterstudenten van de Theaterschool
goed op het festival vertegenwoordigd. Er waren afstudeervoorstellingen
van binnen- en buitenlandse theater- en dansstudenten in onder andere
de Theaterschool, de theaters in de Nes, Crea, Theater Bellevue en De
Kleine Komedie.
In de Academie van Bouwkunst was in november en december een
tentoonstelling te zien van afstudeerprojecten van de studenten Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur die in het studiejaar 20072008 zijn afgestudeerd. Tijdens de opening van de tentoonstelling werden
de nominaties voor de nationale Archiprix 2009 bekendgemaakt: Lisette
Plouvier met haar afstudeerproject Het openbare zwembad, Jan Maas met
Urban Wrinkle, Dingeman Deijs met Uitgemergeld en Derk van der Velden
met De Resonator.
In juli werden de diploma’s uitgereikt aan de eerste afgestudeerden van
de master Kunsteducatie. De verse masters konden bovendien de eerste
editie van een voortaan jaarlijks uit te brengen publicatie in ontvangst
nemen waarin zij zichzelf presenteren met hun onderzoeken en projecten,
plannen en ambities voor de toekomst, variërend van een kunsteducatieproject voor leerlingen met autisme, een multimediaal basisschoolproject
en een project ter stimulering van multiculturele leerlingen in het hoger
beeldend kunstvakonderwijs, tot het Clipfestival 2008, waarin leerlingen
van het Spinozalyceum door middel van workshops videoclips leerden
maken.
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Bij DasArts fungeerde filmmaker Mike Figgis (USA) als honorair
voorzitter van de examencommissie. Hij ondertekende en overhandigde
in november de diploma’s en hield een lezing over de toekomst van de
jonge kunstenaar.
Deelnemers van DasArts lieten hoogtepunten zien van het werk dat zij in
de afgelopen tijd hadden ontwikkeld en maakten het publiek deelgenoot
van de uitwerking van hun ideeën.
Alle afstudeerproducties werden buiten DasArts gepresenteerd en ge(co-)
produceerd in samenwerking met een theater of andere (kunst-)instelling
in het binnen- of buitenland.

Hoogtepunten / Prijzen afstudeerders
Dutch Jazz Competition voor Srdjan Ivanovic Blazin’ Quartet
Het Srdjan Ivanovic Blazin’ Quartet heeft op het North Sea Jazz Festival
de Dutch Jazz Competition gewonnen. De jury verkoos het Srdjan Ivanovic
Quartet, bestaande uit studenten en afgestudeerden van het Conservatorium van Amsterdam, op grond van het originele, organische, vrije en
overtuigende (samen-)spel met voldoende ruimte voor improvisatie.
Ravel Award voor pianoduo Lestari Scholtes en Gwylim Janssens
Lestari Scholtes heeft samen met Gwylim Janssens tijdens het internationale muziekconcours IBLA Grand Prize de ‘Ravel-Award’ gewonnen voor
hun uitvoering van La Valse van Maurice Ravel. Het pianoduo haalde de
hoogst mogelijke beoordeling voor hun spel op twee piano’s en op één
piano vierhandig, met werken van Lutoslawksi, Schubert en Ravel. Lestari
Scholtes is in 2008 afgestudeerd aan de masteropleiding klassiek van het
Conservatorium van Amsterdam.

Studente Academie voor Beeldende Vorming
geselecteerd voor TALENT 2008
In het Designhuis in Eindhoven was in oktober werk te zien van onder
meer Patricia Kamps, afgestudeerde van de Academie voor Beeldende
Vorming. Kamps nam deel aan TALENT 2008, een overzichtsexpositie
van nieuw Europees talent, afgestudeerd in 2008. Ze beweegt zich tussen
design, autonome kunst en vormgeving.
De expositie gaf een beeld van de huidige stand van zaken binnen het
designonderwijs en van toekomstige sterren. In totaal waren circa zestig
academies aangeschreven die elk tien van hun beste studenten mochten
voordragen.
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Grote Prijs van Nederland voor studente Popmuziek
De Grote Prijs van Nederland, de belangrijkste Nederlandse muziekprijs
voor aanstormend talent, werd in 2008 gewonnen door Fabiana Dammers.
De 23-jarige studente Popmuziek van het Conservatorium van Amsterdam
won in de categorie singer-songwriter. Eerder ontving zij in de halve finale
al de Publieksprijs.
Volgens het jurrapport ontvangt Dammers de prijs voor haar ongekunstelde en toegankelijke songs, die dichtbij haarzelf zitten en zeker hit-potentie
hebben. De jury noemde Dammers ‘charmant, serieus en overtuigend’ en
roemde haar ‘kwaliteit binnen het genre ‘opvallend en boven gemiddeld’.
Ton Lutz Prijs voor studente Regie
Merel de Groot, studente Regie, heeft op het ITs Festival met haar voorstelling Tot de wereld de Ton Lutz Prijs 2008 in de wacht gesleept. De
Groot won 4.500 euro, twee maanden loonkosten om een nieuwe voorstelling te maken en een coachingstraject bij Kunstenaars&CO. Uit het
juryrapport: ‘Haar bewegingstheater, dat dicht tegen de beeldende kunst
aanligt, werd geprezen om de eigenzinnigheid, het ruimtegebruik en de
gedrevenheid en is bovendien een voorstelling die zijn eigen wetten stelt.’

Nassenstein Startprijs voor Filmacademie-studenten
Met hun film Uitzicht wonnen Michael Leendertse (scenario), Rogier
Hesp (regie) en Charlotte Scott-Wilson (productie) van de Filmacademie
de Nassenstein Startprijs; een door Endemol beschikbaar gestelde prijs
voor het beste eindexamenproject. De makers verdienden daarmee een
geldbedrag van 10.000 euro, als bijdrage aan een nieuw (televisie)project.
De film werd genomineerd in de categorie Arthouse film op het Scenecs
Festival in Amersfoort.
Eervolle vermelding Philip Kohnstamm IVIO-prijs
voor afstudeerproject studenten master Kunsteducatie
Het kunsteducatieve project Ontmoeten, van Aaltje van Zweden-Van
Buuren en Tanja Kerkvliet van de master Kunsteducatie heeft bij de
uitreiking van de Philip Kohnstamm IVIO-prijs een eervolle vermelding
gekregen. In Ontmoeten werkten kinderen met en zonder autisme samen
met kunstdocenten en creatief therapeuten aan een theatervoorstelling
waarin tekst, voordracht, beweging, beeldende kunst en muziek geïntegreerd werden. Ontmoeten werd uitgevoerd in het Muziekcentrum van
de Omroep en tijdens de diploma-uitreiking Kunsteducatie.
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Beroepspraktijk
Beroepspraktijk

Prijsvraag Afsluitdijk van de toekomst gewonnen door
student Landschapsarchitectuur
Derk van der Velden, afgestudeerd aan de opleiding Landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst, heeft met zijn ontwerp De Resonator de prijsvraag Afsluitdijk van de toekomst gewonnen. Van der Velden
won een geldbedrag van 5.000 euro met zijn oplossing voor zeespiegelstijging. De Resonator is een alternatief plan voor ‘pompen (gemalen op
de Afsluitdijk) of verzuipen (peilverhoging in het IJsselmeer)’. Het ontwerp
bestaat uit een 42 kilometer lange dam ten zuiden van de huidige Afsluitdijk die ervoor zorgt dat getijgolven uit de Waddenzee en reflecterende
getijgolven elkaar versterken. Dit mechanisme, bekend als resonantie,
zorgt voor versterkt getij met lagere eb en hogere vloed.
Selectie Stückemarkt voor José Manuel Mora Ortiz
DasArts-student José Manuel Mora Ortiz (Spanje) was geselecteerd
voor de prestigieuze Stückemarkt 2008, onderdeel van Theater Treffen in
Berlin, Berliner Festspiele en genomineerd voor de New Playwriting Prize
met zijn theatertekst Mi Alma En Otra Parte.
Theaterschrijvers uit heel Europa waren uitgenodigd om nieuwe toneelteksten in te dienen. De jury, bestaande uit gerenommeerde theaterprofessionals, had in totaal vijf teksten geselecteerd. De geselecteerde teksten
werden in de vorm van scenische lezingen gepresenteerd tijdens de
Berliner Festspiele.

Opleidingen gericht op een geslaagde beroepspraktijk,
studenten met oog voor de geijkte praktijk én voor het
nog onbepaalde in het werkveld, dat ziet de AHK als
een van haar belangrijkste taken. Een goede voorbereiding op de praktijk binnen het onderwijs, door stages,
projecten en een goede relatie met het actuele werkveld
zijn daarvoor van grote betekenis. De AHK biedt daarom
algemene voorzieningen voor haar studenten en alumni
zoals de website BeroepKunstenaar.nl, keuzevakken ter
stimulering van artistieke, reflectieve en professioneelmaatschappelijke competenties en het Practicum Generale Fonds dat uitwisseling met studenten van andere
studierichtingen en culturele organisaties bevordert.
Ook binnen de opleidingen is samenwerking alomtegenwoordig: docenten en gastdocenten uit het kunst- en
cultuurleven en verbindingen met podia en culturele
organisaties zijn talrijk.

Beroepsvoorbereiding
BeroepKunstenaar.nl is een website over de zakelijke aspecten van de
beroepspraktijk van uitvoerende, scheppende, ondersteunende en docerende kunstenaars van alle disciplines. De site wordt gebruikt in het
onderwijs zoals in De ondernemende kunstenaar van het Conservatorium
en in het keuzevak en de alumnimodule De professional.
In december heeft een studentenpanel plaatsgevonden waarin studenten
van verschillende opleidingen hun mening gaven: ze waardeerden de
inhoud, maar hadden kanttekeningen bij de gebruiksvriendelijkheid van
de site.
Eind 2008 heeft Kunstenaars&CO, dat de site samen met de AHK heeft
ontwikkeld, aangegeven de samenwerking in BeroepKunstenaar.nl niet te
willen continueren. De AHK behoudt de rechten en is van plan om de site
verder te ontwikkelen en te vernieuwen.

Nascholingsaanbod
De AHK biedt sinds 2008 cursussen en nascholingsprojecten aan voor
oud-studenten. Daar waar mogelijk kunnen alumni deelnemen aan het
AHK-keuzevakkenprogramma. Na een pilotprogramma voor studenten
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en alumni in april, is in november gestart met de vierdelige disciplineoverstijgende workshop Zakelijke kanten van de beroepspraktijk voor
uitsluitend alumni. De module is ontwikkeld en uitgevoerd door docenten
van Kunstenaars&CO. Deelnemende oud-studenten waardeerden de
interdisciplinaire samenstelling en de informatie over de verschillende
beroepspraktijken. De workshop is bezocht door oud-studenten Muziek,
Film, Dans, Theater en Museologie.

Samenwerking
Dutch School of Landscape Architecture
De Academie van Bouwkunst heeft deelgenomen aan de voorbereiding
voor de Dutch School of Landscape Architecture, een samenwerkingsverband tussen de beroepsvereniging en de opleidingen Landschapsarchitectuur in Amsterdam, Wageningen, Velp en Delft. Het voornaamste doel
is versterking van de zichtbaarheid en de positie van landschapsarchitectuur en vergroting van de instroom in de opleiding.
György Ligeti Academy
Na een pilot in het voorjaar is in september de György Ligeti Academy
gestart, een samenwerkingsverband van het Conservatorium van Amsterdam met het Asko/Schönberg en het Koninklijk Conservatorium Den
Haag. De Academy biedt een specialisatie modern ensemblespel voor
masterstudenten. Er zijn veertien studenten ingestroomd, waarvan meer
dan de helft van het Conservatorium van Amsterdam.
Topopleiding Klassieke dans
Samen met Het Nationale Ballet en de Amarantis Scholengroep heeft de
AHK het overleg met het Ministerie van OCW voortgezet om een topopleiding Klassieke dans in Amsterdam te realiseren: de Nationale Balletschool.
De Nationale Balletschool wil opleiding en begeleiding bieden aan uitzonderlijk getalenteerde, ambitieuze leerlingen van tien tot achttien jaar
oud. Bestaande dansvooropleidingen in Nederland bereiden jong talent
tot achttien jaar voor op de hbo-opleiding; in het buitenland zijn dansers
op die leeftijd echter al klaar om door te stromen naar een gezelschap. Om
een naadloze aansluiting bij de internationale balletpraktijk te bewerkstelligen wil de Nationale Balletschool een creatieve, stimulerende en toegewijde omgeving bieden met een goede combinatie van vakonderwijs in
ballet en algemeen vormend onderwijs, afgestemd op het niveau van het
kind. Jonge Nederlandse talenten kunnen zich zo ontwikkelen tot uitzonderlijke dansers en instromen in de top van het internationale werkveld.
De drie partners willen zo bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling
van de Nederlandse danscultuur.

Kunsteducatie en Cultuurnetwerk Nederland
De master Kunsteducatie sloot een samenwerkingsovereenkomst
met Cultuurnetwerk Nederland. Studenten worden betrokken bij
projecten, kunnen onderzoekservaring opdoen en brengen actuele kennis
en expertise mee.
Inspiration Night
Onder de naam Inspiration Night organiseerde Binger Filmlab in samenwerking met filmtheater Rialto filmavonden met werk van Binger-filmmakers en een talkshow.
Binger gaf trainingen tijdens de markten van de filmfestivals in Nederland,
Berlijn, Cannes en Sarajevo, op de Willem de Kooning Academie en aan
de Vereniging Brabantse Filmmakers. Op het International Film Festival
Rotterdam werden projecten van het Binger Filmlab onder de aandacht
gebracht van potentiële financiers.
Learning from... Visual Culture
In februari vond het symposium Learning from… Visual Culture plaats,
georganiseerd door de Academie voor Beeldende Vorming in samenwerking met Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond. Tijdens het symposium
werd ingegaan op het feit dat visuele kunst in toenemende mate wordt
gezien als deel van een steeds breder wordend gebied van beeldcultuur,
oftewel Visual Culture. Onderwerp van discussie was wat die beeldcultuur
betekent voor het onderwijs in de kunsten.
Diverse sprekers, onder andere Folkert Haanstra, lector Kunst- en cultuureducatie aan de AHK, gaven hun visie op de inhoud en breedte van
beeldcultuur in het kunstonderwijs en de mogelijkheden en valkuilen van
educatieve games in het middelbaar kunstonderwijs.
Summer Jazz Workshop
Voor het zevende achtereenvolgende jaar organiseerde het Conservatorium van Amsterdam een succesvolle Summer Jazz Workshop in samenwerking met de Manhattan School of Music. De workshop staat open voor
jazzmusici (instrumentalisten en vocalisten) van over de hele wereld. De
Summer Jazz Workshop bestond uit een week van lessen, workshops,
masterclasses, lezingen en vele concerten.
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Erfgoedarena
Sinds 2007 organiseren de Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland
eens per maand een lezingenreeks waarin het debat over actuele, erfgoedbrede onderwerpen gevoerd wordt: Erfgoedarena. In 2008 kwamen, onder
grote belangstelling van het werkveld, zeer uiteenlopende thema’s aan
bod, zoals:
• Eerst alles op orde: Musea digitaliseren in toenemende mate hun collecties en de daarbij behorende registratiesystemen. Maar wanneer ben
je nu klaar voor het web? En wat betekent publiceren op het web voor je
rol als museum? Ondermijnt een instelling zijn bestaansrecht door alles
te publiceren en van het publiek een curator te maken? Of versterkt dit
juist zijn positie?
• Modernisering van de monumentenzorg: Hoe modern en maatschappijkritisch denkt het veld over monumenten? Kwesties als de vijftigjarengrens, de rijkslijst, de top 100 wederopbouw, de herbestemming van
monumenten en de positie van beherende en restaurerende instellingen
werden in deze editie behandeld.
• Bedreigend erfgoed: Erfgoed kan niet alleen bedreigd zijn maar ook
bedreigend overkomen of zelfs tot bedreigingen leiden. Discussies over
aloude tradities, herdenkingen en de hernieuwde aandacht voor volkscultuur maken dit actueel. Recente voorbeelden zijn de weerstand tegen
een standbeeld voor een ‘goede Duitse soldaat’, de plek van ons slavernijverleden of de afgelaste tocht tegen Zwarte Piet in Eindhoven. Welke
positie moeten en kunnen erfgoedinstellingen hierbij innemen?
Museums, society & development
De Reinwardt Academie was nauw betrokken bij het voorbereiden van
een door het Tropenmuseum georganiseerde internationale expert meeting en symposium ‘Museums, society & development’ over het fenomeen
community museology. Het symposium zelf werd georganiseerd door een
studente van de Master of Museology, Lydia Kitungulu, in het kader van
haar stage in het Tropenmuseum.

Music in Motion
In Music in Motion werkten componisten en filmmakers
van respectievelijk het Conservatorium en de Filmacademie samen aan de ontwikkeling van de nieuwe
zwijgende film. Niet eerst de film en dan de muziek, maar
een gezamenlijke zoektocht naar hoe beeld en klank
elkaar kunnen beïnvloeden en versterken.
Vijf studenten Compositie werkten samen met zes studenten van Interactieve media/ Visual effects aan de ontwikkeling van vijf concepten waarin beeld en klank samenkomen. Organisator Orkest MaxTak is het project gestart
omdat gebleken is dat het voor aankomende filmmakers
moeilijk is om de juiste muziek voor hun film te vinden,
omdat ze onbekend zijn met het Nederlandse componistenlandschap. Omgekeerd ligt er voor componisten een
grote markt in de filmindustrie, maar worden zij nauwelijks voorbereid op deze bedrijfstak. Het resultaat van Music in Motion werd in april gepresenteerd onder leiding
van Orkest MaxTak in de Westerunie in het Westerpark.
De vijf korte films waren onderdeel van een inspirerende
avond met als thema de symbiose tussen beeld en geluid.
Sinds enkele jaren werken het Conservatorium en de
Filmacademie op dit gebied samen in een binnen Europa
uniek masterprogramma Composing for Film.
Dit project kwam mede tot stand door het Lectoraat
Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling.

58

59

De
De AHK
AHK
in
in de
de stad
stad
Basisburo
De Academie voor Beeldende Vorming heeft in samenwerking met de
Gerrit Rietveld Academie het Basisburo opgericht. Het Basisburo fungeert
als projectbureau voor beide kunsthogescholen en is een platform voor
samenwerking, reflectie, debat en kennisontwikkeling op het gebied
van beeldende kunst en kunsteducatie. Studenten wordt een podium
geboden met ruimte voor brede programmering en experiment. Daarnaast
organiseert het Basisburo symposia, workshops, tentoonstellingen en
uitvoeringen.
Het Basisburo maakt deel uit van een Cultuurverzamelgebouw dat in april
door onder andere Carolien Gehrels, wethouder Kunst en cultuur van de
Gemeente Amsterdam, officieel werd geopend. In dit gebouw, de oude
Diamantslijperij Asscher in de Tolstraat, staan ondernemen, synergie,
inspiratie en educatie centraal in een vernieuwende interactie tussen
cultuur en economie. In het Basisburo werden onder andere de show van
de modeafdeling van de Rietveld Academie en eindpresentaties van de
AHK-keuzevakken en de master Kunsteducatie georganiseerd, alsmede
lezingen van diverse hoogleraren in de kunsteducatie. Ook biedt het Basisburo diverse nascholingscursussen en heeft er een lezingenreeks van
het Studium Generale van de Rietveld Academie plaatsgevonden die ook
toegankelijk was voor AHK-studenten.
Beeldende wereld binnen de school: lezing Brent Wilson
Brent Wilson, kunstenaar en emeritus hoogleraar Art Education van de
School of Visual Arts van de Pennsylvania State University, gaf in mei
een lezing in het Basisburo. Ook was hij ‘gast aan tafel’ bij studenten van
de master Kunsteducatie. Wilson sprak over de beeldende wereld binnen
school, de beeldende wereld van kinderen buiten school en mogelijke
verbindingen daartussen. Zijn veeljarige onderzoekservaring beslaat uit-

eenlopende onderwerpen, zoals het beoordelen en interpreteren van kunst
door kinderen en jongeren, culturele invloeden op de tekenontwikkeling
van kinderen, spontane tekeningen versus schooltekeningen (schoolkunst), nationale peilingen van het niveau van de kunsteducatie en de
evaluatie van docentenopleidingen.
Stageproject Hangar
Hangar is een (stage)organisatie die een connectie vormt tussen jonge
beeldende kunstenaars en scholen voor voortgezet onderwijs. Hangar
organiseert exposities en ontwerpt samen met betrokken kunstenaars
onderwijs: kant-en-klare kunsteducatieve lesprogramma’s die aansluiten
bij de ontworpen exposities.
In november vond een pilotproject van Hangar plaats in het Basisburo
waarin Amber Verstegen, alumna van de Gerrit Rietveld Academie, haar
werk Geluksmomenten exposeerde. Daaraan verbonden vond een kunstbeschouwende lesdag voor middelbare scholieren plaats met hetzelfde
thema en gingen de leerlingen zelf aan de slag.
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Marco Polo in Amsterdam
Studenten van de Theaterschool en het Conservatorium van Amsterdam
werkten samen in het project Marco Polo in Amsterdam: ontdekkingstocht
van de Zeedijk, een initiatief van De Nederlandse Opera. Zij bewerkten
verhalen van de Chinese bevolking van de Zeedijk tot korte muziektheaterstukken, met de buurt als decor. De voorbereiding en productie van dit
project was voor een belangrijk deel in handen van studenten Productie
podiumkunsten en Techniek en theater. De uitvoering van de performances werd verzorgd door studenten Toneel, Mime en Klassieke muziek
en vonden plaats in de tempel, restaurants, winkels en kroegen op de
Zeedijk.

Theater4daagse
De opleiding Theaterdocent was medeverantwoordelijk voor de organisatie van de Theater4daagse, het landelijke amateurfestival van Kunstfactor,
dat in 2008 in Amsterdam werd gehouden. Tijdens de Theater4daagse
werd het Community Miniaturenproject georganiseerd; een project met en
over tien bijzondere wijken in Amsterdam dat op de Theaterschool werd
gepresenteerd.

Conservatorium op de Uitmarkt
Met meer dan 400 optredens van meer dan 2000 artiesten geeft de
Uitmarkt zijn 500.000 bezoekers een feestelijk voorproefje van het nieuwe
seizoen. De Uitmarkt wordt traditiegetrouw georganiseerd in het laatste
weekend van augustus. Op zaterdag 30 en zondag 31 augustus waren de
drie grootste concertzalen van het Conservatorium van Amsterdam decor
van de Uitmarkt en kwamen duizenden bezoekers genieten van aankomend jong talent van het conservatorium. De in totaal zevenenveertig
concerten gaven een veelzijdig beeld van wat er in het nieuwe gebouw
dagelijks gratis toegankelijk voor het publiek te horen is: klassieke solisten, intieme singer-songwriters, jazz- en klassieke ensembles en jazz- en
popbands.
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Lectoraten
Onderzoeksbeleid
Na de in 2009 te verwachten accreditatie van de huidige voortgezette
opleidingen Theater en Film als masteropleiding zal het aanbod van de
AHK masteropleidingen alle vakgebieden van het bacheloronderwijs
omvatten. Dit is aanleiding om de positie van de lectoraten in de hogeschool opnieuw te bepalen. In 2008 hebben het College van Bestuur en
de instituutsdirecteuren met de lectoren gesproken over de toekomstige
invulling en positionering.
De afgelopen jaren lag het accent op hogeschoolbrede, interdisciplinaire
lectoraten met primair een onderzoekstaak. Zij dragen bij aan de borging
van het theoretisch niveau van het onderwijs en aan het onderzoeksklimaat in de opleidingen. Extern functioneren de lectoren als ambassadeurs
op het gebied van onderzoek in de kunsten en het kunstonderwijs.
De intentie van de AHK is om in toekomst aan alle masteropleidingen een
lector te verbinden: een autoriteit op het vakgebied die belast wordt met
de leiding van het masterprogramma en/of met de coördinatie en begeleiding van het onderzoek door studenten. Deze lectoren nieuwe stijl worden
binnen de faculteiten aangesteld en onderscheiden zich van de eerste
lichting lectoren doordat zij starten zonder eigen onderzoeksprogramma
en kenniskring.
Het nieuwe beleid heeft in 2008 geleid tot de benoeming van een lector
Film en de voorbereiding van de benoeming van lectoren voor Muziek en
Bouwkunst.

Berlijnse architectuur in de
Academie van Bouwkunst

Lectoraat Film

De Academie van Bouwkunst organiseerde een tentoonstelling over de
Duitse architect en stedenbouwkundige Bruno Taut. De tentoonstelling
behandelde zes Berlijnse wijken die in juli 2008 zijn toegevoegd aan de
Unesco-Werelderfgoedlijst. Taut (1880-1938) behoort tot de belangrijkste
architecten van het modernisme. In de tentoonstelling Bruno Taut - Master of Colourful Building in Berlin werden Tauts Berlijnse projecten getoond, waaronder villa’s, tuindorpen en utiliteitsgebouwen.

Per september 2008 is Mieke Bernink benoemd tot lector Film aan de Nederlandse Film en Televisie Academie. Berninks eerste opdracht gold het
opzetten van de masteropleiding. Met de master wordt beantwoord aan
drie behoeften die leven in het veld en daarbuiten:

De Academie organiseerde de tentoonstelling in samenwerking met het
Goethe-Institut Amsterdam, de Duitse Werkbund en de Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung Berlin.

Lector: Mieke Bernink

• meer oorspronkelijkheid, diepgang en ruimte voor experiment;
• filmmakers die hun werk en hun keuzes beter kunnen verwoorden en in
een bredere context kunnen plaatsen;
• een sector die minder naar binnen is gekeerd, die meer oog heeft voor
sociaal-technologische ontwikkelingen en zich ook cultureel-maatschappelijk beter weet te positioneren.
De Filmacademie is de eerste aanbieder van een masteropleiding Film in
Nederland. De opleiding is uniek, ook internationaal gezien, omdat hij niet
uitgaat van de verschillende vakdisciplines, omdat hij twee jaar duurt, een
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brede instroom kent en niet productiegedreven is. Inzet van de master is
verdieping, verbreding en vernieuwing. Uitzonderlijk is ook het individuele perspectief en, daarmee, de vraaggestuurdheid van de opleiding. Studenten zijn bezig met hun eigen individuele onderzoekvraag; wel worden
zij in de gezamenlijke programmaonderdelen geconfronteerd met andere
visies en andere manieren van omgaan met film. De opleiding moet een
permanente dialoog opleveren waarbinnen de student zich individueel
kan ontwikkelen tot meester in zijn vak.
Slechts een beperkt aantal studenten wordt aangenomen en er wordt
nadrukkelijk gestreefd naar samenwerking met en aandacht voor andere
kunstvormen en de grensgebieden met beeldende kunst en nieuwe media.
zie ook Masteronderwijs, p. 11 en Personalia, p. 77

Lectoraat Kunsttheorie en onderzoek
Lector: Henk Borgdorff
Het lectoraat richt zich op onderzoek op het kruispunt van kunstpraktijk
en kunsttheorie, op de innovatie van onderwijs en onderwijstrajecten, en
op het debat over onderzoek in de kunsten. Het onderzoek van de lector
is gericht op de rationale van ‘onderzoek in de kunsten’, in het bijzonder
de wetenschapstheoretische (epistemologische, methodologische) en de
beleidspolitieke kanten van dit soort onderzoek.
Kenniskring
De onderzoeksgroep (of kenniskring) van het lectoraat werkt onder de
naam Artistic Research, Theory & Innovation (ARTI) samen met de onderzoeksgroep van het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling.
In 2008 waren de volgende personen lid van de onderzoeksgroep:
• Scott deLahunta, onderzoek op het snijvlak van dans en technologie;
• Carolien Hermans, onderzoek op het gebied van de choreografie;
• Marijn de Langen, promotieonderzoek naar de geschiedenis van mime;
• Jeroen Fabius, promotieonderzoek op het gebied van de hedendaagse
dans;
• Sher Doruff, postdoc-onderzoek naar ‘diagramatic practices’ in transdisciplinaire kunstpraktijken;
• Paul Craenen, promotieonderzoek naar ‘gecomponeerde uitvoerders’;
• Karen Lancel (beeldend kunstenaar), vanaf september voorbereiding
promotie.
Het merendeel van deze onderzoeken kan worden gekenmerkt als artistiek
onderzoek waarbij de praktijk van de beoefening van de kunsten (componeren, uitvoeren, ontwerpen) in methodologisch opzicht deel uitmaakt van
het onderzoeksproces, en waarbij de kunst of het ontwerp zelf ook (deels)

uitkomst is van het onderzoek. Opzet is dat dit niet alleen leidt tot nieuwe
voorstellingen, composities en beelden, maar ook tot een ander of beter
begrip van wat deze kunst is, waar ze voor staat of aan refereert.
Samenwerking
De lector is nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van de masteropleiding Artistic Research, die vanaf september 2008 wordt aangeboden in
samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Gerrit Rietveld
Academie. Als docent verzorgde hij het tutorial/seminar Artistic Research,
Vocabulary, Discourse, Epistemology, Methodology in deze master.
In 2008 is in samenwerking met vertegenwoordigers van de Gerrit Rietveld Academie en de Universiteit van Amsterdam een voorstel uitgewerkt
voor het instellen van een leerstoel ‘Artistiek onderzoek’ bij de Faculteit
der Geesteswetenschappen aan de UvA. Besluitvorming over dit voorstel
zal in 2009 plaatsvinden.
Healthy Dancer Diary
Het lectoraat verzorgt het projectmanagement voor de ontwikkeling van
The Healthy Dancer Diary, een website waarin dansers en dansstudenten
een digitaal logboek kunnen bijhouden dat hun meer greep geeft op de
samenhang tussen hun fysieke en mentale conditie en draagkracht enerzijds en hun artistieke prestaties anderzijds. Bij de ontwikkeling hiervan
is gebruikgemaakt van vijftien jaar ervaring met dansgezondheidszorg
binnen de Theaterschool en duurzame samenwerking daarbij met de Vrije
Universiteit. Er is kennis gebruikt van het format van het al bestaande
‘sportlog’, waarbij voor de dans specifieke aanpassingen zijn aangebracht
in verband met de vereiste artisticiteit en uitstraling.
De ontwikkeling van de Healthy Dancer Diary is mogelijk gemaakt door
subsidie van SIA-RAAK en wordt uitgevoerd door een consortium waarin
naast de AHK als penvoerder ook deelgenomen wordt door andere dansvakopleidingen (ArtEZ en Codarts), dansgezelschappen (Het Nationale
Ballet, Het Internationaal Dansttheater en individuele dansers via de
Henny Jurriëns Stichting), en specialisten op het gebied van bewegingsonderwijs en softwareontwikkeling. In 2008 is het project positief geëvalueerd en is besloten de Healthy Dancer Diary verder te ontwikkelen en te
implementeren.
Netwerk
Het onderzoek van de lector richtte zich in 2008 op de analyse en theorievorming op het gebied van artistiek onderzoek. Hij nam actief deel aan de
internationale discussie op dit gebied en heeft diverse bijdragen geleverd in de vorm van presentaties en publicaties. Hij was keynote speaker
op (inter)nationale hoger-onderwijsconferenties in onder meer Zweden,
Zwitserland, Oostenrijk, IJsland, het Verenigd Koninkrijk en Finland. Het
belang van deze uitnodigingen is dat internationale vergelijking een bij-
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drage kan leveren aan de visievorming in het kunstonderwijs op wat artistiek onderzoek is en kan zijn, welke plaats dit in het kunstvakonderwijs in
Nederland kan innemen en welke normen en waarden daarbij gelden.
De lector legt een verbinding tussen de meta-theoretische beschouwingen die uit zijn onderzoek voortkomen en strategische beleidsadvisering
ten aanzien van de plaats van onderzoek in het hoger kunstonderwijs. In
dit verband is de lector lid van de ‘Strategische Werkgroep Onderzoek’
van de HBO-Raad.
Ook is hij lid van de denktank van het in 2008 opgerichte en vanuit het
lectoraat gecoördineerde Landelijk Platform Promoties in de Kunsten.
Dit platform heeft onder meer conceptrichtlijnen opgesteld voor een PhD
in de kunsten. Dit heeft geleid tot de experimentele start van een gezamenlijke voorziening van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) Geesteswetenschappen en het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst om promoties in de beeldende
kunst mogelijk te maken. Zowel door NWO als van de kant van het Fonds
is de uitdaging geformuleerd te komen tot een gecombineerde beoordeling van wetenschappelijkheid en artisticiteit.
De lector was in 2008 lid van de Erkenningscommissie van de Vlaamse
overheid, die de opdracht had een voortgangstoets uit te voeren van het
academiseringsproces van het hoger onderwijs in Vlaanderen. In mei zijn
daartoe site visits in Leuven, Gent, Brussel, Hasselt en Antwerpen uitgevoerd. Hoewel in Vlaanderen als gevolg van de academisering een andere
verwevenheid ontstaat tussen onderwijs en onderzoek dan in Nederland
wordt beoogd, heeft dit onderzoek veel materiaal opgeleverd voor de verdere plaatsbepaling van onderzoek ten behoeve van het onderwijs.

Lectoraat Kunst- en cultuureducatie
Lector: Folkert Haanstra
Het onderzoek van het lectoraat Kunst- en cultuureducatie richt zich op
de ontwikkelingen in de binnen- en buitenschoolse kunst- en cultuureducatie in relatie tot de docentenopleidingen van de AHK.
Twee thema’s
Onder het thema Culturele diversiteit en kunsteducatie houden onderzoekers van de kenniskring zich bezig met de vraag hoe de docentenopleidingen Beeldende kunst en vormgeving, Dans, Muziek en Theater
zich rekenschap kunnen geven van culturele diversiteit in de (stedelijke)
samenleving.
Het tweede gemeenschappelijk thema, Authentieke kunsteducatie, wil de
relatie met de alledaagse kunstbeoefening en kunstbeleving van de leerling handhaven, maar tevens toegang verschaffen tot het domein van de
actuele professionele kunsten. Het lectoraat doet in dit verband onderzoek naar vormen en functies van de spontane beoefening van beeldende

kunst, de thuiskunst, en de relaties ervan met de beeldende vorming op
school. Ook wordt binnen dit thema onderzoek naar de inzet van mediakunstenaars in het onderwijs uitgevoerd.
Onderwijs
Onder verantwoordelijkheid van het lectoraat wordt de interdisciplinaire
master Kunsteducatie verzorgd.
zie ook Masteronderwijs, p. 12
Onder voorzitterschap van de lector functioneert daarnaast een studieleidersoverleg van de docentenopleidingen. Hier worden de samenwerking tussen de docentenopleidingen en relevante ontwikkelingen
in de kunsteducatie besproken.
Kennisdeling
In juni 2008 vond voor de tweede keer de conferentie Onderzoek in cultuureducatie plaats. De lector was namens Cultuurnetwerk Nederland lid
van het organisatiecomité en voorzitter van twee themasessies. Van de
ruim twintig papers op de in Groningen gehouden conferentie werden er
twee gepresenteerd door leden van de kenniskring van de AHK.
De lector verzorgde bijdrages aan studiedagen (onder andere van de
opleiding Docent muziek) en workshops, waaronder een workshop over
de onderzoeksagenda cultuureducatie, gehouden tijdens het symposium
What good is the Study of the Arts?, die georganiseerd werd door de opleiding Kunsten, cultuur en media van de Rijksuniversiteit Groningen. In
een studiemiddag in samenwerking met het Basisburo is het rapport De
thuiskunst van scholieren gepresenteerd (zie verder).
Het lectoraat werkt samen met de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam en het Amsterdamse expertisenetwerk cultuureducatie MOCCA
teneinde de kwaliteit van de cultuureducatie in het primair onderwijs te
verbeteren. Tot slot onderzoekt het lectoraat de mogelijke gevolgen voor
de beeldende vorming van de invoering van de nieuwe onderbouw in het
voortgezet onderwijs en het leergebied Kunst en cultuur.
Advies en bestuur
De lector was in 2008 lid van de commissie ‘Intermediairs en cultuureducatie’ van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, bestuurslid van
Aslan Muziekcentrum en lid van de Editorial Board van het International
Journal of Education through Art.
In samenwerking met het lectoraat Kunsteducatie van ArtEZ is onderzoek
gestart naar de praktijkkennis van muziekdocenten.
De lector heeft een bijdrage geleverd aan de landelijke monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs, die in opdracht van het ministerie van
OCW door het onderzoeksbureau Oberon is uitgevoerd. De centrale vraag
van dit onderzoek is in welke mate scholen cultuureducatie hebben verankerd in hun onderwijsprogramma.
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De thuiskunst van scholieren
Wat zijn de kenmerken van beeldende producten die
kinderen buiten schoolverband maken? Welke functie
vervult deze ‘thuiskunst’ en hoe leer je het? En wat is
volgens scholieren en hun docenten de relatie tussen
thuiskunst en de beeldende vorming op school? Bovenstaande vragen zijn door Folkert Haanstra, lector Kunsten cultuureducatie, behandeld in zijn onderzoeksrapport
De thuiskunst van scholieren.
Het boek werd gepresenteerd in december in het Basisburo, het centrum voor actuele kunsteducatie waarin
de AHK samenwerkt met de Gerrit Rietveld Academie.
Tijdens de presentatie gaf Folkert Haanstra een toelichting
op zijn onderzoek en vond er een discussie plaats onder
leiding van Emiel Heijnen, docent Vakdidactiek aan de
Academie voor Beeldende Vorming en de master Kunsteducatie. Robert Klatser, tevens docent aan de academie,
trad op als referent.

Het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten richt zich op kennisontwikkeling en
onderwijsontwikkeling op het gebied van de kunst- en cultuureducatie. Het lectoraat is verbonden met de docentenopleidingen
Beeldende kunst & vormgeving (Academie voor Beeldende
Vorming), Docent dans en Theaterdocent (de Theaterschool) en
Docent muziek (Conservatorium van Amsterdam).
Postbus 15079
1001 MB Amsterdam
www.lectoraten.ahk.nl

Voor het lectoraat zijn in het bijzonder drie inhoudelijke uitgangspunten
van belang: de aandacht voor de specificiteit van het kunstonderzoek, het
bevorderen van interdisciplinariteit in de onderwijs- en de kunstpraktijk
en het experimenteren met artistieke leeromgevingen. De activiteiten van
het lectoraat zijn ondergebracht in het Artist in Residence (AIR)-programma,
de onderzoeksgroep ARTI (Artistic Research, Theory & Innovation) en een
jaarlijks programma met verschillende coproducties en manifestaties.
Inside Movement Knowledge
In november vond in de Theaterschool het eerste lab van het onderzoeksproject Inside Movement Knowledge plaats. Een week lang bogen 35
specialisten uit het kunstvakonderwijs, het dansveld, de wetenschap en
de erfgoedsector zich over de creatie van nieuwe instrumenten voor documentatie, ontsluiting en overdracht van hedendaagse danspraktijken.
Vooralsnog beschikt de danskunst niet over een universeel notatiesysteem. Wel zijn er verschillende internationale onderzoeksprojecten opgezet die gebruikmaken van nieuwe media om danspraktijken digitaal te
ontsluiten en te verspreiden.
In Inside Movement Knowledge staat het
prototype van een interactieve, ruimtelijke installatie centraal, die het dansgezelschap Emio Greco | PC in samenwerking met het lectoraat heeft ontwikkeld tijdens hun verblijf als Artists in
Residence aan de Theaterschool in 2005.
Vragen zijn: Kunnen dergelijke instrumenten bijdragen aan de reconstructie
en de repertoirevorming van werken uit
het verleden? Kunnen zij helpen bij de
overdracht van artistieke methoden en
werkwijzen aan een jongere generatie?
Bevorderen zij het behoud en beheer van
choreografie en dans als immaterieel erfgoed? En ten slotte: kunnen zij ook het
publieksbereik van hedendaagse dans
vergroten? Inside Movement Knowledge
wordt gesubsidieerd door RAAK, een
programma vanuit het Ministerie van
OCW om de kenniscirculatie tussen
regionale partijen te bevorderen en het
innovatief vermogen van hogescholen
en het professionele veld te stimuleren.

‘Op school is altijd met een opdracht. Dat is echt om
dingen te leren. Daar zit vaak niet zo’n gevoel in van
wat je zelf verzint.’ (Leerling, 12 jaar) ]

Lectoraat Kunstpraktijk
en artistieke ontwikkeling
Lector: Marijke Hoogenboom

Artists in Residence

Het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling richt zich
op het artistieke maakproces in een inter- en multidisciplinaire
context en op actuele artistieke ontwikkelingen, mogelijkheden
en uitdagingen in de afzonderlijke kunstdisciplines.

De opleiding Docent dans nodigde Nita Liem, artistiek leider van Don’t
hit mama uit om als Artist in Residence de studenten te confronteren met
het werken met en vanuit urban of fusion en eventuele andere theatrale,
choreografische en didactische benaderingen. Studenten namen deel aan
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het project Go Big or Go Home, workshops en dia-avonden van
Don’t hit mama.
De choreografen Paz Rojo, Ivana Müller en Nicole Beutler, van de
theatermakersassociatie LISA, hebben als Artist in Residence een
reeks ontmoetingen met studenten en docenten van de School
voor Nieuwe Dansontwikkeling (SNDO) en de Amsterdam Master
of Choreography georganiseerd met als doel het creëren van een
interactief platform waar uitwisseling van kennis en een kritische
houding centraal staan.
Ter afsluiting van zijn periode als Artist in Residence presenteerde
Bart Schneemann in het festival Wilde Bloesem vijf korte producties die hij heeft gemaakt in samenwerking met de afdelingen
klassiek, jazz en pop van het Conservatorium van Amsterdam.

Amateurs opereren vaak vanuit een gedrevenheid en
grote passie. De professional is vaak gecultiveerd in zijn
benadering waardoor passie meer op de achtergrond
raakt.’ Volgens Kessels zijn er voor studenten vaak geen
momenten om verder te kijken dan het goed omheinde
eigen vakgebied met de perfecte middelen die daarin
voorhanden zijn, waardoor ze een eindresultaat al snel
uitsluitend binnen het eigen vakgebied benaderen. ‘Vakmanschap is van groot belang,’ licht Kessels toe, ‘maar
samen met intuïtie leidt vakmanschap tot groter talent.’
In de workshops gingen de studenten dan ook in verschillende disciplines werken om afstand te nemen van hun
specialisme.
Een fotoverslag van de workshop Amateurism verscheen
bij IDEA books.
The Old Brand New

Amateurisme in
acht disciplines
Erik Kessels, creatief directeur van reclamebureau
KesselsKramer, trad bij de Academie van Bouwkunst op
als Artist in Residence en initieerde een workshop en
lezingenreeks rond het thema ‘Amateurism’. Samen met
studenten, kunstenaars en docenten ging hij op zoek naar
de amateuristische oorsprong van hun kunstenaarschap.
Kessels: ‘Vergelijk het met een voortuin die perfect op
orde is en een achtertuin die braak ligt. Juist in de achtertuin maak je ideeën en vind je inspiratie: daar liggen
de wortels van je creativiteit. Amateurisme is een perfect
zaad om die tot groei en bloei te brengen.

In samenwerking met Appel Arts Centre, de Gerrit Rietveld Academie,
ArtEZ Institute of the Arts, LISA, If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part
Of Your Revolution en de Stadsschouwburg Amsterdam organiseerde het
lectoraat de lezingenreeks The Old Brand New over de begrippen ‘oud’
en ‘nieuw’ in de kunsten. Door het begrip ‘nieuw’ te bekijken in het licht
van ‘oude’ onderwerpen als virtuositeit, schoonheid, kennis en idealisme,
beoogde de lezingenreeks ‘nieuw’ van zijn sleetse imago te bevrijden en
het in zijn volle complexiteit te belichten.
Marie Kleine-Gartman Pen
‘Marijke Hoogenboom is als lector Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling
van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten een middelpuntvliedende kracht in het Nederlandse kunstenlandschap. Ze is me dierbaar
als collega en vriendin, kan prachtig schrijven en doet dat te weinig.
Aan haar geef ik daarom de Marie Kleine-Gartman Pen 2007.’ Met deze
woorden gaf dramaturg en choreograaf Igor Dobricic in september tijdens
het Feest der Kritiek de Marie Kleine-Gartman Pen door aan Marijke
Hoogenboom. Met de Marie Kleine-Gartman Pen biedt het Nederlands
Toneelverbond jaarlijks een theaterbeschouwer of kunstenaar de mogelijkheid zijn of haar gedroomde essay te schrijven.
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Lectoraat Cultureel erfgoed
Lector: Peter van Mensch
Het lectoraat Cultureel erfgoed heeft als domein de theorievorming en
onderwijsontwikkeling ten aanzien van materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Het draagt bij aan de versterking van de maatschappelijke
positie van erfgoedinstellingen en de verdere curriculumontwikkeling van
het erfgoedonderwijs in zowel de bachelor- als de masteropleiding van de
Reinwardt Academie.
Nieuw erfgoed
De lector was betrokken bij verschillende activiteiten rond het documenteren van de eigen tijd. De aandacht voor Nieuw erfgoed is onderdeel van
een algemene aandacht voor de processen die tot erfgoed leiden. Door
deelname aan (inter)nationale bijeenkomsten en door het begeleiden van
onderzoeksprojecten van studenten kwamen allerlei soorten erfgoed op de
agenda van het lectoraat: landschappen, archieven, onroerende monumenten, industrieel erfgoed, mobiel erfgoed, computererfgoed, religieus
erfgoed, muzikaal erfgoed, slavernijerfgoed, immaterieel erfgoed, levend
erfgoed.
Zowel de lector als docentleden van de kenniskring en studenten van het
bachelor- en masterprogramma leverden bouwstenen voor een verdere
gedachtebepaling over Nieuw erfgoed. De lector was een van de sprekers
tijdens de Erfgoedarena over Nieuw erfgoed. Kenniskringlid Léontine
Meijer was een van de sprekers tijdens een door het Instituut Collectie
Nederland (ICN) georganiseerde vervolgbijeenkomst. Samen met tweedejaarsstudente Ellen Groenveld deed zij verslag van een studentenproject
over het documenteren van de eigen tijd. De lector was spreker tijdens
een expert-meeting waarin de discussies van de eerdere arena’s werden
besproken. Dit leverde een aantal onderwerpen op voor uitwerking in een
workshop van masterstudenten aan het eind van het jaar onder leiding
van Arjen Kok, adviseur bij het ICN.
Cultuur in context
In de loop van het verslagjaar werd het project Cultuur in context
afgesloten. Samen met een groep van musea, archieven en universiteiten
werd onderzocht in hoeverre er een disciplineoverstijgende digitale
infrastructuur mogelijk is ter verbetering van de toegang tot digitaal
cultureel erfgoed.
Het project werd medegefinancierd door de Stichting Innovatie Alliantie
in het kader van de RAAK-regeling (Regionale Aandacht en Actie voor
Kenniscirculatie). Tijdens een openbare bijeenkomst in De Balie werden
de resultaten gepresenteerd door de drie werkpakketleiders. In de loop
van 2009 zal een publicatie verschijnen met de bevindingen.

Netwerken
Het lectoraat was betrokken bij de organisatie van verschillende bijeenkomsten. Voorbeelden zijn het congres Museen – Orte der kulturellen
Bildung und Integration van ICOM Deutschland; de cursus Sehenswert.
Über das Museum schreiben te Berlijn, georganiseerd door de Museumsakademie Joanneum (Graz) in samenwerking met de Universität der Künsten (Berlijn), de Bundesakademie für kulturelle Bildung (Wolfenbüttel) en
de Reinwardt Academie; de cursus New Trends in Museology – Future of
Memories voor de International School of Museology te Celje, Slovenië; en
een workshop over de nieuwe inrichting van het Musée International de
la Croix Rouge (Genève).
De lector en docentleden van de kenniskring namen deel aan verschillende
expert meetings ter begeleiding van vernieuwingsprocessen in erfgoedinstellingen (onder andere in het Tropenmuseum, het Nationaal Historisch
Museum, het Nederlands Muziek Instituut en Kasteel-museum Sypesteyn).
Zij gaven ook regelmatig gastcolleges aan binnen- en buitenlandse universiteiten en leverden bijdragen aan (inter)nationale congressen.
De lector nam deel aan bijeenkomsten waarin het Instituut Collectie Nederland (ICN) zijn concept-onderzoeksagenda voor 2008-2012 voorlegde
aan groepen vertegenwoordigers van het werkveld. De twee bezochte
bijeenkomsten betroffen de thema’s Dynamiek van het erfgoed en Object
in context. Op basis van de inbreng van de lector in de discussies koos
het ICN Museometrie als een van de speerpunten van het beleid.

Reinwardt Memorial Lecture
Ter gelegenheid van de 235e geboortedag van Caspar
Reinwardt hield dr. Ad de Jong, wetenschappelijk beleidsmedewerker van het Nederlands Openluchtmuseum,
in juni een lezing over de mogelijkheden en beperkingen
van musea om aan maatschappelijke vragen te voldoen.
De titel van de lezing was Warme gevoelens en koude rillingen. Over musea en odes aan de saamhorigheid. De aanleiding ervoor was de passage uit de troonrede 2006 waarin
Koningin Beatrix het besluit aankondigde om een
nationaal-historisch museum op te richten, en dit motiveerde met de woorden: ‘Cultuur verbindt en verrijkt’. De
Jong besprak enkele bevlogen museumdirecteuren uit het
verleden die hun maatschappelijke taak hoog in het vaandel hadden staan, of die politiek dirigisme en de inzet van
musea voor nationalistische doeleinden nastreefden.
Vervolgens noemde hij enkele praktijkvoorbeelden die bij
het publiek eerder tot een verdeelde ervaring leidde dan
tot een gedeelde. Hij sloot af met de vragen die deskundigen in het museale werkveld zich momenteel moeten
stellen bij de ontwikkeling van het Nationaal Historisch
Museum, en bij het verschil tussen nationaal bewustzijn
en historisch bewustzijn.
Het lectoraat heeft de lezing in de vorm van een publicatie
beschikbaar gesteld.
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Personeel
De instituten die de AHK vormen, hebben alle hun eigen
karakter. Aan het Conservatorium van Amsterdam bijvoorbeeld geven docenten die doorgaans als beroepsmusicus actief zijn in gerenommeerde orkesten, één-op-één
les aan hun studenten, terwijl studenten aan de Reinwardt Academie in groepen worden opgeleid tot breed
inzetbare professionals op het terrein van cultureel erfgoed. Elk instituut heeft zodanig specifieke kenmerken
dat het ontwerpen van een voor alle opleidingen geldend
personeelsbeleid niet zinvol is.
Voor zowel het hogeschoolbrede als het facultaire personeelsbeleid zijn wel een aantal gedeelde uitgangspunten
en doelstellingen van toepassing. Voorbeelden daarvan
zijn: de juiste man/vrouw werkt op de juiste plaats; ontwikkeling van medewerkers wordt gestimuleerd; de AHK
is een goede werkgever; verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn helder en mensen worden daarop aangesproken; het personeelsbeleid is toekomstgericht.
Bij elk onderdeel van het personeelsbeleid moet duidelijk
zijn dat het bijdraagt aan het realiseren van één of meer
van bovenstaande doelstellingen.

Kennistransfer
In verband met vergrijzing zal een relatief grote groep medewerkers de
AHK op korte termijn verlaten, hetgeen kan leiden tot verlies aan kennis
en ervaring. Zorgvuldige overdracht van expertise door seniormedewerkers kan hiervoor een oplossing bieden. De hogeschool stelt jaarlijks een
budget ter beschikking waarmee seniormedewerkers hun ervaring en
kennis op structurele wijze kunnen overdragen aan een beoogde opvolger.
De senior kan bepaalde onderdelen van zijn takenpakket verruilen voor
de taak kennistransfer, terwijl de junior de mogelijkheid krijgt zijn eigen
inbreng en visie te verrijken met de ervaring van iemand die lange tijd in
de praktijk van het kunstonderwijs werkzaam is geweest. Tegelijkertijd is
de junior als kritische ondervrager actief betrokken bij de wijze waarop de
expertise optimaal voor de organisatie behouden kan blijven.
Bij de opleiding Mime is in 2008 een project gestart, dat erop gericht is het
onderwijs in de bewegingsleer, die bekend staat als mime corporel, voor de
opleiding te behouden. De mime corporel vormt een van de fundamenten

van de opleiding. Een senior-docente, die zelf nog door de grondlegger
van de mime corporel is opgeleid, is in 2008 gestart haar kennis en vaardigheden in een kennistransferproject over te dragen aan een jongere docent.
Bij de Jazzafdeling van het conservatorium is de module Algemene
theoretische vakken (ATV) ontwikkeld ten behoeve van de opleiding
Popmuziek. Om de continuïteit van het vak te garanderen worden een
reader en een website ontwikkeld.

Promotievouchers
De regeling promotievouchers uit 2006 is in 2008 vernieuwd. Deze regeling biedt zittende docenten de mogelijkheid tijd en geld vrij te maken
voor reeds gestart of gepland promotieonderzoek. De promotievouchers
kunnen worden ingezet voor vrijstelling van lestaken, (tijdelijke) uitbreiding van de aanstelling en/of materiële kosten. Bij de toekenning van de
promotievouchers wordt gekeken naar de relevantie van het promotieonderzoek voor het onderwijs en de mate waarin het onderzoek leidt tot kennisvermeerdering op het vakgebied. Bij de toekenningen wordt gestreefd
naar inhoudelijke spreiding van vakgebieden en promotieonderwerpen.
Verder worden voorwaarden gesteld aan de duur en omvang van de
vrijstelling, de bijdrage van de faculteit, de voortgangsrapportages en
de inzet van de docent in het onderwijs tijdens en na afloop van de
promotieperiode.
De lectoren adviseren het College van Bestuur over het promotiebeleid en
over de afzonderlijke aanvragen, dragen zorg voor een stimulerend onderzoeksklimaat voor de promovendi en verzorgen individuele begeleiding of
monitoring van de promotietrajecten.
In 2008 werden promotievouchers toegekend aan:
• Jed Wentz, docent traverso en historische uitvoeringspraktijk aan het
Conservatorium van Amsterdam, met als onderwerp: De relatie tussen
gestiek en muziek aan de Académie Royale de Musique. Promotoren zijn
dr. Rebecca Harris-Warrick (Cornell University, USA) en prof. dr. Frans de
Ruiter (Universiteit Leiden);
• Paula dos Santos, docent Museologie en managing director van de
masteropleiding Museology, met als onderwerp The connections
between the field of social development and the field of heritage.
Promotor is prof. Mario Canova Moutinho (Universidade Lusofona de
Humanidades e Tecnologias, Lissabon).
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Didactisch inwerktraject

Personalia

In 2008 werd een cursus Didactisch inwerktraject ontworpen door Maria
Wüst, studieleider master Kunsteducatie. De cursus werd besproken
met de directies van de faculteiten, en daar werd met name belangstelling getoond vanuit de Theaterschool, de Filmacademie en de Academie
van Bouwkunst. Bovendien bleek er vraag naar verschillende vormen van
maatwerk, zoals een korte cursus voor instructeurs en ateliermedewerkers
van de Theaterschool, maar ook aan teambegeleiding bij het uitvoeren
van een nieuw curriculum. Ook hiervoor werden trajecten ontwikkeld.
Mede hierdoor is de start van de cursus uitgesteld tot 2009.

Per januari werd Willem Capteyn benoemd tot directeur ad interim van
de Nederlandse Film en Televisie Academie. Op verzoek van het College
van Bestuur verklaarde Capteyn zich in het voorjaar bereid als directeur
leiding te geven aan de Filmacademie in de belangrijke periode met het
50-jarig jubileum en de lancering van de master Film tot eind 2009.
Capteyn studeerde viool aan het Amsterdamsch Conservatorium en
schrijft sinds de jaren zeventig scenario’s. Voor de hoorspelen, televisiespelen en -series die hij voor met name VARA, IKON en NCRV maakte,
ontving hij onder andere de Visser
Neerlandia-prijs, een Gouden Beeld
en een Gouden Kalf. In 1996 ontving
Capteyn de Edmond Hustinxprijs voor
zijn gehele oeuvre.
Tussen 1995 en 2003 was Capteyn al
verbonden aan de Nederlandse Film
en Televisie Academie als studieleider
Scenario. Daarnaast was hij als auteur
en docent scenario werkzaam bij de
Media Academie, de schrijversvakschool ’t Colofon en de hogescholen
St. Lukas en Rits in Brussel. Meer
recentelijk werkte Capteyn voor het
lectoraat Kunsttheorie en onderzoek
aan een vergelijkend onderzoek naar
vormen in de klassieke muziek en in
de (film)dramaturgie.

Gezondheidsweek
In november 2008 heeft de hogeschool opnieuw een gezondheidsweek
georganiseerd, met als doel bij medewerkers een gezonde levensstijl te
bevorderen en tegelijk op een ontspannen wijze met vaak onbekende
AHK-collega’s in contact te komen. De activiteiten liepen dit jaar uiteen
van een workshop gezond koken tot een schaatsclinic. Onderdelen die
vorig jaar succesvol waren, zoals de health check, de stoelmassage en de
meditatietraining, stonden opnieuw op het programma. Besloten is om
van de gezondheidweek een jaarlijks terugkerend evenement te maken.

Mieke Bernink is per september
benoemd tot lector Film aan de
Nederlandse Film en Televisie
Academie. Zij geeft leiding aan de
nieuwe master Film, een tweejarige
opleiding die per 1 januari 2009 van
start gaat. Bernink was secretaris van
de commissies Film en Media-educatie
bij de Raad voor Cultuur en tevens
coördinator van het domein Oude en
Nieuwe Media. Van 1991 tot 1999 was
zij hoofdredacteur van Skrien, maandblad voor film- en beeldcultuur. Daarna
was zij als adviseur betrokken bij projecten van onder andere het Filmfestival Rotterdam, het Stimuleringsfonds
Nederlandse Culturele Omroepproducties en het Nederlands Fonds voor de
Film. Bernink publiceerde Scènes uit
leven en werk, een monografie over
leven en werk van Fons Rademakers.
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Rogier van den Berg is per september
het nieuwe hoofd Stedenbouw van
de Academie van Bouwkunst. Hij
volgde Pieter Jannink op, die sinds
2005 aan de Academie verbonden
was. Van den Berg studeerde Architectuur aan de TU Delft en hield zich
tijdens zijn studie intensief bezig met
metropoolvorming. Hier ontwikkelde
hij een onvoorwaardelijk geloof in de
kracht van de stad. Hij studeerde af op
een verstedelijkingsstrategie voor het
Groene Hart van de Randstad.
In 2003 richtte hij met Daan Zandbelt
het bureau voor architectuur en
stedenbouw Zandbelt&vandenBerg
op. Het bureau maakt regionale strategieën, stedenbouwkundige plannen
en architectuur.
In memoriam
Ritsaert ten Cate, de oprichter en
eerste directeur van DasArts, is in
september op 70-jarige leeftijd overleden. Ten Cate was tussen 1965 en
1991 directeur van Mickery Theater,
waar in deze periode meer dan zevenhonderd invloedrijke producties zijn
gemaakt door Nederlandse en internationale kunstenaars uit diverse disciplines. Nadat Ten Cate in 1994 DasArts
had opgericht, de postacademische
opleiding in de performing arts van
de AHK, werd hij een geliefd docent
en mentor voor een groot aantal jonge
kunstenaars in binnen- en buitenland.
Ten Cate bleef directeur van DasArts
tot 2000, toen hij een nieuwe carrière
als ‘young artist’ startte vanuit zijn
studio Touch Time. Tussen september
2007 en februari 2008 keerde hij terug
bij DasArts als interim-directeur. Voor
de AHK zal zijn visie en de bijzondere
wijze waarop hij DasArts gestalte gaf
een blijvende bron van inspiratie zijn.
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Bestuurlijke verantwoording

Raad van Toezicht

Bestuurlijke verantwoording

- verbetering van de studentenhuisvesting, met name voor
buitenlandse studenten.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de bewaking van
de missie en de strategie van de instelling en stelt de kaders vast waarbinnen de directeuren van de instituten en de directeur van het Servicebureau hun beleid voeren. Het College legt verantwoording af aan de
Raad van Toezicht over het gevoerde beleid. De voorzitter (en enig lid)
van het College is in 2008 met ingang van 1 februari 2009 herbenoemd
voor een periode van vier jaar. De bezoldiging van het College wordt
vermeld in de jaarrekening.
Sinds 1 oktober 2008 wordt het College terzijde gestaan door een
secretaris, die belast is met het voorbereiden en uitvoeren van besluiten
van het College van Bestuur en het directieteam (collegevoorzitter
en instituutsdirecteuren), met de leiding over de afdelingen Beleidsondersteuning, Onderwijs en kwaliteit en Communicatie van het
Servicebureau, alsmede met de coördinatie van de hogeschoolbrede
lectoraten.

De resultaten zijn in het eerste deel van dit verslag opgenomen.

De bestuurlijke agenda van het College van Bestuur voor 2008 omvatte de
volgende hoofdpunten:

De Raad van Toezicht heeft op voorstel van de auditcommissie zijn goedkeuring verleend aan de jaarrekening en het jaarverslag 2007 en aan de
begroting 2009.
De Raad van Toezicht en het CvB hebben van gedachten gewisseld over
het AHK-jaarplan, waarin het CvB de hoofdlijnen van het bestuurlijk beleid
voor 2009 heeft neergelegd. Het CvB heeft de Raad op de hoogte gesteld
over de plannen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met betrekking tot een nieuw bekostigingsstelsel en wijziging van
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).
Tevens heeft de Raad zich geregeld laten informeren over algemene
aangelegenheden, zoals de voortgang in organisatieontwikkeling, accreditatie van opleidingen, ontwikkelingen ten aanzien van opleidingen en
lectoraten, huisvestingsprojecten, de stand van zaken met betrekking tot
een claim van de aannemer van de nieuwbouw op het Oosterdokseiland,
alsmede over specifieke facultaire ontwikkelingen, de stand van zaken
omtrent de medezeggenschap aan de hogeschool en het lokale cao-overleg. De Raad van Toezicht heeft zich middels gesprekken met de faculteitsdirecteuren en stafmedewerkers van de faculteiten op de hoogte laten
brengen van de belangrijkste ontwikkelingen.

- omzetting en accreditatie tot masteropleiding van de voortgezette
opleidingen Film en Theater, die tot 2009 uitbesteed waren aan
respectievelijk het Binger Filmlab en DasArts, en daarna rechtstreeks
onder de AHK zullen vallen;
- verdere ontwikkeling van het onderwijs aan jong toptalent op het gebied
van klassiek ballet en muziek door voor deze groepen het voortraject om
te zetten in een volwaardig opleidingsprogramma;
- aansluiting bij OCW-programma’s op het gebied van excellentie;
- bespreking van de keuzevrijheid binnen de opleidingsprogramma’s
en de toekomstige positie en invulling van het hogeschoolbrede keuzevakkenprogramma;
- voorbereiding op het nieuwe accreditatiestelsel, waarbij de AHK opteert
voor een audit van de instelling als geheel in combinatie met een grotere
inrichtingsvrijheid voor de accreditatietrajecten van de afzonderlijke
opleidingen;
- uitbouw van een communicatiebeleid waarin de verschillende instituten
centraal staan, die nationaal en soms internationaal toonaangevend zijn,
ieder met een eigen identiteit en samen bepalend voor de identiteit van
de AHK;
- verbreding van de beleidsmatige dialoog tussen de faculteiten en het
College van Bestuur en versterking van de planning & control-functie door
structurering van managementrapportages en meerjarenbegrotingen;
- meer aandacht voor diversiteitsbeleid inzake de studentenpopulatie;
- start van een discussie over de rol van onderzoek en de hogeschoolbrede
lectoraten;
- vergroting van de gezamenlijke betrokkenheid van het directieteam
bij het beleid en de taakuitvoering van de inhoudelijke afdelingen van
het Servicebureau, de hogeschoolbrede lectoraten en de faculteitsoverstijgende onderwijsvoorzieningen;

Raad van Toezicht
De auditcommissie heeft met het College van Bestuur (CvB) overleg
gevoerd over de jaarrekening 2007, de prognose 2008 en de begroting
2009; in dat verband is tevens de managementletter van de accountant
aan de orde gekomen. Ook zijn de hoogte van het weerstandsvermogen,
het risicomanagement, de verdere verbetering van de planning & controlcyclus en de prestaties van de nieuwe instellingsaccountant onderwerp
van gesprek geweest. Met de auditcommissie is afgesproken dat het CvB
in 2009 een statuut zal initiëren waarin het reeds bestaande en vastgestelde (terughoudende) beleid omtrent treasurymanagement zal worden
geformuleerd.

De Raad van Toezicht heeft de voorzitter van het College van Bestuur
benoemd voor een tweede termijn van vier jaar, die ingaat op 1 februari
2009. Voorafgaand daaraan heeft de voorzitter van de Raad zich laten
informeren door verschillende functionarissen en gremia binnen de hogeschool en daarover de overige leden van de Raad geïnformeerd.
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht heeft plaatsgevonden met inachtneming van de uitgangspunten van het adviesrapport
van de HayGroup. De aan de Raad van Toezicht uitgekeerde bezoldiging
kent drie niveaus: de voorzitter € 6.100 per jaar, leden met commissietaken € 5.100 per jaar en leden zonder commissietaken € 4.300 per jaar.
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Organisatie

Organogram
Raad van Toezicht

College van Bestuur

Centrale
Medezeggenschapsraad

Secretaris College
van Bestuur
Directeur Servicebureau

Lectoraten
Kunsttheorie en onderzoek
Kunst- en cultuureducatie
Kunstpraktijk en artistieke
ontwikkeling
Cultureel erfgoed
Film

Servicebureau
afdelingen:
personeel & organisatie
huisvesting & beheer
beleidsondersteuning
communicatie
financiën &
administratie
informatie &
communicatietechnologie
kwaliteitszorg
studentenzaken

DasArts

Binger Filmlab
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Missie
Excellent hoger onderwijs
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 ambachtelijke,
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.
Verscheidenheid,
eigenheid, reflexiviteit
Het onderwijs van de AHK bestrijkt
de gebieden muziek, dans, theater,
film, beeldende kunst, architectuur
en cultureel erfgoed. De vooropleidingen, bacheloropleidingen, voortgezette opleidingen, masteropleidingen en promotieopleidingen die
de AHK aanbiedt, zijn gericht op
het scheppen, uitvoeren, doceren
en onderzoeken en bereiden de

Organisatie

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 samenwerking plaats,
gericht op gemeenschappelijke
activiteiten en gedeelde belangen,
en op het adequaat ingaan op
actuele ontwikkelingen in de
beroepspraktijk.
De onderwijs- en onderzoeksprogramma’s zijn daarbij het
centrum waar de geconcentreerde
aandacht voor het métier 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.
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 veelzijde kunstenaars
en bemiddelaars.

Raad van
Toezicht
Leden
- Pauline Kruseman, directeur
Amsterdams Historisch Museum
(voorzitter)
- Sytze Visser, architect,
plaatsvervangend voorzitter
- Pim van den Berg, zelfstandig
gevestigd adviseur
- Dolf van den Brink, hoogleraar
- Financial Institutions
Universiteit van Amsterdam
- Adriana Esmeijer, directeur Prins
Bernhard Cultuurfonds
- Robert Israel, consultant financiële
dienstverlening
- Reina Spier-Van der Woude,
voormalig lid gemeenteraad
Amsterdam

Commissies
van Advies
Academie voor
Beeldende Vorming
- Ellie van den Bomen, projectleider
kunsteducatie, Kunst en Cultuur
Noord-Holland
- Ton Flierman, onderwijskundig
adviseur
- Olga Mes, docent beeldende
vakken
- Stefan Strauss, beeldend
kunstenaar
Academie van Bouwkunst
- Edo Arnoldussen, directeur
Gemeenschappelijk
Ontwikkelingsbedrijf van het Rijk
- Dick van Gameren, architect,
De Architectengroep Amsterdam
- Maurits de Hoog, stedenbouwkundige, Dienst Ruimtelijke
Ordening Gemeente Amsterdam
- Sjoerd Soeters, architect, Soeters
van Eldonk Ponec Amsterdam
- Eric Luijten, landschapsarchitect,
hoogleraar leerstoel Belvedère,
TU Delft
Conservatorium
van Amsterdam
- Leen Vleggeert,
oud-burgemeester, voormalig
interim-directeur Hogeschool
voor Muziek en Theater te
Rotterdam en interim-directeur
Rotterdams Philharmonisch
Orkest (voorzitter)
- Saskia Bruines, voormalig
bestuursvoorzitter Kunstconnectie
en voormalig wethouder Cultuur
in Amsterdam, freelance
onderzoeker en adviseur
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- Jan-Willem Loot, directeur
Koninklijk Concertgebouworkest
- Henk Meutgeert, dirigent en
artistiek leider The Jazz Orchestra
of the Concertgebouw
- Ernst Mulder, docent
Wetenschapsfilosofie, Faculteit
der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van
Amsterdam
- Jan-Willem Slichting,
programmeur Paradiso Amsterdam
- Sieuwert Verster, directeur Orkest
van de 18e Eeuw
Nederlandse Film en
Televisie Academie
- Job ter Burg, editor
- Frans van Gestel, producent
- Mieke de Jong, scenarist
- Hans van Helden, visual effects
supervisor
- Petra Lataster,
documentairemaker
- Paula van der Oest, regisseur
- Peter Schrurs, directeur VPRO
Reinwardt Academie

Organisatie

docent Frank Mohr Instituut
-T
 itus Muizelaar, acteur en
regisseur
- Gerardjan Rijnders, theatermaker
-M
 arion Schiffers, directeur
jongerentheater 020
- Pieter C. Scholten, artistiek leider
- Emio Greco I PC
master Kunsteducatie
-P
 eggy Brandon, directeur Mocca
- Antoine Gerrits, adviseur
KPC-groep
-M
 arga Helmich, hoofd educatie
Concertgebouw
-B
 ritt Thomassen, educatief
medewerker Filmmuseum
-S
 aundra Williams, directeur
Theaterwerkplaats Amsterdam
Zuidoost

Directie en
studieleiding/staf

opleiding Stedenbouw (vanaf
september)
- Noël van Dooren, hoofd opleiding
Landschapsarchitectuur
- Pieter Jannink, hoofd opleiding
Stedenbouw (tot september)
- Machiel Spaan, hoofd opleiding
Architectuur
- Patricia Ruisch, onderwijscoördinator en adviseur
- Elsbeth Falk, studieadviseur
- Nico van Bockhooven,
praktijkcoördinator
- Moniek van Veldhoven,
faculteitsmanager

Studieleiding
-B
 ob Crezee, opleidingscoördinator, kwaliteitszorg en
communicatie
- J oppe Knoester, voorzitter evaluatiecommissie en studentendecaan
-P
 eter van Mensch, voorzitter programmacommissie en
course director masteropleiding
-T
 im Lechner, hoofd
bedrijfsvoering
-R
 uben Smit, voorzitter
examencommissie

Conservatorium
van Amsterdam

Directie
-A
 ndré Veltkamp, directeur,
hoofd Theater
-L
 eontien Wiering, adjunctdirecteur, hoofd Dans
-A
 afje Terwey, adjunct-directeur,
hoofd Scenografie, Techniek
en Productie en onderwijsondersteunende afdelingen

Directie
- Hans van Beers, directeur
- Ruud van Dijk, adjunct-directeur,
hoofd Jazz en Popmuziek
- Hans Verbugt, adjunct-directeur,
hoofd Klassiek en opleiding
Docent muziek
Nederlandse Film en
Televisie Academie

- Arnout Weeda, organisatieadviseur (voorzitter)
- Richard Hermans, directeur
Erfgoed Nederland
- Anke van der Laan, hoofd
presentatie Frans Hals Museum
- Peter Sigmond, directeur
Collecties Rijksmuseum
Amsterdam
- Siebe Weide, directeur
Nederlandse Museumvereniging

Academie voor
Beeldende Vorming

Directie
- Willem Capteyn

Directie
- Robert Smit

de Theaterschool

Academie van Bouwkunst

Studieleiding
- Rob Arends, Scenario
- Mieke Bernink, Master film
- Jelle van Doornik, Regie
- Michel de Graaf, Production design
- Henk Muller, Productie
- Harry Schreurs, Interactieve media/Visual effects (IMVFX)
- Dirk Teenstra, Camera/licht
- René van Uffelen, Montage
- Ben Zijlstra, Sound design

- Ruud Nederveen, directeur
brancheorganisatie voor de
dans (DOD), gemeenteraadslid
Amsterdam (voorzitter)
- Mirjam Grote Gansey, scenograaf,

Directie
- Aart Oxenaar, directeur

Reinwardt Academie

Studieleiding
- Rogier van den Berg, hoofd

Directie
-Theo Thomassen

Studieleiding
- Melvin Crone, Kunst en cultuur
- Angelique de Heus, Overdracht
- Leo Vroegindeweij, Beeldende
kunst en vormgeving

de Theaterschool

Studieleiding
- Eddi

de Bie, Jazz- en musicaldans
- Jappe Claes, Regie
- J eroen Fabius, Amsterdam
Master of Choreography
- Jopie de Groot, Docent dans
-P
 eter de Kimpe, Scenografie
-A
 ngela Linssen, Moderne
theaterdans
- Bruin Otten, Theaterdocent
- Loes van der Pligt, Mime
-G
 abriël Smeets, School voor
Nieuwe Dans Ontwikkeling
-V
 icky Summers, Nationale
Balletacademie
- Meral Taygun, TINT lab
-G
 wenoële Trapman,
Productie podiumkunsten
-R
 uut Weissman, Amsterdamse
Toneelschool & Kleinkunstacademie
-E
 ddy Westerbeek, Techniek
en theater
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Master Kunsteducatie
Eindverantwoordelijkheid
- Folkert Haanstra, lector
Kunst- en cultuureducatie
Studieleiding
- Maria Wüst
Lectoren
- Mieke Bernink, Film
- Henk Borgdorff, Kunsttheorie
en onderzoek
- Folkert Haanstra, Kunst- en
cultuureducatie
- Marijke Hoogenboom, Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling
- Peter van Mensch, Cultureel
erfgoed
Servicebureau
Directie
- Patrick Waller
- Bridget Kievits
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
- Moniek van Veldhoven,
studentenzaken
Binger Filmlab
Directie
- Ido Abram
- Marten Rabarts – artistic director
Bestuur
- Annemieke Gerritsma, adviseur
Kunst, cultuur en media (voorzitter)
- Pieter Fleury – regisseur

Organisatie

-A
 te de Jong – regisseur, producent, commercieel intendant
-E
 ric Keyzer – advocaat
Allen & Overy
- Ineke Smits – regisseur

Medezeggenschap

Studieleiding
-E
 sther van Driesum –
hoofd programma’s
-P
 im van Breemen – producent
programma’s

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is uitvoerig geïnformeerd over onderwerpen als
de evaluatie van de procedure
afhandeling functioneringsgesprekken en de regeling functioneren
en beoordelen. De algemene gang
van zaken binnen de hogeschool
is besproken aan de hand van het
jaarverslag 2007.

DasArts
Directie
-R
 itsaert ten Cate, waarnemend
directeur (tot februari)
-L
 ieve Baert, algemeen directeur
(vanaf februari)
-F
 reek van Duijn, extern
projectleider
Bestuur
-G
 erard Cornelisse, producent,
directeur Olbe producties BV
(voorzitter)
-M
 ichiel Buchel, algemeen
directeur NEMO
(penningmeester)
-L
 een Laconte, directeur Vlaams
Cultuurhuis de Brakke Grond
-M
 irjana Smolic, theatermaker,
kunstenaar
Studieleiding
-G
 eorg Weinand, artistiek
beleidsmedewerker/dramaturg
-H
 arco Haagsma, dramaturg
Nieuwe media
- J uul Beeren, studentendecaan
en ontwikkeling

Het belangrijkste onderwerp was
de invoering van een nieuwe
medezeggenschapsstructuur voor
de hogeschool en het conceptreglement dat door het College van
Bestuur aan de raad is voorgelegd.
De raad heeft niet ingestemd met
dit nieuwe reglement.
De CMR heeft het jaarprogramma
van het College 2008 besproken,
het jaarverslag en de jaarrekening
2007 ter kennisneming aangenomen en ingestemd met de middelenverdeling en de begroting voor
2008. Ook heeft de raad positief
geadviseerd over de instellingstarieven voor het collegegeld. Daarnaast heeft de CMR van gedachten
gewisseld over het keuzevakkenprogramma.
De raad heeft in het verslagjaar zes
keer met het College van Bestuur
vergaderd. Daarnaast waren de
voorzitter en vicevoorzitter als
toehoorder aanwezig bij het overleg
met de vakbonden.
Samenstelling
In de loop van het verslagjaar heeft
de samenstelling van de raad enkele
wijzigingen ondergaan. Twee
personeelsvertegenwoordigers

hebben de raad verlaten, te
weten Leo Capel en vicevoorzitter
Christine Moser. Florentijn van
Panhuis is tot nieuwe vicevoorzitter
gekozen. De vrijgekomen personeelszetels en die voor de Theaterschool en de Reinwardt Academie
zijn niet ingevuld. De studentzetel
voor de Academie van Bouwkunst
is ingevuld; de studentzetel voor de
Theaterschool is vacant gebleven.
-M
 ieke Schut, personeelslid
Academie voor Beeldende
Vorming (voorzitter)
-F
 lorentijn van Panhuis,
studentlid Academie voor
Beeldende Vorming, vicevoorzitter
(vanaf juni)
-M
 ichiel Poell, personeelslid
Academie van Bouwkunst
(vanaf juni)
- J urrian Knijtijzer, studentlid
Academie van Bouwkunst
(vanaf maart)
-C
 hristine Moser, personeelslid
Conservatorium van Amsterdam,
vicevoorzitter (tot juni)
-E
 dwin Paarlberg, studentlid
Conservatorium van Amsterdam
-H
 ilde Klein, personeelslid
Nederlandse Film en Televisie
Academie (vanaf augustus)
-H
 ans Busstra, studentlid
Nederlandse Film en Televisie
Academie
-G
 ijs Moest, studentlid Reinwardt
Academie (vanaf september)
-L
 eo Capel, personeelslid
Servicebureau (tot juli)
-W
 ilma Wesselink, ambtelijk
secretaris (tot juni)
-E
 leonora van Vloten, ambtelijk
secretaris (vanaf juni)
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Opleidingenaanbod

Bacheloropleidingen

Master- en voortgezette opleidingen

Opleidingenaanbod 31 december 2008

Opleidingenaanbod 31 december 2008

Isat-code

Opleiding

34860

Theater

34745

Accreditatie t/m

Isat-code

Opleiding

31-12-2009

44336

master Architectuur

21-09-2009

Docent drama

31-12-2009

44337

master Landschapsarchitectuur

21-09-2009

39112

Docent muziek

31-12-2010

44338

master Stedenbouw

21-09-2009

34739

Muziek

31-12-2010

04874

voortgezette opleiding Theater (DasArts)

31-12-2009

34798

Dans

31-12-2013

04734

voortgezette opleiding Film en televisie
(Binger Filmlab)

31-12-2009

34940

Docent dans

31-12-2013
70038

master Museologie *)

21-12-2010

49117

master Kunsteducatie

02-10-2011

44739

master Muziek

24-07-2012

49103

master Choreografie

31-12-2013

49105

master Opera

16-07-2014

39100

Docent beeldende kunst en vormgeving

31-12-2014

34735

Cultureel erfgoed

31-12-2014

34733

Film en televisie

Accreditatie t/m

31-12-2014

*) niet-bekostigde, postinitiële masteropleiding
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Studenten

Totaal aantal studenten AHK peildatum 1 oktober 2008

2008 2940

2006 2880

2007 2897

2005 2726
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Aantal studenten per faculteit*
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Bij de master Museologie waren 34 studenten ingeschreven. Deze zijn niet meegenomen
in de totalen omdat het een niet-bekostigde opleiding betreft.

280

Academie voor Beeldende Vorming
Academie van Bouwkunst
Conservatorium van Amsterdam

Reinwardt Academie
Nederlandse Film en Televisie Academie
de Theaterschool

Binger Filmlab
DasArts
Master Kunsteducatie

* De opgave betreft de werkelijke aantallen studenten, incl.de niet-bekostigde. Van studenten die
binnen de hogeschool 2 opleidingen combineren, is de 2e richting buiten beschouwing gelaten.
**Het totale aantal studenten dat zich inschreef bij DasArts in het kalenderjaar 2008 is 37.
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Studenten

(Selectiviteit en instroom voortgezette en masteropleidingen)
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Nederlandse Film en Televisie Academie
de Theaterschool

at

in

tromers

206 ins

72 inst

Academie voor Beeldende Vorming
Academie van Bouwkunst
Conservatorium van Amsterdam

id

n

3

er

s

10

171

ka

date

didaten

n

andi

nd

n

at

kand

.t.
.v

id

37

ida

500

ka

n

nd

ten
ate

ka

34 k

69 kan

id
nd

84

did

11

* Bij de masteropleiding van de Reinwardt Academie vindt selectie plaats. Definitieve
inschrijving wordt echter ook beïnvloed door het al dan niet verkrijgen van een beurs.
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Studenten

Man-vrouwverhouding

1683 vrouwen
57%

2008

1257 mannen
43%

1643 vrouwen
57%

2006

1237 mannen
43%

1652 vrouwen
57%

2007

1245 mannen
43%

1514 vrouwen
56%

2005

1212 mannen
44%

De man-vrouwverhouding is de laatste jaren gelijk gebleven en geeft geen aanleiding tot
specifieke beleidsmaatregelen.
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Leeftijdsopbouw

Nationaliteit
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<18
18-20
21-23
24-26
>27

2007
61
659
837
627
713

2006
50
655
805
606
764

2005
57
564
756
640
709

Nederland 2269
Europese Unie 468
Niet Europese Unie 203
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Studenten

Vooropleidingen

Rendement

De AHK biedt verschillende vooropleidingen aan voor de voorbereiding
van jong talent op de bacheloropleidingen dans en muziek.

In bijgaande tabel zijn de aantallen afgestudeerden opgenomen per
studiejaar. De aantallen uitvallers betreffen de gehele studentenpopulatie,
inclusief de propedeutische fase.
				

Aantallen leerlingen (peildatum 1 oktober 2008)
2008

2007

2006

vooropleiding Dans (de Theaterschool)

96

97

113

5 o’clock class Dans (de Theaterschool)

36

36

25

vooropleiding Muziek (Conservatorium van Amsterdam)

88

90

67

afdeling Jong talent (Conservatorium van Amsterdam)

73

69

39

De vooropleiding dans is een traject voor leerlingen vanaf 10 jaar dat wordt
aangeboden in geïntegreerde vorm met het basis- en voortgezet onderwijs
aan de Olympiaschool en het Gerrit van der Veen College. De groepsgrootte
is gemiddeld 16 leerlingen in de basisklassen en uiteindelijk 6 tot 8 leerlingen in de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs. De opleiding richt
zich steeds meer uitsluitend op de klassieke dans (ballet).
Naast deze vooropleiding biedt de afdeling dans van de Theaterschool
de 5 o’clock class aan, een intensief voortraject in Amsterdam Zuidoost,
gericht op de scouting en vooropleiding van jong talent met een cultureel
diverse achtergrond. De 5 o’clock class is gericht op de studierichtingen
moderne theaterdans, jazz- en musicaldans, docent dans en choreografie.
Voor de voorbereiding op een opleiding aan het Conservatorium van
Amsterdam bestaat voor de jonge leerlingen van 10 tot 16 jaar een
afdeling Jong Talent waar zij professioneel muziekonderwijs volgen, zoals
dat op het conservatorium wordt gegeven. Voor de iets oudere leerlingen,
die zich intensief willen voorbereiden op toelating tot de conservatoriumstudie, wordt daarnaast een één- à tweejarige vooropleiding aangeboden.
Jaarlijks wordt beoordeeld of de leerlingen voldoende ontwikkeling doormaken om de vooropleiding door te zetten en doorstroming plaats kan
vinden naar een hoger niveau in het voortraject. Na afronding van het
voortraject kunnen de leerlingen auditie doen voor de bacheloropleiding.
Van de in 2008 toegelaten studenten in de bachelor dansopleidingen
van de Theaterschool waren 13 studenten afkomstig uit de eigen vooropleidingen; bij het Conservatorium van Amsterdam kwamen 44 nieuwe
eerstejaars studenten uit de eigen vooropleidingstrajecten.

2007-2008

2006-2007

2005-2006

Academie voor Beeldende Vorming
afgestudeerden
79
uitvallers
30

70
48

58
41

Conservatorium van Amsterdam (bachelor- en masteropleiding)
afgestudeerden
204 (152 + 52)
224 (162 +62)
208 (153+55)
uitvallers
87
89 (75+14)
97 (69+28)
Nederlandse Film en Televisie Academie
afgestudeerden
54
uitvallers
7

65
16

64
12

Reinwardt Academie*
afgestudeerden
uitvallers

37
65

28
61

60
46

de Theaterschool (bacheloropleidingen + masteropleiding)
afgestudeerden
126 (112+4)
116
uitvallers
67
45
Academie van Bouwkunst **
afgestudeerden
uitvallers

120
48

20
45

28
39

29
50

master Kunsteducatie		
afgestudeerden
8
uitvallers
4

2

-

** De Reinwardt Academie heeft te maken met een groeiend aantal starters in de periode
2002–2006, hetgeen de groei van het aantal afgestudeerden in het verslagjaar deels verklaart.
Daarnaast lijkt een project met als doel om meer studenten binnen de tijd naar de eindstreep te
helpen te resulteren in meer afstudeerders en minder uitvallers.
**Bij de Academie van Bouwkunst bestaat de mogelijkheid een time-out van de studie te nemen in
verband met de toenemende werkzaamheden in de praktijk. Veel studenten maken hier gebruik
van. Zij zijn mee-geteld bij de uitvallers. Veel van deze tijdelijke uitvallers ronden hun studie
uiteindelijk wel af.
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Bindende studieadviezen
propedeutische fase

Gemiddelde studieduur
afgestudeerden*

Bij alle bacheloropleidingen van de AHK is een regeling bindend
studieadvies van kracht. Ondanks zorgvuldige selectieprocedures kan
een beperkt aantal studenten de studie bij onvoldoende studieresultaat
na de propedeuse niet voortzetten. Voor de bachelor Cultureel erfgoed
geldt geen toegangsselectie; dit verklaart het relatief grote selectieve
karakter van de propedeuse. Door middel van een intakeprocedure
voorafgaand aan de start van de opleiding probeert de opleiding de
uitval in het eerste jaar te beperken.
Aan het einde van het studiejaar is door het College van Bestuur het
onderstaande aantal negatief bindend studieadviezen (de afwijzing als
bedoeld in artikel 7.8b, derde lid WHW) afgegeven.
2007-2008

2006-2007

2005-2006

Academie voor Beeldende Vorming

4

10

7

Conservatorium van Amsterdam

3

3

1

Nederlandse Film en Televisie Academie

0

3

0

Reinwardt Academie

14

15

14

de Theaterschool

10

5

5

Totaal

31

36

27

2007/2008

2006/2007

2005/2006

Academie voor Beeldende Vorming

3,7

3,7

4,3

Conservatorium van Amsterdam
bacheloropleidingen

4,0

4,0

3,9

Conservatorium van Amsterdam
voortgezette/masteropleiding

2,3

2,3

2,5

Nederlandse Film en Televisie Academie

4,1

4,2

4,1

Reinwardt Academie bachelor

4,3

4,2

4,4

de Theaterschool bacheloropleidingen

4,3

4,3

4,2

de Theaterschool master Choreografie

1,8

-

2,0

Academie van Bouwkunst **

5,7

6,1

6,1

Master Kunsteducatie

2,0

-

-

** Berekend is de periode tussen het jaar van de eerste inschrijving en het einde van het
jaar van afstuderen. Tijdelijke uitschrijvingen hebben geen effect op deze berekening.
**Bij de Academie van Bouwkunst nemen veel studenten een time-out. Hierdoor lijkt de
studieduur langer dan feitelijk het geval is geweest.
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Afstudeerfonds
Aan vier studenten is naar aanleiding van hun aanvraag een tegemoetkoming uit het Afstudeerfonds als bedoeld in artikel 7.51 WHW toegekend.

College van beroep voor de examens
De AHK-kamer van het Gezamenlijke College van beroep voor de examens
van de Gerrit Rietveld Academie en de Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten (Cobex) heeft één beroep in behandeling genomen; dit beroep is
ongegrond verklaard.

Adviescommissie bezwaarschriften
De adviescommissie bezwaarschriften ex artikel 7:13 Awb heeft één zaak
in behandeling genomen en het bezwaar ongegrond verklaard. Het CvB
heeft overeenkomstig het advies beslist. Op deze beslissing is beroep
ingesteld bij het College van beroep voor het hoger onderwijs.

Klachtencommissie seksuele
intimidatie en agressie
Er zijn geen klachten ontvangen of in behandeling genomen.

Studenten

Arbeidsmarkt afgestudeerden
bacheloropleidingen
Jaarlijks neemt de AHK deel aan de Kunstenmonitor, het landelijke
onderzoek onder alumni. Eind 2008 is de monitor 2007 gepubliceerd,
die de resultaten weergeeft van de afgestudeerden uit 2005-2006. Dit
onderzoek heeft alleen betrekking op de bacheloropleidingen.
Tabel 1: Betaalde werkzaamheden
faculteit			 ja %

binnen vakgebied %

2007 2006 2005
2007 2006 2005
						
Academie voor Beeldende Vorming
97
86
85
42
36
29
landelijk beeldend
95
92
92
52
54
59
						
Conservatorium van Amsterdam
92
95
91
69
71
76
landelijk muziek
90
96
93
75
66
73
						
Nederlandse Film en Televisie Academie
96
82
69
62
70
70
						
Reinwardt Academie
92
83
87
45
50
45
						
Theaterschool - sector Theater
97 100
87
75
53
92
landelijk theater
94
83
77
74
49
70
						
Theaterschool - sector Dans
93
91
85
77
61
64
landelijk dans
88
78
89
68
64
59

faculteit

binnen en buiten vakgebied %

buiten vakgebied %

2007 2006 2005
2007 2006 2005
					
Academie voor Beeldende Vorming
42
52
47
16
12
24
landelijk beeldend
34
31
25
14
15
16
					
Conservatorium van Amsterdam
24
29
20
6
0
4
landelijk muziek
21
28
24
4
5
3
					
Nederlandse Film en Televisie Academie
29
36
30
10
14
0
					
Reinwardt Academie
18
15
25
36
35
30
					
Theaterschool - sector Theater
21
29
8
4
18
0
landelijk theater
23
36
30
3
15
0
					
Theaterschool - sector Dans
15
30
27
8
10
9
landelijk dans
23
31
29
9
5
12
Bron: kunstenmonitor
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Meer dan 90% van alle afgestudeerden van de AHK verricht na de
opleiding betaalde werkzaamheden. Het merendeel verricht deze werkzaamheden binnen het vakgebied of zowel binnen als buiten het vakgebied. Afgestudeerden van de Reinwardt Academie vinden (in eerste
instantie) relatief vaker een baan buiten het vakgebied (ongeveer een
derde van de afgestudeerden).
Zoals uit de eerste tabel duidelijk wordt, werken bijna alle afgestudeerden.
Het is echter niet voor allen de belangrijkste tijdsbesteding, omdat velen
hun werk met andere activiteiten combineren. Om erachter te komen wat
de studenten zien als hun voornaamste tijdsbesteding is gevraagd naar de
beschrijving van de huidige situatie (zie tabel 2). Het percentage afgestudeerden dat aangeeft alleen betaalde werkzaamheden te verrichten verschilt per discipline. Kijkend naar de percentages van de laatste drie jaar,
dan geldt dat ruim de helft van de afgestudeerden van de Academie voor
Beeldende Vorming, de Reinwardt Academie en de dansopleidingen van
de Theaterschool uitsluitend betaald werk verricht. Voor de afgestudeerden van de Filmacademie en de theateropleidingen van de Theaterschool
ligt het aandeel iets hoger: ongeveer tweederde van de afgestudeerden
werkt uitsluitend. Afgestudeerden van het Conservatorium van Amsterdam, de Reinwardt Academie en de Academie voor Beeldende Vorming
kiezen het vaakst voor een vervolgstudie, al dan niet in combinatie met
betaald werk.
Het doorstromen naar een masteropleiding geldt in dit verband ook als
een vervolgstudie.

Tabel 3: werkloosheidspercentage
naar
naar
naar
eigen
eigen
eigen
CBS
CBS
CBS
methode zeggen methode zeggen methode zeggen
2007
2007
2006
2007
2006
						
Academie voor Beeldende Vorming 4
3
13
3
20
landelijk beeldend
4
3
5
2
12
						
Conservatorium van Amsterdam
5
2
17
0
28
landelijk muziek
9
1
16
1
21
						
Nederlandse Film en
0
0
27
0
30
Televisie Academie
						
Reinwardt Academie
10
8
13
0
13
						
Theaterschool - sector Theater
4
0
8
0
15
landelijk theater
4
0
32
0
32
						
Theaterschool - sector Dans
8
0
0
0
25
landelijk dans
11
0
17
6
19

2005
5
2
2
1
19

9
7
16
8
3

Bron: kunstenmonitor

Tabel 2: Omschrijving van de huidige situatie
aantal
respondenten

faculteit
2007

2006

betaalde
werkzaamheden %
2005

2007 2006 2005

student %
2007 2006 2005

combinatie
combinatie werk
opleiding werk % werkzoekend %
2007 2006 2005

2007 2006 2005

werkloos %
2007 2006 2005

anders %
2007 2006 2005

Academie voor Beeldende Vorming
32 (55%)
30 (54%)
20 (62%)
59
62
40
16
7
20
3
7
5
13
17
15
3
3
5
6
3
landelijk beeldend
102 (43%) 120 (47%) 108 (43%)
71
71
67
7
7
6
5
3
5
8
13
14
3
2
2
5
5
																					
Conservatorium van Amsterdam
54 (26%)
37 (18%)
56 (25%)
38
38
41
19
14
18
17
35
25
19
8
11
2
2
6
5
landelijk muziek
273 (30%) 217 (25%) 205 (23%)
44
49
46
13
12
12
23
22
22
14
11
15
1
1
1
4
4
																					
Nederlandse Film en Televisie Academie 23 (36%)
17 (29%)
16 (29%)
78
59
56
9
4
29
9
12
25
0
19
0
																					
Reinwardt Academie
13 (46%)
24 (59%)
20 (69%)
38
58
57
15
17
4
15
8
13
15
13
17
8
9
8
4
																					
de Theaterschool - sector Theater
29 (48%)
18 (36%)
15 (43%)
79
61
73
0
3
6
17
33
20
0
7
0
landelijk theater
59 (39%)
61 (43%)
27 (43%)
63
54
46
1
4
12
27
34
38
0
16
5
																					
de Theaterschool - sector Dans
14 (25%)
11 (30%)
13 (29%)
57
64
39
0
9
8
7
9
23
21
9
23
0
8
14
9
landelijk dans
25 (27%)
34 (24%)
38 (23%)
58
46
50
5
7
8
7
9
13
20
22
24
0
6
3
10
9
Bron: kunstenmonitor

15
6
4
5
-
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Er is altijd veel te doen over de werkloosheid van kunstenaars. De Kunstenmonitor hanteert de definities van het Centraal Bureau voor de Statistiek
om de gegevens te kunnen vergelijken met andere hbo-sectoren. Het
werkloosheidspercentage wordt berekend door het aantal personen
dat op zoek is naar een baan en op dat moment minder dan 12 uur per
week werkt, te delen door het aantal afgestudeerden dat tot de beroepsbevolking behoort (werkenden plus werklozen). Op basis daarvan ligt
het werkloosheidspercentage van recent afgestudeerden met een kunstvakopleiding over het algemeen hoger dan in andere sectoren van het
hbo. Wel is opvallend dat het percentage ten opzichte van 2006 en 2005
is gedaald. De wijze waarop de afgestudeerden hun situatie zelf beschouwen verschilt met de CBS-cijfers, omdat in vrijwel alle kunstdisciplines
(veel) wordt gewerkt met freelancers of losse contracten (zie tabel 3). De
meerderheid van de afgestudeerden geeft daarom aan op zoek te zijn naar
werk; dat zijn ze immers voortdurend. Vaste banen, volgend op een eerste
jaarcontract, komen maar zelden voor. Bovendien proberen veel afgestudeerden als zelfstandige beroepsbeoefenaar hun eigen baan te creëren,
en daar heeft men tijd voor nodig.
In tabel 4 is aangegeven in welke beroepen de afgestudeerden
werkzaam zijn.
In het algemeen leidt het kunstonderwijs op voor drie categorieën van
beroepen: scheppend of uitvoerend kunstenaar, docent en functies op het
gebied van beleid, management en organisatie. Vanzelfsprekend zijn er
ook combinaties mogelijk. In de disciplines beeldend, muziek en dans is
een gemengde beroepspraktijk heel gangbaar, waardoor de som van de
afzonderlijke antwoorden groter is dan 100%.
Afgestudeerden van het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse
Film en Televisie Academie, de Theaterschool inclusief dansopleidingen
zijn voornamelijk scheppende en uitvoerende kunstenaars; afgestudeerden van de Academie voor Beeldende Vorming zijn voornamelijk docent
en de alumni van de Reinwardt Academie bekleden veelal een functie op
het gebied van beleid, management en organisatie.
Het docentschap is in bijna alle disciplines een belangrijke functie die
afgestudeerden ook bekleden, met uitzondering van de afgestudeerden
van de Nederlandse Film en Televisie Academie. Ongeveer 80% van de
afgestudeerden die binnen het vakgebied werkzaam zijn (betaald werk)
verricht werk op hbo-niveau. Anders gezegd: op het niveau waar de
opleiding voor opleidt.

Studenten

tabel 4: werkzaamheden binnen vakgebied en opleidingsniveau
faculteit

scheppend/
			
uitvoerend
kunstenaar

docent

2007 2006 2005
2007 2006 2005
						
Academie voor Beeldende Vorming
52
55
46
84
80
92
landelijk beeldend
46
36
43
86
91
92
						
Conservatorium van Amsterdam
91
97
92
57
71
63
landelijk muziek
88
88
84
66
71
66
						
Nederlandse Film en Televisie Academie
84
83 100
0
17
						
Reinwardt Academie
0
8
21
29
8
						
Theaterschool - sector Theater
81
77
85
22
31
15
landelijk theater
89
69
93
26
46
15
						
Theaterschool - sector Dans
92
89
90
58
56
40
landelijk dans
77
93
83
67
50
50

		
beleid/management/
organisatie
faculteit

HBO opleidings
niveau vereist

2007 2006 2005
2007 2006 2005
						
Academie voor Beeldende Vorming
12
10
84		
90
80
landelijk beeldend
15
13
84
97
90
						
Conservatorium van Amsterdam
20
3
19
81
83
86
landelijk muziek
14
10
14
84
80
83
						
Nederlandse Film en Televisie Academie
26
33
88
75
71
					
Reinwardt Academie
86
92
93
78
80
90
					
Theaterschool - sector Theater
30
23
31
81
78
55
landelijk theater
17
22
16
86
88
57
						
Theaterschool - sector Dans
8
11
78
80
100
landelijk dans
8
7
76
90
87
Bron: kunstenmonitor

113

114

Studenten

Prijzen

Studenten

Jazzmania Bigband onder leiding van Peter Guidi, bestaande uit
Conservatorium -studenten, Nationaal Bigband Concours

Prijzen behaald door studenten

Het Poly Quartet met student Kostas Yaxoglou (piano) en oud-student
Andreas Polyzogopoulos (trompet), eerste prijs - Motives for Jazz
Concours

Conservatorium van Amsterdam

Rie Kimura (barokviool), gedeelde tweede prijs voor soloviool - 22e
Yamanashi Early Music Competition, Japan; een eerste prijs werd
niet uitgereikt

Juan de Dios Magdaleno (compositie) - International Composers
Competition Lutoslawski Award met zijn werk Memento Mori voor
viool en piano
Grote Prijs van Nederland
Fabiana Dammers (singer-songwriter), Reinier Scheffer (gitaar),
Robin Assen (drums) categorie singer-songwriter
Two Way Radio: Flip van Schil (gitaar), Maarten van Es (bas)
categorie pop/rock
Marnix Dorrestein (gitaar) muzikantenprijs categorie pop/rock
Philip Czarnecki (gitaar), eerste prijs - Prinses Christina Jazzconcours,
categorie conservatorium
Einar Torfi Einarsson (compositie), juryprijs - Henriëtte Bosmansprijs,
een aanmoedigingsprijs van het Genootschap van Nederlandse
Componisten
Hannes Minaar (piano), tweede prijs - publieksprijs en ‘Prix Mandarin
Oriental’ Concours de Genève
Ksenia Beltsiukova (viool), pianoduo Lestari Scholtes (oud-studente bij
Jan Wijn) en Gwylim Janssens, tour & concours-ontwikkelingstraject Vriendenkrans Concours/Het Debuut
Vladimir Nikolov (compositie, arrangeren en gitaar), eerste prijs International BargaJazz Festival, Italië
Het pianoduo Lestari Scholtes en Gwylim Janssens won bij het
internationale muziekconcours IBLA Grand Prize de Ravel-Award

Reinier Baas (gitaar jazz), eerste prijs - eerste editie William Singer
Award. Zijn medefinalisten waren Edsaert Udo de Haes, (flamencogitaar,
afgestudeerd 2007) en Nicolas Worsnop (gitaar klassiek)
Abel Paúl (compositie), eerste prijs - Salvatore Martirano Memorial
Composition Award, Verenigde Staten met zijn compositie Fragmentos
del vértigo
Leerlingen van de Sweelinck Academie wonnen prijzen op de Iordens
Viooldagen: Matthijs van der Wel de eerste prijs en Elisa Karen Tavenier
de derde prijs in categorie A (10-12 jaar) Shin Sihan, eerste prijs in categorie B (13-15 jaar) Caspar Horsch en Janine van Amsterdam wonnen allebei
een masterclass
Gerard Spronk (viool Sweelinck Academie), eerste prijs en publieksprijs
en Tine van den Geest (saxofoon), tweede prijs - categorie conservatorium
regionale finale van het Prinses Christina Concours
Junior Eats Alone, de band van Conservatorium-student Rob Verbakel
(opleiding Docent muziek), eerste prijs - de Nederlandse finale van de
Amerikaans/Europese bandwedstrijd Bodog Music Battle of the Bands
Christian Pabst (piano), tweede prijs - Biberacher Jazzpreis, Duitsland
Johannes Möller (gitaar) en het duo Sax & Stix, bestaande uit Eva
van Grinsven (saxofoon) en Ramon Lormans (slagwerk) wonnen het
Vriendenkrans Concours. Sax & Stix won ook de prijs van het Bernard
Haitink Fonds voor Jong Talent.

Saeko Oguma (altviool), tweede prijs - International Brahms
Competition

Mina Choi (orgel), eerste prijs - Max Reger Orgelconcours in Leeuwarden

Srdjan Ivanovic (drums jazz), Holland Casino Talent Jazz Pop Award

Claudia Rumondor (compositie), publieksprijs - Henriëtte Bosmansprijs

Sea Jazz Festival
Srdjan Ivanovic Blazin’ Quartet - Dutch Jazz Competition
Mihail Ivanov (de bassist van het kwartet) - NORMA Prijs Beste Solist

Nederlandse Film en Televisie Academie

IpMc, Stichting Jong Muziektalent Nederland
Ilonka Kolthof (fluit), eerste prijs
Loes van den Hoven (trompet), eerste prijs - IpMc

Beri Shalmashi (scenario), ECHO Award voor meest excellente
student in het hbo; Shalmashi won een summer course aan de
University of California in Los Angeles.

Sophia Simsive (piano), eerste prijs – Yamaha Concours
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Uitzicht - Michael Leendertse, Rogier Hesp, en Charlotte Scott-Wilson
Nassenstein Startprijs
Pjotr, Brieven uit de Goelag - Jan Jaap Kuiper (regie), VPRO
Documentaire Prijs

Studenten

Reinwardt Academie
Esther Thwaite (Museologie), scriptie Conscience and commerce Samuel von Quicchebergprijs

Gaandeweg – Margot Schaap (regie), Tuschinski Award. Andere
genomineerden waren Daglicht - Michiel Rummens (regie) en Pjotr, Brieven
uit de Goelag - Jan Jaap Kuiper (regie). De Tuschinski Award gaat elk jaar
naar de beste eindexamenfilm van de Nederlandse Film en Televisie
Academie en bestaat uit een prijs van 2.500 euro van Pathé Cinemas.

Academie van Bouwkunst

Get Lost - Mick van Dantzig (camera) en Knightrider van Suzanne Arts
(camera), VCP-Kodak Student Commercial Award

Vier afstudeerplannen werden genomineerd voor de Archiprix:
Gert Breugem, Voorbij de Green Line; Uri Gilad, Bridging the disconnections; Paul van Hoek, Aan Hoger Wal en Thorsten Lang, Kristal.

Winterstilte - Robil Rahantoeknam (geluid) samen met oud-student
Alex Booy en Huibert Boon, Gouden Kalf voor Beste Sound Design,
Nederlands Film Festival, Utrecht
Nachtwake - documentaire Menno Otten (regie), Best Documentary
Film op het VII Open St. Petersburg Festival of Film Schools “Beginning”
Op het Nederlands Filmfestival heeft het Filmfonds voor de eerste keer
documentaire-wildcards uitgereikt aan drie jonge veelbelovende filmmakers, waaronder Carine Bijlsma (productie) en Jan Jaap Kuiper (regie). Ze
ontvingen ieder € 40.000 om een nieuwe documentairefilm te maken onder begeleiding van een producent en een regiecoach. Aan Carine Bijlsma
(productie) is eveneens de opdracht toegekend van het Prins Bernhard
Cultuurfonds en de NPS om een documentaire te maken over een prijswinnaar van het Cultuurfonds.
de Theaterschool
Merel de Groot (Regie), Ton Lutz Prijs, ITs Festival met haar voorstelling
Tot de wereld
Robert de Hoog (Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie),
Gouden Kalf Beste Mannelijke Hoofdrol in de film Skin
Leena Keizer-Tolonen (School voor Nieuwe Dansontwikkeling),
ITs Choreografie Award voor haar solo Forest Inside
Daan Visser (Nationale Ballet Academie) en Hannah de Kleine
(Vooropleiding Dans) winnaars Open Les van het Danserfonds ’79
Eva Marie de Waal (Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie)
ITs Publieksprijs voor haar solo Hermatologisch getest m/v

 erk van der Velden won met zijn afstudeerplan De Resonator de prijsD
vraag Afsluitdijk van de toekomst, georganiseerd door Rijkswaterstaat
en CURNET, netwerk voor innovatie in de gebouwde omgeving.

 ert Breugem werd ook geselecteerd voor deelname aan de Archipriz
G
International in Montevideo, Uruguay. Daar werd hij uit ongeveer
200 inzendingen uit meer dan 100 landen met 24 anderen genomineerd
voor de eindronde.
Master Kunsteducatie
Aaltje van Zweden-Van Buuren en Tanja Kerkvliet, eervolle vermelding
Philip Kohnstamm IVIO-prijs - Ontmoeten, een multidisciplinaire
muziektheatervoorstelling door leerlingen met en zonder autisme
DasArts
Enjoy July - Ivo Dimchev, Jury Award, Infant Festival in Novi Sad, Servië
All that I see through the eyelid closed between us - Kaisu Koski,
aanmoedigingsprijs, Utrecht over Utrecht Festival
Binger Filmlab
Párpados Azules - Carlos Contreras (Script Development Programme,
World Cinema Special Jury Award, Sundance Film Festival
Salvo - Antonio Piazza & Fabio Grassadonia (Script Development
Programme, Special Mention of the Jury, Solinas Awards
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Prijzen behaald door afgestudeerden (tot 5 jaar na afstuderen)

de Theaterschool

Conservatorium van Amsterdam

 ianne van Hassel (opleiding Productie podiumkunsten 2007) won de
R
Jezet-Scriptieprijs voor haar scriptie Kiezen voor Cultuur, cultuurbeleid
in de sector van ontwikkelingssamenwerking.

 hristianne Stotijn (masteropleiding zang klassiek 2003) winnaar
C
Nederlandse Muziekprijs. De Nederlandse Muziekprijs is de hoogste
klassieke muziekonderscheiding die door het Ministerie van OCW
wordt uitgereikt.
 abine Wüthrich (masteropleiding zang klassiek 2004), eerste prijs S
Concorso Internazionale di Canto Solistico Seghizzi in Gorizia,
Italië. Daarnaast won zij de prijs voor de beste vertolking van een lied
(Die Forelle van Schubert) en de prijs voor het beste concoursprogramma.
Haar begeleider Daniël Kramer (afgestudeerd in 2001 en docent aan het
conservatorium) won de prijs voor beste pianist.
 abine Kühlich (masteropleiding zang jazz 2006) eerste prijs - 2008
S
Montreux Jazz Prize
 obin Verheijen (masteropleiding saxofoon jazz 2005) eerste prijs R
Belgische Django d’Or Jong Talent - Jeugd. Hij won ook de Muziek
Jazzprijs.
Lisa Jacobs (viool 2006), Grachtenfestivalprijs
Nederlandse Film en Televisie Academie
Schemeren - Jenneke Boeijink (regie 2007), Tiscali InShort Special
Award, I’ve Seen Film – International Short Film Festival in Milaan
 he Seven of Daran – The Battle of Pareo Rock - Lourens Blok (regie 2006),
T
Bart Juttmann (scenario 2005) en Felice Bakker (productie 2005), Filmprijs
van de stad Utrecht 2008, Nederlands Film Festival Utrecht. De prijs
bestaat uit een beeldje van de Utrechtse kunstenaar Joost van den Tooren
en een geldbedrag van € 5.000.
Elf van de vijftien 15-LOVE aanmoedigingsprijzen gingen in 2008 naar
alumni van de Nederlandse Film en Televisie Academie: Rogier de Blok,
Bastiaan Kroeger, Maartje Pompe van Meerdervoort, Iván López Núñez,
Patrick Daniel van Es, Luuk van Bemmelen (i.s.m. Remy van Heugten),
Margien Rogaar, Janice Pierre, Marleen Jonkman, Danyael Sugawara en
David Verbeek ontvingen een prijs, waaraan een geldbedrag van 1.500
euro verbonden is. De prijzen zijn een initiatief van productiehuis Waterland Film, om beginnende talentvolle schrijvers en/of regisseurs die
maximaal één speelfilm hebben gemaakt te stimuleren. Met het geldbedrag kunnen de filmmakers een nieuw filmproject ontwikkelen. Naast dit
geldbedrag wordt hen ook een toegespitste workshop aangeboden door
het Binger Filmlab, om zo hun idee verder te ontwikkelen. Alle winnaars
krijgen van het International Film Festival Rotterdam een festivalbadge
en filmdistributeur A-Film biedt distributie aan.

Art-Jan de Vries (Mime, 2007) heeft op het Camerettenfestival
de persoonlijkheidsprijs gewonnen met zijn voorstelling Marja.
Joost Vrouenraets (Jazz- en musicaldans, 2001) Prijs Nederlandse
Dansdagen
Academie van Bouwkunst
Anne Holtrop (Architectuur, cum laude 2005) docent aan de Academie,
kreeg van het Prins Bernhard Cultuurfonds de Charlotte Köhlerprijs
voor jong talent, ter waarde van € 20.000, te besteden aan zijn verdere
ontwikkeling binnen het vakgebied.
DasArts
 ooking Forward - Roberta Marques (BR) (afgestudeerd 2005), eerste
L
prijs - Performing Arts International Film Festival in Bilbao, Spanje
Binger Filmlab
Agua Fria de Mar - Paz Fabrega (Script Development Programma 2006),
finalist 2008 Sundance / NHK International Filmmakers Award
A Song of Good - Gregory David King (Script Development Programma
2003), Best Picture Award en nominatie Best Performance in Leading
and Supporting Role, 2008 Qantas Film & Television Awards, Nieuw
Zeeland
Still Life - Marta Parlatore (Script Development Programma 2007),
Development Award, TorinoFilmLab
 ed Cross - Hugo Vieira da Silva (Script Development Programma 2007),
R
Production Award (200.000 euro), TorinoFilmLab
Agua Fria de Mar - Paz Fabrega (Script Development Programma 2006),
Production Award (120.000 euro), TorinoFilmLab
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Internationale Beursprogramma’s

Uit de zeven kandidaten selecteerde de commissie vijf studenten
die een beurs ontvingen:

Algemeen AHK Internationaliseringsfonds

Academie voor Beeldende Vorming
Harald den Breejen - Royal College of Art, Londen
Flore de Hoog - Manchester Metropole University

Het AHK Internationaliseringsfonds is een mobiliteitsfonds voor studenten
die tijdens hun studie een periode in het buitenland willen studeren of
stage willen lopen. Het gaat daarbij vooral om studie- en stagereizen
buiten Europa. Voor uitwisseling binnen Europa maken veel studenten
gebruik van beurzenprogramma’s van de Europese Unie.
Het aantal buitenlandse studie- en stagereizen blijft toenemen. Het waren
vooral studenten van de dansopleidingen, gevolgd door studenten van
het Conservatorium en de Reinwardt Academie die een beroep deden op
het fonds. New York werd het meest bezocht, door 23 studenten. Daarna
waren de Nederlandse Antillen en Australië populaire bestemmingen
(resp. 6 en 5 studenten), met name voor stages. Binnen Europa werd
Duitsland het meest bezocht. Daarnaast werden landen als Oeganda,
Tanzania, Zuid-Afrika, Brazilië, Chili, Japan, Sri Lanka en Indonesië
aangedaan, eveneens voornamelijk voor stages.
Het fonds ontving 87 aanvragen (waarvan 6 afwijzingen) en kende in de
eerste tranche € 28.506 en in de tweede tranche € 47.492 toe. De aanvragen worden beoordeeld door een commissie die bestaat uit de coördinatoren internationalisering van de onderwijsinstituten.
De afdeling Beleidsondersteuning van de AHK is beheerder van het fonds.
Europese uitwisselingsprogramma’s: Erasmus en
Leonardo da Vinci
De AHK maakt sinds 1987 gebruik van het Erasmus uitwisselingsprogramma (voorheen Socrates) en sinds 2004 van het Leonardo da Vinci stageprogramma van de Europese Commissie. Studenten met een EU-nationaliteit kunnen deelnemen aan deze twee uitwisselingsprogramma’s bij
een Europese instelling. In 2008 zijn de stagebeurzen van het Leonardoprogramma overgeheveld naar het Erasmusprogramma. AHK-studenten
maken zowel gebruik van het Erasmus- als het Leonardo da Vinci-programma voor hun Europese stages. In totaal zijn 24 beurzen toegekend. Tien
studenten van de Reinwardt Academie maakten gebruik van de Leonardo
da Vinci-beurzen. Via het Erasmusprogramma werden door studenten van
uiteenlopende studierichtingen 13 studiereizen en 1 stagereis gemaakt.
Er werden drie gastdocentreizen gemaakt via het Erasmusprogramma.
Beurzen voor vervolgstudies in het buitenland VSBfonds Beursprogramma
Het VSBfonds Beursprogramma is bedoeld om getalenteerde, gemotiveerde en maatschappelijk breed georiënteerde studenten te ondersteunen in
hun wens na het afstuderen een vervolgstudie te doen aan een gerenommeerde instelling in het buitenland.

Conservatorium van Amsterdam
Oda Hochscheid - Academia Internazionale della Musica, Milaan
Matthias Konrad - New York University
de Theaterschool
Joris Maussen - Lee Strasberg Theatre & Film Institute, New York.
HSP Talentenprogramma
Het HSP Talentenprogramma van het ministerie van OCW biedt een
vrijwel kostendekkende beurs voor toptalenten voor een buitenlandse
vervolgstudie. Het belangrijkste criterium is dat de kandidaten hun excellentie kunnen bewijzen.
Academie voor Beeldende Vorming
Harald den Breejen - Glasgow School of Art
Conservatorium van Amsterdam
Joris van den Berg - Royal Northern College of Music
Leonie Bot - San Francisco Conservatory of Music
Matthias Konrad - New York University
Nederlandse Film en Televisie Academie
Michiel Meewis - University of the Arts, Londen
Prins Bernhard Cultuurfonds
Het beurzenprogramma van het Prins Bernhard Cultuurfonds biedt talentvolle afgestudeerden mogelijkheden om ‘een brug te slaan naar hun
geambieerde toekomst’ met cultuurfondsbeurzen voor zowel volledige
vervolgopleidingen als cursussen en masterclasses voor kortere periodes.
Conservatorium van Amsterdam
Joris van den Berg, cello - Guildhall School of Music, Londen
Birthe Blom, viool - Conservatoire de Lausanne
Lisa Jacobs, viool - Hochschüle für Musik und Theater, München
Joost Keizer, altviool - Hochschüle für Musik Hans Eisler, Berlijn
Maarten den Hengst, piano - Universität für Musik und Darstellende
Kunste, Wenen
Matthijs Lunenburg, cornetto - Conservatoire du Musique in Genève
Matthias Konrad, trombone - New York University
Nora van der Stelt, piano - Royal College of Music, Londen  
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Beurzen voor inkomende studenten:

Personeel

Omvang personeelsbestand (in dienstverband)

HSP Huygensprogramma
Het HSP Talentenprogramma wordt beheerd door de Nuffic en biedt nagenoeg een kostendekkende beurs voor excellerende studenten tot 35 jaar
die tot de beste 10% van hun opleiding behoren.
Master Museology: Erin Caswell, Nieuw Zeeland en Pamela Zuniga
Santoyo, Mexico
master Jazz: Harry Cherrin en Jamal Jones, VS
master Klassiek: Yiheng Yang, China
School voor Nieuwe Dansontwikkeling: Noha Ramadan, Australië
In totaal kende het HSP Huygensprogramma € 75.600 toe.
Netherlands Fellowship P
 rogramme
Het Netherlands Fellowship Programme (NFP) wordt gefinancierd door
het Ministerie van Buitenlandse Zaken en is bedoeld om professionals uit
ontwikkelingssamenwerkingslanden de gelegenheid te geven master- en
PhD-studies te volgen in Nederland.
De Master of Museology maakt gebruik van dit beursprogramma.
Beurzen in 2008 zijn toegekend aan: Patrick Ouma Abungu, Kenia;
Oyunzul Biambasuren, Mongolië.

Personeelsbestand
Het onderwijs van de AHK wordt verzorgd door een mix van vaste en tijdelijke docenten, in dienstverband of op freelancebasis en veelal in deeltijd
naast andere werkzaamheden op hun vakgebied. Gemiddeld wordt ca. 20%
van het onderwijs aan de hogeschool verzorgd door docenten met een freelancecontract; bij de Academie van Bouwkunst is dat zelfs bijna 100%. De
gegevens in de tabellen omtrent het personeelsbestand van de hogeschool
hebben uitsluitend betrekking op de medewerkers met een dienstverband.

personen*
faculteit

onderwijs

bedrijfsvoering

totaal

2008 2007
2008 2007
2008
						
Academie voor Beeldende Vorming
33
31
25
24
58
						
Conservatorium van Amsterdam
273
280
51
48
324
						
Nederlandse Film en Televisie Academie
32
30
26
26
58
						
Reinwardt Academie
28
27
16
16
44
						
Theaterschool
115
116
90
92
205
						
Academie van Bouwkunst
1
1
25
25
26

Algemeen
Totaal

2007
55
328
56
43
208
26

13

15

68

66

81

81

484

483

300

292

784

776

fte*
faculteit

onderwijs

bedrijfsvoering

totaal

2008 2007
2008 2007
2008 2007
						
Academie voor Beeldende Vorming
17,1 16,5
15,5
16,0
32,6
32,5
						
Conservatorium van Amsterdam
113,1 114,7
35,9
35,0
149,0 149,7
					
Nederlandse Film en Televisie Academie
21,3 20,6
20,4
19,9
41,7
40,5
					
Reinwardt Academie
17,4 17,4
12,6
13,6
30,0
31,0
					
Theaterschool
45,4 48,6
55,6
63,6
101,0 112,2
					
Academie van Bouwkunst
0,4
0,4
14,3
12,3
14,7
12,7

Cijfers over personeel

Algemeen

Ten opzichte van 2007 is het aantal personeelsleden met ongeveer 1%
toegenomen. Het aantal fte is daarentegen met bijna 3% gedaald. De
gemiddelde baanomvang is met andere woorden afgenomen, zowel bij
docenten (van 0,46 naar 0,45 fte) als bij het ondersteunend personeel (van
bijna 0,75 fte naar 0,70 fte). Een eenduidige verklaring voor deze opvallende daling in de laatste categorie is er niet. Bij het aantrekken van nieuwe
medewerkers kan wel geconstateerd worden dat velen de voorkeur geven
aan een niet-volledige baanomvang. Bij de Theaterschool is sprake van
een relatief grote daling van het aantal fte. De verklaring daarvoor is voor
een belangrijk deel gelegen in het beëindigen en/of beperken van een
aantal situaties van leegstand/boventalligheid.

Totaal

5,4

5,3

220,1 223,5

55,8

57,7

210,1 218,5

61,2

63,0

430,2 442,0

* medewerkers die aan meer dan één faculteit verbonden zijn, zijn bij elke faculteit meegeteld. Daardoor komt de som van de afzonderlijke faculteiten hoger uit (796 in 2008) dan het
feitelijke totaal voor de hogeschool. Het aantal fte is wel exact.

In de categorie onderwijs zijn alleen de docenten- en instructeursfuncties
ondergebracht. In de categorie bedrijfsvoering zijn de managementfuncties en de organisatorische, administratieve en ondersteunende
beheersfuncties ondergebracht, maar ook functies die het onderwijsproces rechtstreeks ondersteunen, zoals muzikaal begeleiders en onder-
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wijsassistenten. Het College van Bestuur, het Servicebureau, de lectoraten
inclusief de masteropleiding Kunsteducatie en de centrale medezeggenschapsraad zijn in het overzicht opgenomen onder “Algemeen”.
Verhouding vast/tijdelijk in fte
faculteit

Totaal

vast

tijdelijk*

totaal
2007

de Theaterschool
Academie van Bouwkunst
Algemeen
Totaal

12,7

61,2

63,0

371,1

390,0

59,1

58,1

430,2

442,0

Verhouding vast/tijdelijk in percentages
92%

87%

Reinwardt Academie

66%

11%
34%

87%

Algemeen
Totaal

10%
13%

89%

de Theaterschool

8%
17%

90%

86%
vast

44,6%

55,5%
50,0%

50,0%
44,0%

56,0%
43,1%

56,9%

112,2

9,6

Nederlandse Film en Televisie Academie

61,7%

31,0

8,2

83%

38,3%

40,5

53,4

Conservatorium van Amsterdam

39,3%

60,7%

149,7

53,0

Academie voor Beeldende Vorming

29,5%

70,5%

Nederlandse Film en Televisie Academie
Reinwardt Academie

44,4%

55,6%

32,5

* Onder tijdelijk worden zowel tijdelijke dienstverbanden gerekend als tijdelijke uitbreidingen
van een vast dienstverband. Freelancecontracten blijven hier buiten beschouwing.

Academie van Bouwkunst

Academie voor Beeldende Vorming
Conservatorium van Amsterdam

2008 2007
2008 2007
2008
						
Academie voor Beeldende Vorming
30,1
30,3
2,5
2,2
32,6
						
Conservatorium van Amsterdam
124,4 123,0
24,6
26,7
149,0
						
Nederlandse Film en Televisie Academie 37,4
39,5
4,3
1,0
41,7
						
Reinwardt Academie
26,2
26,8
3,8
4,2
30,0
						
de Theaterschool
90,3 100,5
10,7
11,7
101,0
					
Academie van Bouwkunst
9,7
10,0
5,0
2,7
14,7
Algemeen

Man-vrouwverhouding in percentages

13%
14%
tijdelijk

Ten opzichte van 2007 is het aandeel vaste contracten iets gedaald
van 87% naar 86%, als gevolg van het eerder genoemde beëindigen van
boventalligheid en door een licht gestegen aantal nieuwe benoemingen
(die doorgaans starten met een tijdelijk dienstverband).

mannen

vrouwen

Ten opzichte van 2007 is het aandeel vrouwelijke medewerkers met
0,6% gestegen. Daarmee volgt de AHK onverminderd de landelijke trend
dat steeds meer vrouwen in het onderwijs actief zijn. Deze gegevens
geven geen aanleiding tot specifieke beleidsmaatregelen.
Vrouwen in hogere functies
In het kader van de Wet Evenredige Vertegenwoordiging van vrouwen in
leidinggevende functies (WEV) kan gemeld worden dat in totaal veertien
vrouwen werkzaam zijn in functies met functieschaal 13 of hoger. Dat is
hetzelfde aantal als in 2007. Ook het percentage vrouwen in schaal 13 of
hoger is gelijk gebleven, namelijk 33%.

125

Personeel

Personeel

Leeftijdsverdeling totale personeelsbestand

Leeftijdsverdeling onderwijzend personeel

Academie voor Beeldende Vorming
Conservatorium van Amsterdam

7%

126

Nederlandse Film en Televisie Academie
Reinwardt Academie
de Theaterschool

%

21

34%

Academie van Bouwkunst
Algemeen
Totaal
55+

45-54

35-44

25-34

25-

38%

Net als vorig jaar is de leeftijdscategorie 55+ de snelst groeiende groep:
inmiddels behoort ruim 25% van de hogeschoolmedewerkers tot deze
groep. Zoals eerder aangegeven is dit deels een gevolg van het bewust
aantrekken van ervaren kunstenaars. Daarnaast onttrekt ook de hogeschool zich niet aan de maatschappelijke trend dat langer doorwerken
steeds normaler wordt. Overigens is ook het aandeel medewerkers jonger
dan 25 en tussen 35 en 44 toegenomen. In de jongste categorie betreft dit
alleen ondersteunend personeel.

25-34
35-44
45-54
55+
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Seniorenbeleid

Ziekteverzuim per faculteit in percentages

In totaal 72% van het onderwijzend personeel is 45 jaar of ouder. Dat is
1% minder dan in 2007. De groei in de hoogste leeftijdscategorie wordt
teniet gedaan door de daling in de groep van 45 tot 55 jaar, die nog steeds
wel de grootste omvang heeft. Deze groep docenten heeft veel ervaring
in de beroepspraktijk en een grote expertise in de overdracht. Wanneer
zij op termijn gelijktijdig gaan uittreden, kan dit continuïteitsrisico’s met
zich mee brengen. Daarom zijn voorwaarden gecreëerd waaronder zij hun
expertise kunnen blijven inzetten én overdragen op jongere collega’s (zie
eerder bij Kennistransfer). Bij werving van nieuw personeel wordt gelet op
een naar leeftijd evenwichtiger samenstelling van het docentencorps en
de inbreng van nieuwe expertise.

Academie voor Beeldende Vorming

De behoefte aan generieke seniorenmaatregelen is in het kunstonderwijs
overigens lager dan bij andere onderwijsinstellingen. Zo maakten in 2008
slechts 21 mensen op een potentieel van 216 gebruik van de zogenoemde
SOP-regeling (Seniorenregeling Onderwijspersoneel), waarmee men tegen
een beperkte eigen bijdrage een taakvermindering kan krijgen. Ook dit
hangt samen met de relatief kleine gemiddelde deeltijdaanstellingen.

Theaterschool

Ziekteverzuim
Op landelijk niveau zijn uit 2006 en 2007 voor het hbo alleen cijfers bekend
die betrekking hebben op ziekteverzuim korter dan één jaar. De hogeschool steekt hierbij nog steeds gunstig af met 3,61% ten opzichte van de
landelijke cijfers (4,50% in zowel 2006 als 2007).
ziekteverzuim %

Onderwijs

totaal 2008

< 1 jr

> 1jr

2,41

2,00

0,41

totaal 2007 totaal 2006

1,44

					

2,11

Bedrijfsvoering

6,61

6,23

0,38

5,82

4,56

Totaal AHK

4,00

3,61

0,39

3,07

3,02

Niettemin moet worden geconstateerd dat voor het eerst sinds jaren er
sprake is van een gestegen ziekteverzuim. Gemiddeld over de hele hogeschool is er een terugkeer naar het niveau van 2004. Uit voorlopige cijfers
blijkt dat ook bij andere hogescholen sprake is van een trendbreuk: na
jaren van daling of stabilisering van het ziekteverzuim valt er in 2008 een
stijging te constateren. In absolute zin is er op de hogeschool geen verontrustend hoog ziekteverzuim. De stijging vraagt wel om alertheid. Het echt
langdurig verzuim (langer dan 1 jaar), waarbij het risico van instroom in de
WIA bestaat, blijft overigens net als de afgelopen jaren beperkt tot minder
dan 0,5%.

6,92
5,01

Conservatorium van Amsterdam

3,73
1,88

Nederlandse Film en Televisie Academie

3,96
2,08

Reinwardt Academie

Academie van Bouwkunst

4,09
8,34
2,36
3,27
14,31
5,91

Algemeen

4,30
3,92

Totaal

4,00
3,09

2008

2007

De op het oog spectaculaire stijging bij de Academie van Bouwkunst
wordt veroorzaakt door enkele ziektegevallen bij het onderwijsondersteunend personeel. Op deze kleinste faculteit wat betreft medewerkers met
een vast dienstverband heeft een enkel (langdurig) ziektegeval direct
grote invloed op de verzuimcijfers. De forse daling bij de Reinwardt Academie is op dezelfde manier te verklaren.
De stijging van de verzuimcijfers voor de hogeschool als geheel vindt
vooral zijn oorzaak in het relatief sterk toegenomen verzuim bij het Conservatorium van Amsterdam. Zowel bij docenten als bij ondersteunend
personeel is sprake van een verdubbeling ten opzichte van 2007. Een mogelijke verklaring hiervoor is de verhuizing van het Conservatorium naar
een nieuw onderkomen. Hoe goed de voorbereiding ook is, een verhuizing
gaat altijd gepaard met extra stress, en een nieuw gebouw vertoont altijd
kinderziektes, terwijl het onderwijs gewoon door moet gaan. Vooralsnog
is de hypothese dat het opgelopen ziekteverzuim bij het Conservatorium
zijn oorzaak vindt in deze ingrijpende, maar incidentele gebeurtenis. In
2009 zal moeten blijken of deze hypothese juist is of dat sprake is van een
structurele ontwikkeling. Om tijdig te kunnen ingrijpen, zal voor de hele
hogeschool in 2009 na het eerste half jaar een tussentijdse rapportage
worden gemaakt.
Een andere factor die wellicht een rol gespeeld kan hebben bij het hogere
verzuim is de tijdelijk verminderde continuïteit in de begeleiding door de
arbo-dienst: in 2008 is tweemaal van bedrijfsarts gewisseld. Ook op dit
front is er nu rust met naar verwachting positieve resultaten in 2009.
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Verzuim personeelscategorieën per faculteit in percentages
.
3,24

Uitruilregeling eindejaarsuitkering-reiskosten
In 2008 was het voor het eerst mogelijk om een deel van de (belaste)
eindejaarsuitkering uit te ruilen tegen de maximale onbelaste vergoeding
voor reiskosten met als gevolg een soms tot honderden euro’s oplopend
fiscaal voordeel. 275 AHK-medewerkers hebben van deze mogelijkheid
gebruikgemaakt.

11,74
6,92

Academie voor Beeldende Vorming
2,8

8,69
3,73

Conservatorium van Amsterdam

2,55

NS-contract
De hogeschool heeft een contract met de NS, waardoor medewerkers
tegen aanzienlijke korting NS-abonnementen kunnen aanschaffen, met
voorfinanciering door de hogeschool. In 2008 hebben 25 medewerkers van
deze mogelijkheid gebruikgemaakt, tegenover 23 in 2007.

5,7
3,96

Nederlandse Film en Televisie Academie

2,07
7,67
4,09

Reinwardt Academie

Zorgverzekering
Circa 290 medewerkers van de hogeschool hebben in 2008 gebruikgemaakt van het collectieve zorgverzekeringscontract tussen de HBORaad en Zilveren Kruis Achmea. Onderdeel van het contract is dat er
vergoedingen mogelijk zijn voor bepaalde vormen van arbeidsgerelateerde
zorg, zoals kortdurende psychologische hulp. De hogeschool heeft daar in
2008 in 10 gevallen gebruik van gemaakt, tegenover 12 keer in 2007.

1,44
3,53
2,36

Theaterschool
0

		
		

Academie van Bouwkunst

14,88
14,31

0

Spaarloon
Medewerkers van de hogeschool kunnen via Spaarbeleg een deel van
hun salaris tegen gunstige fiscale voorwaarden opzij zetten. Van deze
regeling werd in 2008 door 173 medewerkers gebruikgemaakt; in 2007 lag
dit aantal op 160.

4,36
4,3

Algemeen

2,41
Totaal

6,61
4,00
Onderwijs

Faciliteiten

Bedrijfsvoeirng

Totaal

Overal is het verzuim bij ondersteunend personeel hoger dan in het
onderwijs. Een mogelijke verklaring hiervan is dat docenten bij kortdurende ziekte vaak hun lessen verzetten naar een ander tijdstip, terwijl ondersteunende functies meer tijd- en plaatsgebonden zijn.
Sociaal-medisch team
Langdurige ziektegevallen worden besproken in het sociaal-medisch team
(SMT), bestaande uit de leidinggevenden, de bedrijfsarts, en de adviseur
personeel en organisatie. In 2008 is het SMT in totaal zevenmaal bijeen
geweest.

Levensloop
Met de Levensloopregeling kan op een fiscaal vriendelijke wijze gespaard
worden voor allerlei vormen van verlof (ouderschapsverlof, studieverlof of
verlof voorafgaand aan pensionering). In 2008 namen 22 medewerkers deel
aan deze regeling, tegenover 21 in 2007.
Fietsregeling
De hogeschool kent een fietsregeling waarbij medewerkers onder
voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor fiscaal voordeel bij de
aanschaf van een fiets en toebehoren. Het aantal personeelsleden dat
van de regeling gebruikmaakt daalde van 22 in 2007 naar 8 in 2008.
Ouderschapsverlof
Aan 12 personeelsleden, 7 mannen en 5 vrouwen, is in 2008 ouderschapsverlof verleend. Drie van hen combineerden dit met opname van hun
tegoed in het kader van de levensloopregeling.
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Promotievouchers
Lopende promotietrajecten van docenten met financiële steun van de
AHK, conform de regeling promotievouchers.

Personeel

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

Toegekend in 2007 en geprolongeerd in 2008:

Lectoraat Kunsttheorie en onderzoek

Jan Sas, Reinwardt Academie, voor zijn onderzoek over het onderwerp
Herhalingsbezoekers in musea: waarom komen ze terug? Promotor is prof.
dr. Volker Kirchberg van de Universiteit van Lüneburg (Duitsland);

Artistic Research and Academia: an Uneasy Relationship. In: Autonomi
och egenart - konstnärlig forskning söker identitet (‘Autonomy and
Inividuality - Artistic Research Seeks an Identity’), Yearbook for Artistic
Research 2008, Swedish Research Council (ISBN: 978-91-7307-135-2), pp.
82-97 and 192-208.

Clemens Kemme, Conservatorium van Amsterdam, voor zijn onderzoek
naar Mozarts Requiem en Mis in c-klein. Deze promotie vindt plaats aan
de Universiteit van Amsterdam bij prof. dr. Rokus de Groot;
Thérèse de Goede, Conservatorium van Amsterdam, met als onderwerp:
Verschillende stijlen van het basso-continuospel in de 17de eeuw. De
promotor is Prof. Peter Holman (D. Mus) en de promotie vindt plaats bij de
University of Leeds;
Jeroen Fabius, de Theaterschool, met als onderwerp: Materially politically
Body; the role of proprioception and kinesthetics in political subjectivity.
Promotor is prof. dr. Maaike Bleeker van de Universiteit Utrecht;
Marijn de Langen, de Theaterschool. Het onderwerp is Mime en bewegingstheater in Nederland 1951 – 2007 en de promotie vindt plaats aan de
Universiteit Utrecht met als promotor prof. dr. Maaike Bleeker.
Toegekend in 2008:
Jed Wentz, docent traverso en historische uitvoeringspraktijk aan het
Conservatorium van Amsterdam, met als onderwerp: de relatie tussen
gestiek en muziek aan de Académie Royale de Musique. Promotoren zijn
dr. Rebecca Harris-Warrick (Cornell University, USA) en Prof. Frans de
Ruiter (Universiteit van Leiden);
Paula dos Santos, docent museologie en managing director masteropleiding museologie aan de Reinwardt Academie, met als onderwerp:
the connections between the field of social development and the field
of heritage. Promotor is Prof. Mario Canova Moutinho (Universidade
Lusofona de Humanidades e Tecnologias, Lissabon).
De vouchers zijn bestemd voor de vrijstelling van taken binnen de
aanstelling, (tijdelijke) uitbreiding van de aanstelling en/of materiële
kosten. Bij alle promotietrajecten zijn lectoren van de AHK betrokken.

Kennis in context (samen met Johannes van der Vos en AnneLoes van
der Staa). Verschenen in: Th&ma, tijdschrift voor hoger onderwijs en management, 2008/1. Ook op: www.scienceguide.nl.
Keynotes
‘Onderzoek in het kunstonderwijs’. Netwerk O&O (HBO-raad) (1 februari
2008)
‘Who is afraid of Artistic Research?’. ZHdK Zürich / campusweek
masteropleidingen Theater in Zwitserland (18 en 19 september 2009)
‘Where Are We Today? The state of the art in artistic research’. Iceland
Academy of the Arts, Reykjavik (3 en 4 oktober 2008)
‘Where Are We Today? The state of the art in artistic research’. Tagung
Kunst und Forschung. Wissenschaftrat, Wenen (4 december 2008)
‘Where Are We Today? The state of the art in artistic research’. Danslab,
Den Haag (7 december 2008)
Moderator/panels
Codarts werkconferentie artistiek onderzoek (1 februari 2008)
Bake vereniging / World Music Studies (29 maart 2008)
ELIA biennial, Göteborg (29 en 31 oktober 2008)
NWO, Den Haag (21 november 2008)
Studiedag muziekwetenschap, Amsterdam (19 december 2008)
Lectoraat Kunst- en cultuureducatie
Haanstra, F. (2008). Research into goals and effects of arts education. In
J.Zeelen, C. van Beilen & M. Slagter (Eds.) Max van der Kamp remembered (p 23-30). Amsterdam: Max Goote Kenniscentrum.
Haanstra, F. (2008). De thuiskunst van scholieren. Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
Haanstra, F., van Strien, E. and Wagenaar, H. (2008). Teachers’ and stu-
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dents’ perceptions of good art lessons and good art teaching. International
Journal of Education through Art, 4 (1), 45-55.

Rogier Brussee, Harry van Vliet & Christian Wartena, ‘Een ontologie van
openbare vermakelijkheden’, Informatie Professional 2008 (12): 26-29.

Oomen, C., Donker, A., Grinten, M.van der en Haanstra, F. (2008) Monitor
Cultuureducatie voortgezet onderwijs. Meting 2008. Utrecht: Oberon.

Ad de Jong, Warme gevoelens en koude rillingen. Over musea en odes aan
de saamhorigheid. Reinwardt Academie, Amsterdam

Schreuder, A. (2008). Multiculturele variaties in muziekeducatie. Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Léontine Meijer-van Mensch, ‘Das deutsch-jüdische Bürgertum östlich der Oder. Auf Spurensuche innerhalb und ausserhalb des kollektiven Gedächtnisses’, in: Bernd Vogenbeck, Juliane Tomann & Magda
Abraham-Diefenbach (red.), Terra Transoderana. Zwischen Neumark und
Ziemia Lubuska. Almanach. Europäische Grenzregionen neu entdecken
1. Institut für angewandte Geschichte/be.bra wissenschaft verlag, BerlinBrandenburg 2008, pp. 212-217.

Werkgroep Onderzoeksagenda Cultuureducatie, Haanstra, F. en van
Hoorn, M. (Red.) (2008). Zicht op… een onderzoeksagenda cultuureducatie. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.
Papers, lezingen
Bremmer, M. & Huisingh, A. Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar
gaan.
Paper gepresenteerd op de tweede Conferentie Onderzoek in cultuureducatie, Groningen, 19 juni 2008.
Haanstra, F. The judgement of artistic development: a cross-cultural
study.
Paper gepresenteerd op het 32e InSEA World Congress, Osaka, Japan, 5-9
augustus 2008.
Haanstra, F. Een brug te ver? Het trieste lot van het advies van de profielcommissies tweede fase en wat we er voor de kunstvakken misschien nog
aan kunnen hebben.
Lezing gehouden op het symposium ‘ Een Ogenblik voor kunsteducatie’,
Enschede, SLO, 26 september 2008.
Haanstra, F. Oriëntatie op onderzoek in de opleiding Docent muziek.
Studiedag Conservatorium van Amsterdam, 10 oktober 2008.
Hagen, T. & Konings, F. De nieuwe onderbouw en de kunstvakken.
Paper gepresenteerd op de tweede conferentie Onderzoek in cultuureducatie, Groningen, 19 juni 2008.
Heijnen, E. (2008). Media Connection.
Paper gepresenteerd op het 32e InSEA World Congress, Osaka, Japan, 5-9
augustus 2008
Klatser, R. (2008). Thuiskunst of schoolkunst? Reactie op De thuiskunst
van scholieren van Folkert Haanstra.
Lezing gehouden op 12 december 2008.
Lectoraat Cultureel erfgoed
Nancy van Asseldonk, ‘Cultuur in context’, Archievenblad juni 2008, pp.
10-11.
Nancy van Asseldonk, ‘Erfgoeddata in nieuwe samenhang’, Informatie
Professional 2008 (11): 24-27.

Léontine Meijer-van Mensch, ‘Antisemitismus heute. Einblicke in die
Strategien des Jüdischen Museums Berlin’, in: Wulff E. Brebeck & Barbara
Stambolis (Hg.) Erinnerungsarbeit kontra Verklärung des NS-Zeit. Vom
Umgang mit Tatorten, Gedenkorte und Kultorte. Reihe Historische Schriften des Kreismuseums Wewelsburg 7. Verlag Dr Christian Müller-Straten,
München 2008, pp. 47-55.
Léontine Meijer & Peter van Mensch,’Teaching theory, practice and ethics
of collecting at the Reinwardt Academie’, Collectingnet (4) 2008: 6-7.
Peter van Mensch, ‘Het object centraal? De toekomst van restauratie’, Cr.
Interdisciplinair tijdschrift voor conservering en restauratie 8, 2007, (4):
18-19.
Peter van Mensch, ‘Collectieontwikkeling of geldverdienen? De dilemma’s
van het afstoten van museumvoorwerpen’, Kunstlicht. Tijdschrift voor
beeldende kunst, beeldcultuur en architectuur van de oudheid tot heden
29, 2008, (1/2): 56-59.
Peter van Mensch, ‘Pantheon, museum of historisch huis? Drie inrichtingsmodellen voor het Muiderslot’, in: Muiderslot. Authenticiteit en
verbeelding. Jaarboek Cuypersgenootschap 2008, pp. 39-54.
Peter van Mensch, ‘Uiteindelijk gaat het toch om de schoolplaten … of
niet?’, Lessen. Periodiek van het Nationaal Onderwijsmuseum en de Vereniging van Vrienden 3, 2008, (2): 13-17.
Paula Assunção dos Santos, Museology and community development in
the XXI century. Sociomuseology 2. Edições Universitárias Lusófonas de
Humanidades e Tecnologias, Lisboa 2008.
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Financiën

Huisvesting

Financiële positie

Arbo- en milieuzorg

Om inzicht te geven in de financiële positie dient de volgende opstelling:

Er is een nieuwe risico-inventarisatie gestart voor alle locaties van de
AHK. Hieruit volgen stappenplannen per faculteit. De komende vijf jaar
zullen de problemen die in de stappenplannen staan in volgorde van prioriteit worden opgelost.
In 2008 zijn de noodzakelijke herhalingscursussen voor bedrijfshulpverlening gevolgd. Er zijn in totaal zes nieuwe bedrijfshulpverleners opgeleid.
Het totale aantal bedrijfshulpverleners is nu 100. Met dit aantal staan de
hogeschool voldoende bedrijfshulpverleners ter beschikking.

			
Vlottende activa		

31-12-08

31-12-07

Vorderingen			
Liquide middelen			

3.291
26.566

2.795
25.275

Totaal vlottende activa		

29.857

28.070

9.949

9.739

19.908

18.331

Gebouwenbestand per 31 december 2008

Bruto vloeroppervlak m2

Netto functioneel
vloeroppervlak m2

Bouwjaar gebouw

E

3.848

2.510

1897

Conservatorium van Amsterdam

Oosterdokseiland

E

15.760

8000

2008

Nederlandse Film en
Televisie Academie

Markenplein 1

E

8.063

5.193

1999

Reinwardt Academie

Dapperstraat 315

E

4.205

2.768 ca. 1950

De Theaterschool / Servicebureau

Jodenbreestraat 3

E

17.055

11.219

1996

De Theaterschool

Lindengracht 93

H

885

590

1914

De Theaterschool

Agamemnonstraat 44

E

1.245

650 ca. 1930

De financiering hiervan vond plaats met:			

Academie van Bouwkunst

Waterlooplein 211-219 E

1.467

809

Algemene reserve			

19.458

19.566

52.528

31.739

Bestemmingsreserves		

62.060

60.839

Voorzieningen			

1.310

1.170

Langlopende schulden		

8.740

10.904

			

91.568

92.479

Locatie

Huur of
Eigendom

Kortlopende schulden

Academie voor Beeldende Vorming Hortusplantsoen 1-3

Faculteit

136

Netto vlottende middelen (werkkapitaal)

Vaste activa					

Vloeroppervlakte totaal

1654

Materiële vaste activa		
Financiële vaste activa		

71.319
341

68.060
6.088

Totaal vaste activa		

71.660

74.148

Totale financieringsbehoefte		

91.568

92.479
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De netto vlottende middelen zijn per 31 december 2008 ten opzichte van
31 december 2007 gestegen van K e 18.331 tot K e 19.908. De stijging
met K e 1.577 is veroorzaakt door de volgende factoren (x e 1.000):
Beschikbaar gekomen respectievelijk in de stichting gehouden		
Voordelig resultaat		

1.112

Afschrijvingen			

3.674

Desinvesteringen			

35.432

Investeringen in financiële vaste activa
Toename voorzieningen		

5.747
140		

				

46.105

Afname langlopende schulden		

42.365
2.164		

				

44.529

Totaal stijging netto vlottende middelen		

1.577

Liquiditeitspositie
Er is sprake van een verbeterde liquiditeitspositie hetgeen blijkt uit
de current ratio:
		
Vlottende activa / kortlopende schulden

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

31-12-08

31-12-07

Eigen vermogen 		

81.518

80.405

bij: Voorzieningen		

969

1.170

Gecorrigeerd eigen vermogen		

82.487

81.575

Langlopende schulden		

8.740

10.904

Kortlopende schulden		

9.949

9.739

Totaal vreemd vermogen		

18.689

20.643

Vreemd vermogen				

Besteding middelen				
Investeringen in materiële vaste activa

Solvabiliteitsratio

31-12-08

31-12-07

3,00

2,88

Solvabiliteitsratio’s			

		

Gecorrigeerd eigen vermogen : vreemd vermogen

4,41

3,95

Gecorrigeerd eigen vermogen : balanstotaal

0,82

0,80
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Algemene reserve

Balans per 31 december 2008 (x e 1.000)

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

Activa				

			

2008

2007

Stand per 1 januari		

19.566

14.728

Bestemming resultaat		

-108

3.089

Stelselwijziging i.v.m. nieuwe 		
Richtlijn Jaarverslag Onderwijs

0

1.749

Stand per 31 december		

19.458

19.566

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 e 1.000):

Materiële vaste activa		

71.319		

Financiële vaste activa		

341		

Totaal vaste activa			

68.060
6.088		

71.660		

74.148

			
Vlottende activa				
Vorderingen		

3.291		

2.795

Liquide middelen		

26.566		

25.275

Totaal vlottende activa		

29.857		

28.070

Totaal activa			

101.517		

102.218

2008		

2007

31-12-08

31-12-07

Saldo algemeen 			

17.268

14.725

Saldo faculteiten			

2.190

3.092

Passiva				

Stelselwijziging i.v.m. nieuwe 		
Richtlijn Jaarverslag Onderwijs

0

1.749

Eigen vermogen		

Totaal			

19.458

19.566

Het beleid van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is om
tijdelijke overtollige liquide middelen zo defensief mogelijk te beleggen.
Het beleid is erop gericht om vrijwel uitsluitend beleggingen aan te gaan
in risicoloze vastrentende financieringsvormen, zoals (staats-)obligatieleningen en/of deposito’s.

2007

Vaste activa			

		

Treasury management

2008		

81.518		

				

80.405		

81.518		

80.405

Voorzieningen		

1.310		

1.170		

Langlopende schulden		

8.740		

10.904		

Kortlopende schulden		

9.949		

9.739		

				

19.999		

21.813

Totaal Passiva			

101.517		

102.218
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Exploitatierekening 2008 (x e 1.000)

		
Baten		

2008

Begroting 2008

2007

Rijksbijdragen		

43.770

43.021

41.849

493

159

243

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

4.535
400

4.536
262

4.414
268

Overige baten		

4.650

1.614

1.422

53.848

49.592

48.196

Overige overheidsbijdragen
en -subsidies

Totaal baten

Lasten					
Personeelslasten		

33.752

32.976

30.724

Afschrijvingen		

3.674

4.942

2.773

Huisvestingslasten

4.908

4.647

4.627

Overige lasten		

10.972

9.647

7.981

Totaal lasten		

53.306

52.212

46.105

Saldo baten en lasten

542

-2.620

2.091

Financiële baten en lasten

570

308

720

1.112

-2.312

2.811

Nettoresultaat		

Sponsors en
donateurs
Academie van Bouwkunst
Bureau Rijksbouwmeester
Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam
Gunters & Meuser
Lensvelt
SNS Reaal
Stadgenoot
Stichting EFL
Stimuleringsfonds voor Architectuur
Vesteda
Conservatorium
van Amsterdam
Amsterdam Fonds voor de Kunst
Jacques Vonk Stichting
Legaat Ineke Rosenberg
Nuijts’ Stichting
Prins Bernard Cultuurfonds
Vrodam Stichting
Nederlandse Film en
Televisie Academie
25 fps
Cam-A-Lot
Caviar
CINEMETA digital
Cineco
CoBO Fonds
Condor
DutchView
Ecco Fatto!
EFF Nederland
Endemol Nederland
Filmmore
Fuji Professional Motion Picture
Film
Holland Equipment
Holland Film
Kodak Nederland

Lira
Location Support
Nederlands Fonds voor de Film
Pathé Cinemas
SingelFilm
TAPES Nederland
Verenigde Commercial Producenten (VCP)
Zendgemachtigden van de Publieke Omroep
Amsterdam Fonds voor de Kunst
De Theaterschool
Controllux
Flashlight
Focus
Improve
Peak Audio
Robert Juliat
Stakebrand
Gemeente Amsterdam, dienst
maatschappelijke ontwikkeling
Stadsdeel Zuidoost
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