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Voorwoord
Bij de afronding van de prestatieafspraken in 2016 oordeelde de Reviewcommissie Hoger
Onderwijs over de AHK: “De commissie heeft met name waardering voor het aanhoudend hoge
niveau van studiesucces en het, ook door de commissie al in 2012 erkende, aanhoudend
hoge niveau van kwaliteit in de AHK.” Dit vervult ons uiteraard met trots. Maar belangrijker nog:
het is voor ons de bevestiging dat ons continue streven naar onderwijsverbetering zijn vruchten
afwerpt én erkend wordt door onafhankelijke instanties.
Het streven naar de hoogste kwaliteit staat voor de AHK en haar academies altijd bovenaan.
Het is niet alleen onze ambitie het beste uit onszelf en uit onze studenten te halen, maar ook
om het beste onderwijs te bieden dat we kunnen geven. Daarom hebben we in 2016, net als het
voorgaande jaar, weer bijna een miljoen euro uitgetrokken om projecten te stimuleren die de
kwaliteit van ons onderwijs nóg beter maken. Met deze kwaliteitsimpulsmiddelen willen we
tevens initiatieven ontplooien die ons onderwijs ook op technologisch en interactief gebied
actueel houden. In dit jaarverslag kunt u er meer over lezen.
2016 was in vele opzichten een prachtig jaar. De Academie voor Beeldende Vorming, in 2016
omgedoopt in de Breitner Academie, heeft een bruisende nieuwe plek gevonden, ten noorden
van het IJ, naast EYE. De verbouwing van de Filmacademie heeft inmiddels een vernieuwde
studieomgeving opgeleverd, gericht op flexibiliteit en samenwerking Ons gebouw aan het
Hortusplantsoen, na een uitgebreide verbouwing in 2015 weer in gebruik genomen door de
Reinwardt Academie, is een prachtige plek geworden voor onze erfgoedprofessionals.
De Academie van Theater en Dans, tot 1 september ‘de Theaterschool’ geheten, benadrukt met
de nieuwe naam haar unieke identiteit als opleidingsinstituut waar alle theatervormen thuis zijn.
De Das Graduate School, onderdeel van de Academie voor Theater en Dans, kreeg een nieuw
huis in hetzelfde gebouw als de Breitner Academie in een perfecte ambiance voor
masteronderwijs en onderzoek. Het Conservatorium van Amsterdam blijft een landmark aan de
Oosterdokskade, vlak naast de Openbare Bibliotheek. De Academie van Bouwkunst heeft kans
gezien binnen het prachtige monumentale pand aan het Waterlooplein het maquetteatelier
opnieuw in te richten naar moderne eisen.
De AHK bevindt zich op alle fronten in het hart van Amsterdam. We verbinden ons met de
andere instellingen voor hoger onderwijs in de stad via talrijke initiatieven, de opleidingen zijn
direct verbonden met het werkveld en er zijn levendige en veelbelovende netwerken met
partners elders in Europa en in de wereld.
In 2016 tekenden de universiteiten en hogescholen in Amsterdam voor een nieuw
onderzoeksnetwerk waarin de AHK een prominente plaats inneemt: ARIASnl, een
samenwerkingsverband met onze collega-instellingen UvA, VU, HvA en Gerrit Rietveld
Academie. Hier willen wij onderzoek op het snijvlak van kunst en wetenschap, maatschappij,
zorg en stedelijke omgeving gezamenlijk verder ontwikkelen en tevens een platform creëren
voor promoties in de kunsten.
Met tevredenheid kunnen we constateren dat ons onderwijs door onze studenten hoog
gewaardeerd wordt, dat de rendementen uitstekend zijn, dat onze afgestudeerden goed hun
weg vinden naar de arbeidsmarkt en dat we een solide financiële basis hebben om te doen
waar we goed in zijn: onderwijs en toegepast onderzoek in een uitdagende, culturele,
internationale, dynamische context. Met veel genoegen geven we daar blijk van in dit
jaarverslag.

Bert Verveld
Voorzitter College van Bestuur

Bridget Kievits
Lid College van Bestuur
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Organogram

Missie
“De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten leidt studenten op voor het nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. De AHK staat
voor excellent opleiden: uitstekende docenten helpen bijzonder getalenteerde studenten hun artistieke identiteit te ontwikkelen vanuit vakmanschap en
traditie, met oog voor vernieuwing en in nauwe verwevenheid met het internationale toonaangevende werkveld waarvan Amsterdam de spil is.”

De AHK in 2016
Algemeen
Voor een hogeschool die een voorhoedepositie wil innemen in het excellent opleiden van jonge
kunstenaars, waarbij elke student optimaal bediend wordt in zijn leervraag, is een continue aandacht
voor kwaliteit de hoogste prioriteit. En dat is voor de AHK ook het geval in 2016. Tekenend daarvoor
zijn de projecten die in 2016 van start gaan in het kader van de kwaliteitsimpuls. Op verzoek van de
minister van Onderwijs investeert de AHK gedurende drie jaar jaarlijks bijna € 1 miljoen in projecten
die gericht zijn op verbetering van het onderwijs. Hierbij loopt de AHK vooruit op de vrijval van
middelen die vanaf 2018 vanuit het ministerie worden toegekend in verband met het afschaffen van de
basisbeurs. Wordt 2015 nog vooral besteed aan het voorbereiden van projecten en het toekennen van
budgetten, in 2016 gaan deze ook daadwerkelijk van start. Het hoofdstuk ‘Onderwijs’ verderop in dit
jaarverslag gaat hier nader op in.
Twee academies van de AHK veranderen in 2016 van naam. De Theaterschool wordt omgedoopt in
de Academie voor Theater en Dans. Hiermee wordt een jarenlange wens gerealiseerd om ook ‘dans’,
dat een prominent onderdeel vormt van de academie, als discipline in de naam te laten terugkomen.
Tevens geeft de nieuwe naam duidelijker weer dat de academie álle theater- en dansdisciplines onder
één dak aanbiedt.
De Academie voor Beeldende Vorming gaat vanaf 2016 verder als Breitner Academie. De academie
is vernoemd naar George Hendrik Breitner (1857-1923), beeldend kunstenaar, schilder en een pionier
op het gebied van (stads)fotografie. De nieuwe naam van de academie is zowel een verwijzing naar
de rijke historie van de academie (opgericht in 1881) als naar de vooruitstrevende rol die de academie
speelt op het gebied van beeldende kunst en kunsteducatie.
Begin januari verhuizen de medewerkers en studenten van de Breitner Academie (op dat moment nog
Academie voor Beeldende Vorming), van het tijdelijke verblijf op de Zeeburgerdijk naar het voormalige
Shell-gebouw Grootlab aan het Overhoeksplein op de noord-oever van het IJ. Ook de medewerkers
en studenten van de DAS Graduate School (de masteropleidingen en het lectoraat van de Academie
voor Theater en Dans) nemen in het Grootlab hun intrek. Een half jaar eerder verhuist de Reinwardt
Academie van de Dapperstraat naar het Hortusplantsoen. Elke academie van de AHK is nu
gehuisvest op een prominente en herkenbare plek in Amsterdam. Hiermee vormen de academies de
AHK-campus in het centrum van Amsterdam: vier academies rondom het mr. Visserplein en twee in
het verlengde daarvan aan het IJ. Ook sluit de AHK zo aan op de Knowledge Mile, de concentratie
van kennisinstellingen en bedrijven rond de strook Wibautstraat-Weesperstraat.
In de Raad van Toezicht wordt Jan Anthonie Bruijn medio december benoemd tot voorzitter. Hij volgt
Henk Hagoort op, die in september terugtreedt in verband met zijn benoeming tot voorzitter van het
College van Bestuur van Windesheim.

Bestuurlijke activiteiten in 2016
Voortgang Instellingsplan 2013-2018
In 2016 gaat de tweede helft in van de periode van het instellingsplan 2013-2018. Een groot deel van
de plannen is, zoals bleek in de midtermreview in 2015, al in de eerste helft van de
instellingsplanperiode gerealiseerd. De tweede helft van de planperiode staat dan ook in het teken van
het bestendigen van de ontwikkelingen, het formuleren van de uitgangspunten voor een nieuw
instellingsplan en het afronden van het lopende plan.
De managementconferentie in maart 2016 wordt gewijd aan de bedrijfsvoering van de AHK en de
strategische agenda voor de komende jaren. Dit sluit nauw aan bij het in het instellingsplan verwoorde
thema ‘Excellent opleiden = excellent ondersteunen’. In 2015 zijn ter verbetering en vernieuwing van
de ondersteuning al enkele veranderingen doorgevoerd in de centrale diensten. Tijdens de
managementconferentie in maart wordt de blik gericht op de toekomst. Sleutelwoorden voor de
bedrijfsvoering in de komende jaren zijn modernisering, digitalisering van workflow en informatie,
efficiency en service/klantgerichtheid.
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De deelnemers aan de conferentie gaan ook met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen die zich de
komende jaren zullen voordoen op vijf beleidsthema’s: onderwijs/curriculum, positionering en
samenleving, internationalisering, onderzoek, en digitalisering. De resultaten dienen als input voor de
strategische agenda van de komende jaren.
Heidagen CvB/directies oktober 2016
In het najaar wordt op de tweedaagse van CvB en directeuren onder meer gesproken over onderzoek
en over de invulling die de AHK wil geven aan het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2.0, via
onder andere een discussieochtend met lector Daan Andriessen (HU) over het onderzoek in de
kunsten: Wat zijn de criteria voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderzoek? Hoe verhoudt
het praktijkgericht onderzoek zich tot het wetenschappelijk onderzoek?
Tijdens deze heidagen wordt tevens gesproken over de uitgangspunten voor het nieuwe
Instellingsplan en de eerste aanzet voor een visie en missie van de AHK voor de komende periode.
Ook worden de prioriteiten voor de bestuurlijke agenda 2017 vastgelegd en wordt een aantal lopende
processen op het gebied van bedrijfsvoering, ICT en informatiemanagement geëvalueerd.
Afronding prestatieafspraken en Sectorplan Kunstonderwijs
De afronding van het proces rondom de prestatieafspraken vraagt veel tijd. In het jaarverslag over
2015 worden de resultaten op de verschillende indicatoren opgenomen en medio 2016 spreekt het
College van Bestuur met de Reviewcommissie Hoger Onderwijs (RCHO). Het oordeel van de
Reviewcommissie over de AHK is over de gehele lijn positief. Ten aanzien van de indicatoren
onderwijskwaliteit/excellentie, studiesucces en maatregelen concludeert de RCHO dat de AHK
positieve resultaten heeft behaald. De commissie waardeert het aanhoudend hoge niveau van
kwaliteit in de AHK. Op basis hiervan adviseert de commissie de minister om de AHK in aanmerking
te laten komen voor continuering van het met dit onderdeel van de prestatieafspraken gemoeid zijnde
deel van de Rijksbijdrage. Tevens concludeert de commissie over de AHK’s inspanningen op het
gebied van profilering en zwaartepuntvorming: “De commissie stelt vast dat de AHK goed voortgang
maakt ten aanzien van profilering, zwaartepuntvorming en valorisatie. De AHK realiseerde vele van
haar ambities geheel of grotendeels, zoals die onder meer uit het sectorplan KUO voortvloeiden. Zij
sluit in haar onderzoek- en valorisatieactiviteiten tevens goed aan bij de topsector creatieve industrie.
Vele activiteiten van docenten en studenten zijn daarbij gelieerd aan de deelname van academies van
de AHK aan het Centre of Expertise ACIN.”
Parallel aan de afronding van de prestatieafspraken liep ook het Sectorplan Kunstonderwijs ‘Focus op
Toptalent’ 2012-2016 af. Het sectorplan zette in op reductie van het aantal studenten in de
bachelorfase, investering in de kwaliteit van het onderwijs, het ontwikkelen van een agenda voor
talentontwikkeling en het verstevigen van de positie van onderzoek binnen het kunstonderwijs. Vrijwel
alle ambities die de AHK zich in dit kader gesteld had, zijn verwezenlijkt. Alleen de reductie van het
aantal studenten aan de dansopleidingen is met twee jaar vertraagd; in 2018 zal de streefnorm alsnog
gehaald worden conform landelijke afspraken hierover. In de jaarverslagen van 2014 en 2015 is deze
vertraging aangekondigd en toegelicht.
ACIN
Ook het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN), het Centre of Expertise van AHK, HvA en
Inholland, krijgt een goede beoordeling van de Reviewcommissie. Dat heeft onder andere als gevolg
dat de subsidie voor een jaar (2017) wordt gecontinueerd en beleidsontwikkeling met betrekking tot
verduurzaming van het Centre of Expertise voortgaat. De uitgangspunten hiervoor worden vastgelegd
in de ACIN Visie 2017 – 2020. De focus van ACIN blijft gericht op het snijpunt van creatieve industrie
en digitale technologie. In dat kader treedt in 2016 het ArtechLAB toe, dat zich bezighoudt met
vernieuwende kunst- en techniekonderwijs-programma’s.
Terugkijkend kan gesteld worden dat de samenwerking in het kader van ACIN vruchtbaar is gebleken
en nieuwe vormen van verbinding binnen het onderwijs en onderzoek, maar ook tussen onderwijs en
bedrijfsleven tot stand heeft gebracht. ACIN is erin geslaagd om de ambitie van een bestendige
netwerkfunctie in een versnipperde (creatieve) industrie tot stand te brengen. De relaties met
industrie-partijen zijn in 2016 verder versterkt. De totale omvang van in-kind investeringen van
industrie-partners aan onderzoek en onderwijs in de labs bedraagt in 2016 circa € 1.600.000 (€
660.000 in 2015). In-cash staat de teller voor 2016 op € 220.000 (€ 20.000 in 2015).
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In 2016 tekent ACIN contracten met onder meer verzekeraar a.s.r., KLM en de Gemeente
Amsterdam. AVROTROS verbindt zich als een van de Lab Industry Leaders aan het Centre en werkt
binnen het Interaction & Games Lab samen met de Filmacademie op het gebied van Virtual Reality.
ACIN vervult op zijn beurt een netwerkrol binnen de netwerken. In het kader van de
verduurzamingsopdracht wordt aansluiting gezocht bij IXA, ACE en ARIASnl. De Knowledge Mile,
ontwikkeld in het kader van ACIN, ontwikkelt de ‘Knowledge Mile Bedrijfsinvesteringszone (BIZ),
waarmee een subsidie van € 450.000 wordt binnengehaald.
Herpositionering opleiding master Kunsteducatie
Na een langer lopende discussie besluit het College van Bestuur om de positie van de master
Kunsteducatie in de organisatie te wijzigen. Tot dusverre valt deze master, als onderdeel van het
lectoraat Kunsteducatie, rechtstreeks onder het CvB, maar het CvB is van oordeel dat onderwijs in
een academie thuis hoort. Besloten is om de master een zelfstandig onderdeel van de Breitner
Academie te laten zijn. Om de onafhankelijkheid en het interdisciplinaire karakter van het curriculum
van deze opleiding te borgen, stelt het CvB een programmaraad in, bestaande uit de directeuren van
alle betrokken academies en de lectoren Kunsteducatie. Het lectoraat blijft faculteitsoverstijgend. De
wijziging wordt per september 2017 van kracht.
Instelling klachtencommissie ongewenst gedrag
Bij de herziening van de klachtenregeling ongewenst gedrag in december 2015 heeft de AHK gekozen
voor het instellen van een eigen klachtencommissie. De installatie van deze commissie vindt plaats in
2016. De commissie bestaat uit een externe voorzitter, een externe plaatsvervangend voorzitter, twee
leden en twee plaatsvervangende leden. De leden en plaatsvervangende leden zijn werkzaam bij de
AHK. Een van de leden en een van de plaatsvervangende leden zijn benoemd op voordracht van de
Hogeschoolraad.
Diversiteit
In 2016 zet het CvB het onderwerp Diversiteit serieus op de bestuurlijke agenda. In aanvulling op
eerdere lokale initiatieven wordt nu nagedacht over een AHK-kader voor diversiteitsbeleid. Hiertoe
stelt het CvB een stuurgroep Diversiteit in, waarin drie directeuren zitting hebben, alsmede een lid van
het CvB. Binnen het AHK-kader dat op voorstel van deze stuurgroep met de directeuren wordt
besproken, zal elke academie in 2017 zijn eigen diversiteitsbeleid opstellen en nader invullen. In 2017
zal tevens een brede managementconferentie worden georganiseerd voor alle medewerkers van de
AHK.
Internationalisering
De internationale positionering van de AHK én het internationale karakter van de Nederlandse cultuur
leiden tot een internationale omgeving voor studenten en docenten binnen en buiten de academies.
Een internationale focus is daarom zowel voor Nederlandse als voor niet-Nederlandse studenten van
belang. Tijdens de managementconferentie in maart worden de verschillende aspecten van het
onderwerp benoemd, zoals de internationale arbeidsmarkt en de (op sommige punten) sterk
geglobaliseerde vakgebieden. Dit vergt een curriculum dat de student voorbereidt op deze
internationale werkomgeving. Daarnaast spelen er vraagstukken op het gebied van huisvesting,
taalbeleid en andere praktische aspecten voor internationale studenten. Gezien de grote verschillen
per vakgebied wordt het internationaliseringbeleid op academieniveau ingevuld. In 2016 wordt
internationalisering ook bezien in het licht van het diversiteitsbeleid.
In 2016 geeft de AHK het maximale aantal Holland Scholarship beurzen uit dat OCW ter beschikking
stelt, naast de reguliere tegemoetkomingen voor niet-EER studenten uit het eigen Profileringsfonds.
Meer informatie hierover is terug te vinden in de paragraaf Internationalisering in het hoofdstuk
‘Studenten’.
Vluchtelingen
In verband met de toename van vluchtelingen onderzoekt de AHK op welke wijze de instelling hierbij
een positieve rol kan spelen. De AHK sluit zich aan bij het ambtelijk overleg dat is ingesteld tussen
een aantal hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen (HvA/UvA, VU, KNAW, AHK) en de gemeente
Amsterdam. Een bijdrage vanuit de AHK als onderwijsinstelling kan bestaan uit het (her)valideren van
diploma’s en/of competenties van vluchtelingen op het gebied van de kunsten, het wegwerken van
deficiënties en het aanbieden van netwerk- of stageplekken. Binnen de AHK wordt een ‘denksessie’
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georganiseerd met en door studenten en wordt een digitaal platform ingericht om initiatieven uit te
wisselen en tegemoet te komen aan vragen en voorstellen door studenten en docenten.
Informatiemanagement
In 2016 bereidt de AHK een nieuw Informatiebeleidsplan voor, onder supervisie van een stuurgroep
bestaande uit twee directeuren en een lid van het CvB. Met dit plan worden de inhoudelijke wensen
vanuit het onderwijs ingebed in een meerjarenaanpak van informatiebeleid en digitalisering, die een
prioritering mogelijk maken. Er wordt onder andere gekozen voor een cloud-aanpak en verdere
digitalisering van de administratieve werkprocessen. Tevens wordt besloten om binnen de instelling
de vormgeving van de digitale leeromgeving(en) af te stemmen op de specifieke eisen van de
verschillende opleidingen.

Risico’s en onzekerheden
Op dit moment heeft de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten een stabiele financiering en een
stevige reservepositie. Daarnaast is vrijwel al het vastgoed in eigen bezit en heeft de hogeschool het
vastgoed tot nu toe uit eigen middelen kunnen financieren.
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is in verregaande mate afhankelijk van de financiering
door de overheid en van de inkomsten uit collegegelden. De omvang van de ‘derde geldstroom’
(d.w.z. inkomsten uit contractonderzoek en contractonderwijs) is vooralsnog beperkt. Dit betekent dat
op dit moment de risico’s op langere termijn zich vooral voordoen in de financiering door het Rijk of
door bewegingen in de studentenaantallen.
In dit kader ziet de AHK op langere termijn een aantal mogelijke risico’s, die echter voor de AHK als
laag gekwalificeerd kunnen worden of op z’n minst beheersbaar zijn te noemen:
Risico terugloop bekostiging
Op dit moment loopt er geen landelijke discussie over wijziging van het financieringsmodel of over de
parameters in het huidige model. Wel bestaat er nog onzekerheid over de mogelijke uitkomst van een
nieuw regeerakkoord. Daar kan nu echter (nog) niet worden geanticipeerd.
Risico terugloop studentenaantallen als gevolg van:
 Verminderde belangstelling
Landelijk zijn in 2016 de studentenaantallen nieuwe inschrijvingen in het HBO met 5% gestegen,
terwijl vorig jaar nog een daling van 8% te constateren was. Voor de meeste opleidingen van de
AHK geldt echter dat de capaciteit beperkt is (door sectorplanafspraken en/of door eigen beleid),
de belangstelling zeer groot is en dat er streng wordt geselecteerd. Dat heeft tot gevolg dat nu niet
de verwachting bestaat dat voor die opleidingen een eventuele vermindering van belangstelling
een gevaar in getalsmatige zin oplevert.
 Beperking capaciteit door de overheid
In het sectorplan 2012-2016 heeft de overheid in feite, via de systematiek van zelfbinding door de
sector, een beperking van de capaciteit bij de opleidingen muziek, theater, dans, (en autonome
beeldende kunst en design) afgedwongen. Ook voor de huidige periode na het sectorplan geldt
een vorm van zelfbinding en beheersing van de instroom op ongeveer het huidige niveau voor de
bacheloropleidingen, en met meer vrijheid voor de masteropleidingen.
 Vermindering instroom buitenlandse studenten
In 2016 is 30% van de instroom van de AHK internationaal, daarvan circa 2/3 EER en 1/3 nietEER. Er zijn geen tekenen dat de belangstelling voor de opleidingen van de AHK, die
internationaal aantrekkelijk zijn, zou afnemen. De ontwikkeling van internationale
studentenaantallen op Europees en globaal niveau doet dat evenmin vermoeden. Deze aantallen
worden gerealiseerd zonder dat er actief internationaal aan werving en marketing worden gedaan.
Risico kwaliteitsoordelen door NVAO of studenten (NSE)
In 2016 hebben de meeste opleidingen van de AHK een kwalificatie van goed tot excellent, een
enkele de kwalificatie voldoende, en zijn er geen onvoldoendes. Er is een strak systeem van
kwaliteitszorg, inclusief onderwijs- en vak evaluaties, Elk voorjaar rapporteren de directies over hun
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kwaliteitszorgcylcus aan het CvB. Door middel van de Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt
tweejaarlijks de algehele studenttevredenheid gemeten, en door middel van de KUO-monitor jaarlijks
de tevredenheid van alumni.
Risico vastgoed (eigenaarschap gebouwen)
De AHK heeft vrijwel alle gebouwen die ze in gebruik heeft in eigendom en de hogeschool heeft geen
leningen uitstaan hiervoor. De gebouwen staan op zeer courante locaties in het centrum van
Amsterdam.
Risicobeheersings- en controlemaatregelen
De AHK brengt via een Risicokaart de risico’s en onzekerheden in beeld. Dat biedt een kader aan RvT
en CvB bij de beoordeling of het College van Bestuur van de hogeschool in control is. Deze
Risicokaart is opgesteld op basis van de handreiking van de Vereniging Hogescholen over dit
onderwerp.
De risicokaart is gebaseerd op de risicoscan: een overzicht op basis van een groot aantal indicatoren,
zoals de uitkomsten van de accreditaties, de begroting, de uitkomsten van het tweejaarlijks
medewerkeronderzoek en de NSE. Ook wordt elke vier jaar een verzekeringsscan uitgevoerd. Deze
zal in 2017 opnieuw uitgevoerd worden, inclusief een risicoscan op fraude. Elke vijf jaar wordt een
risico-inventarisatie en evaluatie gehouden in het kader van de ARBO. Deze is in 2015 voor alle
locaties uitgevoerd behalve voor Overhoeksplein welke na oplevering van de verbouwing in 2016 is
geëvalueerd. Op alle locaties vinden ontruimingsoefeningen plaats. De AHK heeft ongeveer 114
gecertificeerde BHV’ers, die jaarlijks op herhalingscursus gaan. Onderdeel van het risicobeheerbeleid
is ook de jaarlijkse planning- en controlcyclus op grond waarvan directeuren aan het CvB en het CvB
aan de Raad van Toezicht rapporteren. Het CvB rapporteert tweemaal per jaar over o.a. de opvolging
van de aanbevelingen uit de managementletter van de accountant.
De risicokaart wordt elk jaar geactualiseerd en biedt het CvB zicht op de belangrijkste risico’s en de
daaraan gekoppelde beheersmaatregelen. De jaarlijkse actualisatie wordt ook in 2016 met de Raad
van Toezicht besproken. Deze kan zich vinden in de analyse van het bestuur.
Meerjarenperspectief
Kwaliteit is in alle opzichten het richtsnoer van de opleidingen binnen de AHK: kwaliteit van de
docenten, van de inhoud van de opleidingen, van de studenten, van het bestuur, het management en
van de ondersteuning. De komende jaren blijven in het teken staan van het handhaven en versterken
van de (inter-) nationaal sterke positie. Kunststudenten vinden gemiddeld vaker werk in hun vak dan
andere hbo-afgestudeerden, maar daar staat tegenover dat de inkomsten van kunstenaars onder druk
staan. Aandacht voor ondernemendheid in het onderwijs blijft van belang. De AHK heeft geen ambitie
om te groeien, maar heeft wel behoefte aan ruimte voor experiment, een grotere vrijheid in de
samenstelling van de studentenpopulatie en vernieuwing van het onderwijsaanbod.
Treasury management
Het beleid van de AHK is om tijdelijke overtollige liquide middelen zo defensief mogelijk te beleggen.

College van Bestuur
Besturingsfilosofie
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten bestaat uit zes sterke merken: de academies. In de
positionering en in de beleidsvorming is er sprake van grote autonomie en staan de academies
voorop. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de AHK bestuurd wordt.
Het CvB legt op grote beleidsonderwerpen de kaders vast; de directeuren bepalen binnen deze
kaders de werkwijze van de academies. Via de in de Planning- & Controlcyclus opgenomen voorjaarsen najaarsgesprekken tussen CvB en directie houdt het CvB de vinger aan de pols op het gebied van
kwaliteitszorg, planvorming, facultaire financiën en kengetallen. Voorts vinden er maandelijkse
individuele werkoverleggen tussen het CvB en de respectievelijke directeuren plaats.
De directeuren leggen via de voorjaars- en najaarsrapportage verantwoording af aan het CvB over het
door hen gevoerde beleid en dienen een begroting in voor het volgende jaar. Het CvB legt op
overeenkomstige wijze verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Waar van toepassing vraagt het
CvB vanzelfsprekend instemming of advies van de Hogeschoolraad; op niveau van de academies
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gebeurt dit via de eigen medezeggenschapsraden.
Het CvB en de directeuren voeren maandelijks strategisch overleg (SO). Een aantal keren per jaar
vindt er tussen hen een open gedachtewisseling plaats over de koersbepaling van een specifiek
onderwerp dat meer van algemeen belang is.
Stakeholders
Het CvB vertegenwoordigt de instelling in tal van organen op lokaal, nationaal en internationaal
niveau. De directeuren en medewerkers van de academies onderhouden intensieve contacten met
relevante (internationale) netwerken op hun vakgebied en nemen deel aan tal van maatschappelijke
activiteiten, raden, commissies en publieke debatten.
Samenstelling College van Bestuur in 2016
Bert Verveld, voorzitter
Bridget Kievits, lid
Roos Eijsten, secretaris
In 2016 zijn er geen wijzigingen in de samenstelling van het College van Bestuur.
Directeuren academies in 2016
Academie van Bouwkunst – Madeleine Maaskant
Academie voor Theater en Dans – Jan Zoet
Breitner Academie – Rafael van Crimpen
Conservatorium van Amsterdam – Janneke van der Wijk
Nederlands Filmacademie – Bart Römer
Reinwardt Academie – Teus Eenkhoorn
In 2016 zijn er geen directeurswisselingen.

Governance
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de AHK hechten belang aan een transparante
organisatie en naleving van de geldende Branchecode Goed Bestuur hogescholen. Er zijn in 2016
geen punten waarop de AHK afwijkt van deze code.
De hoofdlijnen van het bestuur zijn ongewijzigd en worden gepubliceerd op de website. De statutaire
doelstellingen en de juridische structuur zijn eveneens ongewijzigd. Er is geen nadere toelichting
vereist bij de bekostigingsinformatie in het kader van de notitie Helderheid.
De AHK krijgt in 2016 geen verzoeken binnen in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur.
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur worden in 2016 binnen de grenzen van de Wet
Normering Topinkomens gehonoreerd.
Er is geen nadere toelichting vereist bij de bekostigingsinformatie in het kader van de notitie
Helderheid. Er is geen sprake van uitbesteding van onderwijs aan een andere instelling; de AHK
organiseert geen maatwerktrajecten voor bedrijven of organisaties en er vindt geen onterechte
bekostiging van buitenlandse studenten plaats. Het bestuur ziet erop toe dat er geen publieke
middelen in private activiteiten worden geïnvesteerd.
Met betrekking tot de notitie Helderheid zijn in één specifiek geval, namelijk de Nationale Ballet
Academie, door de Inspectie van het Onderwijs vragen gesteld. Dit betrof de precieze scheidslijnen
tussen de bekostigde wettelijke taken van de NBA (publieke activiteiten) enerzijds en eventuele
private activiteiten van de NBA anderzijds. Deze vragen zijn allen naar tevredenheid van de Inspectie
beantwoord. De Inspectie liet weten geen verdere aanleiding te zien om specifiek onderzoek te
verrichten.
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Rapportage van de Raad van Toezicht
Inleiding
Als Raad van Toezicht constateren wij met plezier dat de AHK in 2016 goed uit enkele belangrijke
evaluatiemomenten is gekomen, zoals het sectorplan kunstonderwijs en de evaluatie van de
prestatieafspraken. De financiële huishouding is op orde. De interne verhoudingen zijn goed. We
kunnen daarom stellen dat de AHK er in 2016 goed voor staat.
In 2016 nemen wij afscheid van onze voorzitter Henk Hagoort in verband met zijn benoeming per
1 september 2016 tot voorzitter van het College van Bestuur van hogeschool Windesheim. Als zijn
opvolger verwelkomen we Jan Anthonie Bruijn, die per 15 december 2016 toetreedt tot de Raad van
Toezicht. Jan Anthonie Bruijn is hoogleraar Immunopathologie aan de Universiteit Leiden, lid van de
Eerste Kamer en maakt(e) deel uit van verschillende adviesraden en Raden van Toezicht in het hoger
onderwijs. Hij wordt benoemd op voordracht van de tijdelijke benoemingscommissie en na een
openbare wervingsprocedure. Wij zijn verheugd met Jan Anthonie Bruijn als voorzitter en zijn Eltje de
Klerk, vice-voorzitter, erkentelijk voor haar waarnemend voorzitterschap in de tussentijd.
De Raad van Toezicht komt in 2016 viermaal bijeen in vergadering. Twee van deze vergaderingen
worden voorafgegaan door een presentatie door een van de directeuren van de AHK. In de andere
twee vergaderingen besteden wij het eerste uur aan respectievelijk de governance van de AHK en de
plannen voor de aan-/uitbouw aan het Conservatorium van Amsterdam.

Thema’s
Prestatieafspraken en sectorplan kunstonderwijs
De AHK ontvangt een positief advies van de reviewcommissie op het behalen van de
prestatieafspraken, hetgeen een bevestiging is van de inspanningen die afgelopen jaren gepleegd zijn
om de ambities van het CvB en de directeuren van de AHK waar te maken. Ook op het gebied van de
reductie van de instroom, voortvloeiend uit het sectorplan, heeft de AHK een goede inspanning
gepleegd. De raad heeft er begrip voor dat deze reductie op sommige plaatsen tot moeilijke keuzes
leidt, maar constateert tegelijkertijd dat de betreffende academies hierin hun verantwoordelijkheid
nemen en op een secure wijze de doelstellingen hebben bereikt. Dit is ook door de minister van OCW
onderschreven.
Ten aanzien van de periode na het sectorplan nemen wij met genoegen kennis van de KUO NEXTagenda die een inhoudelijke agenda voor het kunstonderwijs schetst voor de periode 2016-2020.
Kwaliteitsimpuls
In 2016 wordt opnieuw een ronde toekenningen gedaan in het kader van de kwaliteitsimpulsmiddelen.
Wij onderschrijven het besluit van het College van Bestuur om een deel van de reserve in dit kader
aan te wenden voor verbetering van de onderwijskwaliteit. De raad staat hierbij op het standpunt dat
de investeringen ten goede moeten komen aan de studenten en het onderwijs. Wij zijn in 2016 enkele
keren geïnformeerd over de voortgang.
Diversiteit
Dit jaar is het onderwerp diversiteit stevig op de bestuurlijke agenda gezet. Ook in de Raad van
Toezicht hebben wij hierover uitgebreid het gesprek gevoerd. De AHK kijkt bij diversiteit niet alleen
naar de studentenpopulatie, maar ook naar diversiteit bij docenten, medewerkers, curriculum en
organisatiecultuur. Het onderwerp hangt nauw samen met de hoge mate van internationalisering.
Ook op het punt van vluchtelingen spant de AHK zich in om in samenwerking met de gemeente
Amsterdam en de Amsterdamse onderwijsinstellingen de krachten te bundelen.
Onderzoek en samenwerking
Het bestuur informeert ons over het initiatief tot de oprichting van ARIASnl, een
samenwerkingsverband met UvA, HvA, VU en Rietveld Academie op het gebied van onderzoek op het
snijvlak van kunst en wetenschap. Daarin moet ook plaats komen voor het ontwikkelen van een derde
cyclus binnen het kunstonderwijs. Een dergelijk initiatief juichen wij van harte toe.
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Het ministerie heeft besloten de bekostiging van het Centre of Expertise Amsterdam Creative
Industries Network (ACIN) met een jaar te verlengen, mede op grond van de goede beoordeling in het
kader van de prestatieafspraken. Door ACIN worden nieuwe kansen gecreëerd voor studenten,
opleidingen en bedrijfsleven. Ook maakt het Centre of Expertise andere vormen van onderwijs en
samenwerking mogelijk. Het draagt bij aan de ondernemerschapsvaardigheden van studenten en dat
is positief. Het is daarom van belang dat in de triple helix (onderwijs-bedrijfsleven-overheid)
subsidiëring door de (lokale) overheid aanwezig blijft.
Het bestuur bespreekt de opvolging van de lector Folkert Haanstra met ons, evenals de
herpositionering van de master Kunsteducatie binnen de Breitner Academie.
Personeelsbeleid
De raad bespreekt de uitkomsten van het in 2015 gehouden medewerkersonderzoek, alsmede de
systematiek om verbeteracties te monitoren. Dit maakt deel uit van de PDCA-cyclus. Wij zijn blij te
constateren dat de tevredenheid bij de AHK overall hoog is, en dat deze bij de Breitner Academie
gestegen is na de ingrijpende reorganisatie van drie jaar geleden. De academie heeft een nieuw elan
gekregen. In dit kader past ook de naamswisseling van Academie van Beeldende Vorming naar
Breitner Academie. Bij academies met personeel met veel kleine aanstellingen blijft de deelnamescore wat achter; het CvB spant zich in voor verbetering op dit punt.
Financial Audit, Risicomanagement en Huisvesting
De auditcommissie komt in 2016 viermaal bijeen, waarvan eenmaal gezamenlijk met de
huisvestingscommissie. De huisvestingscommissie spreekt eenmaal apart met het College van
Bestuur.
In vervolg op het gesprek over de vermogenspositie van de AHK verzoekt de auditcommissie het CvB
begin 2016 om de lange termijnrisico’s in kaart te brengen. Deze worden met de gehele raad
besproken. Op basis hiervan stelt de raad vast dat de financiële situatie van de AHK er gezond uitziet.
Met betrekking tot de voorgenomen aan-/uitbouw van het Conservatorium van Amsterdam bevestigt
de accountant dat de voorliggende plannen geheel te bekostigen zijn vanuit het eigen vermogen van
de AHK.
In maart 2016 bespreken wij de jaarlijkse update van de ’Risicokaart’ alsmede de lange termijn
risico’s. In december bespreken wij de bijgestelde versie van de ’Risicokaart’” van 2016. Wij
verzoeken het CvB met meer nadruk de relatie naar de risico’s bij de academies te laten zien.
In juni bespreken wij de jaarrekening 2015 met de accountant en keuren deze, evenals het gehele
jaarverslag, goed. De financiële positie van de AHK is robuust en het CvB is in control. In december
keuren wij de begroting 2017 goed, waarbij de auditcommissie aantekent dat zij meer inzicht in de
facultaire begrotingen wenst. Het CvB zal dit in het komende jaar oppakken, onder andere via de
kaderbrief begroting 2017.
In verband met het verstrijken van de termijn gesteld in de branchecode hoger onderwijs en onder
dankzegging voor de goede diensten, nemen wij in 2016 afscheid van accountantskantoor Deloitte.
Wij verzoeken de auditcommissie om een voordracht voor een nieuwe accountant. Na een
selectieprocedure benoemen wij kantoor PWC tot de nieuwe externe accountant voor de AHK.
De AHK heeft de taken op de terreinen van control en financiën anders vormgegeven. Deze
verandering vindt zijn beslag in 2016 en wordt door het College van Bestuur toegelicht aan de
auditcommissie.
Een belangrijk thema dit jaar op het gebied van huisvesting is het voorstel voor een aan-/uitbouw aan
het Conservatorium van Amsterdam, dat het College van Bestuur ons ter goedkeuring voorlegt. Het
doel is onder meer om de popopleiding van het conservatorium, die nu nog elders is gehuisvest, in het
gebouw aan de Oosterdokskade onder te brengen. De auditcommissie en de
huisvestigingscommissie verdiepen zich uitgebreid in de bouwkundige plannen en de financiële
aspecten en bespreken die met ons. Wij onderkennen de noodzaak om alle opleidingen in hetzelfde
gebouw te huisvesten voor een optimale onderwijssituatie. Tegelijkertijd zijn wij ons bewust van onze
verplichting om te zorgen voor een maatschappelijk verantwoorde besteding van de financiële
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middelen. In dit besluitvormings- en beoordelingsproces spelen de auditcommissie en de
huisvestingscommissie een belangrijke rol. Op basis van het advies van de RvT-commissies besluiten
wij eind 2016 om onder voorwaarde van aanbesteding onze goedkeuring te geven aan het
voorgestelde budget voor dit plan.
Governance
We gaan dit jaar met het bestuur dieper in gesprek over de begroting als sturingsinstrument voor door
het College van Bestuur uit te zetten beleid. In dit kader neemt het CvB ons mee door de
governancestructuur van de AHK en de daaruit voortvloeiende opzet van het allocatiemodel. De
academies hebben al vanaf het ontstaan van de AHK een grote autonomie: het Bestuursreglement
van de AHK is naar aard en inhoud gemodelleerd naar de universitaire wijze van toedeling van
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De verantwoordelijkheid voor het vormgeven en uitvoeren
van het onderwijs(beleid) ligt bij de directeuren van de academies, binnen door het bestuur
aangegeven kaders. Ook de PDCA-cyclus is in overeenstemming met dit bestuursmodel
vormgegeven.
Het is voor ons goed te weten dat het bestuursmodel is gebaseerd op in het verleden gemaakte
keuzes; wij zien geen reden dit ‘DNA van de AHK’ ter discussie te stellen. Dit bestuursmodel stond
overigens bij de laatste Instellingstoets Kwaliteitszorg centraal en is positief beoordeeld.
Een delegatie van de Raad van Toezicht spreekt met de Hogeschoolraad in april en in november. De
nieuwe voorzitter heeft een kennismakingsgesprek met een delegatie van de Hogeschoolraad in
december.
Wij bespreken met het bestuur het voorstel voor de hoofdlijnen van de begroting zoals dit aan de
medezeggenschap wordt voorgelegd.
Wij hebben het bestuur gevraagd ons goed te informeren over het onderwerp ondernemerschap in de
curricula, dat wij in het huidige economische klimaat van groot belang achten. De jaarlijkse
‘faculteitendag’, waarop wij als raad uitgebreid spreken met de directeuren van de academies, wordt
daarom aan dit onderwerp gewijd. Aan de hand van enkele presentaties wisselen wij hierover van
gedachten met docenten en studenten.
Remuneratie
Naar aanleiding van het vertrek van Henk Hagoort stellen wij een tijdelijke benoemingscommissie
samen voor de werving van een nieuwe voorzitter. Deze bestaat uit Paul van Maanen (vz), Eltje de
Klerk en Guusje ter Horst. Het profiel voor de voorzitter wordt ongewijzigd vastgesteld. De commissie
doet op basis van een open wervingsprocedure een voordracht aan de RvT, die deze overneemt. Ter
gelegenheid van de benoeming stellen wij het rooster van aftreden en (her)benoeming opnieuw vast.
Met het oog op de komende vacatures in 2017 stellen wij een tijdelijke benoemingscommissie samen,
bestaande uit de leden van de remuneratiecommissie (Eltje de Klerk (vz) en Jan Anthonie Bruijn) en
Tamara Monzón. De door ons opgestelde wervingsprofielen voor de nieuwe leden zullen wij begin
2017 voor voorleggen advies aan de Hogeschoolraad.
In verband met de wisseling in het voorzitterschap van de raad besluiten wij om de zelfevaluatie uit te
stellen tot na de benoeming van de nieuwe voorzitter. De zelfevaluatie zal plaatsvinden in het voorjaar
van 2017.
De remuneratiecommissie voert een functioneringsgesprek met beide leden van het College van
Bestuur. Het remuneratierapport wordt besproken en goedgekeurd in de Raad.
Tot slot
Naar ons oordeel is voldaan aan de onafhankelijkheid van de leden van de raad, zoals bepaald in
artikel III.4.2 van de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen.
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Samenstelling Raad van Toezicht
Raad van Toezicht
Henk Hagoort, voorzitter (tot 1 september)
Voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Publieke Omroep
Jan Anthonie Bruijn, voorzitter (per 15 december)
Hoogleraar immunopathologie, Universiteit Leiden
Eltje de Klerk, vice-voorzitter
Senior adviseur/projectleider gemeentelijk vastgoed & culturele bedrijfsvoering, BMC Advies en Alpha
Adviseurs
Guusje ter Horst
Voorzitter bestuur KNGF
Maarten Kloos
Adviseur en publicist
Paul van Maanen
Collegevoorzitter ROC Midden Nederland
Tamara Monzón
Market Unit Lead Financial Services Capgemini Consulting
Ernst Veen
Meedenker in Cultureel Ondernemerschap en Projecten
Nevenfuncties en benoemingsperiodes van de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen op de
website van de AHK.
Auditcommissie
Tamara Monzón, voorzitter
Paul van Maanen
Remuneratiecommissie
tot september
Eltje de Klerk, voorzitter
Henk Hagoort
vanaf 15 december
Eltje de Klerk, voorzitter
Jan Anthonie Bruijn
Huisvestingscommissie
Maarten Kloos, voorzitter
Eltje de Klerk
Tijdelijke benoemingscommissie t.b.v. nieuwe voorzitter (juni t/m december)
Paul van Maanen, voorzitter
Eltje de Klerk
Guusje ter Horst
Tijdelijke benoemingscommissie t.b.v. twee nieuwe leden (vanaf december)
Guusje ter Horst, voorzitter
Tamara Monzón
Jan Anthonie Bruijn
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Medezeggenschap
De AHK kent gemeenschappelijke medezeggenschapsorganen voor studenten en personeel. Naar
analogie van het niveau waar de management- of bestuursbesluiten plaatsvinden, zijn in het
medezeggenschapsreglement de advies- en instemmingsbevoegdheden toegedeeld aan de zes
decentrale faculteitsraden (FR) en aan de hogeschoolraad (HR).
Het Servicebureau heeft geen decentraal medezeggenschapsorgaan, het personeel van het
Servicebureau is in de HR vertegenwoordigd door een lid. De Master Kunsteducatie heeft een
opleidingscommissie en geen decentrale raad, de medezeggenschap is belegd bij de HR.
Bij de meeste faculteiten oefent (soms een deel van) de FR de functie van opleidingscommissie
(OC) uit. De zittingstermijn van leden is met de vaststelling in juni 2016 van het nieuwe
Medezeggenschapsreglement verlengd van twee naar drie jaar. De maximale zitting voor een lid is
twee termijnen en de intervalperiode naar een eventuele opvolgende termijn is één termijn.
Verkiezingen vinden plaats als zetels vacant worden. Organisatiegraad, secretariële ondersteuning en
beloning van raadsleden bij de FR’s zijn per academie georganiseerd.

Hogeschoolraad
De HR heeft een ambtelijk secretaris, die in dienst is van de hogeschool. De leden van de HR
ontvangen een vergoeding. De voorzitter en de vicevoorzitter zijn verantwoordelijk voor
(tussentijdse) beslissingen in naam van de HR en vormen samen met de ambtelijk secretaris het
dagelijks bestuur van de HR. Er zijn, inclusief voorzitter en vicevoorzitter, dertien leden: één
studentlid en één personeelslid per academie, en één personeelslid voor het Servicebureau.
Nieuwe leden van de HR worden door de ambtelijk secretaris en eventueel de voorzitter en
vicevoorzitter ingewijd in de HR-zaken en jaarlijks wordt een training voor HR-leden gehouden om
kennis en kunde te bevorderen. In de regel worden bij die training ook de onderwerpen van de
jaaragenda van de HR vastgesteld.
De HR vergadert in 2016 zestien keer, waarvan tien keer intern en zes keer
met het College van Bestuur (CvB). Tijdens de vergaderingen staan de volgende
onderwerpen op de agenda (met datum van besluit; waar dit niet is vermeld, betreft het een
informatieve of voorbereidende bespreking):
 Voortgang Interfacultaire projecten
 Ruimtegebrek studie-/werkfaciliteiten
 Faciliteitenregeling Hogeschoolraad: niet ingestemd 11-02-2016
 Voordracht HR-leden Klachtencommissie Ongewenst gedrag
 Teambuilding HR-CvB
 Centraal/Decentraal:
a. Toekomstige positionering Lectoraat Kunst- en Cultuur educatie en master Kunsteducatie
b. Faciliteiten/ Ruimte
c. Voortgang herinrichting administratieve afdelingen
 Jaaragenda 2016-2017 Hogeschoolraad: vastgesteld 19-04 2016
 Faciliteitenregeling Hogeschoolraad: instemming 09-06-2016
 Medezeggenschapsreglement AHK: instemming 10-06-2016
 Kwaliteitsimpuls 2016
 Update implementatie Functiegebouw
 Evaluatie Hoofdlijnen Begroting
 Master Kunsteducatie: inhoudelijke behandeling uitgesteld naar 2017
 Instellingstarieven 2017-2018: instemming 09-06-2016
 OER Master Kunsteducatie: instemming 27-06-2016
 Aangepaste regeling Examencommissies
 Datalekken
 Aanpassingen Kiesreglement
 Stand van zaken Kwaliteitsimpuls
 Hoofdlijnen Begroting: aanvankelijke onthouding van stemming. Na verlenging van de
instemmingstermijn en aanvullende detailinformatie vanuit het CvB, stemt de HR met de
hoofdlijnen in.
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Algemene Rekenkamer Onderzoek werking medezeggenschap op Hoofdlijnen Begroting
Hoofdlijnen Begroting: instemming 22-11-2016
IMPACT Informatieplan AHK
Profileringsfonds (aanpassing reglement): instemming 28-11-2016
Algemene Begroting 2017: positief advies 06-12-2016

De HR stelt een aantal commissies in voor specifieke onderwerpen, te weten:
● Faciliteitenregeling
● Integriteit
● Medezeggenschapsreglement en Kiesreglement
● Informatieplan
● Begroting 2017
Bijzondere onderwerpen
De HR overlegt in 2015 en begin 2016 lang over een Faciliteitenregeling HR, waarin de faciliteiten
worden omschreven die de organisatie aan de HR biedt om haar taken naar behoren uit te voeren.
Struikelblok was de aanstellingsomvang van de ambtelijk secretaris. Met een eerste versie van de
regeling stemt de HR niet in. Uiteindelijk stemt de HR in juni wél in met een aangepaste versie, die tot
stand komt na overleg tussen CvB en een daartoe ingestelde commissie van de HR. De HR krijgt nu
ondersteuning om haar taken op een volwassen wijze uit te kunnen oefenen en de beloning van de
HR-leden is nu meer gebaseerd op de gehele taak in plaats van alleen op aanwezigheid bij
vergaderingen.
In juni bereiken CvB en HR overeenstemming over een nieuwe versie van het
Medezeggenschapsreglement. Het wordt mogelijk om een medezeggenschapsraad Servicebureau te
vormen. Om aan het wettelijk vereiste gelijke aantal personeels- en studentleden te voldoen, wordt
aan de HR een veertiende lid toegevoegd: een student-lid gekozen uit de gehele AHKstudentpopulatie door alle studenten van AHK. Dit veertiende lid zal gekozen worden nadat ook het
Kiesreglement is herzien. Om continuïteit in de raden te waarborgen, wordt voor alle raden de
zittingstermijn verlengd van twee naar drie jaar. De termijnen binnen geledingen lopen niet meer
simultaan, maar voortaan individueel. De HR stelt voor om in het Kiesreglement op te nemen dat er
geen tussentijdse verkiezingen meer nodig zijn. Daarmee wordt het aantal kiesmomenten per
academie beperkt tot maximaal twee per jaar. Aspirant-leden worden al gekozen voor zetels die in de
daarop volgende maanden vacant komen. De HR zal dit onderwerp verder behandelen in 2017.
In december organiseert de HR een medezeggenschapstraining voor FR- en HR-leden gezamenlijk
om het nieuwe Medezeggenschapsreglement toe te lichten. Al met al is veel tijd geïnvesteerd om de
medezeggenschap klaar te stomen voor de toekomst met het uitzicht op de nieuwe Wet Versterking
Bestuurskracht.
Omtrent de herpositionering van de Master Kunsteducatie en het Lectoraat Kunst- en Cultuureducatie
gaat de HR in gesprek met een groot aantal betrokkenen. De HR wil ervoor instaan dat de kwaliteit
van het onderwijs wordt gegarandeerd en bevraagt het CvB hierop, en spreekt met veel betrokkenen.
Over het overgaan van de decentrale medezeggenschap van de master Kunsteducatie naar de FR
van de Breitner Academie en de huisvesting van het lectoraat en de master Kunsteducatie aldaar zal
de HR in 2017 met het CvB spreken.
De evaluatie van de Hoofdlijnen van de Begroting is in 2016 bij nader inzien niet volledig genoeg
gedaan. Dit zal terugkomen op de agenda van voorjaar 2017.
De HR onthoudt zich op 1 november unaniem van stemming ten aanzien van de Hoofdlijnen
Begroting. De raad vindt deze te algemeen van opstelling en heeft onvoldoende zicht op de
onderliggende systematiek van de cijfers. Om te kunnen beoordelen of de inhoud van de Hoofdlijnen
Begroting recht doet aan de intentie van de regeling en om de Hoofdlijnen Begroting inhoudelijk te
kunnen beoordelen, vraagt de HR het CvB om haar dit inzicht te geven. Het CvB zorgt ervoor dat de
HR op zeer korte termijn de gevraagde informatie krijgt, waarvoor de HR haar waardering uitspreekt.
Vervolgens besluit de HR haar unanieme onthouding van stemming te bestempelen als ongevraagd
advies en stemt zij op 22 november in met de Hoofdlijnen Begroting.
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Het nieuwe Informatieplan AHK 2016-2019 ‘Impact’ staat in november voor het eerst op de agenda
van de HR. Het plan komt echter te laat om het in 2016 uitgebreid inhoudelijk te kunnen behandelen.
CvB en HR nemen zich voor dit in het voorjaar van 2017 te doen.
Samenstelling Hogeschoolraad
De Hogeschoolraad houdt in januari, september, oktober en november verkiezingen. Zes leden
verlaten de raad en zeven leden treden toe.
Vanaf 1 december heeft de HR voor de tweede maal in haar geschiedenis een student-lid als
voorzitter. Merel Houwaard neemt het stokje over van Marc de Graaf. Zij wordt ondersteund door
vicevoorzitter Susan van ’t Slot, die Casper Dangerman opvolgt. Marc de Graaf blijft aan als lid van de
HR.
Dagelijks bestuur
Marc de Graaf, voorzitter (tot december)
Merel Houwaard, voorzitter (vanaf december)
Casper Dangerman, vicevoorzitter (tot juli)
Merel Houwaard, vicevoorzitter (vanaf juli tot december)
Susan van ’t Slot, vicevoorzitter (vanaf december)
Ambtelijk secretaris
Eleonora van Vloten
Studentleden
Academie van Bouwkunst:
Tjeerd Beemsterboer (tot juli)
Olivier Hortensius (vanaf oktober)
Academie voor Theater en Dans:
Wendy van Os (tot februari)
Merel Houwaard (vanaf februari)
Breitner Academie:
Casper Dangerman (tot december)
Andrea Simal Busto (vanaf december)
Conservatorium van Amsterdam:
Vincent Arp (tot oktober)
Julia Kooreman (vanaf november)
Nederlandse Filmacademie:
Ellemieke Middelhof
Reinwardt Academie:
Lidewey van Eldik (tot juli)
Aileen de Witte (vanaf oktober)
Personeelsleden
Academie van Bouwkunst:
Siep Adema
Academie voor Theater en Dans:
Melvin Fraenk (tot april)
Marina Moolhuijzen (vanaf oktober)
Breitner Academie:
Vacant tot oktober
Melvin Crone (vanaf oktober)
Conservatorium van Amsterdam:
Marc de Graaf
Nederlandse Filmacademie:
Michel Schöpping
Reinwardt Academie:
Susan van ’t Slot
Servicebureau:
Mary van der Meer

21

22

Onderwijs
Opleidingenaanbod
Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de door de NVAO afgegeven besluiten ten aanzien van de
instellingstoets, de beperkte opleidingsbeoordelingen en een eenmalige verlenging van de
accreditatietermijn in verband met de aansluiting bij een visitatiegroep (master Kunsteducatie).
Bacheloropleidingen per 31 december 2016
Isatcode

Opleiding

Ingangsdatum
huidige
accreditatie

Inleverdatum
nieuwe accreditatie
(visitatiegroep)

34739

Muziek: Klassieke muziek, Jazz, Popmuziek, Oude
muziek

01-01-2011

01-11-2016

39112

Docent Muziek

01-01-2011

01-11-2016

34798

Dans: Klassieke dans, Moderne theaterdans, Urban
Contemporary (JMD), Choreografie

01-01-2014

01-11-2019

34940

Docent dans

01-01-2019

01-11-2019

39100

Docent beeldende kunst en vormgeving

29-08-2014

01-05-2020

34733

Film en televisie: Regie fictie, Regie documentaire,
Productie, Scenario, Cinematography, Production
design, Sound design, Montage, Interactieve
media/visual effects (IMVFX)

28-11-2014

01-11-2020

34860

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

30-04-2015

01-11-2020

34745

Theaterdocent

30-04-2015

01-11-2020

34735

Cultureel erfgoed

01-01-2015

01-11-2020

Ingangsdatum
huidige
accreditatie

Inleverdatum nieuwe
accreditatie
(visitatiegroep)

Masteropleidingen per 31 december 2016
Isatcode

Opleiding

49117

Kunsteducatie

03-10-2011

01-11-2017

44739

Muziek

25-07-2012

01-11-2019

49105

Opera

17-07-2014

01-11-2019

44874

Theater

30-09-2014

01-05-2020

44733

Film

31-12-2014

70038

Museologie (niet-bekostigde, post-initiële masteropleiding)

30-10-2015

01-11-2020
01-11-2020

49103

Choreografie

01-01-2014

01-11-2020

44336

Architectuur

30-01-2015

01-05-2021

44337

Landschapsarchitectuur

30-01-2015

01-05-2021

44338

Stedenbouw

30-01-2015

01-05-2021

Aanvragen bij CDHO en NVAO
Voor de bacheloropleidingen Muziek en Docent muziek van het Conservatorium van Amsterdam is
heraccreditatie aangevraagd bij de NVAO.
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Bij de Academie voor Theater en Dans zijn twee nieuwe opleidingen in voorbereiding. Voor een
Associate Degree opleiding Theatertechniek is de aanvraag bij de Commissie Doelmatigheid Hoger
Onderwijs ingediend en in december gehonoreerd. In 2017 wordt voor deze opleiding een Toets
Nieuwe Opleiding aangevraagd bij de NVAO. Daarnaast is het voornemen een masteropleiding
Creative Producer in te stellen. Een aanvraag voor de CDHO is in voorbereiding.

Versterking onderwijskwaliteit
Projecten in het kader van de kwaliteitsimpuls
Ter versterking van de kwaliteit van het onderwijs gaat in 2016 een groot aantal projecten van start in
het kader van de besteding van de middelen ten behoeve van de kwaliteitsimpuls. De AHK trekt
hiervoor in 2015, 2016 en 2017 jaarlijks € 1 miljoen uit. Hiermee loopt de AHK, op verzoek van de
minister van Onderwijs, vooruit op de onderwijsinvestering door de overheid, die vanaf 2018
gerealiseerd moet worden uit de middelen die vrijkomen door de inwerkingtreding van de Wet
studievoorschot hoger onderwijs. De middelen voor de kwaliteitsimpuls zijn onderdeel van de
hoofdlijnen van de begroting en worden als zodanig ter instemming voorgelegd aan de
Hogeschoolraad (HR). Ook de voorstellen en de voortgang van de projecten worden besproken met
de HR – evenals met de Raad van Toezicht.
Van de aanvragen die toegekend zijn voor het studiejaar 2015-2016, gaat het gros in 2016 van start.
Deze projecten hebben in hoofdlijnen betrekking op verbetering van het onderwijs en op het gebruik
van technologie in het onderwijs. Een greep uit de projecten:
- Het Conservatorium van Amsterdam ontwikkelt een online Conservatorium. De Academie
voor Theater en Dans en de Nederlandse Filmacademie zetten ieder een project op voor een
op de eigen situatie ingerichte digitale leeromgeving, waardoor studenten online kunnen
werken aan projecten of op afstand lessen kunnen volgen.
- De Academie van Bouwkunst investeert in praktijkmodules en in de doorontwikkeling van een
digitaal leerplatform voor de internationale master voor landschapsarchitectuur, EMiLA
(European Master in Landscape Architecture, in samenwerking met kunstopleidingen in
Edinburgh, Hannover, Versailles/Marseille en Barcelona).
- De Reinwardt Academie en de Breitner Academie richten zich op innovatie van het curriculum
door middel van het gebruik van meer digitale en interactieve middelen.
- De Breitner Academie versterkt de beoordelingssystematiek door een project voor toetsen en
beoordelen en een investering in peer review-technieken.
Naast projecten die binnen deze hoofdlijnen vallen, reserveert het College van Bestuur in 2016 en
2017, binnen de € 1 miljoen aan beschikbare middelen, € 200.000 voor initiatieven die academieoverstijgend zijn en het onderwijs versterken binnen de thema’s Kunsteducatie, Derde
cyclus/promotietrajecten en Diversiteit. Deze middelen worden in 2016 geheel toegekend.
Bovenstaande projecten lopen nog door in 2017.
Onderwijs en ICT
Met het oog op de voortschrijdende digitalisering van het onderwijs richt de AHK een ICTO-platform in
(ICT in het Onderwijs) waarop kennisdeling over dit onderwerp plaatsvindt. Hierin komen
ontwikkelingen ter sprake als MOOCs (Massive Open Online Courses), SPOCs (Small Private Online
Courses) en Blended Learning. Het ICTO-platform speelt onder meer een rol bij het beoordelen van
de voorstellen in het kader van de kwaliteitsimpuls op het gebied van digitalisering van het onderwijs,
en bij het adviseren van het CvB hierover. Het ICTO kijkt daarbij niet alleen naar kwaliteit en
toepasbaarheid van de plannen, maar ook naar mogelijke dwarsverbanden tussen de disciplines.

Cultureel ondernemerschap
De kunstenaar van morgen is een ondernemende kunstenaar. De afgestudeerden van de AHK
beschikken - naast de vaardigheden in het eigen vak - steeds meer over kennis en vaardigheden over
ondernemerschap die hen in staat stellen succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. De AHK-opleidingen
besteden hieraan in de curricula op verschillende momenten aandacht. Ook buiten de lesprogramma’s
om stimuleren zij een ondernemende attitude bij hun studenten door middel van een extra-curriculair
aanbod.
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De AHK-site BeroepKunstenaar vormt een kennis- en inspiratiebron voor studenten die hun
kwaliteiten op het gebied van ondernemerschap verder willen ontwikkelen. Het bezoek aan de website
daalt in 2016 met ca. 17% ten opzichte van 2015: de site wordt 67.949 keer bezocht door 53.689
unieke bezoekers. Een mogelijke oorzaak hiervan is de slechtere vindbaarheid van de site in Google
door de verouderde technische infrastructuur van de site. Deze wordt in 2017 onder handen
genomen. De waardering voor de site is echter hoog: 225 studenten van 12 opleidingen beoordelen
de site gemiddeld met een 7,5 tot 8,5.
Samen met de UvA, VU en HvA is de AHK partner in het Amsterdam Center for Entrepreneurship
(ACE), het instituut voor hoger onderwijs en ondernemerschap in Amsterdam. In 2016 nemen
studenten en docenten circa 75 keer deel aan ACE-evenementen als het GRIT-project,
Snelkookpanweekend Ondernemen, de ondernemerscafés en de Rabobank/ACE Summerschool
Ondernemen. De meeste deelnemers bezoeken de mede door Sprezzatura – de studentenvereniging
van de Academie voor Theater en Dans - georganiseerde cursus ‘ZZP’er in de culturele sector’. Het
samenwerkingsverband van ACE loopt eind 2016 af. De AHK voert gesprekken met Innovation
Xchange Amsterdam (IXA) en met de collega instellingen in Amsterdam om via nieuwe
samenwerkingsverbanden op het gebied van ondernemerschap de studenten goede kansen en
uitdagingen te blijven bieden.
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Onderzoek
Onderzoeksbeleid
Onderzoek speelt binnen het onderwijs van de AHK een belangrijke rol. Het staat in dienst van het
onderwijs, draagt bij aan de ontwikkeling van het vak en stimuleert de onderzoekende houding die aan
de basis ligt van elk kunstenaarschap. De AHK heeft vier onderzoeksdoelstellingen geformuleerd:
- onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van studenten, docenten en het onderwijs
- onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van het kunstenveld
- onderzoek draagt bij aan de profilering van de academie en aan de afstemming van het
onderwijs op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk
- onderzoek versterkt de verbindingen van individu, opleiding en AHK met het werkveld, met
andere instellingen voor hoger onderwijs en met de omgeving.
De verbinding met de vraagstukken en uitdagingen in de samenleving en in het onderwijs krijgt een
belangrijkere plek in de aanpak van het onderzoek binnen de AHK. Dit komt tot uiting in
onderwerpkeuze, in de samenwerkingspartners en in de actieve houding om samen met anderen
fondsen te vinden om onderzoek te versterken.
Symposium Kunstonderwijs en onderzoek
Op 6 oktober is de AHK in de Academie voor Theater en Dans gastheer van het landelijke symposium
Kunstonderwijs en onderzoek voor alle instellingen voor hoger kunstonderwijs. Tijdens dit symposium
worden 29 best practices van onderzoek in het hbo kunstonderwijs gepresenteerd. Ook lanceren de
Vereniging Hogescholen en de kunsthogescholen die dag gezamenlijk KUO.next: de strategische
agenda voor het kunstonderwijs voor de periode 2016-2020. Deze kan worden gezien als een vervolg
op het Sectorplan Kunstonderwijs (zie pagina 10). In de KUO.next-agenda zijn vier ambities voor de
komende jaren geformuleerd. In 2020 is het kunstonderwijs:
- open voor divers talent en maximaal toegankelijk voor een hoogwaardige en diverse instroom
van studenten,
- flexibel vanwege de variëteit in opleidingsroutes in het kunstvak op school en online, voltijd en
deeltijd,
- een lab voor research & development met een stevige basis voor een derde cyclus
praktijkgericht onderzoek,
- internationaal gepositioneerd en tegelijk verbonden met de landelijke en regionale agenda’s.
De AHK is nauw betrokken bij het opstellen van deze strategische agenda en neemt deel in de teams
die de ambities verder uitwerken.
ARIASnl
Een belangrijk accent binnen het onderzoeksbeleid van de AHK is de relatie tussen onderzoek en de
buitenwereld c.q. het beroepsveld. In dat kader gaat de AHK medio 2016 een samenwerking aan met
de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en de Gerrit
Rietveld Academie onder de naam ARIASnl: Amsterdam Research Institute for Arts and Science.
Deze samenwerking richt zich op het vergroten van de mogelijkheden voor onderzoek in en naar de
kunsten. Dit gebeurt onder andere door het gezamenlijk opzetten van onderzoeksprojecten en het
ontwikkelen van een op de kunsten gerichte derde cyclus.
In lijn met het thema ‘Kunst, onderzoek en innovatie in de 21e eeuw’ van de Nationale
Wetenschapsagenda heeft ARIASnl drie aandachtspunten geformuleerd:
- Kunst, onderzoek en educatie;
- Kunst, cultuur en gezondheid;
- De stad als onderzoeksveld.
In 2016 werken de samenwerkende instellingen onderzoekslijnen verder uit, in 2017 zal het
onderzoek meer concreet gestalte krijgen.
Derde cyclus
Met ARIASnl zet de AHK actief in op het ontwikkelen van een derde cyclus in de kunsten: een traject
waarin afgestudeerden die daar belangstelling en aanleg voor hebben, naar analogie van de
wetenschappelijke promotie, hun intellectuele en kunstzinnige nieuwsgierigheid en talent verder
kunnen verdiepen en ontwikkelen. De ontwikkeling van een derde cyclus is ook een speerpunt van de
Taskforce KUO-onderzoek, waarin de AHK samen met HKU het voortouw neemt. De taskforce
ontwikkelt in dat kader onder meer een voorstel voor de financiering voor promotiestudenten in het
KUO, evenals voor de verdere versterking van de infrastructuur voor onderzoek in de kunsten. De
taskforce biedt dit voorstel medio juni aan bij de Nationale Wetenschapsagenda.
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In september eindigt de looptijd van de Taskforce KUO-onderzoek. De betrokken instellingen spreken
de intentie uit dat het inmiddels ontstane platform een vervolg krijgt als Platform praktijkgericht
onderzoek KUO. Tevens wordt in het najaar een – door de AHK geïnitieerde – reis voor bestuurders
van de kunsthogescholen en vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, Vereniging
Hogescholen, KNAW, SIA en VSNU naar Zweden ondernomen om onderzoek te doen naar de derde
cyclus binnen het kunstonderwijs aldaar.

Lectoraat Kunst- en cultuureducatie
Het AHK-brede lectoraat Kunst- en cultuureducatie draagt door onderzoek bij aan kennisontwikkeling
over kunsteducatie en aan onderwijsontwikkeling en professionalisering van docenten van de
bachelor docentenopleidingen en de master Kunsteducatie van de AHK. De master Kunsteducatie valt
onder de verantwoordelijkheid van het lectoraat Kunst- en cultuureducatie. Dit jaar staat het lectoraat
in het teken van transitie: lector Folkert Haanstra gaat eind november met emeritaat en wordt
opgevolgd door Melissa Bremmer en Emiel Heijnen (in de vorm van een duo-lectoraatschap).
Onderzoek kenniskring
De kenniskring van het lectoraat bestaat uit docentopleiders van de kunstdocentopleidingen en de
master Kunsteducatie. Evenals in de voorafgaande jaren worden ook in 2016 onderzoeken uitgevoerd
die vallen onder het thema beoordeling. Bijvoorbeeld, Ellen van Hoek ontwikkelt op basis van
onderzoek in samenwerking met bureau Kineticvision een digitale tool voor zelfreflectie voor spelers in
bands of kleine instrumentale ensembles. Voor Aslan Muziekcentrum wordt op basis van onderzoek
een leerlingvolgsysteem muziek ontwikkeld door Ellen van Hoek en Jos Herfs.
Het lectoraat neemt van 1 januari 2014 tot en met 31 maart 2016 deel aan het
Comeniusproject/ENViL (European Network of Visual Literacy, zie ook http://envil.eu/). Dit project is
een samenwerkingsproject van elf hogescholen en universiteiten uit vijf landen: Duitsland, Oostenrijk,
Hongarije, Tsjechië en Nederland. Naast lector Folkert Haanstra zijn namens het lectoraat Talita
Groenendijk en Diederik Schönau verbonden aan het project. Op basis van bestaande nationale
curricula, referentieniveaus, standaarden, kerndoelen e.d. wordt een competentiemodel voor de
beeldende vakken ontworpen. Het doel hiervan is een (aanzet tot) een gemeenschappelijk
referentiekader voor leerplannen voor beeldende vakken, kunst en vormgeving. De bijdrage van het
lectoraat is gericht op de beoordeling van competenties. Op basis van onderzoek wordt in
samenwerking met experts uit verschillende Europese landen een visuele rubric ontwikkeld. De
eindpublicatie verschijnt in september 2016: Ernst Wagner, Diederik Schönau (Hrsg.) (2016): Cadre
Européen Commun de Référence pour la Visual Literacy – Prototype; Common European Framework
of Reference for Visual Literacy – Prototype; Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Visual
Literacy – Prototyp. Münster, New York: Waxmann.
Promotieonderzoeken
Lector Folkert Haanstra was tot 1 januari 2016 als bijzonder hoogleraar cultuureducatie en
cultuurparticipatie verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij hield 15 december 2015 zijn
afscheidsrede, maar behoudt vijf jaar promotierecht. Hij is momenteel promotor van twee
promotieonderzoeken:
1. Carolien Hermans (AHK): Let’s dance: fostering participatory sense-making in boys with
Autism Spectrum Disorder in the age of 8-10. Co-promotor: Dr. L. Wildschut (UU).
2. Marike Hoekstra (AHK): De kunstenaar docent. Promotor: Prof. Jeff Adams van de University
of Chester. ‘The aim of this doctoral research is to analyse artist teachers’ pedagogical
practices in intensive, small-scale, qualitative investigation from the framework of pedagogical
theory in order to construct knowledge on the significance of the artist teacher from a
democratic, constructivist pedagogy’s perspective’.
Melissa Bremmer en Emiel Heijnen zijn reeds voor hun aanstelling tot lector bij het lectoraat
betrokken, als leden van de kenniskring. Hun activiteiten betreffen de ‘nazorg’ van hun eigen
promoties. Melissa Bremmer schrijft onder andere op basis van haar Engelstalige dissertatie het
artikel “Wat het lichaam weet over het doceren van muziek” voor het vakblad Cultuur + Educatie
(januari). Emiel Heijnen maakt onder andere een Nederlandstalige en praktijkgerichte versie van zijn
Engelstalige proefschrift: “Remix je curriculum!”, dat gepresenteerd wordt op het gelijknamige
symposium in april 2016.
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BIK-opleiding
De post-hbo-opleiding Beroepskunstenaars in de Klas (BIK), die onder het Lectoraat Kunst- en
cultuureducatie valt, verheugt zich nog steeds in een ruime belangstelling uit het veld. In 2015-2016
wordt de BIK wederom met succes gegeven: negentien cursisten ontvangen het certificaat. Er worden
twintig cursisten aangenomen voor het cursusjaar 2016-2017. De vraag in het primair onderwijs naar
kwalitatief hoogwaardige kunst- en cultuureducatieprojecten door kunstenaars is groot. Landelijk
werken ruim 600 kunstenaars regelmatig op een basisschool. In de huidige landelijke subsidieregeling
voor basisscholen ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ is plaats voor duurzame samenwerking met
professionele kunstenaars. Het BIK-certificaat is bij de keuze voor een kunstenaar in de klas hèt
keurmerk voor kwaliteit.
Overige activiteiten in 2016
Lector Folkert Haanstra is lid van de International Advisory Board ‘Arts Education Research of the
German Federal Ministry of Education and Research’ en van de beoordelingscommissie KIEM 21
century skills. Melissa Bremmer is lid van het bestuur van Gehrels muziekeducatie (t/m 1 november
2016) en van de European panel of reviewers of MERYC. Emiel Heijnen is lid van de redactieraad
onderzoekstijdschrift Cultuur + Educatie (LKCA) en reviewer voor journal Visual Arts Research,
Urbana-Champaign (University of Illinois), USA.

Artist in Residence-programma 2016
Het Artist in Residence (AIR) programma wordt in samenwerking met de verschillende academies van
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten georganiseerd. Het staat onder leiding van lector
Marijke Hoogenboom. Een Artist in Residence inspireert studenten en docenten aan de AHK door hen
met actuele ontwikkelingen en vraagstukken uit de kunstpraktijk te confronteren. Innovatie en
verbinding staan centraal in deze op maat gemaakte AIR-programma’s, evenals de internationale en
multidisciplinaire context.
Op de website Artist in Residence en in de publicaties ON AIR wordt verslag gedaan van de
resultaten van het AIR-programma.
In 2016 zijn Helmut Dick (Breitner Academie), Jyoti Mistry (Nederlandse Filmacademie), Jeroen
Musch (Academie van Bouwkunst) en Adelheid Roosen (Academie voor Theater en Dans) te gast als
Artist In Residence (AIR). Daarnaast investeert het AIR-programma in bijzondere projecten van het
Conservatorium van Amsterdam met de internationale kunstenaars Ivan Podyomov en Gustavo
Nunez, Claron McFadden, Justin DiCioccio en Dennis Mackrel.
Bij de Nederlandse Filmacademie heeft het AIR-programma de eerste editie van het, door de Master
Film geïnitieerde, LAB-project met Ludger Pfanz mogelijk gemaakt.
Aan de Academie voor Theater en Dans zijn Frans Strijards/Loek Sonneveld, Wim Selles, Guy
Cassiers en Quinsy Gario in het kader van het project Der Theatermacher uitgenodigd. Juha van ’t
Zelfde inspireert het programma in Producing the Future, de pilot Master Creative Producing van DAS
Graduate School.
Meer informatie over de Artists in Residences Helmut Dick, Jyoti Mistry, Jeroen Musch en Adelheid
Roosen is te vinden in de terugblik van de betreffende academies op 2016.
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Kwaliteitszorg
Accreditaties
De visitaties bij de bacheloropleidingen Muziek en Docent muziek verlopen positief. De NVAObesluiten worden in 2017 verwacht. De master Kunsteducatie start met de voorbereiding van de
heraccreditatie in 2017.
De Breitner Academie houdt een midtermreview onder begeleiding van een extern evaluatiebureau.
De Academie voor Theater en Dans bereidt midterms voor bij de bachelors Dans en Docent dans.
Beperkte opleidingsbeoordelingen (stand per 31 december 2016)
Opleiding
B Muziek

eindoordeel
positief besluit (oud stelsel)

B Docent Muziek

positief besluit (oud stelsel)

B Dans

goed

B Docent dans

voldoende

B Docent beeldende kunst en vormgeving

voldoende

B Film en televisie

goed

B Theater

goed

B Docent theater

goed

B Cultureel erfgoed

voldoende

M Kunsteducatie

positief besluit (oud stelsel)

M Muziek

excellent

M Opera

excellent

M Theater

excellent

M Film

goed

M Choreografie

goed

M Museologie (postinitieel, niet-bekostigd)

voldoende

M Architectuur

goed

M Landschaps-architectuur

goed

M Stedenbouw

goed

Instellingstoets
Het CvB besluit tot deelname aan de tweede beoordelingsronde van de NVAO voor de Instellingstoets
kwaliteitszorg. Gelet op de vervaldatum van de huidige ITK (23 februari 2020) staat het bezoek van
het panel gepland voor 2019.
Een van de aanbevelingen van de Instellingstoets kwaliteitszorg uit 2014 betreft de
medezeggenschap. De Hogeschoolraad en het CvB werken aan de versterking van de
medezeggenschap. Het medezeggenschapsreglement en het kiesreglement medezeggenschap
worden vernieuwd en voorbereiding worden getroffen voor aanpassingen in het kader van de Wet
versterking bestuurskracht.
Kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek
Het Handboek kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek wordt geactualiseerd.
De kwaliteitszorgcyclus van de opleidingen omvat diverse vormen van programma-, vak- en
blokevaluaties.
De voorbereidingen starten voor de onderzoeksevaluatie binnen het nieuwe brancheprotocol
onderzoek (BKO 2.0). Naar verwachting zal deze evaluatie in 2018 plaatsvinden.
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Overige onderzoeken
De AHK neemt in 2016 deel aan de Kunstenmonitor, het onderzoek onder recent afgestudeerden.
Ook vindt het jaarlijkse Exit-onderzoek plaats onder studiestakers. Informatie over de uitslagen van
deze onderzoeken zijn te vinden in het hoofdstuk Studenten van dit jaarverslag.
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Breitner Academie in 2016
(tot 1 september 2016 Academie voor Beeldende Vorming)
Directie: Rafael van Crimpen
Faculteitsplan
In de strategienota 2020 beschrijft de academie haar ambities na de reorganisatie van 2014: de
academie leidt docenten in beeldende kunst en vormgeving op, biedt levenlangleren-programma’s
aan, ambieert het doen van onderzoek, levert expertise op het gebied van de kunsteducatie en
initieert projecten met externe opdrachtgevers. Daarnaast heeft de academie de ambitie om een
expertisecentrum in te richten waarmee het werkveld bediend wordt.
Voortgang
De opleiding Docent beeldende kunst en vormgeving wordt vanaf 2016 in twee varianten
aangeboden: een initiële voltijdsopleiding en een verkort deeltijdprogramma voor afgestudeerde
bachelors in fine art of tweedegraads docenten Tehatex.
Als gevolg van de reorganisatie in 2013-2014 stoot de academie in 2016 de vierjarige deeltijdopleiding
af. De laatste lichting deeltijdstudenten exposeert en studeert af in juli 2016. Daarmee neemt de
academie afscheid van een bijzondere groep studenten: kunstliefhebbers die op latere leeftijd hebben
besloten iets met hun talent te doen. Het totaal aantal studenten binnen de bacheloropleiding neemt
mede om deze reden af.
In 2016 besluit het College van Bestuur dat de interdisciplinaire Master Kunsteducatie per september
2017 organisatorisch ondergebracht wordt bij de Breitner Academie.
Huisvesting
Vanaf januari 2016 verzorgt de academie het onderwijs in de nieuwe AHK-locatie Grootlab te
Amsterdam-Noord. Deze locatie is uniek gelegen naast Filmmuseum Eye, de A’DAM Toren en de
Tolhuistuin. De academie deelt de locatie met de DAS Graduate School van de Academie voor
Theater en Dans. Het gebouw zorgt voor een gewenste nieuwe uitstraling en elan.
Naamswijziging
De naam ‘Academie voor Beeldende Vorming’ dateert uit 1979 en was destijds de nieuwe naam bij de
overgang van akten-onderwijs naar eerstegraads onderwijs. Met de verhuizing ontstaat de behoefte
aan een nieuwe naam. Met hulp van een extern marketingbureau en diverse sessies met docenten en
studenten is gekozen voor de naam Breitner Academie. De nieuwe naam, die per 1 september in
gebruik genomen wordt, doet recht aan de lange bestaansgeschiedenis van de academie. De
Amsterdamse schilder en fotograaf George Hendrik Breitner leefde in de tijd dat de academie werd
opgericht, hij portretteerde het alledaagse leven van de stad en combineerde daarbij (net als de
huidige academie) diverse media. Ook was hij leermeester en inspirator van schilders en fotografen
e
uit het begin van de 20 eeuw.
Werving en toelating
Een van de uitdagingen voor de academie is het werven van voldoende nieuwe studenten. De
academie voert een on- en offline wervingscampagne met als resultaat 31 nieuwe voltijd- en 20
nieuwe deeltijd-kandidaten die na de toelatingsprocedure kunnen starten met de studie.
Onderwijs
In 2016 start de academie een project blended learning. Het vak Cultuurgeschiedenis in de
deeltijdopleiding wordt herzien en geheel in een nieuwe jas gestoken. De studentwaardering voor dit
vak is aanzienlijk gestegen.
Binnen het beeldende curriculum wordt het nieuwe vak Kunst en omgeving geïntroduceerd in
studiejaar 2015-16, evenals het vak Atelier. Daarmee komt de academie tegemoet aan de hboopdracht om van betekenis te zijn voor de omgeving en aan de wens van studenten om meer eigen
invulling te geven aan hun beeldende werk.
Bijzondere projecten
De curriculumvernieuwing leidt in november 2016 tot deelname aan het Amsterdamse kunstproject
‘The stranger next door’, dat het Museum zonder Muren in de Transvaalbuurt organiseert. Achttien
studenten van de Breitner Academie laten hun kunstprojecten aan de buurt zien.
Tijdens het Amsterdam Light Festival is een lichtkunstwerk te zien van studenten van de Breitner
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Academie. Dit werk kwam tot stand door samenwerking met techniekstudenten van de Hogeschool
van Amsterdam.
Hoogtepunten
Een hoogtepunt in 2016 is de officiële opening van de nieuwe locatie op 22 april. In aanwezigheid van
de wethouder onderwijs Simone Kukenheim vindt er een spetterende openingsact plaats. Ook wordt
dan de nieuwe naam van de academie bekend gemaakt.
Ander hoogtepunt is het oordeel van de commissie die op verzoek van de academie een midterm
review uitvoert over de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Deze
review, die in november plaatsvindt, leidt tot een voldoende beoordeling op alle vier de onderdelen
(stage, werkveld, examencommissie en toetsen en beoordelen)
Derde hoogtepunt is de start van ArtechLAB, onderdeel van ACIN, het expertisecentrum van de AHK,
HvA en InHolland. In dit lab komen kunst, techniek en wetenschap bij elkaar met als doel
vernieuwende kunst- en techniekonderwijs-programma’s te maken voor het voortgezet onderwijs.
Artist in Residence - Helmut Dick
De Breitner Academie nodigt beeldend kunstenaar Helmut Dick uit voor een AIR-programma. Hij
onderzoekt in zijn beroepspraktijk de kwaliteiten van specifieke plekken. In het AIR-programma The
Genius Loci and Other Invisible Forces staat de verkenning van de omgeving van Amsterdam-Noord
centraal. Dit gaat gepaard met de verhuizing van de academie naar het voormalig Shell-laboratorium
Grootlab aan het IJ. Met een aantal genodigde kunstenaars, experts en studenten onderzoekt Helmut
Dick het grote spectrum van mogelijkheden van kunst buiten ateliers, onconventionele ‘materialen’ en
maatschappelijke energieën in deze buurt in ontwikkeling.
Symposia en levenlangleren-programma’s
Op 23 april wordt aansluitend aan de officiële opening van Grootlab een inhoudelijk symposium
georganiseerd met als titel ‘Remix je curriculum!’. Hierin staat de rol van educatief ontwerp in het
beeldende kunstonderwijs centraal. Het symposium is in korte tijd uitverkocht. Dat geldt ook voor het
bijbehorende proefschrift van Emiel Heijnen.
In oktober vindt voor de tweede keer de nascholing TechnologyLab_ plaats. Gedurende drie
zaterdagen krijgen docenten uit het voortgezet onderwijs les in de nieuwste ideeën over de combinatie
van kunst en techniek. Ook deze nascholing kan rekenen op grote belangstelling.
Expositie
Op 8 juli wordt de eindexpositie met werk van afgestudeerden feestelijk geopend. De eindexpositie
vindt plaats op de academie en deels ook in A Lab, de buren van de academie. De opening en het
aansluitende weekend zijn drukbezocht. Voor de laatste keer participeren de deeltijdstudenten in de
expositie.
ZOEKprijs
Op 8 juli wordt ook de prijs uitgereikt voor het beste afstudeeronderzoek van de bachelor Docent
beeldende kunst en vormgeving. Deze prijs, de ZOEKprijs wordt sinds 2015 uitgereikt door het
Lectoraat Kunsteducatie en gaat dit jaar naar Veerle Swaalf voor haar afstudeeronderzoek naar
verwenning bij kunstvakken binnen het primair onderwijs.
Internationalisering
Sinds 2015 bestaat er contact met Hamidrasha, de kunsteducatieve faculteit van Beit Berl College in
Tel Aviv, Israël. De Breitner Academie en Hamidrasha hebben verkend of samenwerken interessant
zou kunnen zijn. In december brengt een delegatie van de academie een bezoek aan deze
universiteit. In 2017 gaat de eerste student van de Breitner Academie voor een half jaar naar
Hamidrasha in het kader van een uitwisselingsprogramma.
Werkveld
De diversiteit van het werkveld en de interdisciplinariteit die daar gevraagd wordt in vakken als CKV
en Kunst Algemeen, krijgen bij de academie speciale aandacht in een studiereis met de drie andere
docentenopleidingen van de AHK. Deze reis gaat naar de multiculturele stad Belgrado, waar
studenten met elkaar educatieve projecten draaien.
Docenten van de academie leveren een bijdrage aan het nieuwe landelijke CKV-programma en aan
de CITO-eindexamens voor het middelbaar onderwijs.
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De academie organiseert twee keer per jaar een werkveldbijeenkomst waar ‘samen opleiden’ centraal
staat. De academie is aangesloten bij de opleidingsscholen ROSA, NOA, RosRijnland en ACOA, en
heeft een structureel overleg met de vereniging kunstprofielscholen. De academie is uitgenodigd om
te participeren in opleidingsschool ZAAM en in OVO Zaandam.
Met de grote Amsterdamse musea Eye, Stedelijk, Rijks, Foam en van Gogh worden educatieve
producten ontwikkeld.
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Academie van Bouwkunst in 2016
Directie: Madeleine Maaskant
De Academie van Bouwkunst blikt terug op een succesvol jaar. Het aantal aanmeldingen is wederom
hoog. De belangstelling voor het interdisciplinaire onderwijs (architectuur, stedenbouw en
landschapsarchitectuur) is groot. De mogelijkheid om studie en werk te combineren (het concurrent
onderwijsmodel) spreekt velen aan. Steeds meer geïnteresseerden uit het buitenland weten
Amsterdam te vinden; de helft van de eerstejaarsstudenten komt van over de grenzen. Het niveau van
de afgestudeerden is onverminderd hoog. Aan drie van de 20 gediplomeerden (16 Architectuur, 3
Landschapsarchitectuur en 1 Stedenbouw) werd op unanieme voordracht van de commissie van
examinatoren het predikaat Cum Laude uitgereikt.
Een aantal hoogtepunten van het afgelopen jaar wordt hieronder nader toegelicht.
Prijzen
Wederom gooien afstudeerders van de Academie van Bouwkunst hoge ogen bij de Archiprix NL 2016,
de prijs voor het meest uitmuntende afstudeerproject binnen het vakgebied Architectuur, Stedenbouw
of Landschapsarchitectuur. Van de vier ingestuurde afstudeerprojecten vallen er drie in de prijzen.
Een gedeelde eerste prijs wordt toegekend aan Milad Pallesh, een derde prijs aan Yuka Yoshida en
een eervolle vermelding aan Hannah Schubert. Landschapsarchitect Gert-Jan Wisse wordt door de
internationale jury van Archiprix International uit rond de vierhonderd afstudeerprojecten uit de hele
wereld genomineerd voor de prestigieuze Hunter Douglas Award. Hij neemt in februari 2017 deel aan
de Archiprix International-workshops op de CEPT-University in Ahmedabad in India.
Het College van Rijksadviseurs selecteert alumni Iris Wijn en Ivar van der Zwan voor deelname aan
het Young Innovators-programma. Zij zullen tot het najaar onder begeleiding van Rijksadviseurs aan
verschillende urgente ruimtelijk-maatschappelijke opgaven werken. Het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie nodigt alumna Narda Beunders uit voor deelname aan de Architectuurbiënnale in Venetië.
Beunders toont films over de totstandkoming van haar project ‘L’Abri, A Roof for Humanity’, een
ontwerp voor kleine paviljoens voor de opvang van bootvluchtelingen op het eiland Lesbos.
De academie in beeld
De Israëlische architecte Malkit Shoshan spreekt in juli de Midsummer Night Lecture uit. Zij was dit
jaar ook de curator van het Nederlandse Paviljoen op de Architectuurbiënnale in Venetië. De titel van
haar lezing is ‘The Architecture of War and Peace’.
Met hun inzendingen voor de Internationale Biënnale voor Landschapsarchitectuur in Barcelona in
oktober scharen studenten van de master Landschapsarchitectuur zich bij de twaalf beste
ontwerpopleidingen voor landschapsarchitectuur wereldwijd.
Een nieuw onderdeel van de jaarlijkse Graduation Show in november is de Roadshow, georganiseerd
door curator Bruno Vermeersch. Hier worden de resultaten gepresenteerd van de vormstudies van
eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten. Op zaterdag 5 november spreekt architect Nathalie de Vries
van MVRDV de Kromhoutlezing uit. Bij de afsluiting van de Graduation Show op 6 november
selecteert een jury vier inzendingen voor deelname aan Archiprix 2017. Dit zijn: Michael van Bergen,
Ramon Scharff, Sweder Spanjer en Hans Maarten Wikkerink. De publieksprijs wordt gewonnen door
Laura van de Pol. Volgens visiting critic Floris Alkemade tonen de afstudeerprojecten ‘een heleboel
veelbelovende tekenen. De aandacht voor verbindingen, de gemeenschappen en de natuur is
hoopvol. De toekomst voor het vakgebied begint er weer rooskleuriger uit te zien.’
Bijzondere onderwijsprojecten
Tijdens de Winter School 2016 in januari, getiteld ‘Forever Young: Designing the continuous
innovation of the historic city centre of Amsterdam’, is de centrale vraag hoe de binnenstad met
behoud van haar historische kwaliteit van betekenis kan blijven voor huidige en toekomstige
generaties bewoners en bezoekers. De Winter School is opgezet als een interdisciplinaire
ontwerpprijsvraag. De ontwerpen vormen een toekomstvisie die wordt gepresenteerd in één grote
maquette die ook te zien is in de centrale Openbare Bibliotheek op het Oosterdokseiland, als
onderdeel van de tentoonstelling Volksvlijt2056.
In het kader van het internationale Erasmus+-onderwijsproject ‘Crafting the Façade’ experimenteren
studenten in juni met innovatieve baksteenontwerpen op de 'duurzaamheidscampus' FabCity op de
kop van het Java-eiland; FabCity is een onderdeel van het culturele programma ter gelegenheid van
het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Deze ‘bakstenen van de toekomst’ worden
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later in het jaar ook tentoongesteld tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.
Onder leiding van architect Tom Bergevoet werken studenten aan een ontwerpproject P5 in Charleroi.
De studenten laten zien hoe je als ontwerper kunt omgaan met vraagstukken rond bevolkingskrimp,
het zoeken naar een nieuwe economie en het stimuleren van lokale sociale dynamiek. De
ontwerpresultaten worden in december gepresenteerd tijdens een symposium georganiseerd door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en RUIMTEVOLK.
Tot slot voeren studenten een ontwerponderzoek uit in de omgeving van een de grootste open
goudmijnen in Europa, bij het dorp Roșia Montană in Roemenië. De ontwerpen zijn tentoongesteld in
het ‘Museum van de Roemeense boer’ in Boekarest en, mede met steun van de Europese
Erfgoedorganisatie Europa Nostra, ook gepubliceerd.
Internationale samenwerkingen
Als onderdeel van het Erasmus+-programma organiseert de Academie van Bouwkunst in
samenwerking met de Mackintosh School of Architecture / Glasgow School of Art en de Universiteit
van Liechtenstein een internationaal project getiteld ‘Crafting the Façade: Reuse, Reinvent,
Reactivate’. Het project duurt drie jaar en eindigt in 2017.
Het uitwisselingsprogramma European Masters in Landscape Architecture (EMiLA), een consortium
van vijf opleidingen voor landschapsarchitectuur in Europa, waarin ook de Academie van Bouwkunst
vertegenwoordigd is, wordt in 2016 gecontinueerd.
De samenwerking tussen verschillende stedenbouwopleidingen in Europa (in het partnership Design
in Urbanism) kreeg in de zomer gestalte tijdens de Summer School georganiseerd door een van de
partners. In Porto kwam een internationaal gezelschap (studenten en docenten) samen om te werken
aan het thema ‘The Big Reset on Neighbourhood Design’.
Lectoraat en onderzoek
Het vierjarige lectoraat ‘Foodscapes’ van Han Wiskerke van de master Landschapsarchitectuur komt
in 2016 ten einde. Hij werkt vervolgens aan de publicatie van zijn onderzoek. In 2017 zal een nieuwe
lector Landschapsarchitectuur worden aangesteld.
Ook het vierjarige lectoraat ‘Future Urban Regions’ van lector Eric Frijters van de master Stedenbouw
eindigt in 2016. Dit is een met de vijf andere Academies van Bouwkunst in Nederland gedeeld
lectoraat, gefinancierd vanuit de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO 2013-2016)
van de ministeries I&M en OCW.
Door de reeds bestaande samenwerking binnen de driehoek werkveld-onderwijs-onderzoek, het
concurrent onderwijsmodel en het landelijk 'dekkende' netwerk aan vestigingslocaties zijn de
Academies bij uitstek geschikt om vorm en inhoud te geven aan de geformuleerde ambitie: het
versterken van de samenwerking en wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek en de werkpraktijk
van de lokale en regionale overheid. Voor de aankomende subsidieperiode 2017-2002 is wederom
een aanvraag ingediend om dit succesvolle lectoraat te continueren.
Artist in Residence - Jeroen Musch
Het belang van leren kijken is binnen de disciplines architectuur, stedenbouw en
landschapsarchitectuur zo groot dat de Academie van Bouwkunst de fotograaf Jeroen Musch heeft
uitgenodigd als AIR. De aan de Rietveld Academie opgeleide Jeroen Musch werkt internationaal en
heeft zijn sporen op verschillende vlakken in de fotografie verdiend. Met het project Zien is een
creatieve daad inspireert en leert hij de studenten om door de ogen van een fotograaf te kijken en het
geheimzinnige Marineterrein te verkennen. Dit midden in Amsterdam gelegen terrein is, nadat het 450
jaar van de buitenwereld was afgesloten, teruggegeven aan de stad. De studenten van alle disciplines
(architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur) maken in teams video’s van exact 3:13
minuten. Deze zijn te zien op de website van de Academie van Bouwkunst.
Publicaties
Het boek ‘Brick, an exacting material’ wordt in februari gepresenteerd. Het is het resultaat van het
lectoraat Material&Design onder leiding van lector Jan Peter Wingender binnen de master
Architectuur. In december verschijnt de afstudeercatalogus ‘Graduation Projects 2015-2016’ waarin de
afstudeerprojecten van de masterstudenten Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur zijn
gebundeld.
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Personeel/mutaties
Op 13 oktober neemt Jan-Richard Kikkert het stokje van Jarrik Ouburg over als hoofd van de
masteropleiding Architectuur. Birgitte de Maar (lid van de Raad van Bestuur van Rochdale) neemt
zitting in de Commissie van Advies; zij neemt de plaats in van Gerard Anderiesen. De commissie
wordt uitgebreid met de architect en alumnus Ivar van der Zwan.
Verbouwingen
Een goed maquetteatelier is een voorziening die onmisbaar is op een Academie van Bouwkunst en
daarom is de werkplaats verbouwd en vooral vergroot, zodat meer en betere werkplekken
gerealiseerd zijn en de daglichttoetreding aanzienlijk verbeterd is.
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Conservatorium van Amsterdam in 2016
Directie: Janneke van der Wijk, Sven Arne Tepl (per 15 juni 2016 opgevolgd door Arnold Marinissen)
en Ruud van Dijk (per 1 januari 2017 opgevolgd door Edo Righini)
Inleiding
Het jaar 2016 is een bijzonder jaar voor het Conservatorium van Amsterdam (CvA). Het CvA is
vereerd alumnus Bernard Haitink te ontvangen als februari-gast van de CvA-talkshow en koningin
Máxima is te gast bij het symposium 'Muziekeducatie doen we samen'. Dit symposium gaat over de
resultaten van het gelijknamige samenwerkingsproject tussen de pabo’s en het Conservatorium van
Amsterdam en is een kick-off voor verdere samenwerking in muziekeducatie.
CvA Online, een platform voor interactief online onderwijs, maakt sinds de officiële lancering in
februari een vliegende start; inmiddels is CvA Online een grote speler in het internationale veld van
online muziekonderwijs. Via CvA Online is onder andere de samenwerking met de Manhattan School
of Music geïntensiveerd en de True School of Music in Mumbai geeft middels dit onlinepakket een
kwaliteitsimpuls aan het eigen bachelorprogramma.
Het CvA is in 2016 wederom zeer zichtbaar in Amsterdam en daarbuiten. Zo is het conservatorium
voor het derde jaar de hoofdact bij de Amsterdam Business Awards. Het CvA-Impresariaat realiseert
zo’n 600 nationale en internationale optredens door studenten. Vele mooie projecten vinden plaats
buiten de muren van het conservatorium, zoals een grootse uitvoering van Tsjaikovski’s Zesde
symfonie door het CvA Symfonieorkest in het Muziekgebouw aan ‘t IJ en een spetterend concert op
het North Sea Jazz Festival door de Keep an Eye Concert Jazz Band onder leiding van Justin
DiCioccio. De Popafdeling is met veel bands vertegenwoordigd op popfestival Noorderslag in
Groningen.
Het CvA is trots op de vele prijzen en posities die de studenten, alumni en docenten in 2016 in de
wacht wisten te slepen. Enkelen van de indrukwekkende lijst staan hier uitgelicht, meer prijswinnaars
zijn elders in dit jaarverslag te vinden.
Studenten Lucie Horsch (Blokfluit, excellence traject) en Noa Wildschut (viool, vooropleiding) hebben
een platencontract afgesloten bij – respectievelijk – de gerenommeerde maatschappijen Decca en
Warner Classics. Tweedejaars masterstudent Tomohiro Ando is aangenomen als solo-paukenist bij
het Koninklijk Concertgebouworkest. Harpist en master-alumnus Remy van Kesteren krijgt de
Nederlandse Muziekprijs 2016, de hoogste onderscheiding die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap toekent aan musici in de klassieke muziek. CvA-alumnus en
klarinettist/saxofonist Alex Simu (Master Composing for Film, 2009) ontvangt een Gouden Kalf voor
de muziek die hij componeerde voor de film 'Beyond Sleep'. De band Blupaint van de popafdeling
tenslotte wint de Grote Prijs van Nederland.
Bijzondere projecten, resultaten en samenwerkingen
Het CvA werkt samen met een aantal toonaangevende muziekvakopleidingen wereldwijd. In 2016
wordt hieraan het Central Conservatory in Beijing toegevoegd. Aan dit muziekinstituut studeerden
wereldberoemde artiesten als pianist Lang Lang en componist Tan Dun. Het jeugdsymfonieorkest van
dit conservatorium bezoekt het CvA.
Het CvA Symfonieorkest is in 2016 wederom het centrale orkest in de Cello Biënnale, waar het de
finalisten van het Nationaal Celloconcours begeleidt. Ook CvA Score Collective en Creative
Performance Lab staan geprogrammeerd.
Topstudenten van de conservatoria van Amsterdam (Sweelinck Barokorkest), Brussel en Gent spelen
samen met Paul Dombrecht’s Il Fondamento, in werken van Rameau en vier nieuwe operascènes van
compositiestudenten Tijmen van Tol (Amsterdam), Gillis Sacré (Gent), Nina Fukuoka (Brussel) en
Nikos Ioakeim (Griekenland).
Het CvA organiseert in 2016 een groot aantal bijzondere projecten. Een greep uit het totaal:
- Gesti-project - Met dit project wordt een ode gebracht aan Berio’s reeks Sequenza’s, die de
‘grammatica’ van de gecomponeerde muziek ingrijpend hebben veranderd. Gesti voor blokfluit,
gecomponeerd voor CvA-alumnus Frans Brüggen, en daarnaast werken van compositiestudenten,
staan centraal. Bijzondere gast is Artist in Residence Claron McFadden.
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- Het Sweelinck Barokorkest speelt werken van J.S. Bach o.l.v. gastdirigente Lucy van Dael en het
project ‘De Fesch - Telemann - J.S. Bach’ o.l.v. afdelingshoofd Teunis van der Zwart.
- Arrangers Project Jazz - Het Arrangers’ Project wordt afgesloten met een bijzonder concert met het
Jazz Orchestra of the Concertgebouw, onder leiding van de vermaarde bandleider en Artist in
Residence Dennis Mackrel.
.
- May Days en PopTV - Het pop-eindexamenfestival May Days is uitgegroeid tot een wervelend en
goed bezocht festival op verschillende Amsterdamse podia. PopTV is een succesvolle, door
masterstudenten gerunde talkshow in Q-Factory, waarin het gesprek wordt aangegaan met
professionals uit de popindustrie. Naast de netwerkmogelijkheden zijn er miniconcerten van de
masterstudenten en interessante bands uit de bacheloropleiding of uit de regio.
Bijzondere masterclasses en Artists in Residence
Het Conservatorium van Amsterdam verzorgt in 2016 weer meer dan honderd masterclasses,
gegeven door musici van naam en faam van over de hele wereld. Een klein greep uit dit aanbod:
Claron McFaddon levert als Artist in Residence een bijdrage aan het Gesti-festival en geeft intensieve
coaching aan verschillende musici en ensembles. Ivan Podyomov (hobo) en Gustavo Nunez (fagot),
prominente houtblazers van het Koninklijk Concertgebouworkest, zijn als Artists in Residence vaste
gasten van de houtblazersafdeling van het CvA.
In mei is de Amerikaanse Mozart-specialist, musicoloog, componist en publicist Robert Levin te gast.
Samen met CvA-studenten en staf werkt hij een week lang aan Mozarts pianoconcerten tijdens de
Mozartweek.
Artist in Residence Justin DiCioccio is, naast het eerder genoemde concert op North Sea Jazz, ook te
gast voor het Concert Big Bandprogramma Dizzy, Thelonious and Buddy @100: Celebrating the 100th
Birthday Anniversary of Dizzy Gillespie, Thelonious Monk and Buddy Rich.
Componist, pianist, arrangeur en hoofd van de Jazz afdeling van het New England Conservatory,
(Boston, VS) Ken Schaphorst, geeft een week lang bandworkshops en dirigeert een gemengd
ensemble van studenten van de Jazz- en Klassieke afdeling.
Gitaarlegende en Artist in Residence van de Jazzafdeling Peter Bernstein geeft een week lang
bandworkshops en individuele lessen.
Drummer William 'Billy' Hart, die opgetreden heeft met een aantal van de belangrijkste artiesten in de
jazzgeschiedenis, geeft diverse masterclasses.
Componist, drummer en arrangeur John Hollenbeck geeft met zijn Claudia Quintet een week lang
bandworkshops.
De Russische trompettist en Artist in Residence Alex Sipiagin is te gast in het kader van het Project
Uncharted met de Tuesday Big Band, en verdere workshops en coachings.
Joe Sumner and Fiction Plane en de Amerikaanse gitarist, songwriter en soundtrack-componist Gary
Lucas zijn als Artists in Residence te gast bij de Popafdeling.
Ontwikkeling in het onderwijs
De opleiding Jong Talent heeft de volle aandacht. Er wordt stevig ingezet op samenwerking met
docenten, muziekscholen en partners, nationaal en internationaal. In 2016 stroomt maar liefst 60%
van de leerlingen van de Sweelinck Academie en het Junior Jazz College, samen de Nationale
Opleiding voor Jong Toptalent, door naar een bachelorstudie aan het CvA. Het curriculum van de
Sweelinck Academie is volop in ontwikkeling en sinds 2016 wordt het inhoudelijk georganiseerd
rondom het centrale en verbindende vak kamermuziek.
In 2016 worden de Philharmonic Fridays geïntroduceerd, een wekelijkse orkestsessie waarmee
gedurende een flink deel van het studiejaar de bachelorstudenten Klassiek in de gelegenheid worden
gesteld intensief te werken aan de essentiële orkestliteratuur.
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Met trots presenteert de Jazzafdeling de eerste editie van het Jazz Ensemble Festival. Gedurende
vier avonden wordt er in drie zalen een gevarieerd programma van onder meer hedendaagse jazz,
latin-jazz, crossover en vocale jazz ten gehore gebracht. 92 jazzensembles van de opleiding maken
hun opwachting.
De Master Live Electronics (MLE), die pas drie jaar bestaat, trekt in 2016 wereldwijde belangstelling.
Alumni van MLE zijn intussen werkzaam in Nederland, de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Korea en
overal in Europa. Werk van drie MLE-studenten wordt uitgevoerd bij de International Computer Music
Conference.
De Jazzafdeling biedt in 2016 de nieuwe hoofdvakken klarinet en basklarinet aan, zowel op bachelorals masterniveau.
De Popafdeling herstructureert het ondernemerschapsprogramma. De social media-kant is sterker
uitgewerkt met diverse gastdocenten uit het veld. Zo leren studenten in het nieuwe keuzevak Web,
Social Media & Distribution hun online identiteit vorm te geven.
Nieuwe docenten
Klassiek:
Hester Groenleer (blokfluit Jong Talent)
Nino Gvetadze (piano Jong Talent)
Martijn Willers (correpetitie)
Olga Pashchenko (fortepiano/clavecimbel),
Miriam Pastor Burgers (hobo)
Rachel Zhang (slagwerk)
Jazz:
Robbert Scherpenisse (trompet methodiek)
Co de Kloet (music management)
Ben van Gelder (saxofoon)
Ilja Reijngoud (trombone)
Pop:
Joost Kroon (drums)
Eran Har Even (Algemene Theoretische Vorming)
Tom Trapp (Advanced Study Lab en Koor)
Frank Lammers (Performance, Master).
Lectoraat en Onderzoek
Het CvA organiseert in 2016 opnieuw StudyLabs, met als doel het effect van trainingsvormen uit de
sportwereld op de concert- en auditiepraktijk van musici te onderzoeken. In dit onderzoek wordt nauw
samengewerkt met de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de VU. Op de
website van het conservatorium zijn twee korte documentaires over de StudyLabs van 2015 en 2016
te zien.
Een boekproject van docent Muziektheorie Job IJzerman wordt geaccepteerd door Oxford University
Press. De publicatie van IJzermans boek, getiteld Harmony, Counterpoint, Partimento, is te
verwachten in het voorjaar van 2018. Oxford University Press accepteert ook een voorstel van Walter
van de Leur, docent van het CvA en bijzonder hoogleraar Jazz en Improvisatiemuziek aan de UvA.
Melissa Bremmer, die in 2015 binnen het Lectoraat Muziek aan de Universiteit van Exeter
promoveerde, is in 2016 benoemd tot AHK-Lector Kunsteducatie. Twee docenten en vier alumni van
het conservatorium werken in 2016 aan een promotieonderzoek.
Publicaties vanuit het Lectoraat Muziek:
Frank C. Bakker, Jan Kouwenhoven, Michiel Schuijer, Raôul D. Oudejans, ‘The Study Lab Project: An
Evidence-Based Appoach in Preparing Students for a Public Recital’, Piano Bulletin 34/1 (March), pp.
92-99.
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John Koslovsky, 'Mendelssohn, Venetianisches Gondellied, Op. 30, No. 6: Perceptual Transparency,
Layers of Ambiguity.' Theoria 18 (September 2016), pp. 11-24.
John Koslovsky, 'The Contrapuntal Legacy of the French fin de siècle: A Look at Dukas’s Piano
Sonata in E-flat Minor.' Intégral 30 (2016), pp. 1-24.
Walter van de Leur, '"Moved to the Point Where She Could no Longer Contain Herself": Ellington and
Audience Interaction at the Newport Jazz Festival.' in: Ioannis Tsioulakis and Elina Hytönen-Ng,
eds. Musicians and their Audiences: Perfomance, Speech and Mediation. Burlington VT: Ashgate
Press. Walter van de Leur, 'Van Stan Kenton tot Pat Boone: Rhythm 1949-1961.' Jazz Bulletin 100
(Dec.): pp. 36-45.

40

Nederlandse Filmacademie in 2016
Directie: Bart Römer
Organisatie- en onderwijsvernieuwing
Ook in 2016 vervolgt de Nederlandse Filmacademie (NFA) consequent de ingeslagen weg op het
gebied van onderwijs- en organisatievernieuwing. Het beoogde organisatiemodel zoals beschreven in
het beleidsplan 2012-2016 is volledig ingevoerd en operationeel. De onderlinge verhoudingen tussen
het managementteam, de studieleiders en docenten van de bachelor én die van de master, zijn
duidelijker komen te liggen. Dit leidt tot een meer coherente werkwijze, waardoor de organisatie in
toenemende mate effectiever en efficiënter werkt. Belangrijk daarbinnen is dat het proces van
onderwijsvernieuwing in 2016 steviger is verankerd binnen de academie, een inhoudelijke
verdiepingsslag heeft gekregen en nu voluit en breed wordt gedragen. Het gehele proces wordt door
alle betrokkenen - management, studieleiders en vakdocenten - ervaren als een proces van henzelf,
met de daarbij behorende urgentie. Het nieuwe elan dat, mede naar aanleiding van een nieuwe en
jongere generatie studieleiders en vakdocenten, in 2015 bij de Filmacademie de kop opstak, zet in
2016 krachtig door. Nieuwe vormen van samenwerking tussen de diverse afdelingen zijn volop aan
het ontstaan of reeds opgezet, vaak onder invloed van het doorlopende proces van
onderwijsvernieuwing.
De Filmacademie constateert met genoegen dat in 2016 de ondersteuning van het onderwijs zeer
efficiënt en effectief verloopt in een omgeving die uiterst veeleisend en dynamisch is. Zonder die
solide 'steunbeer' zou het fundament van de Filmacademie, het onderwijs en de daarbij behorende
faciliteiten, niet de kwaliteit hebben die het nu wel bezit.
De samenwerking met het VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB, voorheen
Onderwijscentrum VU), die is opgestart in het kader van de onderwijsvernieuwing, blijkt blijvend een
goede keus. Het proces van onderwijsoptimalisatie ontwikkelt zich constructief van algemene
verkenning en kaders naar concrete invullingen en toepassingen.
In 2016 wordt er een nieuw beleidsdocument geschreven voor de periode 2016-2020 en, na
zorgvuldig overleg met alle betrokkenen binnen de Filmacademie, breed en unaniem aanvaard. Veel
collega’s – van binnen en buiten de Filmacademie - vanuit verschillende verantwoordelijkheden
dragen actief en positief bij aan het tot stand komen van het nieuwe beleidsplan. Terugkijkend wil de
Filmacademie stellen dat het proces van denken, schrijven, reflecteren en bediscussiëren krachtig
heeft bijgedragen aan de cohesie binnen de Filmacademie.
Kwaliteitszorg
In 2016 houdt de Filmacademie een uitgebreide evaluatie van de onderwijsprogramma’s in de eerste
drie jaren van het bachelorcurriculum. Via online vragenlijsten en groepsgesprekken blijkt dat de
studenten overall tevreden zijn met de samenstelling van het onderwijsprogramma. De volgende
aandachtspunten komen naar voren: toepassen van diversere vormen van didactiek, meer
theoretische verdieping en meer gerichtere coaching. Deze thema’s komen uiteraard terug in het
continue proces van curriculumvernieuwing, maar krijgen ook extra aandacht door bijvoorbeeld het
instellen van thematische werkgroepen in samenwerking met het UCGB.
Lectoraat / LAB / onderzoek
Het lectoraat Film zet in op het 'onderzoek in en door film'. Onder deze noemer valt zowel de verdere
ontwikkeling van de internationale master 'artistic research in and through film' als het onderzoek naar
'immersive media'. Wat dat laatste betreft richt de academie in 2016 een onderzoeksgroep op over
Virtual Reality, waaraan zowel docenten van de Filmacademie deelnemen als masterstudenten en
alumni van de master. Ook kent de groep een aantal deskundigen en makers van buiten.
Kennisuitwisseling is de belangrijkste initiële doelstelling; in de toekomst wordt voorzien in een aantal
thema's waarop betrokkenen gezamenlijk onderzoeksprojecten kunnen ondernemen. Het lectoraat
organiseert tevens een 'Research Week' voor studenten van zowel de bachelor als de master van de
academie. Onder leiding van het team van Ludger Pfanz van het grensverleggende Zentrum für Kunst
und Medien in Karlsruhe, doen studenten een week lang praktisch en exploratief onderzoek naar
diverse aspecten van 'immersive media'.
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Diversiteit
Diversiteit is voor de Filmacademie een belangrijk thema. Met name omdat de Filmacademie
principieel uitgaat van het standpunt dat inclusiviteit - waar culturele diversiteit een verbijzondering van
is - recht doet aan datgene wat de Filmacademie wil representeren op het gebied van kunst en cultuur
in het bijzonder, en binnen de Nederlandse samenleving in het algemeen.
Elk verhaal moet kunnen worden verteld. En daarvoor is elk talent noodzakelijk. Wie je ook bent en
waar je ook vandaan komt. Waar je wortels ook liggen. Dus ook het talent dat de Filmacademie nu
nog in te geringe mate binnen haar muren weet te halen. In 2016 worden op het gebied van culturele
diversiteit stappen gezet – beleidsmatig en praktisch uitvoerend – die in 2017 gerealiseerd zullen
worden. De Filmacademie wil niet sturen op inhoud, op het leren vertellen van 'onze' verhalen, maar
op de ontwikkeling van hoog ambachtelijk vakmanschap. Technisch en conceptueel. Zo veel en zo
breed mogelijk filmisch talent moet kunnen worden opgeleid, opdat zij als de professionals van
morgen in staat zullen zijn hun eigen verhalen te verbeelden, te verklanken en te verwezenlijken. En
zo bij te dragen aan de verrijking van onze cultuur én aan de noodzakelijke cohesie en emancipatie
van de Nederlandse samenleving. Vanuit die gedachte wordt in het najaar van 2016 ook een specifiek
beleidsdocument op het gebied van culturele diversiteit geschreven, dat vanaf januari 2017 staand
beleid moet zijn geworden.
Artist in Residence - Jyoti Mistry
In het academiejaar 2015/ 2016 is de Zuid-Afrikaanse filmmaakster en beeldend kunstenaar Jyoti
Mistry Artist in Residence bij de Filmacademie. Haar residency is toegespitst op praktijkgericht
onderzoek, op de vraag hoe film behalve als kunstzinnige uiting ook als verkennend hulpmiddel
gebruikt kan worden en op de relatie tussen geografie en geschiedenis. Mistry, die tevens lesgeeft
aan master- en doctoraatsstudenten aan de Witwatersrand University in Johannesburg, onderneemt
met de masterstudenten een project met als startpunt het koloniaal beeldmateriaal dat in het archief
van het EYE Filmmuseum is opgeslagen. Dit leidt tot de expositie 'Archive as a Place to Play' die twee
weken lang in het EYE te zien is in het kader van het EYE Research Lab. Daarnaast is Mistry
betrokken bij de discussies over verdere ontwikkeling van het masterprogramma en bereidt zij haar
eigen filmproject voor, dat in voorjaar 2017 in het kader van haar Residency gerealiseerd zal worden.
Filmfestival
Van 24 juni tot en met 1 juli 2016 vindt het Keep an Eye Filmacademie Festival plaats in EYE. Het
festival omvat een gezamenlijke presentatie van de afstudeerprojecten van de bachelor- en
masterstudenten.
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Reinwardt Academie in 2016
Directie: Teus Eenkhoorn
Beleid
De rendementscijfers bachelor Cultureel erfgoed
Om de rendementscijfers van de bachelor te verbeteren treft de Reinwardt Academie in 2016 een
aantal maatregelen. In het derde jaar worden twee vakken ingevoerd die voorbereiden op het vierde
jaar; de vakken ‘casusonderzoek’ en ‘erfgoed en professionaliteit’ vormen samen een compacte
oefening voor het vierde jaar. In het vak ‘erfgoed en professionaliteit’ reflecteren studenten op
verantwoordelijkheden van een erfgoedprofessional. Dit als voorbereiding op de keuze van een minor
en de afstudeerstage. In de afstudeerfase is de begeleiding minder individueel, men werkt nu in
groepen (8 - 12 studenten) die tijdens het hele studiejaar door twee docenten begeleid worden. Verder
zijn het afstudeeronderzoek en de afstudeerstage nu in fases verdeeld. De groepen worden jaarlijks
samengesteld rond inhoudelijke thema’s, waardoor intervisie en onderlinge samenwerking mogelijk is.
Deze maatregelen hebben wel een hogere docentintensiteit tot gevolg, waardoor de jaren 3 en 4 per
student duurder zijn geworden. De academie verwacht dat deze extra aandacht de uitstroom zal
bespoedigen en dat daardoor de rendementscijfers zullen verbeteren.
De rendementscijfers master Museology
Ter verhoging van de rendementscijfers van de master worden de onderwerpen thesis-begeleiding,
internship en rubric afgestemd.
Festival 40 jaar Reinwardt Academie
Op 11 november 2016 viert de Reinwardt Academie haar 40-jarig bestaan. Het lustrum wordt gevierd
met een bijzonder festival, een speciale master-alumnidag en met een serie activiteiten in aanloop
naar het festival.
Het festival op 11 november bestaat uit de volgende activiteiten: Een tentoonstelling bouwen in 11
uur, debatten over waarde, een ‘erf-goed-gesprek’ met bijzondere alumni, een presentatie van eetbaar
erfgoed, Onverwacht Reinwardt, verhalen en anekdotes vanachter de coulissen, internationale impact
en Het Geheim van Reinwardt. Ook kunnen bezoekers deelnemen aan een pubquiz en is er ruimte
voor muziek en dans, een cocktailbar en weerzien met veel oude bekenden.
Bijzondere projecten en samenwerkingen
In september dient de Reinwardt Academie het project ‘Made by Emotion: Heritage in Networks
(MADEMO)’ in bij NWO in het kader van de call Smart Cultures. Initiator is de Erasmus Universiteit
Rotterdam (prof. Hester Dibbits, tevens lector aan de Reindwardt Academie). Het thema is: niet in
gemeenschappen van gelijkgestemden ontstaat erfgoed, maar in een krachtenspel van uiteenlopende
emoties van heel verschillende mensen. In dit project onderzoeken erfgoedwerkers,
applicatieontwerpers en academici een methode om hen rond erfgoed juist te verbinden. Door
‘emotienetwerken’ rond bijvoorbeeld Zwarte Piet te verbeelden, willen de onderzoekers mensen
andermans gevoelens laten invoelen. In voorjaar 2017 wordt bekend of de projectaanvraag
gehonoreerd wordt.
Het ‘Straatwaardenproject’ resulteert rond zomer 2016 in drie ‘Ateliers’. Tijdens de workshops - in de
Reinwardt Academie en in andere gebouwen aan de ‘Knowledge Mile’ in de stad - denken studenten,
collega's en vertegenwoordigers van het erfgoedveld na over erfgoed als toekomstgericht
maakproces. Het proces wordt ondersteund door "sustainistische" noties van Michiel Schwarz.
Eind 2016 verschijnt een publicatie over dit onderwerp. Daarin is ook de agendering opgenomen voor
een vervolg waarin de gewonnen vermoedens en inzichten in enige selecte praktijksituaties, relevant
voor onderwijs en veld, zullen worden uitgeprobeerd.
Op het Nationale Monumentencongres in november wordt de nieuwe manier van denken al met een
bredere doorsnee van de erfgoed/ruimte-wereld gedeeld. Ook in het programma van de minoren
tentoonstellen en cultureel ondernemen in 2017 zal dit onderwerp aan bod komen.
Lectoraat en Erfgoedarena’s
Erfgoedarena’s
In de tiende jaargang van de Erfgoedarena organiseert de Reinwardt Academie vier debatavonden:
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27 januari: Lost in Translation. De haalbaarheid van internationale uitwisseling van de
erfgoedpraktijk;
12 mei: In gesprek met erfgoedprofessionals uit Syrië. Wat zijn de overeenkomsten en
verschillen in het denken over erfgoed? I.s.m. de Salon de Museologie;
25 mei: F*ck diversiteit: code dekolonisatie! Moet de erkenning van diversiteit niet
plaatsmaken voor een actieve dekolonisatie van het culturele erfgoed van ons land? I.s.m. het
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA);
12 oktober: Vernietiging van erfgoed als oorlogsmisdaad. In beeld of niet? Over de ethische
dilemma’s rondom bescherming van erfgoed ten tijde van gewapend conflict.

De spreker bij de Reinwardt Memorial Lecture 2016 is Margriet Schavemaker van het Stedelijk
Museum Amsterdam. Haar lezing is getiteld ‘De witte kubus als ‘lieu de mémoire’: de toekomst van de
geschiedenis in musea voor moderne kunst’ en gaat in op de terugkomst van geschiedenis in musea
voor moderne en hedendaagse kunst. Schavemaker vraag zich af: wat betekent deze ‘historic turn’
voor het traditionele onderscheid tussen erfgoedinstellingen en de wereld van de moderne kunst?
Nadert het einde van de eens zo exclusief op het heden en de toekomstgerichte witte kunsttempels,
die hun avant-garde objecten zonder context tot spreken wilden brengen? Of ligt de betekenis juist in
het redden van de modernistische ‘white cubes’ door die te transformeren tot ‘lieux de mémoire’? Met
het Stedelijk Museum Amsterdam als case study geeft Schavemaker antwoord op deze prangende
vragen.
Lectoraatsprogramma
In de periode augustus 2015 - maart 2016 is het nieuwe lectoraatsprogramma opgesteld. Een
conceptversie is besproken met het MT, de Commissie van Advies, de docenten en de andere
lectoren van de AHK. Het nieuwe programma wordt in het voorjaar van 2016 vastgesteld. Focus van
het onderzoek ligt op de vraag hoe in erfgoedpraktijken en erfgoedonderwijs omgegaan wordt met het
dynamische karakter van erfgoed.
Internationalisering
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de Reinwardt Academie benaderd voor een bredere
rol bij het uitvoeren van het ‘Shared Cultural Program’ (SCP). In dat kader tekenen de RCE, de
Reinwardt Academie en The Government of Bandung in oktober 2016 de eerste Lettre of Intend (LOI).
Er zijn afspraken met de burgemeester van Bandung om structurele ondersteuning te verlenen in
samenwerking met o.a. het Tropenmuseum, Volkenkundig Museum, Nationaal Archief, KITLV,
Museum Bronbeek en het Stedelijk Museum. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat meer projecten
op het gebied van SCP zullen volgen.
De Reinwardt Academie is actief met nascholingsprojecten en onderwijsmodules in Rusland, Maleisië,
China en Indonesië.
Lector Riemer Knoop verzorgt in oktober 2016 een keynote lezing op het gebied van
herbestemming/ruimte op een internationaal congres over de werelderfgoedsite The Grand Canal
(Beijing-Hangzhou) in Hangzhou (China), vanuit een vergelijkende Europees-Chinese
erfgoedzorgoptiek.
Internationale projecten
Het Erasmus-project EMPHOS (Empowering Museum and Physical Heritage Organizations Staff by
cultural entrepreneurship training and research) startte in september 2015. Naast de Reinwardt
Academie participeren de volgende partijen: LEU (Landschap Erfgoed Utrecht),
UNIBO (Universiteit van Bologna, IT), CIAPE (IT) en Goldsmiths University, Londen (UK).
De tweede fase zal in maart 2017 worden afgerond.
In samenwerking met het Van Gogh Museum geven docenten in 2016 voor de tweede keer een
training aan museumprofessionals in Beijing (China). De training is de uitvoering van het
Memorandum of Understanding dat eerder, samen met Dutch Culture en het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, wordt afgesloten. Naar verwachting zal de training in 2017 in Xian uitgevoerd
worden.
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Master of Museology
Naar aanleiding van de uitkomsten van de accreditatie in 2015, waarin de visitatiecommissie adviseert
om de master beter te profileren, voert de Reinwardt Academie een onderzoek uit naar een scherpere
positionering en profilering van de master. Dit is een vervolg op het eerdere benchmark-onderzoek
(april 2015). De uitkomsten van het positionerings- en profileringsonderzoek dienen als basis voor het
op te stellen onderwijsbeleidsplan voor de master. In dat traject zal ook een herziening van het
curriculum worden meegenomen. Nu al worden op onderdelen verbeteringen doorgevoerd in overleg
met de examencommissie.
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Academie voor Theater en Dans in 2016
(tot 1 september 2016: De Theaterschool)
Directie: Jan Zoet
Nieuwe naam
Vanaf het studiejaar 2016-2017 heet de Theaterschool: Academie voor Theater en Dans (ATD). Deze
nieuwe naam sluit beter aan bij de praktijk van de leergemeenschap die de ATD is: de enige
academie in Nederland waar alle theater- en dansdisciplines en de daarbij behorende faciliteiten
onder één dak vertegenwoordigd zijn, waarin een bundeling van gespecialiseerde en kleinschalige
opleidingen op bachelor- en masterniveau samen de hele breedte van de hedendaagse
beroepspraktijk in de podiumkunsten vertegenwoordigen. Naast dansers en acteurs wordt ook het
gehele creative team van choreograaf, regisseur, licht- en geluidsontwerper, producent en vormgever
binnen de ATD opgeleid, alsmede docenten theater en dans.
DAS Graduate School
De twee masteropleidingen Amsterdam Master of Choreography en DasArts - Master of Theatre, en
het lectoraat Podiumkunsten in transitie slaan de handen ineen. Zij delen sinds april 2016 niet alleen
één huis, in het voormalige Grootlab van Shell in Amsterdam-Noord, maar gaan ook samen verder
onder één naam: DAS Graduate School. Met oog voor elkaars verschillen en vanuit ieders wens tot
ontwikkeling en samenwerking is er gekozen de krachten te bundelen binnen een nieuw instituut. De
masters krijgen nieuwe namen: DAS Choreography en DAS Theater en het onderzoek van het
lectoraat heet voortaan DAS Research.
Onder de titel: ‘3rd Cycle Programmes in the Arts: realities and practices’ organiseert DAS Graduate
School haar eerste symposium. De betrokken masteropleidingen en de onderzoeksgroep The Local
School formuleren samen met de lector de ambitie om een derde cyclus-programma op te zetten,
speciaal gericht op internationaal opererende en lokaal gevestigde theater- en dansprofessionals.
Organisatie in transitie
De in 2014 ingezette transitie wordt voortgezet. Er wordt onderzoek gedaan naar een andere
organisatiestructuur en er is een nieuwe missie geformuleerd:
“Als we geloven dat kunst het verschil maakt. Als we bereid zijn van elkaar te leren. Als we vinden dat
kunstenaars de wereld mee helpen vorm te geven. Hoe gaan we dan te werk?”
Een missie met een vraag als antwoord. Hiermee erkent de academie dat men van elkaar, en dus ook
van studenten kan en wil leren vanuit de overtuiging dat kunst ertoe doet. Dat stelt de ATD in staat te
bewegen en te reageren op wat er om haar heen gebeurt en maakt haar sterk en gericht op de
toekomst en een snel veranderend werkveld.
Vanaf 2016 worden ook de docenten meer betrokken bij de transitie van de organisatie. Onder de titel:
‘De (on)machtige docent’ organiseert een redactie van docenten in februari de eerste ATDDocentenconferentie (voor en door docenten en gastdocenten). Centraal staat de vraag welke rol de
docenten spelen en zouden willen spelen binnen de organisatie. De tweedaagse conferentie is vooral
gericht op het faciliteren en op gang brengen van het onderlinge gesprek tussen docenten, met
workshops en geleide gespreksgroepen over o.a. Deep Democracy, Governance & Integrity,
veiligheid en ondernemerschap.
Bijzondere evenementen
De school is ook dit jaar weer een dag lang van de studenten. Tijdens This is h:OURS staat het
gebouw aan de Jodenbreestraat 3 in Amsterdam op zijn kop. Het publiek geniet van experimenten,
dans- en theaterimprovisaties, performances, voorstellingen en installaties.
Studenten van de Regie Opleiding organiseren een nieuw en eigen afstudeerfestival: Vuurwerk.
Hiermee nemen zij positie in, in de discussie die tijdens de vorige editie van het ITs Festival is
ontstaan naar aanleiding van de vraag: hoe presenteer je afstudeerwerk in het veld? Zij besluiten niet
langer mee te doen aan het ITs Festival en daarmee ook niet mee te dingen naar de prestigieuze Ton
Lutz Prijs.
Studentenevaluaties
Ook in 2016 wordt de ATD wederom hooggewaardeerd door studenten. In de eigen evaluaties en
gesprekken over de kwaliteit van het onderwijs, maar ook in de landelijke Keuzegidsen en de
Kunstenmonitor.
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Onderwijsontwikkeling
De transitie heeft inmiddels geleid tot nieuwe en meer samenwerking tussen opleidingen, tot de
ontwikkeling van online onderwijs en het ID Lab: een interdisciplinair digitaal laboratorium waar
studenten kunnen kennismaken en werken met nieuwe media en digitale toepassingen.
De opleiding Techniek en Theater begint met de ontwikkeling van een opleiding associate degree
Theatertechniek, de eerste Ad binnen de AHK. Deze verkorte opleiding, met een niveau tussen MBO
en HBO, leidt op tot theatertechnicus en inspiciënt en geeft de mogelijkheid door te stromen naar de
bacheloropleiding. Daar gaat de opleiding zich meer toeleggen op het opleiden van licht- en
geluidsontwerpers en hoogwaardige technische producten onder de nieuwe naam Design &
Technologie. De opleiding werkt hierbij nauw samen met de opleiding Scenografie in het
eerdergenoemde ID Lab.
Ook dit jaar is verder gewerkt aan het fundament voor de nieuwe dansopleiding Contemporary Dance
Performer, die op basis van de bestaande opleidingen Moderne Theaterdans en Urban Contemporary
(voorheen Jazz- en Musicaldans) in augustus 2018 zal starten en waarin the best of both worlds zal
samenkomen.
Een greep uit de andere ontwikkelingen:
Er is een begin gemaakt met het onderzoek naar een nieuw op te zetten interdisciplinaire master
Creative Producer. De School voor Nieuwe Dansontwikkeling (SNDO) onderzoekt het thema
dekolonisatie en verzorgt presentaties in het Stedelijk Museum Amsterdam. De Nationale
Balletacademie viert haar lange traditie als klassieke balletopleiding met allure in een vol
Muziektheater. De opleiding Productie Podiumkunsten (OPP) vernieuwt haar curriculum en loopt
voorop in het ontwikkelen van online onderwijs. De opleiding Docent Dans maakt letterlijk school met
de laatste fase van een vernieuwingsslag naar transcultureel dansonderwijs. En de Mime opleiding
ziet haar naam opnieuw bevestigd door het grote succes van alumni die invloed krijgen in grote
theaterhuizen en spraakmakende productieplekken.
Nieuwe artistiek leiders
De Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie krijgt met Yvette Fijen een nieuwe artistiek leider
die, als dramaturg, stemdocent en coördinator van de acteur- en performeropleiding van de
Toneelacademie Maastricht, jarenlange ervaring heeft in het opleiden en begeleiden van acteurs op
het hoogste niveau. Zij volgt Ruut Weissman op, die na 30 jaar deze functie verlaat en artistiek leider
wordt van de muziektheaterafdeling van DeLaMar Producties.
Bart Visser is benoemd tot nieuwe artistiek leider van de Opleiding Scenografie. Al jaren is hij als
docent en staflid verbonden aan de opleiding en daarnaast brengt hij een ruime praktijkervaring in het
werkveld met zich mee. Hij volgt Peter de Kimpe op, die de opleiding in 2007 oprichtte.
Beide nieuw aangestelde artistiek leiders werken, net als de school, aan een transitie van hun
opleidingen.
Artist in Residence - Adelheid Roosen
De Academie voor Theater en Dans (ATD) pleit voor meer onderwijs dat de studenten kennis laat
maken met nieuwe vormen van theater die zich buiten de gebaande paden bewegen en de waarde
van plaats, stad en gemeenschap centraal stellen. Met de WijkSafari maakt school grijpt de academie
een bijzondere gelegenheid aan om deze missie samen met Adelheid Roosen als AIR in praktijk te
brengen. In dit project de trekken ca 50 studenten de wijken in Amsterdam-Noord in en adopteren zij
buurtbewoners op zoek naar persoonlijke levensverhalen. Studenten transformeren van bezoeker
naar familielid doordat zij twee weken gaan wonen bij de wijkbewoners en hun gezin. Deze bijzondere
ontmoetingen leiden tot voorstellingen waarin theater en realiteit met elkaar versmelten en bezoekers
op ontdekkingstocht door de wijk trekken.
Maria Koning overleden
Op 9 maart 2016 overlijdt Maria Koning op 87-jarige leeftijd. Koning gaf zeventien jaar lang leiding aan
de Nel Roos Academie, voorloper van de Nationale Balletacademie. Toen naamgeefster Nel Roos in
1970 overleed, werd Koning het nieuwe boegbeeld van de academie. Zij zou de opleiding verder
ontwikkelen en professionaliseren.
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Master kunsteducatie in 2016
Studieleider: Maria Wüst.
Eindverantwoordelijk: Folkert Haanstra, lector Kunsteducatie tot 1 november, sindsdien Melissa
Bremmer en Emiel Heijnen, lectoren Kunsteducatie.
2016: 10 jaar master Kunsteducatie
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de zeven masters Kunsteducatie die Nederland rijk is,
besluiten de opleidingen gezamenlijk een publicatie uit te brengen. Door van elke opleiding een portret
van een alumnus of alumna te schetsen, ontstaat een veelzijdige indruk van de kritisch-reflectieve
vakoverstijgende blik en de innovatieve vermogens die de studenten tijdens de masterstudie
verwerven. De publicatie is te downloaden op de hoofdpagina van de Master Kunsteducatie op
www.ahk.nl.
Ondernemerschap: tweede aflevering module Projectbureau
In 2015 werd de nieuwe module Projectbureau ingevoerd. Door de studenten verantwoordelijkheid te
geven voor hun eigen studieprogramma, kunnen zij zelf hun ondernemende en
samenwerkingsvaardigheden verder ontwikkelen. Na een geslaagde eerste aflevering blijkt ook de
lichting van 2015-16 tot een succesvolle uitwerking in staat: in juni organiseren zij in de
Stadsschouwburg het goed bezochte symposium ‘de Kunst van Kunsteducatie’, dat het spanningsveld
tussen kunst en educatie verkent: Kunst kan educatief zijn en educatie kunst!
Ook de tweedejaars zijn succesvol in het realiseren van hun projectplannen, die allemaal tot uitvoering
kunnen worden gebracht. Het project De Houtwarming wordt genomineerd voor de AHK
Eindwerkprijs.
Onderzoek, afscheid Folkert Haanstra
In november neemt Folkert Haanstra afscheid als lector Kunsteducatie tijdens een feestelijk
symposium. Haanstra stond aan de wieg van de master Kunsteducatie en is ruim 10 jaar een
inspirerende docent en begeleider van empirisch onderzoek geweest. De samenwerking tussen
lectoraat en master is de afgelopen tien jaar hecht geweest en heeft bij vele studenten tot een
blijvende interesse voor het doen van onderzoek geleid. Tijdens het symposium wordt de publicatie
‘Thuiskunst. Onderzoeken naar informele kunstactiviteiten in relatie tot formele kunsteducatie’
gepresenteerd. Hierin zijn negentien onderzoeken opgenomen, alle verricht door studenten van de
laatste twee lichtingen van de master (2014-15 en 2015-16) in het kader van de module Empirisch
Onderzoek.
Op 28 november presenteren studenten, alumni en docenten van de master Kunsteducatie hun
onderzoeksresultaten op de jaarlijkse onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie
van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).
Vanaf 1 november werkt de master nauw samen met de nieuwe lectoren Emiel Heijnen en Melissa
Bremmer, die beiden al langere tijd als docent aan de master verbonden zijn.
In het kader van experimenten met blended learning ontwikkelen Talita Groenendijk en Marike
Hoekstra instructiefilmpjes voor de module literatuuronderzoek. Deze worden enthousiast ontvangen
door de studenten. Het is de bedoeling dat ook voor andere modules materiaal zal worden ontwikkeld.
AIR
In april rondt Henk Schut zijn Artist in Residency bij de master af. De tweedejaars geven een
presentatie van hun artistieke onderzoeken die ze anderhalf jaar lang onder leiding van hem hebben
verricht. Een beeldverslag door de kunstenaar en het verslag van het onderzoek dat Diane Carp doet
naar de didactische aanpak van Henk Schut wordt in 2017 verwacht.
Diversiteit
Het studiejaar 2016-2017 start voor alle studenten met een stevige introductie over diversiteit. Tanja
Jadnanansing (politica) en Saundra Williams (Bijlmerparktheater) verkennen een dag lang met de
studenten verschillende dimensies van culturele diversiteit. Studenten bepalen aan het eind van de
dag met elkaar op welke manier ze diversiteit op ieders agenda voor het komende studiejaar willen
zetten.
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Alumni- en nascholingsbeleid
In mei vindt de jaarlijkse terugkomdag van de alumni plaats. De dag heeft als thema het gesprek met
elkaar over ieders eigen praktijk. Waar loop je tegen aan? Hoe houd je de kwaliteit van je werk op het
niveau dat je nastreeft? Alumni Steven Faber, Debby Klarenbeek, Borius van der Meulen en Hannie
van Veldhoven laten ter introductie zien hoe hun intervisiegroep al een tijd goed functioneert en hen
steunt bij bovenstaande vragen. In vier groepen wordt vervolgens een intervisie op masterniveau
gehouden. Tevens vertelt alumna Marike Hoekstra over de voortgang van haar promotieonderzoek
‘De kunstenaar als docent’.
Alumna Aaltje van Zweden ontvangt in november de Hélène de Montignyprijs. Deze prijs wordt iedere
drie jaar door de Hélène de Montignystichting uitgereikt aan iemand die zich ‘in buitengewone mate
verdienstelijk heeft gemaakt ten opzichte van het mensdom in het algemeen’. Aaltje van Zweden krijgt
de prijs voor haar werk voor Stichting Papageno en het Papageno Huis. Met de stichting en het huis
zet zij zich met onder meer muziektherapie in voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met
Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
De master Kunsteducatie ontwikkelt de cursus ‘CKV verdiept’, die nascholing biedt voor ckv-docenten
in het voortgezet onderwijs. De cursus is bedoeld om docenten voor te bereiden op het nieuwe
eindexamen CKV dat per september 2017 van kracht wordt. In november start de cursus met 27
cursisten. De cursus loopt door tot in het voorjaar van 2017. De opzet van de scholing is ’blended’,
wat wil zeggen dat er naast de twee scholingsdagen bij de master in groepjes aan opdrachten wordt
gewerkt via Moodle als leeromgeving. Docenten geven ook via Moodle feedback. In 2017 wordt de
cursus wederom aangeboden.
Beste master Kunsteducatie in Keuzegids 2016
Net als in 2015 komt de master Kunsteducatie als beste uit de bus in de Keuzegids Masters in 2016.
Hiermee laat de opleiding een consistente kwaliteit zien.
Succesvolle lichting 2016
Voor het eerst in het 10-jarig bestaan van de master studeert een lichting in zijn geheel op hetzelfde
moment en conform de nominale studieduur af. Twee studenten krijgen daarbij zelfs het
masterdiploma Cum Laude uitgereikt: Lorentine van Tijn en Lars Deltrap.
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Ondersteuning
Directie Servicebureau: Patrick Waller
De ondersteunende dienstverlening en bedrijfsvoering vindt zowel op centraal niveau als op niveau
van de academies plaats. De verhouding hierbij is ongeveer 50/50. De centrale dienstverlening wordt
verricht door de afdelingen van het Servicebureau. De missie van het Servicebureau is om met de
juiste mensen en middelen de voorwaardelijke processen, systemen en voorzieningen optimaal te
regelen voor de academies van de AHK.
Het Servicebureau is al een aantal jaren sterk in ontwikkeling. Ten grondslag hieraan liggen nieuwe
eisen en wensen die aan de dienstverlening gesteld worden, onder meer vanwege wettelijke
veranderingen en technologische ontwikkelingen. Daarnaast is een verheldering van de
taakafbakening tussen centraal en decentraal nodig. Het doel is om (administratieve) werkprocessen
te verbeteren en managementinformatie beter, sneller en gedetailleerder beschikbaar te maken. De
toevoeging van nieuwe (of vernieuwde) rollen heeft invloed op de (be)staande organisatie en dat
betekent dat ook over de organisatorische gevolgen van procesverandering moet worden nagedacht.
Het Servicebureau is in transitie: bij verschillende afdelingen worden in 2016 veranderingen ingezet.
In dit kader wordt de afdeling Financiën & Administratie in 2016 gesplitst in een Centrale Administratie
en een afdeling Concerncontrol. Tegelijkertijd worden op de academies eigen controllers
aangetrokken, zodat het financieel control op alle niveaus in de organisatie is verankerd.
De afdeling Centrale Administratie bestaat sinds 2016 uit de onderdelen Financiële administratie en
de Centrale studentenadministratie. De processen van deze onderdelen hangen nauw met elkaar
samen, waardoor deze combinatie een logische is. Er wordt daarnaast onderzocht om te bepalen of
de personeels- en salarisadministratie onder deze afdeling geplaatst wordt of dat deze binnen de
afdeling P&O blijft. Op basis van de uitkomsten wordt in 2017 hierover een beslissing genomen.
De afdeling Informatie en Communicatie Technologie wordt in 2016 gesplitst in een afdeling ICT en
een afdeling Informatiemanagement. Op deze manier wordt de functie van Informatiemanagement
binnen de hogeschool verankerd. In 2016 wordt de afdeling Informatiemanagement gestart met een
hoofd Informatiemanagement aan het roer. De afdeling vormt een brug tussen ICT en de
eindgebruikers in de organisatie. Informatiemanagement is nauw betrokken bij de optimalisering van
informatiestromen en digitalisering van systemen, en ondersteunt eindgebruikers binnen de AHK op
allerlei niveaus: van het verbeteren van de managementinformatie tot het optimaliseren van digitale
werkprocessen en het onderzoeken van nieuwe toepassingen van technologie in het onderwijs
(bijvoorbeeld op het gebied van blended learning).
De afdeling ICT gaat onder leiding van een nieuw hoofd ICT hard aan de slag met de verbetering van
de ICT-architectuur van de AHK. Een van de grote ontwikkelingen, die met name in 2017 en de jaren
daarna zijn beslag zal krijgen, is de overgang naar Office 365. Vanwege de grote impact die dit zal
hebben op de gehele organisatie wordt de implementatie vanaf 2016 minutieus voorbereid.
Managementagenda AHK 2016 / 2017
Financiën
Verankering van de controlfunctie
Overgang naar nieuwe accountant
Personeel & organisatie
Herziening van de Personeelsorganisatie
Personeelszaken processen stroomlijnen/vereenvoudigen
Herijking functiegebouw
Gastdocenten organisatie, administratie en advies
Informatisering
Implementatie Informatieplan
Digitalisering workflow bedrijfsvoerende processen
Digitale leeromgeving moderniseren c.q invoeren
Verbetering managementinformatie voorziening
Werken op afstand faciliteren
Huisvesting & Facilitair
Opstellen inkoopbeleidsplan
Beheer
Communicatie
Vernieuwing websites academies en AHK.nl
Algemeen
Riskmanagement professionaliseren
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Studenten
Studentenaantallen
(peildatum 1 oktober 2016; bron: DUO)
2016

2015

BA vt

BA dt

MA

totaal

BA vt

BA dt

MA

totaal

116

40

-

156

128

59

-

187

-

-

269

269

-

-

249

249

Conservatorium van Amsterdam

664

-

257

921

659

-

264

923

Nederlandse Filmacademie

351

-

21

372

342

-

20

362

Reinwardt Academie

570

-

44

614

579

-

45

624

Academie voor Theater en Dans

545

-

24

569

543

-

25

568

-

-

43

43

-

-

43

43

2.246

40

658

2.944

2.251

59

646

2.956

Breitner Academie
Academie van Bouwkunst

Master Kunsteducatie
Totaal
Verdeling man/vrouw
(peildatum 1 oktober 2016; bron: DUO)

2016

2015

man

vrouw

man

vrouw

27

129

40

147

Academie van Bouwkunst

173

96

168

81

Conservatorium van Amsterdam

566

355

567

356

Nederlandse Filmacademie

211

161

198

164

Reinwardt Academie

117

497

117

507

Academie voor Theater en Dans

222

347

228

340

3

40

4

39

1.319

1.625

1.322

1.634

Breitner Academie

Master Kunsteducatie
Totaal
Nationaliteiten
(peildatum 1 oktober 2016; bron: DUO)

* de Academie voor Theater en Dans kende in 2015 1 student waarvan de status ‘nationaliteit onbekend’ is.
** de Reinwardt Academie kent in 2015 en 2016 1 student waarvan de status ‘nationaliteit onbekend’ is.
*** het Conservatorium van Amsterdam kent in 2016 1 student waarvan de status ‘nationaliteit onbekend’ is.

2016

2015

NL

EER

niet-EER

NL

EER

niet-EER

Breitner Academie

153

3

0

180

7

0

Academie van Bouwkunst

194

59

16

192

46

11

Conservatorium van Amsterdam***

388

406

126

410

397

116

Nederlandse Filmacademie

346

14

12

338

15

9

Reinwardt Academie**

583

13

17

594

11

18

Academie voor Theater en Dans*

415

115

39

419

109

39

40

3

0

41

2

0

2.119

613

210

2.174

587

193

Master Kunsteducatie
Totaal

51

Aanmeldingen/toelatingen bacheloropleidingen
(peildatum 1 oktober 2016; bron: opleidingen & DUO)
2016

2015

aanmeldingen

toelatingen

aanmeldingen

toelatingen

113

49

83

58

1313

187

1172

202

588

85

498

89

-

156

-

150

1992

149

1666

160

Breitner Academie
Conservatorium van Amsterdam
Nederlandse Filmacademie
Reinwardt Academie
Academie voor Theater en Dans
Aanmeldingen/toelatingen masteropleidingen
(peildatum 1 oktober 2016; bron: opleidingen & DUO)

2016

2015

aanmeldingen

toelatingen

aanmeldingen

toelatingen

Academie van Bouwkunst

119

60

122

68

Conservatorium van Amsterdam

579

119

583

133

Nederlandse Filmacademie

63

9

69

11

Reinwardt Academie

17

10

26

16

105

12

98

15

28

19

24

19

Academie voor Theater en Dans
Master Kunsteducatie
Aantal studenten vooropleidingen
(Bron: SIS)

2016

2015

80

82

118

105

Vooropleiding Muziek

56

52

Afdeling Jong talent

92

88

Nationale Balletacademie
5 o'clock class

Gecertificeerd post hbo
(Bron: SIS)
Post hbo cursussen, gecertificeerd door het Centrum Postinitieel Onderwijs Nederland (CPION).
2016

2015

Post-hbo Muziekeducatie (M4ME)

25

22

Beroepskunstenaar in de klas (BIK)

19

20

52

Rendement
Aandeel van het totaal aantal studenten van een instroomcohort dat (na de propedeuse) het diploma
haalt in de nominale studieduur + één jaar (definitie ontleend aan de NVAO). Voor de
masteropleidingen, waar geen sprake is van een propedeuse, geldt dat het rendement wordt
berekend over de volledige nominale studieduur.
Omdat een aantal opleidingen de mogelijkheid biedt van een tussentijdse time-out is ook het
rendement aangegeven na de nominale studieduur + twee jaar. In enkele opleidingen neemt het
rendement in het derde jaar na de nominale studieduur nog iets toe. Dit gegeven wordt echter niet
meer opgenomen in het jaarverslag.
Rendement per opleiding: 1 en 2 jaar na nominale studieduur (n)
(peildatum 1 oktober 2016; bron: DUO)
Docent beeldende kunst en
vormgeving (n=4)

instroomjaar 2010

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

diploma na 4 jaar

47%

48%

50%

diploma na 5 jaar

68%

62%

diploma na 6 jaar

74%

Master Architectuur* (n=4)

instroomjaar 2010

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

diploma na 4 jaar

7%

3%

3%

diploma na 5 jaar

14%

12%

diploma na 6 jaar

31%

Master Landschapsarchitectuur*
(n=4)

instroomjaar 2010

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

diploma na 4 jaar

0%

12%

0%

diploma na 5 jaar

23%

12%

diploma na 6 jaar

31%

Master Stedenbouw* (n=4)

instroomjaar 2010

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

diploma na 4 jaar

6%

0%

0%

diploma na 5 jaar

6%

0%

diploma na 6 jaar

6%

* Hoewel de rendementen bij de masteropleidingen van de Academie van Bouwkunst laag lijken, is er sprake van
een gezonde uitstroom. Kijk voor meer informatie op pagina 33.

Bachelor Docent muziek (n=4)

instroomjaar 2010

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

diploma na 4 jaar

83%

40%

67%

diploma na 5 jaar

100%

40%

diploma na 6 jaar

100%

Bachelor Muziek (n=4)

instroomjaar 2010

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

diploma na 4 jaar

70%

77%

69%

diploma na 5 jaar

81%

89%

diploma na 6 jaar

82%
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Master Muziek (n=2)

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

diploma na 2 jaar

59%

69%

69%

diploma na 3 jaar

80%

70%

diploma na 4 jaar

80%

Master Opera (n=2)

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

diploma na 2 jaar

100%

67%

0%

diploma na 3 jaar

100%

67%

diploma na 4 jaar

100%

Bachelor Film en televisie (n=4)

instroomjaar 2010

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

diploma na 4 jaar

65%

52%

61%

diploma na 5 jaar

77%

71%

diploma na 6 jaar

84%

Master Film (n=2)

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

diploma na 2 jaar

0%

100%

90%

diploma na 3 jaar

100%

100%

diploma na 4 jaar

100%

Bachelor Cultureel erfgoed (n=4)

instroomjaar 2010

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

diploma na 4 jaar

29%

14%

29%

diploma na 5 jaar

58%

50%

diploma na 6 jaar

74%

Master Museology (n=1,5)

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

diploma na 1,5 jaar

0%

0%

0%

diploma na 2,5 jaar

19%

12%

19%

diploma na 3,5 jaar

44%

35%

instroomjaar 2010

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

diploma na 4 jaar

74%

90%

85%

diploma na 5 jaar

83%

90%

diploma na 6 jaar

83%

Bachelor Dans (n=4)

Bachelor Theater (n=4)

instroomjaar 2010

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

diploma na 4 jaar

73%

54%

60%

diploma na 5 jaar

89%

74%

diploma na 6 jaar

91%
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Bachelor Docent dans (n=4)

instroomjaar 2010

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

diploma na 4 jaar

50%

36%

55%

diploma na 5 jaar

50%

45%

diploma na 6 jaar

50%

Bachelor Theaterdocent (n=4)

instroomjaar 2010

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

diploma na 4 jaar

67%

33%

50%

diploma na 5 jaar

100%

50%

diploma na 6 jaar

100%

DAS Choreography (n=2)

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

diploma na 2 jaar

100%

100%

75%

diploma na 3 jaar

100%

100%

diploma na 4 jaar

100%

DAS Theatre (n=2)

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

diploma na 2 jaar

0%

20%

44%

diploma na 3 jaar

50%

80%

diploma na 4 jaar

75%

Master Kunsteducatie (n=2)

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

diploma na 2 jaar

63%

63%

95%

diploma na 3 jaar

75%

63%

diploma na 4 jaar

75%

Bindend studieadviezen propedeutische fase
(Bron:SIS)
Bindend studieadviezen
propedeutische fase

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Breitner Academie

1

1

0

Conservatorium van Amsterdam

1

2

7

Nederlandse Filmacademie

1

1

1

50

67

78

4

4

10

57

75

96

Reinwardt Academie
Academie voor Theater en Dans
Totaal

Uitkeringen afstudeersteun uit profileringsfonds
(bron: SIS)
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2016
Nederlandse Filmacademie

2

Reinwardt Academie

1

Academie voor Theater en Dans

1

Totaal

4

Studie en Handicap
In 2016 is de begeleiding op het gebied van Studie en Handicap (S+H) op dezelfde wijze voortgezet
als de voorgaande jaren. Het beleid is gericht op vroegtijdige signalering van problemen met de
studievoortgang en bewustwording van het belang van het maken van een goede studieplanning.
In dit verband zijn in 2016 aan het begin van het studiejaar weer introductielessen aangeboden op het
gebied van studieplanning en -management voor studenten van alle academies. Twaalf studenten
hebben de bijeenkomsten bezocht.
Samen met het bureau StudentenPsychologen van de Universiteit van Amsterdam is opnieuw een
faalangstcursus gestart in oktober. Er namen negen studenten van verschillende academies aan deel.
Persoonlijke begeleiding is in 2016 gegeven aan 62 studenten, afkomstig van alle academies:
2016
Breitner Academie

11

Academie van Bouwkunst

13

Conservatorium van Amsterdam

7

Nederlandse Filmacademie

1

Reinwardt Academie

22

Academie voor Theater en Dans

6

Master Kunsteducatie

2

Totaal

62

Veelal gaat het hierbij om problematiek met betrekking tot faalangst, planningsproblemen, dyslexie,
dyscalculie, ADD en/of ADHD, al dan niet in combinatie met elkaar.
In het kader van de midterm instellingstoets kwaliteitszorg start in 2016 een evaluatie en een
onderzoek naar het effect van de begeleiding op het gebied van Studie en Handicap, mede met het
oog op de komende instellingstoets kwaliteitszorg.
Exit-onderzoek
De AHK houdt jaarlijks een onderzoek onder studenten die voortijdig de studie staken. Door middel
van dit onderzoek worden de redenen van studie-uitval in kaart gebracht en komen daarnaast zaken
als de begeleiding die de student heeft ervaren en toekomstplannen van studenten aan bod.
Studenten die gedurende het studiejaar besluiten te stoppen met de opleiding voeren een exitgesprek met de decaan en vullen tijdens dit gesprek de exit-vragenlijst in. Studenten die zich na
afloop van het studiejaar niet meer herinschrijven en geen exit-gesprek voeren met de decaan worden
alsnog per e-mail benaderd om online de vragenlijst te vullen.
In totaal vullen 108 studenten die de studie in het studiejaar 2015-2016 hebben gestaakt een
vragenlijst in. Studenten geven diverse redenen aan om te stoppen met de studie. De persoonlijke
situatie en geestelijke en/of lichamelijke gezondheid zijn voor veel studenten een reden om de studie
te staken (beide 25%). Ook het programma van de studie en verkeerde studiekeuze zijn voor
meerdere studenten een reden om de studie voortijdig te verlaten (beide 15%). Ten opzichte van vorig
jaar staken relatief meer studenten vanwege persoonlijke redenen en minder vanwege
studiegerelateerde redenen.
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Nagenoeg alle studenten zijn tevreden met de begeleiding die zij hebben ontvangen vanuit de
opleiding op het moment dat zij overwogen om te stoppen met de studie. Ongeveer 30% van de
stakers is van plan om de studie op een later moment weer op te pakken. Ruim 40% van de stakers
gaat werken binnen het vakgebied van de studie en 20% gaat werken buiten het vakgebied, 21% gaat
een andere studie aan een andere instelling volgen en meer dan 10% is van plan een vergelijkbare
studie te volgen aan een andere instelling.

Internationalisering
De wereld van kunst, cultuur en erfgoed is internationaal. Aan de AHK studeren bijna evenveel
studenten bij Nederlandstalige opleidingen als bij opleidingen waarbij de lessen tweetalig worden
gegeven. Aan de opleidingen van de AHK studeren en werken veel internationale studenten en
(gast)docenten. 28% van de studentenpopulatie van de AHK is afkomstig uit het buitenland, waarvan
7% uit niet-EER landen en 21% uit de EER.
De academies voeren een eigen internationaliseringsbeleid. Internationaliseringsactiviteiten komen op
de AHK voor in de deelname van docenten en lectoren aan internationale projecten, in een actieve
betrokkenheid van de academies in internationale netwerken en in consortia waarbinnen verschillende
vormen van samenwerking plaatsvinden. Er zijn mogelijkheden voor zowel individuele studenten- en
docentenmobiliteit als voor meerjarige uitwisselingsprogramma’s. Ook neemt de AHK deel aan
landelijke beurzenprogramma’s. Hiermee faciliteert zij financiële mogelijkheden voor internationale
studenten om te kunnen studeren aan de AHK.
Beurzen voor studenten- en docentenmobiliteit
Erasmus studenten- en docentenmobiliteit
Via het Europese Commissie programma Erasmus+ maken 36 studenten en docenten gebruik van
deze mobiliteitssubsidie uit het (tweejarig) Erasmus+ contract 2015-2017. Er gaan drie keer zoveel
studenten op Europese stage als op studie-uitwisseling. Ruim twintig medewerkers en docenten
maken gebruik van het Organisational Support-budget van Erasmus+ voor voorbereidende bezoeken
aan partnerinstellingen voor toekomstige Erasmus+ samenwerking, of ter voorbereiding van summer
schools bij Europese partners. Ook doen stafleden monitorbezoeken bij stageplekken. De academies
ontvangen gezamenlijk 35 inkomende studenten die via het Erasmusprogramma voor een semester
komen studeren op de AHK.
AHK Internationaliseringsfonds
AHK’s Internationaliseringsfonds (budget € 65.000) biedt financiële ondersteuning voor studie- en
stage-uitwisselingen van AHK-studenten tijdens hun studie. Een deel van de middelen wordt ingezet
voor groepsreizen van de academies. Veertig studenten ontvangen in 2016 een individuele
toekenning uit dit fonds. De individuele aanvragen voor studie- en stagereizen kunnen twee keer per
jaar worden aangevraagd en worden beoordeeld door een beoordelingscommissie.
Uitwisselingen met niet-EER partners
De academies ontvangen naast inkomende uitwisselingsstudenten via het Erasmusprogramma ook
uitwisselingsstudenten van buiten de EER. Deze groep bestaat voor een groot deel uit studenten van
Amerikaanse onderwijsinstellingen met wie de academies uitwisselingscontracten hebben afgesloten,
zoals de Manhattan School of Music in New York, Temple University in Philadephia en SUNY
Purchase College in New York. In 2016 studeren vijftien studenten uit een niet-EER-land een
semester aan de AHK.
Externe beurzen en fondsen
Holland Scholarship
Sinds 2015 stelt OCW beurzen beschikbaar voor excellente niet-EER-studenten die voor het eerst in
Nederland komen studeren: de inkomende Holland Scholarship. Het ‘uitgaand’ deel van dit
beurzenprogramma is bestemd voor excellente AHK-studenten die een studie-uitwisseling of stage
doen in een niet-EER-land voor minimaal drie maanden. De AHK financiert 50% van deze beurzen uit
eigen middelen.
In 2016 kan de AHK achttien inkomende Holland Scholarships toekennen; de kandidaten worden
voorgedragen door de academies. Zeven uitgaande Holland Scholarships worden toegekend in de
twee aanvraagrondes van het AHK Internationaliseringsfonds in 2016.
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Netherlands Fellowship Programme (NFP)
Het Netherlands Fellowship Programme van het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt bijna
kostendekkende beurzen voor semi-professionals uit circa 50 ontwikkelingssamenwerkingslanden om
een volledige masterstudie te volgen in Nederland. Aan de Master of Museology studeert een bursaal
uit Indonesië en aan de master DAS Theatre een bursaal uit India (toekenningsjaar 2015).
Profileringsfonds niet-EER
AHK Talent Grant
De AHK Talent Grant, gefinancierd uit het Profileringsfonds, is bestemd voor talentvolle niet-EER
studenten die financiële ondersteuning nodig hebben om hun opleiding te kunnen volgen. De selectie
van de kandidaten geschiedt door het College van Bestuur op voordracht van de academies. In 2016
krijgen 17 studenten een ondersteuning uit dit fonds. De beurs bestaat uit de kwijtschelding van een
deel van het verschil tussen het instellingscollegegeld en het wettelijk collegegeld.
Beurzen voor vervolgstudies voor afgestudeerden
VSBfonds Beurs
De VSBfonds Beurs is bestemd voor talentvolle en maatschappelijk geëngageerde studenten en
alumni die financiële ondersteuning vragen voor een vervolgstudie aan een gerenommeerde instelling
in het buitenland. De AHK draagt twee kandidaten succesvol voor voor een beurs: Marit van Dijk
(Reinwardt Academie) en Didel Bish (Conservatorium van Amsterdam).
Prins Bernhard Cultuurfonds
In 2016 ontvangen de volgende studenten ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds:
Academie voor Theater en Dans:
Airen Koopmans, Moderne Theaterdans
Marie Körbl, Urban Contemporary
Conservatorium van Amsterdam:
Didel Bish, piano, Master of Music
Richard Chang, piano, Master of Music
Lennart Triesschijn, piano, bachelor of Music
Ivan Penkov, piano, bachelor of Music,
Irene Kok, cello, bachelor of Music
VandenEnde Foundation
De VandenEnde Foundation biedt beurzen voor jong talent in de podiumkunsten en film. In 2016
ontvangen de volgende studenten een werkbeurs of een beurs voor een studie in het buitenland.
Academie voor Theater en Dans:
Otto van Sloun, Nationale Balletacademie
Wisse Scheele, Nationale Balletacademie
Conservatorium van Amsterdam:
Take Konoe, altviool
Mayu Konoe, viool
Julius Backer, piano
Carter Muller, piano
Alexander Warenberg, cello
Manuel Sanguino, piano
Aidan Mikdad, piano
Maria Warenberg, zang
Raoul Steffani, zang
Kevin van den Elzen, jazz drums
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Instellingstarieven
De Instellingstarieven voor 2016-2017 zijn in principe ongewijzigd, op een stijging van 5% na om niet
te veel uit de pas te lopen met het wettelijk collegegeld-tarief dat jaarlijks door het ministerie van OCW
wordt geïndexeerd.
2016-2017

2015-2016

€ 4.875

€ 4.650

€ 4.875

€ 4.650

Voltijd (overgangstarief) herinschrijver 2 bachelor

€ 4.875

€ 4.250

Deeltijd regulier bachelor en master

€ 1.984

€ 1.951

Deeltijd niet-EER bachelor en master

€ 4.300

€ 4.100

Deeltijd niet-EER master Academie van Bouwkunst

€ 7.950

€ 7.950

Deeltijd 2e bachelor/docentenopleidingen

€ 4.300/€ 1.984

€ 4.100/€ 1.951

Deeltijd 2e master Academie van Bouwkunst

€ 7.950

€ 7.950

Deeltijd 2e master/Kunsteducatie

€ 4.300/€ 1.984

€ 4.100/€ 1.951

€ 10.500

€ 10.500

€ 900

€ 900

Dans

€ 1.100

€ 1.100

Muziek

€ 1.200

€ 1.150

Jong Talent muziek

€ 1.200

€ 1.150

Jong Talent Slagwerk Klassiek

€ 1.500

€ 1.150

reguliere bachelor- en masteropleidingen
Voltijd niet-EER
Voltijd 2e bachelor of master
e

niet-bekostigde opleiding
Master of Museology
Examengeld
Extraneus
Vooropleidingen
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Arbeidsmarkt afgestudeerden
Jaarlijks neemt de AHK deel aan de Kunsten-Monitor, het landelijke onderzoek onder alumni. De
Kunsten-monitor 2016 geeft de resultaten weer van het in het najaar van 2016 gehouden onderzoek
onder afgestudeerden van de lichting 2014-2015. In totaal doen 231 afgestudeerden mee aan het
onderzoek, een respons van 38%. De werkloosheid van afgestudeerden daalt sterk: van 4,9% in 2015
naar 2,3% in 2016. Het bruto uurloon blijft ten opzichte van 2015 gelijk.
Werkloosheid
2016

2015

2012-2016

Gemiddelde AHK

2,3%

4,9%

5,6%

Landelijk gemiddelde
vergelijkbare kunstopleidingen

2,1%

4,2%

4,8%

Landelijk gemiddelde hbo kunst

2,5%

5,5%

5,9%

Algemene terugblik op de opleiding
Studenten zijn ten opzichte van vorig jaar meer tevreden met de voorbereiding op de beroepspraktijk
die de opleiding biedt. 83% meent een goede basis te hebben om competenties verder te ontwikkelen
en 75% heeft een goede basis voor het uitoefenen van het beroep. De tevredenheid in de basis die
studenten hebben om te starten op de arbeidsmarkt is ongeveer gelijk gebleven, 48% is hier tevreden
over. Net als vorig jaar zijn relatief veel studenten niet tevreden over de voorlichting en voorbereiding
met betrekking tot de zakelijke kant van het beroep/ondernemerschap, wel daalt dit percentage voor
het tweede achtereenvolgende jaar, van 53% naar 45%.
Aard van de werkzaamheden
De onderstaande tabel geeft weer of afgestudeerden van opleidingen van de AHK binnen of buiten
hun eigen vakgebied werken en in welke functie zij werkzaam zijn. 68% van de afgestudeerden is
uitsluitend binnen het eigen vakgebied werkzaam. 28% werkt zowel binnen als buiten het eigen
vakgebied en 4% werkt uitsluitend buiten het eigen vakgebied. In vergelijking met 2015 zijn meer
afgestudeerden uitsluitend binnen het eigen vakgebied werkzaam en aanmerkelijk minder studenten
werken uitsluitend buiten het eigen vakgebied. AHK-alumni zijn dus net als in voorgaande jaren in
staat om een carrière op te bouwen in hun vakgebied.
AHK

2016
68%

Gemiddelde 2012-2016
62%

Uitsluitend buiten eigen vakgebied werkzaam

4%

10%

In eigen en buiten eigen vakgebied werkzaam

28%

28%

Functieniveau past bij opleidingsniveau

65%

63%

Scheppend/uitvoerend kunstenaar/vormgever/ontwerper

73%

69%

Docent

47%

47%

Beleidsmedewerker/management

27%

27%

Zelfstandige

61%

54%

Uitsluitend in eigen vakgebied werkzaam

Functies
Het aandeel zelfstandigen is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen, van 56% in 2015 naar 61% in
2016. Het percentage zelfstandigen is bij de AHK iets hoger dan bij kunstinstellingen die vergelijkbare
opleidingen aanbieden. Meer afgestudeerden zijn werkzaam als scheppend of uitvoerend kunstenaar.
Het aantal afgestudeerden dat werkzaam is als docent of in een beleidsmatige functie is ongeveer
gelijk gebleven ten opzichte van 2015.
Algemeen kan worden geconcludeerd dat de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden aan de AHK het
afgelopen jaar positiever is geworden en dat de aard van de werkzaamheden en de functies van de
afgestudeerden in 2016 nog meer in de kunstensector ligt dan in voorgaande jaren.
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Personeel
Excellent en specialistisch onderwijs stelt hoge eisen aan het personeel dat dit onderwijs verzorgt en
mogelijk maakt. Docenten worden in de eerste plaats geselecteerd op basis van kwaliteit, die vaak
gerelateerd is aan hun rol in de beroepspraktijk. Zij hebben een hoog aanzien als uitvoerend,
scheppend, docerend kunstenaar of cultuurprofessional. Om de combinatie van een eigen
professionele praktijk en het docentschap mogelijk te maken, zijn er veel deeltijdaanstellingen. De wijze
waarop en de mate waarin de beroepsgemeenschap betrokken is bij het onderwijs, verschilt per
academie. Bij alle opleidingen bestaat het onderwijsgevende team zowel uit docenten in
dienstverband als uit een (soms aanzienlijk) aantal gastdocenten op freelancebasis.
Bij het Conservatorium is het aandeel gastdocenten relatief laag; daar staat tegenover dat de docenten
met een dienstverband vaak een kleine aanstelling hebben naast een praktijk als uitvoerend musicus.
Bij de Academie van Bouwkunst wordt het onderwijs vrijwel geheel gedragen door de inbreng van
gastdocenten uit de beroepsgemeenschap van ontwerp- en architectenbureaus en zelfstandig
gevestigde architecten.
De op 1 mei 2016 van kracht geworden wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties heeft binnen het
HBO voor veel onrust gezorgd. Positief is dat er met de Belastingdienst overeenstemming is bereikt
over twee modelovereenkomsten, op basis waarvan experts uit de beroepspraktijk in het onderwijs
kunnen worden ingezet. De AHK ziet - ondanks de vragen die er leven - goede mogelijkheden om het
overgrote deel van de externe experts ook in de toekomst hun bijdrage te laten leveren. Het uitstel van
de handhaving van de wet geeft ruimte om het proces van inhuur en de keuze aan contractvormen
verder te verfijnen.
Grote verschuivingen in het personeelsbestand doen zich in 2016 niet voor. De daling bij Algemeen
wordt vooral veroorzaakt doordat minder voormalige medewerkers van de Breitner Academie ten laste
van het reorganisatiebudget komen dan in 2015.
De update van het functiebouwwerk, dat in 2016 in fase 1 betrekking heeft op het ondersteunend
personeel, leidt tot enige verschuivingen tussen de categorieën “onderwijs” en “ondersteuning”. Zie
elders onder update functiebouwwerk.
Medewerkers met een dienstverband, in personen en fte
Peildatum 31 december. De aantallen fte’s zijn gebaseerd op de gemiddelde bezetting in een kalenderjaar.

Medewerkers met dienstverband
(personen)
Breitner Academie
Academie van Bouwkunst
Conservatorium van Amsterdam

onderwijs

ondersteuning

totaal

2016

2015

2016

2015

2016

2015

27

25

11

10

38

35

8

9

21

22

29

31

315

326

65

59

380

385

Nederlandse Filmacademie

38

43

39

33

77

76

Reinwardt Academie

31

31

21

20

52

51

142

150

56

55

205

205

12

19

82

88

94

107

556

584

292

276

848

860

Academie voor Theater en Dans
2

Algemeen
1

Totaal

*1 Omdat sommige medewerkers aan meer dan één faculteit verbonden zijn en anderen zowel een onderwijsgevende als een
ondersteunende functie hebben, wijken de totalen af van de som van de delen.
*2 ‘Algemeen’ omvat het College van Bestuur, het Servicebureau, de AHK brede lectoraten, de master Kunsteducatie, de
Hogeschoolraad en voormalige medewerkers van de Breitner Academie, die ten laste van het reorganisatiebudget
komen
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Medewerkers met dienstverband
(fte)
Breitner Academie

Onderwijs

ondersteuning

totaal

2016

2015

2016

2015

2016

2015

13,6

11,0

8,0

9,7

21,6

20,7

2,4

2,7

14,4

13,8

16,8

16,5

Conservatorium van Amsterdam

124,3

124,3

43,7

40,4

167,9

164,6

Nederlandse Filmacademie

29,0

34,0

29,9

23,6

59,0

57,5

Reinwardt Academie

22,8

22,8

17,3

17,4

40,2

40,2

Academie voor Theater en Dans

70,8

75,0

43,3

36,7

114,1

111,7

Algemeen

6,0

8,3

70,7

70,9

76,6

79,2

268,9

277,9

227,2

212,5

496,1

490,4

Academie van Bouwkunst

Totaal

Onderwijs: verhouding in dienst - freelance
De gegevens in voorgaande tabellen hebben uitsluitend betrekking op medewerkers met een
dienstverband. Het onderwijs wordt echter mede verzorgd door gastdocenten, die niet in loondienst
werkzaam zijn. Gemiddeld nemen zij ruim 21% van het onderwijs voor hun rekening (een lichte stijging
ten opzichte van 2015, toen het percentage 20% bedroeg). Er zijn belangrijke verschillen per academie.
In onderstaande tabel zijn deze freelancers wel opgenomen.
Onderwijsgevend personeel (fte)
Breitner Academie

13,6

freelance
0,9

Totaal
14,5

% freelance
6,%

2,4

10,0

12,4

81,0%

Conservatorium van Amsterdam

124,3

9,7

133,9

7,2%

Nederlandse Filmacademie

29,0

11,6

40,6

28,5%

Reinwardt Academie

22,8

6,1

28,9

21,1%

Academie voor Theater en Dans

70,8

33,0

103,8

31,7%

Algemeen

6,0

1,1

7,0

15,0%

268,9

72,2

341,2

21,2%

Academie van Bouwkunst

Totaal

Loondienst

Verhouding vast en tijdelijk personeel
In het jaarverslag 2015 werd melding gemaakt van een beperkt effect van de Wet Werk en Zekerheid
op het aantal vaste contracten bij de AHK. Het aandeel vaste contracten was met circa 1% gegroeid.
In 2016 zet die geleidelijke groei zich voort: opnieuw een toename met ongeveer 1 %, en opnieuw
vooral bij het Conservatorium van Amsterdam. De zorg blijft bestaan of daar met de toename van de
vaste contracten voldoende ingespeeld kan worden op de sterk fluctuerende onderwijsvraag bij het
één-op-één onderwijs.
Verhouding vast en tijdelijk personeel
(fte)

Vast

tijdelijk

totaal

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Breitner Academie

15,5

16,8

6,1

3,9

21,6

20,7

Academie van Bouwkunst

11,7

10,5

5,1

6,0

16,8

16,5

Conservatorium van Amsterdam

105,5

100,5

62,4

64,1

167,9

164,6

Nederlandse Filmacademie

46,3

41,4

12,7

16,1

59,0

57,5

Reinwardt Academie

36,6

32,5

3,6

7,7

40,2

40,2

Academie voor Theater en Dans

84,4

83,9

29,7

27,8

114,1

111,7

Algemeen

59,2

66,0

17,4

13,2

76,6

79,2

Totaal

358,9

350,9

137,2

139,5

496,1

490,4
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Verhouding vast en tijdelijk personeel
(%)

Vast

tijdelijk

vast

tijdelijk

2016

2015

Breitner Academie

71,7%

28,3%

81,1%

18,9%

Academie van Bouwkunst

69,8%

30,2%

63,8%

36,2%

Conservatorium van Amsterdam

62,9%

37,1%

61,1%

38,9%

Nederlandse Filmacademie

78,5%

21,5%

71,9%

28,1%

Reinwardt Academie

91,1%

8,9%

80,8%

19,2%

Academie voor Theater en Dans

74,0%

26,0%

75,1%

24,9%

Algemeen

77,2%

22,8%

83,3%

16,7%

Totaal

72,4%

27,6%

71,5%

28,5%

Verhouding man-vrouw
Voor het eerst sinds drie jaar neemt het aandeel mannen binnen de AHK weer iets toe. Het aantal vrouwen
met een functie in schaal 13 of hoger is met één toegenomen, van 29 naar 30. In procenten is er weinig
verschil met 2015: 35,7% in 2016 ten opzichte van 35,3% in 2015. Gelet op de gangbare streefnorm van
30% vrouwen in hogere functies is er geen aanleiding voor specifieke beleidsmaatregelen.
Verhouding man-vrouw (%)

mannen

vrouwen

mannen

2016

vrouwen
2015

Breitner Academie

41,5

58,5

43,6

56,4

Academie van Bouwkunst

55,2

44,8

53,3

46,7

Conservatorium van Amsterdam

68,9

31,1

67,9

32,1

Nederlandse Filmacademie

51,9

48,1

54,7

45,3

Reinwardt Academie

32,1

67,9

32,7

67,3

Academie voor Theater en Dans

45.7

54,3

44,1

55,9

Algemeen

43,8

56,2

43,1

56,9

Totaal

55,4

44,6

55,2

44,8

Leeftijdsverdeling personeelsbestand
Door het vertrek van een aantal senioren bij het Conservatorium van Amsterdam daalt het percentage
65+ medewerkers voor het eerst sinds jaren licht. Wel valt op dat waar deze groep tot vorig jaar alleen
bij het Conservatorium en de Academie voor Theater en Dans voorkwam, inmiddels ook de Breitner
Academie, de Reinwardt Academie en het Servicebureau medewerkers in dienst hebben die de
klassieke AOW-leeftijd zijn gepasseerd. Voor het overige is de leeftijdsopbouw t.o.v. 2015 opvallend
stabiel gebleven. Er is geen sprake van verdere vergrijzing, maar evenmin van verjonging.
Leeftijdsverdeling (%)

0-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Breitner Academie

2,5

10,0

22,5

30,0

32,5

2,5

Academie van Bouwkunst

0,0

10,3

20,7

37,9

31,0

0,0

Conservatorium van Amsterdam

1,3

10,3

19,6

31,4

30,0

7,4

Nederlandse Filmacademie

0,0

10,4

18,2

33,8

37,7

0,0

Reinwardt Academie

0,0

1,9

30,8

40,4

25,0

1,9

Academie voor Theater en Dans

0,0

6,8

16,6

30,7

42,0

3,9

0

11

28

23

17

1

0,8

8,8

21,2

31,6

34,1

3,5

Algemeen
Totaal
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Ziekteverzuim
Het gemiddeld ziekteverzuim bij de AHK als geheel is al een aantal jaren nagenoeg stabiel en bijna 1%
lager dan het gemiddeld verzuim in de gehele hbo-sector. Bij geen enkel onderdeel van de AHK is
sprake van excessief verzuim. Het verzuimcijfer bij de Reinwardt Academie was in 2015 hoog als
gevolg van een aantal langdurige ziektegevallen in de ondersteuning, maar is inmiddels naar
aanvaardbare proporties teruggebracht.
Langdurige ziektegevallen worden besproken in het sociaal medisch overleg, waaraan de bedrijfsarts,
de leidinggevende en de adviseur P&O deelnemen. In 2016 vindt het sociaal medisch overleg acht
maal plaats.
Ziekteverzuim (%)

2016

2015

2014

Onderwijs

2,48

2,33

2,06

Ondersteuning

4,70

4,70

5,54

Totaal AHK

3,27

3,16

3,12

Totaal hbo

4,1

4,0

4,19

Ziekteverzuim per faculteit (%)

2016

2015

Breitner Academie

2,24

2,68

Academie van Bouwkunst

2,50

2,19

Conservatorium van Amsterdam

2,51

1,98

Nederlandse Filmacademie

3,22

3,89

Reinwardt Academie

4,90

10,41

Academie voor Theater en Dans

3,52

3,45

Algemeen

5,77

4,34

Totaal

3,27

3,16

In alle onderwijssectoren doet zich het verschijnsel voor dat het verzuim onder de onderwijsgevende
medewerkers lager is. Als verklaring wordt doorgaans gezien dat docenten een grotere regelvrijheid
hebben, waardoor ziekte niet altijd tot verzuim leidt.
onderwijs

ondersteuning

2,50

1,62

Academie van Bouwkunst

1,91

2,72

Conservatorium van Amsterdam

2,20

4,00

Nederlandse Filmacademie

3,67

2,75

Reinwardt Academie

4,60

5,15

Academie voor Theater en Dans

2,43

5,73

Algemeen

0,04

6,20

Totaal

2,48

4,70

Ziekteverzuim gesplitst OP/NOP
Breitner Academie

Arbeidsvoorwaarden
De bij de cao ingevoerde nieuwe regeling Werktijdvermindering Senioren (WS) trekt geleidelijk aan
meer deelnemers. De steeds verschuivende AOW-leeftijd doet diverse medewerkers echter aarzelen
om hiermee te starten, vanwege onzekerheid over de duur van de periode tussen het einde van de
deelname aan de WS-regeling en het begin van de AOW.
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In onderstaande tabel zijn de verschillende regelingen en het aantal deelnemers te zien.
Aantal deelnemers
Seniorenregeling (SOP/WS)

2016
38 (30/8)

2015
36 (32/4)

2014
40

Uitruil eindejaarsuitkering-reiskosten

523

503

480

Uitruil eindejaarsuitkering-vakbondscontributie

47

42

52

n.n.b.

380

372

30

54

44

10 (3m/7v)

10 (1m/9v)

16 (3m/13v)

Zorgverzekering: korting op premie
Fietsregeling (fiscaal voordeel)
Ouderschapsverlof

Arbeidsmarkttoelage
In 2016 ontvangen 12 medewerkers van de AHK een arbeidsmarkttoelage. De toelagen zijn
toegekend omdat voor de betreffende functies zonder deze toelage geen kandidaten met de vereiste
kwaliteiten op de arbeidsmarkt beschikbaar waren.
Update functiebouwwerk
De AHK rondt in 2016 de eerste fase van het project herijking van het functiegebouw af. De essentie
van het project is dat de nieuwe functiebeschrijvingen meer generiek van aard zijn. Dat wil zeggen dat
functies op hoofdlijnen zijn beschreven en dat niet wordt ingegaan op details of op persoonlijke
functiesituaties. Hierdoor zijn deze functiebeschrijvingen breder toepasbaar en minder tijdgebonden.
Dit brengt met zich mee dat overal binnen de AHK voor overeenkomstig werk ook een
overeenkomstige functiebeschrijving geldt met de daarbij behorende beloning. Functies worden
duidelijker en logischer in perspectief tot elkaar geplaatst en op een meer eigentijdse manier
beschreven. De specifieke werkzaamheden kunnen door de leidinggevende vastgelegd worden in een
individuele beschrijving van taken.
In de eerste fase hebben alle ruim 300 ondersteunende medewerkers van de AHK een nieuwe
functiebeschrijving ontvangen. De aanbieding van de nieuwe beschrijvingen is soepel en
probleemloos verlopen. Vragen konden op het niveau van de direct leidinggevende worden opgelost.
De in 2015 ingestelde bezwarencommissie heeft niet in actie hoeven komen.
Voor 2017 is de tweede fase van het project voorzien, gericht op het onderwijsgevende personeel.
Professionalisering
Professionaliseringsplan
Het professionaliseringsplan dat in 2014 is opgesteld, vormt ook in 2016 de basis voor
professionaliseringsactiviteiten in dit jaar. Elke academie geeft een eigen passende invulling aan het
professionaliseringsplan. Op basis van dit plan kunnen vanuit de specifieke aandachtsgebieden van
de betreffende academie zowel individueel als per groep/afdeling afspraken worden gemaakt over
professionalisering.
Centrale professionaliseringsactiviteiten
Vanuit de evaluatie van de in 2015 gehouden training managementontwikkeling (MD) is vastgesteld
dat een vervolg daarop wenselijk is. In 2016 vindt er geen AHK brede training plaats, maar worden er
binnen de verschillende academies onderwerpen behandeld die specifiek van toepassing zijn op hun
management.
Een vervolg op het traject van de managementontwikkeling komt er zeker. In 2017 wordt daartoe een
(meerjaren)lijn uitgezet. Vervolgens worden de te behandelen leidinggevende onderwerpen daarop
ingevuld.
Docentprofessionalisering
Docentprofessionalisering is en blijft een speerpunt voor de AHK in het verbeteren van de
onderwijskwaliteit. De interfacultaire didactische cursus ‘Docenten in gesprek’ wordt twee keer
aangeboden. Vijf oud deelnemers van de cursus ronden een verkort traject af, waarmee zij het
certificaat Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid behalen. Nog eens vijf starten met dat traject in
het najaar van 2016 en zullen het naar verwachting in 2017 afronden.
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Ook het traject voor de Senior Kwalificatie Examinering (SKE) wordt afgerond. Van de acht cursisten
die zijn gestart, zijn er momenteel vijf die een certificaat hebben behaald.
De examencommissies van de AHK krijgen een interne en op maat gemaakte training van een
externe expert. Ook vinden er vervolgtrainingen plaats. In een halfjaarlijks overleg van de voorzitters
van de examencommissies vindt kennisuitwisseling plaats over de werkwijze van de
examencommissies en de kwaliteit van de toetsing en examinering. De AHK-brede regeling voor de
examencommissies wordt geactualiseerd.
Promotievouchers
Door middel van promotievouchers kunnen docenten tijd en geld ter beschikking krijgen om een
promotietraject te volgen of af te ronden. Het doel is het versterken van de ‘body of knowledge’ binnen
de AHK op het terrein van de kunsten en het kunstonderwijs.
In 2016 sluit Melissa Bremmer haar promotietraject succesvol af. De volgende vouchers lopen nog:

Barbara Bleij, docent Muziektheorie (Conservatorium van Amsterdam), Jazzharmonie

Teunis van der Zwart, docent en studieleider Oude Muziek (Conservatorium van Amsterdam),
Giovanni Punto (1746 – 1803): the cor basse player as a soloist
Een nieuwe promotievoucher wordt toegekend aan Gwenoële Trapman, artistiek leider van de
opleiding Productie Podiumkunsten en onderzoeker bij het lectoraat Podiumkunsten in transitie. Het
onderzoek heeft als onderwerp: It’s all about relationships, or is it something else? Onderzocht wordt
welke factoren bepalend zijn voor de ‘creative and social entrepreneur’ in de non-profit kunstensector
als deze een eigen bedrijf wil starten.
Bovenstaande centrale professionaliseringsactiviteiten leiden samen met de uitgaven op de academies
tot een besteding van 2,6% van het getotaliseerde jaarinkomen van 2016.
Kennistransfer
Een medewerker die vertrekt of met pensioen gaat, neemt altijd kennis en ervaring mee. De AHK
streeft ernaar overdracht van de groep senioren naar jongere medewerkers systematisch te laten
plaatsvinden en te faciliteren. Het gaat in de gevallen waar een kennistransferbudget wordt toegekend
om specifieke kennis en ervaring die voor de AHK van belang is. Belangrijk is dat de overdracht van
kennis en ervaring naar de academie of het servicebureau tijdig plaatsvindt en zorgvuldig verloopt.
Hiermee wordt deze kennis in de organisatie behouden en jongere medewerkers worden door ervaren
ouderen opgeleid om specifieke taken te kunnen verrichten binnen de AHK.
Het budget voor Kennistransfer wordt in 2015 door het College van Bestuur verhoogd naar een
jaarlijks bedrag van € 120.000. In 2016 worden de eerste drie aanvragen gehonoreerd.
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Huisvesting
De AHK heeft haar onderwijs gevestigd op prominente en herkenbare plekken in het centrum van
Amsterdam. Zo vormen zij samen een AHK-campus, met vier academies rondom het mr. Visserplein
en twee locaties aan het IJ, en sluiten zij aan op de ‘knowledge mile’ van de omgeving WibautstraatWeesperstraat. In haar strategisch huisvestingsplan 2014-2018 kiest de AHK voor gebouwen die
flexibel en duurzaam zijn. De gebouwen zijn hierdoor voor geruime tijd toekomstbestendig. In de
afgelopen jaren is het Huisvestingsplan gefaseerd uitgevoerd.
Op huisvestingsgebied staat 2016 in het teken van de ingebruikname van het nieuwe gebouw
Overhoeksplein (Grootlab). Dit voorziet de Breitner Academie en de DAS Graduate School van
kwalitatief hoogstaande onderwijs- en kantoorruimte. Daarnaast wordt fase 2 van het renovatieproject
Markenplein uitgevoerd en een onderzoek naar de uitbreiding van het Conservatorium van
Amsterdam uitgevoerd.
Hortusplantsoen
Na de omvangrijke renovatie in 2015 is het gebouw naar tevredenheid in gebruik genomen door de
Reinwardt Academie. In 2016 worden er nog diverse aanpassingen en inregelmomenten doorgevoerd
aan de installaties. In maart wordt het BREEAM-certificaat ‘Very Good’ definitief vastgesteld en
uitgereikt.
Waterlooplein
In samenwerking met Academie voor Bouwkunst wordt het maquette-atelier verbouwd en opnieuw
ingericht met meubilair dat beter past bij het onderwijs.
Jodenbreestraat
De Academie voor Theater en Dans vervangt de hijsinstallatie van de theaterzaal. Ook start de
ontwikkeling van extra vierkante meter werkruimte op de eerste verdieping. De uitvoering zal
plaatsvinden in 2017. In verband met organisatorische wijzingen binnen het Servicebureau worden
diverse ruimtes opnieuw ingericht.
Markenplein
De tweede fase van het groot onderhoud van de Filmacademie vindt plaats in de zomer van 2016.
Naast de herinrichting van onder meer de begane grond, eerste en derde verdieping wordt het
gebouw voorzien van een compleet nieuwe brandmeldinstallatie, klimaatinstallatie en
gebouwbeheersysteem. Vooral dit laatste systeem is zeer belangrijk. Het zorgt voor een betere
regulering van de temperatuur en daarmee voor een efficiëntere omgang met energie. Aan het eind
van het jaar wordt gestart met de voorbereiding van fase 3, die uitgevoerd wordt in de zomer van
2017. Aan het eind van deze fase zal het gebouw weer passend zijn ingericht voor de nieuwe
onderwijswensen van de Filmacademie.
Overhoeksplein (Grootlab)
Half maart wordt het gebouw volledig in gebruik genomen door de Breitner Academie en de
masteropleidingen van de Academie voor Theater en Dans. Op 22 april 2016 vindt de feestelijke
opening plaats. Na de ingebruikname worden nog diverse aanpassingen doorgevoerd aan gebouw en
installatie. In april wordt besloten dat de master Kunsteducatie organisatorisch en qua huisvesting
ondergebracht wordt bij de Breitner Academie. In samenwerking met de Breitner Academie wordt
gezocht naar een passende huisvestingsoplossing in het Grootlab vanaf zomer 2017.
Oosterdokskade
Eind februari wordt het nieuwe entreegebied van het Conservatorium van Amsterdam in gebruik
genomen. In mei besluiten het College van Bestuur en de Raad van Toezicht verder te onderzoeken
of het bestaande gebouw aan de achterzijde uitgebreid kan worden. In november wordt de door
architectenburo Van Dongen-Koschuch ontworpen uitbreiding vastgesteld en gestart met het
vergunningen- en aanbestedingstraject.
Overig
Voor een betere huisvesting van de Nationale Balletacademie zijn nog geen definitieve oplossingen
gevonden. Het onderzoek hiernaar wordt voortgezet in 2017.
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Facilitaire zaken
ICT
Informatieplan
Eind 2016 wordt het Informatieplan van de AHK voor de periode 2017-2019, met als thema IMPACT,
vastgesteld. In dit plan wordt de informatiestrategie van de AHK vormgegeven. Deze geeft richting
aan de ontwikkeling van informatievoorziening en technologie, maar ook aan die van processen en
organisatie. In dit plan werkt de AHK, vanuit de doelen van de organisatie en de veranderingen in de
(ICT-)wereld om ons heen, naar een visie op ICT voor de organisatie. Ook wordt geïdentificeerd welke
concrete veranderingen uitgevoerd moeten worden. Vooruitlopend op, maar in lijn met dit plan worden
in 2016 reeds verschillende projecten op dit gebied uitgevoerd.
Virtueel datacenter
De AHK kiest ervoor om haar servers en de netwerk-storage naar een virtueel datacenter over te
brengen. Dat houdt in dat circa 45 servers en 20 TB aan (netwerk-)storage vanaf nu gehost wordt in
een professioneel datacenter.
Identity Management
Het Identity Management-systeem van de AHK, dat de toegang (account en password) voor ongeveer
3000 studenten en 800 vaste medewerkers tot verschillende systemen regelt, wordt in 2016
vernieuwd. Voor de grote groep gastdocenten en externen die nog niet automatisch een account
kunnen krijgen, wordt een gastportaal in gebruik genomen.
Access management
Met het Access Management-systeem kan worden geregeld welke toegang de gebruiker heeft met
betrekking tot een bepaalde functionaliteit. Dit systeem was sterk verouderd en wordt in 2016
vervangen door een nieuw systeem. Hierbij is gekozen voor een managed hosting-oplossing.
Web en intranet
In het voorjaar van 2016 wordt een nieuw MyAHK in gebruik genomen: een dynamisch en sociaal
intranet met mogelijkheden tot personalisatie en interactie. Dit vervangt het statische intranet dat de
AHK tot dan toe heeft. Tevens wordt in 2016 een start gemaakt met de vernieuwing van de AHKwebsites. Het Conservatorium van Amsterdam fungeert hierbij als pilot. Voor beide platforms is
gekozen voor een hosted oplossing.
Werkplek overal
In het kader van mobiliteit in werk en studie kunnen studenten en medewerkers van de AHK sinds
2016 werkbestanden raadplegen vanaf meerdere soorten devices buiten de AHK. Deze ontwikkeling
is een eerste stap naar het aanbieden van cloud-diensten. In het kader van de ICT-strategie besluit de
AHK in het najaar van 2016 om over te gaan naar Office 365 van Microsoft. Eerst zullen enkele
pilotprojecten ontwikkeld worden, waarvan de belangrijkste de overgang naar Outlook Web is. Deze
projecten worden in 2017 gerealiseerd.
Netwerk
In 2016 wordt, aan de hand van de nieuw beschreven netwerkarchitectuur, het hart van de
netwerkapparatuur van de AHK vervangen en uitgebreid. Daarnaast wordt de glasvezelring vernieuwd
en uitgebreid. Het beheer van het netwerk wordt overgedragen aan een externe partij in een ‘Network
as a Service’-dienst (NaaS). Tevens wordt de firewall op het Markenplein vervangen en wordt er een
extra firewall geplaatst op de locatie Overhoeksplein.

Inkoop
De AHK bereidt in 2016 een inkoopbeleidsplan voor, waarin speciale aandacht gegeven wordt aan de
inkooporganisatie, het inkoopproces en de inkoopprocedures. Dit biedt tevens een opmaat voor de
digitalisering van de inkoopprocessen in de komende jaren.
De navolgende Europese aanbestedingen worden afgerond: Schoonmaak, Sanitaire Middelen,
Buitenschilderwerk, Multifunctionele afdrukapparatuur en Zonnepanelen. De aanbestedingen eHRM
en Uitbreiding Conservatorium worden opgestart.
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Duurzaamheid
In het kader van het convenant MJA3 voor energie-efficiency wordt verder gewerkt aan de
implementatie van het Energie Efficiency Plan voor de periode 2013-2016. Specifieke
energiebesparende maatregelen in 2016 zijn:



Plaatsen van aanwezigheidsdetectie, daglichtregeling en LED-verlichting op het Markenplein;
Inkoop van groene energie afkomstig van windmolens uit Nederland, voor alle locaties.

Eind 2016 ondertekent AHK een contract om in 2017 de daken van vier AHK-gebouwen te voorzien
van circa 1.300 zonnepanelen. Met een totaal oppervlakte van ruim 2.000 m2 en een eigen opwekking
van 10% van het totale energieverbruik van de AHK behoort het tot een van de grotere
zonnepaneelprojecten in Amsterdam.
De AHK biedt een nieuw Energie Efficiëncy Plan 2017-2020 ter goedkeuring aan het Ministerie van
Economische Zaken. Hierin worden de maatregelen die de AHK wil treffen voor de komende vier jaar
aangegeven. Het voornemen is om de komende periode op enkele gebieden merkbare
verbetermaatregelen te treffen. Het CvB tekent in 2016 een nieuwe Energiebeleidsverklaring.
De AHK heeft een Energie Zorg Systeem, met onder andere als doelstelling aandacht voor
duurzaamheidsaspecten bij inkoop van diensten en goederen. Hierbij dient de milieubelasting van de
aankoop in de productie-, leverings-, gebruiks- en afvalfase zo laag mogelijk te zijn en moet rekening
worden gehouden met sociale en arbo-aspecten. Begin 2016 vindt de jaarlijkse audit plaats van het
Energie Zorg Systeem. Aanbevelingen uit het rapport worden opgepakt.
Het Duurzaamheidsplatform biedt een workshop “Duurzaamheid in de digitale werk en leeromgeving”
aan om de bewustwording met betrekking tot duurzaamheid binnen de hogeschool te stimuleren.
Tevens organiseert het platform een wedstrijd daling papierverbruik, waarbij de medewerkers
gedurende een jaar kunnen proberen minder papier te verbruiken met printen en kopiëren dan het
voorgaande jaar.
De AHK is lid van het door de rijksoverheid opgestarte overlegorgaan Energie-efficiency Hogescholen.
De AHK vertegenwoordigt hierbij de speciale (kunst)hogescholen.
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Rechtsbescherming
Klachtenloket
De AHK-website biedt studenten informatie over de procedures op het gebied van klachten, bezwaar
en beroep. Een deel van de klachten wordt direct (administratief) afgehandeld. Zo nodig worden
klachten doorgespeeld naar de betreffende behandelaar of (beroeps)instantie.
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 bestaat uit een externe
voorzitter, een externe plaatsvervangend voorzitter en een aantal leden, werkzaam bij opleidingen van
de AHK.
Het COBEX ontvangt acht beroepschriften, in alle gevallen betreft het een negatief bindend
studieadvies bij de Reinwardt Academie. In drie van deze zaken wordt een minnelijke schikking
bereikt, doordat de opleiding de studieadviezen intrekt op basis van aanvullende informatie van de
studenten over hun persoonlijke omstandigheden. In een ander geval trekt de student het beroep in
naar aanleiding van het schikkingsgesprek. In vier zaken komt het tot een zitting. Het COBEX
verklaart drie beroepszaken ongegrond en de vierde gegrond.
Klachten en geschillen
Een student van de Breitner Academie dient samen met zijn ouders een klacht in tegen de
handelwijze van de academie in verband met zijn beperking en het ontvangen negatief bindend
studieadvies. De kwestie wordt door de directeur onderzocht en zowel mondeling als schriftelijk
toegelicht. Daarna volgt een schriftelijke reactie van het College van Bestuur en een gesprek met het
College van Bestuur. Op basis hiervan wordt de klacht niet verder doorgezet.
Er worden door het College van Bestuur geen zaken voorgelegd aan de Geschillenadviescommissie.
In het kader van de specifieke geschillenregeling voor de vooropleiding ballet worden geen klachten
ontvangen.
Klachtencommissie ongewenst gedrag
Bij de herziening van de klachtenregeling in december 2015 heeft de AHK gekozen voor het instellen
van een eigen klachtencommissie. De installatie van deze commissie vindt plaats in 2016.
Er zijn in 2016 geen klachten die tot een formele klachtenprocedure bij de commissie leiden.
Vertrouwenspersonen
Er zijn vier interne en een externe vertrouwenspersoon. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor het
melden of bespreken van ongewenst gedrag. Melders zijn vrij in de keuze van een
vertrouwenspersoon.
De interne vertrouwenspersonen zijn verbonden aan verschillende onderdelen van de hogeschool. De
externe vertrouwenspersoon is werkzaam bij de arbodienst van de AHK, HumanCapitalCare.
In 2016 hebben de vertrouwenspersonen te maken met 22 meldingen (in 2015: 14 en in 2014: 12),
waarvan vier studenten (c.q. ouders van studenten) en achttien medewerkers.
In de meeste gevallen vinden persoonlijk gesprekken plaats, waarin de vertrouwenspersoon als
klankbord en adviseur optreedt, waardoor de klager een helderder beeld krijgt van zijn situatie en een
weloverwogen beslissing kan nemen over de verdere handelwijze. Meestal is het resultaat hiervan dat
de klager zich gesterkt voelt om beter met de situatie om te gaan of een confrontatie aan te gaan. In
een aantal gevallen wordt de situatie minder urgent door bewegingen in de organisatie (wisseling van
functies, vertrek van mensen, andere organisatiestructuur). In de meeste gevallen hebben klager en
vertrouwenspersoon na enige tijd nog (e-mail)contact over de ontstane situatie na de interventie. In
een enkel geval leidt dit tot een vervolggesprek.
Naast de individuele opvang van klagers vervullen de vertrouwenspersonen een signalerende rol.
Twee vertrouwenspersonen zijn actief betrokken bij het opstellen van een plan ter verbetering van de
sociale veiligheid bij een van de academies.
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Integriteitscode
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in 2016 en er worden geen klachten ingediend.
Klokkenluidersregeling
Er zijn geen meldingen in 2016.
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Prijzen
Eindwerkprijs
De AHK Eindwerkprijs is de prijs voor het beste afstudeerwerk van een student of groep studenten die
in dat jaar hun diploma aan de AHK hebben behaald. Uit al het eindwerk van een lichting wordt door
de studenten en docenten het beste afstudeerwerk voorgedragen
Belangrijke criteria waarop de inzendingen worden beoordeeld, zijn de wijze waarop de studenten een
verbinding hebben gelegd met de buitenwereld, en de relevantie van het werk voor de verdere
ontwikkeling van het vakgebied. De Eindwerkprijs 2016 wordt uitgereikt op 21 november. De jury
bestaat in 2016 uit Maarten Kloos (voorzitter), Maarten van Boven, Taco Dibbits en Xandra Schutte.
De genomineerden voor de Eindwerkprijs 2016 zijn: Dominique van Egeraat en Lars Deltrap (master
Kunsteducatie, Charissa Koek (Docent beeldende kunst en vormgeving), Michael van Bergen (master
Architechtuur), Francesca Clements (master Live Electronics), Dorian de Rijk (Master of Film), Joren
Molter (Filmacademie Regie fictie), Kaoi Yiu (Cultureel Erfgoed), Marinke Eijgenraam/Rinse de
Jong/Varja Klosse/Geartsje van der Zee (Mime, Techniek en Theater, Scenografie) en Asher Lev
(master DAS Choreography).
Alumna Master of Film Dorian de Rijk wint met haar installatie ‘Valerius’ het geldbedrag van € 3.000.
De publieksprijs van € 1.000 wordt toegekend aan regisseur Joren Molter voor zijn fictiefilm In
Kropsdam is iedereen gelukkig.

Prijzen gewonnen door studenten (met studierichting)
Breitner Academie
- Veerle Swaalf, ZOEKprijs 2016
Academie van Bouwkunst
- Milad Pallesh, winnaar, Archiprix 2016
- Yuka Yoshida, derde prijs, Archiprix 2016
- Hannah Schubert, eervolle vermelding, Archiprix 2016
- Gert-Jan Wisse, nominatie Hunter Douglas Award (bekendmaking winnaar in 2017)
Conservatorium van Amsterdam
Prijzen gewonnen door studenten
- Tomohiro Ando (Master of Music, slagwerk klassiek) winnaar auditie voor solo-paukenist bij
het Koninklijk Concertgebouworkest.
- Lucie Horsch (Excellence Programma blokfluit), contract als recording artist bij DECCA
- Noa Wildschut (Vooropleiding Viool), contract als recording artist bij Warner Classics.
- Bluepaint (Sebastiaan van Ravenhorst (zang, pop), gitarist Floris Bosma (gitaar, pop), Dennis
Out (Basgitaar, pop) en drummer Dan Huijser (slagwerk, pop)) winnaar, Grote Prijs van
Nederland
- Allison Philips (Master of Music, trompet jazz), winnaar Jazz Education Network (JEN) Mary
Mary Jo Papich Co-Founder Women in Jazz Scholarship
- Het Gijs Idema-trio (allen Gitaar Jazz) winnaar, Leiden Boonenkamp Jazz Award 2016 en
persprijs Leiden Jazz Award
- Kristian del Cantero (gitaar klassiek), eerste prijs, Antwerpen Gitaarfestival in de categorie t/m
20 jaar
- Tim Beattie (gitaar klassiek), tweede prijs, Antwerpen Gitaarfestival in de categorie t/m 20 jaar
in dezelfde categorie
- Sebastiaan Blomme (Sweelinck Academie), tweede prijs, Antwerpen Gitaarfestival in de
categorie t/m 15 jaar
- Kalle de Bie (Master of Music, cello) winnaar de Start in Splendor Prijs en de
Aanmoedigingsprijs, Cello Biënnale Amsterdam
- Antanas Makstutis (Master of Music, klarinet), tweede prijs, internationaal klarinetconcours
'Saverio Mercadante' te Noci, Italië
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-

Giovanni Cigui (Master of Music, saxofoon jazz), geselecteerd als lid van het JM Jazz World
Orchestra 2016
Janina Lorenci (slagwerk klassiek) en Lola Mlacnik (slagwerk klassiek), eerste prijs, Concorso
Internazionale Paolo Serrao in Italië
Artem Belogurov (Master of Music, Historische Toetsinstrumenten), tweede prijs, 29th
International Competition for Early Music in Yamanashi, Japan.
Aidan Mikdad (Sweelinck Academie, piano), eerste prijs, internationaal concours Premio
internazionale pianistico ‘A. Scriabin’ voor pianisten t/m 35 jaar
Laurens de Man (Master of Music, piano en orgel), prijswinnaar tijdens het 9e Internationaler
Klavierwettbewerb ‘J.S. Bach’ in Würzburg
Mischa van Tijn (Sweelinck Academie, piano), eerste prijs, Nationale Finale Prinses Christina
Concours
Alexander Warenberg (vooropleiding, cello), eerste prijs, Nationale Finale Prinses Christina
Concours.
Manuel Sanguino (Sweelinck Academie, piano), tweede prijs, Nationale Finale Prinses
Christina Concours
Teresa Costa (fluit), tweede prijs, Nationale Finale Prinses Christina Concours .
Sherezade Jurado Navarro (Master of Music, fluit klassiek), eerste prijs in de categorie
‘masterstudenten’, International Dutch Flute Competition
Mirna Ackers (fluit, klassiek) finalist, International Dutch Flute Competition
Tadjiro Velzel (saxofoon Junior Jazz College), won de eerste prijs in categorie 1 (12 t/m 15
jaar), Prinses Christina Jazzconcours
Ian Cleaver (trompet), eerste prijs in categorie 3 (studerend aan een conservatorium), Prinses
Christina Jazzconcours
Fuensanta Méndez (zang), eerste prijs in categorie 3 (studerend aan een conservatorium),
Prinses Christina Jazzconcours
Siebren Smink (gitaar), aanmoedigingsprijs, Prinses Christina Jazzconcours
Anna Kushivon (Sweelinck Academie), tweede prijs in de categorie A (t/m 10 jaar), Steinway
Pianoconcours
Radu Ratering (Sweelinck Academie), eerste prijs in de categorie B (t/m 13 jaar), Steinway
Pianoconcours
Lucie Horsch (Sweelinck Academie), derde prijs in de categorie C (t/m 16 jaar), Steinway
Pianoconcours
Vuma Levin Quintet (Master of Music, gitaar), aanmoedigingsprijs, Keep an Eye International
Jazz Award
Dario Trapani (Master of Music, gitaar), prijs voor het beste Hancock-arrangement, Keep an
Eye International Jazz Award
Nick Thessalonikefs (slagwerk), prijs voor de beste CvA-solist, Keep an Eye International Jazz
Award
Rick van Veldhuizen (compositie), eerste prijs en de publieksprijs, International Composition
Competition Harelbeke, België
Jeanine van Amsterdam en Lilit Poghosyan (beiden Master of Music, orkestprofiel), winnaars
auditie voor tweede viool tutti, Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest
Artem Belogurov (Master of Music, historische toetsinstrumenten), eerste prijs en ex aequo de
Geelvinck Publieksprijs, Geelvinck Fortepianoconcours 2016
Naruhiko Kawaguchi (Master of Music, fortepiano), Stanley Hoogland Square Piano Award en
ex aequo de Geelvinck Publieksprijs, Geelvinck Fortepianoconcours 2016
Andreas Mader (saxofoon klassiek), tweede prijs, Andorra Sax Fest

Prijzen gewonnen door alumni
- Mao Omori (Master of Music, piano), tweede prijs en de Romain d’Ansembourg
Stimuleringsprijs, Geelvinck Fortepianoconcours 2016
- Remy van Kesteren (Master of Music, harp), Nederlandse Muziekprijs 2016
- Ebonit Saxophone Quartet (Master of Music), Storioni Toonzaal Prijs 2016, Publieksprijs en
MAX Young Talent Prize, Storioni Festival
- Ardemus Saxophone Quartet (Master of Music), aanmoedigingsprijs, Storioni Festival
- Koen Stapert (Master of Music, viool), prijs voor de beste uitvoering van Forté van Willem
Jeths, voorronde Oscar Back Concours
- Annemieke Hereijgers (Master of Music, fluit), beurs van het Han Lammers Fonds
- Maria Milstein (Master of Music, viool), fellowship Borlett-Buitoni Trust
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-

Evgeni Novikov (Master of Music, saxofoon klassiek 2014 en Ba 2012), eerste prijs, Russisch
Nationaal Muziekconcours
Alexander Warenberg (Sweelinck Academie), winnaar en Publieksprijs Nationaal
Celloconcours 2016
Kristijan Krajncan (Master Composing for Film), eerste prijs, Cinephilia Screenwriting Lab for
Shorts
Juanpe Luna (Master of Music, saxofoon klassiek, 2015), eerste prijs, Andorra Sax Fest
Daan Boertien (Master of Music, piano), Kunst aan de Dijk Prijs voor Jong Talent 2016
Joris Roelofs, (saxofoon jazz), winnaar compositie-opdracht van het North Sea Jazz Festival
Hannah Strijbos (Master of Music, altviool), winnaar proefspel voor aanvoerder altviool bij het
Residentie Orkest
Iteke Wijbenga (Master of Music, altviool), winnaar proefspel voor altviool tutti bij het
Residentie Orkest
Wouter Swinkels (contrabas), winnaar proefspel voor aanvoerder contrabas bij de
Philharmonie Zuidnederland.

Nederlandse Filmacademie
Studenten/alumni bachelor lichting 2016
- Sam du Pon (cinematography), Trente secondes (commercial), Golden Gate Commercial
Award, Keep an Eye Filmacademie Festival, Amsterdam
- Sander van Dijk (regie fictie), Dark Machine, Best Noir Short, Best Director, Best Actor, Best
Score, Genre Celebration Festival, Shanghai, China
- Nina Graafland (montage), Het nachtelijk halfrond, VERS Award Beste Montage, VERS
Awards, Amsterdam
- Lukas de Kort (cinematography), EIGEN, VERS Award Beste Cinematografie, VERS Awards,
Amsterdam
- Joren Molter (regie fictie), In Kropsdam is iedereen gelukkig, Beste Studentenfilm,
Publieksfavoriet, Noordelijk Film Festival | Audience Award – Short Film Category, Warsaw
Film Festival, Polen | Publieksprijs, AHK Eindwerkprijs
- Saar Ponsioen (scenario), Grijs is ook een kleur, AVROTROS Scenarioprijs, Keep an Eye
Filmacademie Festival, Amsterdam
- Tessa Pope (regie documentaire), The Origin of Trouble, VPRO Documentaire Prijs | KNF
prijs voor Beste Filmacademie Productie | Haghefilm Digitaal Publieksprijs, Keep an Eye
Filmacademie Festival, Amsterdam | Filmfonds Wildcard voor Documentaire, Tuschinski
Award, Nederlands Film Festival, Utrecht
- Paul de Ruijter (regie documentaire), Het nachtelijk halfrond, Filmfonds Wildcard voor
Documentaire, Nederlands Film Festival, Utrecht
- Marit Weerheijm (regie fictie), Grijs is ook een kleur, Topkapi Films Fictie Prijs, Keep an Eye
Filmacademie Festival, Amsterdam | Filmfonds Wildcard voor Fictiefilm, Nederlands Film
Festival, Utrecht
Alumni:
- Nina Badoux (cinematography 2014), The Sniper of Kobani, Special Mention, Camerimage,
Bydgoszcz, Polen
- Reber Dosky (regie documentaire, 2013), The Sniper of Kobani,
Best Documentary, Docs MX, The International Documentary Film Festival, Mexico |
Best Documentary, Sapporo International Short Film Festival and Market, Japan |
Best Documentary Short Film, Movie Competition, Sedicicorto International Film Festival,
Forli, Italië | Best Documentary Short Film, Ismailia International Film Festival for
Documentaries and Shorts, Egypte | Honorable Mention for Short Documentary, Short Film
Competition, It’s All True, International Documentary Film Festival, São Paulo, Brazilië |
NTR Go Short Award for Best Documentary, International Go Short Film Festival, Nijmegen |
Critic Award, REGARD, Saguenay International Short Film Festival, Canada | Storimans
Tegel voor excellent journalistiek camerawork
- Reber Dosky (regie documentaire, 2013), Radio Kobani (2016), IDFA Award for Best Dutch
Documentary, IDFA, Amsterdam
- Sophie Dros (regie documentaire, 2015), My Silicone Love, Best Short Film Award,
International Film Festival of Valencia Cinema Jove, Valencia, Spanje | Audience Award,
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Montefeltro Film School Festival, Pennabilli, Italië | Silver: Best Student Documentary, CILECT
prize | Nominatie Foreign Film Documentary, Student Academy Awards, Hollywood, VS | Best
Documentary Short, Internationale Studentenfilm Fest Sehsüchte, Potsdam, Duitsland
Gonzalo Fernandez (regie fictie), 2015, Lazarus, Nominatie Foreign Film Narrative, Student
Academy Awards, Hollywood, VS | VEVAM Go Short Award, International Go Short Film
Festival, Nijmegen
Guido Hendrikx (regie documentaire, 2014), Stranger in Paradise, IDFA Award for Best Dutch
Documentary, IDFA, Amsterdam
Mea de Jong (regie documentaire, 2014), If Mama Ain’t Happy, Nobody’s Happy, Jury Award
for Documentary Short, Slamdance Film Festival, Park City, VS
Max Lunter (regie fictie, 2015), Drie mensen vinden een auto, Best Genre Film (Audience
Award), Internationale Studentenfilm Fest Sehsüchte, Potsdam, Duitsland
Mees Peijnenburg (regie fictie, 2013), Geen Koningen in Ons Bloed, Audience Award,
Konstanzer kurz.film.spiele, Duitsland |Audience Award, Silhouette Film Festival, Frankrijk
Emiel Nuninga (montage, 2015), Tarikat, Sjekel Prize: Best Editing, Tel Aviv International
Student Film Festival, Israël
Giancarlo Sanchez (regie fictie, 2014), Horizon, Gouden Kalf Beste Televisiedrama,
Nederlands Film Festival, Utrecht
Ena Sendijarevic (regie fictie, 2014), Import, Special Mention, Nice Short Film Festival,
Frankrijk | Best Short Fiction, Message To Man, St Petersburg, Rusland | Best International
Short Film, Tenerife Shorts Film Festival, Spanje | Best International Short Film, DokuFest,
Prizren, Kosovo,
Jasmijn Schrofer (regie documentaire, 2015), Tarikat, Special Mention – Jury for Documentary
Shortfilms Competition, Festival de Cine de Huesca, Spanje | Audience Award for Short Doc,
Sheffield Doc/Fest, Engeland | Student Award Recognition, Loikka Dance Film Festival,
Finland | Dioraphte Jury Award, Cinedans, Amsterdam

Studenten/alumni master lichting 2016:
- Masha Ponomarova, 9th May, Grand Prix ‘Little Garmaz’ , Dokuma Film Festival, Makarska,
Kroatië
- Dorian de Rijk, Valerius (installation), AHK Eindwerkprijs
th
- Julia Sokolnicka, Side Roads, Best Student Documentary, 5 Mumbai Shorts International
Film Festival, India | Best Documentary, Los Angeles International Culture Film Festival, VS
Alumni:
- Ruben van Leer (2014), Symmetry, Best Experimental Film, Sydney World Wide Film Festival,
Australië | Best Director, ALLF, Atlanta, VS
- Noël Loozen (2014), Spoetnik, Young Jury Best Short Film for Youth, Professional Jury Best
Short Film for Youth, KINOdiseea Int. Children’s Film Festival, Boekarest, Roemenië | Prix de
France Télévision, Court Métrange – Int. Fantastic and Etrange Short Film Festival, Rennes,
Frankrijk | Audience Award, Festival du Premier Court-Métrage, Pontault-Combault, Frankrijk
|Grand Jury Prize, Quebec City Film Festival, Canada | Young Jury Award, Concorto Film
Festival, Pontenure, Italië | Special Mention, Cinema In Sneakers Film Festival, Warschau,
Polen | NTR Go Short Award for Best Fiction, Go Short - International Go Short Film Festival,
Nijmegen

Reinwardt Academie
-

Anneke Groen, Master of Museology, ICOM NATHIST scriptieprijs
Kristel Witkam, bachelor Cultureel Erfgoed, Van Menschprijs 2016

Academie voor Theater en Dans
-

Erwin Dörr (alumnus Mime Opleiding), Top Naeff Prijs 2016
Samira Elagoz (School voor Nieuwe Dansontwikkeling), André Veltkamp Beurs 2016 voor
Cock, Cock.. Who’s There?
Asher Lev (DAS Choreography), nominatie AHK Eindwerkprijs en nominatie Moving ForwardYoung Dance Makers Award 2016, voor OutOf aiR
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Marinke Eijgenraam (Mime Opleiding), Rinse de Jong en Varja Klosse (Techniek en Theater)
en Geartsje van der Zee (Scenografie), nominatie AHK Eindwerkprijs voor Ontheemd.
Igor Vrebac (alumnus Mime Opleiding), Dioraphte ‘Best of Amsterdam Fringe 2016’ Award
voor Macho Macho
Victor IJdens (Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie), ITs Acting Award voor Fort
Europa
Elias de Bruyne, Erwin Dörr, Gale Rama, Loes Schaap, Anton van der Sluis en Ritzah Statia
(Mime Opleiding), ITs Ensemble Award voor OUR HOUSE
Liliane Brakema (alumna Regie Opleiding), Hendrik Walther (alumnus Opleiding Techniek en
Theater), Bauke Moerman (alumnus Opleiding Techniek en Theater), Dyan Jakupovic
(alumna Opleiding Productie Podiumkunsten), Lisanne Hakkers (alumna Scenografie) en
Ilona Overweg (alumna Scenografie), selectie Nederlands Theaterfestival voor De Wilde Eend
Mitch Wolterink (alumnus Urban Contemporary/JMD), Musical Award voor Beste mannelijke
bijrol in een kleine musical voor Rent
Jija Sohn (alumna School voor Nieuwe Dansontwikkeling), selectie Moving Forward
(residentietraject voor beginnende choreografen)
Teunis Ruiten (alumnus Scenografie), beurs van het Han Lammers Fonds voor jonge
Flevolandse kunstenaars
Enkidu Khaled (DAS Theatre), Big in Belgium-prijs, Theater Aan Zee 2016, Oostende, België
Lester Arias Vizcuña, (School voor Nieuwe Dansontwikkeling), Moving Forward Young Dance
Makers 2016 Audience Award
Samira Elagoz (School voor Nieuwe Dansontwikkeling), one-year working grant van The
Finnish Cultural Foundation
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Sponsors, donateurs en partners
Academie van Bouwkunst
Architectuurcentrum Amsterdam
Erasmus+
Mackintosh School of Architecture / Glasgow School of Art
Universiteit van Liechtenstein
European Master in Landscape Architecture (EMiLA)
European Association for Architectural Education (EAAE)
Conservatorium van Amsterdam
Amsterdam Arena
Amsterdam Electric
Anton Kersjes van de Groenekan Fonds
Artis
Asko l Schönberg
Avedis Zildjian Company
BG France Saxophone
Bimhuis
Bitterzoet
Buffet Crampon
CBK Amsterdam-oost
Central Conservatory of Music, Beijing
Cobra Museum
Conservatorium Hotel
De Nederlandse Opera
Dijkman Muziek
Eye Filminstituut
Fonds voor Cultuurparticipatie
Grand Café-Restaurant 1e klas
Harry Bakker Saxofoons
Het Bethaniënklooster
Het Koninklijk Concertgebouw
Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Het Scheepvaartmuseum
Instituto Italiano di Cultura, Amsterdam
Jazzfest
Jazzorchestra of the Concertgebouw
Karel Hendrik van Minnen-Stichting
Keep an Eye Foundation
Koninklijk Concertgebouw Orkest
Manhattan School of Music
MarkBass
Meer Jazz Festival
Melkweg
Metropole Orkest
Mojo Concerts
Muziekgebouw aan ‘t IJ
Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven
Muziekschool Amsterdam / Amstelveen
MuzyQ
Nederlands Philharmonisch Orkest
Nederlandse Orkest- en Ensemble-Academie
Nederlandse StrijkKwartet Academie
North Sea Jazz Festival
NRC Restaurant Café
Paradiso
Popsport
Prinses Christina Concours
Rabobank
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Radio Kootwijk
Residentie Orkest
Selmer Paris
Stadsgehoorzaal Leiden
Stichting Jazztalent
Stichting Musici van Morgen
Stichting STEIM
Stichting Wim de Monchy
Terpstra Muziek Drumland
Topsport Amsterdam
Uitmarkt
Universiteit van Amsterdam
Van Gogh Museum
Vondelpark Openluchttheater
En diverse particuliere donateurs
Samenwerking met diverse Conservatoria:
Birmingham City University
Central Conservatory of Music Beijing
Conservatoire Nationale Supérieure de Musique et Danse de Paris
EMESP São Paulo
Escola Superior de Musica Porto
Hanns Eisler Hochschule Berlin
Humber College Toronto
Jazz Institut Berlin
Juilliard School of Music and Dance
Koninklijk Conservatorium
Manhattan School of Music
Rhythmic Conservatory Copenhagen
Temple University Philadelphia
University of North Texas
University of Salford
Nederlandse Filmacademie
25fps
Cam-a-lot
Camera Rentals
Cam-Unit
Captcha!
Cinegrip
CoBO Fonds
De Grot
De Lodge
Ecco Fatto!
EYE Filminstituut
Filmmore
Goedzoekers
Haghefilm Digitaal
Het Licht
Het Raam
Keep an Eye Foundation
Locatiegoed
Locatiewerk
Pathé
Printerette
NPO
Response Network
SingelFilm
Stichting TICK
Storm Post Production
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Stuntteam Hammy De Beukelaer
The Compound
TheBoardRoom
Topkapi Films
VPRO
Academie voor Theater en Dans
Sponsors en donateurs
AED Rent bv
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Audio Electronics Mattijsen
Audio Pro
Firma A. Boeken
Flashlight
Gemeente Amsterdam
Interlight
MOCCA, experisecentrum cultuureducatie
MTS Audiovisueel
Peak Audio
Rabobank
Stadsdeel Zuidoost
Tenfeet
Wear Moi
Partners
Theaters
Amsterdamse Bostheater
Bijlmerparktheater
Brakke Grond
Compagnietheater
De Melkweg
Frascati
Het Muziektheater Amsterdam
Veem House for Performance
Korzo Theater
Nationale Opera & Ballet
Ostade Theater
Schouwburg Amstelveen
Stadsschouwburg Amsterdam
Stadsschouwburg Utrecht
Toneelschuur Haarlem
Zonnehuis
Gezelschappen, groepen en organisaties
Afrovibes
BAU Space for Performing Arts Amsterdam
Scapino Ballet Rotterdam
Cinedans
Dansmakers
De Nieuwe Opera
De Parade
Dario Tortorelli/DIVEinD
Don't Hit Mama
Dutch Culture
Generale Oost
Holland Festival
ICK Amsterdam International Choreographic Arts Centre Amsterdam
If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part of Your Revolution
INSTED
Introdans
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ITs festival
Jump!, Fanclub van het Nationale Ballet
Het Nationale Ballet: Junior Company
Het Nationale Toneel
Karavaan
Moving Futures/Dansmakers
Nationale Opera & Ballet
Nederlands Dans Theater
NBprojects
Oerol
Opera Forward Festival
Orkater
Over ’t IJ
Rapenburg Plaza
Spring Utrecht
Stedelijk Museum Amsterdam
Toneelgroep Amsterdam
Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT)
Vereniging voor Dansonderzoek (VDO)
Vrienden van Het Nationale Ballet
Zina
Opleidingen en scholen/nationaal
Artez
Bindelmeer College
Callandlyceum
Crescendo (basisschool)
De Hogeberg Scholengemeenschap Texel
Dutch National Opera Academy
De Punt (basisschool)
Fontys Conservatorium
Holendechtbasisschool
HKU
St. Ignatiusgymnasium
IJburg College
Instituut voor Audio- en Belichtingstechniek, Utrecht
‘t Koggeschip (basisschool)
Koninklijk Conservatorium Den Haag
Master Dramaturgie Universiteit van Amsterdam
Master Theaterwetenschappen Utrecht
e
5 Montessorischool Watergraafsmeer (basisschool)
Openbare Basisschool Olympia
Onze Wereld (basisschool)
Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Rozemarn (basisschool)
Samenspel (basisschool)
Scholengemeenschap Gerrit van der Veen
Spinoza Lyceum Amsterdam
Toneelacademie Maastricht, Hogeschool Zuyd
Universiteit Utrecht lectoraat Kunst en Economie
Wereldwijs basisschool
Internationale partners/theaters, organisaties & scholen
Aleppo, laboratory for experiments in performance and politics, Brussels
Beuth Hochschule für Technik Berlin
Central School of Speech and Drama Londen
Colombia University New York
Concordia University Montreal, Senselab
CUP (Choreography and Performance), Justus-Liebig University, Giessen
De Munt, Brussel
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De Vlaamse Opera Gent
DOCH, University of Stockholm
English National Ballet School
Folkwang Studio Essen
Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin
Hochschule der Künste, Zürich
Institut Supérieur des Arts et des Chorégraphies de Bruxelles
Jeugdtheaterschool On Stage Paramaribo
Kultuurfactorij De Monty Antwerpen
Kunstenfestivaldesarts Brussel
L'Ecole des Sables, Senegal
Los Angeles Poverty Department
Münchner Kammerspiele
National Ballet School of Canada
Neue Galerie, New York
NYU, Tisch school of Arts
OISTAT education projects
OISTAT scenography commission
Operaestate Bassano, Italy
Oslo National Academy of the Arts, Fellowship Programme, Master’s in Choreography
PAF, St Ermes Frankrijk
Prix de Lausanne
PQ Prague Quadrennial (PQ'15)
RITCS School of Arts/ podiumtechnieken
Salzburger Festspiele
Sarma Laboratory for discursive practices and expanded publication Brussel
Schauspielhaus Hamburg
Sophiensaele Berlin
Tanzquartier Wien
Theaterakademie Hamburg
The New York theatre workshop
The Royal Ballet School
Yale University, New Haven
Uferstudios Berlin
Universiteit van Ankara
University of California, Berkeley, Department of English
University, New Haven
Zürcher Theater Spektakel
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Financiële paragraaf
Bestuursverslag
Continuïteitsparagraaf
Toelichting op de continuïteitsparagraaf
Jaarrekening
- Balans
- Staat van baten en lasten
- Kasstroomoverzicht
- Toelichting op de staat van baten en lasten
- Algemene grondslagen
- Grondslagen voor waardering van activa en passiva
- Grondslagen voor het bepalen van het resultaat
- Toelichting behorende bij de balans
- Toelichting behorende bij de staat van baten en lasten
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Wet Normering Topinkomens
Gegevens over de rechtspersoon
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Bestuursverslag
Toelichting op het resultaat 2016
De staat van baten en lasten over 2016 laat een nadelig saldo van K€ 132 zien ten opzichte van een
voordelig saldo van K€ 1.838 over het boekjaar 2015.
Ter vergelijking: het resultaat over vorig verslagjaar wordt sterk beïnvloed door een buitengewoon
resultaat vanuit de verkoop van het pand aan de Dapperstraat ad. M€ 1,6.
Het resultaat 2016 ligt daarmee in lijn met dat van vorig jaar en dicht bij het begrotingsresultaat.

Vergelijking balansposten 2015/2016
Voor investeringen in vastgoed was er in 2016 M€ 4,85 begroot. In 2016 zijn er echter voor twee
panden extra middelen aangewend, die ten tijde van de begroting nog niet waren voorzien. Voor de
Jodenbreestraat zijn er functionele aanpassingen uitgevoerd (K€ 376) en bij de Oosterdokskade zijn
er investeringen naar voren getrokken die gepland waren in 2018 (K€ 500).
Samen met onder andere een verlaging van de schuldenlast ultimo 2016 leidt dit vanwege financiering
uit eigen middelen tot een verlaging van de stand van de liquide middelen met M€ 5.

Verschillenanalyse begroting/realisatie 2016
Het nettoresultaat over 2016 bedraagt K€ 132 negatief (begroot K€ 388 negatief).
Het positieve verschil ad K€ 256 is als volgt te verklaren:
Bij de begroting is er nog niet voldoende inzicht in de besteding van projectactiviteiten. Dit heeft tot
gevolg dat op sub-posten, binnen de staat van baten en lasten, als overige lasten projectkosten
begroot zijn, terwijl deze in werkelijkheid op de post personeelslasten zijn gerealiseerd. Dit levert voor
het totaalresultaat geen verschil op, maar voor de onderliggende begrotingsposten wel (zie staat van
baten en lasten).
Diverse projectkosten die niet meer gerealiseerd konden worden in 2016, worden in 2017 gemaakt.
Verder zijn de personeelslasten hoger vanwege de CAO-verhoging per 01/04/2016, die grotendeels
gecompenseerd is vanuit de rijksbijdrage, en een extra dotatie aan de voorziening wachtgelden.
Ook is er een reservering vakantiedagen opgevoerd ad. K€ 80.
In 2015 is bij de verkoop van het pand aan de Dapperstraat de afwaardering van de grond over het
hoofd gezien. Dat leidt in het huidig verslagjaar tot een extra afboeking van K€ 361.
De overige baten tenslotte worden altijd conservatief begroot.
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Continuïteitsparagraaf
Kengetallen

2016

2017

2018

2019

Aantal studenten
Bekostigd aantal studenten
Bekostigd aantal diploma's
Onderwijsvraag

2.907
2.174
584
2.758

2.911
2.171
533
2.704

2.900
2.142
565
2.707

2.919
2.164
543
2.777

Aantal fte OP
Aantal fte NOP
Totaal aantal fte's

268,9
227,2
496,1

270,0
228,0
498,0

270,0
228,0
498,0

270,0
228,0
498,0

Rijksbijdrage OCenW
College- en cursusgelden
Baten Werk i.o.v. Derden
Overige Baten
Overige Overheidsbijdragen
Totaal Baten

53.450
6.440
970
2.305
436
63.601

53.536
6.550
-10
1.846
-47
61.875

54.056
6.426
37
1.630
0
62.149

54.094
6.373
47
1.680
0
62.194

Personele Lasten
Afschrijvingen
Overige Instellingslasten
Huisvestingslasten
Financiële Baten en Lasten
Totaal Lasten

45.627
4.768
9.553
3.773
12
63.733

44.232
5.053
8.795
3.940
30
62.050

43.821
5.138
8.221
3.799
30
61.009

43.864
5.411
8.401
3.762
30
61.468

-132

-175

1.140

726

Staat / Raming van Baten en Lasten

Resultaat
Balans
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

31-12-16 31-12-17 31-12-18 31-12-19
79.543
123
79.666

78.020
123
78.143

82.299
123
82.422

79.371
123
79.494

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

3.616
16.400
20.016

3.000
16.898
19.898

3.000
13.359
16.359

3.000
17.013
20.013

Totaal activa

99.682

98.041

98.781

99.507

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

86.617
2.157
0
10.908

85.441
1.600
0
11.000

86.581
1.200
0
11.000

87.307
1.200
0
11.000

Totaal passiva

99.682

98.041

98.781

99.507
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Toelichting op de continuïteitsparagraaf
In 2016 boekte de AHK een klein negatief exploitatieresultaat.
Zowel de solvabiliteit als liquiditeitspositie zijn goed en de risicoanalyse toont aan dat de
studenteninstroom en de vastgoedportefeuille geen risico’s met zich meebrengen.
De vastgoedportfolio van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten wordt ook in de komende
jaren geheel gefinancierd met eigen vermogen. Verwacht wordt dat ook in de komende jaren geen
vreemd vermogen (lening) nodig zal zijn om het beleid vorm te kunnen geven.
De AHK voert een solide financieel beleid. De rijksbijdrage en de collegegelden tellen op tot 90% van
de totale baten en daarmee is de financiering bij de AHK ook zeer stabiel te noemen. De AHK is een
selectieve instelling waar de belangstelling van aspirant-studenten de capaciteit in ruime mate
overtreft. Daardoor is de AHK relatief ongevoelig voor schommelingen in studentenaantallen.
Tegelijkertijd investeert de AHK op de terreinen waarop zij wil excelleren. Voor een deel loopt dat via
de stimuleringsmiddelen voor onderwijskwaliteit. Een belangrijk punt voor de AHK is het creëren en
instandhouden van topvoorzieningen voor toponderwijs. De AHK heeft de afgelopen jaren goed
geïnvesteerd in verbetering en onderhoud van de huisvesting voor onderwijs. De verbouwing van het
gebouw van de Filmacademie is in uitvoering. Op het programma voor de komende jaren staat de
uitbreiding van het Conservatorium van Amsterdam, die meer dan M€ 5 zal bedragen. Dit zal, indien
ter zake tot finale besluitvorming over nieuwbouw wordt gekomen, in beginsel uit liquiditeit worden
gefinancierd. Daarvoor is in 2016 een planning van de liquiditeit en de reserves gemaakt die over
meerdere jaren loopt en die met de Raad van Toezicht is besproken.
Het beleid rond beleggingen van het vermogen is vormgegeven via het treasury statuut. De AHK voert
een conservatief beleid m.b.t. beleggen en heeft bijvoorbeeld ook uitgesproken niet in derivaten te
gaan.
De discussie over de continuering van de sectorplangelden heeft geresulteerd in afspraken over een
‘toekomstagenda’ voor het hoger kunstvakonderwijs, behoud van de middelen voor die agenda en
afspraken over een groeibeperking bij de studentenaantallen voor de podiumkunsten (bij de AHK:
muziek, theater en dans).
Op langere termijn, d.w.z. na 2017, verwacht het hoger onderwijs toekenning van middelen als gevolg
van de uitvoering van de afspraken rond het studievoorschot.
De reorganisatie bij de Academie voor Beeldende Vorming heeft z’n beslag gehad. De financiële
effecten zijn nog steeds in de jaarrekening terug te vinden. Maar zoals het nu lijkt heeft de - inmiddels
Breitner Academie geheten - opleiding zich volledig hervonden en is op vele terreinen de dynamiek
zichtbaar.
De inzet van middelen voor de Kwaliteitsimpuls heeft geleid tot vernieuwing in vele opleidingen. Deze
vernieuwingen hebben te maken met het onderwijs zelf, maar ook met het gebruik van technologie in
het onderwijs. In algemene zin geldt dat innovatie steeds meer aandacht krijgt, zowel in onderwijs als
in onderzoek. Op dit moment kan de AHK innovatie van plannen vaak nog financieren door middel
van aanloopfinanciering. Dat geldt met name voor de start van nieuwe opleidingen c.q.
opleidingsvarianten die na verloop van tijd voldoende onderwijsbekostiging genereren.
Op langere termijn zal een antwoord moeten worden gevonden indien bijvoorbeeld een grotere
omvang van externe onderzoeksmiddelen de noodzaak van matching doet toenemen.
Investeringen vinden plaats in de modernisering van de bedrijfsvoering, met name in de
informatietechnologie, inkoopbeleid, administratie en control, alsmede in de inrichting van de P&Ofunctie.
Sinds begin 2015 kunnen medewerkers gebruik maken van de zogenaamde Duurzame
Inzetbaarheidsuren. De AHK zal hiervoor de registratie gaan plegen in het nieuwe e-HRM systeem.
Uitvraag bij faculteiten in het voorjaar van 2017 heeft geleerd dat het verbruik van DI-uren leidt tot het
sparen van DI-uren. Dat kan in de komende jaren leiden tot een vervangingsvraag. Bezien zal
worden, op basis van actualisatie en verder beleid, of hiervoor een voorziening moet worden
opgenomen op de balans.
Private activiteiten beperken zich bij de AHK tot dicht tegen de core business aan liggend
contractonderwijs. Dit maakt voor 1,5% deel uit van de totale baten. Tevens zijn er subsidies, overige
baten (zoals b.v. inkomsten uit verhuur), cursusgelden, etc. Voorts is er een aantal legaten, die
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besteed worden aan specifieke doelen als de aanschaf van muziekinstrumenten ten behoeve van het
onderwijs.
Er zijn in 2016 geen publiek-private arrangementen die vermeld dienen te worden.
De ontwikkeling van het personeelsbestand baart geen bijzondere zorgen. De leeftijdsopbouw is per
academie verschillend, al blijkt er soms wel sprake te zijn van een langere aanstellingsduur.
Anderzijds is in veel gevallen de ervaring en deskundigheid van medewerkers met een langere
loopbaan in het werkveld een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit. In de opbouw van de
onderwijsstaf zit voldoende flexibiliteit om beweging in omvang en expertise op te vangen. De inzet
van medewerkers die niet in loondienst zijn, maar op contractbasis worden ingehuurd, staat daar
garant voor. De compliance met de wet DBA ziet de AHK, op basis van de reeds gedane
voorbereiding, met vertrouwen tegemoet. De personele lasten zijn vanaf 2017 lager begroot dan de
realisatie van 2016 vanwege voornamelijk twee factoren. De dotatie personeelsvoorzieningen was in
2016 ruim K€ 500 hoger dan de jaarlijks begrote dotatie en zowel de gesubsidieerde projectactiviteiten
als het contractonderwijs worden vanwege het incidentele karakter hiervan niet of nauwelijks begroot.
Dit geldt voor de baten en dus ook voor de personele inzet hierop.

Financiële positie
De financiële positie ultimo 2016 en 2015 ziet er als volgt uit (x € 1.000):
31-12-16 31-12-15
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

3.616
16.400
20.016

3.248
21.526
24.774

Kortlopende schulden

10.908

12.848

9.108

11.926

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

79.543
123
79.666

76.924
123
77.047

Totale financieringsbehoefte

88.774

88.973

De financiering hiervan vond plaats met:
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Voorzieningen

22.439
63.767
411
2.157

22.124
64.190
435
2.224

88.774

88.973

Netto vlottende middelen (werkkapitaal)
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De netto vlottende middelen zijn per 31 december 2016 ten opzichte van 31 december 2015 gedaald
van K€ 11.926 tot K€ 9.108. De daling met K€ 2.818 is veroorzaakt door de volgende factoren (x €
1.000):
Beschikbaar gekomen respectievelijk in de stichting gehouden
Toename voorzieningen
-67
Afschrijvingen
4.768
Nadelig resultaat
-132
4.569
Besteding middelen
Investeringen in materiële vaste activa

7.387
7.387

Totaal daling netto vlottende middelen

-2.818

Liquiditeitspositie
Er is sprake van een verminderde liquiditeitspositie, hetgeen blijkt uit de current ratio:
31-12-16 31-12-15
Vlottende activa / kortlopende schulden

1,83

1,93

Solvabiliteitsratio
Betreft de verhouding eigen vermogen staat tot vreemd vermogen. Voor het inzicht is het eigen
vermogen gecorrigeerd met de voorzieningen (x € 1.000).
31-12-16 31-12-15
86.617

86.749

Voorzieningen

2.157

2.224

Gecorrigeerd eigen vermogen

88.774

88.973

Kortlopende schulden

10.908

12.848

Totaal vreemd vermogen

10.908

12.848

Solvabiliteitsratio's
Gecorrigeerd eigen vermogen : vreemd vermogen

8,14

6,93

Gecorrigeerd eigen vermogen : balanstotaal

0,89

0,87

Eigen vermogen
bij:

Vreemd vermogen
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Algemene reserve
Het verloop van de algemene reserve in de afgelopen twee jaar is als volgt weer te geven (x € 1.000):
2016

2015

Stand per 1 januari
Bestemming resultaat

22.124
315

21.841
283

Stand per 31 december

22.439

22.124

Gedeclareerde kosten College van Bestuur
Hieronder zijn de kosten opgenomen van uitgaven op declaratiebasis door de leden van het College
van Bestuur. Er is hiervoor gebruik gemaakt van het door de Vereniging Hogescholen aanbevolen
format, gebaseerd op het model van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten binnenland
Reis- en verblijfkosten buitenland
Overige kosten
Totaal

L. Verveld

B.M. Kievits

1.756
896
812
692
4.156

937
364
989
713
3.003
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2016 (x 1.000)
(na resultaatbestemming)

1

ACTIVA
31-12-2016

31-12-2015

Vaste activa
1.2

Materiële vaste activa

1.3

Financiële vaste activa

79.543

76.924

12

123

Totaal vaste activa

79.666

77.047

Vlottende activa
1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

2

3.616

3.248

16.400

21.526

Totaal vlottende activa

20.016

24.774

Totaal activa

99.682

101.821

PASSIVA
31-12-2016

2.1

Eigen vermogen

86.617

31-12-2015

86.749
86.617

2.2

Voorzieningen

2.4

Kortlopende schulden

Totaal passiva

86.749

2.157

2.224

10.908

12.848
13.065

15.072

99.682

101.821
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Staat van baten en lasten over 2016 (x € 1.000)
2016

3

Baten

3.1
3.2

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

3.3
3.4
3.5

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten

Netto resultaat

2015

53.450

52.436

51.922

436
6.440
970
2.305

305
6.502
819
1.772

323
6.251
971
3.650

Totaal baten

4

Begroot 2016

63.601

45.627
4.768
3.773
9.553

61.834

43.164
4.900
3.843
10.305

63.117

44.073
4.265
4.402
8.522

63.721

62.212

61.262

-120

-378

1.855

-12

-10

-17

-132

-388

1.838
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Kasstroomoverzicht over 2016 (x € 1.000)
31-12-2016

31-12-2015

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo Baten en Lasten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en overige waardeverminderingen
Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
Vorderingen
Kortlopende schulden
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest en soortgelijke kosten

-120

1.855

4.768
-67

4.265
392

-368
-1.940

96
1.428
2.273

22
-34

8.036
16
-33

-12
2.261

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-17
8.019

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in MVA (-/-)
Desinvesteringen in MVA
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

-7.775
388

-15.120
2.403
-7.387

-12.717

-5.126

-4.698
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Toelichting op de Balans en op de Staat van baten en lasten
1

Algemene toelichting

1.1
Activiteiten
De stichting heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het hoger beroepsonderwijs, in het bijzonder op
het gebied van de kunsten en aanverwante gebieden, en aan de ontwikkeling van beroepen waarop
dit onderwijs gericht is, door:
a.
het verzorgen van hoger beroepsonderwijs en van daarmee samenhangende
onderwijssoorten, alsmede van post-hoger onderwijs;
b.
het verrichten van onderzoek;
c.
overdracht van kennis aan de samenleving voor zover dit verband houdt met het verzorgende
hoger beroepsonderwijs;
d.
alle andere vormen van maatschappelijke dienstverlening die voor het doel bevorderlijk
kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a.
het instandhouden en ontwikkelen van een of meer instellingen van hoger onderwijs,
waaronder de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten;
b.
het samenwerken met andere onderwijsinstellingen, organisaties en personen die eenzelfde
of verwante doelstelling nastreven.
De instelling Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten verzorgt hoger onderwijs op algemene
grondslag en met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.
1.2
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
De stichting is feitelijk gevestigd op Jodenbreestraat 3, Postbus 15079, 1001 MB te Amsterdam.
Zij is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41210838.
1.3
Stelselwijzigingen
Een éénmaal gekozen stelsel wordt gehandhaafd, tenzij de Wet of de RJ een stelselwijziging vereist,
of indien wijziging leidt tot beter inzicht.
1.4
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
1.5
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de stichting en nauwe
verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van inzicht.
1.6
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Onder de investeringen in materiële vaste activa
zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2016 geldmiddelen zijn opgeofferd. Ontvangsten
en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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2

Algemene grondslagen

2.1
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de
Raad voor de jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, en de staat van baten en lasten en het
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.
2.2
Vergelijking met vorig jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en
schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.
2.3
Operationele leasing
Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die
de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt.
2.4
Financiële instrumenten
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten. De stichting heeft geen financiële instrumenten die leiden tot significante renterisico’s,
kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s. De in de balans vermelde bedragen betreffen de nominale
waarde, die gelijk is aan de reële waarde.

3

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.1

Materiële vaste activa

3.1.1 Gebouwen, terreinen en erfpacht
De gebouwen, terreinen en erfpachtrechten, worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend
op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. De activeringsgrens is
€ 12.500.
3.1.2 Inventaris en apparatuur
Aanschaffingen van inventaris en apparatuur worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde,
verminderd met de lineair berekende afschrijving gebaseerd op de economische levensduur, waarbij
de activeringsgrens € 1.000 is.
3.2
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van
bijzondere waardeverminderingen.
3.3
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt
de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde
voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
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Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde.
Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst- enverliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.
3.4
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen.
3.5
Liquide Middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde en zijn vrij beschikbaar.
3.6
Algemene reserve
De algemene reserve is het vrij aanwendbare gedeelte van het eigen vermogen. Aan dit gedeelte van
het eigen vermogen is noch door het College van Bestuur, noch door een derde, een
bestedingsbeperking verbonden. De algemene reserve is opgebouwd uit exploitatieoverschotten.
3.7
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn het gedeelte van het eigen vermogen waaraan het College van Bestuur
een specifieke bestemming heeft gegeven.
3.8
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen, die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de beste schatting van de bedragen, die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen.
De voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. Toevoegingen aan de voorzieningen
vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden
rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.
Voorziening ambtsjubilea
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen
voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De
voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is
afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet.
De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening wachtgeld
Deze voorziening betreft de toekomstige uitgaven voor personeel dat in 2016 of eerder met ontslag is
gegaan. De voorziening wordt berekend op basis van de contante waarde van een verwachte bijdrage
aan het wachtgeld conform de geldende CAO. Voor het bovenwettelijk deel wordt hierbij uitgegaan
van 75% bijdrage.
Voorziening sociaal beleid
Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt
slechts gevormd indien een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan. De hoogte van de
voorziening wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de verwachte ontslagvergoedingen en
reorganisatiekosten.
Voorziening groot onderhoud gebouwen
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor
groot onderhoud gevormd. De kosten worden rechtstreeks in de resultatenrekening verantwoord.
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3.9
Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar.
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de
nominale waarde van de schuld.

4

Grondslagen voor het bepalen van het resultaat

4.1
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over dat jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
4.2
Opbrengstverantwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum, in verhouding tot de in totaal
te verrichten diensten.
4.3
Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking
hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het
overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten
verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies
waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum wordt verantwoord onder de
overlopende passiva.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de
staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen.
Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de
bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de
kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
4.4
Verbonden partijen zonder invloed van betekenis
Er is een binding met ODE Energie BV, waarin de AHK een minderheidsbelang heeft van 10%.
Consolidatie heeft niet plaatsgevonden vanwege het niet voldoen aan de grens van 5% van het
balanstotaal.
4.5
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de
belastingautoriteit.
4.6
Pensioenen
De stichting heeft een toegezegde-pensioenregeling. Deze regeling wordt gefinancierd door
afdrachten aan de pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De
pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder
benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de
staat van baten en lasten verantwoord. Ultimo 2016 (en 2015) waren er voor de stichting geen
pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Naar de stand per 28 februari 2017 is de dekkingsgraad
van het pensioenfonds 98,8%.
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4.7
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Toelichting behorende tot de balans
Vast activa

104.966

37.310

67.656

Inventaris en apparatuur
26.487
20.083
6.404

2.043

0

1.646

27.573

20.771

6.802

0

0

121

6.079

1.693

4.386

In uitvoering en vooruitbetalingen
2.987
0
2.987
5.732

8.020

0

699

0

699

8.409

4.768

139.317

59.774

79.543

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Erfpacht
6.079

133.399

1.572

56.475

4.507

76.924

Aanschafprijs
31-12-2016

Desinvesteringen

15.795

Boekwaarde
31-12-2016

3.001

Afschrijving
cumulatief
31-12-2016

389

Afschrijvingen

8.020

Investeringen

Gebouwen en terreinen
97.846
34.820
63.026

Boekwaarde
1-1-2016

1.2.1

Afschrijving
cumulutatief
1-1-2016

Materiële vaste activa
Aanschafprijs
1-1-2016

1.2

1.2.1 Gebouwen en terreinen
Het betreft de volgende gebouwen en terreinen, te weten:
- Agamemnonstraat 44, Amsterdam.
- Hortusplantsoen 1-3, Amsterdam.
- Jodenbreestraat 3, Amsterdam.
- Markenplein 1, Amsterdam.
- Oosterdokskade 151, Amsterdam.
- Overhoeksplein 2, Amsterdam.
- Waterlooplein 211-219, Amsterdam.
Verbouwingen gerealiseerd tot en met 2000 worden afgeschreven volgens de tot dan gehanteerde
termijn van 20 jaar.
Investeringen in gebouwen en verbouwingen vanaf 2001 worden als volgt afgeschreven:
Casco
60 jaar
Afbouw
30 jaar
Inbouwpakket
15 jaar
Technische installaties
15 jaar
Op de terreinen wordt niet afgeschreven.
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1.2.2 Inventaris en apparatuur
De afschrijvingen op inventaris en apparatuur worden naar tijdsgelang vanaf het moment van
ingebruikneming van het actief berekend over de aanschaffingswaarden en zijn gebaseerd op de
volgende percentages:

Muziekinstrumenten
Inrichting
Apparatuur
Audiovisuele apparatuur
Informatica

3,33%

5,00%
10,00%

5,00%
6,67%
10,00%
16,67%
14,29%

10,00%
10,00%
20,00%
20,00%
25,00%

Boekwaarde
31-12-2016

Andere deelnemingen

Resultaat
deelnemingen

1.3.2

Desinvesteringen
en afgeloste
leningen

Financiële vaste activa

Boekwaarde
1-1-2016

1.3

Investeringen en
verstrekte
geldleningen

1.2.3. Erfpacht
Het erfpachtrecht van de terreinen aan de Agamemnonstraat, de Jodenbreestraat, het Markenplein,
de Oosterdokskade en het Overhoeksplein is voor 50 jaar afgekocht. De afschrijving wordt vanaf het
moment van vestiging van het erfpachtrecht berekend.

123

0

0

0

123

123

0

0

0

123

De deelneming betreft ODE Energie B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 27293417, en handelt om een informele kapitaalstorting aan de B.V.
Zij is opgericht ten behoeve van de ontwikkeling van het LTEO-systeem voor het Conservatorium van
Amsterdam aan het Oosterdokseiland in Amsterdam.

1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren

1.5.5

Studenten / cursisten

1.5.7

Overige vorderingen

1.5.8

Overlopende activa

1.5.9

Af: voorzieningen wegens oninbaarheid

31-12-2016

31-12-2015

325

187

2.063

2.023

39

164

1.334

1.154

145

280

3.616

3.248
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Uitsplitsing
1.5.7.1 Personeel
1.5.7.2 Overige
Overige vorderingen
1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten
1.5.8.2 Verstrekte voorschotten
1.5.8.3 Overige
Overlopende activa
1.5.9.1 Stand per 1 januari
1.5.9.2 Onttrekking
1.5.9.3 Dotatie
Af: voorzieningen wegens oninbaarheid

1.7

1.7.1
1.7.2
1.7.3

31-12-2016

31-12-2015

2
37
39

-4
168
164

790
182
362
1.334

480
205
469
1.154

280
136
1
145

386
121
15
280

31-12-2016

31-12-2015

67
16.333
0

61
1.465
20.000

16.400

21.526

Liquide middelen

Kasmiddelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen
Deposito's

De direct opeisbare tegoeden bij de bankinstellingen bedragen K€ 16.333
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Algemene reserve

22.124

315

0

22.439

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

63.813

-496

0

63.317

2.1.3

Bestemmingsreserve (privaat):
Reserve derde geldstroom

377

73

0

450

Bestemmingsfonds (privaat)

435

-24

0

411

86.749

-132

0

86.617

43.611

-354

0

43.257

12.211
6.404
852
735
63.813

0
0
0
-142
-496

0
398
-398
0
0

12.211
6.802
454
593
63.317

30
296
109
435

0
-20
-4
-24

0
0
0
0

30
276
105
411

2.1.5

Overige
mutaties

Stand per
31-12-2016

2.1.1

Resultaat

Eigen vermogen

Stand per
1-1-2016

2.1

Uitsplitsing
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5

2.1.5.1
2.1.5.2
2.1.5.3

Reserve huisvestingsbeleid
Vastgelegd in materiële vaste activa:
- Onroerende zaken
- Roerende zaken
Investeringsreserve roerende zaken
Profileringsfonds
Bestemmingsreserve (publiek)
Fonds Goudsmit
Fonds Rosenberg
Fonds Van Oss
Bestemmingsfonds (privaat)

Voorstel bestemming nettoresultaat
Het nettoresultaat over 2016 bedraagt K€ 132 negatief. De bestemming van het nettoresultaat is als
volgt (bedragen x € 1.000):
Toevoeging aan algemene reserve
Onttrekking aan de reserve huisvestingsbeleid
Onttrekking aan het profileringsfonds
Toevoeging aan de reserve derde geldstroom
Onttrekking aan het bestemmingsfonds (privaat)

315
-354
-142
73
-24
-132

2.1.2.5 Profileringsfonds
Vanaf 2012 wordt er vanuit de bovenwettelijke collegegelden van niet-EER studenten een fonds
gevormd, waaruit tegemoetkomingen verstrekt kunnen worden aan talentvolle niet-EER studenten.
2.1.3 Reserve derde geldstroom
De reserve derde geldstoom betreft de cumulatieve resultaten van het contractonderwijs of andere
vormen van contractactiviteiten.
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2.4

Langlopend
deel > 1 jaar

Kortlopend
deel < 1 jaar

Stand per
31-12-2016

Voorziening

Vrijval

2.2.1

Dotaties

Voorzieningen

Stand per
1-1-2016

2.2

Onttrekkingen

2.1.5 Bestemmingsfonds (privaat)
De hogeschool heeft de verplichting om het kapitaal, gevormd uit de nalatenschap van mevrouw
Goudsmit-Geerkens, intact te houden respectievelijk te gebruiken ter bevordering van de studie van
begaafde, onvermogende en minvermogende studenten.
De nalatenschap van mevrouw Rosenberg dient uitsluitend gebruikt te worden voor de aanschaf van
muziekinstrumenten.
De nalatenschap van de heer Van Oss dient uitsluitend gebruikt te worden voor de aanschaf van
violen, die periodiek in bruikleen gegeven kunnen worden aan vioolstudenten van het Conservatorium
van Amsterdam.

wachtgelden

1.088

511

497

0

1.102

348

754

Voorziening
ambstjubilea

372

82

47

6

401

40

361

Voorziening
Wachtgelden

764

129

239

0

654

268

386

2224

722

783

6

2157

656

1501

Kortlopende schulden
31-12-2016

31-12-2015

2.4.3

Crediteuren

1.569

2.429

2.4.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.834

1.776

2.4.8

Schulden terzake van pensioenen

412

382

2.4.9

Overige kortlopende schulden

59

61

2.4.10

Overlopende passiva

7.034

8.200

10.908

12.848
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31-12-2016

Uitsplitsing

31-12-2015

2.4.7.1
2.4.7.2
2.4.7.3

Loonheffing
Omzetbelasting
Onroerend-zaakbelasting
Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.753
51
30
1.834

1.681
44
51
1.776

2.4.10.1
2.4.10.2
2.4.10.3
2.4.10.4
2.4.10.5
2.4.10.6

Vooruitontvangen collegegelden
Vooruitont OCW-subs Geoormerkt
Vooruitontvangen termijnen overheid
Overige vooruitontvangen termijnen
Vakantiegeld
Overige
Overlopende passiva

4.567
15
112
114
1.258
888
6.954

4.504
0
345
158
1.199
1.994
8.200

2.4.10.5

Vakantiegeld

Dit betreft de verschuldigde vakantietoeslag over de periode juni tot en met december 2016.

Lerarenbeurs LB LBH4
704822-1
Lerarenbeurs LB LBH4
776873-1

Saldo te
besteden
31-12-2016

Totale kosten
31-12-2016

Lasten
in 2016

Ontvangen
t/m 2016

Saldo
1-1-2016

Bedrag van
de toewijzing

Omschrijving
Toewijzing
kenmerk

Toewijzing
Datum

OCW-subsidies zonder verrekeningsclausule (model G1)

21-09-15

24

16

24

16

24

0

20-09-16

23

0

23

8

8

15

47

16

47

24

32

15

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen (bedragen x €1.000)

Categorie <1 jaar
1-5 jaar > 5 jaar Totaal
Huur
145
97
0
242
Diensten
1.330
1.765
0
3.095
Energie
110
330
0
440
Totaal
1.585
2.192
0
3.777
Huur
Dit betreft de huurovereenkomst ten behoeve van studioruimte voor de Pop-opleiding van het
Conservatorium van Amsterdam tot september 2018, jaarlijks K€145.
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Diensten
Dit betreft:
- Het schoonmaakcontract voor alle panden van de hogeschool tot maart 2020, jaarlijks ca. K€764
- Het onderhoudscontract voor de gebouwinstallaties van de panden van de AHK tot juni 2018,
jaarlijks ca. K€365.
- De overeenkomst voor het virtueel data center van de ICT diensten van de hogeschool tot juni
2018, jaarlijks ca. K€201
Energie
De hogeschool heeft een overeenkomst voor de levering van gas tot januari 2021. De verplichting is
een schatting van de te maken kosten op basis van verbruik in het verleden. Het kan jaarlijks K€110
bedragen.
Voor het leveren van gas en elektriciteit is een contract afgesloten met een netbeheerder. Dit is een
overeenkomst voor onbepaalde tijd zolang geleverd wordt (jaarlijks ca. K€105). Voor deze verplichting
is vanwege de lange duur van de overeenkomst derhalve geen geldbedrag vermeld.
Voor het gebouw aan de Oosterdoksekade is een meerjarig overeenkomst tot 2039 afgesloten voor
de levering van energie uit het lange termijn energie opslag systeem(LTEO) van het Oosterdok
(jaarlijks ca. K€120). Voor deze verplichting is vanwege de lange duur van de overeenkomst derhalve
geen geldbedrag vermeld.
Verplichtingen voortkomend uit de cao hbo
In de voor 2016 geldende cao-hbo is bepaald dat, onder voorwaarden, werknemers aanspraak
hebben op een persoonlijk Duurzame Inzetbaarheids (DI)-budget. Daarnaast kunnen werknemers,
onder voorwaarden, in het kader van DI gebruik maken van een Werktijdvermindering Senioren. In
principe dient er voor onderdelen van de DI-regeling een voorziening te worden getroffen. Daarbij
moet sprake zijn van een betrouwbare schatting. Momenteel is er onvoldoende zicht op de deelname
van medewerkers in de komende jaren. De hogeschool kan derhalve geen betrouwbare schatting
maken van de omvang van de verplichting.
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Toelichting behorende bij de Staat van baten en lasten
3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdrage OCW

3.1.2

Overige subsidies OCW

2016

2015

53.426

51.893

24

29

53.450

51.922

24
0
24

29
0
29

2016

2015

142
294

63
260

436

323

2016

2015

6.012
428

5.795
456

6.440

6.251

2016

2014

858
112

874
97

970

971

Uitsplitsing
3.1.2.1
3.1.2.2

Geoormerkte subsidies
Niet-geoormerkte subsidies
Overige subsidies OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1
3.2.2

3.3

3.3.3
3.3.8

3.4

3.4.1
3.4.3

Gemeentelijke bijdragen en subsidies
Overige overheidsbijdragen

College- en cursusgelden

Collegegelden sector HBO
Cursusgelden

Baten werk in opdracht van derden

Contractonderwijs
Overige baten in opdracht van derden
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3.5

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.6
3.5.7
3.5.8

4.1

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Overige baten

Verhuur
Detachering personeel
Schenking
Sponsoring
Overige opbrengsten inzake personeel
(Studenten)bijdragen in de leermiddelen
Overige

2016

2015

219
95
174
36
153
696
932

253
107
142
56
139
650
2.303

2.305

3.650

2016

2015

37.720
8.067
160

35.852
8.308
87

45.627

44.073

30.515
3.623
3.582
37.720

28.823
3.356
3.673
35.852

749
6.541
777
8.067

1.294
6.213
801
8.308

Personeelslasten

Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Af: uitkeringen

Uitsplitsing
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3

Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Lonen en salarissen

4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3

Dotaties personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Overig
Overige personele lasten

Het aantal FTE's per 31 december 2015 was 492 en per 31 december 2016 496.
Het aantal werknemers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil.

Wet Normering Topinkomens
WNT-verantwoording 2016 Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten van toepassing zijnde regelgeving:
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is € 140.000. Dit
geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een
afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
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1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling
bedragen x € 1

Voorzitter CvB
1/1 - 31/12
1
Nee
Ja

B.M.
Kievits
Lid CvB
1/1 - 31/12
1
Nee
Ja

Individueel WNT-maximum

140.000

140.000

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

132.800
14.984
147.784

114.751
14.532
129.283

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

147.784

129.283

PM

PM

1/3 - 31/12
1

1/1 - 31/12
1

105.825
13.025
118.850

112.424
15.062
127.486

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding
Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

L. Verveld

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12: N.V.T.
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1c.Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016

H. Hagoort
Voorzitter
1/1 - 31/08

J.A. Bruijn
Voorzitter
14/12 - 31/12

G. Ter Horst
Lid
1/1 - 31/12

14.000

1.000

14.000

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

6.666
60
6.726

-

7.500
7.500

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

6.726

-

7.500

Verplichte motivering indien overschrijding

PM

PM

PM

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015

1/9 - 31/12

-

1/1 - 31/12

3.000
3.000

-

9.000
9.000

Individueel WNT-maximum

Totaal bezoldiging

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Individueel WNT-maximum

N. de Klerk
Lid
1/1 - 31/12

M. Kloos E.P. van Maanen
Lid
Lid
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12

14.000

14.000

14.000

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

7.500
105
7.605

7.500
7.500

7.500
159
7.659

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

7.605

7.500

7.659

Verplichte motivering indien overschrijding

PM

PM

PM

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

25/3 - 31/12

8.000
8.000

8.000
8.000

6.000
6.000

Totaal bezoldiging

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015
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bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Individueel WNT-maximum
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

-

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

T.E. Monzon
Lid
1/1 - 31/12

E.W. Veen
Lid
1/1 - 31/12

14.000

14.000

7.500

7.500
-

7.500

Totaal bezoldiging

7.500
-

7.500

7.500

Verplichte motivering indien overschrijding

PM

PM

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015

25/3 - 31/12

1/1 - 31/12

6.000

7.000

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

-

6.000

7.000

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder
dienstbetrekking: N.V.T.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met
dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben
ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond
van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT
vermeld zijn of hadden moeten worden.

4.2

Afschrijvingen op materiële vaste activa
2015

4.2.2

Materiële vaste activa

4.265
4.265
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4.3

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.8

4.4

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.5

Huisvestingslasten

Huur
Verzekeringen
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Overige

2015

398
68
1.079
809
1.068
210
141

810
68
1.152
772
1.044
229
327

3.773

4.402

2016

2015

3.706
4.538
1
1.308

3.790
3.972
-109
869

9.553

8.522

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Dotatie/vrijval overige voorzieningen
Overige

Uitsplitsing accountantslasten
4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.3
4.4.1.4

2016

Onderzoek jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviezen
Andere niet-controlediensten
Accountantslasten

2016
PWC
0
0
1
0
1

Deloitte
34
12
0
1
47

2015
Deloitte
47
10
0
62
119

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door de
accountantsorganisaties en de externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta, en de in
rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort.

5. Financiële baten en lasten (bedragen x € 1000)

5.1
5.5
5.6

Rentebaten
Rentelasten
Overige financiële lasten

2016

2015

22
1
33

16
-3
36

-12

-17

Gebeurtenissen na balansdatum
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die impact hebben op de jaarstukken 2016.
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Gegevens over de rechtspersoon
Adres:

Jodenbreestraat 3
1011 NG Amsterdam

BRIN-nummer:

21QA

Telefoonnummer:

:

020 - 5277710

E-mailadres:

cvb@ahk.nl

Internetsite:

www.ahk.nl

Bevoegd-gezagnummer:

30274

Naam contactpersoon:

F.A. Kuipers

Telefoonnummer contactpersoon:

020 - 5277721

E-mailadres contactpersoon:

ferry.kuipers@ahk.nl

Ultimo 2016 was er sprake van 6 onderwijseenheden binnen de Stichting Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten, te weten:
- Breitner Academie
- Academie van Bouwkunst
- Nederlandse Filmacademie
- Reinwardt Academie
- Academie voor Theater en Dans
- Conservatorium van Amsterdam
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Colofon
Redactie
Roos Eijsten, secretaris College van Bestuur
Marianne Gerner, kwaliteit en beleid
Ferry Kuipers, financiën en administratie
Fokke Uiterwaal, communicatie
Met dank aan
Alle medewerkers die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit jaarverslag.
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