
Jaarverslag 2009
Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten

Jaarv
erslag

–2009 
A

m
sterd

am
se–H

og
esch

ool–v
oor–d

e–k
u

n
sten

AHK_Jaarversl_cover_DEF.indd   1 20-07-2010   15:57:11



Jaarverslag 2009   
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten



Bouwkunst
master
Architectuur, 
Landschapsarchitectuur,
Stedenbouw

Cultureel erfgoed
bachelor 
Cultureel erfgoed
master 
Master of Museology

Beeldende Kunst
bachelor
Docent beeldende kunst en vormgeving

Theater
bachelor
Toneel en kleinkunst - Amsterdamse  
Toneelschool & Kleinkunstacademie, Regie, 
Mime, Theaterdocent, Scenografie, Techniek  
en theater, Productie podiumkunsten
master
Master of Theatre - DasArts,  
Theaterzanger/Singer-performer

Muziek
bachelor
Klassieke muziek, Jazz, Popmuziek, Oude muziek,
Docent muziek
master
Master of Music, Master Opera - Dutch National 
Opera Academy, Theaterzanger/Singer-performer,
Composing for Film

Dans
bachelor
Klassieke dans - Nationale Balletacademie  
Moderne theaterdans, Jazz- en musicaldans,
Choreografie - School voor Nieuwe  
Dansontwikkeling, Docent dans
master 
Amsterdam Master of Choreography

Film en televisie
bachelor
Regie, Productie, Scenario, Camera/licht
Production design, Sound design, Montage
Interactieve media/Visual effects
master
Master of Film, Composing for Film

Interdisciplinair
master 
Kunsteducatie, Artistic Research,  
Composing for Film, Theaterzanger/ 
Singer-performer



Voorwoord

Excellentie is de norm:
Onderwijs aan de AHK
Jong talent: de vooropleiding
In dialoog met het veld: de bacheloropleidingen
Persoonlijke accenten:  
keuzevakken en buitenlandervaring 
Een eigen signatuur: de masteropleidingen
Wisselwerking tussen de disciplines
Onderzoeksgericht

De hogeschool als podium
Studenten treden naar buiten
Zakelijke voorbereiding

Eindwerk

Prijzen

Onderzoek
Onderzoeksbeleid
Lectoraten
Lectoraat Film
Lectoraat Kunsttheorie en onderzoek
Lectoraat Kunst- en cultuureducatie
Lectoraat Design in Urbanism
Lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling
Lectoraat Cultureel erfgoed

Personeel
Medewerkersonderzoek  
Arbeidsomstandigheden en personeelsontwikkeling
Veiligheid, gezondheid en welzijn
Kennistransfer
Didactisch inwerktraject
Promotievouchers
Wisselingen directies en studieleiding

Bestuurlijke verantwoording

Raad van Toezicht

Organogram

Missie

Hogeschoolraad

Raad van Toezicht

Commissies van Advies

Directies, studieleiding en staf

Onderwijs

Studenten

Arbeidsmarkt afgestudeerden

Prijzen

Beursprogramma’s

Personeel

Publicaties Lectoraten

Huisvesting

Financiën

Sponsors en donateurs

6

8

30

36

42

48

62

Deel 1
74

75

77

78

79

80

81

82

84

86

92

92

96

98

104

108

110

114

Deel 2



9

Voorwoord
de disciplines wordt op natuurlijke wijze door studenten en docenten benut. 
De combinatie van praktijk en onderzoek in de praktijk, binnen en buiten de 
school, is kenmerkend voor onze masteropleidingen en lectoraten. 

Dijkgraaf ziet een grote verantwoordelijkheid voor het kunstonderwijs, en ik 
ben met hem eens dat in die verantwoordelijkheid uiteraard ook kansen lig-
gen - misschien zelfs voor de andere sectoren in het hoger onderwijs.

De AHK is verknocht aan Amsterdam en we staan open voor alle invloeden 
van onze omgeving, de collega’s, het publiek en de samenleving in al haar 
facetten. Ons jaarverslag 2009 is daarvan een stille getuige.

Olchert Brouwer
juni 2010

‘Het kunstonderwijs bezit een belangrijke sleutel voor de toekomst van 
Nederland.’ Dat stelt het rapport van de commissie Dijkgraaf, die op verzoek 
van de HBO-raad een toekomstvisie voor het kunstonderwijs vastlegde. 
Volgens Robbert Dijkgraaf leidt de dynamiek in kunst en cultuur tot een 
steeds hechtere vervlechting met economie en samenleving; goede banden 
met de praktijk, continue vernieuwing van het onderwijs, ambachtelijkheid, 
multidisciplinaire perspectieven en zakelijke voorbereiding zijn volgens hem 
essentieel voor het onderwijs aan de volgende generaties kunstenaars.

Over de waarde van kunst voor de economie zijn we het al langer eens: een 
cultureel rijke stad is niet alleen een economische factor op zich, maar kan 
ook een magneet zijn voor bedrijven en bedrijvigheid inspireren. De Am-
sterdamse Hogeschool voor de Kunsten levert van oudsher een belangrijke 
bijdrage aan de culturele aantrekkingskracht van de stad.

De instituten van de AHK hebben een lange traditie in het onderwijzen van 
getalenteerde studenten. De Academie voor Beeldende Vorming begon in 
1881 als Rijks Normaalschool voor Teekenonderwijzers in het Rijksmuseum. 
In 2008 vierden we honderd jaar Academie van Bouwkunst en vijftig jaar 
Filmacademie. Ook de Theaterschool, met als oudste voorlopers de Nel Roos 
Academie (opgericht in 1936) en de Toneelschool (1874), bestond toen veer-
tig jaar. De oprichting van deze instituten vond voor een groot deel plaats op 
initiatief van de beroepsgroep en vanaf het begin is er een levendige kruis-
bestuiving geweest van de academies met het werkveld. Ook onze jongste 
telg, de Reinwardt Academie, heeft een rijke verbintenis met tal van musea 
en erfgoedinstellingen, nationaal en internationaal.

In 2009 vierden wij het 125-jarig bestaan van het Conservatorium van 
Amsterdam, een aanleiding om de vier podia van het nieuwe gebouw aan 
het Oosterdok onder de aandacht te brengen van de Amsterdammers en de 
bezoekers van Amsterdam. Ook de andere instituten toonden het werk van 
hun studenten gedurende het jaar of tijdens de eindexamenperiode aan een 
breed publiek.
Letterlijk en figuurlijk bevindt de AHK zich midden in de stad. Wij zet-
ten onze deuren wijd open: onze studenten en oud-studenten bevolken de 
stedelijke, landelijke en internationale cultuurpodia en wij nodigen degenen 
die culturele spilfuncties bekleden uit om ons onderwijs te verrijken of zelf 
onderzoek te doen naar nieuwe praktijken. 

Ik durf te stellen dat wij als AHK zeer goed voorbereid zijn op de uitdaging 
die de commissie Dijkgraaf beschrijft. Ons eerste doel is van meet af aan ge-
weest om uitstekende kunstenaars op te leiden die alle facetten van hun vak 
beheersen en zich met de internationale top van hun vakgebied kunnen me-
ten. Veel van de overige aanbevelingen van de commissie zijn inherent aan 
onze manier van onderwijzen: de hechte relatie en wisselwerking met het 
beroepsveld zit in de genen van ons onderwijs. De kruisbestuiving tussen 
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Jong talent: de vooropleiding
Zij spelen de sterren van de hemel. Ze zijn 10 of 12 jaar oud en leerling van 
de Sweelinck Academie, de afdeling Jong talent van het Conservatorium 
van Amsterdam. Elke dag studeren ze na schooltijd thuis en op vrijdag 
en zaterdag gaan ze naar het conservatorium voor instrumentale lessen, 
theorielessen, bewegingslessen, samenspel met andere leerlingen en de 
voorbereiding op concerten. Hoogtepunt van het jaar is het concert in de 
kleine zaal van het Concertgebouw. Hun aanleg en passie bepalen hoe ver 
ze uiteindelijk zullen komen in de muziekwereld.

Het Conservatorium van Amsterdam biedt studenten vooropleiding,  
bacheloropleiding en masteropleiding om tot de top van hun talent te komen. 
De opleidingen zijn gebaseerd op 125 jaar traditie in het muziekvakonder-
wijs. Zij worden gegeven in een modern, inspirerend gebouw met uitste-
kende ruimtelijke en akoestische voorzieningen. De overdracht van het vak, 
de coaching van de persoon en de voorbereiding op de beroepsuitoefening 
worden verzorgd door ervaren docenten en gastdocenten die praktijk en 
theorie weten te verenigen.

Het streven naar en het vermogen tot excellentie is in elke aan de AHK 
toegelaten student aanwezig. Het ligt in de aard van het kunstvakonderwijs 
besloten dat elke student zijn of haar talent tot het hoogst haalbare ontwikkelt.  
Doordat naast de reguliere vakken en projecten in de opleidingsprogramma’s 
ruimte gereserveerd is voor individuele coaching, bijzondere gastdocent-
schappen, internationale studieperiodes bij vooraanstaande kunstenaars  
en kunstpedagogen en bijzondere stages, wordt ook aan toptalenten  
voldoende uitdaging geboden.

Excellentie is de norm in alle opleidingen. Niet altijd volstaat de reguliere 
inrichting van het onderwijs echter om aan de hoge eisen van de inter-
nationale beroepspraktijk te kunnen voldoen. Bij de opleiding voor klassieke 
dansers van de Theaterschool is daarom besloten om, in nauwe samenwer-
king met Het Nationale Ballet, een nieuw onderwijsprogramma te ontwik-
kelen, waarin het onderscheid tussen vooropleiding en bacheloropleiding 
verdwijnt. Er komt een doorlopende leerlijn waarin het balletonderwijs, de 
basisschool en het voortgezet onderwijs volledig zijn geïntegreerd, waardoor 
de bacheloropleiding gelijktijdig kan worden afgesloten met havo of vwo. 
Voor de ontwikkeling van dit programma is subsidie verkregen van het 
SIRIUS-programma voor excellentie in het hoger onderwijs.

Excellentie is de 
norm: onderwijs 
aan de AHK

Minister Plasterk heeft in september een 
cheque ter waarde van € 245.000 over-
handigd aan Leontien Wiering, directeur 
Dans van de Theaterschool, en twee  
studenten van de vooropleiding van de  
Nationale Balletacademie. Het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
heeft de subsidie toegekend voor de 
ontwikkeling van een nieuwe topopleiding 
voor jong ballettalent.
Met het Young Bachelor-programma wil de 

AHK balletdansers op veel jongere leeftijd 
dan in Nederland gebruikelijk is voorberei-
den op een carrière in het internationale 
werkveld. De bestaande dansvooropleidingen 
in Nederland bereiden jong talent tot acht-
tien jaar voor op de hbo-opleiding aan bij-
voorbeeld de Nationale Balletacademie van 
de Theaterschool. In de internationale top 
zijn jongeren dan al specifiek voorbereid op 
het werkveld en in staat om door te stromen 
naar een gezelschap. 

Minister Plasterk overhandigt 
cheque voor nieuwe  
balletopleiding

Tijdens het jaarlijkse Scholierenfestival in 
Lelystad reikten het Nederlands Instituut 
voor Filmeducatie en de Nederlandse Film 
en Televisie Academie samen een stimule-
ringsprijs uit. Dit markeerde het begin van 
een samenwerking tussen beide instituten. 
De samenwerking is gericht op een betere 

verbinding met het voortgezet onderwijs 
en talentontwikkelingsinitiatieven op het 
gebied van film, en heeft als onderliggend 
doel bij te dragen aan een betere doorstro-
ming naar de opleiding. Winnende film 
was “The man from Vegas” van het Cals 
College in Nieuwegein.

Nederlands Instituut  
voor Filmeducatie
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Double Talk & Juste Debout Organisation 
verzorgden in samenwerking met de oplei-
ding Jazz- en musicaldans workshops in de 
Theaterschool en Juste Debout wedstrijden 
in Paradiso. De workshops onder leiding 
van gerenommeerde urban dancedocenten 
uit het buitenland waren toegankelijk  
voor studenten van de Theaterschool en  
de 5 o’ clock class, het tweejarige voor-
traject van AHK en Stadsdeel Zuidoost  
voor dansleerlingen.

Double Talk & 
Juste Debout

Cursisten 5 o’ clock class
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In dialoog met het veld: de bacheloropleidingen
Voor alle bacheloropleidingen is landelijk vastgesteld welke competenties 
moeten worden behaald op artistiek, vaktechnisch en professioneel-maat-
schappelijk terrein. De opleidingen richten hun curriculum zo in, dat elke 
student deze competenties kan behalen en daarbij persoonlijke keuzes kan 
maken. De opleidingsprofielen worden regelmatig herijkt en aangepast aan 
actuele ontwikkelingen in het werkveld. Studenten in de confrontatie tijdens 
hun stages, gastdocenten en docenten in hun contact met het veld signaleren 
de vernieuwingen in het vak. Ook uit de gesprekken met de commissies van 
advies, die aan elke faculteit verbonden zijn, en uit de alumnionderzoeken en 
rapporten van visitatiecommies blijkt waar aanpassing nodig is.

In 2009 heeft een ingrijpende herziening van het curriculum van de  
bacheloropleiding Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie zijn beslag 
gekregen. Het beroepsperspectief is verbreed en bestaat niet langer alleen 
uit functies in musea, maar ook in archieven, bibliotheken, bij monumen-
tenzorg, natuur- en landschapsbehoud en in instellingen op het gebied 
van digitaal, mobiel en industrieel erfgoed. In het vernieuwde curriculum 
komen alle kennis- en vaardigheidsaspecten van de erfgoedprofessional 
aan bod. De ontwikkeling van het vermogen van de studenten om relevante 
beroepsproblemen op te lossen staat daarin centraal. De les- en studieruim-
tes zijn heringericht tot een werkomgeving waarin studenten individueel 
en in groepen werken en studeren via vastgestelde leerlijnen. Deze omvat-
ten hoor- en werkcolleges, opdrachten, binnen- en buitenlandse stages en 
excursies, een keuzeminor en de afstudeeropdracht.

De Theaterschool verkreeg de hernieuwde accreditatie van de bachelor-
opleidingen Theater en Theaterdocent. Ook de kwaliteit van de opleidingen 
Muziek en Docent muziek werd in juni 2009 beoordeeld door een visitatie-
panel, dat het Conservatorium bezocht in verband met de vernieuwing van 
de accreditatie per december 2010. Het panel gaf het oordeel ‘excellent’ voor 
de drie belangrijkste pijlers van het muziekvakonderwijs: de kwaliteit van 
de docenten, de voorzieningen en het niveau van de afgestudeerden.

Alle opleidingen zijn van meet af aan gericht op een specialisme. Bij de 
toelating van de studenten staat hun afstudeerrichting al vast. Gedurende 
de bachelorfase kunnen zij zich nader profileren. Studenten van de Theater-
school en de Filmacademie kunnen binnen hun specialisme keuzes maken 
voor bepaalde genres. Studenten van docentenopleidingen en de erfgoedop-
leiding kunnen zich naast hun brede bekwaamheid specialiseren in  
bepaalde werkvelden of doelgroepen.

De Academie voor Beeldende Vorming stelt haar studenten in staat accen-
ten te leggen op bepaalde werkvelden en biedt hun in het Basisburo, een 
samenwerking tussen de Rietveld Academie en de AHK, een podium om 
hun werk te presenteren en hun keuzes te toetsen aan ontwikkelingen op 
het gebied van actuele kunsteducatie in de regio Amsterdam. De Academie 
heeft haar visie en haar curricula geactualiseerd en jaarteams ingesteld om 
de programmatische samenhang en integratie te bevorderen. Als gevolg 
daarvan kan de student binnen het eigen docentschap accenten leggen 
op artistiek en theoretisch vlak. Studenten hebben meer keuzemogelijkhe-
den dan voorheen, waardoor hun competentieprofiel beter aansluit op het 
gewenste werkveld.

De Academie voor Beeldende Vorming 
organiseerde in januari in het Basisburo 
de studiemiddag Overdracht als kunst als 
overdracht. Het doel van de middag was 
het discours over kunst en overdracht een 
nieuwe wending te geven. Kunstenaars, 

docenten, studenten van kunst academies 
en pabo’s, leerlingen, docenten uit het 
voortgezet en het hoger onderwijs en 
beleidsmakers van diverse Nederlandse 
kunstinstellingen woonden de studie-
middag bij.

Overdracht als kunst  
als overdracht

In december namen rond 200 collega’s uit 
de Nederlandse filmwereld deel aan het 
symposium Eens was Aristoteles van de 
Nederlandse Film en Televisie Academie. 
De roemruchte epische televisieserie 
Carnivàle stond centraal en bedenker 
Daniel Knauf zette uiteen wat volgens hem 

een epische vertelling inhoudt. Ook het 
ochtendprogramma met film- en televsie-
makers Boris Conen, Marc Didden, Mieke 
de Jong en Frank Van Passel stond in het 
teken van de epische televisieserie. Voor 
alumni en studenten werd een masterclass 
van Knauf georganiseerd.

Symposium en masterclass 
met Daniel Knauf 
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Op 27 november organiseerde de  
Reinwardt Academie een werkvelddag. 
Ongeveer zeventig vertegenwoordigers  

van Nederlandse en Vlaamse stage-
instellingen namen deel aan een actueel 
programma over het erfgoedveld.

Werkvelddag

Studenten Scenografie maakten samen 
met studenten van de master Dramaturgie 
van de Universiteit van Amsterdam scha-
duwontwerpen voor de voorstelling Rocco 
en zijn broers van Toneelgroep Amsterdam. 
Ook de opleiding Regie heeft samenge-
werkt met de master Dramaturgie en met 
de Theaterakademie Hamburg aan een 
Tsjechov-project. 
De opleiding Theaterdocent werkte samen 
met tal van instellingen in het binnen- en 
buitenland zoals de Bühnenkunstschule in 

Berlijn, met Luna Blou, theater en pro-
ductiehuis in Curaçao, de Kopergietery, 
theaterwerkplaats Gent en de Educatieve 
dienst van het Muziektheater. De opleiding 
werkte tevens samen met diverse scholen 
en nam deel aan een uitwisselingsproject 
met het National Theatre en de School of 
Music and Drama in Soedan.
Studenten Productie werkten mee aan 
projecten van het Holland Festival, OEROL, 
YoOpera, de Brakke Grond, het Nieuw 
Ensemble en het Zaantheater.

Brede samenwerking  
de Theaterschool

Het Gaudeamus Vertolkers Concours, 
een competitie voor jonge vertolkers van 
hedendaagse muziek, nam in april opnieuw 
zijn intrek in het Conservatorium van Am-
sterdam. Parallel aan het concours organi-
seerde het Conservatorium de Week van de 
Kamermuziek met workshops, masterclas-

ses en concerten waarin het kamermuziek- 
en ensembleleven van het Conservatorium 
in al zijn facetten aan bod kwam. Meer dan 
120 jonge musici en ensembles kwamen 
naar Amsterdam om jury en publiek van 
hun kwaliteiten te overtuigen. 

Gaudeamus Vertolkers Concours 
en Week van de Kamermuziek

Amsterdam
Affordable Art Fair
Allard Pierson Museum
Amsterdams Historisch 
Museum
Anne Frank Stichting
Ars Longa
Geologisch Museum Artis
Bijbels Museum
De Brakke Grond
Filmmuseum
Hermitage
Hortus Botanicus 
Imagine IC
Instituut Collectie Nederland
Tropenmuseum

Museum Van Loon
N8 - Stichting Museumnacht 
Nederlands Instituut voor 
Mediakunst
Planetart
Persmuseum
Promuse & Wehman
Rijksmuseum
Stadsarchief
Stichting Fiep Westendorp
Theater Instituut Nederland
UvA Erfgoed
Westergasfabriek

Texel
Ecomare

Overveen 
Duincentrum 
De Zandwaaier

Hoorn 
Westfries Museum

Haarlem
Het Dolhuys
Noord-Hollands Archief

Leiden
Museum Boerhaave
Museumgroep Leiden
Naturalis
Rijksmuseum van Oudheden
Scheltema Complex
Sieboldhuis Spanbroek 

Scheringa Museum 
voor Realisme

Den Haag
Bureau Feddow Claassen
CODART
Haags Historisch Museum
Het Letterkundig Museum/
Kinderboekenmuseum
Museon
Nest

Delft
Erfgoed Delft
Museum Het Prinsenhof
TU Science Center

Gent 
SMAK

Rotterdam
Havenmuseum
Nationaal Onderwijsmuseum
Natuurhistorisch Museum 
Nederlands Architectuur Instituut
Villa Zebra

Antwerpen
Modemuseum
Rubenshuis
Erfgoedcel Antwerpen
MAS - Museum aan de Stroom

Tilburg 
Natuurmuseum Brabant

Den Bosch
Noordbrabants Museum
Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch

Leerdam Nationaal  
Glasmuseum

Zeist
Slot Zeist

Muiden 
Het Muiderslot

Utrecht
Artlease
Casco projects
Geldmuseum
Impakt
Het Spoorwegmuseum
Universiteitsmuseum

Otterloo 
Kröller-Müller Museum

Enschede  
Twentse Welle

Arnhem
Historisch Museum Arnhem
Museum voor Moderne Kunst
Nederlands Openluchtmuseum

Apeldoorn 
CODA Museum

Doorn 
Huis Doorn

Almere 
Museum De PaviljoensAmstelveen 

Cobra Museum

Assen 
Drents Museum

Hilversum 
Beeld en Geluid

Leeuwarden 
Fries Museum

Alphen a/d Rhijn 
Helicon Conservation Support

De Bilt 
Landschap Erfgoed Utrecht

Stage-instellingen Reinwardt Academie
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Arranger’s Workshop door  
Metropole Orkest
In maart organiseerde het Metropole  
Orkest onder leiding van Vince Mendoza  
in het Conservatorium van Amsterdam 
workshops voor arrangeurs. Dirigent, 
componist en arrangeur Mendoza gaf 
leiding aan de workshops met als doel het 

schaarse arrangeurstalent internationaal 
te scouten. Onderdeel van de workshop 
was het educatieve project Kids arrangeren 
het orkest, een initiatief van de docent-
opleiding van het Conservatorium en het 
Muziekcentrum van de Omroep.
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Persoonlijke accenten: keuzevakken en buitenlandervaring
Persoonlijke accenten in de opleiding worden in de eerste plaats gelegd  
binnen het vakgebied. Veel studenten kiezen voor een buitenlandse studie- 
of stageperiode. De meeste opleidingen stimuleren deze internationale  
ervaringen en erkennen de buitenlandse ervaring als onderdeel van de 
studie. De hogeschool ondersteunt de mobiliteit van studenten en docenten 
door het aanbieden van verschillende beurs- en subsidieprogramma’s, zoals 
het Erasmusprogramma en het eigen Internationaliseringsfonds. Een over-
zicht van de deelname hieraan is opgenomen in deel 2 van dit jaarverslag.

Waar de opleidingen keuzeruimte bieden aan studenten, kunnen zij binnen 
de AHK kennis, vaardigheden en inspiratie buiten hun vakgebied opdoen. 
Er wordt een breed programma aan keuzevakken aangeboden, met veel 
aandacht voor actualiteit, interdisciplinariteit, experiment, nieuwe ont-
wikkelingen in de kunsten en versterking van de beroepsvaardigheden. 
Voorbeelden zijn: Nieuwe kunsten in oude steden over kunsten en culturele 
diversiteit, Sound in the Arts over interdisciplinaire, eigentijdse kunst en 
Ideas First over de ontwikkelingsgang van een eerste fascinatie naar een 
uiteindelijk concept of product. 
Ook is er een lezingenserie samengesteld uit het aanbod van de AHK-lecto-
raten en het Studium generale van de Gerrit Rietveld Academie, en luister-
lessen van het Concertgebouw over wereldmuziek en moderne muziek.
Uit de evaluaties blijkt dat de deelnemers de keuzevakken zien als een  
verrijkende aanvulling op hun studie en heel positief zijn over de interfa-
cultaire groepssamenstelling. Niet zelden ontstaat naar aanleiding van een 
gevolgd keuzevak een samenwerking tussen studenten van verschillende 
opleidingen.

In 2009 zijn zowel het keuzevakkenprogramma als het Practicum generale 
fonds onderwerp van bespreking tussen het College van Bestuur en de 
directies geweest. Aanleiding hiervoor was dat een groot aantal studenten 
had aangegeven dat de intensiteit van de eigen opleiding een beperking 
vormt voor het volgen van keuzevakken. Geconstateerd is dat de meerwaar-
de van de hogeschool in de vorm van interfacultaire uitwisseling, keuzevrij-
heid en over de grenzen van het vak kijken nog altijd belangrijk worden  
gevonden. Om het rendement van het keuzeaanbod te verhogen wordt 
gezocht naar een sterkere verankering in de hogeschool. De lectoren zullen 
worden betrokken bij het ontwikkelen van een vernieuwde opzet.

Bij de Academie voor Beeldende Vorming 
zijn elk jaar enkele zeer gemotiveerde 
studenten die een internationale stage 
organiseren. Annelou Neervoort heeft les 
gegeven aan de bovenbouwklassen van het 
Vespucci College te Curaçao. Leerlingen 
hebben de lessen gefilmd zodat de stage-
begeleider de stage op afstand kon volgen. 
Kevin van der Brug heeft met zijn workshop 
Stop Motion bijgedragen aan het project 
Artistas en Residencia, een kunst- en 

cultuurweek op een openbare basisschool 
in Madrid. Jonge kunstenaars verzorg-
den multidisciplinaire workshops om de 
hedendaagse kunst dichter bij de leerlingen 
te brengen. Lisanne van Doorn, Tesse Kok 
en Anne van de Geer hebben samen met 
studenten van het Institut National des  
Arts een les ontwikkeld voor een middelbare 
school in Mali. Na terugkomst in Nederland 
hebben zij deze les ook op een aantal  
Nederlandse scholen gegeven.

Curaçao, Madrid, Mali:  
buitenlandse stages

Dankzij bijdragen van HGIS Fonds, NOVIB 
en Prins Claus Fonds ging begin 2009 een 
samenwerkingsprogramma van de Filmaca-
demie met het Institut Supérieur de l’Image 
et du Son van start. Tijdens het Fespaco 
filmfestival werd in aanwezigheid van 

directeur Willem Capteyn een retrospectief 
van academiefilms vertoond. Studenten en 
oud-studenten van beide instituten werken 
over en weer aan diverse projecten. Doel 
van dit project is vakinhoudelijke en onder-
wijskundige inzichten uit te wisselen.

Uitwisseling met Institut  
Supérieur de l’Image et du  
Son Burkina Faso
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Drie studenten Techniek en theater wilden 
voor hun afstuderen één keer zelf een grote 
productie maken, en niet zoals gewoonlijk 
alleen de technische aspecten van een 
voorstelling verzorgen. Dus maakten  
Yuri Schreuders, Wannes van der Veer en  
Jurriaan Giele een voorstelling met tech-
niek als uitgangspunt, gebaseerd op  
Shakespeares The Tempest (De Storm).
Er werkten in totaal 45 studenten van  
negen verschillende opleidingen van  
de Theaterschool (Techniek en theater,  
Productie podiumkunsten, Regie, Klein-
kunst, Docent dans), het Conservatorium 
van Amsterdam (musici en componisten) 
en de Academie van Bouwkunst mee aan 
de productie. Studenten van de Academie 
voor Beeldende Vorming verzorgden de 
kostuums, en studenten van de Nederlandse 
Film en Televisie Academie registreerden 
de voorstelling. De voorstelling werd mede 
mogelijk gemaakt door het Practicum 
Generale Fonds.

Storm in de 
Theaterzaal
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Het project Upgrading Brass & Winds 
is een samenwerkingverband tussen de 
docentenopleiding van het Conservatorium 
van Amsterdam en de Nationale Volks-
muziekschool van Paramaribo. Studenten 
uit Paramaribo en Amsterdam hebben in 
april samen met musici van koren en  
de politie- en militaire kapel in Suriname 
optredens verzorgd en educatieve projec-
ten met kinderen uitgevoerd. Doel van de 
samenwerking is om de instrumentale 
tradities in Suriname via educatie en 
inspiratie aan een nieuwe, jonge generatie 
door te geven. 
De uitwisseling is financieel mogelijk  
gemaakt door Uitvoeringsorganisatie 
Twinningfaciliteit Suriname Nederland  
en de Gemeente Amsterdam.

Koperblazers 
Suriname

CvA Brass
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Een eigen signatuur: de masteropleidingen
Vier weken lang verbleef een groep studenten van de master DasArts in  
een kibboets in Israël. Deze onderdompeling was een confrontatie met hun 
kijk op individualiteit, levenswijze en omgeving en daarmee voor hen als 
kunstenaar een toets van hun opvattingen over concept, presentie en  
compositie. 

Kenmerkend voor de opleidingen in de masterfase is het ontwikkelen van 
een eigen signatuur, voortbouwend op de competenties en het persoonlijk 
profiel dat in de bachelorfase is ontwikkeld. 
Met dit oogmerk zijn twee nieuwe, tweejarige masteropleidingen geaccre-
diteerd en gestart: DasArts – Master of Theatre en de master Film. De AHK 
biedt nu als enige instelling voor hoger kunstonderwijs in Nederland naast 
bachelor- ook masteropleidingen voor elk vakgebied.

Bij DasArts worden de studenten uitgedaagd om steeds weer artistieke 
risico’s te nemen en open processen te organiseren om tot nieuwe theater-
vormen te kunnen komen, die niet direct in stijlen of genres kunnen worden 
ingedeeld, maar verwijzen naar de individuele kunstenaar. DasArts biedt 
de individuele kunstenaar-student ruimte voor experiment, cross-overs, 
interdisciplinaire ervaringen en voor het ontginnen van praktijken op de 
grensgebieden van de nationale en internationale podiumkunsten. Studen-
ten worden toegelaten op basis van een studieplan waarin zij aangeven hoe 
zij zich willen profileren als voortrekker en onderzoeker. 

Ook bij de master Film worden studenten beschouwd als professionals die 
zelf goed weten wat zij willen onderzoeken en hoe zij dat willen doen. De 
opleiding laat studenten toe vanuit verschillende bacheloropleidingen, zowel 
filmopleidingen als andere beeldende richtingen. De studenten worden 
toegelaten op basis van hun eerdere opleiding, praktijkervaring en hun per-
soonlijke studievraag. Niet het produceren staat centraal, maar de reflectie. 
De opleiding wil creatieve vakmensen voortbrengen, die weet hebben van 
de wereld achter scenario’s, shots, sets, sounddesigns, multimediale projec-
ten en virtuele werkelijkheden. 

Met hun onderzoeksmatige oriëntatie hebben deze nieuwe masteropleidin-
gen dezelfde focus als de bestaande masteropleidingen Muziek, Opera,  
Architectuur, Landschapsarchitectuur, Stedenbouw, Museologie,  
Choreografie en Kunsteducatie.

De drie opleidingen van de Academie van Bouwkunst zijn opnieuw geac-
crediteerd. Programma, voorzieningen, kwaliteitszorg en resultaten werden 
als ‘goed’ beoordeeld en de doelstellingen en het personeel werden zelfs als 
‘excellent’ gekwalificeerd.

De Academie van Bouwkunst biedt 
enkele malen per jaar een lezingenreeks 
aan waarin wordt ingegaan op actuele 
onderwerpen op het gebied van architec-
tuur, stedenbouw en landschapsarchitec-
tuur in binnen- en buitenland. Deze Capita 

Selecta-lezingen zijn openbaar en mede 
bedoeld voor geïnteresseerden van buiten 
de Academie.
In 2009 werden capita selecta met de 
titels Control, Thin City, Creating Space en 
Streetworks georganiseerd.

Capita selecta

Workshop Thin city
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Wisselwerking tussen de disciplines
In het masteronderwijs worden de grenzen van de bestaande opvattingen 
en waarden van de kunstdisciplines opgezocht en overschreden; in verhou-
ding tot de bacheloropleidingen zijn zij in het algemeen minder discipline-
gebonden. Ook biedt de AHK interdisciplinaire masteropleidingen zoals 
de master Kunsteducatie, die aansluit op de docentenopleidingen, en de 
unieke masters Composing for Film (een interfacultaire afstudeerrichting 
van het Conservatorium in samenwerking met de Filmacademie) en  
Theaterzanger/singer-performer (een gezamenlijke afstudeerrichting van  
de Theaterschool en het Conservatorium).
Ook binnen de vakgebieden speelt interdisciplinariteit op masterniveau 
een rol: de Academie van Bouwkunst bevordert wisselwerking tussen de 
opleidingen Architectuur, Landschapsarchitectuur en Stedenbouw en de 
master Theater/DasArts profileert zich als multidisciplinaire opleiding in 
alle ‘performing arts’.

Onderzoeksgericht
De masteropleidingen en de lectoraten zijn nauw aan elkaar verbonden. 
Lectoren, kenniskringen en masterstudenten genereren nieuwe kennis en 
inzichten, door de inzet in het onderwijs van diverse vormen van (praktijk-
gericht) onderzoek, waaronder in dit verband ook ontwerp en ontwikkeling 
worden gerekend. De verwerving van onderzoeksvaardigheden door de stu-
denten wordt gestimuleerd door de uitvoering van onderzoeksopdrachten. 
Een extra stimulans voor een onderzoekende houding bij de studenten is  
de aanwezigheid van lectoren en docenten die (promotie-)onderzoek doen.
Studenten van de Academie van Bouwkunst bijvoorbeeld gingen in  
Amsterdam, Brussel, Edinburgh, Helsinki, Porto en Zagreb met lector  
Design in Urbanism Henk Hartzema op zoek naar de functie van de straat 
(zie ook Onderzoek, p.55).

In de masteropleiding Muziek doet elke student een onderzoeksproject, 
dat artistiek, historisch of analytisch van aard kan zijn. In hun tweede jaar 
presenteren alle studenten de resultaten van hun onderzoek op een jaar-
lijks symposium in het conservatorium, waarbij de student zelf bepaalt in 
welke vorm de muzikale en reflectieve aspecten van het onderzoek worden 
gepresenteerd, bijvoorbeeld als ‘lecture recital’, een concert met een pro-
grammatoelichting, een scriptiepresentatie of een workshop. In december 
organiseerde lector Michiel Schuijer het symposium Unfinished Fascination: 
Mozart’s Requiem, met onder andere een bijdrage van docent en onder-
zoeker Clemens Kemme (zie ook Onderzoek, p.61).

In het najaar van 2009 organiseerde  
DasArts een collectief thematisch studie-
programma. 
Tijdens het eerste studieonderdeel Learn-
ing by Looking organiseerde DasArts 
in samenwerking met de Rotterdamse 
Schouwburg een serie ontmoetingen en 
workshops door onder andere kunstenaars, 
wetenschappers en illusionisten over waar-
neming, bewustzijn en interpretatie.  

In het tweede deel Learning by Living 
verbleven studenten vier weken in een kib-
boets. Ter afsluiting werd een presentatie 
gehouden in Jaffa en werden ontmoetingen 
georganiseerd met lokale kunstenaars 
in Tel Aviv. Het laatste deel Learning by 
Teaching ging over het creëren van een 
les. In het kader hiervan werd in Frascati 
de voorstelling Warburgs Memo van Annis 
en Baehr gepresenteerd.

Ontmoetingen met DasArts

Erfgoed Nederland en de Reinwardt  
Academie organiseren maandelijks de 
Erfgoed arena, een debat over actuele, 
erfgoedbrede thema’s zoals:
In de ban van bezoekersaantallen over het 
veranderingsproces in musea als gevolg 

van de oprukkende informatiesamenleving, 
Monumentenstrijd en spelshows over de 
invloed van de burger op monumentenzorg 
en Diversiteit met als vraag of de sector een 
weerspiegeling van de culturele diversiteit 
in de samenleving is.

Erfgoedarena

Warburgs Memo
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De nieuwe publieksruimten van de Stads-
schouwburg Amsterdam vormden in juli 
het decor voor (un)framed. De opleidingen 
Scenografie en Architectuur ontwierpen sa-
men installaties voor deze choreografie, die 
speciaal voor de nieuwe ruimte door Kriszti-
na de Châtel en Massimo Molinari gemaakt 
werd. Eerder was De Châtel als Artist in 

Residence verbonden aan de Academie 
van Bouwkunst en het lectoraat Kunst-
praktijk en artistieke ontwikkeling. Tijdens 
Cinedans werd een videoverslag van deze 
periode vertoond en vond een openbaar 
gesprek tussen Krisztina de Châtel en  
lector Marijke Hoogenboom plaats.

Dans en architectuur  
verbonden tijdens Julidans  
en Cinedans
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Studenten treden naar buiten
De maandelijkse agenda van het Conservatorium omvat gemiddeld 50 con-
certen en voorspeelavonden, uitvoeringen door studenten die voor publiek 
toegankelijk zijn. De Theaterschool brengt jaarlijks ongeveer 120 producties 
uit. Deze worden geheel door studenten verzorgd, in samenwerkingsver-
banden tussen de uitvoerende studierichtingen, de theatermakers en de 
opleidingen Scenografie, Techniek en Productie. Studenten van de  
Academie voor Beeldende Vorming zijn op tal van terreinen actief. Tijdens 
de kunstmanifestatie Niet Normaal in de Beurs van Berlage bijvoorbeeld 
gaven derdejaarsstudenten rondleidingen met als achterliggende vraag  
‘Wat is normaal en wie bepaalt dat?’.

In alle verschillende vormen van beroepsvoorbereiding worden verbindin-
gen aangegaan met het werkveld en het publiek. Studenten aan de Acade-
mie van Bouwkunst en van de master Kunsteducatie werken al tijdens hun 
opleiding in het beroepsveld.

Studenten tonen zich ambassadeurs van hun opleiding en bouwen een pro-
fessioneel netwerk op. Hiermee manifesteren de opleidingen zich nadrukke-
lijk in de stad. Echter ook tot ver daarbuiten worden contacten onderhouden 
met professionele organisaties. Zo werkt de Filmacademie samen met alle 
toonaangevende organisaties en bedrijven op het gebied van de Nederland-
se film, en bezit de Reinwardt Academie een breed netwerk van stagebie-
dende instellingen (zie ook p.15). 

Zakelijke voorbereiding
Een deel van de praktijkopdrachten is er niet alleen op gericht om de stu-
denten voor te bereiden op de artistieke en inhoudelijke aspecten van hun 
toekomstige loopbaan, maar ook op de zakelijk-organisatorische kanten.
Studenten krijgen uiteenlopende opdrachten om hun zakelijke vaardigheden 
te ontwikkelen, zoals het ontwerpen en uitvoeren van een eigen muziek-
programma, het ontwikkelen van een ondernemingsplan voor een dansge-
zelschap of het opzetten van een projectorganisatie voor kunsteducatieve 
activiteiten.

De zakelijke beroepsvoorbereiding is voor veel studenten een belangrijke 
voorwaarde voor toekomstig succes. In de opleidingen wordt hier op ver-
schillende wijze aandacht aan besteed. De lessen worden ondersteund door 
de website Beroepkunstenaar.nl, die de AHK sinds 2003 in samenwerking 
met Kunstenaars&CO heeft onderhouden. In 2009 heeft Kunstenaars&CO 
zich om financiële redenen teruggetrokken. De AHK heeft besloten de site 
voort te zetten en deze meer toe te spitsen op het eigen onderwijs.

De hogeschool 
als podium

Naar aanleiding van de tentoon-
stelling Aan het Russische hof 
in de Hermitage in Amsterdam 
hebben tweedejaarsstudenten een 
kostuumproject gedaan. De studen-
ten vroegen zich af wat zij zouden 
aantrekken op audiëntie of op het 

hofbal van de tsaar. In december 
waren in de Hermitage de filmpjes 
van de studenten te zien waarin zij 
hun voornamelijk uit plastic mate-
rialen gemaakte kostuums showen 
in een entourage van door hen zelf-
ontworpen decors en animaties.

Academie voor  
Beeldende Vorming  
aan het Russische hof

Vier studenten en een alumnus van de 
opleiding Moderne theaterdans partici-
peerden in Density +-0, onderdeel van de 
kunstmanifestatie My name is Spinoza. De 
voormalige Jodenbuurt in Amsterdam was 
het toneel van diverse publieke perfor-

mances van dans- en geluidskunstenaars 
waarin Spinoza’s ideeën over het lichaam, 
en de hedendaagse interpretatie daarvan 
door filosoof Gilles Deleuze, tot leven wer-
den gebracht.

My name is Spinoza met  
studenten van de Theaterschool

Koor en orkest Conservatorium 
brengen de Johannes Passion
Koor, orkest en solisten van het Conser-
vatorium van Amsterdam brachten onder 
leiding van Hein Meens de Johannes 
Passion van Bach ten gehore. Het project 
is een goede afspiegeling van het onder-
wijs, waarin ensemblespel een van de 

fundamenten vormt. Een aantal malen per 
jaar wordt een orkest met studenten uit 
verschillende studiejaren en vakgroepen 
geformeerd, eventueel met koor, om onder 
leiding van bekende dirigenten te werken 
aan een ambitieus programma.
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Vanwege haar honderdjarig bestaan in 
2008-2009 gaf de Academie van Bouw-
kunst een cadeautje aan de stad. Am-
sterdammers konden een idee voor een 
kleinschalig gebouw in de buurt indienen. 
De prijs: acht verschillende ontwerpen, 
gemaakt door studenten. Het idee, een 
buurtproeftuin, komt van het kunstenaars-

collectief Stichting OE in Bos en Lommer. 
De ontwerpen werden in de etalages van 
de Bijenkorf Amsterdam tentoongesteld.
Het winnende ontwerp werd gemaakt door 
Sebastian van Berkel, Hilda van Gortel, 
Annemarijn Haarink, Wouter Schipper-Ott, 
Bas Schuit en Pauline Wieringa.

Bouwkunst bouwt voor de buurt
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Studenten van de Academie voor Beel-
dende Vorming zetten in oktober Het Con-
certgebouw in lichterlaaie. Met bijzondere 
videoprojecties op de voorgevel van het 
gebouw gaven de studenten een artistieke 

interpretatie van het 75-jarige jubileum  
van de Vereniging Vrienden van het  
Concertgebouw en het 15-jarige bestaan 
van jongerenvereniging Entrée. 

Concertgebouw in lichterlaaie
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Eindwerk
In 2009 ontvingen ruim 600 studenten hun bachelor- of masterdiploma aan 
de AHK. Afhankelijk van de opleiding bestaat het eindexamen uit praktijk-
opdrachten, stages, theorietentamens, scripties, eigen voorstellingen, uit-
voeringen of exposities. Elke opleiding kent haar eigen moment waarmee de 
student de studie afsluit en de overstap maakt naar de praktijk, zichzelf en 
zijn of haar werk aan het publiek toont: de eindexamenpresentaties.

In juli vond in het gebouw van de Academie voor Beeldende Vorming de 
eindexamenexpositie plaats met schilderijen, tekeningen, sculpturen en 
installaties van studenten. Een selectie was ook te zien in De klas van 2009, 
met werk van studenten van de Nederlandse kunsthogescholen. De presen-
tatie van het onderzoeksdeel van de kunsteducatieve projecten vond plaats 
in het Basisburo. 

Het Conservatorium van Amsterdam hield diverse kleine festivals met 
eindexamenuitvoeringen van de klassieke afdeling. Jazztalent van de mas-
teropleiding presenteerde zich op het Graduation Jazz Festival in de eigen 
Blue Note-zaal. Het eindexamenfestival van de afdeling Pop vond plaats op 
diverse Amsterdamse poppodia, waaronder Paradiso, Pakhuis Wilhelmina 
en Panama. Bachelor- en masterstudenten Compositie presenteerden hun 
werk tijdens het driedaagse eindexamenfestival Hutspot en eindexamen-
studenten van de Dutch National Opera Academy voerden Mozarts Così fan 
tutte uit.

Op Lichting 2009, het eindexamenfestival van de Nederlandse Film en  
Televisie Academie, werden alle fictie- en documentairefilms aan pers, 
relaties en het publiek vertoond. Ook werd een serie commercials voor een 
fictief product getoond, gedraaid op 35 mm door de studenten camera met 
hulp van studiegenoten.
Alle fictiefilms werden tijdens het Nederlands Film Festival en alle docu-
mentaires tijdens het IDFA op de Nederlandse televisie uitgezonden. In de 
Amsterdamse bioscoop Rialto werd een selectie documentaires in aanwe-
zigheid van de makers vertoond.

Een deel van de eindexamenstudenten van de Amsterdamse Toneelschool 
& Kleinkunstacademie werkte in de voorstelling De tien gezworenen  
samen met Gerardjan Rijnders; met WUST presenteerde zich een andere 
groep traditiegetrouw in de Kleine Komedie.
Studenten Mime presenteerden zich in de klassikale afstudeervoorstelling 
Gezelschapsdieren aan een breed publiek in hetveem theater. De opleiding 
Theaterdocent presenteerde het afstudeerwerk als onderdeel van het ITs 
festival met onder andere de voorstellingen Le(e)f, Heb mij lief, Sexy en Een 
blik van steen. Ook In the Summerhouse van Jane Bowles, Onder anderen 
en de opera’s Häuptling Abendwind / Vent du Soir en Hoog van Regie- 
studenten waren tijdens het ITs te zien.
Alle Finale Projecten, de afstudeervoorstellingen van DasArts, werden ge-
presenteerd en ge(co-)produceerd in samenwerking met theaters en andere WUST
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(kunst-)instellingen in binnen- en buitenland zoals Festival Diskurs in Gies-
sen; Loods 6, Amsterdam; De Toneelschuur, Haarlem; Galerie 2x2 Projects, 
Amsterdam; en Blackbox Teater, Oslo.

Met To be continued presenteerden studenten van de School voor Nieuwe 
Dansontwikkeling (SNDO) zich in Amsterdam (Melkweg) en Berlijn als-
mede op het Springdance Festival. SNDO Witness presenteerde een selec-
tie van danstalent in Frascati. De opleiding Moderne theaterdans stelde 
speciaal voor het ITs een programma samen en studenten Docent dans 
presenteerden eigen werk in de Theaterschool. Zoals ieder jaar was de eind-
voorstelling van de Nationale Balletacademie te zien in de Amstelveense 
schouwburg.

Aan vrijwel alle producties van de Theaterschool werken studenten Sceno-
grafie, Techniek en Productie mee. Ze zijn verantwoordelijk voor de produc-
tionele begeleiding, licht- en geluidsontwerp, decor en kostuums voor zowel 
de diverse theater- en dansvoorstellingen van de Theaterschool zelf als die 
van andere faculteiten.

Studenten van de Reinwardt Academie studeerden af met scripties over 
zeer diverse vragen zoals wanneer kleuters zich welkom voelen in een mu-
seum of hoe beleidsmedewerkers het (verborgen) erfgoed in de stad op een 
manier kunnen tentoonstellen die iedereen aanspreekt. Ook werd er een 
opzet geschreven voor het inrichten van een archief voor het poppodium 
Paradiso. 

Tijdens de opening van de jaarlijkse afstudeertentoonstelling van de Acade-
mie van Bouwkunst is bekendgemaakt welke vier van de 22 afstudeerders 
genomineerd zijn voor deelname aan de Archiprix 2010, de prestigieuze prijs 
voor de beste afstudeerplannen van de Nederlandse ontwerpopleidingen. 
De jury bestaande uit de directeur, de opleidingshoofden en visiting critic 
Floris van Alkmade keek in het bijzonder naar het niveau van het onderzoek, 
de consistentie in de uitwerking en de overtuigingskracht en eigenheid van 
het ontwerp.

Twaalf studenten rondden in juli de masteropleiding Kunsteducatie af met 
een presentatie van hun onderzoeken en kunsteducatieve projecten zoals 
Songwriter Talent voor vmbo-leerlingen, st-ART voor de verplichte stages in 
het voortgezet onderwijs of Eigenzinnige kunstlessen voor het basisonder-
wijs.

Eindexamenexpositie, Academie voor Beeldende Vorming

Studentenpresentatie, Academie van Bouwkunst
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Così fan tutteTo be continued

Wes
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Zie voor een volledig overzicht van prijzen voor studenten en alumni p. 93

Marjolein van Damme wint ontwerpwedstrijd 
Marjolein van Damme, tweedejaarsstudente aan de Academie voor Beel-
dende Vorming, heeft de ontwerpwedstrijd Nederland Leest, Nederland 
Ontwerpt gewonnen voor haar omslagontwerp voor het boek Oeroeg. De 
jury prijst het werk als conceptueel sterk. Omdat het over identiteit gaat, 
wordt ‘Oeroeg effectief naar onze tijd gebracht’.

Archiprix 2009 voor Dingeman Deijs
Namens de Academie van Bouwkunst waren vier studenten genomineerd 
voor de prestigieuze Archiprix voor aankomend architectuurtalent. Het win-
nende Uitgemergeld van Dingeman Deijs (Architectuur) gaat in op nieuwe 
ontwikkelingen in het gebied van voormalige mergelgroeven. De Resonator 
van Derk van der Velden (Landschapsarchitectuur, eervolle vermelding) laat 
zien dat er een andere oplossing mogelijk is voor het vraagstuk van water-
berging en hoogwaterkering in het IJsselmeer. 

WEIZZ en Morris Kliphuis winnen Keep an Eye Jazz Award
WEIZZ is de winnaar van de eerste editie van de Keep an Eye Jazz Award. 
Het ensemble, bestaande uit Etay Waisman (tenorsaxofoon), Charly Rous-
sel (contrabas) en Eddie Jensen (drums), werd geroemd om zijn overtui-
gingskracht, sterke samenspel en volwassenheid. Hoornist Morris Kliphuis 
werd verkozen tot beste solist. De jury prees hem om zijn goede timing, 
originaliteit en mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. Met de Keep an Eye 
Jazz Award willen het Conservatorium van Amsterdam en de Keep an Eye 
Foundation een stimulans bieden aan uitzonderlijk jazztalent.

Ton Lutz Prijs 2009 voor Lotte de Beer
Lotte de Beer, studente Regie heeft de Ton Lutz Prijs voor het grootste re-
gietalent gewonnen met de voorstelling Häuptling Abendwind/Vent du Soir; 
een opera over beschaving. De prijs werd uitgereikt tijdens het ITs Festival. 

Alma Söderberg wint ITs Choreography Award 
Voor het vierde opeenvolgende jaar heeft een student van de School voor 
Nieuwe Dansontwikkeling de ITs Choreography Award gewonnen. Alma 
Söderberg ontving de prijs voor haar danssolo Entertainment.

Prijzenregen voor Bingo
Na de Tuschinski Award op het Nederlands Film Festival in Utrecht is de 
eindexamenfilm Bingo van Timur Ismailov, student aan de Filmacademie, 
ook in de prijzen gevallen op festivals in Nederland, Rusland, Roemenië en 
Estland. In het juryrapporten van het Sleepwalkers Festival in Estland werd 
de film die in totaal zeven prijzen ontving geprezen ‘for being courageous 
enough to deal with a difficult topic in a cheerful way’.

Prijzen

Archiprix

Nederland leest, Nederland ontwerpt
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Jacco’s Film bekroond met NVS Award
Op het Nederlands Film Festival werden Constant van Panhuys en Derk-Jan
Warrink met Jacco’s Film bekroond. Zij ontvingen van de Nederlandse Ver-
eniging van Speelfilmproducenten de NVS Award voor het beste productie-
talent. Verder werden voor de tweede maal drie wildcards uitgereikt door 
het Filmfonds aan drie jonge veelbelovende filmmakers, waaronder Thijs 
Schreuder. Hij ontving € 40.000 om een nieuwe documentaire te maken 
onder begeleiding van een producent en een regiecoach.

Sophie de Weger wint Samuel von Quicchebergprijs 
In haar scriptie Aanraken A.U.B. onderzoekt Sophie de Weger, studente 
Cultureel erfgoed, welke rol aanraking kan en zou moeten spelen als com-
ponent van de museale ervaring. Hiermee geeft zij een extra dimensie aan 
het model van het object als informatiedrager, aldus de jury van de jaarlijkse 
prijs van de Reinwardt Academie.

Tuschinski Award e.a.

Samuel von Quicchebergprijs NVS Award
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Keep an Eye Jazz Award
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Onderzoek
Onderzoeksbeleid
Het eerder ingezette beleid om een nauwe verbinding te leggen tussen de 
lectoraten en de masteropleidingen heeft in 2009 een vervolg gekregen. 
Centraal in de facultaire lectoraatsfuncties staan het ontwikkelen van en lei-
ding geven aan onderwijsprogramma’s op masterniveau, het verzorgen van 
theorieonderwijs en het begeleiden van studenten bij hun onderzoek. De 
lectoraten Film en Cultureel erfgoed zijn hier een voorbeeld van, maar ook 
de nieuwe lectoren zijn nauw gelieerd aan een masteropleiding: muziek-
wetenschapper Michiel Schuijer die het masteronderzoek aan de klassieke 
afdeling van het Conservatorium van Amsterdam coördineert is aangesteld 
als lector Muziek, terwijl architect en stedenbouwkundige Henk Hartzema 
is benoemd tot lector Design in Urbanism aan de Academie van Bouwkunst.

De functie van onderzoek aan de AHK was onderwerp van een manage-
mentconferentie van College van Bestuur, faculteitsdirecties en lectoren in 
november. Vastgesteld werd dat onderzoek in het kunstonderwijs zich moet 
richten op de theoretische reflectie op de relatie tussen kunst en maat-
schappelijke omgeving. Onderzoek in het kunstonderwijs richt zich niet in 
de eerste plaats op wetenschappelijke maatstaven, maar op de ontwikkeling 
van een eigen signatuur, op een nieuwsgierige denk- en werkhouding, en 
op het leren ontwikkelen en vormgeven van een idee. Zo beschouwd ligt 
onderzoek besloten in de kunsten. De AHK wil deze visie verder uitwerken 
en deze vorm van onderzoek duidelijk positioneren in het onderwijs. Reflec-
tie en de resultaten daarvan worden een instrument voor zowel docenten 
als studenten om zich te profileren. Daarbij zullen de accenten verschuiven 
in de verschillende studiefasen: in de bacheloropleiding definiëren studen-
ten hun vakkennis in een eigen vorm, aard en richting. Op masterniveau 
verplaatst het accent zich naar het ontwikkelen van een eigen handschrift, 
naar het aangaan van experimenten en het nemen van meer risico’s.
De resultaten van de conferentie zullen worden verwerkt in het nieuwe in-
stellingsplan en in de opzet van de kwaliteitszorg op het gebied van onder-
zoek.

Docenten kunnen gebruik maken van de regeling promotievouchers van  
de AHK. In 2009 zijn drie nieuwe vouchers toegekend, in aanvulling op  
de zeven promotievouchers die al in 2007 en 2008 werden toegekend. 

In 2009 hebben twee faculteitsdirecteuren, Theo Thomassen van de  
Reinwardt Academie en Aart Oxenaar van de Academie van Bouwkunst, 
hun proefschrift afgerond. Beiden zijn gepromoveerd aan de Universiteit  
van Amsterdam.

Aart Oxenaar, directeur van de Academie 
van Bouwkunst, promoveerde in oktober 
aan de Universiteit van Amsterdam op 
het architectonisch denken, ontwerpen en 
uitvoeren van bouwwerken door P.J.H. Cuy-
pers in de periode 1845-1878. Gelijktijdig 
verscheen bij NAi Uitgevers zijn publicatie 
P.J.H. Cuypers en het gotisch rationalisme. 
Oxenaars stelling is dat de werken van 
Cuypers meer zijn dan een toevallige 
reeks gebouwen: ze vormen een oeuvre 
dat uitdrukking geeft aan een maatschap-
pelijk geëngageerde architectuuropvatting 
geschoeid op een ‘logische’ of ‘rationele’ 
ontwerpmethode ontleend aan de gotiek: 
het gotisch rationalisme. Uitgangspunt voor 
het onderzoek vormden Cuypers’ bewaard 
gebleven schetsen en tekeningen, uitge-
voerde ontwerpen en zijn bibliotheek, die 
niet eerder systematisch en chronologisch 
werden onderzocht en beschreven. 
Oxenaars promotieonderzoek werd mede 
mogelijk gemaakt door de stimuleringsre-
geling Promoveren in het HBO (Stichting 
Mobiliteitsfonds HBO).

Theo Thomassen, directeur van de Rein-
wardt Academie, is in december cum laude 
gepromoveerd tot doctor in de Archief- en 
informatiewetenschap aan de Universiteit 
van Amsterdam op de archieven van de 
Staten-Generaal en besluitvorming in  
Nederland tussen 1576 en 1796. 
Hoewel ze de laatste decennia in diskre-
diet zijn geraakt, maken poldermodel en 
gedoogbeleid volgens Thomassen deel 
uit van de Nederlandse identiteit. Al in 
de zeventiende en achttiende eeuw werd 
de politieke cultuur gekenmerkt door een 
streven naar consensus en de neiging om 
inbreuken op formele regels oogluikend toe 
te staan als daarmee onoplosbare conflicten 
konden worden vermeden. 
Het belangrijkste dat van de besluitvorming 
van de Staten-Generaal is overgebleven zijn 
hun archieven. Thomassen beschreef de 
ontwikkeling van die archieven, onderzocht 
wat zij afbeelden en wat ze verbergen. 

Aart Oxenaar gepromoveerd  
op P.J.H. Cuypers

Theo Thomassen gepromoveerd 
op archieven Staten-Generaal
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Lectoraten

Lectoraat Film
Mieke Bernink

Het lectoraat Film stond in 2009 in het teken van de start van de masterop-
leiding Film. In maart traden de eerste negen studenten aan voor de twee-
jarige opleiding die de ambitie heeft een bijdrage te leveren aan de ontwik-
keling van de film- en mediacultuur door de noodzaak te benadrukken van 
reflectie, experiment en uitwisseling. 

Gasten uit binnen- en buitenland bogen zich in de eerste vijf maanden met 
de studenten over de veelvormige betekenis van ‘plaats’, ‘tijd’ en ‘hande-
ling’ in film en andere kunstvormen. Zij onderzochten hoe de artistieke 
omgang met deze begrippen verandert als gevolg van globalisering en 
technologische ontwikkelingen. Filmmaker en beeldend kunstenaar Steve 
McQueen sprak over de rol van de gevangenis als locatie in zijn spraakma-
kende speelfilm Hunger; en Molly Malene Stensgaard, editor van Lars von 
Trier, besprak time cutting en het tijdsconcept van Von Trier. Onderdeel van 
het programma over ‘plaats’ was een bezoek aan het Rotterdamse architec-
tenbureau ZUS en voor een begrip van de complexiteit van ‘handeling’ werd 
naar dans en theater uitgeweken. Vervolgens verbonden de studenten deze 
input aan hun eigen interessegebieden en onderzoeksvragen.
Het onderzoek en het experiment, het oprekken van de eigen grenzen en 
die van de professie, geldt evenzeer voor de opleiding zelf als voor het pro-
gramma en de studenten. Omdat er geen voorbeelden bestaan in binnen- 
of buitenland – de meeste masteropleidingen zijn directe voortzettingen 
van het bacheloronderwijs en gestroomlijnd langs dezelfde onderscheiden 
vakrichtingen als de bachelor – wordt pas in de praktijk goed duidelijk wat 
werkt en wat niet. Permanente reflectie op en evaluatie van die praktijk is 
dan ook een belangrijk onderdeel van het programma. De masteropleiding 
en het lectoraat Film zijn gericht op de reflectie op wat filmonderzoek kan 
zijn en hoe onderzoek en experiment intrinsieke onderdelen kunnen zijn van 
de individuele artistieke en professionele ontwikkeling.

De lector neemt regelmatig deel aan discussies in het werkveld, heeft zit-
ting in commissies van het Nederlands Fonds voor de Film en het Media-
fonds en onderhoudt tal van contacten met internationale makers, festivals 
en filmscholen.

Lectoraat Kunsttheorie en onderzoek
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 be-
leidspolitieke kanten van dit soort onderzoek. De onderzoekers van het lec-
toraat Kunsttheorie en onderzoek en het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke 
ontwikkeling vormen gezamenlijk de onderzoeksgroep Artistic Research, 
Theory & Innovation (ARTI). 

De lector levert een actieve bijdrage aan de internationale discussie op het 
gebied van artistiek onderzoek en is lid van uiteenlopende (inter)natio-
nale commissies op dit gebied. Hij was keynotespreker op conferenties in 
Finland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Duitsland, Denemarken en het 
Verenigd Koninkrijk.
De komende jaren wordt de lector gedeeltelijk van andere taken vrijgesteld 
om meer ruimte te scheppen voor de analyse en theorievorming op het 
gebied van artistiek onderzoek. Het is de bedoeling dat dit eigen onderzoek 
van de lector uitmondt in een dissertatie.

In 2009 is het project Dans & gezondheid 
onder auspiciën van het lectoraat Kunst-
theorie en onderzoek afgerond. Binnen 
dit project is informatie over dansgezond-
heidszorg op de site van de Theaterschool 
gepubliceerd en is de Healthy Dancer Diary 
(www.hdd.ahk.nl) opgeleverd, waarop dan-
sers en dansstudenten systematisch gege-
vens kunnen bijhouden over de samenhang 
tussen enerzijds hun fysieke en mentale 
conditie en draagkracht en anderzijds hun 

artistieke prestaties. Het project werd  
mogelijk gemaakt door een RAAK- 
subsidie. De Healthy Dancer Diary is mede 
gebaseerd op zestien jaar ervaring met 
dansgezondheidszorg binnen de Theater-
school. Deze geschiedenis wordt weer-
gegeven in de publicatie Dans Gezond! 
met interviews van Elisabeth Boender met 
onder andere (ex)dansstudenten, artistiek 
leiders en coördinator Dans en gezondheid 
Margot Rijven. 

Dans gezondheid

De Theaterschool van de Amsterdamse Hogeschool voor  
de Kunsten heeft al 16 jaar een dienst Dans en Gezondheid.  
Dit is geen eerstehulppost bij ongelukken zoals sommige  
mensen denken. In dit cahier worden de missie, de activiteiten, 
het onderzoek, de ervaringen met en de achtergronden van  
deze dienst belicht door interviews met (ex)dansstudenten, 
artistiek leiders van dansopleidingen en anderen die op een  
of andere wijze te maken hebben gehad met de dienst of  
met zijn initiator en coördinator Margot Rijven.

Elisabeth Boender is als docent filosofie verbonden aan  
de Theaterschool van de Amsterdamse Hogeschool voor  
de Kunsten. Zij houdt zich onder meer bezig met dans en  
ethiek. Zij is medeprojectleider van het Healthy Dancer Diary 
project en lid van de expertisegroep Dans en gezondheid van 
het lectoraat Kunsttheorie en onderzoek aan de AHK.

Lectoraat Kunsttheorie en Onderzoek
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lectoraat Kunst- en cultuureducatie

muziek is als  
geluiden heel mooi  
door elkaar gaan

muziek is als  
geluiden heel mooi  
door elkaar gaan

Melissa Bremmer en Annemieke Huisingh

onderzoek naar muziekonderwijs dat aansluit  
bij het beeld van het competente kind

Lectoraat Kunst- en cultuureducatie
Folkert Haanstra

Onderzoek
Het onderzoek van het lectoraat van Folkert Haanstra richt zich op de ont-
wikkelingen in de binnen- en buitenschoolse kunst- en cultuureducatie in 
relatie tot de docentenopleidingen van de AHK.
Onder het thema culturele diversiteit houden onderzoekers zich bezig met de 
vraag hoe de docentenopleidingen zich rekenschap kunnen geven van cul-
turele diversiteit in de (stedelijke) samenleving. Een tweede gemeenschap-
pelijk thema is authentieke kunsteducatie die de relatie met de alledaagse 
kunstbeoefening en kunstbeleving van de leerling wil handhaven, maar 
tevens toegang wil verschaffen tot het domein van de actuele professio-
nele kunsten. Het lectoraat doet in dit verband onderzoek naar de inzet van 
mediakunstenaars in het onderwijs, naar informeel leren in visuele commu-
nities, naar authentieke kunsteducatie op Nederlandse basisscholen en naar 
muziekonderwijs in scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam.

Onderwijs
Onder verantwoordelijkheid van het lectoraat wordt de interdisciplinaire 
master Kunsteducatie verzorgd. 

Onder voorzitterschap van de lector functioneert een studieleidersoverleg 
van de docentenopleidingen. Hier worden de samenwerking tussen de 
docentenopleidingen, relevante ontwikkelingen in de kunsteducatie en de 
curricula besproken. Er wordt een mening gevormd over onderwerpen als de 
herziening van de competenties van de docenten in de kunstvakken en de 
plannen voor het opstellen van een gezamenlijke kennisbasis voor de docen-
tenopleidingen. 

Per september is ook het programma Beroepskunstenaars in de klas (BIK) on-
der de hoede van het lectoraat gestart. BIK is een eenjarige deeltijdopleiding, 
bedoeld voor professionele kunstenaars van alle disciplines die projecten wil-
len ontwikkelen en uitvoeren in het basisonderwijs. De cursus is ontwikkeld 
door Kunstenaars&CO in samenwerking met diverse centra voor de kunsten.

Advies en bestuur
De lector was in 2009 bestuurslid van Aslan Muziekcentrum, lid van de 
Editorial Board van het International Journal of Education through Art en 
van de redactie van Cultuur + Educatie, lid van het organisatiecomité van de 
Conferentie Onderzoek in cultuureducatie van Cultuurnetwerk Nederland en 
lid van de jury van de Max van der Kamp scriptieprijs voor cultuureducatie.

Op het symposium Grenzen aan samen-
hang presenteerden Timon Hagen en 
Fianne Konings het gelijknamige boek 
met de resultaten van hun onderzoek naar 
beeldende vakken in de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs naar aanleiding van 
de vervanging van de basisvorming door  
de ‘nieuwe onderbouw’. Tijdens de bijeen-
komst werd gediscussieerd over de integra-
tie van kunstvakken onderling en van  
de kunstvakken met andere vakgebieden.

Rondom de presentatie van het boek  
Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar 
gaan van Melissa Bremmer en Annemieke 
Huisingh vond een expertmeeting plaats 
over muziekeducatie voor jonge kinderen. 
Susan Young sprak over nieuwe theoreti-
sche inzichten rondom de muzikale ontwik-
keling van het jonge kind en hoe verzorgers, 
(vak)leerkrachten en musici deze ontwikke-
ling kunnen ondersteunen.

Presentatie resultaten onderzoek
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Lectoraat Design in Urbanism
Henk Hartzema

Henk Hartzema werd in januari als eerste lector aan de Academie van 
Bouwkunst benoemd. De lectoren aan de Academie van Bouwkunst wor-
den benoemd voor een periode van twee à drie jaar en hebben als opdracht 
een onderzoeksproject vorm te geven met vernieuwende en verdiepende 
thema’s en een relatie met het onderwijs te leggen.
In zijn onderzoeks- en ontwerpproject richt Hartzema zich op de bindende 
functie van de stadsstraat: de studie naar de rol van betekenis in de lineaire 
ruimte, oriëntatie binnen de stad en omgeving en de rol van architectuur 
binnen deze stedelijke context. Dit gebeurt door de blik te verleggen naar 
tradities en ideologische opvattingen in zes Europese steden. Het onderzoek 
focust op begrip van de gelaagde stedelijke werkelijkheid van de straat: 
betekenis, geschiedenis en functies.
Henk Hartzema studeerde aan de Technische Universiteit in Delft. Tot 2002 
was hij partner in West 8 landscape architects & urban planners. Samen 
met Edzo Bindels, Ruurd Gietema en Arjan Klok vormde hij een steden-
bouwkundig onderzoeksteam. Met dit team won hij in 1999 de Rotterdam 
Maaskantprijs voor jonge architecten. In 2005 richtte hij Studio Hartzema 
op, waarvan hij sindsdien directeur is. 

In zes Europese hoofdsteden gingen stu-
denten van de Academie van Bouwkunst 
met lector Design in Urbanism Henk Hart-
zema op zoek naar de functie van de straat: 
Amsterdam, Brussel, Edinburgh, Helsinki, 
Porto en Zagreb. 
De zes steden, alle met een inwonertal van 
rond de één miljoen, worden gekenmerkt 
door een vrij sterke centraliteit van het 
oude stadshart, gecombineerd met een 
aanwijsbare relatie met het omringende 
landschap. Alle door de studenten voor 
hun onderzoek gekozen straten verbinden 
centrum en stadsrand. 
Met stadsplattegronden waarop alleen nog 

de straten en stadsaders te zien waren, 
werd de werking van een specifieke 
verbindingsweg in de stad onderzocht. 
In hoeverre volgt de straat de wetten van 
het stedenbouwkundige geheel zonder de 
eigenheid te verliezen? Waar begint de 
ruimte die groter is dan de straat? Welke 
objecten bepalen het beeld en daarmee de 
beleving? En in hoeverre is het (on)mogelijk 
om de straat los te zien van de omgeving? 
De studententeams werkten in de verschil-
lende steden samen met architectuurop-
leidingen ter plekke. Ook de diensten voor 
ruimtelijke ordening waren betrokken bij 
het onderzoek.

Een enkele straat bepalend 
voor het beeld van een stad

Wibautstraat, ‘Boulevard of Broken Dreams’, ontwerp van Martijn Tjassens Keiser
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Lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling
Marijke Hoogenboom

Het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling initieert en coprodu-
ceert projecten die een bijdrage leveren aan de toekomst van de kunsten. 
Deze projecten maken deel uit van nieuwe artistieke ontwikkelingen, stimu-
leren artistieke en educatieve cross-overs en geven een boost aan de stroom 
van internationale artiesten aan de AHK. 

Coproducties
In de lezingenreeks The Old Brand New gingen binnen- en buitenlandse 
denkers en makers van verschillende disciplines in op een ‘oud’ begrip dat 
in de kunsten steevast weer opduikt en ‘nieuw’ wordt gemaakt. Marijke 
Hoogenboom werkte mee aan de voorbereiding van een symposium over 
de presentatie van theaterontwerpen op de Prague Quadriennal in 2011, de 
grootste tentoonstelling ter wereld op het gebied van scenografie. In 2009 
werd ook het tweejarige (2008-2010) onderzoek Inside Movement Know-
ledge voortgezet, een interdisciplinair onderzoeksproject rond documen-
tatie, overdracht en conservering van hedendaagse choreografie en dans-
kennis (mede mogelijk gemaakt door een RAAK-subsidie). Ook werd in 
het project (un)framed samengewerkt met Dansgroep Amsterdam en de 
opleidingen Architectuur en Scenografie van de AHK  
(zie ook p.28-29).

Onderzoek Inside Movement Knowledge



61

Sinds 2004 stimuleert en produceert 
het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke 
ontwikkeling het Artist in Residence-
programma (AIR). In 2009 vonden er vijf 
residenties plaats op de Theaterschool,  
de Academie van Bouwkunst, de Aca-
demie voor Beeldende Vorming en het 
Conservatorium van Amsterdam.

Steve Paxton: Ave Nue
Als Artist in Residence aan de Theater-
school stelde de Amerikaanse choreograaf 
Steve Paxton zijn beroepspraktijk open 
voor studenten en ging hij een samenwer-
kingsverband aan met jonge professionele 
kunstenaars in een gelijkwaardige werk-
situatie. Studenten en docenten waren 
getuige van de diepgaande bevragingen in 
een creatief proces van een professionele 
kunstenaar. Tijdens zijn residentie heeft 
Paxton in de Bagagehal van Loods 6 in 
Amsterdam zijn kunstwerk Ave Nue verder 
ontwikkeld. Het stuk is gemaakt in een 
100 meter lange gang en behandelt een 
serie vragen over perceptie: perceptie van 
afstand, van beweging en de rol van licht 
binnen/op/in perceptie. Paxton werkte 
samen met studenten van verschillende 
opleidingen van de Theaterschool – School 
voor Nieuwe Dansontwikkeling, Amster-
dam Master of Choreography, Techniek  
en theater en Productie podiumkunsten –  
en met studenten van de master Theater-
wetenschappen (Universiteit Utrecht).

Terry Barrett: No Landscapes 
Het bespreken van hedendaagse kunst is 
geen eenvoudige opgave. De veelvormig-
heid van hedendaagse kunst is enorm, de 
achtergronden zijn zeer divers. Bovendien 
zijn leermiddelen lang niet altijd een ade-
quate hulp. Deze problematiek is de reden 
geweest om het project No Landscapes 
te initiëren. Studenten van de Acade-
mie voor Beeldende Vorming, de master 
Kunsteducatie en studenten van de Gerrit 
Rietveld Academie lieten onder leiding van 
emeritus hoogleraar en kunstenaar Terry 
Barrett verschillende groepen, waaronder 
jongeren met ontwikkelingsstoornissen 
zoals autisme, zakenmannen en -vrouwen 
en bewoners van verpleeghuizen, recent 
werk van Jeroen Kooijmans, Luna Maurer 
en Robert Wevers interpreteren. Van het 
project zal in 2010 het boek Kunst werkt 
verschijnen bij uitgeverij Thieme Art. Deze 
publicatie zal ondersteuning bieden in het 
beschouwen van hedendaagse kunst voor 

Artists in  
Residence

studenten en docenten van zowel hoger 
kunstonderwijs als basis- en voortgezet 
onderwijs.

Ed van Hinte en Adriaan Beukers:  
Thin City
Een internationale groep studenten expe-
rimenteerde in januari 2009 met materiaal 
en constructies om naar nieuwe vooruit-
strevende lichtgewichtoplossingen voor de 
bouw te zoeken. De binnenplaats van de 
Academie van Bouwkunst werd tijdens de 
workshop omgetoverd tot een feestelijke 
vrijplaats van lichtheid. De uitdaging voor 
de studenten was om te leren denken en 
voelen wat materiaal kan, om constructies 
te bedenken vanuit het materiaal.
Adriaan Beukers is hoogleraar aan de facul-
teit voor Luchtvaart- en Ruimtevaarttech-
niek van de TU Delft. Composietmaterialen 
en productiemethoden zijn het onderwerp 
van zijn leerstoel. Ed van Hinte studeerde 

Industrieel ontwerpen aan de TU Delft. Hij 
is journalist en auteur op het gebied van in-
dustrieel ontwerpen, techniek en architec-
tuur. Samen met Adriaan Beukers publi-
ceerde hij Lightness en Flying Lightness.

John & Gerald Clayton:  
Exploring the black roots of jazz
De al zeven keer voor een Grammy genomi-
neerde John Clayton is een veelgevraagd 
bassist, componist en dirigent. Hij werkte 
onder anderen met Quincy Jones en Tommy 
Lipuma. Gerald Clayton trad op de leeftijd 
van 24 al over de hele wereld op en heeft 
talloze prijzen gewonnen. De twee Clay-
tons vertegenwoordigen twee generaties 
jazzmusici, elk met een eigen kijk op de 
Black Roots of Jazz. In dit ensembleproject 
werkten de Artists in Residence met zeven 
ensembles die allen een nummer van de 
oude en een nummer van de nieuwe genera-
tie hadden voorbereid. De eindpresentatie is 

vastgelegd op dvd.

Germaine Acogny: L’Ecole des Sables 
De Senegalese Germaine Acogny, grondleg-
ger van de Afrikaanse moderne dans, heeft 
in 2009 een serie masterclasses gegeven 
aan docenten en hogerejaarsstudenten van 
de docentenopleiding Dans. De visie en 
werkwijze van Germaine Acogny geven 
studenten inzicht in de dansprincipes en 
onderliggende waarden en normen van 
Afrikaanse én westerse danstechnieken. 
Acogny maakt hiermee de mogelijkheid tot 
verbinden concreet zichtbaar. Daarnaast 
gaf zij les in ‘co-teaching’, aanleiding voor 
bespiegelingen op de eigen werkwijze, me-
thode en opvattingen van de docenten van 
de opleiding. Afsluitend presenteerden Ger-
maine Acogny en de studenten een eigen 
choreografie in de hal van de Theaterschool.

Germaine Acogny: L’Ecole des Sables
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Lectoraat Cultureel erfgoed
Peter van Mensch

Een belangrijke taak van het lectoraat Cultureel erfgoed is het signaleren 
van (ver)nieuwe(ende) trends in het werkveld en het binnen de opleiding 
brengen van deze trends. 

Cultuur in Context
De jaarlijkse Reinwardt Memorial Lecture werd gehouden door de Canadese 
museologe Lynne Teather over paradigmatische veranderingen in theorie 
en praktijk van het museumwerk. Na de lezing werd de publicatie Cultuur 
in Context. Erfgoeddata in nieuwe samenhang gepresenteerd. De publicatie 
is de afronding van het gelijknamige project. Ook werd bekend gemaakt dat 
het lectoraat het beheer van de website Museumethiek – opgezet door het 
Rijksmuseum van Oudheden – over zal nemen. 

Participatief verzamelen
Gedurende het jaar werd door het lectoraat veel aandacht besteed aan de 
manier waarop ‘source communities’ betrokken kunnen worden bij het 
geven van betekenis aan erfgoed. Het thema sluit nauw aan bij het onder-
zoeksprogramma Waarde en waardering van het Instituut Collectie Neder-
land.
Het lectoraat was ondermeer betrokken bij het project De Wonderkamer van 
Zoetermeer van het Stadsmuseum Zoetermeer. Bewoners werden uitgeno-
digd om een voorwerp aan het museum te schenken. Het voorwerp moest 
illustreren wat ‘thuis’ kan betekenen in Zoetermeer. Dit project was uit-
gangspunt van een serie ateliers en masterclasses waarin het proces van 
musealisering werd onderzocht. 
Mede naar aanleiding van het succes van dit project werd de lector door het 
Stadtmuseum Düsseldorf uitgenodigd een rol te spelen bij een soortgelijk 
project dat zich richt op het ontwikkelen van een ‘community of practice’ 
rond het ontsluiten van de topografische fotocollectie van het museum. Bij 
het project zijn ook een master- en een bachelorstudent van de Reinwardt 
Academie betrokken.

Collectieve herinnering
Vanuit het lectoraat werd een bijdrage geleverd aan VERS, het openings-
feest van het nieuwe studiejaar van de AHK. Susan van ‘t Slot-Koolman 
ontwierp een presentatie waarbij middels foto’s van (oud)studenten van de 
AHK aandacht werd gevraagd voor het al of niet bestaan van een collectie-
ve herinnering. Door middel van de zinnen ‘Are you significant?’ en ‘Are you 
collective?’ konden bezoekers hun aanwezigheid in het collectief geheugen 
bewerkstelligen.

Lectoraat Muziek
Michiel Schuijer

Pièce de resistance in het activiteitenprogramma van het lectoraat Muziek 
is het onderzoek in de masteropleiding. Jaarlijks culmineert dit in een  
Research Symposium: 57 studenten sloten in 2009 hun onderzoeksproject  
af met een presentatie.
In bijzondere gevallen zetten lector en researchcoördinatoren zich in voor 

een verdere verbreiding en/of ontwikkeling van het onderzoek. De jazzpia-
nist Tony Roe is met zijn onderzoek How can we incorporate new sounds  
in improvised piano music? toegelaten tot het doctoraatsprogramma  
DocARTES, een doctoraatsprogramma voor praktijkgeoriënteerd onderzoek 
in de muziek. Barokcellist Robert Smith heeft op voordracht van de lector 
zijn onderzoek gepresenteerd op de bijeenkomst van het AEC/Early Music 
Platform aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Alumna Katrina 
Faulds (fortepiano, 2005) is met succes voorgedragen voor een promotie-
plaats aan de University of Southampton en oud-student Claudia Rumon-
dor (compositie, 2008) publiceert binnenkort een verkorte versie van haar 
masterscriptie in het Tijdschrift voor Muziektheorie. Ook begeleidt de lector 
promotieonderzoek van docenten.

Jaarlijks worden aan het conservatorium een dertigtal keuzevakken aange-
boden, waarin masterstudenten kennis kunnen maken met het specialisme 
of het onderzoek van docenten. Met een team van instrumentale hoofdvak-
docenten is het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe 
keuzevak Orchestral Practice, waarin auditietraining centraal staat. 

De lector vertegenwoordigt het Conservatorium van Amsterdam in de di-
rectie van het doctoraatsprogramma DocARTES, en trad in december op als 
opponent tijdens de promotie van de eerste kandidaat uit dit programma, de 
Belgische pianist Luk Vaes. 

Schuijer studeerde Muziektheorie aan het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag en Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 2005 
cum laude promoveerde. Schuijer was mede-oprichter en eerste voorzitter 
van de Vereniging voor Muziektheorie, en is momenteel hoofdredacteur van 
het Tijdschrift voor Muziektheorie. Tevens is hij lid van de redactieraad van 
het Amerikaanse tijdschrift Music Theory Spectrum.

Ter gelegenheid van de uitvoering van de 
door Clemens Kemme gecompleteerde 
versie van het Requiem van Mozart, uit-
gevoerd door het Orkest van het Conser-
vatorium van Amsterdam onder leiding 
van Johannes Leertouwer, organiseerde de 
lector een internationaal symposium. Op 
Unfinished Fascination: Mozart’s Requiem 
traden naast Clemens Kemme drie buiten-
landse gastsprekers op: Manfred Hermann 
Schmid (Eberhard Karlsuniversität Tübin-
gen), David Black (Cambridge University) 
en Thomas Bauman (Northwestern Univer-
sity, Evanston).

Unfinished  
Fascination
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Personeel
Medewerkersonderzoek 
In het voorjaar van 2009 is voor de tweede maal een onderzoek naar de  
tevredenheid van de medewerkers gehouden. Het deelnamepercentage  
was in 2009 aanzienlijk hoger dan in 2006 (42% tegenover 33%). 
Onder meer werd gevraagd of men al met al tevreden was en of men  
de AHK als werkgever zou aanbevelen. Met scores op deze vragen van  
respectievelijk 4,0 en 3,8 op een schaal van 1 tot 5 mag de AHK zich  
gelukkig prijzen. 
Enkele andere opvallende resultaten waren dat ten opzichte van 2006  
de tevredenheid over de kwaliteit van het onderwijs en het beeld van de 
eigen faculteit duidelijk verbeterd zijn en dat waar in 2006 nog maar een 
minderheid van de medewerkers (26%) recent een functioneringsgesprek 
had gevoerd dat in 2009 bij tweederde van de medewerkers het geval was.
Ook mindere scores kwamen voor, maar de enige echte onvoldoende viel te 
noteren bij het hebben van stimulerende contacten met collega’s van andere 
faculteiten van de AHK. Een verklaring is dat de meeste mensen primair  
op hun eigen instituut gericht zijn. Waar echter wel contacten gelegd  
worden leidt dat vaak tot nieuwe inspiratie.
De resultaten van het medewerkersonderzoek zijn op alle instituten besproken 
en hebben waar nodig geleid tot plannen en acties ter verbetering. 

Arbeidsomstandigheden en personeelsontwikkeling
Het personeelsbeleid en het arbo-beleid van de AHK richten zich op de 
bevordering van de professionele en persoonlijke ontwikkeling en het welbe-
vinden van de medewerkers, op het voorkomen en beperken van menselijk 
leed in fysieke en psychische zin. De AHK past daarbij de landelijke  
wetten en (CAO-)regelingen toe en vult deze aan met een aantal specifieke  
instellingsfaciliteiten. 

Veiligheid, gezondheid en welzijn
Er is een hogeschoolbreed arbo-platform dat de maatregelen vaststelt  
en de uitvoering daarvan coördineert op het gebied van de veiligheid, de 
gezondheid en het welzijn van de werknemers en het functioneren van de 
organisatie, met alle daarin en omheen opgestelde installaties, apparatuur, 
machines en goederen. 
Op aanvraag kan een werkplekonderzoek worden ingesteld waarbij adviezen 
worden gegeven en maatregelen worden getroffen, onder andere ter voorko-
ming en bestrijding van RSI-klachten.
Speciaal voor de medewerkers worden in de Theaterschool wekelijks lessen 
conditietraining gegeven. Om meer in het algemeen de aandacht te vesti-
gen op een gezonde levensstijl organiseerde de AHK in november de jaar-
lijkse gezondheidsweek met als thema Gezondheid en duurzaamheid. 
De begeleiding bij ziekte, herstel en reïntegratie wordt uitgevoerd in samen-
werking met de bedrijfsarts. Nadat in 2008 twee keer van bedrijfsarts was 
gewisseld, is de continuïteit in de begeleiding van zieke medewerkers in 
2009 hersteld met het aantreden van een nieuwe bedrijfsarts. Mede als ge-
volg van de herstelde continuïteit is het in 2008 toegenomen verzuim weer 

aanzienlijk teruggelopen (zie ook deel II, p.101-102).
Langdurige ziektegevallen worden besproken in het sociaal medisch overleg, 
waaraan de bedrijfsarts, de leidinggevende en de adviseur P&O deelnemen. 
Het SMO is in 2009 achtmaal bijeen geweest.

Kennistransfer 
De hogeschool stelt jaarlijks een budget ter beschikking waarmee ervaring 
en kennis op structurele wijze worden 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 opleidingen Techniek en theater, Productie podiumkunsten en  
Scenografie van de Theaterschool is een project gestart, dat moet leiden  
tot een reader Basis theatertechniek met een beschrijving van de opzet  
van de lessen Theatertechniek en tot een opzet voor stageorganisatie en  
–begeleiding. 
De Reinwardt Academie heeft een voortrekkersrol op het kennisgebied  
Tentoonstellen. Het project behelst hier het tot stand brengen van een actuele, 
Engelstalige publicatie met als titel EXHIBIT. De senior docent zal zich vooral 
toeleggen op het schrijven van het boek, de junior docent treedt op als  
mederedacteur en zal zich daarnaast bezighouden de opzet en redactie van 
een website met best practices, formats, en  beeldmateriaal.

Didactisch inwerktraject
Het onderwijs aan de AHK wordt verzorgd door professionals met een grote 
vakbekwaamheid. Zij beschikken veelal over didactisch talent, maar niet 
elke docent heeft ook ervaring in het onderwijs. Door deel te nemen aan 
een didactisch inwerktraject leren (beginnende) docenten hun didactisch 
vermogen en impliciete kennis bewust te hanteren en gebruik te maken van 
de onderwijskundige kennis die voor de opleiding van belang is. De basis-
cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten waarin kennisoverdracht wordt  
gecombineerd met intervisie en persoonlijke coaching. In 2009 hebben 
twaalf docenten van de Filmacademie en de Theaterschool zich ingeschreven 
voor deze cursus.
Naast deze cursus wordt maatwerk geboden voor specifieke groepen mede-
werkers. In dit verband zijn twee lesochtenden verzorgd voor de onderwijs-
assistenten van de studierichting Theatertechniek, die speciaal toegespitst 
waren op het thema ‘veiligheid’. 
Met een gemengde groep van ervaren en onervaren docenten van de  
Academie van Bouwkunst is een serie van vier begeleide intervisiebijeen-
komsten gehouden. Ook zijn enkele kortdurende coachingstrajecten aan  
docenten aangeboden naar aanleiding van specifieke didactische problemen.
De combinatie van een gestructureerde basiscursus en maatwerk voorziet 
in een behoefte en zal worden voortgezet.

Promotievouchers
De AHK biedt docenten de gelegenheid binnen hun aanstelling te werken 
aan hun dissertatie. Promotievouchers kunnen worden ingezet voor vrijstel-
ling van lestaken, (tijdelijke) uitbreiding van de aanstelling en/of materiële 
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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. 

In 2009 toegekende promotievouchers:

–  Rafael Reina, senior-docent aan het Conservatorium van Amsterdam,  
voor zijn onderzoek Karnatische ritmiek als bron voor het onderwijs ten 
behoeve van de hedendaagse muziek. Promotor is prof. Richard Barret.  
De promotie vindt plaats bij Brunel University, Londen;

–  Henk Borgdorff, lector Kunsttheorie en onderzoek, voor zijn promotie  
met als onderwerp Artistiek onderzoek. Promotor is prof. Kitty Zijlmans,  
copromotor prof. Frans de Ruiter. De promotie vindt plaats aan de  
Universiteit Leiden.

–  Noël van Dooren, landschapsarchitect en docent aan de Academie  
van Bouwkunst, voor zijn onderzoek met als titel: Representing the future  
landscape of The Netherlands. Promotor is prof. dr. Erik de Jong,  
Wageningen University and Research Centre. 

In het kader van de Open Monumenten-
dagen in september opende de Academie 
van Bouwkunst haar deuren voor publiek. 
Het complex aan het Waterlooplein bestaat 
uit een rij 17e-eeuwse pakhuizen en een 
kantoor en vergadergebouw uit 1654 van 
Willem de Keyser. In 2007 is het complex 

door Claus en Kaan Architecten ingrijpend 
verbouwd. Naast een rondgang door de 
pakhuizen waren er tentoonstellingen van 
studentenwerk en activiteiten zoals een 
drukbezochte maquetteworkshop voor 
kinderen. 

Academie van Bouwkunst  
open op Monumentendagen



69

Wisselingen directies en studieleiding

Sytze van der Laan nieuwe directeur Filmacademie 
Filmproducent en studiodirecteur Sytze van der Laan is per 
november benoemd tot directeur van de Nederlandse Film en 
Televisie Academie, als opvolger van Willem Capteyn. Van der 
Laan was hiervoor directeur van Studio Hamburg Produktion, 
een van de grootse Duitse producenten voor film en televisie, 
en directielid van Studio Hamburg Holding.
Sytze van der Laan studeerde Politicologie aan de Universiteit 
van Amsterdam en Film in Los Angeles. Aansluitend werkte hij 
als filmcriticus en scenarioschrijver. Hij produceerde in Duits-
land diverse televisiefilms, series en internationale speelfilms 
die verschillende internationale filmprijzen wonnen. Met initi-
atieven als de Studio Hamburg Nachwuchspreis en het Haus 
der jungen Produzenten, een starthulp en brug naar de praktijk 
voor net afgestudeerde filmproducenten, heeft Van der Laan 
Studio Hamburg tot een kweekvijver voor jong talent gemaakt. 
Van der Laan is gastdocent voor scenarioschrijven en creative 
producing aan de filmacademies in Hamburg, München, Lud-
wigsburg en aan Binger Filmlab Amsterdam. Sinds 2004 maakt 
hij deel uit van de Telescoopcommissie van het Nederlands 
Filmfonds. Hij is lid van de Deutsche Filmakademie, de Euro-
pean Film Academy en de European Producers Club.

Barbara Van Lindt benoemd tot  
managing director DasArts
Barbara Van Lindt is per 1 mei aangetreden als managing di-
rector van DasArts – Master of Theatre. In deze functie heeft zij 
de dagelijkse leiding over de master en is zij verantwoordelijk 
voor de artistieke en onderwijskundige ontwikkeling van het 
studieprogramma van DasArts. Barbara Van Lindt studeerde 
filosofie en theaterwetenschap in Antwerpen en Leuven. Ze 
werkte mee aan Antwerpen Culturele Hoofdstad van Europa 
1993, als medewerker podiumkunsten. Ze deed ervaring op in 
verschillende kunstencentra: communicatie in Monty (Antwer-
pen), programmering in STUK (Leuven). In 1997 richtte Van 
Lindt in Amsterdam de theaterwerkplaats Gasthuis op, waar 
zij tot eind 2001 artistiek directeur was. In 2002 keerde Barbara 
Van Lindt terug naar België om in Antwerpen wp Zimmer te 
leiden, een werkplaats voor dans en performance. Sinds 2006 
werkte zij als programmamedewerker bij het Kunstenfestival-
desarts in Brussel. De afgelopen twee jaar was Barbara Van 
Lindt al betrokken bij DasArts als adviseur voor de studenten.

Nieuwe studieleiders opleiding Cultureel erfgoed
Jorna Kniese is de nieuwe studieleider propedeuse en Nancy 
van Asseldonk de nieuwe studieleider post-propedeuse van 
de bachelor Cultureel erfgoed. Nancy van Asseldonk kwam na 
haar studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Univer-
siteit van Amsterdam en een stage bij het Filmmuseum via 
Archimedia in aanraking met archief- en collectiebeheer. Ze 
werkte bij het Stadsarchief Amsterdam als adviseur archief-
beheer en recordmanagement. Ze volgde de postacademische 
opleiding Informatie- en documentatiemanagement aan de 
Erasmus Universiteit. Sinds 2007 is zij als docent Informatie-
management aan de Reinwardt Academie verbonden. Jorna 
Kniese studeerde Kunst- en cultuurbeleid aan de Hogeschool 
INHolland en werkte aansluitend als projectleider Tentoonstel-
lingen en coördinator Vrijwilligers bij Kasteel Groeneveld in 
Baarn. In deeltijd studeerde ze van 2004 tot 2009 Kunstgeschie-
denis aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2007 is ze als 
docent Publieksbegeleiding en tentoonstellen verbonden aan 
de Reinwardt Academie. 

Hans Verbugt neemt afscheid van Conservatorium
Per 1 september is Hans Verbugt afgetreden als hoofd Klassiek 
en adjunct-directeur van het Conservatorium van Amsterdam. 
Hij aanvaardde de functie van intendant bij de Filharmonie 
in Antwerpen. Verbugt (1961) was sinds 2001 verbonden aan 
het Conservatorium, aanvankelijk als adviseur en sinds enkele 
jaren als adjunct-directeur. Binnen deze functies was hij nauw 
betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe conservato-
riumgebouw.
In zijn opvolging is voorzien door de aanstelling van Michel 
Dispa (ad interim). Michel Dispa was vele jaren solo-cellist van 
het symfonieorkest van de Saarländischer Rundfunk te Saar-
brücken en van het Zweedse kamerorkest Camerata Roman. 
Sinds 1989 was Michel Dispa hoofdvakdocent aan meerdere 
conservatoria, waaronder het Conservatorium van Amsterdam. 
Van 2003 tot 2009 was hij hoofd Klassiek van het Prins Claus 
Conservatorium.

Marieke Timmermans  
nieuw hoofd Landschapsarchitectuur
Marieke Timmermans is in september aangetreden als hoofd 
van de opleiding Landschapsarchitectuur aan de Academie 
van Bouwkunst. Zij volgde Noël van Dooren op. Timmermans 
ontwikkelde zich na haar studie Landschapsarchitectuur aan 
de Amsterdamse Academie van Bouwkunst (1994, cum laude) 
tot een toonaangevend landschapsarchitect en bevlogen do-
cent. In 1998 richtte zij met Pepijn Godefroy het bureau Land-
scape Architects for Sale (LA4sale) op. Sinds 2008 concentreert 
zij zich als directeur van Indewei BV op bouwontwikkeling in 
het landschap. 

Sytze van der Laan

Barbara Van Lindt

Jorna Kniese Marieke Timmermans

Hans Verbugt

Nancy van Asseldonk
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In 2009 was het 125 jaar geleden dat het 
Amsterdamsch Conservatorium werd  
opgericht, en daarmee de basis werd  
gelegd voor het huidige Conservatorium 
van Amsterdam. Op 18 oktober werd het  
jubileumjaar geopend met een feestelijk 
programma rond de presentatie van het 
boek De onvoltooiden van Paul Witteman, 
met medewerking van studentenensem-

bles van het conservatorium. Dit was het 
startschot voor een seizoen vol festiviteiten 
en vooral veel muziek van studenten en 
docenten van alle afdelingen van het  
Conservatorium. Tevens was het jubileum-
jaar aanleiding om het nieuwe gebouw en 
de vier podia onder de aandacht te brengen 
van een breder publiek.

125 jaar Conservatorium 
van Amsterdam
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Studenten op VERS, openingsfeest van de AHK
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Nieuwe leden Raad van Toezicht
Dolf van den Brink is per 1 januari 2009 voorzitter van de Raad 
van Toezicht. Hij volgt daarmee Pauline Kruseman op, die in 
december 2008 afscheid nam. Ook Sytze Visser en Pim van den 
Berg legden hun lidmaatschap neer. De Raad verwelkomde in 
hun plaats drie nieuwe leden.

Willemijn Verloop (1970) studeerde Geschiedenis en  
Internationale betrekkingen aan respectievelijk de Universiteit 
Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Na betrekkingen 
bij de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de European 
Action Council for Peace in the Balkans, richtte zij in 1995 War 
Child op, waarvan zij tot eind 2009 lid van de directie was.  
Verloop is tevens actief als bestuurder van zes organisaties 
op het gebied van internationale solidariteit, mensenrechten, 
vredesopbouw, cultuur en ontwikkelingssamenwerking. In 
2007 werd Verloop Officier in de Orde van Oranje Nassau; in 
2008 ontving zij de Four Freedoms Award van de Roosevelt 
Stichting.

Maarten Kloos (1947) studeerde Bouwkunde aan de TU Delft 
en was eerder aan de AHK verbonden als hoofd Architectuur. 
Tevens werkte hij als architect bij bureaus in Amsterdam 
en Parijs en als docent aan de TU Delft. Kloos is bekend als 
publicist, architectuurcriticus, curator en organisator van het 
architectonisch debat in Nederland. In 1986 was hij een van 
de oprichters van ARCAM, waarvan hij tot op heden directeur 
is. Hij is bestuurslid van Stichting Het Van Doesburghuis en 
van Europan Nederland. In 2000 ontving Kloos de prestigieuze 
Rotterdam-Maaskantprijs.

Ernst W. Veen (1946) is sinds 1981 directeur van de Nationale 
Stichting De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Sinds 2003 is hij 
tevens directeur van de Hermitage. Hij studeerde Economie in 
Amsterdam en Londen, volgde de Sociale Academie in Am-
sterdam en de Officiersopleiding Cavalerie in Amersfoort. Veen 
ontving diverse onderscheidingen: zo is hij Officier in de Orde 
van Oranje Nassau, werd hij in Spanje benoemd tot Comman-
deur Merite Civil en ontving hij in 1998 de eerste IJ-Prijs. Veen 
bekleedt momenteel bestuursfuncties en commissariaten bij 
onder andere het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid,  
Stichting Amsterdam Partners en Amsterdam Sinfonietta. 

Bestuurlijke  
verant-
woording
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de missie en strategie  
van de instelling en stelt de kaders vast waarbinnen de directeuren van de  
instituten en het Servicebureau hun beleid voeren. Het College legt verant-
woording af aan de Raad van Toezicht. De voorzitter (en enig lid) van het 
College van Bestuur is in 2009 benoemd voor een tweede periode van vier 
jaar, eindigend in 2013. De bezoldiging van het College van Bestuur wordt  
vermeld in de jaarrekening. 

De bestuurlijke agenda van het College van Bestuur omvatte voor 2009  
de volgende hoofdpunten:

–  de herijking van het vorige Instellingsplan 2004-2007 en de eerste  
gedachtevorming voor een nieuw instellingsplan; 

–  de vormgeving van een bescheiden, effectieve planning & controlcyclus;
–  de bevordering van de samenwerking en de samenhang met en binnen 

het directieteam van de AHK;
–  de formulering van onderzoeksbeleid, met name in relatie tot de lectoraten 

en masteropleidingen;
–  de keuzevrijheid voor studenten;
–  de zakelijke beroepsvoorbereiding;
–  de versterking van de governance;
–  de huisvesting voor (buitenlandse) studenten.

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

Naast deze onderwerpen is onder meer aandacht uitgegaan naar de  
voor bereiding op een nieuw accreditatiestelsel, het nieuwe bekostigings-
systeem, de gevolgen van de economische recessie en de voorbereiding  
van een landelijk sectorplan kunstonderwijs (commissie Dijkgraaf). 

In 2009 is een nieuw medezeggenschapsreglement in werking getreden en 
de nieuwe Hogeschoolraad geïnstalleerd. Het College van Bestuur was aan-
wezig bij een deel van de eerste training van de nieuwe HR. Gedurende het 
jaar werd overleg gevoerd over onder andere het personeelsbeleid, het CvB- 
programma voor 2009 en de instellingstarieven 2010/2011.

Raad van  
Toezicht

Willemijn Verloop

Maarten Kloos

Ernst W. Veen



79

OrganogramThema’s
De Raad van Toezicht is in 2009 vier keer bijeen geweest, steeds te gast  
bij een van de faculteiten van de AHK. Daarbij werd de directeur van de  
betreffende faculteit in de gelegenheid gesteld de ontwikkelingen binnen 
zijn instituut toe te lichten. De Raad van Toezicht heeft in 2009 onder  
andere vergaderd in de verbouwde Reinwardt Academie en het nieuwe  
Conservatorium van Amsterdam. 
De Raad van Toezicht is door het College van Bestuur op de hoogte gehouden 
van interne en externe ontwikkelingen met betrekking tot de hogeschool.  
In het kader van externe ontwikkelingen is onder andere gesproken over  
de voorbereidingen van een sectorplan voor het kunstonderwijs en de door 
de HBO-Raad ingestelde commissie Dijkgraaf alsmede over de gevolgen 
voor de AHK van de wijziging in de bekostigingssystematiek voor het hoger 
onderwijs. De Raad van Toezicht heeft zich laten informeren over de voor- en 
nadelen van een instellingsaudit zoals in het nieuwe accreditatiestelsel 
mogelijk zal worden gemaakt. 
Wat betreft interne aangelegenheden werd onder gesproken over lectoraten 
en onderzoek, accreditaties, huisvestingsprojecten, vernieuwing van de  
medezeggenschap en het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Verder is 
met het College van Bestuur gesproken over het AHK-programma voor 2010. 
Mede naar aanleiding van de branchecode governance van de HBO-Raad 
heeft de Raad van Toezicht ingestemd met de door het College van Bestuur 
voorgelegde klokkenluidersregeling en integriteitscode. Ook werden  
reglementen voor de Raad van Toezicht en de auditcommissie vastgesteld.
De auditcommissie heeft met het College van Bestuur overleg gevoerd over 
de jaarrekening 2008, de prognose voor 2009 en de begroting voor 2010. 
Deze stukken zijn op voorspraak van de auditcommissie door de Raad van 
Toezicht goedgekeurd. Andere onderwerpen waarover de auditcommissie 
zich in 2009 heeft gebogen zijn de hoogte van het weerstandsvermogen,  
het risicomanagement en een verdere verbetering van de planning en  
controlcyclus.

Raad van Toezicht

College van Bestuur 

Hogeschoolraad

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

Secretaris College 
van Bestuur 
Directeur Servicebureau

Servicebureau
afdelingen:
personeel & organisatie
huisvesting & beheer
beleidsondersteuning
communicatie
financiën &
administratie
kwaliteitszorg
studentenzaken
ICT
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Excellent hoger onderwijs 
De AHK is een instelling voor hoger onderwijs, die de artistieke, onder-
wijskundige, intellectuele en materiële infrastructuur biedt voor het beste 
onderwijs aan getalenteerde studenten. Deze studenten leggen een grote 
belangstelling en enthousiasme aan de dag voor de kunsten en de cultuur, 
en willen zich daarvoor meer dan gemiddeld inzetten. De faculteiten van de 
hogeschool verzorgen hoogwaardige gespecialiseerde opleidingen, gericht 
op de 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 onderzoeks programma’s zijn daarbij het brandpunt waar 
het heden het culturele verleden ontmoet, en waar de toekomst wordt voor-
bereid; 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 vooropleidin-
gen, bacheloropleidingen, voortgezette opleidingen, masteropleidingen en 
promotieopleidingen die de AHK aanbiedt, zijn gericht op het scheppen, uit-
voeren, doceren en onderzoeken en bereiden de student voor op een carrière 
als kunstbeoefenaar en bemiddelaar. Daarbij zorgen onderscheiden artis-
tieke en onderwijskundige visies voor op maat toegesneden programma’s.

De faculteiten van de hogeschool verzekeren de geborgenheid en eigen-
heid 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 metier wordt gepaard aan de oriënta-
tie 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 ver-
scheidenheid 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 samen-
leving en de snel veranderende wereld. Met het oog op de optimalisering 

Missie

Hogeschool-
raad
Begin 2009 werd het nieuwe Medezeggenschapsreglement van kracht. 
De Centrale Medezeggenschapsraad werd Hogeschoolraad. Leden van de 
Hogeschoolraad worden rechtstreeks gekozen, en niet meer afgevaardigd 
uit een Faculteitsraad. In maart vonden verkiezingen plaats. In april ging 
een bijna volledig vernieuwde Hogeschoolraad van start. Elisabeth Boen-
der (docent aan de Theaterschool) werd gekozen tot voorzitter en Annelou 
Neervoort (student aan de Academie voor Beeldende Vorming) tot vice-
voorzitter.
De vernieuwde Raad organiseerde in september een training met als hoofd-
doel de speerpunten vaststellen voor een jaarplan. De gekozen thema’s zijn: 
communicatie binnen de AHK; arbobeleid en werkdruk; voorbereiding op de 
beroepspraktijk; medezeggenschapsstructuur; financiën. In oktober trad ook 
een nieuwe ambtelijk secretaris aan, Eva Traa, student aan het Conservato-
rium van Amsterdam. 
In 2009 heeft de Centrale Medezeggenschapsraad nog één keer overleg 
gehad met het College van Bestuur. De in april ingestelde Hogeschoolraad 
heeft drie keer overlegd met het College van Bestuur. De Raad heeft inge-
stemd met de begroting 2009 en met de instellingstarieven voor het college-
geld voor het studiejaar 2010-2011. De Raad heeft een nieuw kiesreglement 
vastgesteld. Naast de algemene bespreking van de gang van zaken in de 
hogeschool is in het bijzonder gesproken over het CvB programma 2009 en 
over het personeelsbeleid.

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 onont-
beerlijk 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 onder-
wijsomgeving elkaar kruisen ten behoeve van de professionele ontwikkeling 
en vorming van de studenten tot kritische en veelzijdige kunstenaars en 
bemiddelaars.
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Raad van  
Toezicht

Commissies  
van Advies
Academie van Bouwkunst
Edo Arnoldussen, 
directeur Gemeenschappelijk Ontwikkelings-
bedrijf van het Rijk 
Dick van Gameren, 
architect, De Architectengroep Amsterdam, 
tot medio 2009
Maurits de Hoog, 
stedenbouwkundige, Dienst Ruimtelijke 
Ordening Gemeente Amsterdam
Sjoerd Soeters, 
architect, Soeters van Eldonk Ponec Amster-
dam, tot medio 2009
Eric Luijten, 
landschapsarchitect, hoogleraar leerstoel 
Belvedère, TU Delft, tot medio 2009

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
Leen Vleggeert (voorzitter),  
oud-burgemeester, voormalig interim-direc-
teur Hogeschool voor Muziek en Theater, 
Rotterdam en interim-directeur Rotterdams 
Philharmonisch Orkest 
Saskia Bruines, 
voormalig bestuursvoorzitter Kunstconnectie 
en voormalig wethouder Cultuur in Amster-
dam, freelance onderzoeker en adviseur
Jan-Willem Loot, 
directeur Koninklijk Concertgebouworkest 
Henk Meutgeert, 
dirigent en artistiek leider The Jazz Orches-
tra of the Concertgebouw 

Ernst Mulder, 
docent Wetenschapsfilosofie, Universiteit 
van Amsterdam 
Jan Willem Sligting,  
programmeur Paradiso Amsterdam, tot mei
Sieuwert Verster, 
directeur Orkest van de 18e Eeuw

Nederlandse Film en Televisie  
Academie
Job ter Burg, editor
Petra Goedings, producent
Mieke de Jong, scenarist
Hans van Helden, visual effects supervisor
Aliona van der Horst, documentairemaker
Paula van der Oest, regisseur
Peter Schrurs, directeur VPRO 

Reinwardt Academie
Arnout Weeda (voorzitter),  
organisatieadviseur, tot december
Peter Sigmond, 
voormalig directeur Collecties Rijksmuseum 
Amsterdam (voorzitter), vanaf december
Richard Hermans, 
directeur Erfgoed Nederland
Anke van der Laan, 
hoofd presentatie Frans Hals Museum,  
tot december
Steph Scholten, 
hoogleraar erfgoedstudies Universiteit van 
Amsterdam, vanaf december
Siebe Weide, 
directeur Nederlandse Museumvereniging

de Theaterschool
Ruud Nederveen (voorzitter), 
directeur brancheorganisatie voor de dans 
(DOD), gemeenteraadslid Amsterdam,  
tot oktober
Carel Alons (voorzitter), 
voormalig directeur Ro Theater, voormalig 
voorzitter van het College van Bestuur van 

Samenstelling Hogeschoolraad

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

Studentleden
Stijn Berkouwer, 
Conservatorium van Amsterdam (vanaf april)

Hans Busstra, 
Nederlandse Film en Televisie Academie  
(tot april)
Sophie van Hoorn, 
de Theaterschool (vanaf april)
Gijs Moest, 
Reinwardt Academie (tot april)
Annelou Neervoort, 
Academie voor Beeldende Vorming,  
vice-voorzitter (vanaf april)
Jurrian Knijtijzer, 
Academie van Bouwkunst
Edwin Paarlberg, 
Conservatorium van Amsterdam (tot april)
Florentijn van Panhuis, 
Academie voor Beeldende Vorming,  
vice-voorzitter (tot april)

Ambtelijk secretaris
Eva Traa 
(vanaf oktober)
Eleonora van Vloten 
(tot oktober)

Dolf van den Brink, 
hoogleraar Financial Institutions Universiteit 
van Amsterdam, lid auditcommissie (voorzit-
ter)
Adriana Esmeijer, 
directeur Prins Bernhard Cultuurfonds
Robert Israel, 
consultant integriteit financiële dienstverle-
ning, voorzitter auditcommissie

Maarten Kloos, 
directeur ARCAM Reina Spier-van der Woude, 
jurist
Ernst W. Veen, 
directeur Nationale Stichting De Nieuwe Kerk 
en museum de Hermitage Amsterdam
Willemijn Verloop,  
oprichter War Child
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Academie van Bouwkunst
Directie: Aart Oxenaar
Staf: 
Dorien Letschert, faculteitsmanager
Patricia Ruisch, onderwijscoördinator
Studieleiding: 
Rogier van den Berg, hoofd opleiding 
Stedenbouw
Noël van Dooren, hoofd opleiding  
Landschapsarchitectuur, tot september
Machiel Spaan, hoofd opleiding  
Architectuur
Marieke Timmermans, hoofd opleiding 
Landschapsarchitectuur, vanaf september

Academie voor Beeldende  
Vorming
Directie: Robert Smit 
Studieleiding: 
Melvin Crone, Kunst en cultuur 
Angelique de Heus, Overdracht 
Leo Vroegindeweij, Beeldende kunst  
en vormgeving

Conservatorium van Amsterdam
Directie: Hans van Beers, 
Ruud van Dijk, adjunct-directeur, hoofd 
Jazz en Popmuziek 
Hans Verbugt, adjunct-directeur, hoofd 

Klassiek en opleiding Docent muziek, tot 
september
Michel Dispa, adjunct-directeur, hoofd 
Klassiek en opleiding Docent muziek, a.i. 
vanaf september

Nederlandse Film en Televisie  
Academie
Directie: Willem Capteyn, tot november
Sytze van der Laan, vanaf november
Studieleiding: 
Rob Arends, Scenario 
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

Reinwardt Academie
Directie: Theo Thomassen, tot mei
Gert Loomeijer, ad interim, vanaf mei
Management team:
Nancy van Asseldonk, studieleider 
postpropedeuse, vanaf augustus
Jorna Kniese, studieleider propedeuse, 
vanaf augustus
Tim Lechner, hoofd bedrijfsvoering
Peter van Mensch, lector en course 
director masteropleiding

de Theaterschool
Directie: André Veltkamp, directeur, 
hoofd Theater 
Leontien Wiering, adjunct-directeur,  
hoofd Dans
Aafje Terwey, adjunct-directeur, hoofd 
Scenografie, Techniek en Productie en  
onderwijsondersteunende afdelingen
Studieleiding: 
Eddi de Bie, Jazz- en musicaldans 
Jappe Claes, Regie 
Freek van Duyn, managing director  
DasArts ad interim, tot mei
Jeroen Fabius, Amsterdam Master of  
Choreography
Jopie de Groot, Docent dans 
Peter de Kimpe, Scenografie 
Barbara Van Lindt, managing director 
DasArts, vanaf mei
Angela Linssen, Moderne  

theaterdans 
Bruin Otten, Theaterdocent 
Loes van der Pligt, Mime 
Gabriel Smeets, School voor Nieuwe 
Dans Ontwikkeling 
Vicki Summers, Nationale Balletacademie 
Meral Taygun, TINT lab 
Gwenoële Trapman, Productie  
podiumkunsten 
Ruut Weismann, Amsterdamse  
Toneelschool & Kleinkunstacademie 
Eddy Westerbeek, Techniek en theater 

Master Kunsteducatie
Eindverantwoordelijk:
Folkert Haanstra, lector Kunst- en cul-
tuureducatie
Studieleiding: Maria Wüst

Lectoren
Mieke Bernink, Film
Henk Borgdorff, Kunsttheorie en  
onderzoek
Folkert Haanstra,  
Kunst- en cultuureducatie
Henk Hartzema, Design in Urbanism
Marijke Hoogenboom, Kunstpraktijk  
en artistieke ontwikkeling
Peter van Mensch, Cultureel erfgoed
Michiel Schuijer, Muziek

Servicebureau 
Directie: Patrick Waller 
Bridget Kievits, secretaris College van 
Bestuur
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

Directies,  
studieleiding  
en staf

de AHK, vanaf oktober
Mirjam Grote Gansey, 
scenograaf, docent Frank Mohr Instituut
Titus Muizelaar, 
acteur en regisseur  
Gerardjan Rijnders,  
theatermaker
Marion Schiffers, 
directeur jongerentheater 020
Pieter C. Scholten, 
artistiek leider Emio Greco I PC, tot oktober

DasArts Council
Anke Bangma, 
lid Raad van Toezicht van Huis & Festival 
aan de Werf, Utrecht; Associate Profes-
sor National Academy of the Arts, Bergen, 
Noorwegen
Marijke Hoogenboom, 
lector Kunstpraktijk en artistieke  

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

master Kunsteducatie
Peggy Brandon, 
directeur Mocca
Antoine Gerrits, 
senior projectleider Cultuurnetwerk Neder-
land
Marga Wobma-Helmich, 
adjunct-directeur Het Muziektheater  
Amsterdam
Britt Thomassen, 
educatief medewerker Filmmuseum
Saundra Williams, programmeur Women Inc, 
Cultuurfabriek
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Isat-code Opleiding Accreditatie t/m 
70038 master Museologie *) 20-12-2010
49117 master Kunsteducatie 02-10-2011
44739 master Muziek
  Klassieke muziek, Jazz, Popmuziek, Oude muziek,  

Theaterzanger/singerperformer, Composing for Film 24-07-2012
49103 master Choreografie 31-12-2013
49105 master Opera 16-07-2014
44874 master Theater 09-06-2015
44733 master Film 31-08-2015
44336 master Architectuur 21-09-2015
44337 master Landschapsarchitectuur 21-09-2015
44338 master Stedenbouw 21-09-2015

Onderwijs Keuzevakken
Alle studenten kunnen vanaf het 
tweede studiejaar deelnemen aan 
het AHK-keuzevakkenprogramma. 
Doel van het programma is het ver-
diepen en/of verbreden van kennis 
over kunstdisciplines, het trainen 
van specifieke kunstvakgerelateerde 
vaardigheden, het stimuleren van 
professioneel-maatschappelijke 
competenties en het verkennen van 
interdisciplinaire kunstvormen.

Programma 2009:
– Mediacultuur
– Kracht van theater
– Interdisciplinair project
– De Professional
– Mythen en sagen
– Walking out of the image
– Perceptie in film
– Acrobatiek
– Koorproject
– Werelden van muziek
– Philosophy of art
– Nieuwe kunst in oude steden
– Lezingenreeks/luisterreeksen
– Ideas First
– Taalverzorging
– Sounds in the Arts
– Droombeelden
– Presentatie
– De wereld gekleed
– Grafiek
– Faalangst
– Imagination
– Wat is normaal?
– Kunstfilosofie
– Theaterbelevenissen

Aan het programma hebben 286  
studenten deelgenomen; 254 van 
hen hebben het keuzevak met  
succes afgerond.

Practicum Generale Fonds
Het Practicum Generale Fonds heeft 
als doel studenten te stimuleren 
buiten hun reguliere opleidingspro-
gramma samenwerking aan te gaan 
met studenten van andere studie-
richtingen en projecten te realiseren 
die onderzoekend zijn en de grenzen 
van de disciplines overschrijden. Dit 
resulteert in multidisciplinaire pro-
jecten in de vorm van dans-/theater-
voorstellingen, installaties, tentoon-
stellingen, film enz. Het budget biedt 
ruimte voor circa zestien projecten 
met een toekenning van maximaal  
€ 925 per project. De beoordelings-
commissie bestaat uit studieleiders 
en docenten van drie faculteiten 
en een beleidsmedewerker van het 
Servicebureau. De volgende projec-
ten zijn in 2009 gehonoreerd met 
een toekenning uit het Practicum 
Generale Fonds:

Conservatorium van Amsterdam
Orpheus 2010 van Sean Winters

Nederlandse Film en Televisie  
Academie 
Dwalen door Nederland van  
Tim Snijders

de Theaterschool
Unpolitely Close van Anouke de 
Groot, (regie)
DNA in Motion van Lea Martini  
(choreografie) 
While I’m Here/ Let Me Travel van  
Judith Jacobs (docent dans)
Comic Live Project van Simon  
Tanguy (choreografie)
Cuerpos Celestes/ Celestial Bodies 
van Rodrigo Sobarzo de Larraechea  
(choreografie)

Bacheloropleidingen

Masteropleidingen

Opleidingenaanbod per 1 januari 2010

Opleidingenaanbod per 1 januari 2010

*) niet- 
bekostigde, 
postinitiële 
master-
opleiding

Isat-code Opleiding Accreditatie t/m
39112 Docent muziek 31-12-2010
34739 Muziek
 Klassieke muziek, Jazz, Popmuziek, Oude muziek  31-12-2010
34798 Dans
  Klassieke dans, Moderne theaterdans,  

Jazz- en musicaldans, Choreografie 31-12-2013
34940 Docent dans 31-12-2013
39100 Docent beeldende kunst en vormgeving 31-12-2014
34735 Cultureel erfgoed 31-12-2014
34733 Film en televisie
  Regie Fictie/Documentaire, Productie, Scenario,  

Camera/Licht, Production design, Sound design,  
Montage, Interactieve media/Visual effects (IMVFX) 31-12-2014

34860 Theater
  Toneel en kleinkunst, Mime, Regie, Scenografie,  

Techniek en theater, Productie podiumkunsten 31-12-2015
34745 Docent drama 31-12-2015
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Studenten
Populatie
Totaal aantal studenten AHK
(peildatum 1 oktober 2009)

Man-vrouwverhouding

* Wanneer 
studenten 
onderwijs 
volgen bij 
twee oplei-
dingen, is 
de tweede 
richting  
buiten de  
telling  
gelaten. 

** Bij de 
master 
Museologie 
waren 58 
studenten in-
geschreven. 
Deze zijn 
niet mee-
genomen in 
de totalen 
omdat het 
een niet-
bekostigde 
opleiding 
betreft. 

 2009 2008 2007 2006
studentenaantal 2966 2940 2897 2880

Selectiviteit en instroom masteropleidingen
(peildatum instroom 1 oktober 2009)

kandidaten instroom 

75 50

131 48

22 7
34 15
37 8
31 15

Leeftijdsopbouw bachelor- en masterstudenten

 2009 2008 2007 2006
<18 52 65 61 50
18-20 673 644 659 655
21-23 892 895 837 805
24-26 620 595 627 606
>27 729 741 713 764

Aantal studenten per faculteit
(peildatum 1 oktober 2009) *

189 151 -- 340

696 13  215 924

284 -- 11 295
511 59 ** 570
546 -- 24 570

-- -- 227 227
-- -- 40 40
2226 223 517 2966

totaal

Academie voor  
Beeldende Vorming
Conservatorium  
van Amsterdam
Nederlandse Film en 
Televisie Academie
Reinwardt Academie
de Theaterschool
Academie van  
Bouwkunst
Master Kunsteducatie
Totaal

bachelor-
opleidingen 
voltijd

bachelor-
opleidingen 
deeltijd

master-
opleidingen

Selectiviteit

Selectiviteit en instroom bacheloropleidingen
(peildatum instroom 1 oktober 2009)

Academie voor  
Beeldende Vorming
Conservatorium  
van Amsterdam
Nederlandse Film en 
Televisie Academie
Reinwardt Academie
de Theaterschool

kandidaten instroom 

172 106

1582 219

448 71
n.v.t. 187
1942 156

Academie van  
Bouwkunst
Conservatorium  
van Amsterdam
Nederlandse Film en 
Televisie Academie
Reinwardt Academie
de Theaterschool
Kunsteducatie

Nationaliteit

77% 15%  8%

Nederlands
2289

2009

2008

2007

2006

Europese 
Unie 452

Niet Europese 
Unie 225

Mannen 43%  1271                         Vrouwen 57%  1695 

Mannen 43%  1257                         Vrouwen 57%  1683 

Mannen 43%  1245                         Vrouwen 57%  1652 

Mannen 43%  1237                         Vrouwen 57%  1643 
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Vooropleidingen 
Aantallen leerlingen
(peildatum 1 oktober 2009)

De Nationale Balletacademie kent een achtjarig voortraject, gericht op klas-
siek ballet. De 5 o’clock class is een tweejarig traject, gericht op moderne 
theaterdans, jazz- en musicaldans, docent dans en choreografie. Vooraf-
gaand aan de 5 o’clock class zijn er cursussen voor jongere leerlingen, de 
junior groep en de teen groep. De 5 o’clock class wordt gegeven in Amster-
dam Zuidoost en wordt mede gefinancierd door de gemeente Amsterdam 
en het stadsdeel Zuidoost. In 2009 zijn vijftien deelnemers van de 5 o’clock 
class aangenomen in bacheloropleidingen in het kunstvakonderwijs; negen 
bij een van de dansopleidingen van de AHK en zes bij andere dansacade-
mies. 
Het Conservatorium van Amsterdam heeft een afdeling Jong Talent,  
bestaande uit de Sweelinck Academie (klassiek) en het Junior Jazz College 
(jazz), beide bestemd voor leerlingen van 10 tot 16 jaar. 
Leerlingen in de leeftijd van 16 tot 18 jaar kunnen zich in de reguliere  
vooropleiding voorbereiden op toelating tot de bachelorstudie.
Jaarlijks wordt beoordeeld of de leerlingen voldoende ontwikkeling doorma-
ken 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 2009 toegelaten studenten in de dansopleidingen van de Thea-
terschool waren er 12 afkomstig uit eigen voortrajecten. Bij het Conservato-
rium van Amsterdam kwamen 46 nieuwe eerstejaarsstudenten uit de eigen 
vooropleidingen.

Nationale  
Balletacademie
(de Theaterschool)
5 o’clock class 
(de Theaterschool)
vooropleiding Muziek 
(Conservatorium van 
Amsterdam)
afdeling Jong talent 
(Conservatorium van 
Amsterdam) 

100 96 97 113

39 36 36 25

85 88 90 67

78 73 69 39

2009 2008 2007 2006

Bij alle bacheloropleidingen van de AHK is een regeling bindend studiead-
vies van kracht. Ondanks zorgvuldige selectieprocedures kan een beperkt 
aantal studenten de studie bij onvoldoende studieresultaten na het eerste 
jaar niet voort zetten.

Bindend studieadviezen propedeutische fase

Academie voor  
Beeldende Vorming
Conservatorium  
van Amsterdam
Nederlandse Film en 
Televisie Academie
Reinwardt Academie
de Theaterschool
Totaal

2008/2009 2007/2008 2006/2007

8 4 10

3 3 3

0 0 3
5 14 15
14 10 5
30 31 36

Rendement 
In bijgaande tabel zijn de aantallen afgestudeerden opgenomen per studie-
jaar. De aantallen uitvallers betreffen de gehele studentenpopulatie, inclusief 
de propedeutische fase.

Academie voor Beeldende Vorming
afgestudeerden
uitvallers 
Conservatorium van Amsterdam 
afgestudeerden
uitvallers
Nederlandse Film en 
Televisie Academie
afgestudeerden 
uitvallers
Reinwardt Academie
afgestudeerden 
uitvallers
de Theaterschool 
afgestudeerden
uitvallers
Academie van Bouwkunst
afgestudeerden 
uitvallers
master Kunsteducatie
afgestudeerden
uitvallers 

2008-2009 2007-2008  2006-2007

69 79 70
48 30 48

227 204  224
91 87 89
  

62 54 65
12 7  16

82 60 37
55 46 65

133 126 112
61 67 45

22 20 28
51 45  39

8 8 --
6 4 2



93

Eén in 2009 ingediend bezwaarschrift is door het College van Bestuur  
afgehandeld.

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

Studie + Handicap 
Met de aanstelling van een coördinator Studie + Handicap per januari is de 
aanzet gegeven voor een structurele inbedding van het beleid en de voor-
zieningen voor studenten met een functiebeperking. De coördinator geeft 
individuele adviezen en begeleiding aan studenten, docenten,  
decanen en studieleiders. Hiervan hebben vijftien studenten gebruik  
gemaakt (Academie voor Beeldende Vorming, Reinwardt Academie, Film-
academie en Academie van Bouwkunst). Het ging daarbij zowel om het 
verbeteren van studievaardigheden als om aanpassingen in de studievoor-
waarden of faciliteiten.

Daarnaast zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
–  een cursus faalangst, verzorgd in samenwerking met het bureau studen-

tenpsychologen van de Universiteit van Amsterdam, met tien deelnemers 
van de Academie voor Beeldende Vorming, de Academie van Bouwkunst 
en het Conservatorium van Amsterdam; 

–  het keuzevak Beperking of bron van inspiratie? over hoe studenten hun 
beperking positief kunnen inzetten bij hun studie, kunstenaarschap en 
toekomstige carrière en hoe zij zich kunnen onderscheiden van anderen; 

–  voor studenten met dyslexie is het softwareprogramma Kurzweil aange-
schaft (voorlezen teksten, hulpmiddelen bij tekstbegrip, beeldscherm-
instellingen etc.); 

–  een studiemiddag met de studentendecanen over een samenhangend 
aanbod op het gebied van Handicap + Studie, onder meer door het instel-
len van een standaardprocedure voor aanpassingen in het onderwijs, 
inhoudelijk en facilitair.

Afstudeerfonds
In 2009 is aan één student een tegemoetkoming uit het Afstudeerfonds  
toegekend. Drie studenten ontvingen nog een tegemoetkoming op basis 
van een toekenning uit 2008.

College van beroep voor de examens
De AHK-kamer van het Gezamenlijke College van beroep voor de examens 
(Cobex) van de Gerrit Rietveld Academie en de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten heeft zeven beroepsschriften ontvangen naar aanleiding 
van besluiten tot een bindend studieadvies. In vijf gevallen is een minnelijke 
schikking getroffen. Dit betrof vier studenten van de Reinwardt Academie 
en één student van de Academie voor Beeldende Vorming. De overige twee 
zaken betroffen studenten van de Theaterschool. Hiervan is één beroep 
niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de indieningsdatum. 
Het andere beroep is door de Cobex in een zitting behandeld; het beroep is 
ongegrond verklaard.

Adviescommissie bezwaarschriften
Naar aanleiding van een door de adviescommissie bezwaarschriften ex 
artikel 7:13 Awb in 2008 ongegrond verklaard bezwaar heeft de betreffende 
ex-student beroep ingediend bij het College van beroep voor het hoger  
onderwijs. Deze heeft het beroep ongegrond verklaard.

Gemiddelde studieduur

2008/2009 2007/2008 2006/2007

3,6 3,7 3,7

3,4 4,0 4,0

4,0 4,1 4,2
4,0 4,3 4,2
4,0 4,3 4,3

2008/2009 2007/2008 2006/2007
1,5 1,8 --
4,6 5,7 5,6

1,8 2,0 --

1,8 2,3 2,3

Academie voor  
Beeldende Vorming
Conservatorium  
van Amsterdam
Nederlandse Film en 
Televisie Academie
Reinwardt Academie
de Theaterschool

de Theaterschool
Academie van  
Bouwkunst
Master Kunsteducatie
Conservatorium  
van Amsterdam

Berekend is de periode tussen het jaar van de eerste inschrijving en het 
einde van het jaar van afstuderen. Bij de berekening is geen rekening  
gehouden met tijdelijke onderbrekingen van de studie.

De gemiddelde studieduur kan door vrijstellingen lager zijn dan de  
normatieve studieduur.

Bacheloropleidingen

Masteropleidingen
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Arbeidsmarkt 
afgestudeerden

Werkloos Werkzaam 
op niveau 
van de 
opleiding

Indien
werkzaam: 
binnen  
vakgebied

Indien
werkzaam: 
buiten 
vakgebied

Indien
werkzaam: 
binnen 
en buiten 
vakgebied

Jaarlijks neemt de AHK deel aan de Kunstenmonitor, het landelijke  
onderzoek onder alumni. Eind 2009 is de monitor 2008 gepubliceerd, die  
de resultaten weergeeft van de afgestudeerden uit 2006-2007. Dit onderzoek 
heeft enkel betrekking op de bacheloropleidingen.

Conservatorium van Amsterdam
–  Anna-Magdalena den Herder (altviool), Kersjes-vioolbeurs
–  Jeroen Veerman (altviool), tweede prijs, Fraukje Weishaupt (klarinet), 

tweede prijs, Nationaal concours van de Stichting Jong Muziektalent 
Nederland

–  Annemiek van der Ven (koordirectie), vocaal kwintet Wishful Singing, 
eerste prijs, Tolosa Choral Contest, Spanje; publiekswinnaar, Cultuurtalent 
Gezocht, Nederland 2

–  Francesca Thompson (blokfluit), tweede prijs in de solo-categorie,  
International Competition of Contemporary Chamber Music, Krakau 

–  Pablo Marquez Caraballo (orgel), derde prijs, Buxtehude Orgelconcours, 
Lübeck

–  David Schlaffke (klavecimbel), tweede prijs, en Gijs Boelen (orgel),  
derde prijs, ´IX Internationaler Gottfried-Silbermann Orgelwettbewerb’  
in Freiberg

–  David Boos (orgel), derde prijs, Internationaal Schnitger Orgelconcours, 
Alkmaar

–  Andrea Voets (harp), eerste prijs; Amke te Wies (cello), eerste prijs; Anton 
Spronk, Emma Kroon en Emma Besselaar (cello), tweede prijs; Fraukje 
Weishaupt (klarinet), eerste prijs, IPMC-concours Stichting Jong Muziek-
talent Nederland

–  Charlotte Marck (orgel), derde prijs, Hinsz Compositie Concours
–  Christian Pabst, David Andres, Andreas Klein, Christian Pabst Trio, eerste 

prijs, Amersfoort Jazz Talent Award 
–  Johannes Möller (gitar), Euopean Guitar Award, Dresden 
–  Etay Waisman (tenorsaxofoon), Charly Roussel (contrabas) en Eddie  

Jensen (drums), ensemble WEIZZ, eerste prijs, Morris Kliphuis (hoorn), 
beste solist, Keep an Eye Jazz Award, Amsterdam 

–  Keti Roinishvili (cello), tweede prijs, Internationaal Servais Concours, Gent
–  Lars Niederstrasser (saxofoon), beurs, Deutscher Musikwettbewerb 
–  Amarins Wierdsma (viool), eerste prijs, Prinses Christina Concours West 1 

in de categorie 15 t/m 19 jaar
–  Melissa Venema (trompet), eerste prijs; Amke te Wies (cello), derde prijs, 

Prinses Christina Concours West 2 in de categorie 12 t/m 14 jaar 
–  duo Jeanine van Amsterdam (viool) en Vincent van Amsterdam  

(accordeon), tweede prijs; Camiel Boomsma (piano), tweede prijs;  
Elisabeth Waverijn (piano), Emma Besselaar (cello) en Bram Buitenkant 
(piano), aanmoedigingsprijzen, Prinses Christina Concours West 2 in  
de categorie 15 t/m 19 jaar

–  Haejin Park ( viool), eerste prijs en publieksprijs, Prinses Christina  
Concours Oost in de categorie 12 t/m 14 jaar

–  Kim Spierenburg (viool), derde prijs, Prinses Christina Concours Oost in  
de categorie 15 t/m 19 jaar, 

–  Andrea Voets (harp), eerste prijs; Servaas Jessen (contrabas), Prinses 
Christina Concours Oost in de categorie ‘conservatorium’

–  Saeko Oguma, eerste prijs; Anna-Magdalena den Herder en Marc Sabbah, 
tweede prijs; Joost Keizer, eerste prijs voor de beste vertolking van het 
verplichte werk van Louis Toebosch, Eerste Nationaal Altvioolconcours, 
Amsterdam

–  Lars Niederstrasser, Peter Vigh, Kirstin Niederstrasser en Eva van  
Grinsven, Berlage Saxophone Quartet, eerste prijs, Selmer Saxofoon-
kwartetten Concours, Enschede.

Prijzen

Academie voor Beeldende Vorming
Conservatorium van Amsterdam
Nederlandse Film en Televisie Academie
Reinwardt Academie
de Theaterschool theater
de Theaterschool dans

0% 92% 65% 29% 6%
9% 88% 76% 20% 4%
9% 86% 70% 17% 13%
0% 60% 47% 5% 47%
5% 81%  65% 35% 0%
14% 67% 64% 36% 0% 

Prijzen behaald door studenten

Academie voor Beeldende Vorming
- Marjolein van Damme, eerste prijs, Nederland leest, Nederland ontwerpt

Academie van Bouwkunst
–  Dingeman Deijs, gedeelde eerste prijs, Archiprix
–  Katherine Engelen, Claire Laeremans en Ellen Steenwegen,  

Bouwfonds Ontwerpprijsvraag
–  Nina Scherer, Jorrit Steetskamp, Sanneke van Wijk, Jan-Geert Baan en 

Eric-Jan Bijlard, derde prijs, Vrijstaat Amsterdam
–  Svetlana Tsygankova, Snelontwerpprijs museumnacht 
–  Jolijn Valk, Jurrian Knijtijzer en Geurt Holdijk, Publieksprijs ‘t Vaneker 
–  Derk van der Velden, eervolle vermelding Archiprix 
–  Sebastian van Berkel, Hilda van Gortel, Annemarijn Haarink, Wouter 

Schipper-Ott, Bas Schuit en Pauline Wieringa, Bouwkunst bouwt voor de 
buurt
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–  Anne Guus Teerhuis, hoofdprijs; Sri Hanuraga, tweede prijs, YPF Jazz 
Pianoconcours

–  Yukie Yamaguchi (viool), Keiko Shichijo (fortepiano) en Gideon den Herder 
(cello), Trio Otono, eerste prijs, Early Music Competition ‘À tre’,  
Trossingen 

–  Leerlingen van het Junior Jazz College Casper Tromp (piano), beste muzi-
kant; JJC Ensemble 2, o.l.v. Peter Guidi, beste ensemble, IJAZZ Award

–  Sanne Huijbregts (zang), Jazz Focus Big Band o.l.v. Peter Guidi, beste 
solist, Meer Jazz Big Band Concours, Hoofddorp. 

Nederlandse Film en Televisie Academie
–  Daan Bakker, Derk-Jan Warrink, Constant van Panhuys, Nassenstein Start-

prijs (Endemol), eindexamenfestival NFTA, Amsterdam voor Jacco’s Film
–  Constant van Panhuys en Derk-Jan Warrink, NVS Award, Nederlands Film 

Festival, Utrecht voor Jacco’s Film
–  Menno Otten, VPRO Documentaire Prijs, eindexamenfestival NFTA,  

Amsterdam voor In een Vergeten Moment
–  Lennart Verstegen, VCP-Kodak Student Commercial Award, eindexamen-

festival NFTA, Amsterdam voor Visser Sil
–  Peter Hoogendoorn, Cineville Publieksprijs, eindexamenfestival NFTA, 

Amsterdam; IJzeren Haring, Leids Film Festival, Leiden voor Wes
–  Timur Ismailov, Best Director Award, ArtKino, Moskou; Pathé Tuschinski 

Award, Nederlands Film Festival, Utrecht; Special Prize of the Student 
Jury en Audience award, International Festival of Student Films VGIK, 
Moskou; Best Film, Scenecs IFF, Amersfoort; Grand Prix, International 
Festival of Short Films, Tîrgu-Mureş, Roemenië; Best Short Film, Gijón 
International Film Festival, Gijón, Spanje; Golden Lion Award, eerste prijs, 
Taipei County International Film Festival of Student Films, Taipei, Taiwan 
voor Bingo

Reinwardt Academie
- Sophie de Weger, Samuel von Quicchebergprijs

De Theaterschool
–  Lotte de Beer, Ton Lutz Prijs voor het grootste regietalent voor Häuptling 

Abendwind/Vent du Soir

Master Kunsteducatie
–  Marike Hoekstra, nominatie Max van der Kamp-scriptieprijs

Prijzen behaald door afgestudeerden  
(tot 5 jaar na afstuderen)

Conservatorium van Amsterdam
–  Joël Waterman (altviool), Ensemble Caméléon, eerste prijs, De Kersjesprijs 
–  Natalia Dominguez Rangel (compositie), eerste prijs, Tera de Marez  

Oyensprijs
–  Laila Sbaiti (zang), eerste prijs, Tiende Deutekom Operaconcours
–  Julien Wolfs (klavecimbel), Ensemble Estampes, eerste prijs; Tomokazu 

Ujigawa (blokfluit), Rie Kimura (barokviool), Aya Fukuma (klavecimbel) en 
Bob Smith (barokcello en viola da gamba), Ensemble Diamanté, tweede 
prijs, Musica Antiqua Concours, Brugge 

–  Erik Bosgraaf (blokfluit), duo Bosgraaf en Elias, eerste prijs, Grachtenfesti-
valprijs

–  Tineke Postma (saxofoon), revelatieprijs en publieksprijs, Jazz à Juan, 
Frankrijk

–  Matthias Havinga (orgel), eerste prijs, Third Kotka International Organ 
Competition

–  Jana Machalett (fluit), Martina Forni (altviool), Miriam Overlach (harp),  
Eke van Spiegel (viool), Örs Köszeghy (cello), Ensemble Lumaka prijs van 
de serie Het Debuut

Nederlandse Film en Televisie Academie
–  Martijn Maria Smits (regie), Gouden Kalf Beste Televisiefilm, Utrecht voor 

Anvers
–  Daniël Bouquet (camera), Gouden Kalf Beste Camera, Utrecht voor  

Nothing Personal
–  Ina van Beek (regie), Interfilm Documentary Award, Berlijn voor  

Grijsgedraaid

De Theaterschool
–  Pere Faura (School voor Nieuwe Dansontwikkeling), Charlotte Köhler Prijs, 

Prins Bernhard Cultuurfonds
–  Alex Klaassen, (Kleinkunstacademie), Neerlands Hoop Cabaretprijs voor 

Eindelijk alleen
–  José Manuel Mora Ortiz, (DasArts), Premio SGAE de Teatro voor zijn script 

The Lost Bodies
–  Willem Wits (DasArts), Prix Circom Regional (Competitie Europese Regio-

nale Omroepen) voor zijn film Keatshert; nominatie NL Award, Competitie 
Nederlandse Regionale Omroepen

–  Nicola Unger (DasArts), Sonderpreis, Hessische Theatertage, Marburg 
voor theaterproductie Phantom Story
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Beurs-
programma’s
AHK Internationaliseringsfonds
Het AHK Internationaliseringsfonds biedt studenten, ongeacht hun nationa-
liteit, de gelegenheid één keer tijdens de studie een financiële tegemoetko-
ming voor reis- en verblijfkosten aan te vragen voor een buitenlandse studie 
of stage. Voorwaarde is dat het buitenlands verblijf officieel erkend wordt 
binnen de opleiding in de vorm van studiepunten. Dit fonds biedt mogelijk-
heden voor studenten die niet via het Erasmusprogramma op uitwisseling 
kunnen gaan, bijvoorbeeld vanwege een bestemming buiten de EU.

In 2009 hebben 57 aanvragers een toekenning gekregen uit dit fonds voor 
individuele studie of stage in het buitenland, of een tegemoetkoming in de 
reiskosten voor studenten die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvan-
gen voor een optreden op een prestigieus festival of evenement. In totaal 
werd € 50.934 toegekend aan reizen. Veruit de meeste studie- en stagebe-
zoeken vinden plaats in de Verenigde Staten met New York als de absoluut 
favoriete bestemming (twintig toekenningen). 

De toekenningen waren als volgt verdeeld over de faculteiten:
Academie voor Beeldende Vorming: 8
Conservatorium van Amsterdam: 14
Reinwardt Academie: 12
Nederlandse Film en Televisie Academie: 1
De Theaterschool: 21 (11 dans en 10 theater)
Academie van Bouwkunst: 1

Europese uitwisselingsprogramma’s: Erasmus en Leonardo  
da Vinci
De AHK neemt deel aan het Erasmusprogramma van de Europese Commis-
sie. In 2009 verbleven zes studenten voor studie en negentien studenten 
voor stage via het Erasmusprogramma in het buitenland. Zes docenten 
van het Conservatorium van Amsterdam verzorgden in Erasmusverband 
gastdocentschappen en masterclasses bij partnerinstellingen. Het aantal 
inkomende studenten binnen dit programma is ongeveer vier keer zo hoog 
als het aantal uitgaande studenten. 

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. 

In 2009 hebben 15 AHK-studenten zich kandidaat gesteld om in aanmer-
king te komen voor een beurs van het VSBfonds. De volgende studenten 
werden voorgedragen door de selectiecommissie van de AHK en kregen een 
toekenning uit het VSBfonds:

Conservatorium van Amsterdam 
Diederik Rijpstra (jazz), masteropleiding, New School for Jazz and  
Contemporary Music
Kymia Kermani, (klassiek), Royal College of Music, Londen

De Theaterschool
Judith Jacobs (Docent dans), studie bij Jana Hicks aan het Dance New  
Amsterdam en The Next Stage Project, New York

Nederlandse Film en Televisie Academie 
Derk-Jan Warrink (productie), masteropleiding, National Film and Television 
School, Beaconsfield

HSP Huygensprogramma 
Het HSP Huygensprogramma 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. In 2009 ontvingen de volgende studenten een beurs:

Conservatorium van Amsterdam 
Sybren van Munster (jazz), Copland School of Music, Queens College,  
New York
Karl Konrad (jazz), master Jazz Instrumental Performance, New York  
University
Diederik Rijpstra (jazz) masteropleiding, New School for Jazz and  
Contemporary Music, New York

De Theaterschool
Judith Jacobs (Docent dans), Dance New Amsterdam en The Next Stage 
Project, New York

Prins Bernhard Cultuurfonds 
In 2009 werden negen afgestudeerden van de AHK geselecteerd voor een 
beurs voor een vervolgstudie.

Conservatorium van Amsterdam
Christopher Devine (piano), Universität für Musik und darstellende Kunst, 
Wenen
Jonas Ganzemueller (saxofoon), Manhattan School of Music, New York
Evan Grinsven (saxofoon), lessen bij Daniel Gautheir, Keulen
Kymia Kermani (klarinet), Royal College of Music, Londen 
Matthijs Lunenburg (cornetto), Staatliche Musikhochschule, Trossingen
Lestari Scholtes (piano), Hochschule für Musik und Theater, Hannover
Francine Vis (zang), Royal Danish Academy of Music, Kopenhagen
Jonathan de Weerd (trompet), Hochschule für Musik, Frankfurt
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Personeelsbestand 
Het onderwijs aan de AHK wordt verzorgd door een mix van vaste en tijde-
lijke docenten, in dienstverband of op freelancebasis en veelal in deeltijd. 
Gemiddeld wordt 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 personeels-
bestand van de hogeschool hebben uitsluitend betrekking op de medewer-
kers met een dienstverband.

Cijfers over personeel
In 2009 is een nieuw personeelsinformatiesysteem in gebruik genomen. Dit 
systeem heeft onder meer als voordeel dat het gedetailleerd inzicht geeft in 
tijdelijke aanstellingen en tijdelijke uitbreidingen van aanstellingen. Deze 
informatie was voorheen minder goed zichtbaar. Betrouwbare management-
informatie over tijdelijke contracten is van groot belang voor een kunsthoge-

Personeel

In de categorie ‘onderwijs’ zijn alle docenten- en instructeursfuncties  
ondergebracht. In de categorie ‘bedrijfsvoering’ zijn de management-
functies en de organisatorische, administratieve en ondersteunende 
beheersfuncties ondergebracht, maar ook functies die het onderwijsproces 
rechtstreeks ondersteunen, zoals muzikaal begeleiders en onderwijsassi-
stenten. Het College van Bestuur, het Servicebureau, de lectoraten inclusief 
de master opleiding Kunsteducatie en de Hogeschoolraad zijn in het over-
zicht opgenomen onder ‘Algemeen’.

Omvang personeelsbestand (in dienstverband)

Academie voor  
Beeldende Vorming
Conservatorium  
van Amsterdam
Nederlandse Film en 
Televisie Academie
Reinwardt Academie
de Theaterschool
Academie van  
Bouwkunst
Algemeen
Totaal

Academie voor  
Beeldende Vorming
Conservatorium  
van Amsterdam
Nederlandse Film en 
Televisie Academie
Reinwardt Academie
de Theaterschool
Academie van  
Bouwkunst
Algemeen
Totaal

onderwijs bedrijfsvoering totaal

44 17 61

282 60 342

34 27 61
26 17 43
115 99 214

5 23 28
7 82 89
511 322 833

onderwijs bedrijfsvoering totaal

 23,6 11,5 35,1

 114,3 41,1 155,4

 24,2 22,1 46,3
 19,4 14,0 33,4
 50,9 64,7 115,5

 2,0 16,1 18,1
 4,0 70,2 74,2
 238,4 239,6 478,0

*) medewer-
kers die aan 
meer dan 
één faculteit 
verbonden 
zijn, zijn bij 
elke faculteit 
meegeteld. 
Daardoor 
komt de som 
van de afzon-
derlijke facul-
teiten hoger 
uit (838) dan 
het feitelijke 
totaal voor 
de hoge-
school. Het 
aantal fte is 
wel exact.

personen *

fte *

Nederlandse Film en Televisie Academie
Derk-Jan Warrink, master Producing, National Film and Television School, 
Beaconsfield

Beurzen voor inkomende studenten

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. 
In 2009 kregen vijf studenten een beurs voor een studie aan de AHK: 

Conservatorium van Amsterdam
Julianne Gralle (Duitsland), jazz
Sándor Lakatos (Hongarije), jazz
Johannes Möller (Zweden), klassiek
Jenny Thomas (Nieuw Zeeland), klassiek

Reinwardt Academie
Eduardo Gimenez-Cassina (Spanje), Master Museology

Netherlands Fellowship Programme
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-
opleidingen te volgen en promotieonderzoek te doen in Nederland. 

Reinwardt Academie
Chatchadawan Kaewtapaya (Thailand), Master Museology

school die flexibel wil kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen.  
Bij de AHK is het aandeel tijdelijke aanstellingen 24%.
Aangezien de gegevens tot en met 2008 niet zijn geconverteerd naar het 
nieuwe systeem kan ten aanzien van de omvang en samenstelling van het 
personeelsbestand in dit jaarverslag geen betrouwbare vergelijking met 
voorgaande jaren worden gegeven.
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Leeftijdsverdeling totale personeelsbestand

Leeftijdsverdeling onderwijzend personeel

Vrouwen in hogere functies
In het kader van de Wet Evenredige Vertegenwoordiging van vrouwen in 
leidinggevende functies (WEV) kan gemeld worden, dat in totaal 16 vrou-
wen werkzaam zijn in functies met een salarisschaal 13 of hoger. Dat zijn 
er twee meer dan in 2008. Ook het percentage vrouwen in deze schalen is 
gestegen, van 33 % naar 36 %.

Opnieuw is het aandeel van de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder gestegen. 
Dit komt deels door demografische tendensen en deels doordat minder men-
sen gebruik (kunnen) maken van regelingen voor vroegtijdige pensionering. 
In de komende tien jaar zal een forse uitstroom van medewerkers uit deze 
leeftijdscategorie plaatsvinden.

Bij docenten is het aandeel 45 jaar of ouder bijna driekwart. In veel onder-
wijssectoren maakt men zich zorgen over de vacatures, die de komende 
jaren door de grote uitstroom van personeel zullen ontstaan. Het kunston-
derwijs vormt hierop een uitzondering. Er zijn geen signalen, dat er onvol-
doende aanbod is van goede docenten. Met name docenten worden vaak 
gezocht in een kleine kring van specialisten en de animo om een (meestal 
deeltijd-) betrekking te aanvaarden bij de AHK is doorgaans groot. 
Een belangrijk aandachtspunt blijft of de vaak persoonsgebonden specialis-
tische kennis en ervaring in voldoende mate aan opvolgers wordt overge-
dragen. De elders beschreven regeling kennistransfer voorziet op dit punt in 
een behoefte.

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, heeft het ziekteverzuim in 2008 zich in 
2009 niet doorgezet.

Verhouding vast/tijdelijk in fte

Verhouding vast/tijdelijk

Verhouding man/vrouw 

Academie voor  
Beeldende Vorming
Conservatorium  
van Amsterdam
Nederlandse Film en 
Televisie Academie
Reinwardt Academie
de Theaterschool
Academie van  
Bouwkunst
Algemeen
Totaal

  vast      tijdelijk  totaal

 30,2 4,9 35,1

 100,1 55,3 155,4

 41,6 4,8 46,3
 29,3 4,1 33,4
 90,9 24,6 115,5

 13,7 4,4 18,1
 58,7 15,4 74,2
 364,5 113,5 478,0

86% 14%
64% 36%
90% 10%
88% 12%
79% 21%
76% 24%
79% 21%
76% 24%

Academie voor Beeldende Vorming
Conservatorium van Amsterdam
Nederlandse Film en Televisie Academie
Reinwardt Academie
de Theaterschool
Academie van Bouwkunst
Algemeen
Totaal

49,2% 50,8%
70,8% 29,2%
62,3% 37,7%
37,2% 62,8%
46,3% 53,7%
60,7% 39,3%
42,7% 57,3%
57,4% 42,6%

Academie voor Beeldende Vorming
Conservatorium van Amsterdam
Nederlandse Film en Televisie Academie
Reinwardt Academie
de Theaterschool
Academie van Bouwkunst
Algemeen
Totaal

*) Onder 
tijdelijk wor-
den zowel 
tijdelijke 
dienstver-
banden 
gerekend 
als tijdelijke 
uitbreidin-
gen van een 
vast dienst-
verband. 
Freelance 
contracten 
blijven hier 
buiten be-
schouwing.

Ziekteverzuim

Academie voor Beeldende Vorming
Conservatorium van Amsterdam
Nederlandse Film en Televisie Academie
Reinwardt Academie
de Theaterschool
Academie van Bouwkunst
Algemeen
Totaal

0,0% 16,4% 26,2% 31,1% 26,2%
0,9% 9,9% 19,6% 37,4% 32,2%
0,0% 8,2% 23,0% 44,3% 24,6%
0,0% 18,6% 34,9% 18,6% 27,9%
0,0% 5,1%  18,7% 41,6% 34,6%
0,0% 25,0% 25,0% 35,7% 14,3% 
2,2% 26,7% 24,4% 25,6% 21,1%  
0,6% 11,7% 21,4% 36,2% 30,0% 

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

0-24

0,2% 6,6% 19,3% 37,8% 36,1%

25-34 35-44 55+45-54

mannen vrouwen

vast tijdelijk

Ziekteverzuim %
Onderwijs
Bedrijfsvoering
Totaal AHK
HBO

2,06% 2,41% 1,44% 
5,91% 6,61% 5,82% 
3,50% 4,00% 3,07% 
n.n.b 4,70% 4,50%  

2009 2008 2007



105

Ziekteverzuim per faculteit

Verzuim per personeelscategorie per faculteit 

In alle onderwijssectoren doet zich het verschijnsel voor dat het verzuim on-
der de onderwijsgevende medewerkers lager is dan bij de onderwijsonder-
steuners. Een algemene verklaring daarvoor is niet bekend. Voor het grote 
verschil tussen beide personeelscategorieën in het kunstonderwijs wordt 
doorgaans als verklaring gezien dat docenten in het kunstonderwijs een 
relatief grote regelvrijheid hebben, zodat ziekte niet altijd tot verzuim leidt.
Een en ander neemt niet weg, dat het verzuim onder ondersteunende mede-
werkers bij de Academie voor Beeldende Vorming, het Conservatorium van 
Amsterdam en de Reinwardt Academie aan de hoge kant is. Samen met de 
bedrijfsarts zal gevolgd worden welke factoren in de organisatie hierbij een 
rol spelen.

Zowel bij onderwijsgevenden als bij medewerkers die in de bedrijfsvoering 
werkzaam zijn, zijn de verzuimcijfers gedaald, zij het dat het lage niveau van 
2007 nog niet is bereikt. De hypothese vorig jaar was dat de sterke stijging 
in 2008 vooral werd veroorzaakt door het in dat jaar sterk opgelopen ziekte-
verzuim bij het grootste instituut binnen de hogeschool, het Conservatorium 
van Amsterdam. De verhuizing zou daar debet aan geweest zijn. 
De cijfers over 2009 lijken deze hypothese te ondersteunen. Het ziektever-
zuim bij het Conservatorium is in 2009 fors gedaald t.o.v. 2008 en die daling 
heeft een groot effect op de cijfers van de hele hogeschool.
Bij overige instituten is het beeld wisselend. De daling van het verzuim bij 
de Academie van Bouwkunst ziet er spectaculair uit, maar zoals vorig jaar 
al werd toegelicht heeft bij deze kleinste faculteit binnen de hogeschool een 
enkel (langdurig) ziektegeval al een groot effect op de cijfers. Herstel van de 
betreffende medewerker vertaalt zich daardoor in veel gunstiger verzuimcij-
fers.

Arbeidsvoorwaarden

De AHK kent een gevarieerd pakket aan arbeidsvoorwaarden, voor perso-
neelsleden in verschillende omstandigheden en levensfasen. 5,14% 6,92%

 2,58% 3,73%
 4,41% 3,96%
 5,43% 4,09%
 3,16% 2,36%
 4,43% 14,31%
 4,69% 4,30%
 3,50% 4,00%

Academie voor Beeldende Vorming
Conservatorium van Amsterdam
Nederlandse Film en Televisie Academie
Reinwardt Academie
de Theaterschool
Academie van Bouwkunst
Algemeen
Totaal

20082009

3,35% 9,54%
1,60% 8,05%
3,51% 5,59%
2,95% 9,33%
2,18% 4,38%
0,49% 5,03%
0,58% 5,09%
2,06% 5,91%

Academie voor Beeldende Vorming
Conservatorium van Amsterdam
Nederlandse Film en Televisie Academie
Reinwardt Academie
de Theaterschool
Academie van Bouwkunst
Algemeen
Totaal

onderwijs bedrijfsvoering

Aantal deelnemers

2009 2008 2007
23 21 16

297 275 n.v.t.
35 25 23

307 290 270

15 10 12
184 173 160
20 22 21

45 8 22
7 12  10

Seniorenregeling (SOP)
Uitruil eindejaarsuitke-
ring-reiskosten
NS-korting
Zorgverzekering:  
korting op premie
Zorgverzekering: extra 
arbeidsgerelateerde zorg
Spaarloon
Levensloopregeling
Fietsregeling  
(fiscaal voordeel)
Ouderschapsverlof 5 m 

2 v
7 m
5 v 

5 m
5 v

Promotievouchers
Lopende promotietrajecten van docenten met financiële steun van de AHK, 
conform de regeling promotievouchers. 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.

Toegekend in 2007:
Jan Sas, Reinwardt Academie, Herhalingsbezoekers in musea: waarom ko-
men ze terug?, promotor prof. dr. Volker Kirchberg, Universitä Lüneburg

Clemens Kemme, Conservatorium van Amsterdam, Mozarts Requiem en 
Mis in c-klein, promotor prof. dr. Rokus de Groot, Universiteit van Amster-
dam

Thérèse de Goede, Conservatorium van Amsterdam, Verschillende stijlen 
van het basso-continuospel in de 17de eeuw, promotor prof. Peter Holman, 
University of Leeds

Jeroen Fabius, de Theaterschool, Materially politically Body; the role of 
proprioception and kinesthetics in political subjectivity, promotor prof. dr. 
Maaike Bleeker, Universiteit Utrecht

Marijn de Langen, de Theaterschool, Mime en bewegingstheater in Neder-
land 1951–2007, promotor prof. dr. Maaike Bleeker, Universiteit Utrecht 

Toegekend in 2008:
Jed Wentz, Conservatorium van Amsterdam, De relatie tussen gestiek en 
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Een groot aantal van onderstaande publicaties is te downloaden op www.
lectoraten.ahk.nl.

Lectoraat Kunsttheorie en onderzoek
Henk Borgdorff

Artistic Research within the Fields of Science (Sensuous Knowledge 06). 
Bergen: Bergen National Academy of the Arts 2009.

Practice-based Research in the Arts. In: Cathy Brickwood (Ed.), Mapping 
E-Culture. Virtueel Platform. Amsterdam 2009, pp. 97-103.

Artistiek onderzoek in het geheel der wetenschappen. Krisis. Tijdschrift voor 
actuele filosofie, 2009/1, pp. 65-70. 

Die Debatte über Forschung in der Kunst: Künstlerische Forschung.  
Positionen und Perspektiven. Zürcher Hochschule der Künste  
(Institute for the Performing Arts and Film) 2009, pp. 23-51.

Onderzoek in de kunsten bloeit (Interview door Zürcher Hochschule der 

Publicaties 
lectoraten

muziek aan de Académie Royale de Musique, promotoren dr. Rebecca 
Harris-Warrick, Cornell University en prof. Frans de Ruiter, Universiteit van 
Leiden

Paula dos Santos, Reinwardt Academie, The connections between the field 
of social development and the field of heritage, promotor prof. Mario Canova 
Moutinho, Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias, Lissabon

Toegekend in 2009:
Rafael Reina, Conservatorium van Amsterdam, Karnatische ritmiek als bron 
voor het onderwijs ten behoeve van de hedendaagse muziek, promotor prof. 
Richard Barret, Brunel University, Londen

Henk Borgdorff, lector Kunsttheorie en onderzoek, Artistiek onderzoek,  
promotor prof. Kitty Zijlmans, copromotor prof. dr. Frans de Ruiter,  
Universiteit Leiden.

Noël van Dooren, Academie van Bouwkunst, Representing the future 
landscape of the Netherlands, promotor prof. dr. Erik de Jong, Wageningen 
University and Research Centre.

Künste). In: Scienceguide (3 maart 2009).

Artistic Research as Boundary Work. Yearbook 2009. Zürcher Hochschule 
der Künste 2009, pp 72-79. 

Onderzoek in het kunstonderwijs [Research in Higher Arts Education].  
Tijdschrift voor hoger onderwijs (2009) 3, pp 270-282.

Lectoraatsuitgaven
Boender, E. (2009), Dans Gezond!, Amsterdam, de Theaterschool - Dans, 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

J. Fabius (editor). Talk. School for New Dance Development Publication: 
dancers talking about dance, 15 interviews and articles from 3 decades of 
dance research in Amsterdam. International Theater and Film Bookshop, 
Amsterdam, 2009. 

Zie www.lectoraten.ahk.nl voor keynotes en lezingen van Henk Borgdorff en 
voor publicaties van de leden van de onderzoeksgroep ARTI van de lectora-
ten Kunsttheorie en onderzoek en Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling 
Jeroen Fabius, Paul Craenen, Marijn de Langen, Karen Lancel / Hermen 
Maat, Scott deLahunta en Sher Doruff.

Lectoraat Kunst-en cultuureducatie
Folkert Haanstra

Haanstra, F. &. Hoorn, M. van der Hoorn, Culturele invloeden op de esthe-
tische beoordeling van beeldend werk. Cultuur + Educatie 24. Utrecht: 
Cultuurnetwerk Nederland.

‘Freizeitkunst’ und Schulkunst. In C-P Buschkühle, J. Kettel und M.Urlass 
(Hgg.). Horizonte: internationale Kunstpädagogik (p. 489- 507). Oberhausen: 
ATHENA-Verlag.

Rezension. School Works: Beiträge zu vermittelnder, künstlerischer und 
forschender Praxis. BOKWE Fachblatt des Berufsverbandes Österreichischer 
Kunst- Werkzieher/Innenn, 4, 32-33.

Single of samen: over het trieste lot van het advies van de profielcommissies 
tweede fase en wat we er voor de kunstvakken misschien nog aan kunnen 
hebben. Kunstzone 8 (1) 9-11.

Voor altijd vervreemd van cultuur: Fabels en feiten over de effecten van  
kunsteducatie. Kunstzone 8 (9) 40-41.

Essay. In: S. Trienekens en L. van Miltenburg (Red.) De zingende stad. 
Sociale en culturele effecten van een kunstproject (p. 21 –25). Amsterdam: 
Hogeschool van Amsterdam.
Mediacultuur als vorm van cultuureducatie. In E: Heijnen (red.) MediaCul-
tuur: kunst als mediacoach (p. 19- 22). Amsterdam: Stichting Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten.
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Oomen, C., Visser, I., Donker, A., Beekhoven, S., Hoogeveen, K. & Haanstra, 
F. (2009). Cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Monitor 
2008-2009. Utrecht: Oberon/Sardes.

Lectoraatsuitgaven
Bremmer, M. en A. Huisingh, Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar 
gaan. Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, lectoraat 
Kunst- en cultuureducatie.

Bremmer, M. en A. Huisingh (in press), Music is when sounds come toge-
ther nicely. Researching pre-school music education that is based on the 
image of the competent child. Bologna: Bologna University Press.

Hagen, T., F. Konings & F. Haanstra (2009). Grenzen aan samenhang: de 
kunstvakken in de vernieuwde onderbouw voortgezet onderwijs (p. 51-59). 
Amsterdam: Lectoraat Kunst- en cultuureducatie Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten.

Voor papers en lezingen zie www.lectoraten.ahk.nl

Lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling
Marijke Hoogenboom 

If artistic research is the answer – what is the question? Some notes  
on a new trend in art education, in: in Report on research in the Performing 
Arts, http://arte-a.org, Madrid

Recht auf Risiko, Theater der Zeit, April 2009, Heft 4, Berlin.

Pina ist tot, Nederlands Toneelverbond, www.nederlandstoneelverbond.nl, 
Amsterdam

Building with Blocks, Journal of Theatre, Dance and Performance Training, 
Vol.1 No. 1, Routledge, London.

Over onwetendheid, emancipatie en de kunstacademie, in: New  
Landscapes, How people respond to art, Thieme Art, Amsterdam

Lectoraatsuitgaven
Move in the Modern World, Nita Liem, Artist in Residence (dvd),verslag van 
het verblijf van Nita Liem en haar gezelschap Don’t Hit Mama bij de afde-
ling Docent dans 2007-2008. 
 
Wilde Bloesem, Bart Schneemann, Artist in Residence (dvd), proces gevolgd 
en vastgelegd door Darren Carter. 

RTRSRCH, ARTI Journals, door Carolien Hermans over de zoektocht naar 
het spektakel van het Something Raw festival en Marijn de Langen over een 
serie ontmoetingen tussen steeds twee theatermakers. Zie voor meer infor-
matie www.lectoraten.ahk.nl.

Zie www.lectoraten.ahk.nl voor publicaties van de leden van de onderzoeks-

groep ARTI van de lectoraten Kunsttheorie en onderzoek en Kunstpraktijk 
en artistieke ontwikkeling Jeroen Fabius, Paul Craenen, Marijn de Langen, 
Karen Lancel / Hermen Maat, Scott deLahunta en Sher Doruff.

Lectoraat Cultureel erfgoed
Peter van Mensch

Ivo Maroević: osoba koja je u mnogome pomogla u mojem profesionanom 
razvoju, in: Domagoj Maroveviş (red.) Ivo Maroeviş. Zrnca životnog mazaika 
1937-2007 (Muzej Prigorja, Zagreb 2009) pp. 22-23.

De-institutionalising musealisation: lieu de mémoire versus musealium, in: 
Muzealizace v soudobé spolećnosti a posláni muzeologie/Musealization in 
contemporary society and role of museology (Czech Association of Muse-
ums and Galleries, Prague 2008) 150.

De tijgers van Zoetermeer, in: André Koch & Jouetta van der Ploeg red., 
4289 Wisselwerking. De Wonderkamer van Zoetermeer. Verslag van een  
geslaagd museaal experiment (Stadsmuseum Zoetermeer, Zoetermeer 
2009), pp. 32-34.

Développer la collection ou gagner de l’argent? Les dilemmes de l’aliénation, 
in: François Mairesse red., L’aliénation des collections de musée en question 
(Mariemont 2009), pp. 69-73.

Eric Ketelaar, Frank Huysmans & Peter van Mensch, The Netherlands:  
Archives, Libraries, and Museums, in : Encyclopedia of Library and  
Information Sciences (Taylor & Francis, London 2009, third edition).

Nancy van Asseldonk, Peter van Mensch en Harry van Vliet (red.), Cultuur 
in context. Erfgoeddata in nieuwe samenhang (Reinwardt Academie,  
Amsterdam 2009).

Zie www.ahk.nl/nl/lectoraten/cultureel-erfgoed/ voor de publicaties van de 
leden van de kenniskring Léontine Meijer-van Mensch, Paula Assunção dos 
Santos en Jan Sas.
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De Reinwardt Academie is gevestigd in een naoorlogs universiteitsgebouw 
in de Dapperstraat. Omdat dit gebouw onvoldoende aan de eisen van het 
onderwijs voldeed, is er een omvangrijke renovatie uitgevoerd, gefaseerd 
over enkele jaren. De laatste fase is in 2009 voltooid, resulterend in een mo-
dern gebouw met up to date voorzieningen. In 2010 zullen nog enkele kleine 
aanpassingen worden uitgevoerd. 
Het College van Bestuur heeft een projectgroep ingesteld om een haalbaar-
heidsonderzoek uit te voeren voor een grootscheepse verbouwing van de 
Academie voor Beeldende Vorming, een schoolgebouw van rond 1900 aan 
het Hortusplantsoen. Uit een eerste verkennend onderzoek is gebleken dat 
wijziging van de indeling en beter ruimtegebruik kunnen volstaan en dat 
het daarom niet nodig is om elders huisvesting voor de academie te zoeken. 
In het najaar van 2009 is gewerkt aan het formuleren van een programma 
van eisen. In een eerste voorzichtige planning wordt de oplevering geschat 
op medio 2012. 

Facilitaire zaken
In augustus is de Europese aanbesteding voor de levering, invoering en het 
onderhoud van een multifunctioneel chipkaartsysteem (MCS) voor de AHK 
opgeleverd. 
Hoofdaannemer ScreenCheck, gespecialiseerd in kaartmanagementsyste-
men, heeft uiteindelijk de aanbesteding voor dit project gewonnen. Samen 
met partners Simac Quadcore (toegangscontrole), MagnaCarta (betaalsy-
stemen) en Quarto (kassasystemen) is het systeem geïmplementeerd.
De faculteiten werkten voorheen met een grote verscheidenheid aan kaart- 
en toegangssystemen. De nieuwe kaart geeft toegang op diverse niveaus en 
kan gebruikt worden als college-, medewerker-, media-/bibliotheekkaart en 
betaalmiddel. 

Arbo en milieuzorg
In 2009 is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uit 2004 geactuali-
seerd. Aan de hand van deze RIE worden door de faculteiten stappenplan-
nen opgezet voor de komende jaren. Verder zijn de noodzakelijke herha-
lingscursussen voor bedrijfshulpverlening gevolgd en zijn zeven nieuwe 
bedrijfshulpverleners opgeleid. Het totaal aantal bedrijfshulpverleners is 110. 
Hiermee is het mogelijk te allen tijde over voldoende bedrijfshulpverleners te 
beschikken.
In 2009 zijn er Milieueffecten Rapportages (MER) uitgevoerd voor een 
aantal van de gebouwen van de AHK. Op grond hiervan zijn stappenplan-
nen opgesteld voor aanpassingen en vervanging. Daarnaast zijn binnen de 
HBO-Raad bindende afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid 
en in het bijzonder over het terugdringen van het energieverbruik. De AHK 
is hiermee toegetreden tot het handvest Duurzaamheid en zal in 2010 Ener-
gie Efficiencyplannen (EEP) voor alle faculteiten formuleren waarin invul-
ling zal worden gegeven aan de branchebrede Meerjarenafspraak Energie 
Efficiency.

Huisvesting

ICT-voorzieningen
In 2009 zijn enkele omvangrijke projecten uitgevoerd. De toename van het 
gebruik van laptops maakte het noodzakelijk om de mogelijkheid tot draad-
loos internetverkeer te vergroten. De hogeschool is daarom voorzien van een 
dekkend draadloos netwerk op alle vestigingen. De opslagcapaciteit is met 
een zogenoemde Storage Area Network (SAN) uitgebreid. Daardoor kan de 
komende jaren worden voldaan aan de groeiende behoefte aan opslagca-
paciteit. Verder is een softwaredistributiesysteem geïmplementeerd. Dit 
systeem maakt het mogelijk om op een veel eenvoudigere manier software 
op pc’s te (her)installeren. Ten slotte is er ingrijpend achterstallig onder-
houd aan het netwerk uitgevoerd door vernieuwing van de backbone op de 
verschillende locaties. 

AHK-web
In 2009 is ook een project voor de vernieuwing van het uit 2003 daterende 
AHK-web gestart. Dit project loopt door in 2010 en zal resulteren in een 
nieuw concept en ontwerp voor de website en een vernieuwde intranet-
omgeving met daarin een verbeterd mail- en agendasysteem. In 2009 is 
gestart met de implementatie van een nieuw contentmanagementsysteem, 
waarmee het beheer van de sites veel efficiënter is geworden en de online 
nieuwsvoorziening sterk verbeterd is. Tevens is de pakketselectie voor het 
nieuwe mail- en agendasysteem gestart.

Huisstijl en Eindwerk
In het voorjaar heeft de werkgroep huisstijl een evaluatie gedaan van de 
nieuwe AHK-brede huisstijl, die sinds september 2007 van kracht is. De 
werkgroep constateerde dat binnen de kaders van de huisstijl voldoende 
ruimte is voor variëteit en eigenheid, een van de belangrijkste uitgangspun-
ten van de beoogde stijl. De huisstijl is helder en herkenbaar, en voldoet aan 
de wens van eenheid in verscheidenheid.

In mei en juni werd de campagne Eindwerk gelanceerd. Via de website, 
ondersteund door advertenties en free publicity, werden de eindexamen-
voorstellingen, filmvertoningen, concerten en exposities van studenten van 
de AHK onder de aandacht van een breed publiek gebracht.

Gebouwenbestand

Academie voor Beeldende Vorming Hortusplantsoen 1-3 E 3.848 2.650 1897
Conservatorium van Amsterdam Oosterdokskade 151  E 15.760 8.000 2008
Nederlandse Film en Televisie Academie Markenplein 1 E 8.063 5.193 1999
Reinwardt Academie Dapperstraat 315 E 4.210 2.813 ca. 1950
De Theaterschool / Servicebureau Jodenbreestraat 3 E 17.055 10.776 1996
De Theaterschool Agamemnonstraat 44 E 1.028 609 ca. 1930
De Theaterschool Lindengracht 93 H 914 602 1914 
De Theaterschool Mauritskade 56 H 1.310 1.270 ca. 1900
Academie van Bouwkunst  Waterlooplein 211-219 E 2.659 1.422 1654
Vloeroppervlakte totaal   54.847  33.335 

Locatie 
Faculteit 

Huur of 
eigendom

Netto functioneel 
vloeroppervlak m2

Bruto 
vloeroppervlak m2

Bouwjaar 
gebouw
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Saldo algemeen  
Saldo faculteiten 
Totaal 

Financiën

 150 
 4.343 
 1.663 
  6.156

 6.348 
 228 
 486 
  7.062
  -906

 2,95   3,04

Er is sprake van een verminderde liquiditeitspositie hetgeen blijkt uit de 
current ratio:

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

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

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

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

Solvabiliteitsratio

Algemene reserve

Vlottende activa / kortlopende schulden

De netto vlottende middelen zijn per 31 december 2009 ten opzichte van 31 
december 2008 gedaald van K € 20.640 tot K€ 19.734. De daling met K€ 906 
is veroorzaakt door de volgende factoren (x € 1.000):

Beschikbaar gekomen respectievelijk 
in de stichting gehouden
Voordelig resultaat
Afschrijvingen
Desinvesteringen

Besteding middelen
Investeringen in materiële vaste activa
Afname voorzieningen
Afname langlopende schulden

Totaal daling netto vlottende middelen

 2.645 3.728
 27.227 27.032
 29.872 30.760

 10.138 10.120

 19.734 20.640

 71.912 71.570
 341 341
 72.253 71.911

 91.987 92.551

 19.721 19.958
 62.930 62.543
 1.082 1.310
 8.254 8.740

 91.987 92.551

 82.651 82.501 
 712 969
 83.363 83.470

 8.254 8.740
 10.138 10.120 
 18.392 18.860

 4,53 4,43
 0,82 0,82

 19.958 19.962  
 -237 -4

 19.721 19.958

 17.404 17.268 
 2.317 2.690
 19.721 19.958

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Kortlopende schulden

Netto vlottende middelen (werkkapitaal)

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

Totale financieringsbehoefte

De financiering hiervan vond plaats met:
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Voorzieningen
Langlopende schulden

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

Financiële positie

Liquiditeitspositie

31/12/09 31/12/08

31/12/09 31/12/08

2009 2008

31/12/09 31/12/08

31/12/09 31/12/08

Eigen vermogen 
bij: Voorzieningen
Gecorrigeerd eigen vermogen
Vreemd vermogen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal vreemd vermogen
Solvabiliteitsratio’s 
Gecorrigeerd eigen vermogen : vreemd vermogen
Gecorrigeerd eigen vermogen : balanstotaal

Stand per 1 januari
Bestemming resultaat

Stand per 31 december
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Risicobeheersings- en controlemaatregelen
Jaarlijks verschijnt een CvB- of AHK-programma, waarin de bestuurlijke 
agenda wordt neergelegd. Aan de hand hiervan wordt gerapporteerd, onder 
andere aan de RvT. Ook de directeuren stellen een programma of activi-
teitenplan op. Dit is gedurende het jaar regelmatig voorwerp van overleg 
tussen directeur en CvB. Via de wettelijk vereiste accreditatie van de 
opleidingen wordt de onderwijskwaliteit bewaakt. Over de verwerking van 
de aanbeveling van visitatiecommissies of NVAO wordt tenminste eens per 
jaar door de directeuren aan het CvB gerapporteerd. Driemaal per jaar rap-
porteren de directeuren aan het CvB over de uitvoering van de begroting. 
Eens in de twee jaar vindt een onderzoek naar de tevredenheid van de me-
dewerkers plaats.
Eens in de twee jaar vindt een AHK-breed onderzoek naar de tevredenheid 
onder de studenten plaats.
Aan de hand van de door ABN AMRO beschikbaar gestelde HBO Bench-
mark 2008 rapporteert het CvB over de omgang met onder andere “edu-
cational governance”, risicomanagement, personeel, sociale veiligheid, 
arbeidsomstandigheden, ICT/Gegevensbeheer.
Aan de hand van de managementletter van de accountant rapporteert het 
CvB tenminste tweemaal per jaar over de opvolging van de aanbevelingen 
daaruit.

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

ACTIVA

PASSIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2009 (x € 1.000)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 (x € 1.000)

Vaste activa 
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Vlottende activa 
Vorderingen 
Liquide middelen 

Totaal activa

Eigen vermogen

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Totaal passiva

 71.912 71.570
 341 341
 72.253 71.911
 
 2.645 3.728
 27.227 27.032
 29.872 30.760

 102.125 102.671

 82.651 82.501
 82.651 82.501

 1.082 1.310
 8.254 8.740
 10.138 10.120
 19.474 20.170

 102.125 102.671

 46.438 44.777 44.425

 380 275 493
 4.837 4.837 4.565
 372 288 400
 1.599 1.424 4.773
 53.626 51.601 54.656

 37.130 36.139 34.637
 4.343 4.505 3.732
 3.749 3.721 5.121
 8.121 8.635 10.585
 53.343 53.000 54.075

 283 -1.399 581
 -133 491 586
 150 -908 1.167

 

2009 2008

2009 2008

2009 2008
Begroting 
2009Baten

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

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Nettoresultaat
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Conservatorium van Amsterdam
Actus Notarissen
Adams Paukenfabriek
Anton Kersjes van de Groenekan 
Fonds
Avedis Zildjian Company
J.C.P. Stichting
Jan Hendrik Willem Pasman Stich-
ting
Karel Hendrik van Minnen Stichting
Keep an Eye Foundation
Maaike Lesnik Oberstein Fonds
Nuyts’ Stichting
Stichting Jacques Vonk Fonds
Vrodam Stichting
Stichting Wim de Monchy
Yamaha Music Benelux
Uitvoeringsorganisatie Twinningfaci-
liteit Suriname Nederland (UTSN)
Gemeente Amsterdam

Nederlandse Film en Televisie  
Academie
25 FPS
Audio Electronics Mattijsen
Cam-A-Lot
Camera Lighting Facilities (CLF)
Camera Rentals
Caviar Amsterdam
Cinemeta digital
Cineco
CoBO Fonds
Condor Post Production
De Kinderen van Annie M.G. 
Schmidt
Desmet
DutchView
Ecco Fatto!
Endemol Nederland
Eyeworks Egmond Film en TV
Filmmore
Fu Works

Fuji Professional Motion Picture Film
Hazazah Film & Photography
Holland Film
IdtV Film
INDG
IJswater Films
Isabella Films
Kodak Nederland
Lev Pictures
Lira
Location Support
MK2
Nederlands Fonds voor de Film
Pathé Cinemas
Pellicola Amsterdam
Phanta Vision
Post Office
Schram Studio’s
SingelFilm
TAPES Nederland
VandenEnde Foundation
Valkieser Capital Images
Verenigde Commercial Producenten 
(VCP)
Waterland Film & TV
Zendgemachtigden van de Publieke 
Omroep

De Theaterschool
Ampco
BEO
Controllux
Flashlight
Gunco
Peak Audio
Riggingbox
Rolight
XL-video
Gemeente Amsterdam, afdeling 
DMO
Stadsdeel Zuidoost

Redactie
Marianne Gerner,  
hoofd beleidsondersteuning
Afdeling Communicatie: 
Noortje Bakker
Bart Gijswijt
Maria Hagen
Vesna Vrdoljak

Productie
Noortje Bakker 
Vesna Vrdoljak

Ontwerp
Thonik

Fotografie*
ANP, Thomas Aurin, Eddi de Bie, 
Malou van Breevoort, Bob Bronshoff, 
Liesbeth Dingemans, Anne van der 
Geer, Fleur Hilhorst, Eva Hofman, 
Bert Hulselmans, Philip Jonasch, 
Jochem Jurgens, Anna van Kooij, 
Thomas Lenden, Tom Lievense, 
Herman Meerman, Antoinette Mooy, 
Katrien Mulder, Hanne Nijhuis, 
Jeroen Oerlemans, Jos Poeder, Roelof 
Pothuis, Christian Richters, Toon 
Vieijra, Jan Visser, Dinand van der 
Wal

Oplage
1200

Druk
Hub. Tonnaer

Met dank aan
alle AHK-medewerkers die een 
bijdrage hebben geleverd aan de 
totstandkoming van dit jaarverslag.

Stichting Amsterdamse  
Hogeschool voor de Kunsten
Jodenbreestraat 3
Postbus 15079
1001 MB Amsterdam

Tel: 020 527 77 10
Fax: 020 527 77 12
www.ahk.nl

Sector Onderwijs (hbo)
Plaats van vestiging: Amsterdam
Geregistreerd in het Handelsregister 
onder nummer 41210838

© 2010
Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag worden verveel-
voudigd en/of openbaar gemaakt 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Sponsors en 
donateurs

Colofon

* Getracht is alle rechthebbenden te achterhalen. Degenen die menen alsnog aanspraken te 
kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten.
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