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Voorwoord
Op maandag 27 november reikte de jury van de AHK Eindwerkprijs, onder voorzitterschap van Xandra
Schutte, de prijs voor het beste bacheloreindwerk en het beste mastereindwerk uit. De jury vond dat
alle projecten zonder uitzondering blijk gaven van een grote vernieuwingsdrang, van een open blik op
de toekomst en bovenal van een goede beheersing van het vak. Dat zijn wat ons betreft kenmerken
van de academies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en van onze studenten.
Dat de academies erin slagen de ambities waar te maken, wordt bevestigd door de uitslagen van
accreditaties en de oordelen van studenten in de Nationale Studentenenquête en de KUO-monitor. En
het blijkt uit de prijzen die worden gewonnen door studenten en alumni van de AHK. Zo ontvingen
bijvoorbeeld alumni van de Filmacademie in Los Angeles een (bronzen) Student Academy Award voor
de afstudeerfilm “Grijs is ook een kleur”.
De motivatie en het talent van de studenten, het enthousiasme en de professionaliteit van onze
docenten en de omgeving van het werkveld en de samenleving in Amsterdam vormen een bijzondere
combinatie. In de dertig jaar die de AHK in 2017 bestond, waren deze elementen beslissende factoren
en dat zullen ze in de toekomst ook blijven. Bij de voorbereiding van het nieuwe Strategisch Plan
bleek in 2017 dat het DNA van de AHK stevig verankerd is: kwaliteit, vakmanschap, de student
centraal, internationale oriëntatie en ambitie.
In 2017 startte de AHK op het Marineterrein een lab voor onderwijs in Virtual Reality-technieken,
waaraan alle academies deelnemen. Een open oog voor de mogelijkheden van technologie leidde ook
tot de verdere ontwikkeling van online onderwijs, zoals bijvoorbeeld door het Conservatorium van
Amsterdam wordt ontwikkeld. De Academie voor Theater en Dans rondde de voorbereiding van de
nieuwe masteropleiding Creative Producing af, die in september 2018 start. In het onderzoek is het
landelijke lectorenplatform ‘Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie’ gestart
onder leiding van de lectoren kunsteducatie van de AHK. Eén van de lectoren Erfgoed ontving een
belangrijke subsidie vanuit de startimpuls Nationale Wetenschapsagenda, ’Op weg naar veerkrachtige
samenlevingen’. Het zijn voorbeelden van de vernieuwing die binnen de academies van de AHK
plaatsvindt.
De studenten, docenten en lectoren van de AHK nemen op veel verschillende manieren deel aan het
werkveld en de samenleving en geven daar mee vorm aan. Wij zijn verheugd om te zien dat de
werkgelegenheid voor alumni van de AHK goed is - hoewel de discussie over de adequate honorering
van kunstenaars nog steeds, en terecht, gevoerd wordt. Wij mengen ons waar wij kunnen in deze
discussie, vanuit de overtuiging dat kunstenaars een essentiële bijdrage aan de maatschappij leveren.
Dat deden we in 2017. En dat zullen we blijven doen.

Bert Verveld
Voorzitter College van Bestuur

Bridget Kievits
Lid College van Bestuur

Juni 2018
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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: toegewijde docenten helpen getalenteerde studenten hun artistieke identiteit te ontwikkelen vanuit vakmanschap en traditie, met oog
voor vernieuwing en in nauwe verwevenheid met het internationale toonaangevende werkveld en de samenleving. De Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten verricht onderzoek voor onderwijs, werkveld en samenleving.
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De AHK in 2017
Algemeen
In 2017 is veel aandacht uitgegaan naar het handhaven, versterken en vernieuwen van het aanbod en
de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. In de paragraaf 'Bestuurlijke activiteiten in 2017' wordt
hierover uitgebreid gerapporteerd.
Het College van Bestuur startte in 2017 de voorbereidingen voor het nieuwe strategisch plan voor de
periode 2018-2023. Dit plan, dat medio 2018 moet klaarliggen, wordt opgesteld in een horizontale
dialoog met een groot aantal interne en externe stakeholders, zoals de directies van de academies, de
Hogeschoolraad, de medezeggenschapsraden van de academies, de opleidingscommissies, de Raad
van Toezicht, de commissies van advies van de academies, het lectorenplatform en een aantal
belangrijke instituten in het culturele veld.
Onderwerp van gesprek zijn de missie van de AHK, de onderwijs- en onderzoekvisie, de kansen en
uitdagingen die het kunstonderwijs in het algemeen, en de AHK in het bijzonder, de komende jaren te
wachten staan. De razendsnelle ontwikkeling van digitalisering en technologisering, de samenhang in
de samenleving en de internationale oriëntatie van het werkveld spelen daarin een grote rol. Het is de
kunst om, inspelend op de omgeving, voorop te blijven lopen in de ontwikkeling in de vakgebieden en
aansluiting te blijven houden op de arbeidsmarkt, zonder in te boeten op relevantie en op de
ambachtelijke kwaliteit van het onderwijs in de kunsten.
Om de eigen gedachten hierover aan te scherpen, hebben het College van Bestuur en de directeuren
van de academies in 2017 een studiereis naar Berlijn ondernomen om in gesprek te gaan met een
voorhoede van de moderne kunstwereld. Tevens hebben zij tijdens deze reis gezamenlijk een eerste
versie van een SWOT-analyse opgesteld ten behoeve van het strategisch plan.
De basis voor deze toekomstverkenningen was gunstig. In 2017 was de AHK onveranderd financieel
gezond. Het aantal aanmeldingen was onverminderd groot (4.660), van wie er 982 toegelaten konden
worden) en het niveau van de ingestroomde studenten hoog. In alle vakrichtingen werden belangrijke
prijzen binnengehaald, zoals elders in dit verslag te lezen valt, en ook de arbeidsmarktsituatie van de
afgestudeerden was goed (zie hiervoor pagina 62), hoewel de beloning van kunstenaars een punt van
zorg blijft. Kortom, de AHK heeft ook in 2017 laten zien in staat te zijn om het hoge ambitieniveau vast
te houden. Dit werd bevestigd door de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête. Deze waren
op alle fronten positief en leidden ertoe dat de AHK in 2017 door Elsevier werd uitgeroepen tot beste
kunsthogeschool van Nederland.
Eind augustus verhuisde de Master Kunsteducatie van de Academie van Bouwkunst aan het
Waterlooplein naar het Grootlab op het Overhoeksplein. Dit was een gevolg van het besluit van het
College van Bestuur in 2016 om de master Kunsteducatie organisatorisch onder te brengen bij de
Breitner Academie. Sinds de verhuizing zit de master in één gebouw samen met de docentenopleiding
Beeldende Kunst en Vormgeving, het lectoraat Kunsteducatie en de DAS Graduate School.
Docent Nieuwe Media (Breitner Academie) Michiel Koelink werd door de AHK voorgedragen voor de
verkiezing van Docent van het Jaar 2017. Met deze verkiezing wil het Interstedelijk Studenten Overleg
(ISO) de aandacht vestigen op docentkwaliteit in het hoger onderwijs. De voordracht van Michiel
Koelink leidde tot een nominatie, waarmee hij doordrong tot de top 5 van beste docenten van 2017 in
het hoger onderwijs. Geroemd worden vooral zijn onderwijsvernieuwende ideeën, zijn early adoptermentaliteit en zijn enorme betrokkenheid bij zijn studenten. De nominatie betekende een erkenning
van Koelinks kwaliteiten als docent en de vooruitstrevendheid van zijn onderwijsprogramma binnen de
Breitner Academie. Koelink is tevens bedenker en oprichter van het Art Tech Lab, waarin kunst,
technologie en onderwijs op vernieuwende wijze worden onderzocht en uitgewerkt.
Lectoren Melissa Bremmer en Emiel Heijnen richtten het nationale lectorenplatform op het snijvlak van
onderwijs, kunst, wetenschap en technologie op en ontvingen daarvoor een subsidie van € 100.000
van SIA. In 2017 werd de basis gelegd voor de uitbouw van dit inspirerende netwerk.
Tevens werd in 2017 besloten om ten behoeve van alle academies een virtual reality lab in te richten
op het Marineterrein in Amsterdam, mede gericht op samenwerking met de jonge VR-bedrijven die
daar gevestigd zijn.
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Edwin van Huis, directeur van Naturalis Biodiversity Centre, trad in juni 2017 toe tot de Raad van
Toezicht. Hij nam de plaats in van Maarten Kloos, van wie de tweede en daarmee laatste
zittingstermijn in de raad ten einde was gekomen. De zittingstermijn van Ernst Veen kwam eveneens
ten einde. Hij wordt in 2018 opgevolgd door Clayde Menso, algemeen directeur van Amerpodia B.V.

Terugblik op de bestuurlijke agenda 2017
Kwaliteitsimpuls
De AHK heeft in de periode 2015 – 2017 op een groot aantal punten verbetering en verrijking van de
onderwijskwaliteit gerealiseerd. In deze periode (deels doorlopend in 2018) is vanuit eigen middelen
geïnvesteerd in versterking van de (onderwijs)technologie en in digitalisering van het onderwijs. Een
goed voorbeeld hiervan is CvA Online, waarin vakken van het Conservatorium van Amsterdam online
worden aangeboden. Een ander voorbeeld is de interdisciplinaire samenwerking die ontstaat op het
gebied van virtual reality: de VR-Academy. Hierbij zijn meerdere academies van de AHK betrokken.
Ook hebben onderzoek en projecten plaatsgevonden op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.
De bovengenoemde voorinvestering liep vooruit op het studievoorschot dat de hoger
onderwijsinstellingen vanaf 2018 ontvangen. Studenten krijgen sinds het studiejaar 2015 geen
studiebeurs meer, in ruil voor de door de minister toegezegde verbetering van de onderwijskwaliteit.
Het grootste deel van deze voorinvestering uit eigen middelen is ingezet op de academies, in
projecten die rechtstreek ten goede komen aan de studenten en het onderwijs. De voorinvestering is
gedaan met instemming van de Hogeschoolraad, en in de verwachting dat de ingezette verbeteringen
na 2018 kunnen worden gecontinueerd.
De projecten die de AHK in 2015 en 2016 in dit kader heeft gestart, lopen grotendeels nog door in
2017. Ook budgetten zijn gedeeltelijk meegenomen naar volgende jaren. Het College van Bestuur
heeft daarom besloten dat het voor 2017 beschikbare bedrag gedeeltelijk wordt ingezet in 2017 en
gedeeltelijk in 2018 en besteed zal worden aan de reeds lopende projecten. Over de exacte besteding
overlegt elke academiedirecteur met de medezeggenschapsraad van de betreffende academie. In de
paragraaf ‘Versterking onderwijsaanbod’ verderop in dit jaarverslag wordt meer in detail ingegaan op
de investeringen in de Kwaliteitsimpuls.
In 2017 heeft de Algemene Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de besteding van de
kwaliteitsimpuls en de rol van de medezeggenschap. Het College van Bestuur en de Hogeschoolraad
hebben aan het onderzoek meegewerkt en alle gevraagde informatie over de inzet van de middelen
aan de Rekenkamer verstrekt. De Rekenkamer heeft afgezien van verder onderzoek bij de AHK,
aangezien de toegestuurde gegevens ruim voldoende waren voor inzicht in de besteding en het
samenwerkingsproces tussen bestuur en medezeggenschap.
Governance
De AHK is een decentraal georganiseerde hogeschool, waarin de academies nadrukkelijk hun eigen
signatuur hebben en zich onder hun eigen naam profileren. Enkele academies kennen een
voorgeschiedenis van meer dan 100 jaar, waarin zij een eigen identiteit en naamsbekendheid hebben
opgebouwd. Dit uit zich ook in de huisstijl van de hogeschool, waarin de naam van de academie
leidend is. Om de interne processen, die deels centraal en deels decentraal worden aangestuurd goed
op elkaar te laten aansluiten, hebben bestuur en directeuren in een aantal bijeenkomsten aandacht
geschonken aan het thema governance. In dit traject hebben bestuur en directeuren de onderlinge
werkafspraken opnieuw tegen het licht gehouden en zijn de uitgangspunten voor de samenwerking
herijkt. Om een en ander verder te stroomlijnen, zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet op het
gebied van digitalisering van de ondersteunende processen, zoals een nieuw HRM-systeem en
digitalisering van het facturatieproces. Het Informatiebeleidsplan is hier leidend in.
Versterking bestuurskracht
Op 1 januari 2017 trad de Wet Versterking Bestuurskracht in werking. Deze wet verstevigt de
medezeggenschap in het onderwijs. Zo krijgen opleidingscommissies een grotere rol dan voorheen,
krijgen de medezeggenschapsraden meer adviesrecht, o.a. bij benoeming van (nieuwe) bestuurders,
en worden de faciliteiten ter ondersteuning van de raden uitgebreid.
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Bij de AHK vallen de samenstelling van opleidingscommissie en de medezeggenschapsraad op een
academie in enkele gevallen samen. De leden van de opleidingscommissies kunnen worden gekozen
of benoemd, dit dient vooraf te worden vastgesteld en jaarlijks te worden vastgelegd in het
studentenstatuut. Bij de AHK hebben op één na alle academies gekozen voor een gekozen
opleidingscommissie.
De hoofdlijnen van de begroting zoals die in 2016 waren vastgesteld door het CvB en de HR, zijn in
2017 geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Daarnaast is het proces rondom instemming op de
hoofdlijnen van de begroting nader uitgewerkt en verfijnd. Zo heeft de HR een aparte
begrotingscommissie ingericht. Deze commissie overlegt tenminste driemaal per jaar met het bestuur:
over de Kaderbrief (juni), over de hoofdlijnen van de begroting (september) en over de begroting zelf
(november). Deze besprekingen met het bestuur vinden plaats op een zodanig tijdstip dat de inbreng
van de commissie nog van invloed kan zijn.
Deze inrichting van het proces heeft in 2017 goed gewerkt en de HR in staat gesteld om goed
voorbereid het overleg met het CvB te voeren en zijn advies of instemming te bepalen. Het CvB
ervoer het overleg met de medezeggenschap als constructief en open.
Mede in het kader van de wet versterking bestuurskracht zijn de faciliteiten ter ondersteuning van de
medezeggenschap uitgebreid en in lijn gebracht met de cao. Dit stelt de Hogeschoolraad in staat om
meer tijd te besteden aan haar taken, bijvoorbeeld via commissies. Het CvB zal in navolging van de
faciliteitenregeling voor de HR ook de faciliteiten voor de academieraden en de opleidingscommissies
vormgeven. In aanvulling op hetgeen is bepaald in de cao wordt bij de beloning van leden van de
medezeggenschap een ondergrens aangehouden op het niveau van functieschaal 8.
Met het oog op de juiste omvang van de faciliteiten en na vragen hierover vanuit de
medezeggenschap, heeft het CvB in 2017 onafhankelijk extern advies ingewonnen. Dit advies heeft
geleid tot overeenstemming tussen CvB en HR en resulteerde onder andere in een verdere
verheldering van de taken en werkprocessen binnen de Hogeschoolraad zelf.
In het kader van de versterking van de medezeggenschap is het CvB in 2017 begonnen met het
organiseren van een jaarlijkse informele bijeenkomst, naast de reguliere vergaderingen met de
Hogeschoolraad Tijdens deze informele bijeenkomst wordt de samenwerking geëvalueerd en worden
grote thema’s in een open gedachtewisseling besproken. Dit overleg wordt door beide partijen zeer
gewaardeerd.
De informele bijeenkomst in het voorjaar van 2017 werd voorafgegaan door een
voorlichtingsbijeenkomst met betrekking tot de Wet versterking bestuurskracht, in het bijzonder de
nieuwe bevoegdheden van de medezeggenschap ten aanzien van de benoeming van bestuurders, de
relatie met de Raad van Toezicht, en de inrichting van de opleidingscommissies.
De AHK heeft de betreffende reglementen gewijzigd naar aanleiding van de wijzigingen in de wet. Dit
zijn het medezeggenschapsreglement, het studentenstatuut en het reglement Raad van Toezicht. De
Raad van Toezicht heeft zijn overleg met de Hogeschoolraad uitgebreid (zie hiervoor het verslag van
de RvT). Daarnaast zijn reglementen opgesteld voor de deelraden, de opleidingscommissies en de
nog in te stellen dienstraad bij het Servicebureau. Voor het inrichten van deze laatste raad zijn, mede
op verzoek van de Hogeschoolraad, inmiddels verkiezingen georganiseerd. De dienstraad zal in 2018
worden geïnstalleerd.
De Hogeschoolraad organiseert jaarlijks een interne trainingsdag. Het College van Bestuur juicht dit
toe en stimuleert ook deelname door de leden van de academieraden aan deze training.
Examencommissies
Het CvB heeft in 2017 tweemaal overlegd met de voorzitters van de examencommissies. Daarbij
kwamen onder meer de jaarverslagen van de examencommissies aan de orde. Om de rol van de
examencommissies, en daarmee de kwaliteit van toetsen en beoordelen, te versterken biedt de AHK
standaard de mogelijkheid tot het volgen van cursussen voor leden van examencommissies aan.
Netwerken
De AHK neemt zich actief deel in verschillende netwerken met onderwijsinstellingen en met
maatschappelijke partners. Door allianties aan te gaan met andere (Amsterdamse) kennisinstellingen
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en bedrijven verstevigt de AHK haar positie in de samenleving en geeft zij studenten en medewerkers
de kans om in samenwerking met belangrijke partijen buiten de AHK te werken aan innovatieve
projecten. De belangrijkste netwerken waarvan de AHK in 2017 deel uitmaakte zijn ACIN en ARIAS.
ACIN
ACIN is het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN), het Centre of Expertise van AHK, HvA en
Inholland. Het doel van ACIN is het initiëren van vernieuwende samenwerkingen tussen hogescholen,
bedrijfsleven en samenleving. ACIN vormt een netwerk op het kruisvlak van het creatieve onderwijs,
de creatieve industrie en (digitale) technologie. Vanuit dit oogpunt heeft de Breitner Academie binnen
het ACIN het ArtechLAB Amsterdam opgezet: een omgeving waarin kunstenaars, kunstdocenten en
kunststudenten zich laten inspireren door wetenschap en technologie. ArtechLAB heeft in 2017 een
set aan workshops ontwikkeld, die ook op maat kunnen worden aangeboden. Daarnaast organiseert
het lab nascholingstrajecten speciaal voor kunstdocenten die hun onderwijs willen vernieuwen en
daarin kunst, wetenschap en technologie willen integreren.
Binnen ACIN ontwikkelde het Heritage Lab, geïnitieerd door de Reinwardt Academie, het project
‘Straatwaarden’. Dit is een groot onderzoekstraject waarin de omgang met erfgoed in de publieke
ruimte wordt onderzocht door docenten, onderzoekers, studenten, erfgoedprofessionals en
gebruikers/bewoners. ‘Straatwaarden’ loopt nog door tot medio 2018. De Reinwardt Academie
organiseerde binnen het ACIN-programma tevens een keuzevak ‘Emotienetwerken en
Erfgoedwijsheid’, dat in 2018 gegeven zal worden.
De AHK is ook onderdeel van de door ACIN geïnitieerde Knowledge Mile. De Knowledge Mile heeft
de ambitie hét innovatiedistrict van Amsterdam te zijn en loopt van het Amstelstation via de
Wibautstraat en de Weesperstraat naar het Mr. Visserplein. Het is de ambitie van de Knowledge Mile
om het leef- en werkklimaat in het gebied te verbeteren door onderwijs en onderzoek te koppelen,
mensen en kennis te verbinden en ideeën met elkaar uit te wisselen in gezamenlijke meet-ups.
De rijksbijdrage aan ACIN is eind 2016 voor een jaar verlengd. Ook voor 2018 is de verwachting dat
ACIN een toelage vanuit het rijk zal krijgen. Nu er een stevig netwerk is opgebouwd en het aantal
activiteiten groeit, zal ACIN zich, meer nog dan als verbinder, gaan positioneren als katalysator van
onderzoeksgebaseerde onderwijsvernieuwing en het verbinden van onderzoek en onderwijs met
bedrijfsleven en de samenleving.
ARIAS
ARIAS is het Amsterdam Research Institute for the Arts and Sciences: een onderzoeksplatform
waarin de AHK, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam
en de Gerrit Rietveld Academie samenwerken aan onderzoek in en naar de kunsten. ARIAS is
opgezet vanuit de overtuiging dat het samengaan van wetenschappelijk en artistiek onderzoek een
bijdrage kan leveren aan belangrijke 21ste-eeuwse onderzoeksvragen en maatschappelijke
vraagstukken. In 2017 heeft het programmateam van ARIAS (programmamanager Jeroen Boomgaard
en programmacoördinator Flora Lysen) veel tijd besteed aan het opzetten van het netwerk en de
samenwerkingsstructuur. Vanaf najaar 2017 werken zij aan het samenbrengen van onderzoekers
binnen de geestes-, sociale en natuurwetenschappen die speciale interesse hebben in het verkennen
van nieuwe onderzoeksmethodes en werkwijzen, het entameren van onderzoek in die domeinen en
het ondersteunen van PhD-onderzoek. Meer over ARIAS is te vinden in het hoofdstuk over Onderzoek
elders in dit jaarverslag.
Diversiteit
In 2016 stelde het College van Bestuur een stuurgroep Diversiteit in met als doel dit onderwerp een
prominentere plaats te geven in het bestuurlijk beleid van de AHK. In deze stuurgroep hebben drie
directeuren zitting, alsmede een lid van het CvB. Zij richten zich op het opstellen van een AHK-kader
waarbinnen de hogeschool zich moet ontwikkelen tot een diverse en inclusieve leeromgeving. Elke
academie stelt aan de hand hiervan een eigen diversiteitsbeleid op en vult dit nader in. Inmiddels
hebben diverse academies een diversiteitsplan opgesteld.
Managementconferentie
Op woensdag 19 april 2017 organiseerde de AHK een brede studiemiddag rondom dit thema, met
onder andere prof. Karen van Oudenhoven-van der Zee (decaan Faculteit Sociale Wetenschappen en
Chief Diversity Officer van de Vrije Universiteit) en Philippa Collin (docent Interculturele Communicatie
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aan Hogeschool InHolland) als externe sprekers en adviseurs. Hier waren directeuren, studieleiding,
docenten, beleidsmedewerkers en ondersteuners vertegenwoordigd. Tijdens de middag werden de
gedachten van de deelnemers over ‘diversiteit’ en ‘inclusiviteit’ aangescherpt aan de hand van
lezingen van inspirerende keynote-sprekers. Daarnaast deelden onder meer de Reinwardt Academie,
de Nederlandse Filmacademie en de Academie voor Theater en Dans aansprekende voorbeelden van
projecten waarmee zij diversiteit en inclusiviteit een plaats in hun academie geven.

Curricula en beleid
Ook in de curricula wordt steeds meer aandacht besteed aan het diversiteitsdenken. Zo organiseerde
de Reinwardt Academie een erfgoedarena rondom het thema, wijdde de DAS Graduate School een
lezing aan de relatie tussen kunst en de toenemende culturele diversiteit, besteedde de Breitner
Academie aandacht aan de ontwikkeling van diversiteit in het voortgezet onderwijs en organiseerden
eerstejaarsstudenten van de master Kunsteducatie het symposium De Witte Olifant over culturele
diversiteit binnen de kunsteducatie.
De Nederlandse Filmacademie heeft zich bijvoorbeeld expliciet ten doel gesteld een cultureel diverse
studentenpopulatie aan zich te binden. Het diversiteitsbeleidsplan van de NFA zet ook nadrukkelijk in
op een meer diverse samenstelling van het docententeam en het management. De grotere diversiteit
in studenten wil de NFA in de periode tot 2021 onder meer realiseren door curriculumvernieuwing, het
vergroten van het aantal (gast)docenten met een cultureel diverse achtergrond, het vergroten van de
culturele diversiteit onder het ondersteunend personeel, het scouten van cultureel divers filmtalent, het
creëren van een vangnet zodat studenten met een cultureel diverse achtergrond minder snel uitvallen
en het zich buiten de muren van de Filmacademie presenteren aan een nieuwe doelgroep door middel
van filmpresentaties workshops en andere werkvormen.
Sociale veiligheid
Het College van Bestuur en de directies van de academie hechten grote waarde aan een veilige leeren werkomgeving. Naar aanleiding van de #metoo-affaire kwam in het najaar van 2017 de sociale
veiligheid binnen het onderwijs, en dus ook binnen het kunstonderwijs, uitgebreid in de pers. De
voorbeelden die betrekking hadden op de AHK, waren reeds in de zomer van 2015 het onderwerp van
onderzoek door de media. Toentertijd zijn alle protocollen op het gebied van sociale veiligheid,
integriteit en klachtenbehandeling herzien en waar nodig aangescherpt, in samenspraak met
docenten, studenten en medezeggenschap. Aandacht voor sociale veiligheid is nadrukkelijk staande
praktijk in de hele hogeschool. De onderwerpen integriteit, sociale veiligheid en fraude zijn standaard
opgenomen in de PDCA-cyclus van bestuur en directeuren en maken deel uit van het inwerkpakket
van nieuwe medewerkers.
Studenttevredenheid
Begin 2017 zijn alle studenten van de AHK uitgenodigd om deel te nemen aan de Nationale
Studenten Enquête (NSE). Dit landelijke onderzoek, waaraan de AHK eens in de twee jaar meedoet,
bevat vragen over onderwijs en organisatie van de opleidingen, zoals over inhoud, programma,
docenten, toetsing en beoordeling, internationalisering en informatievoorziening. 1550 studenten van
de AHK hebben de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 53%. Niet eerder haalde de AHK zo’n
hoge respons.
De resultaten van de NSE laten zien dat de tevredenheid onder studenten van de academies van de
AHK verder is toegenomen ten opzichte van 2015. De studenten zijn daarbij op alle aspecten
(aanmerkelijk) meer tevreden dan het landelijk gemiddelde. Een van de uitgangspunten van de AHK is
excellent opleiden en continu kwaliteitsstreven. Studenten hebben in vergelijking met twee jaar
geleden een hogere waardering voor de studie in het algemeen (4,19 uit 5,0), voor de sfeer op de
opleiding (4,45 uit 5,0) en zouden vaker hun studie aanraden aan vrienden, familie of collega’s (4,35
uit 5,0).
De resultaten van de NSE liggen ook ten grondslag aan de jaarlijkse rankings van de opleidingen in
de Keuzegids HBO en Elseviers Beste Studies. In beide rankings kwam de AHK positief naar voren.
De Keuzegids bestempelde zeven van de negen bacheloropleidingen van de AHK als ‘Topopleiding’.
Elsevier riep de AHK uit tot beste kunsthogeschool van Nederland. Ook ten opzichte van alle andere
hoger onderwijsinstellingen in Nederland kwam de AHK in de ranking van Elsevier als beste uit de
bus.
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Verbinding met de samenleving
De jaarlijkse Academiedag (voorheen Faculteitendag), waarop de Raad van Toezicht samen met het
College van Bestuur en de directies in gesprek gaat met docenten en studenten over een actueel
onderwerp, vond dit jaar plaats op 27 november op de Breitner Academie. Binnen het thema
‘Verbinding met de samenleving’ gingen zij in gesprek met enkele van de genomineerden voor de
Eindwerkprijs 2017. In het afstudeerwerk van deze studenten neemt de verbinding met de
samenleving een belangrijke plaats in. Ook spraken de toezichthouders, bestuurders en directies met
Nancy van Asseldonk en Adelheid Roosen, die op respectievelijk de Reinwardt Academie en de
Academie voor Theater en Dans onderwijsprojecten hebben ontplooid die een sterke verbinding met
de samenleving aangaan. Vervolgens spraken de directies en bestuurders met de Raad van Toezicht
over wat dit thema betekent voor de verschillende academies. Aansluitend bezochten allen de
uitreiking van de Eindwerkprijs 2017.

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, maar er worden
activiteiten ontplooid om deze inkomsten te laten groeien. Op dit moment geldt echter nog dat de
risico’s die zich op langere termijn voordoen, in de financiering door het Rijk of door bewegingen in de
studentenaantallen liggen.
In dit kader ziet de AHK op langere termijn een aantal mogelijke risico’s, die echter voor de AHK als
middel dan wel laag gekwalificeerd kunnen worden of op z’n minst beheersbaar zijn te noemen:
Op dit moment loopt er een landelijke onderzoek naar de wenselijkheid en richting van een mogelijke
wijziging van het bekostigingsmodel. Dit onderzoek is opgenomen in het regeerakkoord van het
zittende kabinet. Het onderzoek loopt nog en conclusies moeten op dat onderzoek worden gebaseerd.
Op basis van de inzichten op dit moment worden er geen grote radicale wijzigingen van het
bekostigingsmodel verwacht.
Voorts zijn wij in afwachting van de financiële gevolgen van de aangekondigde maatregelen om
binnen de Rijksbegroting ruimte te vinden om de gevolgen van de reductie van de gaswinning in
Groningen te bestrijden. Ook daarvoor geldt dat, hoewel daar nog geen zekerheid over is, de
gevolgen naar verwachting binnen verwerkbare bandbreedtes zullen vallen.
Beide aspecten leiden er toe dat wij het risico rond de daling van de bekostiging vanuit het Rijk als
“middel” inschatten. Indien het risico zich in grotere omvang manifesteert dan nu ingeschat, heeft de
AHK enerzijds een behoorlijke reservepositie om zich aan te kunnen passen en zijn de afspraken rond
het studievoorschot zodanig dat daarbinnen ook ruimte is om bezuinigingen op te vangen.
Voorts is de vraag aan de orde of de inkomsten van de AHK gaan dalen als gevolg van een mogelijke
daling van de studentenaantallen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.
 Risico verminderde belangstelling
Landelijk zijn in 2017 de studentenaantallen nieuwe inschrijvingen in het HBO weer verder gestegen.
Voor de meeste opleidingen van de AHK geldt 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. Bij de twee academies die een grotere
afhankelijkheid hebben van daling/stijging belangstelling (Breitner en Reinwardt) is de instroom op dit
moment op het streefniveau.
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 Risico 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, met meer vrijheid voor de masteropleidingen. Hieruit vloeien geen grote
wijzigingen of getalsmatige bedreigingen voort.
 Risico vermindering instroom buitenlandse studenten
In 2017 is circa 30% van de instroom van de AHK internationaal, daarvan circa 2/3 EER en 1/3 nietEER. Op dit moment loopt er een landelijke discussie over de omvang van de Nederlandse instroom
in het hoger onderwijs. Bij de academies van de AHK is de internationale instroom geen doel op zich
en er is geen ambitie om te groeien. De instroom van internationale studenten is het gevolg van
selectie en kwaliteitsbeleid. Wij verwachten niet dat hieruit in getalsmatige zin een bedreiging ontstaat.
De huidige aantallen worden gerealiseerd zonder dat er actief internationaal aan werving en marketing
worden gedaan.
 Risico kwaliteitsoordelen door NVAO of studenten (NSE)
In 2017 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
kwaliteitszorgcyclus 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. Tot nu toe zijn de uitkomsten daarvan telkens bemoedigend.
 Risico vastgoed (eigenaarschap gebouwen)
De AHK heeft vrijwel alle gebouwen die ze in gebruik heeft in eigendom en de hogeschool heeft
hiervoor geen leningen uitstaan. De gebouwen staan op zeer courante locaties in het centrum van
Amsterdam. De plannen voor nieuwbouw kunnen voor zover nu voorzienbaar, uit eigen middelen
worden gefinancierd.
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 is
in 2017 opnieuw uitgevoerd, 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 de locatie Overhoeksplein. Deze is na de
oplevering van de verbouwing in 2016 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 werd ook in 2017 met de Raad
van Toezicht besproken. Op basis van deze bespreking is er een enkel aspect aan de risicokaart
toegevoegd (risico fraude).
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
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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 continue verdieping en vernieuwing van het onderwijs en
onderzoek. In het nieuwe strategisch plan zal deze combinatie van continuïteit en vernieuwing
zichtbaar zijn.
Op langere termijn zal de AHK de beschikbare middelen, indien die zich positief blijven ontwikkelen,
gebruiken om de faciliteiten voor studenten en docenten om te experimenteren en te innoveren uit te
breiden.
Treasury management
Het beleid van de AHK is om tijdelijke overtollige liquide middelen, conform de afspraken in het
Treasurystatuut, zo defensief mogelijk te beleggen.
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College van Bestuur
Besturingsfilosofie
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten bestaat uit zes sterke merken, de academies, en een
Servicebureau. 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 College van Bestuur (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 voorjaars- en najaarsgesprekken tussen CvB en directie houdt het CvB de vinger aan de
pols op het gebied van kwaliteitszorg, planvorming, uitvoering van afspraken, financiën en
kengetallen. Voorts vinden er maandelijkse vergaderingen plaats van het bestuur met de directeuren
(inclusief de directeur van het Servicebureau) en heeft het bestuur op regelmatige basis werkoverleg
met de individuele directeuren.
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
overleggen de directeuren met de eigen medezeggenschapsraden en opleidingscommissies.
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 2017
Bert Verveld, voorzitter
Bridget Kievits, lid
Roos Eijsten, secretaris
In 2017 waren er geen wijzigingen in de samenstelling van het College van Bestuur.
Directeuren academies in 2017
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 / Nel van Dijk a.i. per 23 oktober 2017
In 2017 waren 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 waren in 2017
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.
De AHK kreeg in 2017 geen verzoeken binnen in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur.
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur werden in 2017 binnen de grenzen van de Wet
Normering Topinkomens gehonoreerd.
Notitie Helderheid
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
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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. Studenten volgen geen andere opleiding dan die
waarvoor zij zich hebben ingeschreven. Zij leggen tot en met hun examinering het volledige
programma af. Het volgen van losse modules door studenten is niet anders mogelijk dan in de vorm
van contractonderwijs. Vrijstellingen worden enkel en alleen verleend door de Examencommissies, die
hiertoe als enige bevoegd zijn.
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Rapportage van de Raad van Toezicht
Algemeen
De Raad van Toezicht is in 2017 zes keer bijeengeweest. Hieronder waren vier reguliere
vergaderingen, een zelfevaluatie-dag en een ‘Academiedag’ waar in een inhoudelijk programma, het
thema ‘AHK en de samenleving’ aan de orde kwam.
In 2017 hebben twee leden van de raad afscheid genomen wegens het aflopen van hun
zittingstermijn: Maarten Kloos en Ernst Veen. Wij bedanken Maarten Kloos en Ernst Veen voor hun
persoonlijke inzet en waardevolle bijdrage aan de Raad van de Toezicht van de AHK gedurende acht
jaar. In juni werd Edwin van Huis benoemd als opvolger van Maarten Kloos. De opvolger voor Ernst
Veen, Clayde Menso, trad in februari 2018 aan. Op de profielen voor de nieuwe leden hadden wij
voorafgaand positief advies ontvangen van de Hogeschoolraad. De raad is blij dat hij met deze
benoemingen vanaf 2018 weer voltallig is.
Jan Anthonie Bruijn, voorzitter met ingang van 15 december 2016, heeft aan het begin van het jaar
individueel kennis gemaakt met alle directeuren van de academies en die van het Servicebureau,
waarbij hij tevens alle locaties van de AHK bezocht en door de directeuren werd rondgeleid. Het
voornemen is om deze informele gesprekken jaarlijks te herhalen.
In 2017 zijn de twee vaste en twee tijdelijke commissies van de raad eveneens actief geweest. De
vaste Auditcommissie is vier keer bijeengeweest, de tijdelijke huisvestingscommissie heeft in
aansluiting op en tezamen met de auditcommissie twee keer vergaderd. De vaste
remuneratiecommissie is twee keer bijeengeweest, en de tijdelijke benoemingscommissie heeft een
aantal malen vergaderd met het oog op de werving van de twee nieuwe leden van de raad.
Eén van de reguliere vergaderingen werd voorafgegaan door een presentatie door de directeur van de
Nederlandse Filmacademie. Wij hebben onder meer kennis genomen van het diversiteitsbeleid op de
academie. De overige vergaderingen hebben wij vooraf laten gaan door een besloten overleg van de
Raad van Toezicht, hetgeen voortaan de standaard aanpak zal zijn.
Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft in 2017 tweemaal gesproken met de
medezeggenschap, buiten de aanwezigheid van het College van Bestuur.
De voorzitter van de raad was aanwezig bij de vergaderingen van de Vereniging Toezichthouders
Hogescholen (VTH). Hij heeft met de raad de afspraak gemaakt dat naast hemzelf een van de overige
leden roulerend aanwezig is bij deze vergaderingen.

Thema’s
Strategisch Plan
Op diverse momenten heeft het College van Bestuur ons geïnformeerd over de voortgang van het
Strategisch Plan 2019 – 2025, de missie en de visie. Het College heeft hiervoor onze input gevraagd.
Op het gebied van visievorming en aansluiting op ontwikkelingen in het onderwijs- en
kunstenwerkveld is het College van Bestuur enerzijds in gesprek met partners in het land, zoals
collega-(kunst)onderwijsinstellingen en relevante organisaties. Anderzijds informeert het College van
Bestuur zich via de directies van de academies over de ontwikkelingen in het werkveld, en door
gesprekken met relevante stakeholders. In mei 2017 hebben wij uitgebreid over de positie en de
strategie van de AHK van gedachten gewisseld. Wij hebben laten weten dat wij als Raad van Toezicht
groot belang hechten aan een effectief diversiteitsbeleid. Ook hebben we gesproken over de plek en
positie van de academies binnen de AHK. Met betrekking tot strategie en visie van de instelling ligt
voor ons als Raad van Toezicht de focus op het tijdig signaleren van langetermijnrisico’s en kansen .
Studenten
Wij zijn van mening dat in alle visievorming en beleid de student centraal moet staan. Wij hebben dan
ook met genoegen vastgesteld dat de uitslagen uit de Nationale Studenten Enquête en de KunstenMonitor onverminderd positief zijn en dat de AHK opnieuw tot de hoogst scorende instellingen van het
land behoort. Volgens Elsevier is de AHK in 2017 zelfs de best scorende hogeschool. De
studenttevredenheid is hoog en de werkloosheid van de alumni is gedaald; 68 % van de
afgestudeerden van de AHK is in het eigen vakgebied werkzaam. Wel maken wij ons zorgen over de
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financiële positie van alumni, gezien het onveranderd lage uurloon voor zelfstandigen in de (podium-)
kunsten. In dat kader vinden wij het ook van groot belang dat de AHK studenten tijdens de studie
doeltreffend voorbereidt op de arbeidsmarkt. Wij zouden graag zien dat de score op deze punten
stijgt.
Academiedag
De jaarlijkse academiedag (voorheen: Faculteitendag) heeft tot doel ons rechtstreeks in contact te
brengen met studenten en docenten van de AHK. Dit jaar hebben wij gesproken met een aantal
genomineerden voor de AHK Eindwerkprijs. Wij waren onder de indruk van het niveau van de
projecten van deze studenten en van hun bevlogenheid. Daarnaast hebben wij gesproken met
docenten en studenten van de Reinwardt Academie die betrokken waren bij het project
‘Straatwaarden’, en tenslotte spraken wij met docent en Artist in Residence (AIR) Adelheid Roosen
over haar project ‘Wijksafari’. Uit al deze projecten bleek ons de grote mate van maatschappelijke
betrokkenheid, die studenten naast het vakmanschap meekrijgen via het onderwijs aan de AHK. Dit
programmaonderdeel werd besloten met een gedachtewisseling met de directeuren van de
academies over het onderwerp ”verbinding met de samenleving”. Tot slot woonden wij de uitreiking
van de Eindwerkprijs bij. Het is een jaarlijkse traditie die wij zeer op prijs stellen.
Kwaliteitsimpuls
Wij hebben kennisgenomen van de inzet van de middelen ter verbetering van de onderwijskwaliteit die
de AHK geïnitieerd heeft voor de periode 2015 – 2017, de zogenoemde kwaliteitsimpuls. De
uitgevoerde projecten zijn waardevol gebleken voor de studenten én voor de onderwijsorganisatie, en
het door het College van Bestuur ter beschikking gestelde budget is vrijwel volledig besteed. Het
College heeft ons laten zien hoe de ingezette kwaliteitsverbeteringen zullen worden gecontinueerd
vanaf 2018 via het Studievoorschot, dat de instellingen vanaf 2018 van het Rijk gaan ontvangen.
Commissie Onderwijs en Onderzoek
Het beleid ten aanzien van onderwijs en onderzoek is bij de AHK belegd op de academies.
Desondanks hebben wij ertoe besloten om, teneinde meer inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen
op het gebied van onderwijs en onderzoek en zonder daarbij op de stoel van het bestuur te gaan
zitten, een commissie Onderwijs en Onderzoek in het leven te roepen. Deze commissie zal in eerste
instantie een jaar functioneren, waarna evaluatie plaatsvindt. Paul van Maanen is benoemd tot
voorzitter van de commissie Onderwijs en Onderzoek. De commissie zal eerst in 2018 in vergadering
bijeenkomen.
Wij constateren verheugd dat het College van Bestuur aandacht heeft voor onderzoek en dat er met
toenemend succes middelen voor worden verworven, zoals onder andere blijkt uit de toekenning van
subsidie voor het opzetten van een landelijk lectorenplatform op het gebied van Educatie, kunst,
techniek en wetenschap.
Wet versterking bestuurskracht
Wij hebben kennisgenomen van de Wet versterking bestuurskracht per 1 januari 2017 en de
betreffende artikelen verwerkt. Wij hebben naar aanleiding van onze zelfevaluatie besloten onze
reglementen over het algeheel te herzien, inclusief de door de raad vastgestelde werkwijzen en
procedures. Dit vindt definitief zijn beslag in 2018.
Jaarstukken
Wij hebben de jaarstukken 2016 goedgekeurd op basis van de goedkeurende verklaring van de
accountant. In de vergadering waar wij de jaarstukken bespraken met het College van Bestuur was de
accountant aanwezig. Wij hebben bij die gelegenheid ook buiten de aanwezigheid van het College
van Bestuur met de accountant gesproken.
Strategische samenwerking met andere organisaties
Waar van toepassing heeft het College van Bestuur ons in conceptfase geïnformeerd over
strategische samenwerking met andere organisaties.

Financial Audit
In maart zijn de eerste tussentijdse bevindingen aan ons gepresenteerd door de nieuwe accountant,
PWC. Wij steunen de aanpak van het College en de accountant om dit jaar en de komende jaren
grote stappen te zetten op het gebied van digitalisering en modernisering van de administratieve
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processen. Het College van Bestuur heeft hier in 2016 de aanzet voor gegeven in het Informatieplan,
via onder andere de aanbesteding van een nieuw e-hrm systeem en een digitaal
factuurverwerkingssysteem. Wij hebben de aanbeveling van de accountant ten aanzien van de
implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming overgenomen. Later in het jaar
hebben wij kennisgenomen van de eerste opzet van een werkplan voor de controller. Dit zal in de loop
van 2018 met de accountant verder worden uitgewerkt. Wij hebben vastgesteld dat binnen de AHK de
positie van de controller is geborgd. Wij nemen de expliciete vermelding van de wijze waarop dit
gebeurt op in ons reglement, als onderdeel van de voor 2018 voorziene herziening van de
reglementen.
Wij hebben de Kaderbrief 2018 en de door het College van Bestuur voorgestelde besteding van het
studievoorschot besproken. Wij hebben er in 2017 bij het college op aangedrongen de begroting
beleidsrijker te maken. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreidere en meer informatieve begroting voor
2018.
Wij hebben in 2017 de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering opnieuw laten waarderen en de
dekking verhoogd. Wij hebben de actualisatie van de risicokaart en de langetermijnrisico-inventarisatie
met het College van Bestuur besproken. Wij hebben het Treasury Statuut van de AHK geactualiseerd
en opnieuw vastgesteld.
De Raad van Toezicht kent een vaste Auditcommissie. Deze commissie is in 2017 viermaal in
vergadering bijeen geweest.

Huisvesting
Het College van Bestuur heeft ons het plan voorgelegd om het nijpende ruimtegebrek dat is ontstaan
binnen het Conservatorium van Amsterdam op te lossen door een aan-/uitbouw aan het huidige
gebouw aan het Oosterdokseiland. Helaas is mede als gevolg van de economische condities in de
bouwwereld, de bijzondere locatie en het beschikbare tijdsframe, de eerste aanbesteding mislukt.
Wij vinden goed geoutilleerd muziekonderwijs van het grootste belang, zeker op het hoge
internationale niveau waar binnen het CvA sprake van is en gezien het streven om dat niveau te
blijven handhaven, maar betrekken ook andere overwegingen bij de beoordeling van een dergelijke
investering. Wij zien een nieuw voorstel met belangstelling tegemoet.
De Huisvestingscommissie van de Raad van Toezicht is nauw aangesloten op de Auditcommissie en
vergadert met een wisselende frequentie. Waar nodig vindt afstemming plaats met de voorzitter van
de Huisvestingscommissie. De huisvestingscommissie is in 2017 eenmaal in vergadering bijeen
geweest.

Remuneratie
Zelfevaluatie Raad van Toezicht
Wij hebben in 2017 een uitgebreide zelfevaluatie van onze raad gehouden wegens het grote aantal
nieuwe leden. De evaluatie vond plaats onder externe leiding en buiten aanwezigheid van het College
van Bestuur. Het College van Bestuur heeft van ons een terugkoppeling ontvangen van de
belangrijkste conclusies en afspraken uit de evaluatie. Doel van de evaluatie was onder andere een
herijking van de werkwijze van de Raad. Verder is gesproken over de rol van het College van Bestuur
binnen de verschillende procedures van de Raad van Toezicht. Naar aanleiding van deze evaluatie
hebben wij in 2017 onder andere besloten om elke reguliere vergadering tussen Raad van Toezicht
en College van Bestuur vooraf te laten gaan door een besloten vooroverleg met de Raad van
Toezicht. Ook hebben wij besloten tot een wijziging van het Reglement, die erop toeziet dat het
halfjaarlijks overleg tussen Raad van Toezicht en Hogeschoolraad buiten aanwezigheid van het
College van Bestuur plaatsvindt. Een delegatie van de Raad van Toezicht zal bovendien jaarlijks één
van de vergaderingen tussen College van Bestuur en Hogeschoolraad bijwonen.
Wij hebben gesproken over onze eigen visie op toezicht. Kernbegrippen die hierbij zijn genoemd, zijn
affiniteit met de doelstellingen van de AHK en helpen bij het in stand houden van het huidige hoger
(inter)nationale niveau. Wij zien het signaleren van risico’s en kansen op strategisch niveau als één
van onze hoofdtaken en wij zijn ons daarbij bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Wij zijn tevreden met de huidige samenstelling van de raad en wij zijn van oordeel dat wij als Raad
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van Toezicht onafhankelijk functioneren.
Tevens hebben wij gesproken over permanente educatie en wij zullen in 2018 een
scholingsbijeenkomst voor de voltallige raad organiseren onder externe begeleiding en buiten
aanwezigheid van het College van Bestuur.
De Raad van Toezicht kent een vaste Remuneratiecommissie. De Remuneratiecommissie is in
vergadering bijeengeweest ter voorbereiding van de functioneringsgesprekken met de leden van het
College van Bestuur en ter voorbereiding van de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.
Ten behoeve van de werving van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht is de
Remuneratiecommissie tijdelijk uitgebreid - met een lid - tot Benoemingsadviescommissie. De
Benoemingsadviescommissie is ter voorbereiding van de werving een aantal malen bijeengeweest.
Herbenoeming
De zittingstermijn van Eltje de Klerk is verlengd met een tweede periode van vier jaar. Zij is
herbenoemd in haar positie van vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van de
Remuneratiecommissie.
De Remuneratiecommissie heeft in 2017 met beide leden van het College van Bestuur een
functioneringsgesprek gevoerd en de Raad van Toezicht heeft besloten om van beide leden de
aanstelling na verloop van het huidige contract, met vier jaar te verlengen. Op beide voorgenomen
besluiten hebben wij voorafgaand positief advies van de Hogeschoolraad ontvangen.
Dit jaar heeft de Vereniging Toezichthouders Hogescholen (VTH) een onderzoek laten uitvoeren naar
de WNT. Op basis van dit onderzoek heeft de VTH onze aandacht gevraagd voor de implicaties van
de WNT voor bestuurders in het HBO. Voorheen boden de salarissen financiële compensatie voor de
mindere rechtszekerheid van bestuurders, maar door de WNT is de beloning bij een hogeschool als
de AHK gelijk aan of lager dan het maximum van de cao komen te liggen, zonder de bij de cao
horende rechtszekerheden.
In de VTH is ook aandacht gevraagd voor de brief van de Minister over bestuurdersdeclaraties en
mogelijke misstanden hieromtrent. Wij hebben geconstateerd dat er bij de AHK geen
aandachtspunten zijn op dit gebied.
Bijzondere activiteiten
Edwin van Huis is toegetreden als lid van de jury van de AHK Eindwerkprijs.
Wij hebben geconstateerd dat de uitslagen van het interne medewerkeronderzoek zeer positief waren
en op sommige punten een stijgende lijn vertonen.

Samenstelling Raad van Toezicht en commissies
Raad van Toezicht in 2017
Jan Anthonie (J.A.) Bruijn, voorzitter
Eltje (E.) de Klerk, vice voorzitter
Guusje (G.) ter Horst
Tamara (T.E.) Monzón
Paul (E.P.) van Maanen
Edwin (E.J.F.B.) van Huis
Auditcommissie RvT 2017
Tamara Monzón, voorzitter
Paul van Maanen
Remuneratiecommissie RvT 2017
Eltje de Klerk, voorzitter
Jan Anthonie Bruijn
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Huisvestingscommissie
Edwin van Huis, voorzitter
Eltje de Klerk
Benoemingsadviescommissie RvT 2017
Eltje de Klerk, voorzitter
Jan Anthonie Bruijn
Tamara Monzón
Commissie Onderwijs en Onderzoek RvT 2017
Paul van Maanen, voorzitter
Jan Anthonie Bruijn

Nevenactiviteiten leden Raad van Toezicht
Jan Anthonie Bruijn
Hoogleraar Immunopathologie Rijksuniversiteit Leiden
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
Nevenfuncties in 2017
Voorzitter Raad van Advies Nuffic
Ambassadeur Platform Bèta Techniek
Adviseur Nederlandse Academie van de Leraar
Vice-voorzitter Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
Lid Comité van Aanbeveling Landelijke Kamer van Studentenverenigingen
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS)
Lid Comité van Advies, Stichting Christiaan Huygensprijs
Lid Comité van Aanbeveling St. Blikverruimers voor Jonge Commissarissen
Eltje de Klerk
Oprichter adviespraktijk Alpha Adviseurs
Senior adviseur bij BMC
Nevenfuncties in 2017
Partner van de Conferentie Maatschappelijk Vastgoed en van het Congres Barometer
Maatschappelijk Vastgoed
Juryvoorzitter van de Nationale Evenementenprijzen
Guusje ter Horst
Voorzitter bestuur Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Nevenfuncties in 2017
Voorzitter Raad van Toezicht van Beeld en Geluid
Vice-voorzitter Raad van Commissarissen woonstichting de Key
Lid Raad van Toezicht Consumentenbond
Associate partner Hague Corporate Affairs
Lid Raad van Commissarissen Shell Nederland
Tamara Monzón
Market Unit Lead Financial Services bij Capgemini Consulting
Nevenfuncties in 2017
Lid van de Raad van Advies bij Citco
Vicevoorzitter en voorzitter van de auditcommissie van de Nederlandse Brandwondenstichting
Expert bestuurder integraal risico management Bpf Bouw
Paul van Maanen
Voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederland
Nevenfuncties in 2017
Lid Programmaraad Vilans
Lid Raad van Advies Sardes
Lid Raad van Toezicht LFB
Lid adviesraad Handicap en Studie
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Lid Comité van Aanbeveling Bevrijdingsfestival Utrecht
Coach bij Intercoach Den Haag

Edwin van Huis
Directeur Naturalis Biodiversity Center (Naturalis)
Nevenfuncties in 2017
Lid bestuur Kunsten ’92
Waarnemend voorzitter Raad van Toezicht van Paradiso
Lid van het bestuur van het Rathenau Instituut, Den Haag
Lid van de Commissie Natuur van het Prins Bernhard Cultuur Fonds, Amsterdam
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Medezeggenschap
De AHK kent ongedeelde 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
opleidingscommissies (OC), de decentrale raden en de hogeschoolraad (HR). De AHK heeft
meerdere opleidingscommissies die verbonden zijn aan de opleidingen, zes decentrale
academieraden (AR) en (vanaf 2018) één decentrale deelraad Servicebureau (DR SB).
Bij een aantal academies oefent (soms een deel van) de AR de functie van OC uit. De zittingstermijn
van leden is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement en vastgesteld op 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 OC- en AR-raadsleden zijn per academie georganiseerd.

Hogeschoolraad
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.
De ambtelijk secretaris is in dienst van de hogeschool. De leden van de HR ontvangen een
vergoeding. Er zijn, inclusief voorzitter en vicevoorzitter, veertien leden: zeven studentleden en zeven
personeelsleden. Elke academie wordt vertegenwoordigd door één studentlid en één personeelslid,
het Servicebureau levert één personeelslid en één studentlid vertegenwoordigt de gehele AHKstudentenpopulatie.
Nieuwe leden van de HR worden door de ambtelijk secretaris, de voorzitter en vicevoorzitter ingewijd
in de HR-zaken en ingewerkt door de overige HR-leden. 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 en de leden van de vaste HR-commissies vastgesteld.
De HR vergaderde in 2017 vijftien keer, waarvan tien keer intern en vijf keer
met het College van Bestuur (CvB). Tijdens de vergaderingen stonden de volgende
onderwerpen op de agenda (met datum van besluit; waar dit niet is vermeld, betreft het een
informatieve of voorbereidende bespreking):
 Wet versterking bestuurskracht / Kiesreglement / Opleidingscommissies
 Tijdspad Master Kunsteducatie
 Wervingsprofiel leden R.V.T.: positief advies 14-02-2017
 Regeling Gehoorapparaten / Beeldschermbrillen
 Regeling Privé ICT-hardware
 Diversiteit
 Overgang Master Kunsteducatie naar Breitner Academie: instemming 18-04-2017
 Tussentijdse Evaluatie Kwaliteitsimpuls
 Evaluatie Hoofdlijnen Begroting 2017
 IMPACT Informatieplan
 Jaaragenda HR-CvB 2017-2018: vastgesteld 18-04-2017
 Instellingstarieven 2018-2019: instemming 20-06-2017
 Excellent werkgeverschap
 ICT-ondersteuning in de avonduren
 Hoofdlijnen Begroting 2018: instemming 31-10-2017
 Tijdspad Strategisch Plan/Instellingsplan
 Medezeggenschapsreglement: instemming 28-11-2017
 Kiesreglement: instemming 28-11-2017
 Studentenstatuut: instemming 28-11-2017
 Nulmeting Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK)
 Uitslag Nationale Studenten Enquête
 Integriteit
 Begroting Algemeen / Begroting Totaal 2018: positief advies 7-12-2018
 Integriteit
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De HR sprak tweemaal buiten aanwezigheid van het CvB met de Raad van Toezicht over de
stand van zaken bij het bestuur van de AHK

De HR stelde drie vaste commissies in, te weten:
● Beleid-Strategisch Plan
● Communicatie
● Financiën-Begroting 2018
De HR stelde twee werkgroepen in voor specifieke onderwerpen, te weten:
● Excellent Werkgeverschap
● Integriteit
Bijzondere onderwerpen
Waar de HR in het verleden de medezeggenschap voor de Master Kunsteducatie onder haar hoede
had, stemde de raad in april in met het onderbrengen van die medezeggenschap bij de academieraad
van de Breitner Academie. Dit naar aanleiding van de organisatorische herpositionering van de
opleiding bij die academie.
Zowel HR als CvB waren niet geheel tevreden met de evaluatie van de hoofdlijnen van de begroting,
zoals die in 2016 was gedaan. Daarom is deze teruggekomen op de agenda van het overleg in het
voorjaar van 2017. Inmiddels is deze naar tevredenheid afgerond.
Sommige onderwerpen die onder de hoofdlijnen van de begroting vallen, zoals inzet van de
kwaliteitsimpulsgelden en opvolgend de studievoorschotgelden, en een mogelijke herziening van de
middelenverdeling, komen volgend jaar uitgebreider op de agenda.
Er is veel tijd geïnvesteerd om de medezeggenschap te hervormen en in lijn te brengen met de Wet
Versterking Bestuurskracht die op 1 januari 2017 in werking trad. Hiervoor zijn zowel het
Medezeggenschapsreglement als het Kiesreglement aangepast. De HR stemde op 28 november met
beide reglementen in. In het nieuwe Medezeggenschapsreglement zijn de rechten en de
bevoegdheden toegevoegd van de nieuwe decentrale raad: de Dienstraad Servicebureau, waarmee
de personeelsleden van de centrale diensten vanaf voorjaar 2018 vertegenwoordigd zullen zijn in een
volwaardig medezeggenschapsorgaan.
De HR-training van 31 oktober 2017, waarvoor alle medezeggenschapsleden van de Hogeschoolraad,
de academieraden én de opleidingscommissies waren uitgenodigd, stond ook voor een groot deel in
het teken van de gevolgen van de Wet Versterking Bestuurskracht voor de AHK-medezeggenschap,
zoals gewijzigde instemmings- en adviesbevoegdheden voor de HR, de decentrale raden en de
opleidingscommissies.
Eind 2017 bracht het dagelijks bestuur de taakinvulling van de ambtelijk secretaris in samenhang met
de taken van de voorzitter, vicevoorzitter en leden in kaart. De taakverdeling is vastgelegd in
meerdere werkprocessen, die naar verwachting medio 2018 klaar en vastgesteld zullen zijn.
Samenstelling Hogeschoolraad
De Hogeschoolraad hield in april, mei en september verkiezingen. Zes leden verlieten de raad en vijf
leden traden toe. Vijf leden werden verkozen voor een tweede termijn.
Voor het eerst in de geschiedenis trad in juni 2017 een student als veertiende lid toe: Reinwardtstudent Noa Bawits. Het veertiende HR-lid is een student-lid gekozen uit de gehele AHKstudentenpopulatie door alle studenten van AHK.
Per september verliet Merel Houwaard de AHK en nam Marc de Graaf de rol van voorzitter over. Hij
werd ondersteund door vicevoorzitter Susan van ’t Slot en vanaf november ook door waarnemend
vicevoorzitter Mary van der Meer.
Dagelijks bestuur
Merel Houwaard, voorzitter (tot september).
Marc de Graaf, voorzitter (vanaf september).
Susan van ’t Slot, vicevoorzitter.
Mary van der Meer, waarnemend vicevoorzitter (vanaf november).
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Ambtelijk secretaris
Eleonora van Vloten
Studentleden
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten:
Noa Bawits (vanaf juni).
Academie van Bouwkunst:
Olivier Hortensius (tot september).
Kinke Nijland (vanaf september).
Academie voor Theater en Dans:
Merel Houwaard (tot september).
Kelsey Lampe (vanaf november).
Breitner Academie:
Andrea Simal Busto (tot november).
Mariska van Hall (vanaf december).
Conservatorium van Amsterdam:
Julia Kooreman.
Nederlandse Filmacademie:
Ellemieke Middelhof (tot september).
Max Baggerman (vanaf september).
Reinwardt Academie:
Aileen de Witte (tot september).
Vacant vanaf september
Personeelsleden
Academie van Bouwkunst:
Siep Adema.
Academie voor Theater en Dans:
Marina Moolhuijzen.
Breitner Academie:
Melvin Crone (tot oktober).
Vacant vanaf oktober.
Conservatorium van Amsterdam:
Marc de Graaf.
Nederlandse Filmacademie:
Michel Schöpping.
Reinwardt Academie:
Susan van ’t Slot.
Servicebureau:
Mary van der Meer.
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Onderwijs
Opleidingenaanbod
Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de door de NVAO afgegeven besluiten ten aanzien van de
instellingstoets en de beperkte opleidingsbeoordelingen.
Bacheloropleidingen per 31 december 2017
Isatcode

Opleiding

Ingangsdatum
huidige
accreditatie

Geaccrediteerd tot

34739

Muziek: Klassieke muziek, Jazz, Popmuziek, Oude
muziek

01-09-2017

31-08-2023

39112

Docent Muziek

28-02-2017

27-02-2023

34798

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

01-01-2014

01-07-2020

01-01-2014

01-07-2020

30-04-2015

29-04-2021

34745

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

30-04-2015

29-04-2021

39100

Docent beeldende kunst en vormgeving

29-08-2014

28-08-2020

34733

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

28-11-2014

27-11-2020

34735

Cultureel erfgoed

01-01-2015

01-07-2021

Ingangsdatum
huidige
accreditatie

Geaccrediteerd tot

34940
34860

Masteropleidingen per 31 december 2017
Isatcode

Opleiding

44336

Architectuur

30-01-2015

01-01-2022

44337

Landschapsarchitectuur

30-01-2015

01-01-2022

44338

Stedenbouw

30-01-2015

01-01-2022

44739

Muziek

25-07-2012

01-07-2020

49105

Opera

17-07-2014

16-07-2020

44874

Theater

30-09-2014

29-09-2020

49103

Choreografie

01-01-2014

01-11-2020

44733

Film

31-12-2014

70038

Museologie (niet-bekostigde, post-initiële masteropleiding)

30-10-2015

30-12-2020
29-10-2021

49117

Kunsteducatie

30-11-2017

29-11-2023

Ingangsdatum
huidige
accreditatie

Geaccrediteerd tot

31-08-2017

01-07-2021

Associate Degree-opleidingen per 31 december 2017
Isatcode

Opleiding

80138

Ad Theatertechniek
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Accreditaties
De bacheloropleidingen Muziek en Docent muziek van het Conservatorium van Amsterdam, die in
2016 gevisiteerd werden, hebben in 2017 van de NVAO een positief oordeel ontvangen. Beide zijn
opnieuw geaccrediteerd door de NVAO voor de maximale periode van zes jaar. Ook de Master
Kunsteducatie is opnieuw geaccrediteerd, eveneens voor de maximale periode van zes jaar.
De Filmacademie en de Reinwardt Academie hebben een midtermreview georganiseerd voor hun
bacheloropleidingen. De panels bestonden gedeeltelijk uit interne en gedeeltelijk uit externe leden.
Voor de bacheloropleidingen Dans en Docent dans werd een landelijke peer review gehouden gericht
op het theorieonderwijs.
De Associate Degree Theatertechniek van de Academie voor Theater en Dans heeft van de NVAO
een positief besluit over de Toets Nieuwe Opleiding gekregen. Deze AD is daarmee geaccrediteerd tot
1 juli 2021. De AD is in september 2017 van start gegaan met 10 studenten.
De Academie voor Theater en Dans heeft voor de beoogde nieuwe masteropleiding DAS Creative
Producing een aanvraag ingediend bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Deze
doelmatigheidstoets is met positief gevolg afgerond in juli. Hierna is gestart met de voorbereidingen
voor de Toets Nieuwe Opleiding. Een positief besluit hierover en daaraan gekoppeld de accreditatie
wordt verwacht in het voorjaar van 2018.

Beperkte opleidingsbeoordelingen (stand per 31 december 2017)
Opleiding
B Muziek

eindoordeel
goed

B Docent Muziek

goed

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

goed

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
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Versterking onderwijskwaliteit
Toetsen en beoordelen
Het versterken van de kwaliteit van toetsen en beoordelen is een continu speerpunt in het
onderwijsbeleid van de AHK. In de afgelopen jaren heeft de AHK deelgenomen aan veel landelijke
initiatieven om de kwaliteit van toetsen en beoordelen te versterken. Dat dit zijn vruchten heeft
afgeworpen, bleek ook uit de het rapport van Zienderogen vooruit van de Commissie Rullman, die de
externe validering van toetsen en beoordelen in het hbo heeft geëvalueerd. Hierin werd de conclusie
getrokken dat er veel vooruitgang is geboekt op deze onderwerpen in de afgelopen jaren voor 2017.
De AHK heeft de praktijk van toetsen en beoordelen in 2017 verder aangescherpt door een studiedag
over dit onderwerp voor voorzitters en leden van de examencommissies.
Onderzoeken en evaluaties
Op basis van de resultaten van interne evaluaties van opleidingen en externe onderzoeken waaraan
de AHK meewerkt, blijft de hogeschool haar onderwijs doorontwikkelen en aanscherpen. In 2017 nam
de AHK deel aan de landelijke Nationale Studenten Enquête (NSE) en de jaarlijkse Kunsten-Monitor.
Meer over de uitslagen van de NSE is te vinden op pagina 12. De uitslagen van de Kunsten-Monitor
zijn te vinden op pagina 62.
Onderwijs en ICT
Naast de inzet van middelen in het kader van de kwaliteitsimpuls (zie voor meer informatie hierover
pagina 9), die voor een groot deel worden ingezet voor digitaliseringsprojecten, stimuleert de AHK het
gebruik van ICT in het onderwijs ook via het ICTO-platform (ICT en Onderwijs). Het ICTO-platform
organiseert smartlabs, waarin kennis van digitale ontwikkelingen als MOOCs (Massive Open Online
Courses), SPOCs (Small Private Online Courses) en Blended Learning ter sprake komt en
doorontwikkeld wordt. De smartlabs zijn er in twee varianten:
1 studiebijeenkomsten voor een select gezelschap van docenten die al met blended learning bezig
zijn en zich verder willen verdiepen. Hiervoor worden (externe) experts uitgenodigd om hun kennis
over te dragen. Deze bijeenkomsten vinden tweemaandelijks plaats.
2 brede bijeenkomsten voor docenten die nog niet met blended learning bezig zijn, maar zich daar
wel in willen verdiepen. Hierin worden onder meer good practices gedeeld ter inspiratie. In 2017
vond één AHK-brede bijeenkomst plaats en werden de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe
bijeenkomst in januari 2018.
In 2017 heeft ook een aantal ICT-faciliteiten een upgrade gekregen ten behoeve van de verdere
digitalisering van het onderwijs. Zo is op alle locaties het WiFi-netwerk vernieuwd en sneller gemaakt.
Daarnaast is Office 365 ingevoerd. Met deze tool kunnen studenten en medewerkers eenvoudiger
online samenwerken aan projecten door middel van Teams en OneDrive en gebruik maken van
middelen als de online versies van Word, Excel en Powerpoint.

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.
De AHK-site BeroepKunstenaar vormt een kennis- en inspiratiebron voor studenten die hun
kwaliteiten op het gebied van ondernemerschap verder willen ontwikkelen. De website werd in 2017
ca. 61.000 keer bezocht door in totaal 48.500 unieke bezoekers. Het gebruik van de site is ten
opzichte van 2016 met ca. 10% gedaald. Een mogelijke verklaring hiervoor is de slechte vindbaarheid
van de site in Google en de verouderde uitstraling van de site. De waardering is echter hoog: 140
studenten van negen opleidingen beoordeelden de site gemiddeld tussen de 7,3 en 9,2.
In navolging van de vernieuwing van alle websites van de AHK is ook een start gemaakt met een
complete vernieuwing van BeroepKunstenaar. Zowel de vormgeving, het interactieontwerp als de
mogelijkheden om de site beter naar voren te krijgen in zoekmachines worden aangepakt. Medio 2018
moet het vernieuwde BeroepKunstenaar online gaan.
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In januari 2017 is het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE), het instituut voor hoger
onderwijs en ondernemerschap in Amsterdam, opgeheven na het beëindigen van de subsidie. De
AHK was hierin partner samen met de UvA, VU en HvA. Om de opgedane kennis en netwerken niet
verloren te laten gaan, is de AHK gestart met het onderzoeken van andere samenwerkingsverbanden.
Hiervoor zijn onder meer gesprekken gevoerd met de Gemeente Amsterdam, de Amsterdam
Economic Board, de afzonderlijke kennisinstellingen en met Innovation Exchange Amsterdam (IXA).
In samenwerking met deze laatste partij ontwikkelde de AHK de zzp-cursus ‘Ondernemen in de
Creatieve Sector’, bedoeld voor studenten en alumni van de diverse Amsterdamse kennisinstellingen
die werkzaam zijn in de creatieve sector. De cursus voorzag in een behoefte: binnen enkele dagen
waren alle beschikbare plaatsen vergeven.
De AHK was tevens de gastheer van de internationale, tweedaagse conferentie ‘Making a living from
the Arts’, die in september plaatsvond op de Academie voor Theater en Dans. Tijdens deze
conferentie bogen kunstenaars, kunstdocenten, creatieve professionals en cultureel ondernemers uit
heel Europa zich over ondernemerschap en social impact binnen de kunsten. Deze conferentie werd
georganiseerd door ELIA, de Europese netwerkorganisatie waarin 250 instituten voor kunstonderwijs
uit 49 landen zich verenigd hebben.
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Onderzoek en innovatie
Onderzoeksbeleid
Onderzoek speelt binnen 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 hanteert vier onderzoeksdoelstellingen:
- 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 heeft in
2017 een belangrijkere plek gekregen 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. Belangrijke ontwikkelingen hierin in 2017
waren het uitbouwen van ARIAS (Amsterdam Research Institute of the Arts and Sciences) en het
verwerven van een SIA-RAAK subsidie voor het opzetten van een lectorenplatform rondom ‘Onderwijs
op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie’. Over beide initiatieven wordt verderop in dit
hoofdstuk uitgebreid gerapporteerd.
Omdat de AHK sterker wil worden in het vergaren van subsidies en beurzen voor onderzoek, heeft zij
Innovation Exchange Amsterdam (IXA) een verkenning laten uitvoeren bij de academies en lectoraten
van de kansen op subsidies voor onderzoek. De conclusie hieruit was dat er zeker kansen liggen in de
onderzoeksgebieden waarop de AHK zich richt, maar dat de ervaring en know how bij de AHK
versterkt kan worden. Inmiddels is met IXA een samenwerkingsverband afgesproken waarbij de AHK
gedurende een jaar structurele ondersteuning betrekt in de vorm van advisering bij het verkrijgen van
subsidies.
Met het oog op het vergroten van de impact van haar onderzoek is de AHK gestart met een traject om
haar onderzoek beter te profileren. Dit moet leiden tot een betere zichtbaarheid van het onderzoek op
de website en een concretere formulering van wat het onderzoek precies inhoudt. Dit traject zal in
2018 een vervolg krijgen.
In de terugblikken van de academies elders in dit jaarverslag is meer informatie te vinden over de aan
de academies verbonden lectoraten. Het AHK-brede lectoraat Kunsteducatie komt verderop in dit
hoofdstuk aan bod.
Kwaliteit en zichtbaarheid van het onderzoek
In 2017 heeft de AHK veel werk gemaakt van de implementatie van het Brancheprotocol Onderzoek
(BKO) voor de periode 2016-2022. Met dit protocol komt de kwaliteitszorg voor het onderzoek sterker
dan voorheen bij de hogescholen te liggen. De AHK heeft gekeken hoe bij elke academie en
bijbehorend lectoraat de kwaliteitszorg voor het onderzoek zo goed mogelijk kan worden ingericht.
Ook zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd voor CvB, directeuren, lectoren en
beleidsmedewerkers waarin, onder leiding van een externe expert op het gebied van
onderzoeksbeleid, de gedachten zijn aangescherpt over de programmering van onderzoek en de
doorwerking (impact) van onderzoek op onderwijs, beroepenveld en maatschappij.
ARIAS
ARIAS is het Amsterdam Research Institute of the Arts and Sciences, een platform waarop de AHK,
de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en de Gerrit
Rietveld Academie samenwerken aan onderzoek op het snijvlak van kunst en wetenschap. De AHK is
voorzitter en initiator van het platform. Nadat de intentieverklaring voor het platform in 2016 was
ondertekend, heeft het initiatief in 2017 handen en voeten gekregen door de benoeming van een
programmamanager en programmacoördinator en de realisatie van de eerste netwerk- en
kennisevenementen.
In lijn met het thema ‘Kunst, onderzoek en innovatie in de 21e eeuw’ van de Nationale
Wetenschapsagenda heeft ARIASnl drie aandachtspunten geformuleerd:
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- Kunst, onderzoek en educatie;
- Kunst, cultuur en gezondheid;
- De stad als onderzoeksveld.
Via het platform kunnen onderzoekers op deze gebieden elkaar vinden, ideeën uitwisselen en tot
samenwerking komen.
Ook zet ARIAS in op het realiseren 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. Inmiddels werken onderzoekers van onder meer de AHK en de
Gerrit Rietveld Academie in samenwerking met een van de aan ARIAS verbonden universiteiten toe
naar een PhD in de kunsten.

Lectoraat Kunsteducatie
Het AHK-brede duo-lectoraat Kunsteducatie beschouwt kunsteducatie als een zelfstandig vakgebied
waarin kunst en educatie elkaar ontmoeten. Het lectoraat wil bijdragen aan de expertise van alle
betrokkenen in dat vakgebied: van funderend onderwijs tot beroepsonderwijs, culturele instellingen en
de publieke (digitale) ruimte, voor docenten, kunstenaars, opleiders, wetenschappers en
beleidsmakers. Kunsteducatie betreft daarbij alle vormen van educatie met de inzet van kunst als
doel, middel of als een van de disciplines binnen een interdisciplinaire samenwerking.
Het lectoraat wil met onderzoek een bijdrage leveren aan theorievorming, innovatie van de
opleidingspraktijk en professionalisering van de beroepspraktijk. De lectoren Emiel Heijnen en Melissa
Bremmer beschouwen het als hun taak om door middel van onderzoek het kunsteducatieve veld te
innoveren en te funderen, om daarmee de waarde, toegang en kwaliteit van kunsteducatie in een
democratische samenleving te bevorderen. De lectoren hebben voor de periode 2017-2020 drie
nieuwe onderzoeksthema’s geformuleerd: interdisciplinariteit, sociaal engagement en
curriculumontwerp.
De onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep van het lectoraat bestaat voor het grotendeel uit docentopleiders van de
docentenopleidingen van de AHK en de master Kunsteducatie. In 2017 startte de onderzoeksgroep
met onderzoek dat aansluit bij de nieuwe onderzoeksthema’s.
Talita Groenendijk en Emiel Heijnen doen binnen het thema interdisciplinariteit een ontwerponderzoek
naar ‘Transdisciplinaire ontwerplabs’ waarin docenten onderwijs ontwerpen op het snijvlak van kunst,
wetenschap en technologie. Ellen van Hoek doet een evaluatieonderzoek naar ‘Co-teaching in het
kunstonderwijs’ waarin pabo- en kunstvakdocent-studenten (theater, dans, beeldend) samen
kunstlessen ontwerpen en uitvoeren. Melissa Bremmer, Luc Nijs, Jaco van den Dool en Anne Nigten
startten het designonderzoek ‘Singewing space’ naar blended learning in het kunstonderwijs
gebaseerd op de theorie van embodied learning.
Wat betreft het thema sociaal engagement, startten er twee onderzoeken binnen het speciaal
onderwijs, ‘Multimodaliteit in het muziekonderwijs aan kinderen met een beperking’ door
Carolien Hermans en Vincent Lamers en ‘Muziek is Meer in het SO’ door Marijke Smedema. Roos
van Berkel, Nita Liem, Damar Lamers en Jimat Pelupessy voerden een etnografisch onderzoek uit
naar dans en ouderen en hun belevenis en betekenis van dans in hun leven.
Tot slot, binnen het thema curriculum ontwerp deden John Taylor en Angela Linssen i.s.m. Joyce
Brouwer een ontwerponderzoek naar ‘Teaching Dance in the 21st Century’, waarin een
professionaliseringscursus voor hbo-dansdocenten ontworpen wordt. Corina Lok startte een
ontwerponderzoek ‘Gaming pedagogy@Theatre education’ naar gaming-principes in het
theateronderwijs.
Promotieonderzoek
Marike Hoekstra (Breitner Academie en Master Kunsteducatie) doet promotieonderzoek naar ‘De
kunstenaar-docent’ aan de University of Chester (promotor: Prof. Jeff Adams). Het doel van het
onderzoek is om door kleinschalige, interpretatieve analyse van de praktijken van
kunstenaar-docenten, de betekenis te onderzoeken van kunstenaar-docenten voor een
democratische/kritische pedagogische praktijk.
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Lectorenplatform
Om het onderzoeksthema interdisciplinariteit kracht bij te zetten, is het lectorenplatform ‘Onderwijs op
het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie’ aangevraagd bij SIA-RAAK en gehonoreerd. Dit
platform geeft de kans om kennis, een breed en divers netwerk en prikkelende projecten te
ontwikkelen rondom ArtsSciences. In 2017 zijn er twee bijeenkomsten geweest met de initiërende
lectoren (afkomstig van de Hogeschool van Amsterdam, iPABO, Haagse Hogeschool, Hogeschool
Rotterdam en Avans Hogeschool). Samen met hen worden voor 2018 drie themabijeenkomsten, een
designathon, een website, een onderzoeksagenda en een database voorbereid.
Overige activiteiten in 2017
De lectoren en onderzoeksleden gaven workshops en lezingen gebaseerd op hun onderzoek, onder
andere bij de Hogeschool Utrecht opleiding Creatieve Therapie, bij PABO Viaa in Zwolle, VO
scholengemeenschap De Breul in Zeist en op de professionaliseringsdag van Gehrels
Muziekeducatie. Daarnaast hebben de lectoren hebben gastlessen en lezingen verzorgd op de Umeå
Universitet in Zweden, de EAS-conferentie in Salzburg, de Onderwijs en Research Dagen 2017 in
Antwerpen, ICTM in Limerick en INSEA in Daegu, Zuid Korea. Het lectoraat organiseerde de
werkconferentie ‘Kunstonderwijs op speciale scholen’ in samenwerking met het Conservatorium van
Amsterdam en het LKCA.
Tot slot heeft het lectoraat een Raad van Advies ingesteld die de onderzoeksvoorstellen van de leden
van de onderzoeksgroep peer reviewen en het lectoraat als geheel evalueren. De leden zijn: Diederik
Schönau, Linda Reus, Edwin van Meerkerk en Sandra Trienekens.

Artist in Residence-programma in 2017
Het Artist in Residence (AIR) programma is een AHK-breed programma waarin belangwekkende
kunstenaars binnen de muren van de AHK-academies worden gehaald om in samenwerking en
interactie met studenten onderzoek of projecten te ontwikkelen. Het programma 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 2017 waren Jyoti Mistry (Nederlandse Filmacademie), Jeroen Musch (Academie van Bouwkunst),
Adelheid Roosen (Academie voor Theater en Dans) en Nick Shepherd (Reinwardt Academie) te gast
als Artist In Residence. Het conservatorium ontving zanger/zangpedagoog Don Marrazzo, trompettist
Ambrose Akinmusire en Chris Byars, arrangeur van de WDR Big Band, als Artists in Residence.
De activiteiten van de Artists in Residence leiden tot diverse publicaties. Zo verscheen over het project
van Jyoti Mistry de publicatie ‘Places to Play’ en van Jeroen Musch de publicatie Me: Seeing is a
Creative Act’. Tevens verscheen van de hand van Diane Carp de publicatie ‘Teaching
Interdisciplinairy Artistic Research’, waarin ze verslag doet van de Artist in Residency van kunstenaar
Henk Schut bij de Master Kunsteducatie in de periode 2014-2016. Van het project ‘Wijksafari’ van
Adelheid Roosen wordt een documentaire gemaakt, die in 2018 zal verschijnen.
Meer informatie over de Artists in Residences Jyoti Mistry, Jeroen Musch, Adelheid Roosen, Nick
Shepherd en de artists in residence van het Conservatorium van Amsterdam is te vinden in de
terugblik van de betreffende academies op 2017.
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Breitner Academie in 2017
Directie: Rafael van Crimpen
Academieplan
In de strategienota 2020 beschrijft de academie haar ambities voor de periode 2015-2020: 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 in twee varianten aangeboden: een initiële
voltijdsopleiding en een verkort deeltijdprogramma voor afgestudeerde bachelors in fine art of
tweedegraads docenten Tehatex.
In 2016 heeft het College van Bestuur besloten dat de interdisciplinaire Master Kunsteducatie per 1
september 2017 organisatorisch ondergebracht wordt bij de Breitner Academie. Het lectoraat
Kunsteducatie is sinds 2016 gehuisvest bij de Breitner Academie. Daarmee heeft de Breitner
Academie in haar directe omgeving twee kennisdomeinen die elkaar versterken en het
kunsteducatieve veld op een hoger niveau brengen. De samenwerking met de andere
docentopleidingen is versterkt doordat de lectoren participeren in het studieleidersoverleg en door de
inzet van financiële middelen die interdisciplinaire projecten mogelijk maken. Zo ontstaat
langzamerhand het expertisecentrum waar de Breitner Academie naar toewerkt.
Huisvesting
Vanaf januari 2016 verzorgt de academie het onderwijs in de nieuwe AHK-locatie Grootlab in
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. In 2017 zijn diverse
aanpassingen gedaan. De beschikbare ruimte voor overleg bleek na de komst van de master
kusteducatie te beperkt. Er zijn overlegruimtes gecreëerd door de directiekamer in te korten en twee
‘treincoupés’ in de hal te plaatsen. Ook zijn er achter de receptie twee kamers gecreëerd met in totaal
drie werkplekken. Daarmee hebben drie ondersteuners een betere vaste werkplek gekregen en is er
een extra kamer voor overleg gecreëerd.
Dit lost echter nog niet alle ruimteproblemen op. In 2017 was er opnieuw grote behoefte aan
atelierruimte voor afstudeerders. Hiervoor is gedurende meerdere dagen ruimte gehuurd bij A’lab, dat
in hetzelfde gebouw gehuisvest is. De afstudeerexpositie vond daar ook plaats.
Naamswijziging
De naam Breitner Academie is sinds 1 september 2016 in gebruik genomen. De implementatie is
soepel verlopen. Zowel bij medewerkers als bij studenten was er een korte periode van gewenning.
Sinds 2017 is de oude naam nauwelijks meer genoemd. Voor de buitenwereld is de nieuwe naam nog
niet zo bekend. Door middel van opvallende advertenties voor open dagen en voor de eindexpositie is
een begin gemaakt met een publiekscampagne. Het zal echter nog enige tijd duren voor de nieuwe
academienaam breed bekend is. Participatie in stuurgroepen van opleidingsscholen, nieuwe
stageadressen en contact met decanen zullen ook een belangrijke bijdrage leveren hieraan.
Werving en toelating
Een van de uitdagingen voor de academie is steeds weer het werven van voldoende nieuwe
studenten. De academie voerde een on- en offline wervingscampagne met als resultaat 44 nieuwe
voltijd- en 20 nieuwe deeltijd-kandidaten die na de toelatingsprocedure konden starten met de studie.
Onderwijs
In 2017 is voor het eerst gestart met drie nieuwe eerstejaars klassen. De beeldende vakken konden
daardoor in relatief kleine groepen gegeven worden. De vakken kunsttheorie (voorheen
kunstgeschiedenis en cultuurgeschiedenis) en onderwijskunde werden in twee groepen gegeven.
Daartoe werden twee klassen samengevoegd. MBO-ers zijn net als in 2016 in het eerste jaar bij
elkaar gezet. Reden is de aanname dat zij daardoor een eigen peergroup vormen waarin men
elkaar versterkt. Tot nu toe is op het gebied van uitval een gunstig effect te zien. In het tweede
studiejaar zal de groep gemixt worden en zullen door uitval van studenten twee tweedejaars groepen
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gevormd worden.
In 2016 is de academie een project blended learning gestart. Het vak Cultuurgeschiedenis in de
deeltijdopleiding is herzien en geheel in een nieuwe jas gestoken. De studentwaardering voor dit vak
is aanzienlijk gestegen. In 2017 heeft dit voorbeeld navolging gekregen. Studenten leren binnen
educatief project zelf blended onderwijs te maken.
Binnen het beeldende curriculum is de Rubrick als instrument om te beoordelen geëvalueerd en
aangepast. In plaats van een cijfer ontvangen studenten een beoordeling in woord.
Bijzondere projecten
Tijdens de jaarlijkse themaweek werd gewerkt met het thema beweging. Aanleiding was de
tentoonstelling van Jean Tinguely in het Stedelijk Museum. De start van de week vond plaats in het
Stedelijk Museum en werd afgesloten met een kerstboom-kanonschot.
Binnen het vak Kunst en omgeving is gewerkt met de menselijke omgang met dieren en natuur in
Amsterdam Noord. Van rattenvanger tot natuurbeschermers. Het project werd afgesloten met een
tentoonstelling in het Andre Voltenhuis in Amsterdam Noord. Tijdens het Amsterdam Light Festival
was een lichtkunstwerk te zien van studenten van de Breitner Academie. Tevens was er werk van
twee alumni (Verena Hall en Hanna Betsema) en van een van de beeldende docenten (Helmut Dick).
Het studentenwerk kwam voor de derde keer tot stand door samenwerking binnen het Amsterdam
Creative Industries Network, waar de academie sinds 2017 een eigen lab heeft: ArtechLAB
Amsterdam.
ArtechLAB
Sinds 2016 participeert de Breitner Academie in ACIN, het Amsterdam Creative Industries Network.
Per januari 2017 kreeg de academie de gelegenheid om een eigen (Artech)LAB, te ontwikkelen. In dit
lab komen kunst, techniek en wetenschap bij elkaar met als doel kunst- en techniekonderwijs te
vernieuwen.
In 2017 is door de Lab-coördinator Michiel Koelink ingezet op disseminatie van kennis. Twee vodocenten beeldende kunst, drie academiedocenten en twee alumni van de academie zijn opgeleid om
het vak technologyLab te kunnen geven aan vo-scholieren en aan docenten beeldende kunst en
techniek in het vo. Een voor 2017 geplande nascholing TechnologyLab is verschoven naar begin
2018. De deelname aan het Amsterdam Light Festival was een belangrijk project binnen het Lab en
opnieuw een grote publiekstrekker.
Raad van Advies
Sinds september 2017 heeft de academie een nieuwe Raad van Advies. De raad bestaat uit 7
onbezoldigde leden. Zij zijn afkomstig uit de beeldende kunst (Maria Verstappen), directeuren van voscholen (Elly Loman, directeur Hyperion Lyceum en Saskia Grotenhuis, directeur Open
Schoolgemeenschap Bijlmer), Kunstprofielscholen (Henk Visscher), bedrijfsleven Amsterdam Noord
(Marianne Janssen), Nieuws en media (Ronald Ockhuysen, hoofdredacteur Het Parool) en culturele
instelling (Tanja Karreman, directeur Nieuw Dakota). De Raad kwam in september voor het eerst
bijeen.
Teamontwikkeling
Sinds september 2014 werkt de academie aan een lerende organisatie en dat blijkt steeds meer zijn
vruchten af te werpen. Er is een goede sfeer op de academie, wat blijkt uit de goede scores van het
medewerkersonderzoek. De laagste score van het onderzoek was een 3.2 op een schaal van 1-5.
(dienstverlening ICT, internationale studenten, voldoende tijd voor werkzaamheden). De hoogste
scores waren een 4.4 (‘Ik kan een zinvolle bijdrage leveren aan mijn sector/afdeling’) en 4,3 (‘visie’ en
‘samenwerken met collega’s’). Dit geeft aan hoe prettig er gewerkt wordt. 98% van de medewerkers
vindt de omgeving veilig en integer.
Expositie
Op 7 juli werd de eindexpositie met werk van afgestudeerden feestelijk geopend. De eindexpositie
vond plaats op de academie en deels ook in A Lab, de buren van de academie. De opening en het
aansluitende weekend zijn drukbezocht.
Prijzen
Op 7 juli werd de ZOEKprijs uitgereikt voor het beste afstudeeronderzoek van de bachelor Docent
beeldende kunst en vormgeving. De prijs ging dit jaar naar Ninette Schostack voor haar
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afstudeeronderzoek naar 3D foto sculpturen.
Eerstejaars student Linsey Knibbeler, won de Jong Talent Nederlandse Portret Prijs.
Docent Michiel Koelink werd door een vakjury genomineerd voor de landelijke ISO-docent van het
jaarverkiezing. Samen met vier andere docenten behoorde hij daarmee tot de beste docenten in het
hoger onderwijs in 2017. Hoewel hij niet won, is de nominatie een mooie erkenning voor Michiel
Koelinks vooruitstrevende onderwijsideeën en betrokkenheid bij zijn studenten.
Internationalisering
Sinds 2015 bestaat er contact met Hamidrasha, de kunsteducatieve faculteit van Beit Berl College in
Tel Aviv, Israël. In 2017 is er een Erasmus Plus aanvraag gehonoreerd om student- en
docentuitwisseling te faciliteren. In de eerste helft van 2017 ging de eerste student van de Breitner
Academie voor een half jaar naar Hamidrasha en in de tweede helft ontving de academie en student
van Hamidrasha. Studenthuisvesting bleek een groot knelpunt en zal ook toekomstige uitwisseling
bemoeilijken.
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 ging in 2017 naar de multiculturele stad Belgrado, waar
studenten met elkaar educatieve projecten draaien.
Docenten van de academie leverden een bijdrage aan het nieuwe landelijke CKV-programma en aan
de CITO-eindexamens voor het middelbaar onderwijs.
De academie organiseert twee keer per jaar een werkveldbijeenkomst waar ‘samen opleiden’ centraal
staat. De academie is in 2017 aangesloten bij de opleidingsscholen ROSA, NOA, RosRijnland en
ACOA. 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 werden educatieve
producten ontwikkeld.
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Academie van Bouwkunst in 2017
Directie: Madeleine Maaskant
Inleiding
De Academie van Bouwkunst blikt terug op een succesvol jaar. Door het groeiend aantal buitenlandse
studenten is de academie een plek waar steeds meer verschillende nationaliteiten samenkomen; waar
studenten en docenten met diverse culturele achtergronden samenwerken en van elkaar leren.
Het percentage buitenlandse studenten groeide in de afgelopen vier jaar van 18% naar 30%.
De academie beoogt mede daarom een inclusieve school te zijn: de reden waarom
internationalisering en alles wat daarbij komt kijken hoog op de agenda staat. De Academie van
Bouwkunst is een internationale opleiding voor ruimtelijke ontwerpers en ze positioneert zich als een
Nederlandse opleiding die opereert in een internationale context. Ze kiest deze positie vanuit de
overtuiging dat het Nederlands ontwerp de buitenwereld iets heeft te bieden - en omgekeerd, dat het
noodzakelijk is om de eigen opvattingen permanent te toetsen en opnieuw te definiëren vanuit het
bredere perspectief van globale ontwikkelingen en opvattingen.
Het aantal aanmeldingen voor de Academie van Bouwkunst is in 2017 wederom toegenomen.
De belangstelling voor het interdisciplinaire onderwijs (architectuur, stedenbouw en
landschapsarchitectuur) bleek groot, wat zowel voor de Nederlandse als de buitenlandse aanmelders
gold. Ook de mogelijkheid om studie en werk te combineren (het concurrent onderwijsmodel) sprak
velen aan. Een aantal hoogtepunten van het afgelopen jaar wordt hieronder nader toegelicht.
Bijzondere onderwijsprojecten
Gedurende het academisch jaar zijn er veel bijzondere onderwijsprojecten georganiseerd.
Hieronder een greep uit de activiteiten in 2017.
- In januari vond de jaarlijkse Winter School plaats. Onder leiding van Artist in Residence Jeroen
Musch (fotograaf) werkten achttien teams van studenten aan films over het Marineterrein.
Begin september werden de resultaten tijdens een festival op het Marineterrein getoond.
- In maart werd door de Education Academy van de EAAE (European Association of Architectural
Education) een tweedaagse workshop op de academie georganiseerd. Een workshop voor opleiders
van verschillende architectuurscholen met als onderwerp ‘de relatie onderwijs en praktijk.’
- Architectuurcentrum Amsterdam toonde in de zomer van 2017 tien ontwerpvoorstellen voor een
Vrijheidsbeeld op de kop van Java Eiland. De ontwerpen en maquettes waren gemaakt door
studenten van de Academie van Bouwkunst.
- In augustus dompelden dertig architectuurstudenten uit Amsterdam, Glasgow en Liechtenstein zich
onder in het Land van Kalk. In samenwerking met IBA Parkstad organiseerde de Academie van
Bouwkunst een internationale workshop waarbij het bouwen met lokale materialen centraal stond. De
workshop was onderdeel van het Erasmus+ programma ‘Crafting the Facade.’
- Eind augustus werd door de Academie van Bouwkunst de EMiLA Summer School ‘A Laboratory for
Living with Nature’ georganiseerd. Tien dagen lang verkenden, bespraken en ontwikkelden studenten
landschapsarchitectuur uit verschillende landen het bouwen op de Marker Wadden. De EMiLA
Summer School is een jaarlijks terugkerend onderwijsproject binnen het EMiLA joint degree
programma, waarin studenten van vijf internationale opleidingen de mogelijkheid krijgen om het vak
landschapsarchitectuur in de Europese context te leren kennen.
Graduation Show 2017
Begin november 2017 werden tijdens de Graduation Show in de Academie van Bouwkunst de
afstudeerprojecten tentoongesteld. Naast deze tentoonstelling vonden er in dit weekend debatten
plaats, is de Kromhoutlezing door Donna van Milligen-Bielke verzorgd en is er een Open Dag
georganiseerd. De tentoonstelling trok 900 bezoekers, tweemaal zoveel als het jaar daarvoor.
Aan het eind van dit feestelijke evenement zijn de nominaties voor Archiprix 2018 bekendgemaakt:
Annette Bos (master Architectuur), Mirte van Laarhoven (master Landschapsarchitectuur), Brigitta van
Weeren (master Landschapsarchitectuur) en Dafne Wiegers (master Architectuur).
De publieksprijs werd uitgereikt aan Chiara Dorbolò (master Architectuur).
Internationale samenwerkingen
Als onderdeel van het Erasmus+programma organiseerde 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’. In 2018 zal het project een vervolg krijgen onder de naam Wood (2018-2020), dit keer in
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samenwerking met Universiteiten van Liechtenstein en Trondheim.
Voor de studenten van de masteropleiding Stedenbouw is de jaarlijkse Summer School
georganiseerd, dit keer in Porto, met verschillende Europese scholen die deel uitmaken van het
partnership Design in Urbanism.
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, werd in 2017 gecontinueerd.
Lectoraat en onderzoek
In september is Sven Stremke benoemd tot lector van de masteropleiding Landschapsarchitectuur. Hij
heeft het initiatief genomen voor het lectoraat ‘High-Density Energy Landscapes.’ Zijn onderzoek is
gericht op het ontwikkelen van duurzame energielandschappen met speciale aandacht voor de rol van
ontwerp en de ontwerper in de energietransitie.
Het lectoraat ‘Future Urban Regions’ van lector Eric Frijters van de masteropleiding Stedenbouw werd
in 2017 verlengd voor een periode van vier jaar. Dit is een met de vijf andere Academies van
Bouwkunst in Nederland gedeeld lectoraat, gefinancierd vanuit de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp
(ARO 2017-2020) van de ministeries IenW 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 van Bouwkunst 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.
Publicaties
In november is de afstudeercatalogus ‘Graduation Projects 2016-2017’ verschenen waarin de
afstudeerprojecten van de masterstudenten Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur zijn
gebundeld. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe vormgeving die aansluit bij de vormgeving van de
Graduation-tentoonstelling.
Eveneens in het najaar is de publicatie Urban Challenges, Resilent Solutions van het lectoraat Future
Urban Regions - tijdens een symposium in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam - gepresenteerd.
Van de afgelopen Winter School is met financiering van het AiR-programma van de AHK de publicatie
‘ME: Seeing is a Creative Act’ vervaardigd.
Prijzen
Archiprix International is een tweejaarlijkse wereldwijde competitie waarin 1600 ontwerpopleidingen
worden uitgenodigd om hun beste afstudeerprojecten voor te dragen. Gert-Jan Wisse, alumnus van
de Academie van Bouwkunst, was één van de 23 geselecteerden voor deelname aan de Hunter
Douglas Award. De editie 2017 vond plaats van 1 tot en met 10 februari in Ahmedabad, India.
In november 2017 ontving alumna Arna Mačkić de Jonge Maaskantprijs 2017 uit handen van Ahmed
Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam en vanuit die functie voorzitter van de Stichting RotterdamMaaskant) voor haar zoektocht naar ‘inclusieve architectuur’ en naar nieuwe vormen van publiek
domein.
Het afstudeerproject ‘Marcy Houses’ van alumnus Hans Maarten Wikkerink kreeg een eervolle
vermelding in de internationale competitie ‘New York Affordable Housing Challenge’, georganiseerd
door Beebreeders en New York Build 2017 expo.
De PK Award 2017, een tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs voor startend ontwerptalent, werd
gewonnen door Jelmar Brouwer. Later dat jaar studeerde hij af als landschapsarchitect.
Het niveau van de afgestudeerden bleek onverminderd hoog. Van de 30 studenten die in het
kalenderjaar 2017 afstudeerden, werd aan twee het predicaat cum laude toegekend.
Nieuwe gezichten
Met ingang van het studiejaar 2017-2018 heeft Markus Appenzeller (Bureau MLA+, Rotterdam) het
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stokje van Arjan Klok overgenomen als hoofd van de masteropleiding Stedenbouw.
Digitalisering
In 2017 is veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling en inrichting van een aantal digitale
applicaties ter ondersteuning van het onderwijs. In studiejaar 2018 / 2019 kunnen deze programma’s zoals de applicatie Kaltura, het Inleverportaal voor studentenwerk en portfoliowebsite, een digitaal
Engels–Nederlands Lexicon en een nieuwe digitale leeromgeving voor EMiLA - geïmplementeerd
worden. De bibliotheken van de AHK, waaronder die van de Academie van Bouwkunst, onderzochten
de mogelijkheid om één zoeksysteem, Ebsco, aan te bieden waarin je tegelijk kunt zoeken in de
catalogi van de AHK én de online databases waar de AHK een abonnement voor heeft afgesloten.
Het streven is om na de pilot de samenwerking met Ebsco te continueren.
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Conservatorium van Amsterdam in 2017
Directie: Janneke van der Wijk, Edo Righini, Arnold Marinissen (tot 1 mei) en Okke Westdorp (vanaf 1
september)
Het jaar 2017 kende voor het Conservatorium van Amsterdam weer vele hoogtepunten.
In de keuzegids HBO 2018 kreeg het Conservatorium van Amsterdam van de Nederlandse
conservatoria die alle muzikale genres aanbieden wederom de hoogste ranking. Ook de Opleiding
Docent Muziek ontving het predicaat ‘Topopleiding’. In Elsevier en in de Nationale Studenten Enquête
scoorde het CvA ruim boven alle muziekvakopleidingen in Nederland.
Prijzen
Studenten, docenten en alumni van het Conservatorium van Amsterdam sleepten in 2017 weer vele
bijzondere prijzen in de wacht. Enkele worden hier uitgelicht. Zo kreeg Lucie Horsch (Bachelor
Excellencetraject Blokfluit en Piano) een Edison Klassiek voor haar debuutalbum Vivaldi. Aiden
Mikdad (Bachelor Piano) won de Concertgebouw Young Talent Award en het Duo Sihan Brackman
(met Anne Brackman, afgestudeerd Bachelor Piano 2017) won de Dutch Classical Talent Award.
Docent Ben van Dijk (Trombone Jazz) won de Humfeld Award van de International Trombone
Association voor zijn bijzondere pedagogische kwaliteiten. Vierentwintig bands met studenten en
alumni van de Popafdeling traden in het najaar op in de Popronde.
Pianist Ramon van Engelenhoven (eerstejaars Master) trad in december op met het Mariinsky Theatre
Orchestra o.l.v. Valery Gergiev in Sint Petersburg. Hij speelde het Vijfde pianoconcert van Prokofjev.
Het concert is onderdeel van de ‘Grand Prix Youri Egorov’, die Ramon, als allereerste laureaat, won
op het YPF Pianoconcours en die alleen wordt toegekend als de winnaar een talent is van
internationale potentie. Alumna Laetitia Gerards (afgestudeerd Bachelor Zang 2016) was te gast bij
Podium Witteman waar ze een duet zong uit Mozarts La clemenza di Tito, een productie met het
Orkest van de Achttiende Eeuw. Alumnus Vuma Levin (Master Gitaar Jazz, 2016) is een ster
geworden in de Internationale Jazzgemeenschap. Op CNN vertelde hij over zijn ervaringen op het
Conservatorium van Amsterdam en hoe hij voor zijn muziek uit lokale Afrikaanse bronnen en tradities
put. De band Dakota, bestaande uit alumni van de Popafdeling van het Conservatorium van
Amsterdam, is onder contract gekomen bij United Talent Agency in Beverly Hills.
Shunske Sato (Hoofdvakdocent Barokviool) is benoemd tot artistiek leider van de Nederlandse
Bachvereniging. Violiste Maria Milstein (docent viool aan het CvA en alumnus Master 2010) ontving
de Nederlandse Muziekprijs, de allerhoogste onderscheiding die door het Fonds Podiumkunsten aan
jonge getalenteerde musici wordt toegekend. Docenten Doris Hochscheid en Frans van Ruth werden
geridderd vanwege hun verdiensten voor de Nederlandse muziek voor cello en piano.
Bijzondere projecten, resultaten en samenwerkingen
De banden met het Koninklijk Concertgebouworkest werden nog verder aangehaald. Zeer bijzonder
waren de openbare masterclasses door Daniele Gatti, Chefdirigent van het Koninklijk
Concertgebouworkest, aan het Symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam. Deze zullen
jaarlijks gaan plaatsvinden. Tegelijkertijd werd de samenwerking tussen het KCO en de Sweelinck
Academie verder uitgebreid.
Het online onderwijs neemt een steeds hogere vlucht. Het online aanbod is uitgebreid en blijft groeien.
Het aantal kandidaten voor toelatingsexamens dat gebruik heeft gemaakt van een
voorbereidingscursus op CvA Online, is significant en deze kandidaten komen van over de hele
wereld. De campus van het CvA in Mumbai, waarvan het CvA-curriculum geheel verzorgd wordt via
CvA-Online, trekt veel studenten aan. In het verlengde van het gebruik van nieuwe
onderwijsmiddelen, zoals CvA-Online, heeft het CvA een Polycom-installatie in gebruik genomen.
Hiermee hebben al vele real-time live videoconference-masterclasses plaatsgevonden, in
samenwerking met de Manhattan School of Music, de Royal Danish Academy of Music Kopenhagen
en de Sibelius Academie Helsinki.
In april speelde het Symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam o.l.v. Etienne Siebens
het programma ‘De Wind en de Zee’, met vier bijzondere werken: de ouverture Der Fliegende
Holländer van Richard Wagner; Speaking Drums van Peter Eötvös en Prelude à l’après-midi d'un
Faune en La Mer van Claude Debussy. De uitvoeringen vonden plaats in het Muziekgebouw aan ’t IJ,
Muziekgebouw Eindhoven en Tivoli Vredenburg.
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Masterstudenten van de strijkafdeling gaven onder leiding van violiste Candida Thompson een aantal
concerten met Amsterdam Sinfonietta, in een programma in samenwerking met Slagwerk Den Haag
en Arthur en Lucas Jussen als solisten.
Live Electronics voerde een bijzonder project uit met de titel Cardiacs. Een ensemble van studenten
Klassiek, Jazz en Pop voerde transcripties door Jos Zwaanenburg uit van het werk van Tim Smith, de
vroegere leider en componist van de Britse Cardiacs. De groep studenten heeft een band opgericht en
is met muziek uit Cardiacs geprogrammeerd in het Gaudeamus festival 2018, in Tivoli-Vredenburg.
Acht studenten van het CvA zijn aangenomen voor de bezetting 2017-2019 van het Nationaal Jeugd
Jazz Orkest (NJJO). Het Nationaal Jeugd Jazz Orkest (NJJO), ook wel het ‘Jong Oranje van de Jazz’
genoemd, is een bigband van achttien getalenteerde musici. Zij doorlopen een tweejarig
educatietraject met muzikale coaching, workshops, een tournee en bijzondere nationale en
internationale samenwerkingen.
Onze internationale partners zijn uitgebreid met de University of Southern California (USC),
internationaal vermaard op het terrein van de Filmmuziek en met het Xinghai Conservatory in
Guangzhou. Deze samenwerkingen betekenen een verdere uitbreiding van onze contacten in zowel
de VS als China.
In samenwerking met de stichting Keep an Eye is een drietal evenementen georganiseerd; de Keep
an Eye Jazz Award, Keep an Eye the Records en Keep an Eye Summer Jazz workshop.
De winnaars van Keep an Eye the Records, een competitie voor bands van alle Nederlandse
conservatoria, waren de bands Molino en het Larchey Zore Quartet, beide van het Conservatorium
van Amsterdam.
Het CvA heeft een belangrijke regiefunctie in het landelijke proces om het muziekonderwijs weer terug
te krijgen in het basisonderwijs. Zo is het CvA partner in ‘Meer Muziek in de Klas’. De focus op jong
talentontwikkeling lag in 2017 op zowel het traject van binnen- en buitenschoolse muziekeducatie, als
op de eigen opleidingen voor jong toptalent. De opleiding Docent Muziek organiseerde in
samenwerking met Gehrels Muziekeducatie en het Lectoraat Kunsteducatie een landelijke
professionaliseringsdag voor muziekdocenten in het Conservatorium van Amsterdam.
De mogelijkheid om ervaring in orkestspel op te doen is verder uitgebreid, o.a. met de Philharmonic
Fridays. In de Philharmonic Fridays wordt het kernrepertoire van de klassieke muziek behandeld
onder leiding van diverse dirigenten. De werkwijze is bijzonder intensief: elke drie weken wordt een
ander werk onder de loep genomen. Na elke derde repetitie wordt het project afgesloten met een
concert in de Bernard Haitinkzaal. In 2017 werden onder meer de Suite der Rosenkavalier van
Richard Strauss en de zesde Symfonie van Beethoven uitgevoerd.
De Jazz-projectweken staan in het teken van het ensemblespel. In 2017 zijn de semesters afgesloten
met projectweken.
Ter uitbreiding van het aanbod binnen de Popafdeling zijn er concrete plannen ontwikkeld voor de
start van de Amsterdam Electronic Music Academy, een tweejarige opleiding voor Elektronische
Muziek, in samenwerking met de School of House.
Bijzondere masterclasses en Artists in Residence
De Amerikaanse zanger/zangpedagoog Don Marrazzo verzorgde als Artist in Residence een
uitgebreid liedklasproject. Hij gaf individuele en groepslessen zang, masterclasses zang en opera en
was betrokken bij kamermuziekactiviteiten. Het CvA is er trots op dat hij per september gestart is als
hoofdvakdocent en studieleider zang.
De Jazzafdeling ontving als Artist in Residence Ambrose Akinmusire. Akinmusire is een van de meest
vooraanstaande trompettisten van het moment. Hij gaf tijdens zijn residency masterclasses,
workshops en presentaties voor de hele Jazzafdeling, naast individuele coaching aan de
trompettisten.
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Chris Byars, arrangeur van de WDR Big Band, leidde als Artist in Residence het project van de
Monday Big Band en een arrangeursproject.
Alumna Pitou Nicolaes heeft aan de Popafdeling als gastdocent een Advanced Style Lab geleid voor
een Popkoor. Voor dit ASL hebben de studenten nieuw Poprepertoire geschreven voor
koorarrangement.
Nieuwe docenten
Klassiek:
Don Marrazzo, hoofdvakdocent en studieleider Zang Klassiek;
Antoinette Lohmann, hoofdvakdocent Barokviool;
Peter van Heijghen, Theorie Oude Muziek;
Maria Martinez Ayerza, Bouw en Geschiedenis van de Blokfluit;
Mimi Mitchell, researchbegeleiding Oude Muziek;
Olga Paschenko, docent Fortepiano en Correpetitor Oude Muziek,
Ying Lai Green, Orkestspel Contrabas;
Jean Baptiste Milon, Liedklas.
Jazz:
Joost Lijbaart, Drumtechniek en Music Business&Carreer;
Ben van Gelder, Saxofoon;
Haye Jellema, Slagwerk Techniek;
Michelle Mallingerm, English/American pronunciation;
Maarten Hogenhuis, Ensembles JJC;
Bernard van Rossum, Ensembles en Theorie JJC.
Lectoraat en Onderzoek
Het lectoraat organiseerde in 2017 enkele symposia, waaronder ‘Researching Performance,
Performing Research’, dat plaatsvond in het Muziekgebouw aan ’t IJ. Dit symposium, georganiseerd in
samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Universiteit Utrecht en het
Orgelpark ging over de diverse interacties tussen muzikale performances en de wetenschap. Keynote
speaker was componist en zangeres Jennifer Walshe, befaamd performer van hedendaagse kunst.
Het lectoraat organiseerde ook de vijfde International Rhythm Changes Conference ‘Re/Sounding
Jazz’. De conferentie werd georganiseerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam,
Birmingham City University, the University of Music and Performing Arts Graz, CHIME en enkele
academische uitgevers en tijdschriften. Met bijna 150 deelnemers is de Rythm Changes conferentie
inmiddels uitgegroeid tot het grootste evenement op dit terrein.
Clemens Kemme promoveerde met zijn onderzoek “Mozart’s Unfinished Mass in C minor, K. 427
(‘Great Mass’). History, Theory, and Practice of its Completion”, aan de Universiteit van Amsterdam.
Tijdens de promotie werden delen van de mis uitgevoerd door docenten en studenten van het CvA.
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Nederlandse Filmacademie in 2017
Directie: Bart Römer
Organisatie- en onderwijsvernieuwing
De Nederlandse Filmacademie heeft in 2017 op alle beleidsonderdelen die de afgelopen jaren zijn
aangegeven in de diverse rapportages, progressie en concreet resultaat geboekt. Voor de
Filmacademie was 2017 een mooi en succesvol jaar.
Organisatie
Met genoegen kan de Filmacademie constateren dat het gekozen organisatiemodel, zoals beschreven
in het beleidsplan 2016-2020, in 2017 operationeel werd geïntensiveerd.. De onderlinge verhoudingen
tussen het managementteam, de studieleiders en docenten van de bachelor én die van de master zijn
duidelijker komen te liggen. Dit leidde tot een verdieping van de werkwijze, waardoor de organisatie in
toenemende mate effectiever en efficiënter heeft geopereerd. Binnen de Filmacademie zette het
proces van denken, schrijven, reflecteren en bediscussiëren – in alle geledingen - krachtig door en
dat heeft aantoonbaar bijgedragen aan de versteviging van de cohesie binnen de Filmacademie.
Daarnaast - en van groot belang - verliep de ondersteuning van het onderwijs in een uiterst
veeleisende en dynamische omgeving uitermate efficiënt en effectief. Zonder die solide 'steunbeer'
zou het fundament van de Filmacademie, het onderwijs en de daarbij behorende faciliteiten, niet de
kwaliteit hebben kunnen krijgen die het nu wel bezit.
Bachelor
Het werken aan een nieuw propedeusecurriculum onder begeleiding van de LEARN! Academy (VU,
Joyce Brouwer) heeft in 2017 geleid tot een concreet plan dat door zowel studieleiders en docenten
als geraadpleegde studenten (een studentendenktank) unaniem werd omarmd. Er werd een
Programmahoofd Propedeuse geworven en er werden 16 blokdocenten aangewezen die op 1 januari
2018 van start zijn gegaan met de concrete uitwerking van een geheel vernieuwd propedeusejaar dat
vanaf 1 september 2018 operationeel zal zijn.
De samenwerking tussen de Academie voor Theater en Dans en de Filmacademie op het gebied van
een digitale leeromgeving/streaming video werd geïntensiveerd en heeft geresulteerd in een concrete
samenwerking met Kaltura, een digitaal platform voor het bewaren en delen van audiovisueel
materiaal.
De Midterm review heeft op 14 september 2017 plaatsgevonden. Dat was een goede inspirerende
dag en een goed oefenproces. De reviewcommissie gaf relevante feedback die in lijn der
verwachtingen lag en dat geeft voldoende houvast voor de komende periode naar de volgende
accreditatie in 2020.
Het traject van het beschrijven van de beroepsprofielen werd in 2017 afgerond na een intensieve
werkveldsessie in september op het Nederlands Film Festival. Het beroepsprofiel vanuit het werkveld
biedt de input voor de Filmacademie om in 2018 het opleidingsprofiel te actualiseren. Meer informatie
is te vinden op http://beroepsprofielaudiovisueel.eyefilm.nl
Master
In 2017 lag de focus vooral op de doorontwikkeling van het masterprogramma i.s.m. filmmaker Eyal
Sivan. Het ging en gaat hierbij vooral om kritisch kijken naar de eigen opleiding, een vorm van interne
midterm review richting de komende accreditatie.
Lectoraat / onderzoek / Artists in Residence
Het lectoraat Film heeft, evenals de masteropleiding die er de kern van vormt, 'artistiek onderzoek in
en door film' als focus. Dat gold voor het kortlopend, praktijk- en projectgedreven onderzoek dat in
2017 heeft geleid tot een eerste versie van een interactief VR-kunstwerk, Sonotrope, van docent
Robin Noorda. Dat heeft inmiddels externe financiering gekregen voor de volgende fase.
Het gold ook voor de uitwisseling binnen de VR-Research group, voor het praktijkonderzoek naar VRstorytelling door bachelorstudenten in samenwerking met bijvoorbeeld de Anne Frank Stichting, en
voor de Artists in Residence die binnen het lectoraat en de masteropleiding werden uitgenodigd.
In 2017 heeft de Zuid-Afrikaanse Artist in Residence Jyoti Mistry haar residency afgerond met het
maken van de film 'When I grow up I want to be a black man' - een filminstallatie voor twee schermen
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die na de première ervan tijdens de Artistic Research Week van de masteropleiding in het EYE
filmmuseum, onder meer in competitie te zien is geweest op de International Kurzfilmtage in
Winterthur, Zwitserland. Deze film was het resultaat van Mistry’s onderzoek naar koloniaal
archiefmateriaal, dat ze tezamen met de masterstudenten heeft uitgevoerd.
In 2017 zijn tevens de voorbereidingen getroffen voor de volgende Artist in Residence, Vesna
Petresin, een transdisciplinaire kunstenaar en onderzoeker. Haar werk is o.a. te zien geweest in het
Tate Modern en het Cannes Film Festival en zij is als onderzoeker onder andere verbonden aan
Goldsmiths in Londen. Vesna Petresin zal als AIR deelnemen aan het onderzoek binnen het lectoraat.
Aansluitend zal zij een interdisciplinair/interfacultair project opzetten bij de VR-Academy van de
Filmacademie, over Virtual Reality en andere vormen waarin moderne beeldtechnologieën de
verbeeldingskracht kunnen verruimen.
Het lectoraat Film richt zich 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 richtte de academie al in 2016 een
onderzoeksgroep op over Virtual Reality, waaraan zowel docenten, studenten en alumni van de
masteropleiding, alsook deskundigen en makers van buiten deelnamen. Kennisuitwisseling was de
belangrijkste initiële doelstelling; in de toekomst wordt voorzien in een aantal thema's waarop
betrokkenen gezamenlijk onderzoeksprojecten kunnen ondernemen. Het lectoraat organiseerde
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, deden studenten een week lang praktisch en exploratief onderzoek naar diverse
aspecten van 'immersive media'.
VR-Academy
De VR-Academy ging in september 2017 daadwerkelijk van start op het Marineterrein, gehuisvest bij
VR-Base. De ontwikkelingen leken zich sneller te ontvouwen dan oorspronkelijk gedacht. Met name
de samenwerking met andere academies binnen de AHK ontwikkelde zich in hoog tempo. Voor 2018
zal die dynamiek leiden tot een vol jaar met VR-onderwijs, waarbij alle academies van de AHK zijn
betrokken.
(Inter)nationaal
In 2017 werkte de Filmacademie samen met de Beijing Filmacademie. Studenten Cinematography
zijn in Beijing geweest voor een geslaagde workshop waarin de focus lag rond het uitlichten van een
gecompliceerde studioset. De samenwerking wordt in 2018 voortgezet en uitgebreid. Eén student
Cinematography werd teruggevraagd naar Beijing om daar als Director of Photography te fungeren bij
een eindexamenproject. Een bijzonder voorbeeld dat goed illustreert hoe geslaagd de samenwerking
zich ontwikkelt.
Daarnaast werden op vakklasniveau door eigenlijk alle vakklassen internationale samenwerkingen,
bezoeken en projecten op- en voortgezet. Dat gebeurde vooral in combinatie met hoog
aangeschreven filmscholen en/of gerenommeerde instellingen en festivals, door geheel Europa heen.
Veel van de studentenfilms werden genomineerd en geselecteerd voor (inter)nationale filmfestivals.
Noemenswaardig zijn de bronzen Student Academy Award (Studentenoscar) voor ‘Grijs is ook een
kleur’ en de CILECT-prize voor respectievelijk docu en fictie voor ‘The Origin of trouble’ en ‘Grijs is
ook een kleur’.
Diversiteit
Vanaf januari 2017 werd het diversiteitsbeleid effectief bij de Filmacademie. In het beleid zijn concrete
doelen tot 2021 geformuleerd. Gedurende geheel 2017 werd er op dit beleidsterrein veel vooruitgang
geboekt. Een samenwerking met Studio-West werd opgestart in het vroege najaar van 2017. Een
rapportage/analyse over culturele diversiteit bij de Filmacademie en in de filmsector werd opgeleverd
in november. In 2018 zullen er op dit terrein nog veel meer initiatieven te melden zijn.
Verbouwing
De verbouwing van de Filmacademie werd technisch afgerond in september 2017, maar voor de
Filmacademie duurt de verbouwing praktisch nog een zomer langer, tot 2018, onder meer door het
consequent afwerken van een lijst met ruim 300 afwerkpunten.
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Filmfestival
Van 23 juni tot en met 30 juni 2017 vond het Keep an Eye Filmacademie Festival plaats in EYE. Het
festival omvatte een gezamenlijke presentatie van de afstudeerprojecten van de bachelor- en
masterstudenten.
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Reinwardt Academie in 2017
Directie: Teus Eenkhoorn, Nel van Dijk a.i. vanaf 23 oktober 2017
Beleid
Nieuwe studieleider
Renske de Groot is op 1 februari 2017 gestart als de nieuwe studieleider van de bachelor Cultureel
erfgoed. Renske de Groot is geen onbekende van de academie: in 2006 studeerde zij af aan de
Master of Museology. Ook werkte ze als gastdocent in zowel de bachelor- als de masteropleiding.
Sinds 2011 was Renske als studieleider en kerndocent verbonden aan de master Kunsteducatie van
de Fontys Hogeschool voor de Kunsten (Tilburg) en Hogeschool Zuyd (Maastricht).
Opleidingscommissies
Bij de start van collegejaar 2017-2018 is voor zowel de bachelor- als de masteropleiding een
opleidingscommissie in het leven geroepen. De leden van de opleidingscommissie van de bachelor
zijn gekozen, de leden van de opleidingscommissie van de master zijn benoemd. Tijdens de eerste
vergaderingen zal het concept-reglement voor de betreffende commissie geagendeerd worden.
De rendementscijfers bachelor Cultureel erfgoed
Voor collegejaar 2017-2018 werden de langstudeerders in kaart gebracht. Deze studenten zal
intensievere begeleiding aangeboden worden. Een achterliggende doelstelling van deze activiteit is te
achterhalen waardoor studievertraging ontstaat. Naar aanleiding hiervan wordt bekeken of de
organisatie oorzaken kan wegnemen dan wel voorkomen.
De rendementscijfers master Museology
Het masterprogramma is geherstructureerd volgens een 7-1-1 weekstructuur (zeven weken les, 1
week studie, 1 week toetsing). Dit heeft organisatorische voordelen en geeft daarnaast studenten
voldoende tijd voor het afronden van de opdrachten.
Midterm review
Op 14 december 2017 is voor de bacheloropleiding een midterm review georganiseerd. De
bevindingen worden uitgewerkt in het programma voor de komende studiejaren. Een midterm voor de
master wordt in april 2018 uitgevoerd.
Bijzondere projecten en samenwerkingen
Project Plint – Cruqius Amsterdam OOst
Studenten van de minor Tentoonstellen en de minor Cultureel ondernemen hebben het voorjaar van
2017 nauw samengewerkt met projectontwikkelaar Amvest. De studenten hadden de opdracht om
voor het Cruqius-gebied in Amsterdam Oost een tentoonstelling en een evenement te ontwikkelen en
te organiseren. Het project is zeer succesvol afgerond.
Naast de financiering door Amvest is een bedrag opgehaald via crowdfunding. Het project kreeg ook
een financiële bijdrage van de Gemeente Amsterdam en vanuit het Heritage Lab van ACIN.
Amsterdams Kleinkunst Festival
In 2017 bestond het Amsterdam Kleinkunst Festival 30 jaar. Het festival zet zich in voor
talentontwikkeling. Daarom is het passend dat dit is gevierd op basis van plannen van studenten van
de Reinwardt Academie. De studenten ontwikkelden een tentoonstelling met allerlei randactiviteiten in
Theater Bellevue. Daarnaast zorgden zij ervoor dat ook een jongere doelgroep (18-27 jaar) actief
deelnam aan dit twee weken durende festival.
Publicatie ‘Straatwaarden’
In de omgang met erfgoed ontstaan meer en meer maatschappelijke praktijken die vragen om nieuwe
sociaal-duurzame benaderingen. Dat was een van de conclusies van het Straatwaarden-onderzoek
van de Reinwardt Academie. Over dergelijke vragen publiceerde de academie in juni 2017 het boek
‘Straatwaarden: in het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken’.
Hierin wordt verslag gedaan van het onderzoeksproject over de opkomst van nieuwe, meer
participatieve en duurzame praktijken in onze omgang met erfgoed en de publieke ruimte. Deze
publicatie vormde de opmaat voor de Erfgoedarena van 20 september 2017.
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Nationale Wetenschapsagenda
NWO heeft bekend gemaakt dat in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) ruim een
ton wordt bijgedragen aan onderzoek naar emotienetwerken. Emotienetwerken is een nieuwe
methode voor de omgang met erfgoed; het idee is ontwikkeld door Prof. dr Hester Dibbits (bijzonder
hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector aan de Reinwardt Academie en Marlous
Willemsen (directeur van de Amsterdamse erfgoedinstelling Imagine IC). Het onderzoek is getiteld
‘Emotienetwerken rond Erfgoed in Educatieve settings (EmErEd)’ en onderzoekt de komende twee
jaar een nieuw ontwikkelde methode waarbij jongeren, leraren en erfgoedwerkers samen hun
uiteenlopende emoties rond erfgoed-items inzichtelijk maken. Dit gebeurt onder andere in een reeks
van educatieve werkweken en kennisseminars met scholieren, waarbij de thema’s religie en religieus
erfgoed centraal staan.
Lectoraat en Erfgoedarena’s
Erfgoedarena’s
In de elfde jaargang van de Erfgoedarena organiseerde de Reinwardt Academie zes debatavonden:
- 18 januari 2017: “This religion business”. Religie is actueel, vaak in het nieuws en onderwerp van
verhit debat. Wat betekent dit voor erfgoedwerk?
- 15 februari 2017: "Herdenken - hoe lang eigenlijk?" Tijdens deze editie staat herdenken centraal.
- 12 april 2017: “Money focused? Cultural entrepreneurship and change of perspectives”. Wat
betekent ondernemerschap in de culturele sector? (Samenwerking met internationale partners in
het Erasmus+ project EMPHOS (Empowering Museum Professionals and Heritage Organizations
Staff by cultural entrepreneurship training and research)).
- 20 september 2017: “Erfgoed van onderop: wie worden de experts in het nieuwe
maatschappelijke speelveld?
- 11 oktober 2017: "10 jaar Erfgoedarena? Hubs!". Tien jaar en 65 Erfgoedarena's later kijken we
waar we staan en welke opties zich voor de toekomst aandienen.
- 22 november 2017: “Erfgoedarena – Erfgoedwijsheid”. Erfgoedwijsheid zorgt ervoor dat mensen
zich bewust, kritisch en actief in een door en door ‘vererfgoediseerde’ samenleving bewegen.
Reinwardt Memorial Lecture
Salvador Muñoz-Viñas hield dit jaar de tiende editie van de Reinwardt Memorial Lecture. Muñoz-Viñas
is hoogleraar conservering aan de Polytechnische Universiteit van Valencia, Spanje. Hij besprak in
zijn lezing ‘Preserving the spirit of things. A look into the transactional nature of heritage conservation’
de filosofische en ethische aspecten van erfgoedconservering. Behoud van erfgoed is zijns inziens
maar ten dele een wetenschappelijke activiteit. Actieve en passieve conservering tasten voorwerpen
nu eenmaal aan. Behoudsbeslissingen zijn dan ook compromissen tussen verschillende waarden, in
een mix van opvattingen over waarheid en alledaags opportunisme. Muñoz Viñas pleitte voor de
erkenning van de ‘transactionele aard van behoud’.
Lectoraatsprogramma
Het lectoraat hanteert twee onderzoekslijnen: ‘Erfgoedwijsheid en emotienetwerken’ en
‘Straatwaarden’. Deze lijnen zijn in 2017 verder gebracht en hebben tot uiteenlopende activiteiten
geleid. Voorbeelden zijn in het voorgaande benoemd.
Internationalisering
In 2017 jaar hebben trainingen plaatsgevonden in onder meer Maleisië (Sarawak), Rusland (Moscow)
en Zuid-Afrika. De opdrachtgevers zijn divers, onder meer lokale musea en
hogescholen/universiteiten.
Ook heeft een aantal docenten trainingen voor museumprofessionals in Beijing en Xi’an (China)
uitgevoerd. De trainingen zijn de uitvoering van het Memorandum of Understanding dat eerder, samen
met Dutch Culture en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, werd afgesloten. Bijzondere partner in
het project in Beiijng was het Rijksmuseum.
Verschillende musea en erfgoedinstellingen in Indonesië hebben aangegeven behoefte te hebben aan
het vergroten van kennis op het gebied van erfgoedbeheer en museummanagement. In opdracht van
de Nederlandse ambassade en het Indonesische Ministerie van Cultuur ontwikkelde de Reinwardt
Academie een meerjarig trainingsprogramma (2018-2021). De academie werkt hierbij samen met
partnerorganisaties Heritage Hands On, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en lokale partners.
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De trainingen zijn gericht op duurzame kennisoverdracht en bestemd voor Indonesische
erfgoedprofessionals in een middenmanagementpositie.
Eind november bracht lector Riemer Knoop een werkbezoek aan de particuliere Universidad
Externado in Bogota, Colombia. Hij was hier uitgenodigd om het eerste experimentele semester van
een nieuwe postgraduate Museologie af te sluiten. Dit deed Knoop in de vorm van meerdere lezingen
tijdens een seminar van vijf dagdelen. Oud-masterstudent William Gamboa is course director.
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).
In april 2017 is een Erfgoedarena georganiseerd met alle internationale partners van dit project.
Master of Museology
Er zijn in september 2017 zeventien studenten gestart. De groep is divers in nationaliteit (10),
vooropleiding (kunst tot MBA) en leeftijd (mid-twintig tot vijftig).
Het studiejaar is begonnen met een teambuilding week in Groningen voor alle studenten en docenten.
Artist in Residence Nick Shepherd was aanwezig in het kader van het AIR-programma en
presenteerde zijn ‘wandelen als methode van onderzoek en reflectie’. Hij speelt ook een rol tijdens de
Winter School. Dit programma speelde zich zal af in Artis waar de studenten zich verdiepten in de rol
van de verschillende collecties (zoölogisch, botanisch en etnografisch) en de (lichamelijke) beleving
van de wandelroute.
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Academie voor Theater en Dans in 2017
Directie: Jan Zoet
If we trust that art matters,
if we learn from everyone,
if we think artists contribute to shape the world,
how will we act?
Omdat de Academie voor Theater en Dans (ATD), zoals in bovenstaande missie geformuleerd, een
kunstschool wil zijn waar iedereen van elkaar leert, heeft ze in het begin van studiejaar 2017-2018 na
een lange voorbereiding haar organisatie veranderd. Zelforganisatie is het uitgangspunt van de
nieuwe organisatie waarin de opleidingen samen met de ondersteunende afdelingen verantwoordelijk
zijn voor het reilen en zeilen van het onderwijs. Zij worden daarbij ondersteund door de directeur en
het ‘team bedrijfsvoering’, dat bestaat uit hoofden en stafmedewerkers, verantwoordelijk voor de
dagelijkse bedrijfsvoering. Besluiten die meerdere opleidingen en afdelingen aangaan, worden
genomen in de verschillende ‘domein-overleggen’: Theater, Dans en DAS Graduate School.
Academie-brede besluiten of opleidingsoverstijgende zaken komen aan de orde in het ‘Academie
Bestuur’ waarin, naast de directeur en de lector, vertegenwoordigers van de domeinen en het team
bedrijfsvoering zitting hebben.
Het doel van de organisatieverandering is - door de lagen van de organisatie heen - beter met elkaar
het gesprek te voeren over wie we willen zijn en de beslissingen die we nemen, over de visie die we
hebben op onderwijs, de kunsten en de samenleving.
Studenten en medewerkers worden nadrukkelijk betrokken: er zijn platforms en werkgroepen waaraan
zij kunnen deelnemen. Daarnaast is de medezeggenschap, waarvan de taken en bevoegdheden
wettelijk zijn uitgebreid, nieuw leven ingeblazen met een vernieuwde Academieraad en
Opleidingscommissies (OC’s) van de opleidingen Theater, Dans en DAS (Graduate School).
Sociale veiligheid
De ♯metoo discussie heeft binnen de academie veel losgemaakt. Er waren in de media onthullingen
(voor een deel nieuwe) van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag in het verleden en een cultuur
binnen de school die dit zou hebben laten gebeuren. De academie heeft (opnieuw) sterk benadrukt
dat dergelijk gedrag onacceptabel was én is. Daarnaast heeft ze aan iedereen die daar behoefte aan
had, de gelegenheid gegeven in een veilige situatie ervaringen te delen en met elkaar te bespreken.
En er is vervolgens uitvoerig aandacht besteed aan de vraag hoe we met elkaar een cultuur in de
school kunnen borgen, waarin vertrouwen en respect vanzelfsprekend zijn. We hebben vastgelegd dat
ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag, en intieme relaties tussen docenten en studenten, of
tussen medewerkers die in een onderlinge afhankelijkheidsrelatie verkeren, binnen de academie niet
acceptabel en dus niet geoorloofd zijn. Daarnaast zijn zowel voor studenten als medewerkers tips
geformuleerd en verspreid wat ze moeten doen bij grensoverschrijdend gedrag. Omdat we willen dat
dit nooit meer gebeurt.
Keuzegids
De ATD is trots dat alle vier de in het croho geregistreerde bacheloropleidingen in de Keuzegids hbo
het stempel 'topopleiding' hebben gekregen. Dans kreeg een score van 96 (op de 100), Docent Dans
90, Theater behaalt 88 en Theaterdocent scoort 86. De studenten zijn tevreden met het onderwijs dat
de academie hen biedt en de mate waarin het aansluit op de beroepspraktijk. Het onderwijs wordt
telkens weer aangepast en loopt voor een deel vooruit op de belangrijkste ontwikkelingen in het
toekomstige werkveld van onze studenten.
Nieuwe naam Techniek en Theater
De Opleiding Techniek en Theater kreeg een nieuwe naam: Design & Technologie. Dit om de grote
veranderingen, zowel binnen de opleiding als in het werkveld, te markeren en een ander type
studenten aan te trekken. Moderne technologie en digitale middelen maken theatertechnici steeds
meer tot ontwerpers en uitvinders, waardoor er binnen de opleiding nu meer aandacht wordt besteed
aan het creatieve en scheppende aspect van techniek. Alumni zijn werkzaam als allround technisch
producenten, maar ook en steeds meer als specialisten in het ontwerpen van licht, geluid en video.
Niet alleen in de podiumkunsten, maar ook bij bedrijven voor grote evenementen.
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Binnen dezelfde opleiding was de verbetering van de doorstroom vanuit het mbo al jarenlang een
aandachtspunt. Vanaf het studiejaar 2017-2018 hebben we daarom een verkort hbo-programma
ontwikkeld: de Associate Degree Technische Productie - de eerste Associate Degree binnen de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Deze tweejarige opleiding leidt uitvoerende
theatertechnici en stage-managers op, die doorstromen vanuit de mbo-opleidingen Podium- en
Evenemententechniek, tot leidinggevende theatertechnici.
Nieuwe master
In 2017 werd het nieuwe masterprogramma DAS Creative Producing geïnitieerd naar aanleiding van
een duidelijke behoefte vanuit het werkveld en een aantal proefmodules waarvoor veel belangstelling
was. Deze master is bedoeld voor projectleiders, producenten of zakelijk leiders die werkzaam zijn in
de kunstensector en die met nieuwe, innovatieve modellen en structuren een duurzame verbinding tot
stand willen brengen tussen kunstenaars, publiek en financiers. Na het succesvol doorlopen van de
Toets Nieuwe Opleiding in het voorjaar van 2018, zal deze nieuwe master met circa 10 studenten in
het studiejaar 2018-2019 van start gaan. DAS Creative Producing zal, naast de masterprogramma’s
DAS Theatre en DAS Choreography, deel uitmaken van DAS Graduate School. Hierin zijn ook DAS
Research en ‘Third’ ondergebracht, een onderzoeksprogramma met als doel theatermakers en
choreografen voor te bereiden op een universitaire PhD of Research Fellowship-programma.
Samenwerking en projecten
Er werd veel samengewerkt met festivals en andere initiatieven. Studenten van de opleidingen Regie,
Scenografie, Moderne Theaterdans, Productie Podiumkunsten, Theaterdocent en Design &
Technologie werkten mee aan het Opera Forward Festival van de Nationale Opera.
Met een uitgebreid programma rondom nieuwe kunsten en ideeën en met toonaangevend nieuw werk
en een volgende generatie kunstenaars verkent het Opera Forward Festival de toekomst van de
opera.
In de zomer werkten 32 studenten van 5 verschillende opleidingen (Regie, Mime, Productie
Podiumkunsten, Theaterdocent en de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie) samen met
10 adoptieouders/wijkbewoners aan de voorstelling Wijksafari maakt School in Amsterdam Noord.
Een nieuwe generatie theatermakers bivakkeerde wekenlang bij bewoners in de Banne Noord, Zuid
en Floradorp. Zij bespeelden een maand hun huizen en straten. Adelheid Roosen - al bijna 30 jaar
docent op de Academie voor Theater en Dans - droeg haar succesvolle theaterformule de WijkSafari
voor het eerst over aan studenten.
Vijf dagen lang was het ITS Festival in juni een bruisende ontmoetingsplek voor theaterstudenten,
professionals én theaterpubliek. Het publiek kon kennis maken met de nieuwste generatie
theatermakers uit Nederland, België en Canada. Door het geheel vernieuwde team werd een ander
ITS Festival neergezet dan voorgaande jaren, met een hernieuwde focus op de kunst, de inhoud en
de context.
De academie stelde een dag lang haar studio’s open voor de Eigen Werk Marathon, een avontuurlijke,
12 uur durende marathon van meer dan 20 kortere voorstellingen, gemaakt door bijna 100 studenten.
Naast grote, klassikale voorstellingen maakten veel studenten ook hun eigen, kortere voorstellingen,
een solo, een installatie of een doorlopende performance met veel ruimte voor experiment en
vernieuwing.
Speciaal voor het dertigjarig bestaan van de Nationale Balletacademie stond de jaarlijkse
eindejaarsproductie Dansers van Morgen in het teken van de Hollandse Meesters van de dans. De
voorstelling, te zien in de grote zaal van Nationale Opera & Ballet, bevatte onder meer werken van
Hans van Manen (beschermheer van de academie), Rudi van Dantzig, Toer van Schayk, Nils Christe
en Ted Brandsen, maar ook bijzondere creaties van John Neumeier en Christopher Wheeldon, die de
laatste jaren met hun balletten een prominente plek innemen binnen het repertoire van Het Nationale
Ballet.
Alle leerlingen en studenten van de Nationale Balletacademie werkten mee, van de negen- en
tienjarigen die hun opleiding pas dit schooljaar begonnen tot en met de bijzondere jonge danstalenten
die deel uitmaken van de Junior Company van Het Nationale Ballet.
Na het zien van een televisiedocumentaire over de Syrische danser Ahmad Joudeh besloot Ted
Brandsen, artistiek directeur van Het Nationale Ballet, een fonds op te richten om Joudeh naar
Nederland te halen. Joudeh werd met open armen ontvangen op de Academie voor Theater en Dans,
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waar hij een gecombineerd lesprogramma aan de Nationale Balletacademie en de opleidingen
Moderne Theaterdans en Urban Contemporary (JMD) volgde. De overgang tussen zijn vorige
woonplaats, het door oorlog geteisterde Damascus, en Amsterdam had niet groter kunnen zijn, aldus
de 26-jarige Ahmad Joudeh:
“Het was een enorme schok. Ik dacht waar ben ik? De mensen, de levensstijl, de manier van
omgaan met elkaar, alles is anders. Mensen hier zijn heel vriendelijk. Ze lachen veel, al heeft
helaas lang niet iedereen door wat een enorm goed leven ze hier hebben. Door de oorlog heb
ik zeven jaar geen klassieke lessen kunnen volgen – mijn docent besloot destijds Syrië te
verlaten. Ik heb dus veel in te halen en werk dan ook kei- en keihard. In het begin voelde ik me,
als 26-jarige en afkomstig uit zo’n andere cultuur en situatie, echt een vreemde eend tussen al
die andere, veel jongere studenten. Maar inmiddels ben ik een van hen; iedereen is zó aardig
en hulpvaardig.”
Internationalisering
Internationalisering is op de Academie voor Theater en Dans een veelzijdig onderwerp. De
verschillende opleidingen hebben veel internationale contacten en verbindingen. Een flink aantal van
de studenten en docenten zijn afkomstig uit het buitenland en studenten lopen regelmatig een
internationale stage of nemen, net als docenten, deel aan internationale uitwisselingsprogramma’s.
Om studenten en docenten nog meer informatie en betere begeleiding/coaching te bieden en hen te
ondersteunen bij het aanvragen van beschikbare beurzen die internationale uitwisseling mogelijk
maken, heeft de academie de ATD International Desk opgericht. María Inés Villasmil
(dansopleidingen) en Tom Willems (theateropleidingen) zijn aangesteld als coördinatoren
internationalisering en werken, in samenwerking met de directeur en de lector, aan de ambities van de
academie op internationaal gebied.
Nieuwe opleiding voor hedendaagse dans
Bojana Bauer is benoemd tot artistiek leider van de nieuwe hedendaagse dansopleiding (werktitel) die
vanaf het studiejaar 2019-2020 van start gaat. De huidige opleidingen hedendaagse dans: Moderne
Theaterdans en Urban Contemporary (JMD), gaan op in deze nieuwe opleiding, die zich richt op
veelzijdige, co-creërende dansers in de volle breedte van de podiumkunsten, van hiphop tot avantgarde. Samen met de bestaande teams wordt dit studiejaar het curriculum ontwikkeld. De nieuwe
opleiding heeft de ambitie interdisciplinair en veelzijdig te zijn en bij te dragen aan de ontwikkeling van
de hedendaagse dans, performance en theater door op een eigenzinnige wijze formele en informele
stijlen te combineren.
IDLAb
Het nieuw opgerichte International Digital Lab (IDLab) ging van start en organiseerde met de opleiding
Design & Technologie en de afdeling Beeldmedia een workshop waarbij eerstejaars studenten een
week lang konden experimenteren met digitale technieken onder begeleiding van de
kunstenaars/technici van PIPS:lab. Ook werd de VRacademy.amsterdam gepresenteerd in het kader
van de samenwerking met de VRDays&VRBase.
Gezamenlijke introductie
Voor de eerste keer werd een gezamenlijke Entreeweek voor alle eerstejaars van de academie.
georganiseerd. Studenten van verschillende opleidingen leerden elkaar kennen, met als inzet dat ze
elkaar later in hun opleiding beter weten te vinden om met elkaar samen te werken. De Entreeweek
en Wastelands, een roostervrije week waarin studenten een andere ATD-opleiding kunnen leren
kennen, zal komend jaar verder worden ontwikkeld.
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Master Kunsteducatie in 2017
Studieleider: Jappe Groenendijk
Inleiding
Het jaar 2017 stond voor de master Kunsteducatie in het teken van zowel continuering als
verandering. De opleiding is succesvol geaccrediteerd en werd wederom goed beoordeeld in de
Keuzegids Masters – hieruit spreekt een duidelijke waardering voor het huidige beleid. Daarnaast was
er de nodige verandering: de herpositionering binnen de Breitner Academie, de verhuizing naar
Grootlab en de aanstelling van een nieuwe studieleider.
Accreditatie
Op 15 en 16 mei 2017 is de Master Kunsteducatie gevisiteerd door een commissie van AeQui. Alle
vier de standaarden van het NVAO-kader zijn met goed beoordeeld. Het totaaloordeel van de
visitatiecommissie over de opleiding is dan ook goed.
Nationale Studenten Enquête
De opleiding werd wederom goed beoordeeld in de NSE 2017. De studenten zijn positief over o.a. de
docenten, het programma en de wetenschappelijke vorming.
Studieleiding
Per 1 september is Jappe Groenendijk aangesteld als nieuwe studieleider van de master. Hij was
sinds 2012 aan de opleiding verbonden als docent Kunstfilosofie.
Op dinsdag 19 september nam Maria Wüst – na ruim tien jaar – afscheid als studieleider. In een volle
academiezaal woonden collega’s, alumni en studenten een afwisselend programma bij, met een
bijzondere Mariaprocessie, lezingen, speeches en muziek.
Vanaf 1 november 2016 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.
Herpositionering en verhuizing
Per 1 september is de master Kunsteducatie in bestuurlijke en organisatorische zin ondergebracht bij
de Breitner Academie. Door deze herpositionering binnen een academie is de opleiding ingepast in de
reguliere bestuursvorm van de opleidingen aan de AHK.
Het inhoudelijk-strategisch beleid op hoofdlijnen wordt echter gedelegeerd aan een programmaraad,
bestaande uit de directeur van de Breitner Academie (voorzitter), de directeuren van de Academie
voor Theater en Dans, het Conservatorium van Amsterdam, de Filmacademie en de Reinwardt
Academie (leden) en het lectoraat Kunsteducatie (advies). Het interdisciplinaire karakter van de
opleiding blijft zo gegarandeerd.
Tegelijkertijd met deze bestuurlijke verandering vond ook een fysieke verhuizing van de opleiding
plaats: van de Academie van Bouwkunst aan het Waterlooplein naar Grootlab in Amsterdam-Noord,
waar ook de Breitner Academie en de DAS Graduate School gevestigd zijn. Op maandag krijgen de
studenten les binnen de omgeving van de DAS Graduate School en op dinsdag binnen de Breitner
Academie.
Toezicht en advies
Vanaf het nieuwe studiejaar is de medezeggenschap van de master Kunsteducatie niet langer
ondergebracht bij de Hogeschoolraad (HR), maar bij de faculteitsraad (FR) van de Breitner Academie
waarin een docent en een student van de master zitting nemen. Daarnaast is er een
opleidingscommissie waarin een docent, een eerstejaars en een tweedejaars student zijn
vertegenwoordigd.
Commissie van Advies
De Commissie van Advies is in 2017 één keer samengekomen en bestond in 2017 uit:
Peggy Brandon, directeur Mocca Amsterdam
Lenie van den Bulk, senior onderzoek cultuureducatie LKCA
Antoine Gerrits, senior consultant Vereniging CultuurProfielScholen
Brit Thomassen, educatiemedewerker EYE
Saundra Williams, Manager Bedrijfsvoering Bijlmerparktheater
Floor den Uyl, alumna, docent beeldend
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Lorentine van Tijn, alumna, docent theater
Tanja Kerkvliet, alumna, hoofd kunst in onderwijs en samenleving, Scholen in de Kunst
Vincent Lamers, alumnus, docent muziek
Projectbureau
In 2015 werd de module Projectbureau ingevoerd. Hierin kregen de studenten zelf
verantwoordelijkheid voor hun eigen studieprogramma om zo hun ondernemende en
samenwerkingsvaardigheden verder ontwikkelen. In 2017 sprongen de studenten in op de actualiteit
(verkiezingstijd) en ontwikkelden een postercampagne over kunsteducatieve thema’s die verspreid
werden door de stad. Ook organiseerden ze een debat tijdens HALf6 in de Academie voor Theater en
Dans en schreven zij persoonlijke visiestukken die werden verzameld op de website
www.ruimtevoorkunsteducatie.nl. Sluitstuk was een symposium over diversiteit in de kunsteducatie,
ontwikkeld rondom het kernconcept van de ‘vertraagde tussenruimte’ van keynote spreker prof. Halleh
Ghorashi.
Studenten
In 2017 zijn er 19 studenten afgestudeerd van de master Kunsteducatie en zijn 15 nieuwe studenten
aangenomen in het eerste jaar.
Alumni
Alumna Nadieh Tigchelaar (lichting 2017) werd genomineerd voor de AHK Eindwerkprijs, met haar
onderzoek naar de theaterbeleving van kinderen. Zij onderzocht met behulp van verschillende
gesprekstechnieken hoe leerkrachten met leerlingen kunnen spreken over de persoonlijke esthetische
ervaring tijdens een muziektheatervoorstelling.
Verschillende alumni van de opleiding doen momenteel (vervolg)onderzoek of publiceren met
regelmaat in vakbladen over kunsteducatie. Zo schrijven meerdere alumni met regelmaat voor
Kustzone. En momenteel zijn vier alumni werkzaam in het ontwikkelteam Kunst & Cultuur van
curriculum.nu – de curriculumherziening voor het funderend onderwijs.
Alumni- en nascholingsbeleid
In 2017 bood de master drie nascholingsprogramma’s aan voor respectievelijk docenten werkzaam in
het primair onderwijs, het voorgezet onderwijs en voor alumni van de master Kunsteducatie.
- CKV Verdiept: Tweedaagse nascholing rondom het nieuwe examenprogramma CKV voor VOdocenten en educatiemedewerkers. (De eerste editie startte november 2016 en eindigde voorjaar
2017, de tweede editie startte najaar 2017 en eindigt voorjaar 2018.)
- Ook kunstenaars koken met water: Vierdaagse nascholingscursus voor docenten (groeps- en
vakleerkrachten) uit het primair onderwijs.
- Participatie en engagement: Nascholingsprogramma kunstfilosofie voor alumni, over de relatie
tussen kunst, maatschappij en politiek.
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Studenten
Kengetallen studenten
Studentenaantallen
(peildatum 1 oktober 2017; bron: DUO)
2017

2016

BA vt

BA dt

MA

totaal

BA vt

BA dt

MA

totaal

123

41

-

164

116

40

-

156

-

-

274

274

-

-

269

269

Conservatorium van Amsterdam

700

-

269

969

664

-

257

921

Nederlandse Filmacademie

357

-

20

377

351

-

21

372

Reinwardt Academie

610

-

46

656

570

-

44

614

Academie voor Theater en Dans

566

-

26

592

545

-

24

569

Master Kunsteducatie

-

-

32

43

-

-

43

43

Totaal

?

?

667

3064

2.246

40

658

2.944

Breitner Academie
Academie van Bouwkunst

Verdeling man/vrouw
(peildatum 1 oktober 2017; bron: DUO)
2017

2016

man

vrouw

man

vrouw

20

144

27

129

Academie van Bouwkunst

171

103

173

96

Conservatorium van Amsterdam

596

373

566

355

Nederlandse Filmacademie

209

168

211

161

Reinwardt Academie

132

524

117

497

Academie voor Theater en Dans

242

350

222

347

3

29

3

40

1.373

1.691

1.319

1.625

Breitner Academie

Master Kunsteducatie
Totaal
Nationaliteiten
(peildatum 1 oktober 2017; bron: DUO)

* de Academie voor Theater en Dans, de Reinwardt Academie en het Conservatorium van Amsterdam kenden in 2016 en 2017
elk 1 student waarvan de status ‘nationaliteit onbekend’ is.

2017

2016

NL

EER

niet-EER

NL

EER

niet-EER

Breitner Academie

161

2

1

153

3

0

Academie van Bouwkunst

192

66

16

194

59

16

Conservatorium van Amsterdam*

396

446

126

388

406

126

Nederlandse Filmacademie

359

13

5

346

14

12

Reinwardt Academie*

623

11

21

583

13

17

Academie voor Theater en Dans*

429

132

30

415

115

39

31

1

0

40

3

0

2.191

671

199

2.119

613

210

Master Kunsteducatie
Totaal
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Aanmeldingen/toelatingen bacheloropleidingen
(peildatum 1 oktober 2017; bron: opleidingen & DUO)
2017

2016

aanmeldingen

toelatingen

aanmeldingen

toelatingen

78

62

113

49

1172

226

1313

187

579

83

588

85

-

171

-

156

1711

168

1992

149

Breitner Academie
Conservatorium van Amsterdam
Nederlandse Filmacademie
Reinwardt Academie
Academie voor Theater en Dans
Aanmeldingen/toelatingen masteropleidingen
(peildatum 1 oktober 2017; bron: opleidingen & DUO)

2017

2016

aanmeldingen

toelatingen

aanmeldingen

toelatingen

Academie van Bouwkunst

164

74

119

60

Conservatorium van Amsterdam

589

144

579

119

Nederlandse Filmacademie

50

10

63

9

Reinwardt Academie

24

17

17

10

104

12

105

12

20

15

28

19

Academie voor Theater en Dans
Master Kunsteducatie
Aantal studenten vooropleidingen
(Bron: SIS)
Nationale Balletacademie
5 o'clock class
Vooropleiding Muziek
Afdeling Jong talent

2017

2016

90

80

125

118

46

56

119

92

Gecertificeerd post hbo
(Bron: SIS)
Post hbo cursussen, gecertificeerd door het Centrum Postinitieel Onderwijs Nederland (CPION).
2017

2016

Post-hbo Muziekeducatie (M4ME)

17

25

Beroepskunstenaar in de klas (BIK)

20

19
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Rendementen
De rendementscijfer geven het aandeel van het totaal aantal studenten weer 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.
Bachelorrendement per opleiding: 1 en 2 jaar na nominale studieduur (n)
(peildatum 1 oktober 2017; bron: DUO)
Docent beeldende kunst en
vormgeving (n=4)

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

diploma na 4 jaar

48%

50%

65%

diploma na 5 jaar

62%

82%

diploma na 6 jaar

77%

Bachelor Docent muziek (n=4)

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

diploma na 4 jaar

40%

67%

65%

diploma na 5 jaar

40%

81%

diploma na 6 jaar

63%

Bachelor Muziek (n=4)

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

diploma na 4 jaar

77%

69%

74%

diploma na 5 jaar

89%

85%

diploma na 6 jaar

89%

Bachelor Film en televisie
(n=4)

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

diploma na 4 jaar

52%

61%

70%

diploma na 5 jaar

71%

79%

diploma na 6 jaar

78%

Bachelor Cultureel erfgoed
(n=4)

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

diploma na 4 jaar

14%

29%

23%

diploma na 5 jaar

50%

45%

diploma na 6 jaar

58%

Bachelor Dans (n=4)

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

diploma na 4 jaar

90%

85%

93%

diploma na 5 jaar

90%

92%

diploma na 6 jaar

90%

56

Bachelor Theater (n=4)

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

diploma na 4 jaar

54%

60%

73%

diploma na 5 jaar

74%

84%

diploma na 6 jaar

83%

Bachelor Docent dans (n=4)

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

diploma na 4 jaar

36%

55%

63%

diploma na 5 jaar

45%

71%

diploma na 6 jaar

75%

Bachelor Theaterdocent (n=4)

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

diploma na 4 jaar

33%

50%

11%

diploma na 5 jaar

50%

80%

diploma na 6 jaar

57%

Masterrendementen: 1 en 2 jaar na nominale studieduur (n)
(peildatum 1 oktober 2017; bron: DUO)
Master Muziek (n=2)

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

instroomjaar 2015

diploma na 2 jaar

69%

67%

42%

diploma na 3 jaar

70%

74%

diploma na 4 jaar

78%

Master Opera (n=2)

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

instroomjaar 2015

diploma na 2 jaar

67%

0%

0%

diploma na 3 jaar

67%

0%

diploma na 4 jaar

67%

Master Film (n=2)

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

instroomjaar 2015

diploma na 2 jaar

100%

90%

91%

diploma na 3 jaar

100%

90%

diploma na 4 jaar

100%

Master Museology (n=1,5)

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

instroomjaar 2015

diploma na 1,5 jaar

0%

0%

40%

diploma na 2,5 jaar

12%

6%

40%

diploma na 3,5 jaar

40%

36%
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DAS Choreography (n=2)

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

instroomjaar 2015

diploma na 2 jaar

100%

75%

25%

diploma na 3 jaar

100%

75%

diploma na 4 jaar

100%

DAS Theatre (n=2)

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

instroomjaar 2015

diploma na 2 jaar

20%

44%

38%

diploma na 3 jaar

80%

56%

diploma na 4 jaar

80%

Master Kunsteducatie (n=2)

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

instroomjaar 2015

diploma na 2 jaar

63%

95%

84%

diploma na 3 jaar

75%

95%

diploma na 4 jaar

75%

Rendementen masters Academie van Bouwkunst: 1 en 2 jaar na nominale studieduur (n)
(peildatum 1 oktober 2017; bron: DUO)
Master Architectuur* (n=4)

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

diploma na 4 jaar

3%

3%

3%

diploma na 5 jaar

12%

13%

diploma na 6 jaar

23%

Master
Landschapsarchitectuur* (n=4)

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

diploma na 4 jaar

12%

0%

13%

diploma na 5 jaar

12%

50%

diploma na 6 jaar

31%

Master Stedenbouw* (n=4)

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

diploma na 4 jaar

0%

0%

0%

diploma na 5 jaar

0%

40%

diploma na 6 jaar

40%

* Hoewel de rendementen bij de masteropleidingen van de Academie van Bouwkunst laag lijken, is er sprake van
een gezonde uitstroom. Het geboden onderwijs aan Academie van Bouwkunst kent immers een bijzondere vorm:
het concurrent onderwijsmodel. Als een van de weinige ontwerpopleidingen in Europa leidt de Academie samen
met het werkveld de nieuwe generaties ruimtelijk ontwerpers op: studeren wordt gecombineerd met werken (de
helft van de European Credits dient in de praktijk te worden behaald). De combinatie studie-werk betekent dat het
volgen van deze vierjarige masteropleidingen als zwaar wordt ervaren. Van de mogelijkheid een tussentijdse
time-out te nemen wordt dan ook -door een significant aantal studenten- veelvuldig gebruik gemaakt.
Bij bacheloropleidingen wordt het aandeel van het totaal aantal studenten van een instroomcohort dat na de
propedeuse het diploma haalt berekend op basis van de nominale studieduur + één jaar (definitie ontleend aan
de NVAO). Voor de masteropleidingen geldt dat het rendement wordt berekend over de volledige nominale
studieduur. Het eerste jaar bij de Academie van Bouwkunst kent een uitval van rond de 18%.
Het niveau van de afgestudeerden is onverminderd hoog en het aantal uitgereikte diploma’s stijgt:
uitgegeven diploma's 2017 = 35, uitgegeven diploma's 2016 = 20, uitgegeven diploma's 2015 = 29.
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Bindend studieadviezen propedeutische fase
(Bron:SIS)
Bindend studieadviezen
propedeutische fase

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Breitner Academie

2

1

1

Conservatorium van Amsterdam

2

1

2

Nederlandse Filmacademie

0

1

1

51

50

67

4

4

4

59

57

75

Reinwardt Academie
Academie voor Theater en Dans
Totaal
Uitkeringen afstudeersteun uit profileringsfonds
(bron: SIS)

2017
Nederlandse Filmacademie

2

Reinwardt Academie

1

Academie voor Theater en Dans

2

Totaal

5

Studie en Handicap
De AHK beschikt over een modern gebouwenbestand met goede voorzieningen voor studenten met
een lichamelijke beperking, zoals liften op verschillende plekken in de gebouwen en drempelloze
entrees. Ook in de monumentale panden aan het Waterlooplein en het Hortusplantsoen is uitgebreide
aandacht voor de toegankelijkheid. Daarnaast biedt de AHK een uitgebreid pakket aan begeleiding op
het gebied van Studie en Handicap (S+H). Deze begeleiding is in 2017 op dezelfde wijze voortgezet
als de voorgaande jaren. Het beleid van de AHK is erop gericht dat studenten met een
functiebeperking gelijke rechten hebben op een succesvol studieverloop. Niet de handicap staat
centraal, maar het wegnemen van belemmeringen om volwaardig te kunnen studeren. Van studenten
met een functiebeperking wordt verwacht dat zij zich op de hoogte te stellen van de mogelijkheden
rond Studie + Handicap en tijdig aan te geven wat zij nodig hebben, bij voorkeur bij aanvang van de
studie.
In dit verband zijn in 2017 aan het begin van het studiejaar weer introductielessen aangeboden op het
gebied van studieplanning en -management voor studenten van alle academies. Zestien studenten
hebben de bijeenkomsten bezocht. Daarnaast is aan achttien eerstejaars studenten van de opleiding
Productie Podiumkunsten van de Academie voor Theater en Dans een introductieles verzorgd over
planning en timemanagement.
Samen met het bureau StudentenPsychologen van de Universiteit van Amsterdam is opnieuw een
faalangstcursus gestart in oktober. Er namen vijftien studenten van verschillende academies aan deel.
Persoonlijke begeleiding is in 2017 gegeven aan 61 studenten, afkomstig van alle academies:
2017
Breitner Academie
Academie van Bouwkunst
Conservatorium van Amsterdam
Nederlandse Filmacademie

6
16
2
4

Reinwardt Academie

17

Academie voor Theater en Dans

16

Master Kunsteducatie
Totaal

0
61
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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 is in 2017 gestart met 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.

Internationalisering
De wereld van kunst, cultuur en erfgoed is internationaal. Internationalisering is aan de AHK altijd
ingeven door de ontwikkelingen in het vakgebied en het voorbereiden van de student op een
internationale en/of interculturele arbeidsmarkt. Het curriculum en de persoonlijke ontwikkeling van de
student staan daarbij voorop. Kwaliteit geeft de doorslag bij de selectie en toelating van studenten.
Groei of financieel voordeel voor de instelling maken geen onderdeel uit van de doelstellingen van het
beleid.
28% van de studentenpopulatie van de AHK is afkomstig uit het buitenland, waarvan 7% uit niet-EER
landen en 21% uit de EER. Aan de AHK studeren bijna evenveel studenten bij Nederlandstalige
opleidingen als bij opleidingen waarbij het onderwijs tweetalig worden gegeven.
Vanwege de inhoudelijke en vakgerichte benadering voeren de academies hun eigen
internationaliseringsbeleid. Internationaliseringsactiviteiten van de AHK betreffen onder meer de
deelname van docenten en lectoren aan internationale projecten en 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+ maakten 46 studenten en docenten gebruik van
deze mobiliteitssubsidie uit het Erasmus+-contract 2017 (budget € 53.758). 21 inkomende studenten
kwamen via het Erasmusprogramma voor een semester studeren aan de AHK, 25 gastdocenten
kwamen lesgeven. Van de studenten die naar het buitenland loopt 60% een Europese stage van
gemiddeld vijf maanden; de overigen doen een studie-uitwisseling van zes maanden.
Door de grote toename aan gastdocentschappen via dit uitwisselingsprogramma heeft de AHK dit jaar
in verhouding een beperkter deel van het Organisational Support-budget van Erasmus+ kunnen
aanwenden voor voorbereidende bezoeken aan partnerinstellingen voor toekomstige Erasmus+samenwerking, of ter voorbereiding van summer schools bij Europese partners. Ook doen stafleden
binnen dit budget monitorbezoeken bij stageplekken.
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. 46 studenten ontvingen in 2017 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.
Externe beurzen en fondsen
Holland Scholarship
De AHK stelt met 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.
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In 2017 kon de AHK veertien inkomende Holland Scholarships toekennen; de kandidaten werden
voorgedragen door de academies. Zeven uitgaande Holland Scholarships werden toegekend in de
twee aanvraagrondes van het AHK Internationaliseringsfonds in 2017.
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 Kenia.
Profileringsfonds niet-EER
AHK Talent Grant
De AHK Talent Grant, gefinancierd uit het Profileringsfonds, is bestemd voor de meest talentvolle nietEER 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 2017 kregen 21 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 volgende drie kandidaten zijn succesvol voorgedragen voor een beurs: Bente
Mars (Nederlandse Filmacademie), Rick van Veldhuizen (Conservatorium van Amsterdam) en Liora
Notoadikusumo (Nederlandse Filmacademie).
Prins Bernhard Cultuurfonds
In 2017 ontvingen de volgende studenten ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds:
Academie voor Theater en Dans:
Marijn Claes, Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie
Conservatorium van Amsterdam:
Jelmer de Moed, klarinet
Felix Peijnenborgh, hoorn
Mees Vos, hoorn
Benjamin Sars, tuba
Anne Brackman, piano
Daan Boertien, piano
Richard Chang, piano
Maren Bosma, viool
Maxime Gulikers, viool
Sofie van der Schalie, altviool
Lidewij Faber, cello
Irene Kok, cello
Rebecca Fransen, contrabas
Rick van Veldhuizen, compositie
Nederlandse Filmacademie
Liora Notoadikousumo, Productie
VandenEnde Foundation
De VandenEnde Foundation biedt beurzen voor jong talent in de podiumkunsten en film. In 2017
ontvingen de volgende studenten een werkbeurs of een beurs voor een studie in het buitenland.
Academie voor Theater en Dans:
Wisse Scheele, Nationaal Ballet Academie
Justus Schokkenbroek, Nationaal Ballet Academie
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Conservatorium van Amsterdam:
Charlotte Spruit, Jong Talent viool klassiek
Manuel Sanguino, Klassiek piano
Carter Muller, Jong Talent piano klassiek
Julius Backer, Jong Talent piano klassiek
Aidan Mikdad, Piano klassiek
Raoul Steffani, Master Opera

Arbeidsmarkt afgestudeerden
Jaarlijks neemt de AHK deel aan de Kunsten-Monitor, het landelijke onderzoek onder alumni. De
Kunsten-Monitor 2017 geeft de resultaten weer van het in het najaar van 2017 gehouden onderzoek
onder afgestudeerden van de lichting 2015-2016. In totaal deden 229 afgestudeerden mee aan het
onderzoek, een respons van 36%. De werkloosheid van afgestudeerden stijgt heel licht: van 2,3% in
2016 naar 2,7% in 2017. Het bruto uurloon blijft ten opzichte van 2016 gelijk.
Werkloosheid
2017

2016

2013-2017

Gemiddelde AHK

2,7%

2,3%

4,9%

Landelijk gemiddelde
vergelijkbare kunstopleidingen

3,2%

2,1%

4,1%

Landelijk gemiddelde hbo kunst

3,9%

2,5%

5,2%

Algemene terugblik op de opleiding
Studenten zijn ten opzichte van vorig jaar gemiddeld genomen even tevreden met de voorbereiding op
de beroepspraktijk die de opleiding biedt. 80% meent een goede basis te hebben om competenties
verder te ontwikkelen en 70% heeft een goede basis voor het uitoefenen van het beroep. De
tevredenheid over de basis die studenten hebben om te starten op de arbeidsmarkt is iets gestegen,
51% is hier tevreden over. Net als vorig jaar is ongeveer de helft van de studenten niet tevreden over
de voorlichting en voorbereiding met betrekking tot de zakelijke kant van het
beroep/ondernemerschap.
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. 60% van de afgestudeerden is
uitsluitend binnen het eigen vakgebied werkzaam. 30% werkt zowel binnen als buiten het eigen
vakgebied en 10% werkt uitsluitend buiten het eigen vakgebied. In vergelijking met 2016 zijn iets meer
afgestudeerden uitsluitend buiten het eigen vakgebied werkzaam. Uit deze gegevens kan
geconcludeerd worden dat AHK-alumni net als in voorgaande jaren in staat zijn om een carrière op te
bouwen in hun vakgebied.
AHK
Uitsluitend in eigen vakgebied werkzaam

2017
60%

Gemiddelde 2013-2017
62%

Uitsluitend buiten eigen vakgebied werkzaam

10%

9%

In eigen en buiten eigen vakgebied werkzaam

30%

29%

Functieniveau past bij opleidingsniveau

62%

64%

Scheppend/uitvoerend kunstenaar/vormgever/ontwerper

71%

70%

Docent

44%

45%

Beleidsmedewerker/management

32%

27%

Zelfstandige

58%

57%
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Functies
Het aandeel zelfstandigen is het afgelopen jaar iets gedaald, van 61% in 2016 naar 58% in 2017. Het
percentage zelfstandigen is bij de AHK gelijk aan andere kunstinstellingen die vergelijkbare
opleidingen aanbieden. Het aantal afgestudeerden dat werkzaam is in een beleidsmatige functie is
iets gestegen ten opzichte van 2016. Iets minder afgestudeerden zijn werkzaam als scheppend of
uitvoerend kunstenaar of als docent.
Algemeen kan worden geconcludeerd dat de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden aan de AHK het
afgelopen jaar ongeveer gelijk is gebleven.

Instellingstarieven
De Instellingstarieven voor 2017-2018 zijn nagenoeg ongewijzigd. De instellingstarieven die gelijk zijn
aan het wettelijk collegegeld, zijn meegestegen met indexatie die het ministerie van OCW heeft
toegepast op het wettelijk collegegeld.
2017-2018

2016-2017

Voltijd niet-EER

€ 4.875

€ 4.875

Voltijd 2e bachelor of master

€ 4.875

€ 4.875

Voltijd (overgangstarief) herinschrijver 2e bachelor

€ 4.875

€ 4.875

Deeltijd regulier bachelor en master

€ 2.006

€ 1.984

Deeltijd niet-EER bachelor en master

€ 7.950

€ 4.300

Deeltijd niet-EER master Academie van Bouwkunst

€ 7.950

€ 7.950

Deeltijd niet EER master Kunsteducatie

€ 4.300

€ 4.300

Deeltijd 2e bachelor/docentenopleidingen

€ 7.950/€ 2.006

€ 4.300/€ 1.984

Deeltijd 2e master Academie van Bouwkunst

€ 7.950

€ 7.950

Deeltijd 2e master Kunsteducatie

€ 4.300

€ 4.300

€ 10.600

€ 10.500

€ 900

€ 900

Dans

€ 1.100

€ 1.100

Muziek

€ 1.250

€ 1.200

Jong Talent muziek

€ 1.250

€ 1.200

Jong Talent Slagwerk Klassiek

€ 1.500

€ 1.500

reguliere bachelor- en masteropleidingen

niet-bekostigde opleiding
Master of Museology
Examengeld
Extraneus
Vooropleidingen
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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 AHK is in 2017 doorgegaan met de voorbereiding op de invoering van de wet Deregulering
Beoordeling Arbeidsrelaties. Het proces waarlangs de inhuur van de voor het onderwijs bij de AHK zo
belangrijke externe experts plaatsvindt, is gestroomlijnd. De mogelijke contractvormen zijn helder in
beeld gebracht en het geheel is afgestemd met de Belastingdienst. Ook al lijkt de daadwerkelijke
invoering c.q. handhaving van de wet in de huidige vorm niet meer actueel, de AHK is goed
voorbereid op eventuele toekomstige regelgeving rond dit thema. De inzet van ervaren professionals
uit de beroepspraktijk is onverminderd noodzakelijk, zo zal ook blijken uit de cijfers in dit jaarverslag.
Zoals gebruikelijk blijft de omvang van het personeelsbestand tamelijk stabiel: in fte’s gerekend is de
toename niet meer dan 0,6%. In aantallen personen is de verschuiving soms wat groter, zoals bij het
aantal docenten van de Reinwardt Academie. Omdat dit steeds kleine aanstellingen betreft
(gastdocenten die in dienst komen), is het effect in fte beperkt.
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

onderwijs

ondersteuning

totaal

2017

2016

2017

2016

2017

2016

29

27

12

11

42

38

9

8

24

21

33

29

318

315

62

65

380

380

Nederlandse Filmacademie

42

38

36

39

78

77

Reinwardt Academie

39

31

23

21

62

52

144

142

65

56

209

205

8

12

82

82

88

94

571

556

299

292

870

848

Academie van Bouwkunst
Conservatorium van Amsterdam

Academie voor Theater en Dans
Algemeen2
Totaal1

*1 Omdat sommige medewerkers aan meer dan één academie 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.

64

Medewerkers met dienstverband
(fte)
Breitner Academie

onderwijs

ondersteuning

totaal

2017

2016

2017

2016

2017

2016

14,4

13,6

8,1

8,0

22,5

21,6

2,4

2,4

15,7

14,4

18,1

16,8

Conservatorium van Amsterdam

125,0

124,3

43,9

43,7

168,9

167,9

Nederlandse Filmacademie

27,8

29,0

30,0

29,9

57,8

59,0

Reinwardt Academie

24,1

22,8

17,2

17,3

41,3

40,2

Academie voor Theater en Dans

70,8

70,8

44,5

43,3

115,3

114,1

Algemeen

5,7

6,0

69,6

70,7

75,3

76,6

270,2

268,9

229,0

227,2

499,1

496,1

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 bijna 22% van het onderwijs voor hun rekening (een lichte stijging
ten opzichte van 2016, toen het percentage 21% bedroeg). Er zijn belangrijke verschillen per academie.
In onderstaande tabel zijn deze freelancers opgenomen.
Onderwijsgevend personeel (fte)
Breitner Academie

14,4

freelance
1,2

totaal
15,6

% freelance
7,9%

2,4

11,0

13,4

82,1%

Conservatorium van Amsterdam

125,0

10,2

135,2

7,6%

Nederlandse Filmacademie

27,8

11,8

39,6

29,7%

Reinwardt Academie

24,1

5,6

29,7

18,9%

Academie voor Theater en Dans

70,8

34,7

105,5

32,9%

Algemeen

5,7

0,7

6,4

10,8%

270,2

75,2

345,4

21,8%

Academie van Bouwkunst

Totaal

loondienst

Verhouding vast en tijdelijk personeel
Sinds 2015 is er sprake van een geleidelijke toename van het aandeel vaste contracten. Was in 2014
het percentage vast nog ruim 70%, inmiddels is dat opgelopen naar 74%. Een gevolg van zowel de
Wet Werk en Zekerheid als van het beleid van de AHK om waar mogelijk medewerkers zekerheid te
bieden.
Verhouding vast en tijdelijk personeel
(fte)

vast

tijdelijk

totaal

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Breitner Academie

19,3

15,5

3,2

6,1

22,5

21,6

Academie van Bouwkunst

12,0

11,7

6,1

5,1

18,1

16,8

Conservatorium van Amsterdam

110,1

105,5

58,8

62,4

168,9

167,9

Nederlandse Filmacademie

55,1

46,3

2,7

12,7

57,8

59,0

Reinwardt Academie

35,9

36,6

5,4

3,6

41,3

40,2

Academie voor Theater en Dans

90,1

84,4

25,2

29,7

115,3

114,1

Algemeen

53,4

59,2

21,9

17,4

75,3

76,6

Totaal

369,3

358,9

129,9

137,2

499,1

496,1
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Verhouding vast en tijdelijk
personeel (%)

vast

tijdelijk

vast

2017

tijdelijk

2016

Breitner Academie

85,8%

14,2%

71,7%

28,3%

Academie van Bouwkunst

66,4%

33,6%

69,8%

30,2%

Conservatorium van Amsterdam

65,2%

34,8%

62,9%

37,1%

Nederlandse Filmacademie

95,4%

4,6%

78,5%

21,5%

Reinwardt Academie

86,8%

13,2%

91,1%

8,9%

Academie voor Theater en Dans

78,1%

21,9%

74,0%

26,0%

Algemeen

70,9%

29,1%

77,2%

22,8%

Totaal

74,0%

26,0%

72,4%

27,6%

Verhouding man-vrouw
Het aantal vrouwen in een functie met schaal 13 of hoger is ongewijzigd ten opzichte van 2016,
namelijk 30. In procenten gemeten is er een lichte toename, van 35,7% naar 36,6%.
Gelet op de gangbare streefnorm van 30% vrouwen in hogere functies is er geen aanleiding voor
specifieke beleidsmaatregelen.
Verhouding man-vrouw (%)

mannen

vrouwen

mannen

2017

vrouwen
2016

Breitner Academie

41,3

58,7

41,5

58,5

Academie van Bouwkunst

55,8

44,2

55,2

44,8

Conservatorium van Amsterdam

68,2

31,8

68,9

31,1

Nederlandse Filmacademie

52,8

47,2

51,9

48,1

Reinwardt Academie

31,8

68,2

32,1

67,9

Academie voor Theater en Dans

44,4

55,6

45.7

54,3

Algemeen

43,3

56,7

43,8

56,2

Totaal

55,0

45,0

55,4

44,6

Leeftijdsverdeling personeelsbestand
De verschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd heeft ook bij de AHK duidelijk effect: het aandeel
medewerkers in de categorie 65 jaar of ouder is bijna verdubbeld: van 3,5% in 2016 naar 6,3% in
2017. Ook het percentage medewerkers in de groep van 25-34 is licht gestegen, in overige
leeftijdscohorten is er sprake van een beperkte teruggang.
Leeftijdsverdeling (%)

0-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Breitner Academie

0

7,5

27,5

37,5

25,0

2,5

Academie van Bouwkunst

0

12,1

21,2

39,4

27,3

0

0,5

11,3

19,5

25,0

34,5

9,2

0

9,0

19,2

30,8

41,0

0

1,6

4,8

32,2

30,7

24,2

6,5

0

9,6

15,3

29,7

38,7

6,7

Algemeen

1,1

14,3

28,6

31,0

22,6

2,4

Totaal

0,5

9,9

21,1

28,5

33,7

6,3

Conservatorium van Amsterdam
Nederlandse Filmacademie
Reinwardt Academie
Academie voor Theater en Dans
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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. Wel valt op dat het verzuim bij de
ondersteuning is gedaald, terwijl het bij de onderwijsgevenden is gestegen, waardoor het verschil
tussen beide categorieën minder groot is dan de afgelopen jaren. Nadat in 2016 het verzuim bij de
Reinwardt Academie naar een redelijk niveau was gedaald is in 2017 het verzuim opnieuw gestegen.
Om uiteenlopende redenen is er zowel bij onderwijsgevenden als bij ondersteuners sprake van
bovengemiddeld langdurig verzuim, in de meeste gevallen als gevolg van niet-werkgerelateerde
oorzaken.
Langdurige ziektegevallen worden besproken in het sociaal medisch overleg, waaraan de bedrijfsarts,
de leidinggevende en de adviseur P&O deelnemen. In 2017 vindt het sociaal medisch overleg acht
keer plaats.
Ziekteverzuim (%)

2017

2016

2015

Onderwijs

2,80

2,48

2,33

Ondersteuning

4,05

4,70

4,70

Totaal AHK

3,20

3,27

3,16

Totaal hbo

n.n.b

4,1

4,0

Ziekteverzuim per academie (%)

2017

2016

Breitner Academie

2,51

2,24

Academie van Bouwkunst

3,07

2,50

Conservatorium van Amsterdam

2,06

2,51

Nederlandse Filmacademie

3,08

3,22

Reinwardt Academie

7,43

4,90

Academie voor Theater en Dans

3,49

3,52

Algemeen

4,88

5,77

Totaal

3,20

3,27

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

ondersteuning

2,04

3,82

Academie van Bouwkunst

0,36

4,19

Conservatorium van Amsterdam

2,07

2,05

Nederlandse Filmacademie

3,55

2,58

Reinwardt Academie

7,01

7,91

Academie voor Theater en Dans

3,46

3,55

Algemeen

0,00

5,35

Totaal

2,80

4,05

Ziekteverzuim gesplitst OP/NOP (%)
Breitner Academie

Arbeidsvoorwaarden
De relatief nieuwe regeling Werktijdvermindering Senioren (WS) blijft weinig populair. De steeds
verschuivende AOW-leeftijd doet medewerkers 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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Nieuw in 2017 is de Privé-ICT-regeling (PICT): medewerkers kunnen in het kader van deze regeling
met fiscaal voordeel een desktop, laptop of tablet aanschaffen. Daartoe dient een deel van het belaste
loon te worden uitgeruild voor een onbelaste vergoeding door de AHK.
In onderstaande tabel zijn de verschillende regelingen en het aantal deelnemers te zien.
Aantal deelnemers
Seniorenregeling (SOP/WS)

2017
35 (27/8)

2016
38 (30/8)

2015
36 (32/4)

Uitruil eindejaarsuitkering-reiskosten

551

523

503

Uitruil eindejaarsuitkering-vakbondscontributie

45

47

42

n.n.b.

395

380

Fietsregeling (fiscaal voordeel)

41

30

54

PICT-regeling (fiscal voordeel)

26
10 (3m/7v)

10 (1m/9v)

Zorgverzekering: korting op premie

Ouderschapsverlof

11 (3m/8v)

Arbeidsmarkttoelage
In 2017 ontvangen 11 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.
Beheersing van de uitgaven in het kader van ontslaguitkeringen
Op het moment dat medewerkers van de AHK de organisatie verlaten en een (B)WW-uitkering
aanvragen, treedt Randstad - als partner van de AHK - actief met hen in contact. De professionele en
persoonlijke begeleiders van Randstad gaan samen met deze medewerkers actief aan de slag om
hen zo goed en snel mogelijk naar nieuw werk te begeleiden. Elk traject wordt hierbij op maat
gemaakt. De AHK past deze begeleiding sinds drie jaar met succes toe. Bijna elke medewerker vindt
binnen een tijdbestek van enkele maanden tot een half jaar een nieuwe passende uitdaging en kan
zodoende haar of zijn carrière succesvol voortzetten. Dat is voor de AHK het voornaamste doel. Dat
dit de organisatie ook kosten bespaart, is een mooi bijeffect.

Medewerkersonderzoek
In 2017 is voor de zesde keer gemeten wat de medewerkers van hun werk en werkomgeving vinden.
Het Medewerkersonderzoek (MO) heeft een signalerende functie. Door het onderzoek eens in de twee
jaar af te nemen, kan bekeken worden of er vooruitgang geboekt is op die terreinen, waar in het vorige
onderzoek verbeterpunten werden geconstateerd – en of de sterke punten uit eerdere onderzoek
onverminderd sterk scoren.
Ten opzichte van 2015 zijn vragen toegevoegd over diversiteit en duurzame inzetbaarheid.
De thema’s van de vragenlijst zijn:
 Kwaliteit en beeld van de academie en het onderwijs
 Werksfeer/cultuur
 Eigen functie/functioneren
 Organisatie en leiding academie
 Sector/afdeling
 Arbeidsvoorwaarden en arbo-zorg.
Voorts is er een groep vragen over “overige onderwerpen” zoals het hebben of wensen van contacten
met collega’s van andere academies, internationalisering en dienstverlening door P&O en ICT.
De lijst wordt afgesloten met een tweetal vragen naar de algehele tevredenheid. Aan het eind van de
vragenlijst is er ruimte om opmerkingen te maken.
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In 2017 heeft de Reinwardt Academie niet deelgenomen. De nieuwe peiling is op uitdrukkelijk verzoek
van de medewerkers uitgesteld omdat de academie nog midden in een proces zit dat was gestart als
gevolg van de voorgaande onderzoeken. De in deze samenvatting vermelde resultaten voor de AHK
in 2015 zijn voor de vergelijkbaarheid geschoond van de scores van de Reinwardt Academie.
Respons
De respons was in 2017 gelijk aan die in 2015: in beide jaren 39%. De kleinere academies en het
Servicebureau scoren 50% of ruim daarboven, bij het Conservatorium en de Academie voor Theater
en Dans blijft de deelname beperkt tot respectievelijk 26% en 31%. Op deze instituten werken veel
docenten met een klein dienstverband en die doen, zo blijkt telkens, zelden mee. Van de docenten
met een dienstverband van 0,4 fte of meer heeft ruim 50% wel deelgenomen. Ook een bekend
verschijnsel is dat algemeen ondersteunend personeel massaal meedoet: 94% dit keer. Het
onderwijsondersteunend personeel komt tot 54% deelname.
Resultaten per thema
Er kon worden gescoord op een vijfpuntsschaal, waarbij een score onder de 3,0 een aandachtspunt is
en 4,0 een echt goed resultaat. Gemiddeld over de hele AHK scoren alle thema’s een 3,8 of hoger.
Op de afzonderlijke instituten komt geen enkel thema onder de 3,6. Dat is beter dan in 2015, toen 3,4
nog de ondergrens was.
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van gemiddelden per thema over de jaren 2013 – 2015 2017 in beeld gebracht, gemeten over de hele AHK:
1

2

3

4

5

Kwaliteit en beeld
Werksfeer en cultuur
Eigen functie/ functioneren
Organisatie en leiding
Afdeling
Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden

2013

2015

2017

Opvallend is dat t.o.v. 2013 bij alle thema’s de tevredenheid is toegenomen.
Algemene tevredenheid
De algemene tevredenheid van de AHK-medewerkers komt tot uitdrukking in het antwoord op de
vraag: ‘Al met al ben ik tevreden over mijn werk’. In grafiek 2 wordt weergegeven in welke mate
medewerkers tevreden zijn met hun werk.
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Grafiek 2: Algemene tevredenheid werk uitgesplitst naar academie
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84% is tevreden of zeer tevreden met het werk bij de AHK, slechts 4% is al met al niet tevreden. In
2015 was het eerste cijfer nog 80%, het laatste 6%. Het Conservatorium van Amsterdam en
Nederlandse Filmacademie kennen de meeste tevreden medewerkers, zo rond de 90%. Het
Servicebureau de minste, maar nog altijd ruim boven de 70%. De overige academies zitten er
tussenin.

Professionalisering
Professionaliseringsplan
Het professionaliseringsplan dat in 2014 is opgesteld, vormt ook in 2017 de basis voor
professionaliseringsactiviteiten. 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.
In 2018 zal geëvalueerd worden hoe de AHK er vier jaar na het verschijnen van het eerste
professionaliseringplan wat dit betreft voor staat.
Centrale professionaliseringsactiviteiten
Een belangrijke centrale professionaliseringsactiviteit in 2017 was de intensieve begeleiding van de
medewerkers bij de overgang naar Office 365.
Docentprofessionalisering
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Docentprofessionalisering is en blijft een speerpunt voor de AHK met het oog op het verbeteren van
de onderwijskwaliteit. De interfacultaire didactische cursus ‘Docenten in gesprek’ is in 2017 opnieuw
aangeboden en meerdere docenten hebben het certificaat Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid
behaald. Er heeft de afgelopen jaren een inhaalslag plaatsgevonden, waardoor de belangstelling nu
wat is afgenomen. Uiteraard blijven er wel steeds nieuwe docenten komen voor wie de cursus
relevant is.
Ook aan de kwaliteit van docenten op het terrein van toetsen en beoordelen wordt gewerkt door
deelname aan de trajecten voor Basis en Senior Kwalificatie Examinering (BKE/SKE)
Op academieniveau wordt steeds meer geïnvesteerd in zaken als het geven en ontvangen van
feedback, teamontwikkeling etc.
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. Op dit moment wordt er meer geld aan
promotievouchers besteed dan het bedrag dat jaarlijks in de begroting is opgenomen. Dat is een teken
dat het instrument goed wordt benut.
In 2017 liepen er drie promotievouchers door en twee werden er opgestart:
 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
 Marike Hoekstra, docent vakdidactiek en onderzoek (Breitner Academie), The implications of
the artist teacher on pedagogical practice
 Gwenoelle Trapman, artistiek leider Opleiding Productie Podiumkunten (Academie voor
Theater en Dans), It’s all about relationships, or is it something else?
 Arnold Marinissen, hoofdvakdocent slagwerk en onderzoekscoördinator Master of Music
(Conservatorium van Amsterdam), The digital audio workstation (DAW) as an imaginary
performance space: Music creation at the crossroad of composition, performance and
production.
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.
Middelen
In totaal heeft de AHK in 2017 ruim € 700.000 besteed aan professionaliseringsuitgaven, ofwel 2,6 %
van het getotaliseerde jaarinkomen. Wat betreft de toekenning van uren voor professionalisering
houdt de AHK zich aan het basisrecht zoals opgenomen in de cao-hbo. Gezien het grote aantal
docenten met een relatief kleine aanstelling, die toch recht hebben op 40 uur voor professionalisering
- evenveel als een fulltimer - leidt dat wel tot een wat groter beslag op de middelen dan het landelijk
gemiddelde van 3%, te weten 3,5% van het getotaliseerde jaarinkomen.
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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.
In 2017 zijn vier beroepschriften ontvangen, in alle gevallen betrof het een negatief bindend
studieadvies bij de Reinwardt Academie. In één van deze zaken werd een minnelijke schikking
bereikt, doordat de opleiding het studieadvies introk op basis van aanvullende informatie van de
student. In een andere zaak trok de student het beroep in naar aanleiding van het schikkingsgesprek.
In één zaak kwam het tot een zitting. Het Cobex verklaarde dit beroepschrift ongegrond. Een vierde
beroepschrift werd door het Cobex niet ontvankelijk verklaard.
Klachten en geschillen
Er zijn in 2017 geen klachten ingediend en er worden door het College van Bestuur geen zaken
voorgelegd aan de Geschillenadviescommissie.
Klachtencommissie ongewenst gedrag
De commissie bestaat uit een externe voorzitter, een externe plaatsvervangend voorzitter en een
aantal leden, werkzaam bij de AHK. Er zijn in 2017 geen klachten ingediend.
Vertrouwenspersonen
Er zijn vier interne vertrouwenspersoon en een externe. 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 2017 ontvingen de vertrouwenspersonen negenentwintig meldingen (in 2016: tweeëntwintig, in
2015: veertien en in 2014: twaalf), waarvan elf studenten (c.q. ouders van studenten) en achttien
medewerkers. Van de studenten traden er zes als groep op. Zij werden vertegenwoordigd door een
van hen. Daarnaast zijn er met vier medewerkers en een student vervolgcontacten geweest. Hun
meldingen vonden plaats in 2016.
De klachten van studenten varieerden van ongepast gedrag van medestudenten tot intimiderend
gedrag van docenten en moeizame relaties met de docenten.
De klachten van medewerkers hadden veelal betrekking op problemen in relaties met leidinggevenden
en stress door de organisatie- of opleidingscultuur.
Er waren geen klachten die tot een formele klachtenprocedure hebben geleid.
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 of haar 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 veel gevallen hebben klager en vertrouwenspersoon na enige tijd via e-mail nog contact
over de ontstane situatie na de interventie. In een aantal gevallen leidt dit tot een vervolggesprek.
Integriteitscode
Er waren geen nieuwe ontwikkelingen in 2017 en er zijn geen klachten ingediend.
Klokkenluidersregeling
Er waren geen meldingen in 2017.
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Faciliteiten
ICT
In 2017 heeft de AHK een grote slag gemaakt op het gebied van het verder digitaliseren van de
ondersteunende processen en het upgraden van de soft- en hardware.
Implementatie office 365
In 2017 heeft de AHK Office 365 ingevoerd voor alle medewerkers en studenten. De AHK heeft
hiermee als doel om de mobiliteit in werken en studeren beter te faciliteren. Met behulp van Office 365
kunnen medewerkers en studenten altijd en overal bij hun e-mail en bestanden, mits er een
internetverbinding is. Als eerste is de overstap gemaakt van het e-mailprogramma Zimbra naar
Outlook Web. Vervolgens hebben alle medewerkers en studenten door middel van OneDrive
1 terabyte aan opslagruimte per persoon gekregen. Via OneDrive kunnen zij bestanden opslaan in de
cloud en op eenvoudige delen met anderen. Ook zijn online versies van onder meer Word, Excel en
Powerpoint beschikbaar gekomen en is een pilot gedraaid met Teams als samenwerkomgeving.
Teams wordt in 2018 verder uitgerold binnen de organisatie. Verder zullen in de 2018 de Officepakketten op alle vast computers en laptops van de AHK geupgrade worden naar Office 2016.
De implementatie van Office 365 is communicatief ondersteund door middel van geregelde emailnieuwsbrieven en berichten op MyAHK. Ook zijn er diverse sessies georganiseerd waarin
medewerkers meer te weten konden komen over Office 365 en zijn op de academies ‘floorwalkers’
langs alle werkplekken gegaan om medewerkers rechtstreeks ondersteuning te bieden.
Vernieuwing WiFi
Om de capaciteit en snelheid van het WiFi-netwerk te vergroten, zijn in 2017 op alle locaties de WiFiaccesspoints vervangen. Tegelijkertijd is overgestapt naar eduroam als standaard WiFi-netwerk voor
de AHK. Het eigen AHK-netwerk is uit de lucht gehaald. Deze stap sluit aan op de AHK-strategie om
voor ICT-gerelateerde faciliteiten zoveel mogelijk gebruik te maken van de diensten van externe
partijen.
Verbeteren AHK netwerk
In het kader van het groot onderhoud op het Markenplein is de Nederlandse Filmacademie voorzien
van een supersnelle ICT-infrastructuur, bestaande uit een glasvezel backbone, snelle GB-switches en
CAT 6A-bekabeling. Daarmee is de Filmacademie klaar voor de toekomst.
Ook op andere plekken in het netwerk zijn en worden de oudere 100 MB-switches vervangen door
snellere exemplaren ten behoeve van supersnel bedraad en draadloos internet.
Upgrade IDM
Er is een nieuwe versie van het centrale account- en rechtensysteem IDM geïmplementeerd. Daarbij
is ook een gastaccountmodule ter beschikking gekomen waarmee de academies zelf hun
gastdocenten kunnen invoeren.
Websites
In 2016 is begonnen met het vernieuwen van alle (externe) websites van de AHK. De website van het
Conservatorium van Amsterdam fungeerde hierbij als pilot. Alle websites zijn in 2017 gereed
gekomen. Voor de websites is gekozen voor een hosted oplossing.

Huisvesting
Op huisvestingsgebied stond 2017 in het teken van de afronding van het renovatieproject Markenplein
(Nederlandse Filmacademie), de aanbesteding van de uitbreiding van het Conservatorium van
Amsterdam en het plaatsen van 1.300 zonnepanelen op de daken van vier onderwijslocaties.
Hortusplantsoen
Voor het Servicebureau werden twee kantoren opnieuw ingericht en een deel van de werkplekken
voorzien van nieuw meubilair. Een kantoorvloer op eerste verdieping werd extra verzwaard in verband
met het doorzakken van de aanwezige houten balklaag. Een deel van het nog aanwezige gietijzeren
afvoerstelsel onder het gebouw werd wegens aanhoudende stankoverlast verwijderd. Op de daken
van de gebouwen zijn in totaal 125 zonnepanelen geplaats en in gebruik genomen.
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Waterlooplein
In augustus heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidiebeschikking afgegeven. Het
gaat om een Sim-subsidie voor de instandhouding van het monument Waterlooplein 211. Deze
subsidie zal gebruikt worden voor het uitvoeren van gevelherstel en buitenschilderwerk.
Jodenbreestraat
Op de eerste verdieping is middels een nieuwe tussenvloer extra vierkante meter werkruimte
gecreëerd voor de Academie voor Theater en Dans. In november werd gestart met het plaatsen van
circa 550 zonnepanelen op het dak.
Markenplein
De derde en laatste fase van het groot onderhoud van de Nederlandse Filmacademie is in de zomer
van 2017 afgerond. Door deze grootschalige renovatie is het gebouw weer passend ingericht voor de
nieuwe onderwijswensen van de Filmacademie. In de zomermaanden is het totale
databekabelingsnetwerk vervangen en geüpgraded. Hierdoor kan de Nederlandse Filmacademie
beschikken over een datanetwerk met grotere bandbreedte voor het transporteren van zeer grote
bestanden, zoals 4K-films en streaming media. Voorbereidend op de plaatsing van de zonnepanelen
is de bestaande dabbedekking voorzien van een nieuwe toplaag. In oktober zijn de zonnepanelen
(400 stuks) geplaatst en in gebruik genomen.
Overhoeksplein (Grootlab)
Wegens capaciteitsproblemen in de koude periodes is de bestaande centrale verwarmingsinstallatie
extra gereinigd om de doorstroming te verbeteren. In samenwerking met de Breitner Academie zijn er
extra werk- en projectplekken gecreëerd door plaatsing van twee kantoren achter de receptie en
vergader-/projectplekken op de begane grond. In november is gestart met een onderzoek om meer
inzicht te krijgen in de ruimteproblematiek van de Breitner Academie.
Oosterdokskade
Door de locatie, de ontwikkeling op de naastgelegen kavel 5/6 en het extreem aantrekken van de
bouwmarkt is de planvorming voor uitbreiding van het Conservatorium van Amsterdam in maart stil
komen te liggen. Vertraging is een feit. In mei zijn gesprekken gestart met de ontwikkelaar van kavel
5/6 om te onderzoeken of gelijktijdig bouwen mogelijk is. Doel is te komen tot een realistische offerte,
optimalisatie van het ontwerp, contractvorming en realisatie in 2019-2020. Door intensief gebruik van
de trappen is besloten om in de zomerperiode de bekleding te vervangen. In december is gestart met
de plaatsing van 300 zonnepanelen.
Overig
Voor een betere huisvesting van de Nationale Balletacademie zijn diverse gesprekken gevoerd. Een
definitieve oplossing is echter nog niet gevonden.
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Facilitaire zaken
Inkoop
Het inkoopbeleidsplan 2017-2020 is in maart goedgekeurd door het CvB. Hierin wordt speciale
aandacht gegeven aan de inkooporganisatie, het inkoopproces en de inkoopprocedures. Dit biedt
tevens een opmaat voor de digitalisering van de inkoopprocessen in de komende jaren. De contracten
voor schoonmaak, sanitaire middelen, buitenschilderwerk, multifunctionele afdrukapparatuur en
plaatsing zonnepanelen zijn in 2017 van kracht geworden en geïmplementeerd in de organisatie. De
Europese aanbestedingen van een eHRM-pakket is afgerond. De aanbesteding Uitbreiding
Conservatorium krijgt een doorstart na het afbreken van de Europese Aanbesteding.
Duurzaamheid
Er is een nieuw Energie Efficiency Plan (EEP) voor de periode 2017-2020 opgesteld en goedgekeurd
door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierin worden o.a. de maatregelen
beschreven die de AHK in deze periode zal nemen om te voldoen aan het verminderen van
energieverspilling. In het kader van het convenant MJA3 voor energie-efficiency is verder gewerkt aan
de implementatie van het Energie Efficiency Plan voor de periode 2017-2020. Specifieke
energiebesparende maatregelen in 2017 zijn:



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

Op twee van de vier daken van AHK-gebouwen die voorzien worden van circa 1.300 zonnepanelen
zijn de panelen in 2017 gebruik genomen: bij het Hortusplantsoen en Markenplein. Met een totale
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 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 2017 vond de jaarlijkse audit plaats van het
Energie Zorg Systeem. Aanbevelingen uit het rapport zijn inmiddels opgepakt.
Het Duurzaamheidsplatform bood 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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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.
In 2017 is de opzet van de Eindwerkprijs op een aantal punten gewijzigd. Bestond de Eindwerkprijs
voorheen uit één juryprijs voor het beste werk uit het totaal aan bachelor- en masterprojecten, vanaf
2017 worden er twee juryprijzen toegekend: één voor het beste bachelorproject en één voor het beste
masterproject. Beide prijzen bestaan uit een geldbedrag van € 3.000. Daarnaast is er een
publieksprijs die een ludieke invulling kent. Deze bestond in 2017 uit een helikoptervlucht boven
Amsterdam, om ‘het uitstijgen boven de massa’ ook fysiek vorm te geven.
De Eindwerkprijzen 2017 werden uitgereikt op maandag 26 november tijdens een feestelijke
ceremonie in de Breitner Academie. De jury bestond uit Xandra Schutte (hoofdredacteur Groene
Amsterdammer, voorzitter), Edwin van Huis (algemeen directeur Naturalis Biodiversity Center en lid
Raad van Toezicht AHK), Dominique Vleeshouwers (co-founder en director Combined Creatives en
winnaar Eindwerkprijs 2013) en Aaltje van Zweden (oprichter en bestuurslid Papageno Foundation).
De genomineerden voor de Eindwerkprijs 2017 in de categorie Bachelor waren: Marijn Graven,
George Dhauw, Maartje Prins en Karlijn Hemmer voor ‘De Louteringsberg’ (Academie voor Theater
Dans), Winand Derks van de Ven en Bente Mars voor ‘Kristians Prelude’ (Nederlandse
Filmacademie), Paulina Prokop en Luna Ramaker voor ‘Schedule’ (Academie voor Theater en Dans),
Boris Lyppens voor ‘Subcutis’ (Breitner Academie) en Maxime Rozestraten, Maaike Gronheid en
Bobbie Fay Brandsen voor ‘The Boys Next Door’ (Nederlandse Filmacademie).
De genomineerden in de categorie Master waren: Nelson Ogliastri voor ‘Danny’s Bicycle’
(Conservatorium van Amsterdam), Annette Bos voor ‘Over muren en andere vrijheden’ (Academie van
Bouwkunst), Louis Lui voor ‘Red Kid Black Kid’ (Nederlandse Filmacademie), María Molino Peiró voor
‘The Vertical Horizon’ (Nederlandse Filmacademie) en Nadieh Tighelaar voor ‘Nabespreken, de
esthetische ervaring van groep 3/4’ (Master Kunsteducatie).
De Bachelorprijs werd toegekend aan Marijn Graven, George Dhauw, Maartje Prins en Karlijn
Hemmer voor ‘De Louteringsberg’. María Molino Peiró won met ‘The Vertical Horizon’ de Masterprijs.
Het publiek koos massaal voor ‘Danny’s Bicycle’ van Nelson Ogliastri als winnaar van de
Publieksprijs.

Prijzen gewonnen door studenten, alumni en docenten
Breitner Academie
-

Ninette Schostack, ZOEKprijs 2017
Linsey Knibbeler, Jong Talent Nederlandse Portret Prijs

Academie van Bouwkunst
-

Arna Mačkić, Jonge Maaskantprijs 2017
Hans Maarten Wikkerink, eervolle vermelding New York Affordable Housing Challenge
Jelmar Brouwer, PK Award 2017
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Conservatorium van Amsterdam
Selectie uit prijzen gewonnen door studenten
- Aidan Mikdad (15 jaar, student Ba1 piano klassiek)
Winnaar vijfde Concertgebouw Young Talent Award
- Lucie Horsch (18 jaar, student Ba2 blokfluit en Ba1 piano)
Edison Klassiek voor haar debuutalbum Vivaldi
- Shin Sihan en Anne Brackman (Piano, Ba4)
Winnaars finale Dutch Classical Talent 2017
- Jurn Tjoa (piano, Ba3), Yang Yang Cai (piano, Ba3) en Joris van Baar (zang, Ba3)
Laureaten van Classic Young Masters tijdens de Meesterproef 2017
- Cameron Shahbazi (zang klassiek, ma1)
Prix Grand Avignon en de Prix Révélation op het ‘Troisième Concours Opéra Raymond
Duffaut Jeunes Espoirs’
- Esin Yardimli (Viool jazz, Ba3)
Keep an Eye Outstanding Talent Award 2017
- Stefan Bele (Sweelinck Academie, compositie en piano),
Eerste prijs Prinses Christina Compositie Concours 2017 in de categorie 12-14 jaar. Ook ging
in mei 2017 een orkestwerk van hem in première bij de Philharmonie Vlaanderen in
Antwerpen.
- Het Gijs Idema Trio (gitaar jazz, ba3)
Winnaar tweede editie Expression of Art Award by the Set Hotels
- Carlos Delgado Antequera (altviool en orkestspel, Ma1) en Ariadna Boiso Reinoso (Ma
altviool en orkestspel, 2017)
na auditie aangenomen in het Real Orquestra Sinfonica de Sevilla
- Elizaveta Agrafenina (Zang klassiek, Ba4)
Lars Grønhaug-prijs 2017
- Duo Ebano, (Marco Danesi (klarinet Ma2) en Paolo Gorini (piano Ma2))
Eerste prijs, publieksprijs en Max Jong Talent Prijs in de Storioni Toonzaal Competitie
Selectie uit prijzen gewonnen door alumni:
- Leonardo Sini (Nationale Master Orkestdirectie, afgestudeerd 2017)
Eerste prijs op het Maestro Solti International Conducting Competition (Hongarije)
- Molino (met o.a. Linus Kleinlosen (Ma Saxofoon Jazz, Profile Contemporary Music, 2015),
Oliver Emmitt (Ma Trombone Jazz, 2014), Matthías Sigurðsson (Ma Life Electronics, 2016),
Axel Schappert (Ma Bastrombone jazz, 2016, huidige student Docent Muziek))
Winnaar CD-productie t.w.v. € 10.000 tijdens de finale van Keep an Eye Records
- Alistair Payne (Ba trompet jazz, 2017)
Winnaar CD-productie t.w.v. € 10.000 tijdens de finale van Keep an Eye Records
- Larchey Zore Quartet (met o.a. Matiss Cudars (Ba gitaar jazz, 2013), Andris Buikis (Ba
slagwerk jazz, 2013) en Charley Rose (Ma saxofoon jazz, 2013))
Winnaar CD-productie t.w.v. € 10.000 tijdens de finale van Keep an Eye Records
- Nelson Ogliastri (Composing for Film, 2017)
Publieksprijs van de AHK Eindwerkprijs
- Octavie Dostaler-Lalonde (Master barokcello, 2016)
Handel House Talent 2017-2018
- Aengus Hackett (bachelor gitaar jazz, 2013)
Arts Participation Bursary Award 2017 van de Arts Council of Ireland
- Nikki Treurniet (Dutch National Opera Academy, 2017)
Opera Nederland Prijs, de Prijs Nederlandse Händelvereniging, de Omroep MAX Jong Talent
Prijs en de Annett Concertprijs bij de International Vocal Competition ’s-Hertogenbosch
- Pedro Emanuel Pereira (Master piano klassiek, 2017)
Eerste prijs tijdens Santa Cecilia International Competition (Porto)
- Felipe Noriega (ma compositie, 2013) en pianiste Anne Veinberg (ma piano, 2012)
Robot Toy Piano Prize 2017
- Keuris Quartet (Evgeny Novikov (ma saxofoon klassiek, 2014), Stefan de Wijs (ma saxofoon
klassiek, 2014), Michal Grycko (ma theorie der muziek, 2014) en Juan Manuel Dominguez
(ma saxofoon klassiek, 2013))
Tweede prijs op het kamermuziekconcours M-Prize in de Verenigde Staten, in de categorie
‘Senior Winds’.
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-

-

Casper Vos (Ma piano klassiek, 2014)
Publieksprijs van de Dutch Classical Talent 2017
Simon Poirier (natuurhoorn, Ma1) en Juan Díaz Fernandez (Ma violone, 2017)
na auditie aangenomen bij het Orchestra of the Age of Enlightenment Academy
Jesse Solway (Ba contrabas, 2014 en Ma violone, 2017), Lucía Mateo Calvo (Ma1 contrabas)
en Sebastiaan van den Bergh (Ba cello, 2014)
na auditie aangenomen Het Gelders Orkest - Academy
Daahoud Salim Quintet, (Daahoud Salim, piano; Bruno Calvo, trompet; Pablo Martinez,
trombone; Hendrik Muller, bas, en Sun-Mi Hong, drums)
Sabam for Culture-prijs en ‘Grand Priz Albert Michiels’ op het internationale concours B-Jazz
in Leuven

Selectie uit prijzen gewonnen door docenten:
- Maria Milstein (docent viool aan het CvA en alumnus Master 2010)
Nederlandse Muziekprijs 2017
- Shunske Sato (hoofdvakdocent barokviool)
Benoemd tot artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging
- Ben van Dijk (hoofdvakdocent trombone)
Neill Humfeld Award van deInternational Trombone Association toegekend

Nederlandse Filmacademie
Studenten/alumni lichting 2017
- Herman van den Bosch (cinematography), Consequences (commerical)
Camalot Commercial Prijs, Keep an Eye Filmacademie Festival, Amsterdam
- Kristina Daurova (MA Film), Virginia W.
Young Art Fund Amsterdam
- Zara Dwinger (regie fictie), SIRENE
KNF prijs voor Beste Filmacademie Productie, Haghefilm Digitaal Publieksprijs, Keep an Eye
Filmacademie Festival, Amsterdam
Golden Wing Best Debut, Eindhoven Film Festival
- Daan Groot (regie fictie), Aimée
Topkapi Films Fictie Prijs, Keep an Eye Filmacademie Festival, Amsterdam
- Maria Molina Peiro (MA Film), The vertical horizon
Eindwerkprijs AHK 2017
- Claudío de Oliveira Marques (regie documentaire), Een onvergetelijk afscheid
VPRO Documentaire Prijs, Keep an Eye Filmacademie Festival, Amsterdam
Filmfonds Wildcard voor Documentaire, Nederlands Film Festival, Utrecht
- Randy Oost (scenario), SIRENE
AVROTROS Scenarioprijs, Keep an Eye Filmacademie Festival, Amsterdam
- Laras Rienstra (regie fictie), Bloed Kruipt
Filmfonds Wildcard voor Fictiefilm, Nederlands Film Festival, Utrecht
- Maxime Rozenstraten (productie), SIRENE; The Boys Next Door
FPN Award (Filmproducenten Nederland), Nederlands Film Festival
- Arjen Sinninghe Damsté (regie documentaire), De nieuwe man
Filmfonds Wildcard voor Documentaire, Nederlands Film Festival, Utrecht
Alumni
- Stefanie Kolk (regie fictie, 2016), Clan
Best Live Action Student Film, Silk Road Film Festival, Ierland
Best Fiction Film, La Guarimba International Film Festival, Italië
- Joren Molter (regie fictie, 2016), In Kropsdam is iedereen gelukkig
Nijmegen Youth Award; Moviezone Youth Award, Go Short, Nijmegen
Best Short Fiction Film, ON Original Narrative Student Film Festival, Dubai, Verenigde
Arabische Emiraten
Kaohsiung Award, Kaohsiung Film Festival, Kaohsiung, Taiwan
1e prijs Reformationspreis, 37. Filmschool fest Munich, Duitsland
- Britt Snel (scenario, 2016), In Kropsdam is iedereen gelukkig
Best Script, Hyperfest, Boekarest, Roemenië
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Tessa Pope (regie documentaire, 2016), The Origin of Trouble
Best Film, Internationaal Film Festival Assen
VEVAM Go Short Award for Best Dutch Short Film, Go Short, Nijmegen
Silver Dragon for the Director of the Best Documentary, Krakow Film Festival, Polen
CILECT Prize Best Documentary
2e prijs Reformationspreis, 37. Filmschool fest Munich, Duitsland
Marit Weerheijm (regie fictie, 2016), Grijs is ook een kleur
Best Short Film, Young Jury Award for Best Short Film, TIFF Kids International Film Festival,
Toronto, Canada
Bronze Medal Winner Foreign Narrative, Student Academy Awards (Oscar), Los Angeles, VS
CILECT Prize Best Fiction
Martijn Melis (cinematography, 2016), Grijs is ook een kleur
Best Cinematography, Hyperfest, Boekarest, Roemenië
Nina Badoux (cinematography, 2014), The Sniper of Kobani (2015)
Golden Frog for Best Documentary Feature, Camerimage, Bydgoszcz, Polen
Reber Dosky (regie documentaire, 2013), Radio Kobani (2016)
F:Act Award, CPH:DOX, Kopenhagen, Denemarken
Best Documentary Award; Jury of Film Critics Society of Egypt Award, Ismaile International
Film Festival, Egypte
Audience Award, DOCUMENTAMADRID, Spanje
Best European Feature, DocuTIFF – Tirana International Documentary Film Festival, Albanië
FIPRESCI Award, DOCUMENTARIST – Istanbul Documentary Days, Turkije
Golden Leaf for the Best Kurdish Documentary Film, Duhok International Film Festival,
Koerdistan
Best Film Checkpoints, Bergen International Film Festival, Noorwegen
Audience Award, FRONTDOC, International Documentary Film Festival, Italië
A38 – Produktions-Stipendium Kassel-Halle, Kassel Documentary Film and Video Festival,
Duitsland
Tevens heeft Reber tijdens IDFA het Documentaire Stipendium van het Cultuurfonds
ontvangen.
Sophie Dros (regie documentaire, 2015), Genderbende (2017)
Prijs van de Stad Utrecht, Nederlands Film Festival, Utrecht
Guido Hendrikx (regie documentaire, 2014), Stranger in Paradise (2016)
MovieZone MTM Award, Movies That Matter, Den Haag
Best FRAME, DocuTIFF – Tirana International Documentary Film Festival, Albanië
Student Jury Award, CinéDOC, Tbilisi, Georgië
Best Actor-Director Collaboration in a Fiction/Non Ficion Film Award, Docs Against Gravity
Film Festival, Polen
Hera “Nuovi Talenti” Award; Audience Award, Biografilm Festival – International Celebration
of Lives, Italië
Student Award; Fipresci Prize; Russian Press Prize, Message to Man International Film
Festival, St Petersburg, Rusland
Dawood Hilmandi (MA Film, 2016), Badeszenen
Open Doors Top Award, Locarno Film Festival
Mea de Jong (regie documentaire, 2014), If Mama Ain’t Happy, Nobody’s Happy
Audience Award, Meko Short Film Festival Landau, Duitsland
Marina Meijer (regie documentaire), 2016
Karen de Bok Talent Prijs, IDFA, Amsterdam
Ena Sendijarevic (regie fictie, 2014), Import (2016)
National Critic Award, REGARD – Saguenay International Short Film Festival, Canada
Best Picture, Festival International du Film d’Aubagne, Frankrijk
Best European Fiction Film, Go Short, Nijmegen
Best International Short Film, Nashville Film Festival, V.S.
Grand Prix, Outdoor Short Film Festival of Grenoble, Frankrijk
Best Short Fiction Film; Best Actress, Luciana Film Festival, Italië
The Smalls Film Festival, Engeland
Jasmijn Schrofer (regie documentaire, 2015), Tarikat
Best Director Award; Audience Award, Stories We Dance, Italië
Silver Shepherd for Foreign Film, ESTEF, Festival of Ethnological TV Films, Servië
Julia Sokolnicka (MA Film, 2016), Side roads
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Best Student Documentary, Mumbai Short International Film Festival, India

Reinwardt Academie
-

Marjolein te Grotenhuis, bachelor Cultureel Erfgoed, P.J.A. van Menschprijs 2017

Academie voor Theater en Dans
-

-

-

-

Hidde Aans-Verkade (Mime Opleiding, lichting 2017),
3Package Deal van het AFK en Bureau Broedplaatsen
Jija Sohn (School voor Nieuwe Dansontwikkeling, lichting 2015)
3Package Deal van het AFK en Bureau Broedplaatsen
Ogutu Muraya (DAS Theatre, lichting 2016)
3Package Deal van het AFK en Bureau Broedplaatsen
Sigrid Stigsdatter Mathiassen (SNDO, lichting 2017)
selectie Moving Forward Traject
Lester Arias (SNDO, lichting 2016)
Sabam Jongtheaterschrijfprijs van TAZ Theater aan Zee
Paulina Prokop (Scenografie, lichting 2017)
Harry Wich stipendium voor de Scenografie
Marijn Graven (Regie, lichting 2017), George Dhauw (Design & Technologie, lichting 2017),
Karlijn Hemmer (Productie Podiumkunsten, lichting 2017) en Maartje Prins (Scenografie,
lichting 2017)
Eindwerkprijs 2017 categorie Bachelor
André Veltkamp Beurs 2017
Benno Veenstra (Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie, lichting 2017)
Top Naeff Prijs
Anne Maike Mertens (Theaterdocent, lichting 2011), Yannick Noomen (Amsterdamse
Toneelschool&Kleinkunstacademie, lichting 2010) en Mara Aronsen (Productie
Podiumkunsten, lichting 2012),
BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs 2017
Moreen Beentjes (Moderne Theaterdans, lichting 2015), Lisa Feij (Moderne Theaterdans,
lichting 2012), Susan Hoogbergen (Moderne Theaterdans, lichting 2014), Sjifra IJpma
(Moderne Theaterdans, lichting 2013) en Roma Koolen (Moderne Theaterdans, lichting 2013)
Juryprijs en twee Podiumprijzen van het Café Theater Festival 2017
Sanne Lips (Scenografie, lichting 2013) en Liesje Knobel (Scenografie, lichting 2013)
De Troffel 2017 (Festival Cement)
Koen Steger (Scenografie, lichting 2015) en Neal Groot (Design & Technologie, lichting 2015)
Winnaars decorpitch gewonnen van het VPRO-programma Zomergasten
Abbey Hoes (Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie, lichting 2016)
Gouden Kalf voor beste actrice in een televisiedrama
George Tobal (Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie, lichting 2012)
Gouden Kalf voor beste acteur in een televisiedrama
Julian Hetzel (Das Theatre, lichting 2013)
VSCD Mime Prijs
Sherazade Fritze (eerstejaars Scenografie)
Gouden Wilg voor de beste Almeerse film
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Sponsors, donateurs en partners
Academie van Bouwkunst
Architectuurcentrum Amsterdam
European Association for Architectural Education (EAAE)
Landelijk Overleg Bouwkunst Opleidingen (LOBO)
The Dutch Schools of Landscape Architecture (DSL)
European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS)
International Federation of Landscape Architects (IFLA)
Erasmus+
Royal Danish Academy of Fine Arts Copenhagen
University of Copenhagen
Leibniz Universität Hannover
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona
Ecole Nationale Supérieure du Paysage, Versailles
Ecole Nationale Superiéure de la Nature et du Paysage, Blois
Edinburgh College of Art
Istanbul Kültür Üniversitesi
Universität Liechtenstein
Vilnius Gediminas Technical University
Crafting the Facade (Architectuur)
Universität van Liechtenstein, Vaduz
The Glasgow school of Art- Mackintosh School of Architecture
Wood (Architectuur)
Universität van Liechtenstein, Vaduz
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Architecture and Design, Trondheim
(NTNU)
Design in Urbanism (Stedenbouw)
LUCA School of Arts, Faculty of Architecture, Brussels
The Glasgow School of Art – Mackintosh School of Architecture
Bauhaus Universitat, Faculty of Architecture and Urban Studies, Weimar
Istanbul Kültür Universitesi
Universidade do Porto, Facultdade de Arquitectura
Ecole Nationale Superieure d'Architecture et de Paysage, Bordeaux
Riga Technical University, Faculty of Architecture and Urban Planning
European Master in Landscape Architecture, EMiLA joint degree programme
(Landschapsarchitectuur)
Universitat Polytècnica de Catalunya (UPC) / Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSAB) /
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB)
The University of Edinburgh/Edinburgh College of Art (ECA) / The Edinburgh School of Architecture
and Landscape Architecture (ESALA)
Leibniz Universität Hannover (LUH) / Fakultät für Architektur und Landschaft
Ecole Nationale Supérieure de Paysage Versailles/ Marseille (ENSP)
Conservatorium van Amsterdam
Amsterdam Arena
Amsterdam Electric
Anton Kersjes van de Groenekan Fonds
Artis
Asko l Schönberg
Avedis Zildjian Company
Bimhuis
Bitterzoet
Central Conservatory of Music, Beijing
Cobra Museum
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Conservatorium Hotel
De Nederlandse Opera
Dijkman Muziek
Eye Filminstituut
Fonds voor Cultuurparticipatie
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
Louise van Ter Tholenfonds
Manhattan School of Music
Meer Jazz Festival
Melkweg
Metropole Orkest
Mojo Concerts
Muziekgebouw aan ‘t IJ
Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven
Muziekschool Amsterdam / Amstelveen
QFactory
Nederlands Philharmonisch Orkest
Nederlandse Orkest- en Ensemble-Academie
Nederlandse StrijkKwartet Academie
North Sea Jazz Festival
Paradiso
Prinses Christina Concours
Rabobank
Residentie Orkest
Stadsgehoorzaal Leiden
Stichting Jazztalent
Stichting Musici van Morgen
Stichting STEIM
Stichting Wim de Monchy
Uitmarkt
Universiteit van Amsterdam
Van Gogh Museum
Vondelpark Openluchttheater
En diverse particuliere donateurs
Samenwerking met vele Conservatoria, waaronder:
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
University of Southern California
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Xinghai Conservatory
Nederlandse Filmacademie
25fps
AVROTROS
Cam-a-lot
Camera Rentals
Captcha!
CoBO Fonds
De Grot
De Lodge
EYE Filmmuseum
Filmmore
Goedzoekers
Gripwise
Haghefilm Digitaal
Het Licht
Het Raam
Keep an Eye Foundation
Lites
Locatiegoed
Locatiewerk
Lux en Co
Pathé
Harro Presser
NPO
Stichting TICK
Storm Post Production
Stuntteam De Beukelaer
TheBoardRoom
Topkapi Films
VPRO
Academie voor Theater en Dans
Sponsors en donateurs
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Firma A. Boeken
Gemeente Amsterdam
MOCCA, experisecentrum cultuureducatie
Rabobank
Stadsdeel Zuidoost
Wear Moi
Yamaha
Partners
Theaters
Amsterdamse Bostheater
Bijlmerparktheater
Brakke Grond
Compagnietheater
De Melkweg
Frascati
MovArt Productions
Het Muziektheater Amsterdam
Korzo Theater
Nationale Opera & Ballet
Ostade Theater
Schouwburg Amstelveen
Stadsschouwburg Amsterdam
Stadsschouwburg Utrecht
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Toneelschuur Haarlem
Veem House for Performance
Zonnehuis
Gezelschappen, groepen en andere organisaties
Afrovibes
AZC Schalkhaar
BAU Space for Performing Arts Amsterdam
Scapino Ballet Rotterdam
Cinedans
Club Jaco
Cordaan – Theatergroep Belle
Dansmakers
DanceConnects
Dagcentrum Utrecht
De Ceuvel
De Nieuwe Opera
De Parade
Dario Tortorelli/DIVEinD
Don't Hit Mama
Dutch Culture
Fysio World Amsterdam
Generale Oost
Haags Hiphop Centrum
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
ITs festival
Jemi Square
Jump!, Fanclub van het Nationale Ballet
Het Nationale Ballet: Junior Company
Karavaan
Moving Futures/Dansmakers
Nationale Opera & Ballet
Nationale Theater, NTJong
Nederlands Dans Theater
NBprojects
Oerol
Opera Forward Festival
Orkater
Over ’t IJ
Paradiso Melkweg Producties
Rapenburg Plaza
Shine – Jongerencentrum Podiumkunsten
Spring Utrecht
Stichting de Koperhorst
Stichting Pra
Stichting Share Netwerk
Stedelijk Museum Amsterdam
Theater Rotterdam
Toneelgroep Amsterdam
Via Rudolphi
Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT)
Vereniging voor Dansonderzoek (VDO)
Verzorgingstehuis Avondlicht
Vrienden van Het Nationale Ballet
4West, de Meervaart
Zina
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Opleidingen en scholen/nationaal
Artez
Amadeus Lyceum
Bindelmeer College
Buitenhout College
Calland Lyceum
Cartesius 2
Crescendo (basisschool)
De Hogeberg Scholengemeenschap Texel
Dutch National Opera Academy
De Pinksterbloem (basisschool)
De Punt (basisschool)
Dylana’s Dance Center
Fontys Conservatorium
Holendechtbasisschool
HKU
St. Ignatiusgymnasium
IJburg College
Instituut voor Audio- en Belichtingstechniek, Utrecht
IVKO Montessori school
‘t Koggeschip (basisschool)
Koninklijk Conservatorium Den Haag
Kunstmagneetschool de Kraal
Mare College
Master Dramaturgie Universiteit van Amsterdam
Master Theaterwetenschappen Utrecht
5e Montessorischool Watergraafsmeer (basisschool)
Montessori Steigereiland (basisschool)
Nova College
Openbare Basisschool Olympia
Onze Wereld (basisschool)
Open Schoolgemeenschap Bijlmer
ROC Amsterdam
Rozemarn (basisschool)
Samenspel (basisschool)
Scholengemeenschap Gerrit van der Veen
Spinoza Lyceum Amsterdam
St. Nicolaas Lyceum
THE Dancecomplex
Toneelacademie Maastricht, Hogeschool Zuyd
Universiteit Utrecht lectoraat Kunst en Economie
Vathorst College
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
Dance Center Move, Aalst
De Munt, Brussel
De Vlaamse Opera Gent
DOCH, University of Stockholm
English National Ballet School
Folkwang Studio Essen
Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin
Hochschule der Künste, Zürich
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Idreatsskolen Kobenhavn NV
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
Norre Gymnasium, Bronshoj
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
Zonen for dans & bevaegelse, Kulturhuset Islands Brygge/Dansekapellet
Zürcher Theater Spektakel
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Bestuursverslag
Toelichting op het resultaat 2017
De staat van baten en lasten over 2017 laat een voordelig saldo van K€ 660 zien ten opzichte van een
nadelig saldo van K€ 132 over het boekjaar 2016.
De rijksbijdrage 2017 is M€ 1,5 hoger dan in het vorige verslagjaar vanwege loon-en prijscompensatie
en de compensatie vanwege het afschaffen van de eigen bijdrage voor selectiekosten. Daartegenover
staan M€ 1 hogere lasten vanwege lonen en salarissen, en dan met name de pensioenlasten, en
afschrijvingen (M€ 0,3).
Een lagere dotatie aan de personele voorzieningen beïnvloed daarentegen het resultaat positief.
Een legaat, welke op basis van de bepalingen van de erflaters besteed wordt aan specifieke doelen,
ad. K€ 410 bepaalt met name het positieve resultaat van 2017.

Toelichting op begroting 2018
Rijksbijdrage OCW
College- en cursusgelden
Baten Werk i.o.v. Derden
Overige Baten
Overige Overheidsbijdragen
Totaal Baten

56.633
6.741
664
2.019
143
66.200

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

46.511
5.124
10.494
3.920
31
66.080

Resultaat

120

In 2018 is de rijksbijdrage ren opzichte van 2017 verhoogd met de middelen uit het studievoorschot
ad. M€ 2,2. Daartegenover is de onderwijsvraag van de AHK iets lager dan in 2017.
De lasten zijn met name hoger door uitgaven op het gebied van het studievoorschot en doorlopende
lasten vanuit ingezet beleid van uit projecten in het kader van de vooinvesteringen kwaliteitsimpuls.
Subsidie- en contractactiviteiten zijn ook in 2018 conservatief begroot.

Vergelijking balansposten 2016 / 2017
De afschrijvingen op zowel gebouwen als op inventaris en appartuur waren hoger dan de
investeringen hierin, waardoor de boekwaarde van de vaste activa licht daalt.
Bij de vorderingen constateren we een aanzienlijke daling bij de debiteurenpositie vanwege het
incasseren van oude vorderingen.
De kortlopende schulden zijn M€ 1 hoger dan ultimo 2016, waarbij vooral de vooruitontvangen
collegegelden en subsidietermijnen en de uitstaande verplichtingen fors hoger zijn.
Het aan het eigen vermogen toegevoegde positieve resultaat ad. K€ 660 -/- de mutatie in de
voorzieningen van K€ 150 zorgt tezamen met een afname van de vorderingen en een stijging van de
kortlopende schulden voor een verstevigde liquidteitspositie van M€ 2,3.
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Verschillenanalyse begroting / realisatie 2017
Het nettoresultaat over 2017 bedraagt K€ 660 positief (begroot K€ 175 negatief).
Het positieve verschil ad K€ 835 is als volgt te verklaren:
De baten i.o.v. derden is qua omzet K€ 250 en qua resulaat K€ 85 hoger dan begroot.
Het verschil bij overige baten (+K€ 717) betreft o.a. een legaat ad. K€ 410, maar ook baten als
onderverhuur, voorstellingen en opbrengst verzorging onderwijs hebben een grote impact op het
resultaat t.o.v. de begroting omdat de lasten hiervan niet navenant stijgen.
De huisvestingslasten zijn K€ 280 lager dan begroot vanwege met name K€ 100 minder onderhoud,
K€ 70 lagere schoonmaakkosten en K€ 25 energielasten.
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Continuïteitsparagraaf
Kengetallen

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal studenten
Bekostigd aantal studenten
Bekostigd aantal diploma's
Onderwijsvraag

2.939
2.171
532
2.703

2.852
2.120
541
2.661

2.995
2.210
549
2.759

3.040
2.243
557
2.800

3.072
2.271
572
2.843

Aantal fte personeel primair proces
Aantal fte bestuur (directie)/management
Aantal fte ondersteunend personeel
Totaal aantal fte's

346,4
36,4
185,1
567,9

350,4
36,4
192,9
579,7

351,3
36,4
193,6
581,3

354,8
36,4
193,8
585,0

357,4
36,4
193,8
587,6

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

54.976
6.561
860
2.453
432
65.282

56.633
6.741
664
2.019
143
66.200

57.000
6.863
700
1.925
200
66.688

57.500
6.954
700
1.901
200
67.255

58.000
7.036
700
1.903
200
67.839

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

46.363
5.093
9.517
3.619
30
64.622

46.511
5.124
10.494
3.920
31
66.080

47.441
5.080
10.014
3.815
30
66.380

47.582
5.363
9.875
3.721
30
66.571

47.832
5.372
9.596
3.732
30
66.562

660

120

308

684

1.277

31-12-17

31-12-18

31-12-19

31-12-20

31-12-21

79.043
123
79.166

75.274
123
75.397

85.582
123
85.705

87.266
123
87.389

84.543
123
84.666

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

1.564
18.735
20.299
99.465

2.000
22.000
24.000
99.397

2.000
12.000
14.000
99.705

2.000
11.000
13.000
100.389

2.000
15.000
17.000
101.666

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

87.277
2.007
0
10.181
99.465

87.397
1.500
0
10.500
99.397

87.705
1.500
0
10.500
99.705

88.389
1.500
0
10.500
100.389

89.666
1.500
0
10.500
101.666

Staat / Raming van Baten en Lasten

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

De studenteninstroom wordt zeer constant verwacht richting de toekomst en daarmee worden ook in
de personele ontwikkeling geen bijzonderheden verwacht.
Het totaal fte’s is hoger dan deze welke genoemd zijn in de toelichting op de personeelslasten in de
jaarrekening, omdat in deze continuïteitspargraaf het personeel niet in loondienst is meegerekend.
In 2017 boekte de AHK een positief exploitatieresultaat van 660 K€.
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Zowel de solvabiliteit als liquiditeitspositie zijn goed en de risicoanalyse die in december 2017 is
opgesteld en met de Raad van Toezicht besproken (zie 12 t/m 14 van dit jaarverslag) toont aan dat de
studenteninstroom en de vastgoedportefeuille geen risico’s met zich mee brengen. De voornaamste
risico’s als het gaat om continuïteit zijn verbonden aan grote wijzigingen in het beleid van de overheid.
Het was de bedoeling om in 2017 een beslissing te nemen over de aan-/verbouw van het
Conservatorium van Amsterdam. Doordat het resultaat van de aanbesteding niet succesvol was, is
deze beslissing uitgesteld. Indien in 2018 wordt besloten tot bouw dan zal dat de liquiditeit van de
AHK beïnvloeden omdat de vastgoedplannen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten in
beginsel geheel gefinancierd worden met eigen vermogen. In de planning van de liquiditeit wordt met
deze investering rekening gehouden.
Voorts bestaan er plannen om voor de gehele Nationale Ballet Academie, d.w.z. vooropleiding en
HBO-opleiding, nieuwbouw te plegen. Voor deze plannen wordt samenwerking gezocht met externe
partners die zo mogelijk ook kunnen bijdragen in de instandhoudingskosten. In dat geval zal het
beslag op de liquiditeit beheersbaar zijn en resulteert het totaal in een situatie die binnen de grenzen
ligt die in het kader van de risicoplanning zijn afgesproken met de Raad van Toezicht.
Eén en ander heeft gevolgen voor de liquiditeit vanaf 2019.
De AHK voert een solide financieel beleid. De rijksbijdrage en de collegegelden tellen op tot 93% van
de totale baten en daarmee is de financiering bij de AHK ook zeer stabiel te noemen, zolang de
Rijksbekostiging niet sterk wijzigt. De AHK is een selectieve instelling waar de belangstelling van
aspirant studenten, voor de meeste studierichtingen, de capaciteit in ruime mate overtreft. Daardoor is
de AHK relatief ongevoelig voor schommelingen in studentenbelangstelling. Bij twee studierichtingen
is belangstelling en capaciteit ongeveer in evenwicht. Wij verwachten dat die situatie in stand blijft. De
instroom bij de Breitner Academie lijkt zich te stabiliseren op of boven het niveau dat bij de
reorganisatie enkele jaren geleden werd beoogd. De financiële effecten van de reorganisatie zijn nog
steeds in de balans bij de jaarrekening terug te vinden.
De AHK investeert op de terreinen waar ze in onderwijs en onderzoek wil innoveren en om de kwaliteit
van onderwijs en begeleiding te verstevigen.
In de afgelopen jaren is deze investering gefinancierd uit met name de kwaliteitsimpuls, die uit eigen
middelen werd vrijgemaakt.
De komende jaren zullen de middelen uit het zogenaamde studievoorschot worden gebruikt om
investeringen te doen in en rond het onderwijs. Deze investeringen zullen resulteren in afspraken over
de besteding van de studievoorschotmiddelen. Dit wordt gekoppeld aan de centrale thema’s in het
Strategisch Plan. De huidige reserves en liquiditeit worden aangehouden met het oog op eventuele
nieuwbouw CvA en NBA (zie boven).
Op de langere termijn zal de AHK investeren in uitbouw onderzoek, in de toepassing van nieuwe
technologieën en in (werkplaats)voorzieningen voor studenten en medewerkers. De AHK zal, bij
ongewijzigde financiële perspectieven, na 2022 circa 5 M€ investeren in voorzieningen ten behoeve
van hoogwaardig onderwijs en onderzoek, gericht op samenwerking met andere partijen met
gebruikmaking van technologische innovaties. Andere vormen van onderwijs (o.a. online), andere
doelgroepen (o.a. “leven lang leren”) en nieuwe samenwerkingsvormen (o.a. start ups) zullen daarin
te herkennen zijn.
In het kader van de landelijke KUO NEXT agenda, als vervolg op het sectorplan KUO, zal de AHK
haar inzet op de in die agenda genoemde onderwerpen (talentontwikkeling, flexibiliteit, onderzoek,
internationalisering) zichtbaar blijven maken, in eerste aanleg via de besteding van de middelen uit het
studievoorschot.
Reguliere vernieuwing blijft met dit alles steeds om aandacht vragen, ook in financiële termen. De
AHK kan nog steeds de voorfinanciering en de eerste onrendabele jaren bij de start van nieuwe
opleidingen, c.q. opleidingsvarianten betalen en ondersteunt bijvoorbeeld onderzoekers bij het
ontwikkelen en opstellen van aanvragen voor tweede – en derde geldstroommiddelen.
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Gegeven de internationale concurrentiepositie heeft de AHK er een groot belang bij dat internationale
studenten betaalbare huisvesting kunnen vinden op het moment dat ze hun studie in Amsterdam
starten. De AHK streeft naar een kamergarantie in het 1e jaar voor internationale studenten en zal
middelen vrijmaken om dit te faciliteren.
Modernisering van de bedrijfsvoering, met name in de toepassing en het gebruik van
informatietechnologie in administratie en bedrijfsvoering, vindt via de reguliere exploitatie plaats.
Sinds augustus 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 de academies in het voorjaar van 2017 heeft geleerd dat het terughoudende verbruik van
DI-uren leidt tot het sparen van DI-uren. Als gevolg van deze omstandigheid is een voorziening
opgenomen van 446 K€.
Private activiteiten beperken zich bij de AHK tot dicht tegen de core business aan liggend
contractonderwijs. Dit maakt voor 1,3% deel uit van de totale baten. Tevens zijn er subsidies, overige
baten (zoals b.v. inkomsten uit verhuur), cursusgelden, etc. Voorts zijn er gelden uit legaten, welke
veelal op basis van de bepalingen van de erflaters besteed worden aan specifieke doelen, vooral
beurzen voor studenten.
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 is door de AHK, op basis van de reeds gedane
voorbereiding, met de fiscus besproken en akkoord bevonden.
De ontwikkeling van de personele lasten op langere termijn geeft geen bijzondere redenen tot zorg. In
die faculteiten waar de leeftijdsopbouw niet geheel evenwichtig is, als gevolg van een groter aandeel
oudere werknemers, zal het evenwicht in de leeftijdsopbouw worden hersteld. In die faculteiten is de
komende vijf jaar uitstroom te verwachten als gevolg van leeftijdsontslag. Dat betekent ook dat de
personele lasten daardoor per fte zullen dalen.
Op (middel)lange termijn voorziet de AHK majeure investeringen in de fysieke en technische
voorzieningen, teneinde het bestand aan gebouwen te vernieuwen en aan te passen om ze geschikt
te maken en te houden aan de zich ontwikkelende eisen op het terrein van onderwijs en onderzoek.
Hierbij gaat de AHK uit van de campusontwikkeling langs de Knowledge Mile – Marineterrein – IJoever. De plannen zullen in een nieuw strategisch huisvestingsplan worden ontwikkeld.
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Financiële positie
De financiële positie ultimo 2017 en 2016 ziet er als volgt uit (x € 1.000):
31-12-17

31-12-16

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

1.564
18.735
20.299

1.840
16.400
18.240

Kortlopende schulden

10.181

9.132

Netto vlottende middelen (werk k apitaal)

10.118

9.108

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

79.043
123
79.166

79.543
123
79.666

Totale financieringsbehoefte

89.284

88.774

22.799
63.681
797
2.007

22.439
63.767
411
2.157

89.284

88.774

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

Vanwege een nadere uitleg door de Raad voor de Jaarverslaggeving is de presentatie op de balans
van de collegegelden gewijzigd. Om het inzicht in deze posten te vergroten zijn de vergelijkende
cijfers per 31 december 2016 ten opzichte van de jaarrekening van vorig jaar aangepast. Zowel de
vorderingen als de kortlopende schulden zijn hiertoe aangepast. De current ratio en solvabiliteitsratio
zijn hierdoor verbeterd.
De netto vlottende middelen zijn per 31 december 2017 ten opzichte van 31 december 2016 gestegen
van K€ 9.108 tot K€ 10.118. De stijging met K€ 1.010 is veroorzaakt door de volgende factoren
(x € 1.000):
Beschik baar gek omen respectievelijk in de stichting gehouden
Afschrijvingen
5.093
Des-investeringen in materiële vaste activa
84
Voordelig resultaat
660
5.837
Besteding middelen
Afname voorzieningen
Investeringen in materiële vaste activa

150
4.677
4.827

Totaal stijging netto vlottende middelen

1.010

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

31-12-17

31-12-16

1,99

2,00

Solvabiliteitsratio
Betreft de verhouding eigen vermogen staat tot vreemd vermogen. Voor het inzicht is het eigen
vermogen gecorrigeerd met de voorzieningen (x € 1.000).
31-12-17

31-12-16

87.277

86.617

2.007

2.157

89.284

88.774

10.181

9.132

10.181

9.132

Solvabiliteitsratio's
Gecorrigeerd eigen vermogen : vreemd vermogen

8,77

9,72

Gecorrigeerd eigen vermogen : balanstotaal

0,90

0,91

Eigen vermogen
bij:

Voorzieningen

Gecorrigeerd eigen vermogen
Vreemd vermogen
Kortlopende schulden
Totaal vreemd vermogen

Algemene reserve
Het verloop van de algemene reserve is als volgt weer te geven (x € 1.000):
2017

2016

Stand per 1 januari
Bestemming resultaat

22.439
360

22.124
315

Stand per 31 december

22.799

22.439

Gedeclareerde kosten College van Bestuur 2017
Hieronder zijn de bedragen opgenomen van uitgaven op declaratiebasis door de leden van het
College van Bestuur. Er is hiervoor gebruikgemaakt van het door de Vereniging Hogescholen
aanbevolen format, gebaseerd op het model van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

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

L.
Verveld
€

B.M.
Kievits
€

2.898
1.079
6.299
765
11.041

1.823
302
3.085
619
5.829

93

Jaarrekening
Balans per 31 december 2017 (x € 1.000)
(na resultaatbestemming)
1

ACTIVA
31-12-2017

31-12-2016

Vaste activa
1.2

Materiële vaste activa

1.3

Financiële vaste activa

79.043

79.543

123

123

Totaal vaste activa

79.166

79.666

Vlottende activa
1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

2

1.564

1.840

18.735

16.400

Totaal vlottende activa

20.299

18.240

Totaal activa

99.465

97.906

PASSIVA
31-12-2017

2.1

Eigen vermogen

87.277

31-12-2016

86.617
87.277

2.2

Voorzieningen

2.4

Kortlopende schulden

Totaal passiva

86.617

2.007

2.157

10.181

9.132
12.188

11.289

99.465

97.906

De presentatie op de balans van de collegegelden is gewijzigd in de jaarrekening vanwege een
nadere uitleg door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Zie voor een nadere toelichting de
grondslagen van waardering en resultaatbepaling. Om het inzicht in deze posten te vergroten zijn de
vergelijkende cijfers per 31 december 2016 ten opzichte van de jaarrekening van vorig jaar
aangepast.
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Staat van Baten en Lasten over 2017 (x € 1.000)
2017
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

5

2016

54.976

53.539

53.450

432
6.561
860
2.453

129
6.546
612
1.736

436
6.440
970
2.305

Totaal baten

4

Begroot 2017

65.282

46.363
5.093
3.619
9.517

62.562

44.686
5.052
3.899
9.070

63.601

45.627
4.768
3.773
9.553

64.592

62.707

63.721

Saldo baten en lasten

690

-145

-120

Financiële baten en lasten

-30

-30

-12

Nettoresultaat

660

-175

-132
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Kasstroomoverzicht over 2017 (x € 1.000)
2017

2016

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo Baten en Lasten

690

-120

4.2
2.2

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en overige waardeverminderingen
Mutaties voorzieningen

5.093
-150

4.768
-67

1.5
2.4

Veranderingen in vlottende middelen:
Vorderingen
Kortlopende schulden

276
1.049

-368
-1.940

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
5.1
5.5

Ontvangen interest
Betaalde interest en soortgelijke kosten

6.958
0
-30

2.273
22
-34

-30
6.928

Kasstroom uit operationele activiteiten

-12
2.261

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
1.2
1.2

Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

-7.082
2.489

-7.775
388
-4.593

-7.387

2.335

-5.126
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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 2017 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.
Presentatie collegegelden:
De presentatie van de vooruit gefactureerde collegegelden in de jaarrekening is gewijzigd tov het
verleden vanwege een nadere uitleg door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze wijziging heeft
betrekking op de vorderingen en op de kortlopende schulden. De vordering op studenten uit hoofde
van collegegelden bevat alleen vorderingen die betrekking hebben op de periode tot aan
balansdatum. Dat betekent dat in de vordering op de studenten per balansdatum geen post meer is
opgenomen die betrekking heeft op collegegelden voor januari t/m augustus van het komende
boekjaar. In de kortlopende schulden is daarom niet langer een post voor vooruit ontvangen
collegegelden opgenomen. Dit heeft geen effect op het resultaat, het eigen vermogen of de
kasstromen. Om het inzicht in deze posten te vergroten, zijn de vergelijkende cijfers per 31 december
2016 ten opzichte van de jaarrekening van vorig jaar aangepast.
Het effect op het balanstotaal, de solvabiliteit en de liquiditeit per 31 december 2016 en 2017 is als
volgt:
Omschrijving

31-12-2016
was

nu

31-12-2017
was

nu

Vorderingen op studenten/cursisten

2.063

287

2.224

361

Vooruitontbangen collegegelden

4.567

2.791

4.960

3.097

99.682

97.906

101.328

99.465

Solvabiliteit

0,89

0,91

0,88

0,90

Current ratio

1,83

2,00

1,84

1,99

Balanstotaal

2.3
Operationele leasing
Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die
aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Leasebetalingen worden, rekening houdend
met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten
over de looptijd van het contract.
2.4
Financiële instrumenten
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik van 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.
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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. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een
bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.
3.2
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het
in het verslagjaar gedeclareerde dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde
dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde.
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze
op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover de AHK in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor
de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van
haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.
Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen realiseerbare
waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten. 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 kasstroom
genererende eenheid waartoe het actief behoort.
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.
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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 2017 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 91% 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 DI-uren
Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met “duurzame inzetbaarheid”.
Voorziening WS-uren
Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met “werktijdvermindering senioren”.
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.
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.

100

4

Grondslagen voor bepaling 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. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop deze
betrekking hebben.
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.
De stichting CvA Online is ontwikkeld ter ondersteuning van het regulier (bekostigd) hoger onderwijs
aan de studenten van AHK, in het bijzonder aan de faculteit CvA (Conservatorium). Het bestuur van
CVA Online bestaat conform de geldende statuten uit de leiding van het Conservatorium. Op basis
van de huidige statuten behoud AHK control over de activiteiten van CVA online. Er is derhalve sprake
van een consolidatieplicht. Aangezien de activiteiten nog niet zijn overgedragen in 2017, is de B.V.
alsmede de nieuwe stichting in feite nog leeg.
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
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingskosten vormen een aparte regel in de winst-en-verliesrekening. Over terreinen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan
worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
4.8
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.

5

Financiële instrumenten en risicobeheersing

5.1
Valutarisico
Er wordt door de stichting geen valutarisico gelopen omdat transacties nagenoeg volledig in euro’s
worden verricht.
5.2
Rente- en kasstroomrisico
Er zijn geen rentedragende vorderingen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden,
waardoor er hiertoe geen renterisico’s worden gelopen.
5.3
Kredietrisico
Er bestaat geen risico omdat de liquide middelen uitstaan bij de RABO-bank, welke minimaal een Arating heeft.
5.4
Liquiditeitsrisico
De AHK beschikt over voldoende eigen middelen en heeft dan ook geen langlopende
kredietfaciliteiten. Het liquiditeitsrisico is daardoor nihil.
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Toelichting behorende tot de balans (x € 1.000)
VASTE ACTIVA

327

107.044

40.344

66.700

Inventaris en apparatuur
27.573
20.771
6.802

1.486

9.171

1.610

9.087

19.888

13.294

6.594

0

0

122

0

6.079

1.815

4.264

In uitvoering en vooruitbetalingen
699
0
699
3.191

2.405

0

0

1.485

0

1.485

11.903

5.093

9.414

134.496

55.453

79.043

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Erfpacht
6.079

139.317
1.2.1

1.693

59.774

4.386

79.543

Aanschafprijs
31-12-2017

Afschrijvingen

Investeringen

7.082

Boekwaarde
31-12-2017

3.361

Afschrijving
cumulatief
31-12-2017

327

Afschrijvingen
Desinvesteringen

2.405

Desinvesteringen

Gebouwen en terreinen
104.966
37.310
67.656

Boekwaarde
1-1-2017

1.2.1

Afschrijving
cumulatief
1-1-2017

Materiële vaste activa
Aanschafprijs
1-1-2017

1.2

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 + technische installaties
15 jaar
Op de terreinen wordt niet afgeschreven.
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
5%
10%
Inrichting
3,33%
5%
6,67%
10%
Apparatuur
10%
20%
Audiovisuele apparatuur
10%
16,67%
20%
Informatica
14,29%
25%
1.2.3

Erfpacht

Het erfpachtrecht van de terreinen aan de Agamemnonstraat, de Jodenbreestraat, het Markenplein, de
Oosterdokskade, het Overhoeksplein en het Waterlooplein is voor 50 jaar afgekocht. De afschrijving wordt
vanaf het moment van vestiging van het erfpachtrecht berekend. De afschrijving op erfpacht bedraagt 2% per jaar.
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Boekwaarde
31-12-2017

Resultaat
deelnemingen

Andere deelnemingen

Desinvesteringen
en afgeloste
leningen

1.3.2

Investeringen en
verstrekte
leningen

Financiële vaste activa
Boekwaarde
1-1-2017

1.3

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
31-12-2017 31-12-2016

1.5.1
1.5.5
1.5.7
1.5.8
1.5.9

Debiteuren
Studenten / cursisten
Overige vorderingen
Overlopende activa
Af: voorzieningen wegens oninbaarheid

Uitsplitsing

91
361
62
1.167
117

325
287
39
1.334
145

1.564

1.840

31-12-2017 31-12-2016

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/vrijval
Af: voorzieningen wegens oninbaarheid

-1
63
62

2
37
39

741
158
268
1.167

790
182
362
1.334

145
10
-18
117

280
136
1
145

Alle hierboven vermelde vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
1.7

Liquide middelen
31-12-2017 31-12-2016

1.7.1
1.7.2
1.7.3

Kasmiddelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen
Deposito's

45
3.690
15.000

67
16.333
0

18.735

16.400

De direct opeisbare tegoeden bij de bankinstellingen bedragen K€ 18.690.
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Algemene reserve

22.439

360

0

22.799

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

63.317

-161

0

63.156

2.1.3

Bestemmingsreserve (privaat):
Reserve derde geldstroom

450

75

0

525

Bestemmingsfonds (privaat)

411

386

0

797

86.617

660

0

87.277

43.257

0

0

43.257

12.211
6.802
454
593
63.317

0
0
0
-161
-161

0
-208
208
0
0

12.211
6.594
662
432
63.156

30
276
105
0
411

0
-20
-4
410
386

0
0
0
0
0

30
256
101
410
797

2.1.5

Overige
mutaties

Stand per
31-12-2017

2.1.1

Resultaat

Eigen vermogen
Stand per
1-1-2017

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
2.1.5.4

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

VOORSTEL BESTEMMING NETTORESULTAAT (x € 1.000)

Het nettoresultaat over 2017 bedraagt K€ 660 positief. De bestemming van het nettoresultaat is als volgt:

Toevoeging aan de algemene reserve
Onttrekking aan het profileringsfonds
Toevoeging aan de reserve derde geldstroom
Toevoeging aan het bestemmingsfonds (privaat)

360
-161
75
386
660

2.1.2.5

Profileringsfonds

In de periode 2012-2014 is er vanuit de bovenwettelijke collegegelden van niet-EER studenten een fonds
gevormd, waaruit tegemoetkomingen verstrekt kunnen worden aan talentvolle niet-EER studenten.

105

2.1.3

Reserve derde geldstroom

De reserve derde geldstoom betreft de cumulatieve resultaten van het contractonderwijs of andere vormen
van contractactiviteiten.
2.1.5

Bestemmingsfonds (privaat)

De hogeschool heeft de verplichting om het kapitaal, gevormd uit de nalatenschap van mevrouw GoudsmitGeerkens, 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,
welke periodiek in bruikleen gegeven kunnen worden aan vioolstudenten van het Conservatorium van
Amsterdam.
De nalatenschap van mevrouw Van Ter Tholen dient louter en alleen besteed te worden ten behoeve van
studenten van het Conservatorium van Amsterdam, die de opleiding van de klassieke afdeling volgen en
financiële ondersteuning behoeven voor verdere artistieke ontplooiing binnen hun vakgebied.

1.102

120

418

0

804

209

595

Voorziening
ambtsjubilea

401

54

44

12

399

32

367

Voorziening
sociaal beleid

654

0

207

89

358

158

200

Voorziening
DI-uren

0

174

0

0

174

130

44

Voorziening
WS-uren

0

272

0

0

272

60

212

2.157

620

669

101

2.007

589

1.418

31-12-2017

31-12-2016

2.4

Stand per
31-12-2017

Vrijval

Dotaties

Langlopend
deel > 1 jaar

Voorziening
wachtgelden

Kortlopend
deel < 1 jaar

2.2.1

Onttrekkingen

Voorzieningen

Stand per
1-1-2017

2.2

Kortlopende schulden

2.4.3

Crediteuren

1.637

1.569

2.4.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.890

1.834

2.4.8

Schulden terzake van pensioenen

503

412

2.4.9

Overige kortlopende schulden

60

59

2.4.10

Overlopende passiva

6.091

5.258

10.181

9.132
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Uitsplitsing

31-12-2017

31-12-2016

2.4.7.1
2.4.7.2
2.4.7.3

Loonheffing
Omzetbelasting
Onroerend-zaakbelasting
Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.812
32
46
1.890

1.753
51
30
1.834

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/Vakantiedagen
Overige
Overlopende passiva

3.097
25
360
45
1.372
1.192
6.091

2.791
15
112
114
1.338
888
5.258

2.4.10.1

Vooruitontvangen collegegelden

De presentatie van de vooruitgefactureerde collegegelden is aangepast in de jaarrekening, vanwege een nadere
uitleg door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vooruit gefactureerde collegegelden die nog niet zijn ontvangen
en waarvoor nog geen prestatie is geleverd, zijn gesaldeerd met de collegegelden debiteuren. Dit heeft geen
effect op het resultaat, het eigen vermogen of de kasstromen. Om het inzicht in deze posten te vergroten zijn
de vergelijkende cijfers per 31 december 2016 ten opzichte van de jaarrekening van vorig jaar aangepast.
2.4.10.5

Vak antiegeld

Dit betreft de verschuldigde vakantietoeslag over de periode juni tot en met december 2017.
Tevens is hier de verplichting i.h.k.v. niet opgenomen vakantiedagen opgenomen.

Lerarenbeurs LB LBH4
776873-1
Lerarenbeurs LB LBH4
853742-1

Prestatie
afgerond?

Stand
31-12-2017

Lasten in 2017

Ontvangen in
2017

Stand
01-01-2017

Lasten t/m
2016

Ontvangen t/m
2016

Bedrag van de
toewijzing

Omschrijving
en kenmerk
toew ijzing

Toewijzing
Datum

OCW-subsidies zonder verrekeningsclausule (Model G1)

20-09-16

23

23

8

15

0

15

0

Ja

20-07-17

37

0

0

0

37

12

25

Nee

60

23

8

15

37

27

25
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen

Categorie
Huur
Diensten
Energie
Totaal

<1 jaar
162
1.505
530
2.197

1-5 jaar
257
1.988
1.060
3.305

>5 jaar
0
0
0
0

Totaal
419
3.493
1.590
5.502

Bedragen x €1.000,00
Huur
Dit betreft de huurovereenkomst ten behoeve van studioruimte voor de Pop-opleiding van het
Conservatorium van Amsterdam tot augustus 2020, jaarlijks K€162.
Diensten
Dit betreft:
Het schoonmaakcontract voor alle panden van de hogeschool tot maart 2020, jaarlijks ca K€812
Het onderhoudscontract voor de gebouwinstallaties van de panden van de AHK tot juni 2020,
jaarlijks ca K€336.
De overeenkomst voor het virtueel data center van de ICT diensten van de hogeschool tot juni
2019, jaarlijks ca K€211
De overeenkomst voor het leasen van multifunctionele afdrukapparatuur tot maart 2022,
jaarlijks ca K€146.
Energie
De hogeschool heeft een overeenkomst voor het verbruik 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€260 bedragen.
De hogeschool heeft een overeenkomst voor het verbruik van electriciteit tot januari 2021. De verplichting
is een schatting van de te maken kosten op basis van verbruik in het verleden. Het kan jaarlijks K€270
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.
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Toelichting behorende bij de staat van baten en lasten (x € 1.000)
3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdrage OCW

3.1.2

Overige subsidies OCW

2017

2016

54.948

53.426

28

24

54.976

53.450

28
0
28

24
0
24

2017

2016

62
370

142
294

432

436

2017

2016

6.159
402

6.012
428

6.561

6.440

2017

2016

701
159

858
112

860

970

Uitsplitsing
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies
3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies
Overige subsidies OCW

3.2

3.2.1
3.2.2

3.3

3.3.3
3.3.8

3.4

3.4.1
3.4.3

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

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

2017

2016

229
36
605
38
108
644
793

219
95
174
36
153
696
932

2.453

2.305

2017

2016

38.764
7.718
119

37.720
8.067
160

46.363

45.627

30.771
3.682
4.311
38.764

30.515
3.623
3.582
37.720

486
6.248
984
7.718

749
6.541
777
8.067

Personeelslasten

Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Af: uitkeringen

Uitsplitsing
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
4.1.1.3 Pensioenpremies
Lonen en salarissen
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
4.1.2.3 Overig
Overige personele lasten

Het aantal FTE's per 31 december 2016 was 496 en per 31 december 2017 499.
Het aantal werknemers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil.

Wet Normering Topinkomens
WNT-verantwoording 2017 Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van
toepassing op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het voor de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 141.000
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1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de
functievervulling
bedragen x € 1

L. Verveld

B.M. Kievits

Functiegegevens

Voorzitter CvB
01/01 – 31/12

Lid CvB
01/01 – 31/12

1,0
nee
nee

1,0
Nee
Nee

132.800

117.805

17.259
150.059

16.823
134.628

141.000

141.000

9.059
150.059

N.v.t.
134.628

Overgangsregeling

N.v.t.

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

1,0

1,0

132.800

114.751

14.984
147.784

14.532
129.283

bedragen x € 1

J.A. Bruijn

G. ter Horst

N. de Klerk

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2017
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Voorzitter
01/01 – 31/12

Lid
01/01 – 31/12

Lid
01/01 – 31/12

10.340

7.500

7.672

0
10.340

0
7.500

0
7.672

21.150

14.100

14.100

Aanvang en einde functievervulling in
2017
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in
2016
Omvang dienstverband 2016 (in fte)
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
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-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

N.v.t.
10.693

N.v.t.
7.500

N.v.t.
7.672

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

14/12 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

0

7.500

7.605

0
0

0
7.500

0
7.605

bedragen x € 1

M. Kloos

E.P. van Maanen

T.E. Monzon

Functiegegevens

Lid
01/01 – 01/03

Lid
01/01 – 31/12

Lid
01/01 – 31/12

1.250

7.579

7.500

0
1.250

0
7.579

0
7.500

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

2.279

14.100

14.100

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

N.v.t.
1.250

N.v.t.
7.579

N.v.t.
7.500

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

7.500

7.659

7.500

0
7.500

0
7.659

0
7.500

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in
2016
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

Aanvang en einde functievervulling in
2017
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in
2016
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016
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bedragen x € 1

E.W. Veen

E.J.F.B. van Huis

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2017

Lid
01/01 – 02/09

Lid
22/06 – 31/12

5.000

4.404

0
5.000

0
4.404

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

9.426

7.456

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

N.v.t.
5.000

N.v.t.
4.404

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

01/01 – 31/12

N.v.t.

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in
2016
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

4.2

4.2.2

4.3

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.8

7.500
0
7.500

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa

2017

2016

5.093

4.768

5.093

4.768

2017

2016

377
73
1.053
828
1.006
248
34

398
68
1.079
809
1.068
210
141

3.619

3.773

Huisvestingslasten

Huur
Verzekeringen
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Overige
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4.4

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.5

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

Onderzoek jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviezen
Andere niet-controlediensten
Accountantslasten

2017
PWC
164
-3
0
0
161

2017

2016

3.988
4.505
-18
1.042

3.706
4.538
1
1.308

9.517

9.553

2016
PWC
Deloitte
0
34
0
12
1
0
0
1
1
47

Bovenstaande honoraria betreffende de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta. En de in
rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort.
Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2017,
ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.
5

5.1
5.5
5.6

Financiële baten en lasten

Rentebaten
Rentelasten
Overige financiële lasten

2017

2016

0
0
30

22
1
33

-30

-12

Gebeurtenissen na balansdatum
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum welke impact hebben op de jaarstukken 2017.

Verschillenanalyse begroting / realisatie 2017
Het nettoresultaat over 2017 bedraagt K€ 660 positief (begroot K€ 175 negatief).
Het positieve verschil ad K€ 835 is als volgt te verklaren:
De baten i.o.v. derden is qua omzet K€ 250 en qua resulaat K€ 85 hoger dan begroot.
Het verschil bij overige baten (+K€ 717) betreft o.a. een legaat ad. K€ 410, maar ook baten als
onderverhuur, voorstellingen en opbrengst verzorging onderwijs hebben een grote impact op het
resultaat t.o.v. de begroting omdat de lasten hiervan niet navenant stijgen.
De huisvestingslasten zijn K€ 280 lager dan begroot vanwege met name K€ 100 minder onderhoud,
K€ 70 lagere schoonmaakkosten en K€ 25 energielasten.
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Overzichten
Adressen
Breitner Academie
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam
020 527 7220
breitneracademie.nl
Academie van Bouwkunst
Waterlooplein 211-213
1011 PG Amsterdam
020 531 8218
academievanbouwkunst.nl
Conservatorium van Amsterdam
Oosterdokskade 151
1011 DL Amsterdam
020 527 7550
conservatoriumvanamsterdam.nl
Nederlandse Filmacademie
Markenplein 1
1011 MV Amsterdam
020 527 7333
filmacademie.nl
Reinwardt Academie
Hortusplantsoen 1-3
1018 TZ Amsterdam
020 527 7100
reinwardtacademie.nl
Academie voor Theater en Dans
Jodenbreestraat 3
1011 NG Amsterdam
020 527 7777
atd.ahk.nl
College van Bestuur
Servicebureau
Jodenbreestraat 3
1011 NG Amsterdam
020 527 7700
www.ahk.nl

Directie, studieleiding, lectoren, Commissies van Advies
Breitner Academie
Directie
Rafael van Crimpen, directeur
Bachelorstaf:
Janneke Alink
Barbera Boelen
Daphne Broad
Pauline vd Pol
Janet Sandriman
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Faculteitoverleg
Rafael van Crimpen
Emiel Heijnen
Jappe Groenendijk
Janneke Alink
Academie van Bouwkunst
Directie
Madeleine Maaskant, directeur
Managementteam
Patricia Ruisch
Joseefke Brabander
Opleidingshoofden
Jan-Richard Kikkert (Architectuur)
Arjan Klok (tot 01.09.2017), Markus Appenzeller (vanaf 01.09.2017) (Stedenbouw)
Maike van Stiphout (Landschapsarchitectuur)
Lectoren
Floris Alkemade (Architectuur)
Eric Frijters (Stedenbouw)
Sven Stremke (Landschapsarchitectuur)
Commissie van Advies
Birgit de Maar (voorzitter)
Ytje Feddes Jan Kolen
Jeroen van Schoten
Miranda Reitsma
Ivar van de Zwan
Conservatorium van Amsterdam
Directie
Janneke van der Wijk, directeur
Edo Righini, adjunct-directeur, hoofd Jazz en Popmuziek
Arnold Marinissen, adjunct-directeur, hoofd Klassiek en Docent muziek (tot 1 mei)
Okke Westdorp, adjunct-directeur, hoofd Klassiek en Docent muziek (per 1 september)
Lector
Michiel Schuijer
Commissie van Advies
Atzo Nicolaï, directeur DSM Nederland
Leon Ramakers, oprichter MOJO
Willemijn Maas, directeur Willemijn Maas Consultancy & Interim Management, daarnaast tot 1 oktober
2017 Directeur HR&Communicatie De Volksbank
Jan Raes, directeur Koninklijk Concertgebouworkest
Paul Rutten, lector Creative Business bij Creating 010
Jan Willem Luyken, directeur North Sea Jazz Festival
Philippe Herreweghe, dirigent Collegium Vocale, deFilharmonie
Nederlandse Filmacademie
Directie
Bart Römer, directeur
Management Team
Mieke Bernink , hoofd master, lector
Hanneke Bloemendal, hoofd financiën en faciliteiten
Aafje Terwey, hoofd bachelor
Studieleiding bachelor
Michel de Graaf, Production design
Anne van Melick, Scenario
Mick van Rossum, Cinematography
Kasper Oerlemans, Immersive media/ Visual effects (IMVFX)
Anita Smit, Productie
Jet Smit, Regie fictie
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Ernie Tee, Propedeuse
René van Uffelen, Montage
Annemiek van der Zanden, Regie documentaire
Ben Zijlstra, Sound design
Lector
Mieke Bernink, Film
Commissie van Advies
Job ter Burg, editor
Petra Goedings, producent
Erik van Heeswijk, CEO CleverLions (tot 29 mei 2017)
Aliona van der Horst, documentairemaker
Giny Mutsaers, manager coördinatie en budgettering programmering NPO
Paula van der Oest, regisseur
Patricia Pisters, professor of Film Studies
Jacques Vereecken, managing partner The Board Room
Orville Yssel, senior creative Woodpack (per 30 november 2017)
Board of Advisors – Master Film
Simon Field, producent
Marten Rabarts, hoofd EYE International
Reinwardt Academie
Directie
Teus Eenkhoorn, directeur (voorzitter managementteam)
Nel van Dijk, directeur a.i. (vanaf 23 oktober 2017 directeur)
Managementteam
Hester Dibbits, studieleider Master of Museology en lector Cultureel erfgoed
Renske de Groot, studieleider bachelor Cultureel erfgoed
Marleen de Kluizenaar, hoofd bedrijfsvoering
Lectoren
Hester Dibbits, lector Cultureel erfgoed en studieleider studieleider Master of Museology
Riemer Knoop, lector Cultureel erfgoed
Commissie van Advies
Carla van Boxtel, hoogleraar Vakdidactiek, in het bijzonder van geschiedenisonderwijs, aan de
Universiteit van Amsterdam.
Annette Gaalman, adviseur/projectleider Erfgoed Brabant, voorzitter van het Landelijk Contact van
Museumconsulenten en adviseur landelijke stuurgroep Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)
Aart Oxenaar, directeur Bureau Monumenten en Archeologie Gemeente Amsterdam
Marco Streefkerk, senior medewerker bij DEN (Digitaal Erfgoed Nederland)
Bernadine Ypma, hoofd Publiek en presentatie / adjunct directeur van het Utrechts Archief
Academie voor Theater en Dans
Directie
Jan Zoet, directeur
Team Bedrijfsvoering
Trudy Ammerlaan, Personeelsadviseur
Fien Bloemen, academiesecretaris, beleidsmedewerker theater/ kwaliteitszorg
Liesbeth Koot, beleidsmedewerker dans/ kwaliteitszorg
Bart Kusters, hoofd producerende afdelingen en projectleider
Niki Lemmens, facilitair manager
Erik Lint, hoofd studentenzaken, ICT en onderwijs
Daniëlle van Sundert, hoofd ondersteunende afdelingen
Paul Jeroen Willems, controller/ hoofd financiële bedrijfsvoering
Lector DAS Graduate School/ DAS Research
Marijke Hoogenboom
Studieleiding
Gerleen Balstra, interim Urban Contemporary/ Jazz- en Musicaldans
Bojana Bauer, Hedendaagse Dans - werktitel opleiding in opbouw (sinds september)
Jean Yves Esquerre, Nationale Balletacademie
Jeroen Fabius, DAS Choreography master program
Yvette Fijen, Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie
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Jopie de Groot, Docent dans
Tanya Hermsen, Theaterdocent
Percy Kruythoff, 5 o’clock class (i.s.m. Rahana Oemed)
Barbara Van Lindt, managing director DAS Theatre master program
Angela Linssen, Moderne theaterdans
Corina Lok, Theaterdocent, verkorte opleiding
Bojana Mladenovic, School voor Nieuwe Dansontwikkeling
Rahana Oemed (i.s.m. Percy Kruythoff)
Loes van der Pligt, Mime
Loes Ponsioen, interim Productie Podiumkunsten (sinds september)
Gwenoële Trapman, Productie Podiumkunsten (tot september)
Steven Van Watermeulen, Regie
Bart Visser, Scenografie
Eddy Westerbeek, Design & Technologie en Associate Degree Technische Productie (sinds
september)
Servicebureau
Directie
Patrick Waller, directeur
Ghislaine Rietveld, office manager
Afdelingshoofden
Nel van Dijk, Kwaliteit, communicatie en beleid
Erik Duiker, Huisvesting en facilitair beheer
Frits Veldhuizen, Personeel en organisatie
Ferry Kuipers, Concerncontrol
Marcel Dymanus, ICT
Arian Prins, Informatiemanagement
Marco van der Meer, Centrale administratie
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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 2017 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
Ferry Kuipers, Concerncontrol
Fokke Uiterwaal, Kwaliteit, communicatie en beleid
Met dank aan
Alle medewerkers die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit jaarverslag.
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Jodenbreestraat 3
Postbus 15079
1001 MB Amsterdam
020 5277710
www.ahk.nl
Sector Onderwijs (hbo)
Plaats van vestiging: Amsterdam
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