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Voorwoord
Onze studenten werken hard en worden daarbij begeleid door veel 
uitstekende docenten die in direct contact staan met de praktijk. 
De studenten waarderen dit. Hun prestaties worden hoog geschat 
door de vakwereld, getuige de vele prijzen en stipendia die zij jaar 
in jaar uit in de wacht slepen. En ook daarna zit het goed: veel van 
onze alumni behoren tot de top van de beroepspraktijk. 

Zo willen wij het graag houden, maar: excellentie is een continue 
uitdaging, nooit een vast bezit. Er is grote inzet nodig om het 
fragiele geraamte van het kunstonderwijs op hoog niveau te 
houden. Daarvoor zijn hartstochtelijke docenten en studenten 
nodig, evenals uitstekende voorzieningen. Daarnaast moet er 
ook voldoende ruimte voor de studenten worden gecreëerd om 
de genoemde geesteshouding te ontwikkelen: een klimaat waar-
binnen (zelf)kritisch vermogen, zelfstandigheid en artistieke vrij-
heid centraal staan, zoals de directeur van de Theaterschool het 
verwoordde. Of, zoals een student van de Filmacademie tijdens 
de visitatie opmerkte: ‘Het enige wat ik soms in mijn studie mis, 
is de ruimte om niets te doen.’

Misschien is het juist deze ruimte die we het strengst moeten 
bewaken, zodat de opleidingen aan de AHK op hoog peil blijven. 
Dat willen we scherp in het oog houden.
Olchert Brouwer 
voorzitter College van Bestuur 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

“Een zekere ambitie en een zekere zelfverzekerdheid, terwijl 
je vragen stelt aan de wereld en luistert naar de wereld om je 
eigen vragen te formuleren” – dat is wat gevraagd wordt van 
een aanstaand kunstenaar, aldus Charles Esche in een lezing 
ter afsluiting van de eerste reeks Artists in Residence aan de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Dat de AHK erin slaagt een vruchtbare studieomgeving te bieden 
waarin een dergelijke geesteshouding ontwikkeld kan worden, 
moge blijken uit intern en extern onderzoek. Onze studenten zijn 
tevreden en scoren hoog: uit landelijk onderzoek onder studenten 
komt de AHK naar voren als behorend tot de beste kleine hoge-
scholen van Nederland, en uit de in 2007 voor het eerst gehouden 
AHK Studenttevredenheidsmonitor blijkt dat het merendeel van 
de studenten opnieuw voor dezelfde studie zou kiezen. Recentelijk 
werd tevens duidelijk dat de AHK uitstekende resultaten haalt op 
het gebied van studierendement: 70% van onze studenten sluit de 
studie na vijf jaar met succes af. Ter vergelijking: dat is bijna 20% 
meer dan aan veel andere hogescholen.

Voorwoord
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Bestuur en toezicht

Raad van Toezicht

-   Pauline Kruseman, directeur Amsterdams 
Historisch Museum (voorzitter)

- Pim van den Berg, zelfstandig gevestigd adviseur
-  Dolf van den Brink, hoogleraar Financial Institutions 

aan de Universiteit van Amsterdam
-  Adriana Esmeijer, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds
-  Robert Israel, consultant integriteit fi nanciële 

dienstverlening, auditcommissie
-  Reina Spier-Van der Woude, juriste en voormalig

 lid gemeenteraad Amsterdam
- Sytze Visser, architect (vice-voorzitter)

De Raad van Toezicht is belast met het uitoefenen van 
toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van 
het beleid van het College van Bestuur. In de statuten 
is vastgelegd dat de Raad zich als toezichthouder dient 
uit te spreken over onder andere de begroting en de 
jaarrekening, de statuten en het bestuursreglement, 
en het instellingsplan. Daarnaast vervult de Raad van 
Toezicht een klankbordfunctie voor het College van 
Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht worden 
benoemd voor periodes van vier jaar. Bij vacatures 
worden vastgestelde profi elen gehanteerd. Om belangen- 
verstrengeling te vermijden is in de statuten aangegeven 
welke functies strijdig zijn met het lidmaatschap van 
de Raad van Toezicht. De leden ontvingen in 2007 een 
vergoeding van € 2.600.

De Raad van Toezicht heeft zijn goedkeuring verleend 
aan de jaarrekening 2006, het jaarverslag 2006 en de 
begroting voor 2007. De auditcommissie heeft vooraf-
gaand aan de besluitvorming overleg gevoerd met het 
College van Bestuur en advies aan de Raad uitgebracht.

Besloten is de bezoldiging van de RvT-leden te verhogen 
naar aanleiding van het door HayGroup aan de HBO-Raad 
uitgebrachte advies inzake bezoldiging van Raden van 
Toezicht in het hoger onderwijs. Met ingang van 2008 zal 
de jaarlijkse vergoeding € 6.100 bedragen voor de voor-
zitter, € 5.100 voor leden die tevens lid zijn van een (audit)
commissie en € 4.300 voor leden zonder commissietaken.

De Raad van Toezicht heeft langs de lijnen van de 
Branchecode Governance een zelfevaluatie uitgevoerd 
en conclusies geformuleerd voor een verdere verbetering 
van het functioneren. Op voorstel van het College van 
Bestuur en na advies van de auditcommissie is, gelet op 
de wenselijkheid van roulatie, besloten per 2008 kantoor 
Deloitte als instellingsaccountant te contracteren.

De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de 
rapportage van het College van Bestuur naar aanleiding 
van de uitvoering van de bestuurlijke agenda 2007 en 
van het CvB-programma voor 2008. De Raad heeft zich 
geregeld doen informeren over aangelegenheden als de 
voortgang van de organisatieontwikkeling, de nieuwe 
huisstijl, huisvestingsprojecten (met name de nieuw-
bouw voor het Conservatorium en het afstoten van de 
Bachzaal), ontwikkelingen ten aanzien van opleidingen 
en lectoraten, regelgeving, fi nanciering hoger onderwijs, 
specifi eke facultaire ontwikkelingen en de stand van 
zaken omtrent de medezeggenschap aan de hogeschool. 
De Raad heeft kennisgenomen van het voornemen van 
het College van Bestuur tot opzegging van de samen-
werkingsovereenkomsten met DasArts en Binger 
Filmlab, die in opdracht van de AHK de voortgezette 
opleidingen Theater en Film verzorgen. In het kader van 
het reguliere overleg met het College van Bestuur heeft 
de Raad telkens met een van de faculteitsdirecteuren/
directies een gesprek gevoerd over de ontwikkelingen 
binnen de faculteit.

Letter of representation

Onder verwijzing naar de richtlijn voor de verslaglegging 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek verklaart 
de Raad van Toezicht dat het instellingsbestuur naar 
behoren de informatie aan de instellingsaccountant 
heeft verstrekt en dat het instellingsbestuur niet 
betrokken is geweest bij onregelmatigheden.

College van Bestuur

Olchert Brouwer, voorzitter 

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de 
missie en strategie van de instelling en stelt de kaders 
vast waarbinnen de faculteitsdirecties en de directeur 
van het Servicebureau hun beleid voeren. Het College 
legt vier keer per jaar aan de Raad van Toezicht verant-
woording af over het gevoerde beleid. De voorzitter (en 
enig lid) van het College van Bestuur is benoemd voor 
een periode van vier jaar. De bezoldiging van het College 
van Bestuur wordt vermeld in de jaarrekening. 

Het College van Bestuur heeft voor 2007 een bestuurlijke 
agenda opgesteld. Als hoofdpunten zijn vastgesteld: 

• toekomstbeeld van de hogeschool en instellingsplan; 
• onderwijs en onderzoek in relatie tot het beroepenveld; 
•  kwaliteitsplan en voorbereiding op toekomstige 

ontwikkelingen in het accreditatiestelsel; 
•  studenten- en alumnibeleid, met onder meer aandacht 

voor tevredenheidsonderzoek,rendement, gewenste 
aantallen en samenstelling van de studentenpopulatie; 

• didactische scholing van docenten; 
•   systematiek van functioneringsgesprekken en 

personeelsbeoordeling; 
• interne en externe communicatie; 
•  vergroting van de effectiviteit van de medezeggen-

schapsstructuur. 

Al deze thema’s hebben tot resultaten geleid, die in 
de betreffende hoofdstukken van dit verslag worden 
beschreven. 

Management en staf

Maandelijks vindt intern overleg en informatie-
uitwisseling plaats tussen het College van Bestuur, 
de faculteitsdirecties en de directeur van het Service-
bureau. In het kader van de planning- en controlcyclus 
vindt elk half jaar bilateraal overleg plaats tussen het 
College van Bestuur en de faculteitsdirecties. Het College 
van Bestuur overlegt wekelijks met de directeur van het 
Servicebureau en de hoofden van de diensten. 

Geregeld worden managementconferenties gehouden, 
met een thematisch ingevulde agenda op onderwijs-
inhoudelijk gebied. Deze conferenties zijn bedoeld als 
aanzet voor verdere beleidsontwikkeling. Onderwerpen
op de managementconferenties in 2007 waren de 
interactie tussen de faculteiten en de centrale afdeling 
kwaliteitszorg op het gebied van huidige en toekomstige 
accreditatietrajecten, de voorbereiding van AHK-
studenten op zakelijke aspecten van het beroep van 
kunstenaar en het functioneren in de creatieve industrie, 
en ten slotte de plaats en functie van het onderzoek en 
de lectoraten aan de AHK. 

Medezeggenschap
Het College van Bestuur heeft een nieuwe opzet van 
de medezeggenschap voorgesteld waarbij de mede-
zeggenschap wordt neergelegd bij een hogeschoolraad. 
In het voorstel is het lidmaatschap van een faculteits-
raad niet langer een voorwaarde voor dat van de hoge-
schoolraad; de gedachte is dat gescheiden verkiezingen 
de belangstelling voor en de kwaliteit van de mede-
zeggenschap ten goede zullen komen. De bedoeling 
van de wijziging is dat de faculteitsraden zich meer 
kunnen concentreren op het onderwijs en ook de taken 
van opleidingscommissies zullen vervullen; verwacht 
wordt dat de participatie van docenten en studenten 
wordt gestimuleerd wanneer bedrijfsmatige onderwerpen 
bij de hogeschoolraad worden belegd en de faculteits-
raden zich in de eerste plaats kunnen richten op het 
primaire proces. Eind 2007 is een defi nitief voorstel ter 
instemming aan de centrale medezeggenschapsraad 
voorgelegd. 

Centrale Medezeggenschapsraad

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is uitvoerig 
geïnformeerd over onderwerpen als het nieuw geformu-
leerde personeelsbeleid inzake functioneren en beoor-
delen, de accreditatietrajecten, het communicatiebeleid 
en de invoering van de nieuwe huisstijl. De algemene 
gang van zaken binnen de hogeschool is besproken aan 
de hand van het jaarverslag 2006 en kwam regelmatig 
terug op de agenda. 
 
De werkgroep ter voorbereiding van een nieuwe 
medezeggenschapsstructuur voor de hogeschool heeft 
niet tot het gewenste resultaat geleid. De discussie zal 
daarom in 2008 worden voortgezet op basis van een 
conceptreglement dat door het College van Bestuur 
aan de raad is voorgelegd. De raad heeft het jaarverslag 
en de jaarrekening 2006 ter kennisneming aangenomen 
en ingestemd met de middelenverdeling en de begroting 
voor 2008. Daarnaast heeft de raad geadviseerd inzake 
meer gestroomlijnde instellingstarieven voor het college-
geld, heeft hij ingestemd met het inschrijvingsreglement 
en is hij geïnformeerd over de studentenmonitor. De 
CMR heeft van gedachten gewisseld over het onder-
werp Handicap en studie, en heeft voorstellen gedaan 
teneinde dit onderwerp meer onder de aandacht van 
studenten te brengen.

De raad heeft in het verslagjaar vijfmaal met het College 
van Bestuur vergaderd. Daarnaast waren de voorzitter en 
vice-voorzitter als toehoorder aanwezig bij het overleg 
met de vakbonden. In maart was er een scholingsdag 
voor leden van alle facultaire raden, met een inleiding 
over medezeggenschap en aandacht voor achterban-
communicatie en communicatie met faculteitsdirecties.

Samenstelling

In de loop van het verslagjaar heeft de samenstelling 
van de raad enkele wijzigingen ondergaan: twee 
studentvertegenwoordigers hebben de raad verlaten 
na te zijn afgestudeerd. De opengevallen studentzetels 
voor respectievelijk de Reinwardt Academie en de 
Nederlandse Film en Televisie Academie zijn ingevuld; 
de studentenzetel voor de Theaterschool is vacant geble-
ven. Ook de personeelszetels voor de Theaterschool en 
de Reinwardt Academie zijn niet ingevuld, evenmin als 
de studentzetel voor de Academie van Bouwkunst. 

-  Mieke Schut, personeelslid Academie voor 
Beeldende Vorming (voorzitter) 

-  Florentijn van Panhuis, studentlid Academie voor 
Beeldende Vorming 

-  Henk van Raam, personeelslid Academie van 
Bouwkunst (tot april) 

-  Michiel Poell, personeelslid Academie van Bouwkunst 
(vanaf juni) 

-  Christine Moser, personeelslid Conservatorium van 
Amsterdam, vice-voorzitter sinds september 

-  Edwin Paarlberg, studentlid Conservatorium van 
Amsterdam 

-  Ben Zijlstra, personeelslid Nederlandse Film en 
Televisie Academie (tot juli) 

-  Hilde Klein, personeelslid Nederlandse Film en 
Televisie Academie (vanaf augustus) 

- Edo Harries, studentlid Reinwardt Academie (tot juni) 
-  Gijs Moest, studentlid Reinwardt Academie 

(vanaf september) 
- Leo Capel, personeelslid Servicebureau 
- Joris Maussen, studentlid de Theaterschool (tot juni) 
- Wilma Wesselink, ambtelijk secretaris 

Governance

De AHK handelt in overeenstemming met de principes 
van de Branchecode Governance Hogescholen. De 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad 
van Toezicht en het College van Bestuur zijn vastgelegd 
in de statuten en het bestuursreglement. De AHK heeft 
geen numeratiecommissie ingesteld; de verantwoorde-
lijkheid voor de bezoldigingen wordt gedragen door de 
voltallige Raad van Toezicht. Er is wel een auditcommis-
sie ingesteld. 

De AHK kent al ruim tien jaar een klachtenregeling op 
het gebied van seksuele intimidatie en agressie. Niet 
alle onderdelen van de Branchecode Governance zijn 
echter vertaald in afzonderlijke regelingen. Een aantal 
principes heeft vanzelfsprekende aandacht van zowel 
Raad van Toezicht als College van Bestuur en behoeft 
geen afzonderlijk reglement. In 2008 zal worden bezien 
of aanvullende regelingen gewenst zijn, zoals een 
klokkenluidersregeling.
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Betrokkenheid beroepsveld
Aan elke faculteit is een Commissie van Advies 
verbonden. De leden representeren alle beroepsvelden
waar het onderwijs zich op richt. De adviezen zijn 
gericht op nieuwe ontwikkelingen en behoeften in het 
beroepsveld, de vertaling daarvan in het onderwijs en 
de bewaking van de kwaliteit in de relatie tussen het 
onderwijs en de beroepspraktijk. De advisering vindt 
plaats in regulier overleg met de faculteitsdirecties.

Samenstelling 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 

Conservatorium van Amsterdam

-  Saskia Bruines, voormalig bestuursvoorzitter Kunst-
connectie en voormalig wethouder Cultuur Amsterdam

-  Max van de Kamp (overleden juli 2007), hoogleraar 
Andragogiek aan de faculteit der GMW 
van de Rijks Universtiteit Groningen

-  Jan-Willem Loot, algemeen directeur Koninklijk 
Concertgebouworkest 

-  Henk Meutgeert, dirigent en artistiek leider 
The Jazz Orchestra of the Concertgebouw 

-  Ernst Mulder (sinds november), docent Wetenschaps-
fi losofi e aan de Universiteit van Amsterdam 

-  Jan-Willem Slichting, programmeur Paradiso 
Amsterdam

-  Sieuwert Verster, directeur van het Orkest van de 
18e Eeuw

-  Leen Vleggeert, oud-burgemeester, voormalig 
interim-directeur Hogeschool voor Muziek en Theater 
te Rotterdam en interim-directeur Rotterdams 
Philharmonisch Orkest 

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

- Arnout Weeda, organisatieadviseur (voorzitter) 
- Richard Hermans, directeur Erfgoed Nederland 
-  Anke van der Laan, hoofd presentatie Frans Hals 

Museum 
-  Danielle Lokin, voorzitter Nederlandse 

Museumvereniging (lid tot november) 
-  Peter Sigmond, directeur Collecties Rijksmuseum 

Amsterdam 
-  Siebe Weide, directeur Nederlandse 

Museumvereniging (lid vanaf november) 

de Theaterschool

-  Dhian Siang Lie, consulent adviesbureau 
(voorzitter, tot november) 

-  Ruud Nederveen, directeur brancheorganisatie 
voor de dans (DOD), gemeenteraadslid Amsterdam 
(voorzitter, vanaf december) 

- Titus Muizelaar, acteur en regisseur 
- Marion Schiffers, directeur jongerentheater 020 
-  Pieter C. Scholten, artistiek leider Emio Greco I PC 

(lid vanaf december) 
-  Koos Terpstra, directeur en artistiek leider Noord 

Nederlands Toneel (lid tot november) 
-  Leontien Wiering, directeur Nederlandse Dansdagen 

(lid tot mei)
-  Mirjam Grote Gansey, scenograaf, docent aan het 

Frank Mohr Instituut (lid vanaf december)
- Gerardjan Rijnders, theatermaker (lid vanaf december)

Academie van Bouwkunst

-  Edo Arnoldussen, directeur Gemeenschappelijk 
Ontwikkelingsbedrijf van het Rijk Den Haag

-  Dick van Gameren, architect, 
De Architectengroep Amsterdam

-  Maurits de Hoog, stedenbouwkundige, 
Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam

-  Sjoerd Soeters, architect, 
Soeters van Eldonk Ponec Amsterdam

-  Eric Luijten, landschapsarchitect, 
hoogleraar leerstoel Belvedere, TU Delft

Master Kunsteducatie

De masteropleiding Kunsteducatie valt niet onder 
een faculteit, maar onder het lectoraat Kunst- en 
cultuureducatie. 
- Peggy Brandon, directeur Mocca
- Antoine Gerrits, adviseur KPC-groep
- Marga Helmich, hoofd educatie Concertgebouw
- Britt Thomassen, educatief medewerker Filmmuseum
-  Saundra Williams, directeur Theaterwerkplaats 

Amsterdam Zuidoost 

Tweedefase-instellingen
Het opleidingenaanbod van de AHK omvat twee 
voortgezette opleidingen waarbij de uitvoering van het 
onderwijs is uitbesteed aan afzonderlijke stichtingen: de 
voortgezette opleiding Theater wordt verzorgd door Das-
Arts en de voortgezette opleiding Film en televisie door 
Binger Filmlab. Beide instituten functioneren tevens als 
cultuurwerkplaats.

De instituten ontvangen bekostiging als hbo-opleiding 
én als kunstinstelling. Deze gemengde bekostiging staat 
al geruime tijd ter discussie. Vanuit de Raad voor Cultuur 
is aangedrongen op een keuze tussen een onderwijs- of 
een cultuuridentiteit, met gevolgen voor de volgende 
Cultuurnotaperiode. Tegelijkertijd is de positie als voort-
gezette opleiding eindig, omdat de accreditatie in 2009 
afl oopt. Een nieuwe accreditatie is alleen mogelijk als 
masteropleiding. Om de voortgezette opleidingen te 
kunnen continueren heeft de AHK besloten zowel voor 
Theater als voor Film en televisie een masteropleiding 
te ontwikkelen en te laten accrediteren.

De eisen en het karakter van een masteropleiding 
sluiten niet aan bij het huidige programma van Binger 
Filmlab. Het bestuur van Binger heeft aangegeven de 
voorkeur te geven aan een toekomst waarin de relatie 
met het onderwijs wordt losgelaten en Binger zich 
volledig binnen de kunstensector manifesteert. Deze 
keuze wordt gesteund door de Raad voor Cultuur. 
Na overleg met het bestuur van Binger heeft de AHK 
aangekondigd de besturenovereenkomst te zullen 
beëindigen per 2009. Binger Filmlab heeft eind 2007 
bij het Ministerie van OCenW een plan voor de cultuur-
notaperiode 2009-2012 ingediend met nieuwe ideeën 
op het gebied van coaching, training en ontwikkeling. 
Binger Filmlab is voornemens de huidige programma’s 
in eenzelfde format en met eenzelfde hoge kwaliteit 
te blijven aanbieden en een prominente rol te blijven 
spelen in de ontwikkeling van talent, op nationaal en 
internationaal gebied. De reeds in gang gezette inten-
sievere samenwerking met andere organisaties binnen 
de (inter)nationale fi lmwereld (fondsen, omroepen, festi-
vals, producenten en andere trainingsorganisaties), zal 
daartoe in 2008 worden gecontinueerd.

Het bestuur van DasArts heeft na ampele overweging 
geconstateerd dat de eigen aard van het aanbod van 
DasArts in de gegeven omstandigheden het best kan 
worden veiliggesteld in de vorm van een masteroplei-
ding binnen de AHK. De AHK heeft hier positief op 
gereageerd en de directie en staf van DasArts voor-

gesteld deel te nemen aan de voorbereiding van de 
accreditatieaanvraag voor de masteropleiding Theater, 
waarbij ook de lector Kunstpraktijk en artistieke ontwik-
keling nauw wordt betrokken. Om deze ontwikkeling 
zowel inhoudelijk als organisatorisch in goede banen 
te leiden is een projectleider aangesteld. Omdat er 
in de toekomst geen rol meer is weggelegd voor een 
zelfstandige rechtspersoon heeft de AHK te kennen 
gegeven de bestuursovereenkomst met DasArts te 
beëindigen per 2009.

In verband met bovengenoemde ontwikkelingen heeft 
de voorzitter van het College van Bestuur van de AHK 
zich eind 2007 teruggetrokken uit de besturen van 
DasArts en Binger Filmlab. 

Bestuur DasArts

-  Jan Riezenkamp, voorzitter Amsterdamse Kunstraad 
(voorzitter) 

-  Olchert Brouwer, voorzitter College van Bestuur 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
(plaatsvervangend voorzitter, tot november) 

-  Michiel Buchel, algemeen directeur science center 
NEMO (penningmeester) 

-  Melle Daamen, directeur Stadsschouwburg 
Amsterdam (tot oktober) 

-  Leen Laconte, directeur Vlaams Cultuurhuis 
de Brakke Grond 

- Mirjana Smolic, theatermaker, kunstenaar 
-  Inge van der Vlies, hoogleraar Staats- en bestuursrecht 

Universiteit van Amsterdam (secretaris) 

Bestuur Binger Filmlab

-  Olchert Brouwer, voorzitter College van Bestuur 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (voorzitter, 
tot november) 

-  Annemieke Gerritsma, adviseur op het gebied van 
Kunst, cultuur en media (voorzitter, vanaf november) 

- Pieter Fleury, regisseur (vanaf november) 
-  Özkan Gölpinar, toneelschrijver en journalist 

(tot november) 
-  Arnold Heslenfeld, hoofd Speelfi lm Nederlands Fonds 

voor de Film (tot november) 
- Ate de Jong, regisseur/producent Mulholland Pictures bv 
- Eric Keyzer, advocaat Allen & Overy 
-  Leontine Petit, producent Lemming Film 

(tot november) 
- Ineke Smits, regisseur (vanaf november) 

´
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Missie
Excellent hoger onderwijs 

De AHK is een instelling voor hoger onderwijs, die 
de artistieke, onderwijskundige, intellectuele en mate-
riële 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 waar-
den en waar vragen worden gearticuleerd die nog geen 
beantwoording kennen. 

Verscheidenheid, eigenheid, refl exiviteit 

Het onderwijs van de AHK bestrijkt de gebieden muziek, 
dans, theater, fi lm, beeldende kunst, architectuur en 
cultureel erfgoed. De vooropleidingen, bacheloroplei-
dingen, voortgezette opleidingen, masteropleidingen 
en promotieopleidingen die de AHK aanbiedt, zijn

gericht op het scheppen, uitvoeren, doceren en onder-
zoeken, en bereiden de student voor op een carrière als 
kunstbeoefenaar en bemiddelaar. Daarbij zorgen onder-
scheiden artistieke en onderwijskundige visies voor op 
maat toegesneden programma’s.

De faculteiten van de hogeschool verzekeren de 
geborgenheid en eigenheid van alle vakrichtingen. 
Ze profi leren 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 refl ectie over de plaats van kunst en cultuur in 
de samenleving. Ze bieden ruimte aan inter- en multi-
disciplinair onderwijs en onderzoek, en aan de indivi-
duele keuzevrijheid van verantwoordelijke studenten, 
gebruikmakend van de mogelijkheden die de aanwe-
zige 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 uiteen-
lopende betrekkingen met instellingen voor kunst en 
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cultuur in de veelkleurige hoofdstad, en in het onder-
wijs wordt alert gereageerd op actuele ontwikkelingen 
in de dynamische samenleving en de snel veranderende 
wereld. Met het oog op de optimalisering van de onder- 
wijsprocessen, de kwaliteit van de artistieke prestaties 
en de cumulatie van kennis en inzichten wordt samen-
werking 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 onderzoeks-
programma’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.

Instellingsplan
Het verslagjaar was het laatste van het Instellingsplan 
2004-2007. In dit plan waren voornemens geformuleerd 
op een groot aantal beleidsterreinen, waaronder de 
verhouding tot de beroepspraktijk, de binding met 
de stad Amsterdam, competentiegericht onderwijs, 
kwaliteitszorg, individuele accenten binnen opleidingen, 
onderzoek, theorie en refl ectie, de bachelor-master-
structuur, concentratie van de expertise op het gebied 
van kunst- en cultuureducatie, talentontwikkeling, 
personeelsbeleid, organisatie, huisvesting, informatie 

en communicatie, internationalisering, werving van 
studenten, rendement en alumnibeleid.

Voorbeelden van gerealiseerde voornemens zijn: het 
verbreden van de opleiding Museologie gericht op 
het brede erfgoedveld, het instellen van een master-
opleiding Kunsteducatie, het bepalen van het facultaire 
en gezamenlijke communicatiebeleid en het inrichten
van een intranet, het anticiperen op een nieuw toe-
komstperspectief voor de voortgezette opleidingen 
Muziek, Theater, Film, Opera en Choreografi e als master-
opleidingen. Op het gebied van huisvesting zijn de 
plannen voor de nieuwbouw voor het Conservatorium 
en de verbouwing van de Academie van Bouwkunst 
gerealiseerd, maar zijn er voor de Academie voor 
Beeldende Vorming en de Reinwardt Academie nog 
geen geschikte oplossingen gevonden. Enkele voor-
nemens zijn bij nader inzien niet zinvol gebleken en 
daarom niet uitgevoerd: een voorbeeld hiervan is het 
voornemen om de netwerkstructuur te versterken; in 
plaats hiervan is gekozen voor een herinrichting van 
de ondersteunende processen met een duidelijke 
afbakening van centrale en decentrale functies.

De ervaring heeft geleerd dat een planperiode van vier 
jaar op gespannen voet staat met de behoefte aan een 
fl exibele en voortdurende beleidsontwikkeling. Om 
deze reden zullen in de komende periode jaarlijkse 
beleids- en actieplannen de plaats innemen van het 
instellingsplan. De thematiek van de jaarplannen en 
de streefdoelen worden besproken in regelmatig 
terugkerende managementconferenties.
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Aansluiting HOOP 2004 
en strategische agenda hbo
Op een aantal gebieden heeft de AHK duidelijke 
raakvlakken met de ambities van het HOOP (Hoger 
Onderwijs en Onderzoek Plan) en de strategische 
agenda voor het hoger beroepsonderwijs. Zo heeft 
de AHK verschillende programma’s voor toptalent 
en beschikt zij voor de uitvoering van het onderzoeks-
beleid over vier lectoraten, die een groot netwerk 
onderhouden met de beroepspraktijk. De lectoren en 
leden van de kenniskringen verzorgen tal van publicaties
en vanuit de lectoraten worden twee RAAK-projecten 
uitgevoerd. De hogeschool draagt bij aan de verhoging 
van het landelijk opleidingsniveau door het aanbieden
van enerzijds specifi eke voortrajecten gericht op 
diversiteit in de studentenpopulatie, en anderzijds 
van masteropleidingen in alle kunstdisciplines die aan 
de hogeschool vertegenwoordigd zijn. Op het gebied 
van stafontwikkeling biedt de hogeschool verschillende 
faciliteiten aan, zoals didactische scholing, kennis-
transfer en promotievouchers.

Elders in dit jaarverslag worden deze activiteiten 
uitgebreider beschreven. 

Maatwerktrajecten en 
contractonderwijs 
De AHK besteedt geen (delen van) bekostigde oplei-
dingen uit aan andere bekostigde instellingen of aan 
niet door de overheid bekostigde private organisaties. 
Evenmin worden door de hogeschool maatwerktrajecten 
georganiseerd voor bedrijven of organisaties.

Wel wordt door een aantal faculteiten contractonder-
wijs verzorgd. Dit onderwijs wordt kostendekkend 
aangeboden.

•  Het Conservatorium van Amsterdam verzorgt 
summer schools op het gebied van jazz en oude
muziek en biedt masterclasses aan;

•  De Nederlandse Film en Televisie Academie biedt de 
cursussen Lichtassistentie en Productieassistentie aan;

•  De Reinwardt Academie verzorgt de onbekostigde, 
geaccrediteerde masteropleiding Museologie. Het 
cursusgeld bedraagt € 9.500, waarmee alle kosten 
voor het betreffende onderwijsprogramma worden 
gedekt. De opleiding maakt gebruik van de ruimtelijke 
en facilitaire voorzieningen van de Reinwardt Acade-
mie, zoals de leslokalen, de bibliotheek en de kantine. 
Een deel van deze normatieve voorzieningen wordt 
doorbelast naar de masteropleiding.

•  De Theaterschool verzorgt oriëntatieklassen en een 
cursus docerend kunstenaar. Daarnaast zijn er enkele 
studenten die op contractbasis onderwijs volgen.

•  De Academie van Bouwkunst geeft schakelcursussen 
voor kandidaten met een onvolledige vooropleiding 
en biedt een onderwijsproject aan over ontwerp en 
inrichting van de openbare ruimte.

De Theaterschool biedt ten slotte nog nascholings-
cursussen aan voor dansdocenten. Deze zijn niet 
kostendekkend, maar worden gehandhaafd vanuit 
het oogpunt van alumnibeleid.

Voornemens uit 
het jaarverslag 2006 
De voornemens die in het jaarverslag 2006 werden 
aangekondigd zijn in 2007 grotendeels uitgevoerd. 
In 2006 is een hoofd communicatie aangesteld met 
de opdracht om communicatiebeleid te ontwikkelen 
en een afdeling Communicatie op te zetten. Beide 
opdrachten zijn gerealiseerd. De aangekondigde 
herbezinning op het medezeggenschapsmodel heeft 
plaatsgevonden. Met betrekking tot de toekomst van 
de tweedefase-instellingen DasArts en Binger Film-
lab zijn defi nitieve besluiten genomen. Het lectoraat 
Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling is geëvalueerd 
en zal worden voortgezet. De voorgenomen Master of 
Artistic Research is in september van start gegaan. Dit 
geldt ook voor de nieuwe afstudeerrichting Scenografi e 
van de Theaterschool. De voor 2007 geplande visitatie- 
en accreditatieprocedures zijn uitgevoerd en hebben 
zonder uitzondering geleid tot een positief resultaat. De 
promotietrajecten van vijf docenten werden ondersteund 
met promotievouchers. Het in 2006 bij het Ministerie 
van OCW ingediende voorstel voor topscholen voor jong 
talent op het gebied van ballet en muziek heeft geleid 
tot overleg met de minister; naar verwachting zal in 
2008 uitsluitsel worden verkregen over de realiseer-
baarheid. Het project Handicap en studie is gestart 
enzal in 2008 afgerond worden. Het nieuwe stelsel van 
functioneren en beoordelen is in 2007 bij alle faculteiten
ingevoerd. Op het gebied van huisvesting zijn als 
belangrijkste ontwikkelingen de nieuwbouw van het 
Conservatorium van Amsterdam en de verbouwing 
van de Academie van Bouwkunst te noemen. Zoals 
gepland zal de verhuizing van het Conservatorium in 
het voorjaar van 2008 plaatsvinden; de verbouwing van 
de Academie van Bouwkunst is in 2007 afgerond. De 
Reinwardt Academie zoekt naar een geschikte partner 
in de wereld van de erfgoedinstellingen om te komen 
tot gezamenlijke huisvesting. De zoektocht heeft in 
2007 nog geen resultaat opgeleverd. 

Alumnidag
De Reinwardt Academie organiseerde voor het 
eerst een alumnidag, die bezocht werd door bijna 
300 oud-studenten, studenten en medewerkers. 
Richard Sandell, directeur van het Department of 
Museum Studies van de University of Leicester 
hield een lezing over  ‘Social Agency of Museums’ 
en Dick Rijken, lector Informatie, techniek en 
samenleving aan de Haagse Hogeschool, over de 
bruikbaarheid van Web 2.0 voor de erfgoedsector. 
Daarnaast was er ruim gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. De dag werd afgesloten met een diner 
en een feest. 

Reinwardt 
Academie
Reinwardt 
Academie
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Kwaliteitszorg
 
De hogeschool stelt zich ten doel het interne kwaliteits-
zorgsysteem zo in te richten dat het specifi eke karakter 
van het kunstonderwijs, de sterke identiteit van de af-
zonderlijke opleidingen en het soms uitzonderlijke niveau 
van het onderwijs tot zijn recht komen. In de visie van de 
AHK is kwaliteitszorg een continu proces. Wanneer het 
beoordelingskader van de NVAO beschouwd wordt als 
het kader waarbinnen wordt gefocust op verschillende 
onderwerpen, dan staat de camera op het moment van 
beoordelen misschien even stil, maar ervoor en erna 
is alles in beweging. De hogeschool streeft dan ook 
naar een kwaliteitszorgsysteem dat permanent wordt 
bijgehouden en waarin voortdurend actuele informatie 
beschikbaar is, zowel voor de interne planning- en 
controlcyclus als voor de accreditatietrajecten. 

De kwaliteitszorg wordt georganiseerd in nauwe samen-
werking tussen de faculteiten en het Servicebureau. 
Uitgangspunt is dat de faculteitsdirecteuren eerstverant-
woordelijken zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, 
waarbij de opleidingen zich profi leren met een sterke 
eigen identiteit. Gelet op de omvang van de hogeschool 
en de wens om eenheid te brengen in de aanpak van 
de kwaliteitszorg zijn de ondersteunende taken onder-
gebracht in een kleine centrale afdeling. Deze is onder 
meer verantwoordelijk voor de algemene inrichting van 
de kwaliteitszorg (bijvoorbeeld het documentbeheer-
systeem), het beheer van de informatie en de uitvoering 
van onderzoek. 

De hogeschool is voornemens de oordelen van studenten, 
alumni en medewerkers geregeld in kaart te brengen. 
In 2006 is voor de eerste keer een personeelsonderzoek 
uitgevoerd; een vervolg is voorzien in 2008. In 2007 is 
het eerste AHK-brede studenttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd. Daarnaast neemt de AHK ieder jaar deel 
aan de Kunstenmonitor, een landelijk onderzoek onder 
alumni. De resultaten van de verschillende onderzoeken
worden besproken in de halfjaarlijkse planning- en 
controlgesprekken tussen het College van Bestuur en 
de faculteitsdirecties. 

Met deze werkwijze anticipeert de hogeschool op een 
toekomstig stelsel waarin de opleidingsaccreditaties 
gekoppeld worden aan een instellingsaudit.

Visitaties en accreditaties
 
Naar aanleiding van de positieve visitatierapporten 
van de dansopleidingen uit 2006 heeft de Nederlands-
Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in 2007 voor 
alle dansopleidingen een accreditatie afgegeven. De 
bacheloropleidingen Dans en Docent dans zijn hiermee 
tot en met 2013 geaccrediteerd. Dit geldt ook voor de 
voortgezette opleiding Choreografi e, die in 2007 als 
master is geaccrediteerd.

Na de ervaringen met de Netherlands Quality Agency 
(NQA) bij de visitaties van de opleidingen Dans en de 
master Muziek werd besloten om ook ervaring op te doen 
met twee andere visiterende en beoordelende instanties: 
Certiked en Hobéon. Voorjaar 2007 werd de opleiding 
Docent beeldende kunst en vormgeving door Certiked 
gevisiteerd en beoordeeld; de opleidingen Film en 
televisie en Museologie door Hobéon. Alle drie deze 
visitaties zijn goed verlopen. Vermeldenswaard is dat de 
Nederlandse Film en Televisie Academie en de Reinwardt 
Academie door het panel van deskundigen als (zeer) goed 
werden beoordeeld. De Reinwardt Academie kreeg extra 
positieve aantekeningen voor de doelstelling van de op-
leiding, het personeel, de voorzieningen en de resultaten. 
De Filmacademie ontving een extra aantekening ‘goed’ 
voor de doelstelling van de opleiding, het programma, de 
inzet van personeel en de voorzieningen, alsmede een 
extra aantekening ‘excellent’ voor de resultaten. Dit bete-
kent dat naar het oordeel van het panel de basiskwaliteit, 
nodig voor accreditatie, door de opleiding ruim is overste-
gen. De rapporten zijn in het najaar aan de NVAO aange-
boden. In de loop van 2008 wordt een besluit verwacht.

In de loop van 2007 is ook de voorbereiding op de 
accreditatie van de masteropleidingen Architectuur, 
Landschapsarchitectuur en Stedenbouw van de Aca-
demie van Bouwkunst gestart. Het panelbezoek is in 
februari 2008. Ook de voorbereiding op de visitatie van 
de voortgezette opleiding Opera is in 2007 begonnen. 
De opleiding is een samenwerkingsverband van het 
Koninklijk Conservatorium Den Haag en het Conservato-
rium van Amsterdam, en zal als masteropleiding worden 
beoordeeld. In december is het panel op bezoek geweest,
waarbij tevens een uitvoering van Dialogues des Carméli-
tes van Francis Poulenc door studenten van de opleiding 
werd bijgewoond. Bij terugkoppeling over het niveau 
van studenten en opleiding was de bewondering van het 
panel groot. De verdere afwikkeling van dit accreditatie-
traject zal in 2008 plaatsvinden. 

Tevredenheidsonderzoek 
In 2007 is voor het eerst de AHK Studentenmonitor 
onder alle studenten van de hogeschool gehouden. In 
deze monitor kunnen studenten hun algemene oordeel 
over het onderwijs en de organisatie van de opleiding 
kwijt. Het instrument bevat stellingen op het gebied van 
studieprogramma, instroom, studiebegeleiding, toetsen 
en beoordelen, studeerbaarheid, docenten, voorzieningen 
en communicatie. Meer dan 700 studenten hebben de 
vragenlijst ingevuld; dat is ongeveer een kwart van de 
studenten. Het algemene oordeel van de studenten is 
positief: het gemiddelde rapportcijfer is 7,2 en de meeste 
studenten geven aan dat wanneer zij opnieuw zouden 
moeten kiezen, zij zich waarschijnlijk voor dezelfde 
opleiding zouden aanmelden. De studenten zijn vooral 
positief over de (gast)docenten, die deskundig op het 

Kwaliteit en accreditatieKwaliteit en accreditatie
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Vergeleken met 2005 is het percentage afgestudeerden 
dat een jaar na de studie betaalde werkzaamheden 
verricht iets toegenomen en zijn er per discipline grote 
fl uctuaties. Met name bij de theateropleidingen is 
er een verschuiving van ‘werkzaamheden binnen 
het vakgebied’ naar ‘binnen en buiten’ en uitsluitend 
‘buiten’. Omdat deze systematiek pas voor het tweede 
jaar wordt toegepast, is echter nog geen trendanalyse 
te geven. 

eigen vakgebied worden gevonden en goed op de hoogte 
van de beroepspraktijk. Studenten ervaren de docenten 
naast belangrijk en inspirerend ook als behulpzaam en 
bereikbaar.

Uit het onderzoek komen ook enkele aandachtspunten 
voor de hogeschool naar voren. Zo geven studenten aan 
dat de organisatie van het onderwijs de spreiding van 
studieactiviteiten niet erg bevordert. Ook zijn studenten 
niet erg tevreden over de tijdige beschikbaarheid van les- 
en tentamenroosters en over de planning van projecten. 
Het volgen van keuzevakken is niet voor alle studenten 
goed te combineren met het studieprogramma van 
de opleiding. Ook het aantal onderwijsruimten is voor 
studenten een punt van aandacht, met uitzondering 
van de studenten van de Filmacademie. In 2008 zullen 
de specifi eke resultaten per faculteit nader worden 
uitgewerkt.

De Keuzegids Hoger Onderwijs bevestigt de resultaten 
van de eigen monitor. De Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten wordt genoemd bij de best beoordeelde 
hogescholen in de categorie kleine instellingen. Voor de 
keuzegids zijn zeven opleidingen beoordeeld, die een 
gemiddeld studentenoordeel ontvingen van 6,7. 

Arbeidsmarkt afgestudeerden
Jaarlijks neemt de AHK deel aan de Kunstenmonitor, 
een landelijk onderzoek onder alumni. In 2007 is de 
monitor 2006 gepubliceerd, met resultaten van de 
afgestudeerden uit 2005. Dit onderzoek heeft alleen 
betrekking op de bacheloropleidingen.

Het percentage afgestudeerden dat in hoofdzaak betaalde 
werkzaamheden verricht ligt bij alle disciplines van de 
AHK rond de 60%, met uitzondering van afgestudeerden 
van het Conservatorium van Amsterdam; hier ligt het 
percentage een stuk lager omdat veel afgestudeerden van 
de bacheloropleiding doorstromen naar de master. De 
combinatie opleiding-werk of werk-werkzoekend wordt 
vrij veel ingevuld. Dit is een herkenbaar beeld in de 
eerste jaren na de studie, dat ook uit eigen alumnionder-
zoek naar voren komt. De overgrote meerderheid van de 
studenten heeft naar eigen zeggen een jaar na afstuderen 
betaald werk, of combineert dat met een vervolgstudie.

Academie voor Beeldende Vorming 86,2 85 36 29 52 47 12 24
landelijk beeldend 92 92 54,4 59 31,1 25 14,6 16

Conservatorium van Amsterdam 94,6 91 71,4 76 28,6 20  4
landelijk muziek 95,8 93 66,4 73 28,3 24 5,3 3

Nederlandse Film en 
Televisie Academie 82,4 69 70 70 35,7 30 14,3 0

Reinwardt Academie 83,3 87 50 45 15 25 35 30

de Theaterschool - sector Theater 100 87 52,9 92 29,4 8 17,6 0
landelijk theater 83,3 77 49 70 35,7 30 15,2 0

de Theaterschool - sector Dans 90,9 85 60,6 64 30 27 10 9
landelijk dans 77,8 89 64,2 59 31 29 4,8 12

 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
afg

estu
d

eerd
en

m
et b

etaald
e

 w
erk

zaam
h

ed
en

 %

 
b

in
n

en
 v

ak
g

eb
ied

 %

b
in

n
en

 en
 b

u
iten

 
v

ak
g

eb
ied

 %

b
u

iten
 v

ak
g

eb
ied

 %

Betaalde werkzaamheden bron: kunstenmonitor

  Academie voor Beeldende Vorming 30 (54%) 20 (62%) 62, 40 6,9 20 6,9 5 17,2 15 3,4 5 3,4 15
  landelijk beeldend 120 (47%) 108 (43%) 70,5 67 7,1 6 2,7 5 12,5 14 1,8 2 5,4 6

  Conservatorium van Amsterdam 37 (18%) 56 (25%) 37,8 41 13,5 18 35,1 25 8,1 11 - 2 5,4 4
  landelijk muziek  217 (25%) 205 (23%) 49,4 46 12,1 12 22,3 22 114,4 15 0,5 1 4,4 5

 Nederlandse Film en 
 Televisie Academie 17 (29%) 16 (29%) 58,8 56 - - 29,4 - 11,8 25 - 19 - -

  Reinwardt Academie 24 (59%) 20 (69%) 58,3 57 16,7 4 8,3 13 12,5 17 - 9 4,2 -

  de Theaterschool - sector theater 18 (36%) 15 (43%) 61,1 73 - - 5,6 - 33,3 20 - 7 - -
  landelijk theater 61 (43%) 27 (43%) 54,1 46 - - 12,3 - 33,6 38 - 16 - -

  de Theaterschool - Dans 11 (30%) 13 (29%) 63,6 39 9,1 8 9,1 23 9,1 23 - 8 9,1 -
  landelijk dans 34 (24%) 38 (23%) 46,2 50 7,4 8 9,3 13 22,3 24 5,5 3 9,3 -

 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Situatie afgestudeerde bachelorstudenten bron: kunstenmonitor
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In het algemeen leidt het kunstonderwijs op voor drie 
categorieën van beroepen: scheppend/uitvoerend 
kunstenaar, docent en functies op het gebied van beleid, 
management of organisatie. Vanzelfsprekend zijn er ook 
combinaties mogelijk.

Het blijkt dat de combinatie van enerzijds scheppend en 
uitvoerend kunstenaarschap en anderzijds docentschap 
zeer gebruikelijk is in de disciplines beeldend, muziek 
en dans. Dit verklaart ook waarom de som van de ver-
schillende activiteiten soms hoger is dan 100%. In over-
eenstemming met de aard van de opleiding Museologie 
ligt bij alumni van de Reinwardt Academie het accent 
op beleid, management en organisatie. Een belangrijke 
indicator voor de goede aansluiting van de opleiding 
op de arbeidsmarkt is of afgestudeerden binnen het vak-
gebied op hbo-niveau worden ingezet. Bij de overgrote 
meerderheid van de AHK-alumni is dat het geval. 

Competenties
De resultaten van de Kunstenmonitor geven op 
facultair niveau een gedetailleerder beeld van de aan-
sluiting van de afgestudeerden op de arbeidsmarkt. De 
eindkwalifi caties van alle bacheloropleidingen zijn in de 
vorm van competenties beschreven. Aan de studenten 
is gevraagd hoe belangrijk zij de competenties voor hun 
huidige werk vinden en welk oordeel zij hebben over 
de beroepsvoorbereiding binnen hun opleiding. Uit de 
resultaten blijkt dat de alumni de geformuleerde compe-
tenties goed herkennen in de beroepspraktijk en deze 
competenties belangrijk vinden. Ook het oordeel over 
de mate waarin men zelf de verschillende competenties 
beheerst levert over het algemeen een positief beeld op.

Academie voor Beeldende Vorming 55 46 80 92 10 - 90 80
landelijk beeldend 36 43 90,7 92 12,8 - 96,7 90
        
Conservatorium van Amsterdam 97,1 92 71,4 63 2,9 19 83,3 86
landelijk muziek 88,4 84 70,7 66 9,5 14 79,6 83
        
Nederlandse Film en 
Televisie Academie 83,3 100 16,7 - 33,3 - 75 71
        
Reinwardt Academie 8,3 21 8,3 - 91,7 93 80 90
 
       
de Theaterschool - sector Theater 76,9 85 30,8 15 23,1 31 77,8 55
landelijk theater 68,8 93 46,4 15 21,6 16 87,9 57
        
de Theaterschool - sector Dans 88,9 90 55,6 40 11,1 - 80 100
landelijk dans 92,6 83 50,2 50 7,4 - 90,4 87
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Werkzaamheden binnen vakgebied en opleidingsniveau in percentages  bron: kunstenmonitorWerkloosheid is in de kunsten een relatief begrip. De 
Kunstenmonitor hanteert de defi nities van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek om de gegevens te kunnen 
vergelijken met andere hbo-sectoren. Iemand die op zoek 
is naar werk en minder dan twaalf uur per week betaald 
werk verricht, wordt beschouwd als werkloos. Op basis 
daarvan ligt het werkloosheidspercentage van recent 
afgestudeerden met een kunstvakopleiding gemiddeld 
hoger dan in andere sectoren van het hbo. De wijze 
waarop de afgestudeerden hun situatie zelf beschouwen 
geeft echter een ander beeld. 

In het kunstonderwijs geeft de meerderheid van de 
afgestudeerden aan op zoek te zijn naar werk. Daarnaast 
is, vergeleken met andere sectoren in het hbo, de fl uctu-
atie in uren van week tot week veel groter. In vrijwel alle 
kunstdisciplines wordt gewerkt met freelancers of losse 
contracten. Vaste banen, volgend op een eerste jaar-
contract, komen maar zelden voor. Bovendien proberen 
veel afgestudeerden als zelfstandige beroepsbeoefenaar 
hun eigen baan te creëren, en dat heeft tijd nodig. Dat 
respondenten op het enquêtemoment geen werk hebben
en tegelijk op zoek zijn naar werk, hoeft nog niet te 
betekenen dat zij niet actief zijn in hun vakgebied of 
in hun levensonderhoud voorzien door middel van een 
uitkering. Iemand die tussen twee opdrachten in zit, of 
aan het werk is in de productiefase van een kunstwerk 
(idee, scenario, voorstelling etc.), beschouwt zichzelf 
meestal niet als werkloos. Dit verklaart het grote verschil 
tussen de CBS-cijfers en de door de respondenten zelf 
opgegeven informatie. 

Academie voor Beeldende Vorming 13 3,4 20 5
landelijk beeldend 5 1,8 12 2,1

Conservatorium van Amsterdam 17 0 27,8 1,8
landelijk muziek 16 0,5 20,6 0,5

Nederlandse Film en 
Televisie Academie 27 0 30 18,8

Reinwardt Academie 13 0 13,3 8,7

de Theaterschool - sector Theater 8 0 15,4 6,7
landelijk theater 32 0 31,6 15,6

de Theaterschool - sector Dans 0 0 25 7,7
landelijk dans 17 5,5 18,8 2,6
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Excellente beoordeling
Nadat in 2005 en 2006 de accreditatie was 
voorbereid, bezocht in maart Hobéons auditteam 
de Filmacademie. Geconstateerd werd dat het 
programma een goede voorbereiding op het beroep 
vormt, dat kwaliteit en kwantiteit van het personeel 
adequaat is en de studiebegeleiding open en direct. 
De Academie is stevig bezig met haar interne kwa-
liteitszorg. Voorzieningen en gerealiseerd niveau 
van de Filmacademie zijn zelfs beoordeeld met de 
aantekening excellent. 
Het rapport was de bekroning op het zevenjarig 
directeurschap van Marieke Schoenmakers, die 
in december afscheid nam.

Nederlandse Film en 
Televisie Academie
Nederlandse Film en 
Televisie Academie
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Onderwijsontwikkeling Academie voor Beeldende Vorming 

Elke vijf jaar vindt een actualisering plaats van het 
opleidingsprofi el, waarbij de visie op het beroep, de 
onderwijskundige visie en de organisatie aan de orde 
komen. In 2007 zijn de structuur en inhoud van de sta-
ges grondig herzien. Door de herziening wordt beoogd 
beter te kunnen inspelen op de diversiteit van stages in 
het onderwijs en het kunsteducatieve werkveld en de 
keuzemogelijkheden voor studenten uit te breiden.

Naast het vaste docentenkorps is een aantal jonge 
gastdocenten aangetrokken voor specialismen die 
door studenten werden aangegeven. In 2007 betrof dit 
gastdocenten voor schrijven, grafi sche vormgeving en 
webdesign.

Conservatorium van Amsterdam 

Met het Koninklijk Conservatorium Den Haag is een 
gezamenlijke studierichting Orkestdirectie op bachelor- 
en masterniveau ontwikkeld. De nieuwe opleiding 
zal starten in 2008; de bestaande ‘eigen’ opleidingen 
worden afgebouwd en nieuwe studenten orkestdirectie 
komen in het gezamenlijke curriculum.

Om het methodiekonderwijs bij de klassieke afdeling
te versterken heeft elke vakgroep, na een uitgebreide 
inventarisatie van de verschillende aanwezige metho-
den, aangegeven welke specifi eke wensen er zijn voor
‘cross-overs’ met andere vakgroepen. Na verbreding 
naar de afdelingen jazz en pop zal het geheel in 2008 
leiden tot een schoolbrede methodiektekst. Uiteindelijk 
resultaat is versterking van het methodiekonderwijs.

BacheloropleidingenBacheloropleidingen

Opleiding  Isat-code  Accreditatie t/m
 
Docent beeldende kunst en vormgeving  39100 31-12-2008
Beeldende kunst en vormgeving, Kunst en cultuur, Overdracht  

Museologie (vanaf mei 2008: Cultureel erfgoed)  34735  31-12-2008
 
Film en televisie  34733 31-12-2008
Regie, Productie, Scenario, Camera/licht, Geluid, Montage, Production design, 
Interactieve media/visual effects

Theater  34860  31-12-2009
Toneel en kleinkunst, Mime, Regie, Techniek en theater,    
Productie podiumkunsten, Scenografi e
 
Docent drama  34745  31-12-2009 

Docent muziek  39112  31-12-2010
 
Muziek  34739 31-12-2010
Klassieke muziek, Jazz, Popmuziek, Oude muziek 
 
Dans  34798 31-12-2013
Klassieke theaterdans, Moderne theaterdans,   
Jazz- en musicaldans, Choreografi e

Docent dans  34940  31-12-2013

Opleidingenaanbod (per 31 december 2007)
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de Theaterschool

de daadwerkelijke verbreding van een museum- naar 
een erfgoedopleiding. Deze verbreding moet tot uitdruk-
king komen in het gebruik van andere voorbeelden in 
het onderwijs en in de aanpassing van colleges en les-
materiaal. Er wordt gericht gewerkt aan de verbetering 
van de onderlinge samenwerking van docenten. Verder 
wordt gestreefd naar optimalisering van de organisatie 
en betere sturing voor de uitvoering van het geformu-
leerde beleid op het gebied van onderwijsinhoud en 
didactisch concept. 

Een succes in 2007 was het recordaantal tweedejaars-
stages dat georganiseerd werd. Waar stages bij instel-
lingen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, 
de archiefwereld en bibliotheken tot voor kort nog een 
uitzondering waren, is nu merkbaar dat de verbreding 
van het onderwijs al voorzichtig zijn weerslag vindt in 
de keuze voor bepaalde stages.

de Theaterschool

In voorbereiding op de visitatie in 2008 hebben de 
theateropleidingen besloten hun leerplannen inhoude-
lijk grondig te bekijken en waar nodig bij te stellen. 
Naar aanleiding hiervan zijn bij Techniek en theater en 
Productie podiumkunsten voor het eerst de visie en het 
beleid vastgelegd in een leerplan, terwijl bij Regie aan 
een geheel nieuw leerplan wordt gewerkt.

Bij alle theateropleidingen is onderzoek gedaan naar 
de wijze van beoordelen en evalueren. Een verslag van 
dit onderzoek is besproken op de jaarlijkse studiedag. 
Afgesproken is om daar waar dit nog niet het geval is, 
de beoordelingssystematiek te koppelen aan of te vertalen 
vanuit de competenties. Dit betekent dat de theater-
opleidingen in meer of mindere mate hun beoordelings-
systematiek zullen gaan aanscherpen, differentiëren of 
herdefi niëren.

Bij de dansopleidingen is in mei Leontien Wiering als 
nieuwe directeur Dans aangetreden. Onder haar leiding 
zijn in het najaar twee visiedagen gehouden waarin 
de artistiek leiders van alle dansopleidingen werden 
uitgedaagd hun visie op hun opleidingen, mede in het 
licht van de toekomst, te formuleren. Vervolgens is een 
begin gemaakt met de vertaling van deze visie naar het 
onderwijs. Een belangrijk aandachtspunt hierbinnen is 
de gezamenlijke visie van de dansopleidingen van de 
AHK en het positioneren van de dansopleidingen in het 
danswerkveld. 

In september is de nieuwe afstudeerrichting Sceno-
grafi e gestart, na intensief overleg met de Gerrit 
Rietveld Academie, die vanaf die datum haar opleiding 
Theatervormgeving/Art direction afbouwt. Met de 
nieuwe richting is een lang gekoesterde wens van 
de Theaterschool in vervulling gegaan. Binnenshuis 
worden nu studenten opgeleid voor alle beroepen die 
in het theateruitgeoefend kunnen worden, zowel op het 
podium als achter de schermen. Jaarlijks zullen vijf tot 
zeven studenten bij Scenografi e instromen, en zij gaan 
net als de studenten Techniek en theater en Productie 
podiumkunsten samenwerken met de studenten van 
de uitvoerende theateropleidingen. Hierdoor worden zij 
al tijdens hun opleiding geconfronteerd met de praktijk 
van het theatermaken in een team van specialisten. 

Tot slot is in samenwerking met Het Nationale Ballet 
een plan uitgewerkt voor een topopleiding Klassieke 
dans in Amsterdam. Deze opleiding zal bestaan uit een 
ononderbroken lesprogramma voor leerlingen van 10 
tot 18 jaar, waarbij het basis- en voortgezet onderwijs 
worden geïntegreerd in de balletopleiding. In 2007 
hebben gesprekken met het ministerie van OCW plaats-
gevonden over de realisering van dit plan.

Ruim baan voor talent: 
honoursprogramma muziek 
Het Conservatorium van Amsterdam heeft samen met 
het Koninklijk Conservatorium (Den Haag) in het kader 
van het OCW-programma Ruim Baan voor Talent een 
honoursprogramma aangeboden aan excellerende 
muziekstudenten. Dit programma is in 2007 afgerond.

Om te worden toegelaten tot het honoursprogramma 
moesten studenten auditie doen en een persoonlijk plan 
voorleggen. In dit plan konden verschillende activiteiten 
worden opgenomen. De selectiecommissie, bestaande 
uit interne en externe deskundigen, beoordeelde 
zowel de auditie als het voorgelegde plan. Het honours-
programma heeft voor een groot deel gefunctioneerd 
als een persoonlijke voorziening voor de geselecteerde 
studenten. In totaal 32 studenten zijn toegelaten en 
hebben het programma afgerond. Ter afsluiting van 
het programma is een cd met begeleidend boekje 
verschenen met presentaties van alle deelnemers.

Het meest gevraagd en toegekend waren individuele 
lessen bij befaamde musici en muziekpedagogen, deel-
name aan zomercursussen en masterclasses, voorberei-
ding op en deelname aan concoursen en competities of 
studiereizen ten behoeve van manuscript- en literatuur-
onderzoek in gespecialiseerde buitenlandse bibliotheken.

In februari 2007 is een weekend voor alle deelnemers 
georganiseerd, dat was gericht op algemeen-theoretische 
aspecten en op zelfonderzoek en refl ectie. Onder leiding 
van gespecialiseerde docenten hebben de studenten 
gewerkt aan de theoretische achtergronden van hun 
werk, aan onderzoek, interpretatie en refl ectie, aan het 
bewustzijn en versterken van hun inspiratie en focus 
alsmede aan het kunnen verwoorden van de bezieling 
van henzelf en van de door hen gekozen muziekstukken.

De deelnemers uitten zich zeer positief over de geboden 
kansen om hun horizon te verruimen en te werken met 
gerenommeerde musici en muziekpedagogen van over 
de hele wereld. Ook het gezamenlijk musiceren met 
bevlogen generatiegenoten en het deel uitmaken van 
de lokale muziekwereld is voor sommigen van grote 
betekenis geweest. Ook hebben studenten zicht gekre-
gen op het ondernemende klimaat dat samengaat met 
een internationale carrière. Een aantal studenten heeft 
waardevolle contacten aan hun activiteiten binnen het 
programma overgehouden.

Het honoursprogramma is positief beoordeeld door de 
NVAO. Het Conservatorium zal in de toekomst soort-
gelijke voorzieningen in de eerste plaats aan studenten 
in de masterfase aanbieden en hiervoor zo veel mogelijk 
gebruikmaken van bestaande beurssystemen. Daarnaast 
zal een programmatisch aanbod voor toptalent worden 
uitgewerkt voor leerlingen van de afdeling Jong Talent / 
Sweelinck Academie. Verwacht wordt dat bij deze 
groep een ‘artistic community’ beter te realiseren is. 
Hiermee handelt het Conservatorium in overeenstem-
ming met de eindrapportage van de commissie Ruim 
Baan voor Talent.

Onderzocht is op welke wijze de studiebegeleiding 
het best kan plaatsvinden. Besloten is deze taak meer 
expliciet bij de hoofdvakdocenten te leggen. Als studen-
ten extra studiebegeleiding nodig hebben, wordt dit 
opgepakt door de hoofdvakdocent en de coördinator van 
het vak of de vakgroep waarop de begeleidingsvraag 
betrekking heeft.

De afdeling Jong talent Klassiek heeft de naam 
Sweelinck Academie gekregen. Met de aanstelling 
van violiste en viooldocente Coosje Wijzenbeek is de 
omvang van deze afdeling verdubbeld: de leden van 
haar wereldberoemde orkest Fancy Fiddlers zijn allen 
opgenomen als leerlingen van de Sweelinck Academie. 
Er zijn plannen om het programma van de afdeling Jong 
talent uit te breiden. Hierover vindt overleg plaats met 
het ministerie van OCW. 

Nederlandse Film en Televisie Academie 

Ook in 2007 werd het beleid van de Academie voortgezet 
om de koppeling tussen theorie- en praktijkonderwijs 
verder te verbeteren en om het sociaal-maatschappelijk 
bewustzijn van studenten te vergroten. Dit laatste kreeg 
onder meer vorm in de voortzetting van het project 
Genius loci, waaraan alle studenten uit het derde jaar 
deelnamen. Doel van dit project is te onderzoeken hoe 
de geest van een locatie een verhaal beïnvloedt. Ter 
voorbereiding op een oefening gaan de studenten op 
pad, ditmaal naar Osdorp. 

Gedurende het jaar 2007 was Horst Rickels Artist in 
Residence. Hij verrichtte onderzoek naar de dialectiek 

van bewegend beeld, geluid en muziek in de gelaagd-
heid van betekenissen bij het medium fi lm. Het onder-
zoek vond plaats in samenwerking met de derdejaars-
studenten en met masterstudenten Filmmuziek van 
het Conservatorium van Amsterdam. Beoogde resul-
taten zijn de samenwerking met componisten in het 
curriculum en de ontwikkeling van een taal, een jargon 
om inhoudelijke communicatie over de inhoud van 
geluid te bevorderen. 

De interactieve lesmodule Televisiegeschiedenis is in 
het studiejaar 2006-2007 onderdeel van het propedeuse-
programma geworden. Dit project is uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met de afdeling Mediastudies van de 
Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit 
van Amsterdam.

Reinwardt Academie

De Reinwardt Academie heeft twee nieuwe minors 
ontwikkeld: Archieven en Publiek en participatie. Deze 
zullen in 2008 voor het eerst worden aangeboden. Mede 
door de ontwikkeling van de minor Archieven werd de 
samenwerking met het Instituut voor Media en Informatie 
Management (MIM) van de Hogeschool van Amsterdam 
versterkt. Het betreft een gedeelde minor, die zowel 
toegankelijk is voor studenten van de Reinwardt Acade-
mie als voor studenten van het MIM. De minor moet er 
uiteindelijk toe leiden dat de Reinwardt Academie het 
diploma Archivistiek B kan afgeven. 

In 2007 is ook het Project Invoering Competentiegericht 
Onderwijs (PICO2) van start gegaan, met als doelstelling 

Nieuw: studierichting Scenografi e
In september is de studierichting Scenografi e 
aan de Theaterschool van start gegaan. Studenten 
Scenografi e, de decor- en kostuumontwerpers in 
het theater, werken hierin samen met studenten 
van de andere opleidingen van de Theaterschool: 
regisseurs, choreografen, technici, producenten, 
en met dansers en acteurs. De Theaterschool 
speelt met deze nieuwe studierichting in op de 
vraag binnen de podiumkunsten naar vormgevers 
die, zowel in artistiek en praktisch als in organi-
satorisch opzicht, kunnen samenwerken met alle 
andere disciplines in het theater. De Theaterschool 
vormt zo de voedingsbodem voor een sterke artis-
tieke, persoonlijke ontwikkeling en een inspire-
rende samenwerking tussen theatermakers 
vanuit verschillende richtingen.

de Theaterschool
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Onderwijsontwikkeling
 

Uniek aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
is dat voor elk vakgebied naast de bacheloropleidingen 
ook voortgezette opleidingen of masteropleidingen 
worden aangeboden, waarin interessante mogelijkheden 
voor interdisciplinaire onderwijsprogramma’s en afstu-
deerrichtingen bestaan. Aan het Conservatorium van 
Amsterdam is in september de nieuwe afstudeerrichting 
Composing for Film gestart, een specialisatie binnen de 
master Compositie/arrangeren. Dit programma wordt 
aangeboden in samenwerking met de Nederlandse Film 
en Televisie Academie. Samen met Toneel en kleinkunst 
van de Theaterschool heeft het Conservatorium de afstu-
deerrichting Singer-Performer ontwikkeld, een specialisa-
tie binnen de master Zang-Jazz die in september 2008 
van start zal gaan.

Master Kunsteducatie 

De master Kunsteducatie is een interdisciplinaire 
opleiding, die wordt aangeboden onder auspiciën van 
het lectoraat Kunst- en cultuureducatie. De eerste lichting 
studenten heeft stages gelopen in de interdisciplinaire 
kunsteducatie, literatuuronderzoeken voltooid en de 
onderzoeksresultaten naar interdisciplinaire artistieke 
samenwerkingsmogelijkheden afgerond en gepresenteerd.

De programmaonderdelen zijn met de studenten 
geëvalueerd. De studenten zijn tevreden over de studie-
inhoud, de kwaliteit van docenten en de begeleiding. 
De resultaten van de evaluaties waren aanleiding om 
de structuur van het onderzoeksonderwijs te herzien 
en de onderlinge samenhang van de vakken opnieuw 
te bekijken.

Er werd een Commissie van Advies opgericht bestaande 
uit vertegenwoordigers van het beroepenveld. 

MasteropleidingenMasteropleidingen

Opleiding  Isat-code  Accreditatie t/m
 
master Architectuur  44336 21-09-2009
 
master Landschapsarchitectuur 44337 21-09-2009
 
master Stedenbouw 44338 21-09-2009

voortgezette opleiding Theater (DasArts)  04874  31-12-2009
regie, choreografi e, mimografi e, scenografi e, interdisciplinair    
 
voortgezette opleiding Film en televisie (Binger Filmlab)   04734  31-12-2009
scenario, regie, productie, script editing

Master Museology *)  70038  12-12-2010
 
voortgezette opleiding Opera  09105 31-12-2010
 
master Kunsteducatie 49117 02-10-2011

master Muziek 44739  24-07-2012

master Choreografi e 49103  31-12-2013

*) niet-bekostigde, postinitiële master

Opleidingenaanbod (per 31 december 2007)
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Conservatorium van Amsterdam 

Samen met het Asko/Schönberg Ensemble en het Ko-
ninklijk Conservatorium is de György Ligeti Academie 
opgericht. Masterstudenten kunnen zich binnen deze 
academie specialiseren in modern ensemblespel.

Met Vince Mendoza, dirigent van het Metropole Orkest, 
wordt de studierichting Directie voor Jazzensembles 
ontwikkeld, een specialisatie binnen het masterprofi el 
Directie.

Masterstudenten doen steeds vaker een beroep op de 
hoofdvakdocenten om met hen de onderzoeksprojecten 
te bespreken. Het onderzoek wordt verdiept door te 
experimenteren en te toetsen binnen het eigen hoofdvak. 
Ook wanneer het onderzoek zich op een ander instru-
ment of vakgebied richt, wordt expertise van de betref-
fende hoofdvak- en/of theoriedocenten ingebracht.

De samenwerking met de Universiteit van Amsterdam 
is versterkt door de benoeming van researchbegeleider 
Walter van de Leur tot de eerste Nederlandse hoogleraar 
Jazz. 

Nederlandse Film en Televisie Academie 

In 2007 hebben diverse oriënterende gesprekken plaats-
gevonden met oud-studenten, het beroepsveld en andere 
betrokkenen over de wensen en mogelijkheden met 
betrekking tot een master Film en televisie. Het streven 
is om in 2009 met deze opleiding van start te gaan.

Reinwardt Academie 

Binnen het masterprogramma van de Reinwardt Aca-
demie vond een forumdiscussie plaats met vertegen-
woordigers van Europese museumopleidingen over de 
relatie tussen theorie en praktijk vanuit het perspectief 
van de opleiding.

de Theaterschool

Er is een opzet gemaakt voor een masteropleiding Regie, 
die naar verwachting in september 2009 van start zal 
gaan en wordt ontwikkeld in combinatie met de omvor-
ming van de voortgezette opleiding Theater van DasArts.

Academie van Bouwkunst

Namens het Landelijk Overleg Bouwkunst Opleidingen 
(LOBO), het sectoraal overlegorgaan van de Academies 
van Bouwkunst, was de directeur van de Academie 
intensief betrokken bij het overleg met het ministerie 
van VROM/Bureau Rijksbouwmeester over de vernieu-
wing van de Wet op de Architectentitel. Bij het verplicht 
worden van een beroepservaringperiode in de nieuwe 
wet was het verzekeren van een generieke vrijstelling 
van deze periode voor de Academies van Bouwkunst - 
gelet op het wettelijk vastgelegde en geaccrediteerde 
concurrent onderwijsmodel - de inzet. In verband hier-
mee werd, op instigatie van het LOBO, door het Bureau 
Rijksbouwmeester opdracht gegeven voor een evaluatie 
van het praktijkdeel van de academies. Daarbij werd een 
delegatie van studenten, docenten en werkgevers van de 
Academie gehoord door de evaluatiecommissie, onder 

voorzitterschap van Thijs Asselbergs. In het eindrapport 
concludeerde de commissie dat het praktijkdeel voldoet 
aan de huidige eisen. Wel werden een aantal verbete-
ringen voorgesteld. Besloten is dat de academies hier 
in gezamenlijkheid aan zullen werken. Het wetsvoorstel 
zal in de loop van 2008 politiek in behandeling worden 
genomen. 

De ontwikkeling van de competentiematrix is doorgezet 
en afgerond. Deze matrix zal gebruikt worden door de stu-
dieleiding als een meetinstrument om veranderingen en 
vernieuwingen in het onderwijs steeds te kunnen beoor-
delen in het geheel van het programma en dit te toetsen 
aan de begintermen voor de beroepspraktijk, vastgelegd 
in de Titelwet. De matrix heeft zijn nut inmiddels bewezen 
bij de evaluaties van het bestaande programma ter voor-
bereiding op de visitatie van de opleidingen in 2008.

Binger Filmlab
 
Het hart van het aanbod van Binger bestaat uit het 
Director’s Coaching Programme en het Script Develop-
ment Programme. Beide zijn gedurende de twee semes-
ters van 2007 uitgevoerd. De hoge kwaliteit van de deel-
nemers kwam niet alleen tot uiting in de resultaten van 
de programma’s, maar ook in de interesse in de projecten 
van de Nederlandse en internationale industrie.

Het in 2006 in het leven geroepen Binger à la Carte 
Programme was ook in 2007 voor veel fi lmprofessionals 
een kans om voor een kortere periode met de coaching 
van Binger in aanraking te komen. Het programma, 
bestaande uit masterclasses en workshops, speelt in op 
de behoefte van de (Nederlandse) fi lmindustrie aan coa-
ching in verschillende vakgebieden.
Het Script Editing Programme werd in 2007 om bud-
gettaire redenen niet aangeboden. Er zal worden ge-
keken naar nieuwe fi nancieringsmogelijkheden om het 
programma weer aan te kunnen bieden. Wel konden 
producenten zich inschrijven voor het Creative Produ-
cers Programme om hun scenarioschrijver te begeleiden 
bij het ontwikkelen van een fi lmscript. In 2007 heeft één 
producent van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Ook 
kwamen verschillende producenten naar de bijeenkom-
sten met de script coach om de voortgang van de schrij-
ver of regisseur te evalueren. 

Ook al geniet het Binger Filmlab een groeiende bekend-
heid in binnen- en buitenland, er wordt nog steeds veel 
aandacht besteed aan het scouten van nieuw talent. 
Op verschillende festivals, zoals die in Berlijn, Sarajevo, 
Buenos Aires en Rotterdam, werden afspraken gemaakt 
met fi lmmakers, maar ook met producenten. Een nieuwe 
tendens is dat veel fi lmmakers die zich aanmelden bij 
Binger Filmlab al een producent aan hun project hebben 
verbonden. Dit maakt een project een serieuzere optie 
voor Binger, omdat dit meestal een garantie is dat de fi lm 
ook daadwerkelijk gemaakt zal worden.
In 2007 werd ook ingegaan op de behoefte van veel fi lm-
makers aan nazorg: hulp en advies na het volgen van een 
Binger-programma. Veel fi lmmakers werden geholpen 
bij het zoeken naar een producent of co-producent, het 
juiste festival of een goede script editor. Het Binger 
Filmlab wil deze nazorg in 2008 verder uitbreiden.

DasArts 

DasArts biedt een multidisciplinaire voortgezette oplei-
ding in de ‘performing arts’. Regisseurs, choreografen, 
scenografen, mimografen en andere (theater-)kunste-
naars met enige jaren ervaring in de beroepspraktijk 
komen naar DasArts om zich te verdiepen in hun eigen 
discipline en om over de grenzen van die discipline 
heen te zoeken naar nieuwe uitingsvormen. Tweemaal 
per jaar ontwerpen één of twee gastcuratoren/mentoren 

een nieuw thematisch programma dat een Blok wordt 
genoemd, en dat met de deelnemers wordt uitgediept. 
Het thema van Blok 26, Truth again, was grotendeels 
gebaseerd op het denken van de Franse fi losoof Alain 
Badiou. Tijdens het blok is een interview gehouden met 
Badiou in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Het 
interview werd in oktober geplaatst in het tweemaande-
lijkse kunsttijdschrift HTV De IJsberg. 

Het is een traditie binnen DasArts dat de introductie-
week van een blok op locatie wordt gehouden. Voor Blok 
27, The Glamour of Violence, vond een workshop plaats 
met The Free Theatre of Minsk, een onafhankelijke 
theatergroep in Wit-Rusland die undergroundperforman-
ces geeft in privé-huizen. Het blok kon uiteindelijk niet 
zoals gepland worden gerealiseerd, omdat een speciale 
politie-eenheid een van de voorstellingen in Minsk van 
‘The Free Theatre’ bestormde en 50 mensen uit het 
publiek, waaronder DasArts-docenten, arresteerde. Des-
ondanks werden op korte termijn een aantal bijzondere 
werkplekken in Warschau gevonden, waar leden van The 
Free Theatre, de workshop aan de DasArts-deelnemers 
konden geven.

In mei heeft DasArts-dramaturg Georg Weinand tezamen 
met de deelnemers Borut Separovic, Hila Peled en Mar-
loeke van der Vlugt lezingen en presentaties gehouden 
tijdens het 15e Internationale Figuren Theater Festival in 
Erlangen, Duitsland.

Theaterfestival
In juni heeft DasArts het theaterfestival ‘DasArts 
meets De Bank/Victoria/Nieuwpoort meet DasArts’ 
georganiseerd. De onderwijsmethoden voor artis-
tieke ontwikkeling en ondersteuning en de omge-
ving waarin dat plaatsvindt, werden naast elkaar 
gelegd. Kunstenaars van DasArts en van De Bank/
Victoria/Nieuwpoorttheater in Gent toonden hun 
werk en gingen met elkaar in discussie. Het werd 
een confrontatie tussen verschillende instituten 
met ieder een eigen werkwijze. Het festival 
werd geopend met een lezing van Erwin Jans: The 
Visions of Pygmalion, die werd gepresenteerd door 
Marijke Helwegen. Er vonden diverse theatervoor-
stellingen en performances plaats in Amsterdam 
en in Gent. 

DasArtsDasArts
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Keuzevakken
Vanaf het tweede studiejaar kunnen studenten deel-
nemen aan keuzevakken. Doel van het keuzevakken-
programma is het verdiepen en/of verbreden van 
kennis over kunstdisciplines, het trainen van specifi eke 
kunstvakgerelateerde vaardigheden, het stimuleren 
van professioneel-maatschappelijke competenties en 
het creëren van interdisciplinaire leersituaties waarin 
innovatie en experiment centraal staan. Het programma 
is gericht op studenten in de bachelorfase, maar staat ook 
open voor masterstudenten en studenten van buiten de 
AHK, bijvoorbeeld van de Universiteit van Amsterdam.

In totaal werden in 2007 negentien keuzevakken 
aangeboden, waaronder vier nieuwe modules: Art as 
Research voor gevorderde studenten, en workshops 

over fotografi e, animatie en visualisatie. Populaire vak-
ken waren De professional, over de zakelijke kanten van 
het vak, Philosophy of Art, Stem en spel en Kracht van 
het theater.

In totaal schreven 352 studenten zich voor een of 
meer keuzevakken in. Daarvan werden 291 studenten 
geplaatst en rondden er 218 het keuzevak met succes 
af. De deelname van de studenten aan de keuzevakken 
verschilt per faculteit, onder andere vanwege de verschil-
len in de vrije studieruimte in de curricula. De mogelijk-
heid tot deelname aan keuzevakken voor studenten van 
de Academie van Bouwkunst is bijvoorbeeld beperkt 
doordat zij hun studie combineren met professionele 
werkzaamheden.

Faculteitsoverstijgend 
onderwijs
Faculteitsoverstijgend 
onderwijs

De AHK biedt haar studenten gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen, 
waarin interfacultaire ontmoeting en uitwisseling plaats kan vinden, en waar 
studenten buiten de grenzen van hun vakspecialisme in aanraking kunnen 
komen met actuele ontwikkelingen in de kunstwereld.

 Academie voor Beeldende Vorming

 Masterstudenten en externen
 
 Conservatorium van Amsterdam
 
 de Theaterschool
 
 Nederlandse Film en Televisie Academie

 Reinwardt Academie

27%

4%

42%

2%

18%

7%

Deelname aan keuzevakken
2006-2007



Verbouwing Academiegebouw
Het jaar 2007 stond in het teken van de verbouwing 
door Claus en Kaan Architecten van de panden aan 
het Waterlooplein. Mede dankzij een zeer geslaagde 
sponsoractie kon het interieur op een hoogwaardig
en bij een ontwerpopleiding passend niveau worden
aangepast. Centraal element is een nieuw trap-
penhuis met veel glas, waardoor een open en 
doorzichtig lesgebouw is ontstaan. In november 
werd de oplevering gevierd met een bijeenkomst 
rond het thema ‘Jonge ontwerpers en een veran-
derende bouwwereld’, gekoppeld aan de jaarlijkse 
afstudeertentoonstelling. Sprekers waren Elco 
Brinkman (Bouwend Nederland), Wienke Bodewes 
(Amvest), Jo Coenen (architect), Jan Doets (Doets 
Consult) Pierre Gautier (architect/Europan) Ruud 
Jacobs (Ballast Nedam), Rudy Stroink (TCN Property 
Projects) en Jan Peter Wingender (architect). 

Academie van 
Bouwkunst
Academie van 
Bouwkunst
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       Practicum generale fonds 
Tweemaal per jaar kunnen studenten van de AHK 
voorstellen indienen voor fi nanciering uit het Practicum 
generale fonds. Het fonds is bedoeld om studenten 
in staat te stellen projecten te realiseren buiten hun 
reguliere onderwijsprogramma om. Belangrijk criterium 
is dat studenten een artistieke samenwerking aangaan 
met studenten van andere kunstdisciplines. De aanvra-
gen worden beoordeeld door een commissie bestaande 
uit hoofddocenten en studieleiders van verschillende 
faculteiten. In 2007 werden elf aanvragen gehonoreerd, 
met name van studenten van het Conservatorium en de 
diverse dansrichtingen van de Theaterschool. In 2006 
bedroeg het aantal toegekende aanvragen negentien.

Beroepsvoorbereiding
Elke opleiding is gericht op inhoudelijke, artistieke en 
technische competenties. Daarnaast hebben alle oplei-
dingsprofi elen ook een professioneel-maatschappelijk 
aspect. De voorbereiding op het functioneren in de be-
roepspraktijk vindt impliciet plaats in praktijkoefeningen 
en stages en expliciet in bepaalde lesprogramma’s en 
opdrachten. Zo biedt het Conservatorium onder de titel 
De ondernemende kunstenaar een programma aan om 
vaardigheden te trainen die de professionele praktijk 
aan de musicus stelt. Voor een deel van de lessen 
worden gespecialiseerde gastdocenten uitgenodigd.

Ook de andere faculteiten organiseren lessen waarbij de 
studenten zich kunnen oriënteren op de zakelijke kanten 
van hun beroep. Deze programma’s worden ondersteund 
door de website BeroepKunstenaar.nl. Deze website, die 
in 2003 in samenwerking met Kunstenaars&CO is ont-
wikkeld, is geheel gewijd aan de zakelijke kant van het 
kunstenaarschap en is ingedeeld in acht verschillende 
disciplines. De site bevat informatie over ondernemen, 
inkomen en belastingen, subsidie en sponsoring, recht 
en contracten alsmede scholing en lesgeven. Studenten 
worden op weg geholpen aan de hand van veelgestelde 
vragen zoals ‘ik wil exposeren/optreden’ of ‘ik wil als 
freelancer gaan werken’. Ook zijn er wegwijzers die tot 
een persoonlijk antwoord leiden op juridische of fi scale 
vragen en stappenplannen voor bijvoorbeeld subsidie-
aanvragen, begrotingen of marketingplannen. Ook 
kan online de kennis van een bepaald onderwerp 
getest worden. Het materiaal op de site kan eenvoudig 
gebruikt worden door studenten en docenten in het 
kunstvakonderwijs.

In 2007 heeft de AHK overlegd met Kunstenaars&CO 
over de ambities van de website voor de komende 
periode. Het streven is om in de nabije toekomst de 
naamsbekendheid en het bezoekersaantal van de site te 
vergroten, de interactie met het onderwijs te verbeteren 
en nieuwe internettoepassingen op de site te realiseren. 

In het kader van de beroepsvoorbereiding is bovendien 
het keuzevak De professional ontwikkeld, een mix van 
theorie en praktijk waarin een persoonlijk ontwikkelplan 
(POP) of actieplan van de student centraal staat. In de 
module komen diverse onderwerpen op het gebied van 
ondernemerschap aan bod, zoals contracten, aansprake-
lijkheid, presenteren of netwerken.Tijdens de AHK-
managementconferentie over de creatieve industrie in 
juni 2007 is besloten om naast dit keuzevak een aantal 
korte modules aan te bieden over de zakelijke kant van 
het kunstenaarschap. Deze modules zullen vanaf 2008 
aan vierdejaarsstudenten en alumni worden aangeboden, 
omdat men ervan uitgaat dat de motivatie voor deze 
onderwerpen toeneemt naarmate de student dichter 
bij de beroepspraktijk staat. 




