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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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Voorwoord
Elk jaar reikt de AHK de Eindwerkprijs uit. Een jury, onder voorzitterschap van Xandra Schutte, kiest uit
tientallen inzendingen de prijs voor het beste eindwerk op bachelor en masterniveau. Over het winnende
bachelorproject van Daphne Lucker schrijft de jury: “film en moderne theaterdans versmelten tot een
ontroerend en emotioneel verhaal over drie zussen in een probleemgezin … een project dat de barrières
tussen genres slecht, dat esthetisch en technisch meer dan geslaagd is, dat getuigt van artistiek lef en
dat bij dit alles een belangwekkend verhaal weet te vertellen.” Over het winnende masterproject van
Bengin Dawod Abdullah schrijft de jury dat hij de belangrijke vraag stelt “welke verantwoordelijkheid hij op
zich kan en moet nemen om zijn thuisland Syrië weer te herbouwen … Het toont dat artistiek onderzoek,
gelaagdheid, persoonlijke fascinatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid hand in hand kunnen
gaan.” Deze juryuitspraken laten scherp zien waar het bij het onderwijs van de AHK om gaat. Het talent
om een verhaal te vertellen, het onderzoekende vermogen, de kwaliteit in een artistieke en
maatschappelijke betekenis.
Bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten vormen de studenten het hart van de opleidingen, van
de academies en van de hogeschool. In het in juni 2018 vastgestelde Strategisch Plan 2018-2023 staat
daarom: “De artistieke en persoonlijke ontwikkeling van de student staat centraal in het intensieve
onderwijs.” Het Strategisch Plan kwam tot stand in een goede dialoog met de medezeggenschap, de
academies en de Raad van Toezicht. Hetzelfde geldt voor de ideeën- en planvorming rondom de
kwaliteitsafspraken. Dat resulteert in projecten die de kwaliteit van ons onderwijs dienen en inspelen op
de voorzieningen voor en de begeleiding van studenten. Diversiteit, digitalisering en technologie, leven
lang ontwikkelen, onderzoek, arbeidsmarkt en verbinding met de samenleving zijn thema’s die wij ook de
komende jaren blijven verbinden met ons streven naar excellent opleiden.
Het jaar 2018 leverde ons veel moois op. We werden door Weekblad Elsevier uitgeroepen tot Beste
Hogeschool van Nederland. Onze studenten wonnen prijzen op toonaangevende festivals en competities
in binnen- en buitenland. Twee voorstellen voor onderwijsinnovatie werden beloond met een Comenius
Senior Fellowshipbeurs van € 100.000. Diverse inspirerende Artists In Residence verbonden zich voor
kortere of langere tijd aan de AHK en lieten onze studenten kennismaken met hun innovatieve visies op
kunst en kunstonderwijs. Drie van onze lectoraten werden beoordeeld op de kwaliteit van hun onderzoek
en kregen alle drie het hoogst haalbare predicaat toegekend.
We namen dit jaar afscheid van collegelid Bridget Kievits, die benoemd werd als bestuurder bij de
Hogeschool Arnhem en Nijmegen. In het kader van dat afscheid is, in samenwerking met de lectoren van
de AHK, een boek gepubliceerd met een representatieve bloemlezing van het werk van onze lectoren.
Een bewijs van de verbinding onderwijs, onderzoek en samenleving, waaraan Bridget Kievits als
bestuurder heeft bijgedragen.
Onze samenwerkingen in de stad worden steeds intensiever. Of het nu gaat om versterking van de
diversiteit in onderwijs en organisatie met partijen in Amsterdam-West, intensivering van het gebruik van
innovatieve technologie op het Marineterrein, samenwerking in onderzoek in het ARIAS-netwerk met
collega-instellingen in het hoger onderwijs van Amsterdam, of vernieuwende kunstprojecten in relatie tot
bewoners in Amsterdam-Noord: ons onderwijs zoekt continu de verbinding met de buitenwereld op.
Terugkijkend op een mooi jaar kunnen we constateren dat onze studenten het onderwijs aan de AHK
onveranderd hoog waarderen, dat de rendementen uitstekend blijven, dat de arbeidsmarktpositie van
onze alumni verder is verbeterd en dat we vanuit een solide financiële positie onze studenten, docenten,
onderzoekers en ondersteunende medewerkers kwalitatief hoogstaand onderwijs en state-of-the-art
faciliteiten kunnen bieden. Ook in 2018 was de AHK onverminderd een dynamische hogeschool.
Het College van Bestuur,
Bert Verveld en Annet Lekkerkerker
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De AHK in 2018
Algemeen

Met de afronding van het Instellingsplan 2013-2018 en de start van het Strategisch Plan 2018-2023 was
2018 een jaar waarin op bestuurlijk niveau nog sterker het definiëren van het toekomstperspectief van de
AHK centraal stond. De basis daarvan is uiteraard het continu versterken van de kwaliteit van het
onderwijs en onderzoek. Met het oog op de toekomst van het kunstonderwijs en de AHK is daarbij een
aantal speerpunten benoemd. Deze speerpunten zijn ook terug te vinden in de planvorming voor de
besteding van de studievoorschotmiddelen in het kader van de kwaliteitsafspraken. Andere belangrijke
ontwikkelingen in 2018 zijn de uitbreiding van onderwijsvoorzieningen, het versterken van het
diversiteitsbeleid en de evaluatie van het onderzoek van de lectoraten in het kader van het
Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO). Over deze onderwerpen wordt uitgebreid
gerapporteerd in de terugblik op de bestuurlijke agenda 2018.
De basis voor al deze ontwikkelingen was de ook in 2018 onveranderd financieel gezonde positie van de
AHK en het hoge kwaliteitsniveau. Het aantal aanmeldingen was onverminderd groot (ruim 5.000), van
wie er 933 toegelaten konden worden. Het niveau van de ingestroomde studenten was hoog. In alle
vakrichtingen werden belangrijke prijzen binnengehaald, zoals elders in dit verslag te lezen valt. De
vooruitzichten op de arbeidsmarkt voor de afgestudeerden zijn goed (zie hiervoor pagina 50), hoewel de
beloning van kunstenaars een punt van zorg blijft. De AHK heeft daarmee ook in 2018 laten zien in staat
te zijn om het hoge ambitieniveau vast te houden. Dit werd bevestigd door de uitkomsten van het
jaarlijkse studenttevredenheidsonderzoek van weekblad Elsevier: de AHK werd uitgeroepen tot beste
hogeschool van Nederland in 2018.
Bij het tot stand brengen van het Strategisch Plan waren stakeholders van binnen en buiten de
organisatie uitgebreid betrokken, waaronder uiteraard de medezeggenschapsorganen van de AHK. Op
deze wijze zijn voor de komende jaren de belangrijkste gezamenlijke strategische prioriteiten bepaald, die
op hun beurt richting geven aan de kwaliteitsafspraken.
Per september 2018 heeft collegelid Bridget Kievits na 10 jaar dienstverband bij de AHK de functie
aanvaard van lid College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De AHK is
haar zeer erkentelijk voor haar inzet en betrokkenheid als bestuurder van de AHK en wenst haar veel
succes bij de HAN. De Raad van Toezicht heeft onder externe begeleiding en via een open
wervingsprocedure een nieuw lid voor het College van Bestuur aangetrokken en in december benoemd.
Annet Lekkerkerker start met ingang van 1 maart 2019 in de functie van lid/vicevoorzitter het College van
Bestuur. Conform de Wet versterking bestuurskracht had een delegatie van de Hogeschoolraad zitting in
de sollicitatiecommissie voor het nieuwe CvB-lid en heeft de Hogeschoolraad positief geadviseerd op de
voorgenomen benoeming.
De Raad van Toezicht heeft, eveneens met positief advies van de Hogeschoolraad, besloten tot de
verlenging met vier jaar van de aanstelling van de voorzitter van het College van Bestuur, Bert Verveld.
De herbenoeming gaat in per 1 maart 2019.
AHK-lectoren Mieke Bernink (Lectoraat Film, Nederlandse Filmacademie) en Marijke Hoogenboom (DAS
Research, Academie voor Theater en Dans) hebben een Comenius Senior Fellow-beurs ontvangen.
Deze beurzen van € 100.000 zijn bedoeld voor het doorvoeren van een innovatie of verbetering binnen
een opleiding in het hoger onderwijs. De projecten hebben een looptijd van 24 maanden. Mieke Bernink
zet het geld in voor het project ‘The bridge’, waarmee de Nederlandse Filmacademie het contact wil
versterken tussen filmstudenten onderling en met professionals uit de film- en kunstwereld. Daarnaast wil
de Filmacademie het gebruik van artistiek onderzoek in en met film aanmoedigen, ook bij niet-artistieke
wetenschappen. Marijke Hoogenboom zal met haar programma ‘Bridging the gap: towards a full cycle of
education in the performing arts’ de kloof verkleinen tussen de masteropleidingen van de DAS Graduate
School van de Academie Dans en Theater en internationale PhD-trajecten. Het doel is om individuele
choreografen en theatermakers te ondersteunen bij het opzetten van een onderzoeksproject voor de
master, waardoor zij worden voorbereid op deelname aan het (inter)nationale onderzoeksomgeving.
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In overeenstemming met de wet- en regelgeving heeft de AHK tijdig (dat wil zeggen vóór 25 mei 2018) de
Algemene verordening Gegevensbescherming geïmplementeerd. Hiertoe is onder meer de organisatie
door een extern bureau doorgelicht op de veiligheid van de persoonsgegevens. In verband met de AVG
is een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Gezien de rol en positie van de FG is deze
functie over twee interne functionarissen verdeeld.
Tevens zijn in het kader van de nieuwe wetgeving alle reglementen en interne procedures rond het
toezicht geactualiseerd.
De AHK heeft twee nieuwe hoofden in de centrale organisatie geworven en benoemd: een hoofd
Centrale administratie en een nieuw hoofd P&O. Hiermee is het eerder ingezette proces van
professionalisering van de bedrijfsvoering, waaronder een scheiding van de financiële administraties en
de controlfunctie(-s) binnen de AHK en verdere digitalisering van de administratie en bedrijfsvoering,
weer een stap verder gebracht.
Clayde Menso, algemeen directeur van Amerpodia BV, is per 1 februari 2018 toegetreden tot de Raad
van Toezicht. Hij nam de plaats in van Ernst Veen, van wie de tweede en daarmee laatste zittingstermijn
in de raad in 2017 ten einde was gekomen. Met de komst van Clayde Menso is de Raad van Toezicht
weer voltallig.

Terugblik op de bestuurlijke agenda 2018
Kwaliteitsafspraken
Vanaf 2018 ontvangen de instellingen voor hoger onderwijs de extra financiële middelen ter verbetering
van de kwaliteit van het onderwijs die zijn vrijgekomen als gevolg van het afschaffen van de basisbeurs in
2015. Deze middelen worden aangewend om de kwaliteitsafspraken te realiseren zoals vastgelegd in het
sectorakkoord dat het ministerie van OCW heeft gesloten met de Vereniging Hogescholen en in het
document ‘Investeren in Onderwijskwaliteit, Kwaliteitsafspraken 2019 – 2024’, dat gezamenlijk is
opgesteld door OCW, Vereniging Hogescholen, VSNU en de landelijke studentenbonden.
Conform het sectorakkoord zijn met instemming van de medezeggenschap de hoofdlijnen voor de
kwaliteitsverbetering van het onderwijs geformuleerd in het Strategisch Plan 2018-2023 (Hoofdstuk 10).
Binnen deze gezamenlijke uitgangspunten zijn in 2018 plannen ontwikkeld voor de besteding van deze
middelen van 2019-2024, zowel door de academies als op gezamenlijk, academie-overstijgend niveau.
Een aantal plannen was reeds ontwikkeld en gestart in het kader van de voorinvestering op de
studievoorschotmiddelen (de ‘Kwaliteitsimpulsmiddelen’), die de AHK tussen 2015 en 2017 vanuit eigen
middelen heeft bekostigd. Voor zover deze plannen worden voortgezet, worden zij vanaf nu bekostigd
vanuit de studievoorschotmiddelen. Het totaal van de plannen is in het kader van de begroting voor 2019
besproken met de medezeggenschap en de Raad van Toezicht. In het najaar van 2018 stemde de HR in
en keurde de RVT de plannen goed. Een groot deel van de projecten zal gestart c.q. voortgezet worden
in 2019. De AHK zal het definitieve voorstel voor de kwaliteitsafspraken voor de gehele periode 2019 –
2024, na instemming door de Hogeschoolraad en goedkeuring door de Raad van Toezicht in juni 2019,
ter goedkeuring voorleggen aan de NVAO bij de Instellingstoets Kwaliteitszorg, die de AHK in het najaar
van 2019 zal doorlopen.
Alle projecten in het kader van de studievoorschotmiddelen vallen binnen de zes thema’s die in het kader
van het sectorakkoord zijn vastgesteld:
• intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit)
• onderwijsdifferentiatie, waaronder talentontwikkeling binnen en buiten de studie
• verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit)
• passende en goede onderwijsfaciliteiten
• meer en betere begeleiding van studenten
• studiesucces inclusief doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen
Zoals in het sectorakkoord is afgesproken, worden de plannen voor de besteding van het studievoorschot
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en de verantwoording daarvan opgenomen in de reguliere cyclus van strategische planning, begroting en
jaarverslaglegging (PDCA-cyclus).
In de paragraaf over de Kwaliteitsafspraken (zie pag. 13) wordt uitgebreid ingegaan op de aanwending
van de middelen.
Strategisch Plan 2018-2023
In 2018 liep het Instellingsplan 2013-2018 van de AHK af. Geconstateerd kan worden dat het plan voor
het grootste deel is uitgevoerd, met uitzondering van die onderdelen waarvan in gezamenlijk overleg is
besloten ervan af te zien (zie voorgaande jaarverslagen). Met het oog op de nieuwe planperiode, die de
jaren 2018 tot en met 2023 beslaat, is het College van Bestuur in 2017 gestart met de ontwikkeling van
een nieuw plan. Dit Strategisch Plan 2018-2023 is medio 2018 door het College van Bestuur vastgesteld
en gepubliceerd, na goedkeuring door van de Raad van Toezicht en instemming van de Hogeschoolraad.
Het plan is ontwikkeld in een horizontale dialoog met verschillende partijen binnen en buiten de AHK: de
directeuren van de academies, de medezeggenschapsraden en opleidingscommissies, de Raad van
Toezicht en een aantal vertegenwoordigers van belangrijke instituten in het culturele- en onderwijsveld.
In het Strategisch Plan zijn de thema’s benoemd waar de AHK en haar academies, naast het behoud van
het onveranderd hoge (ambitie-)niveau van de onderwijskwaliteit, de komende jaren aan willen werken.
De belangrijkste zijn:
- Diversiteit: iedereen met talent, ongeacht afkomst of achtergrond, moet de weg naar de
opleidingen van de AHK kunnen vinden en de ruimte krijgen om haar of zijn talenten optimaal te
ontplooien in een inclusieve omgeving. De AHK geeft in de komende jaren concreet vorm aan
haar streven naar diversiteit, zowel in het onderwijs als in de organisatie.
- Arbeidsmarkt en werkveld: studenten van vandaag vormen het werkveld van morgen. Een
ondernemende houding en kennis van ondernemerschap zijn essentieel voor een succesvolle
carrière, binnen en buiten de eigen (kunst)discipline. De AHK versterkt het onderwijs in
ondernemerschapsvaardigheden tijdens de opleiding, en ontwikkelt een speciaal aanbod aan
cursussen voor alumni, omdat er ook na de studie vaak een grote behoefte blijkt aan extra
scholing op dit onderdeel.
- Leven lang ontwikkelen: een loopbaan in de kunsten betekent in de meeste gevallen een
zelfstandige beroepspraktijk en vereist ondernemendheid en flexibiliteit. De AHK ontwikkelt in de
komende periode een aanbod waarmee alumni en andere afgestudeerden in de kunsten zich
blijvend kunnen ontwikkelen.
- Technologie en digitalisering: de kunsten ondervinden in toenemende mate de gevolgen van
digitalisering, zowel in het maakproces als in het kunstonderwijs. De AHK laat studenten
uitgebreider in aanraking komen met technologische ontwikkelingen en onderzoekt ook welke
innovaties in onderwijsvormen van toegevoegde waarde zijn voor haar studenten.
- Onderzoek voor kunst, onderwijs en samenleving: een onderzoekende houding is essentieel voor
iedereen die in de kunsten werkzaam wil zijn. De AHK versterkt haar onderzoeksklimaat en de
impact van haar onderzoek om die houding te stimuleren, het onderwijs te voeden en de
werkvelden te innoveren. De AHK speelt actief in op de toenemende belangstelling voor een
derde cyclus in de kunsten.
- Internationale kwaliteit: de werkvelden waartoe de AHK opleidt zijn in grote mate internationaal
georiënteerd en georganiseerd. De internationale context van Amsterdam zorgt ervoor dat
studenten en staf leren en werken in een omgeving waarin internationale oriëntatie en
interculturele competenties een expliciete plaats innemen. De AHK blijft zich sterk internationaal
oriënteren ten behoeve van internationale uitwisseling van studenten en docenten en de
doorgaande ontwikkeling van een internationaal curriculum.
- Duurzaam faciliteren: de AHK wil zich duurzaam ontwikkelen en voert daarom een duurzaam
beleid in de bedrijfsvoering (inkoop, energie, schoonmaak, etc). Digitalisering van werkprocessen
in de bedrijfsvoering heeft mede tot doel het papierverbruik terug te dringen.
De komende jaren zal ook ‘art advocacy’, het over het voetlicht kunnen van brengen en het verdedigen
van de waarde van kunst en cultuur, een steeds prominentere plek gaan innemen in het onderwijs van de
AHK. Dit versterkt de arbeidsmarktpositie van de kunstprofessional en op die manier zal elke student een
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ambassadeur van de kunsten kunnen zijn.
Zoals is afgesproken in het sectorakkoord wordt het Strategisch Plan afgesloten met een vooruitblik op
de besteding van de middelen voor de kwaliteitsafspraken, aan de hand van de zes vastgelegde thema’s.
Dit is te vinden in hoofdstuk 10 van het Strategisch Plan. In de komende jaarverslagen vindt de
rapportage over de voortgang en de verantwoording plaats.
Het volledige Strategisch Plan van de AHK is te vinden op
www.ahk.nl/de-ahk/verantwoording/strategisch-plan-2018-2023/.
Instellingstoets Kwaliteitszorg (voorbereiding voor 2019)
De afronding van het Strategisch Plan was de opmaat voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK),
waarvoor het Strategisch Plan een belangrijke onderlegger is. De AHK zal de ITK in het najaar van 2019
voor de tweede keer zal doorlopen. Bij de ITK wordt gekeken of de hogeschool op instellingsniveau ‘in
control’ is op de vier standaarden ‘visie en beleid’ (waaronder de onderwijsvisie zoals vastgelegd in het
Strategisch Plan), ‘uitvoering’, ‘evaluatie en monitoring’ en ‘ontwikkelingsgerichtheid’. In 2013 doorliep de
AHK de ITK voor het eerst, met positief resultaat.
Begin juli is er een stuurgroep ITK geïnstalleerd, die bestaat uit de voorzitter van het CvB, het hoofd van
de afdeling Kwaliteit, communicatie en beleid (tevens projectleider) en de secretaris van het CvB. Een
delegatie van twee academiedirecteuren is aangesloten bij de stuurgroep namens het directeurenteam,
en een delegatie van de Hogeschoolraad is aangesloten namens de Hogeschoolraad. Ook vanuit de
Raad van Toezicht is (in de vorm van een uitbreiding van de O&O-commissie van de RvT) een delegatie
samengesteld ter voorbereiding op de ITK. In september is de projectgroep gestart met het schrijven van
de zelfevaluatie en is met zowel de Hogeschoolraad, de O&O-commissie van de RvT, en de
academiedirecteuren het proces besproken. De Hogeschoolraad zal haar advies in de vorm van een
eigen hoofdstuk in de zelfevaluatie uitbrengen.
Begin december heeft het bestuurlijk overleg met de NVAO plaatsgevonden, waarin afspraken zijn
gemaakt over doel en opzet van de ITK, de invulling van de locatiebezoeken en de panelsamenstelling.
Op dat moment is ook formeel vastgesteld dat de beoordeling van de Kwaliteitsafspraken als trail
plaatsvindt binnen de ITK. De NVAO heeft het verzoek van de AHK gehonoreerd om een student-lid uit
het kunstonderwijs te werven voor deelname aan het panel.
Kwaliteitszorg Onderzoek
In het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2021 (BKO) is afgesproken dat de
verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg van het onderzoek sterker dan voorheen bij de hogescholen
komt te liggen. Er is dan ook veel tijd gestoken in de begeleiding van de drie lectoraten waarvan de
kwaliteit van het onderzoek in 2018 geëvalueerd werd: het academie-overstijgende Lectoraat
Kunsteducatie, het lectoraat Muziek van het Conservatorium van Amsterdam en het lectoraat Cultureel
Erfgoed van de Reinwardt Academie.
Het lectoraat Cultureel Erfgoed werd in oktober beoordeeld door een panel van deskundigen en ontving
op elk van de vier geëvalueerde punten (profiel, organisatie, doorwerking en kwaliteit) in een
beoordelingsschaal met drie niveaus (onvoldoende, voldoende, goed) de hoogste kwalificatie ‘goed’. De
kwaliteitsborging werd eveneens beoordeeld met de hoogst haalbare kwalificatie: ‘voldoet’. Het panel was
positief over het resultaat van het onderzoek, ook gezien de beperkte tijd die beschikbaar is. Daarnaast
was er lof voor de doorwerking en de impact van het onderzoek in het werkveld en in het onderwijs.
Het lectoraat Kunsteducatie werd in november beoordeeld. Ook dit lectoraat kreeg het hoogst haalbare
predicaat. Volgens het panel heeft het lectoraat een relevante en actuele visie en missie. Daarnaast was
de commissie was zeer positief over de verbinding met het onderwijs en met het werkveld, en over de
impact daarop.
Ook het lectoraat Muziek werd in november bezocht door het panel en werd eveneens met het hoogst
haalbare oordeel beloond. De commissie zag bij het lectoraat een scherpe, genuanceerde en breed
gedragen visie op praktijkgericht onderzoek en ze was onder de indruk van de kwaliteit van de
onderzoeksprojecten, de doorwerking het onderzoek op het muziekdomein en het onderwijs.
In 2019 zullen het onderzoek en de overige drie lectoraatsprogramma’s (binnen de Academie voor
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Theater en Dans, de Academie van Bouwkunst en de Nederlandse Filmacademie) worden beoordeeld in
het kader van het BKO.
Governance
In 2018 is het governance-traject afgerond dat in 2017 door het College van Bestuur en de directeuren
gestart was om de uitgangspunten van de samenwerking te herijken. Het organisatiemodel van de AHK
is vastgelegd in het bestuursreglement en gaat uit van zes academies die elk hun eigen signatuur hebben
en zich onder hun eigen naam profileren. Hierbij is bekeken hoe de interne processen, die deels centraal
en deels decentraal worden aangestuurd, nog beter op elkaar kunnen worden afgestemd en welke
onderlinge werkafspraken aangescherpt moeten worden. De reeks gesprekken onder externe leiding
heeft geresulteerd in een gezamenlijk vastgestelde besturingsfilosofie van de AHK.
Uitbreiding onderwijsvoorzieningen
In 2018 werkte de AHK in toenemende mate samen met het Bureau Marineterrein. Deze organisatie
transformeert het voormalige militaire terrein in de binnenstad van Amsterdam naar een binnenstedelijk
innovatiemilieu waarin diverse bedrijven oplossingen bedenken, testen én toepassen voor uitdagingen op
het gebied van leren, gezondheid, verkeer en water.
Studenten van de AHK werken al sinds 2017 op het Marineterrein in de door de Nederlandse
Filmacademie opgezette VRAcademy. Dit is een werkplaats bij de op het Marineterrein gevestigde
VR/XR Base, waar de AHK-studenten experimenteren en leren werken met de nieuwste virtual reality
technieken. Vanaf 2018 is er, onder leiding van de Academie van Bouwkunst, gestart met het inrichten
van een speciale hightech werkplaats op het Marineterrein die door alle academies van de AHK gebruikt
kan worden: MakerSpace AHK. De AHK wil haar studenten daarmee ruimte bieden om, in aanvulling op
de bestaande werkplaatsen op de academies, te ontwerpen, te maken en te experimenteren met nieuwe
technologieën (3D-printers), technieken, machines (lasersnijders) en materialen voor bijvoorbeeld
maquettes, modellen, decors en installaties. Tevens zoekt de AHK bewust de samenwerking op met de
creatieve industrie, de community op het terrein en partners uit het hoger onderwijs in Amsterdam, om op
het Marineterrein oplossingen te bedenken, te testen en toe te passen voor allerlei maatschappelijke
uitdagingen. Daarmee doen de studenten vaardigheden op en boren zij netwerken aan die onmisbaar zijn
in hun toekomstige beroepsuitoefening.
De nieuwe locatie op het Marineterrein is in het eerste weekend van november in gebruik genomen door
de Academie van Bouwkunst, die daar de Graduation Show van de afgestudeerden organiseerde. Na
een grondige verbouwing wordt de werkplaats medio 2019 volledig in gebruik genomen.
Eind september opende de Breitner Academie een extra locatie in Amsterdam-Noord, aan de Distelweg.
In verband met de beperkte ruimte aan het Overhoeksplein is er op de Distelweg atelierruimte gecreëerd
waar de studenten van de opleiding Docent beeldende kunst en vormgeving hun beeldend werk door
kunnen ontwikkelen.
Versterking bestuurskracht
Nadat in 2017 de faciliteiten ter ondersteuning van de Hogeschoolraad zijn uitgebreid en in lijn gebracht
met de cao, heeft het College van Bestuur in 2018 gekeken naar het uitbreiden van de faciliteiten van de
decentrale medezeggenschap (academieraden en opleidingscommissies). Dit proces is, op de faciliteiten
voor de opleidingscommissies na, in 2018 afgerond, waardoor de facilitering van de medezeggenschap
helder geregeld is. 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. Dit geldt ook voor
de studentleden. De faciliteitenregeling voor de opleidingscommissies wordt in 2019 vastgesteld. Hierbij
wordt, in aanvulling op de cao, ook een vorm van maatwerk toegepast vanwege het feit dat er grote
verschillen zijn tussen academies bij de vormgeving van opleidingscommissies. Zo verschilt de
vergaderfrequentie per commissie en wordt op sommige academies het lidmaatmaatschap van de
academieraad en dat van de opleidingscommissie uitgevoerd door dezelfde personen.
In het kader van versterkte aandacht voor de opleidingscommissies is door het CvB in 2018 een extra
training aangeboden aan alle leden van de opleidingscommissies.
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Examencommissies
Het CvB heeft in 2018 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.
Daarnaast vindt intern minimaal een keer per jaar intervisie plaats.
Netwerken
De AHK neemt actief deel in verschillende netwerken met onderwijsinstellingen en met maatschappelijke
partners, en richt deze ook zelf op. Door allianties aan te gaan met de Gemeente Amsterdam (zoals met
de Chief Science Officer en de Chief Technology Officer) en met andere (Amsterdamse)
kennisinstellingen en bedrijven verstevigt de AHK haar positie in de samenleving, geeft zij gehoor aan de
vraag om mee te denken over maatschappelijke vraagstukken 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 2018 deel uitmaakte zijn ACIN, ARIAS en de City Deal
Kennis Maken. Deze worden hieronder nader toegelicht Daarnaast is de AHK met het oog op het smeden
van nieuwe verbindingen lid van de Amsterdam Economic Board, het overleg van Amsterdamse Culturele
Instellingen en OperA, een netwerk voor vo-, hbo- en wo- instellingen in Amsterdam, Noord-Holland en
Flevoland. Tevens maken de directeuren van de academies deel uit van tal van netwerken binnen hun
eigen werkveld of discipline. Ter bevordering van het onderzoek maakt de AHK gebruik van de
dienstverlening van Innovation Exchange Amsterdam (IXA), de valorisatieorganisatie voor de
kennisinstellingen in Amsterdam.
ACIN - Centre of Expertise
ACIN is het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN), het in 2013 opgerichte Centre of Expertise
van AHK, HvA en Inholland. Het totale budget bedroeg € 2 miljoen per jaar, waarvan € 1 miljoen via de
rijksbekostiging. Met ingang van 2018 is de bekostiging van de Centres of Expertise gewijzigd. Per 2019
wordt de rijksbijdrage voor de Centres of Expertise rechtstreeks ontvangen door de instellingen zelf en
niet meer door een penvoerder. In 2018 heeft de stuurgroep ACIN met het oog daarop besloten het
Centre of Expertise voort te zetten op basis van een gezamenlijke investering en gelijkblijvende
uitgangspunten. De netwerkfunctie van ACIN is belangrijk voor het versterken van de infrastructuur van
het hoger onderwijs in Amsterdam en biedt studenten goede mogelijkheden tot ontwikkeling en
samenwerking. Inhoudelijk dragen de onderzoeksprojecten bij aan de ontwikkeling van het onderwijs en
de aansluiting op de beroepspraktijk. De stuurgroep heeft ook de Gerrit Rietveld Academie uitgenodigd
om toe te treden tot ACIN, hetgeen in 2019 wordt gerealiseerd.
Het doel van ACIN is het initiëren van vernieuwende samenwerkingen tussen hogescholen, bedrijfsleven
en samenleving op het snijvlak van creatieve opleidingen, creatieve industrie en technologie. ACIN vormt
een netwerk op het kruisvlak van het creatieve onderwijs, de creatieve industrie en (digitale) technologie.
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten neemt met drie van de tien creative tech labs deel aan
het ACIN. Naast de labs zijn uit ACIN de Knowledge Mile, de Digital Society School, Campus Amsterdam
en de VRAcademy voortgekomen. ACIN verbindt zich waar mogelijk met andere netwerken, zoals
ARIAS.
Heritage Lab
In het Heritage Lab, geïnitieerd door de Reinwardt Academie, wordt onderzocht hoe erfgoeddisciplines bij
kunnen dragen aan de transitie naar een meer duurzame en inclusieve samenleving. Een van de door
het Heritage Lab meegefinancierde projecten is ‘Straatwaarden’, waarin de omgang met erfgoed in de
publieke ruimte wordt onderzocht door docenten, onderzoekers, studenten, erfgoedprofessionals en
gebruikers/bewoners. Centraal staat de vraag hoe in te spelen op de grote veranderingen in de
leefomgeving op het gebied van klimaat, energie, demografie en governance. De bestudeerde cases
maakten het belang duidelijk van het aangaan van duurzame verbindingen tussen de verschillende
betrokken partijen. Erfgoedprofessionals kunnen in ontwerp en begeleiding van dat proces - van collectie
naar connectie - een belangrijke rol spelen. Medio 2019 wordt dit project afgesloten met een
publieksevenement in Pakhuis de Zwijger.
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Een tweede project in het Heritage Lab is het onder leiding van lector Hester Dibbits, docent Simone
Stoltz en gastdocent Dick van Dijk (Waag) ontwikkelde keuzevak Emotienetwerken en erfgoedwijsheid.
Studenten van de Reinwardt Academie ontwikkelden in het kader van dit keuzevak tools die ingezet
kunnen worden voor erfgoededucatie. De tools moeten inzichtelijk maken hoe erfgoeditems en de
daaraan gekopppelde belangen en emoties op elkaar inwerken, en in wisselwerking met bijvoorbeeld
economische en sociale factoren voor een fascinerende culturele dynamiek in het dagelijks leven zorgen.
Het project sluit aan op een omvangrijker, door de Nationale Wetenschapsagenda, als stimulans,
meegefinancierd onderzoek naar emotienetwerken en erfgoedwijsheid waarin de Reinwardt Academie
samenwerkt met Erasmus Universiteit Rotterdam (penvoerder), Imagine IC, het LKCA, WAAG, Museum
Gouda en CED-groep. De hypothese is dat de methode van emotienetwerken kritisch burgerschap
stimuleert, maatschappelijke polarisatie helpt tegengaan en bijdraagt aan een veerkrachtige samenleving.
ArtechLab Amsterdam
ArtechLAB Amsterdam, een initiatief van de Breitner Academie, initieert, bevordert en onderzoekt
samenwerkingen tussen kunst, wetenschap en technologie in het onderwijs, het bedrijfsleven en de
maatschappij en brengt deze in kaart - zowel nationaal als internationaal. Ook doet het Lab onderzoek
naar het ontwikkelen en implementeren van onderwijs waarin kunst, wetenschap en technologie
gecombineerd worden, met als doel het ontwikkelen van tool-kits die het onderwijs concrete handvatten
biedt om de lespraktijk te vernieuwen. De focus ligt hierbij op het basis- en middelbaar onderwijs, maar er
is ook aandacht voor speciaal onderwijs aan bijvoorbeeld jongeren met autisme. In 2018 organiseerde
ArtechLab Amsterdam een serie workshops, inspiratiesessies, trainingen en cursussen voor
onderwijsprofessionals, beleidsmakers en studenten die in hun werk of studie kunst, wetenschap en
technologie willen integreren.
Het ArtechLab werkt via het door de AHK geïnitieerde landelijke Lectorenplatform Kunst, Wetenschap en
Techniek samen met lectoren van iPabo, de Hogeschool van Amsterdam, Avans, de Haagse Hogeschool
en Hogeschool Rotterdam bij de ontwikkeling van transdisciplinaire ontwerplabs.
VRAcademy
De Nederlandse Filmacademie werkt in het kader van het ACIN aan de ontwikkeling van de VRAcademy
op het Marineterrein. De VR Academy is bedoeld voor alle studenten van de AHK. Binnen de labs van
ACIN heeft de Filmacademie het project ‘Illumnatus’ uitgevoerd, waarin de nadruk lag op het verder
ontwikkelen van software voor gebruik in VR, met name gezichtsuitdrukkingen. Hierdoor worden VRkarakters voorzien van emoties, stemgebruik, oogopslag en dergelijke, waardoor de interactie met de
gebruiker betekenisvoller wordt. Studenten werken aan een app voor deze software. Voor dit onderzoek
wordt samengewerkt met het bedrijfsleven, in het bijzonder uit Engeland.
De NFA heeft tevens samenwerkingsmogelijkheden met de Hogeschool van Amsterdam binnen het
Interactive Cinema Lab van ACIN.
Knowledge Mile
De AHK is ook onderdeel van de door ACIN geïnitieerde concept van de 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 de Nieuwmarkt. 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. Binnen de Knowlegde
Mile is een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) opgericht, waarin onder andere wordt samengewerkt op het
gebied van Duurzaamheid, en de Green Knowledge Mile.
ARIAS
ARIAS is het Amsterdam Research Institute for the Arts and Sciences: een door de Universiteit van
Amsterdam (UvA) en de AHK geïnitieerd onderzoeksplatform waarin de AHK, de UvA, 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 samenwerken van
wetenschappelijk en artistiek onderzoek een bijdrage kan leveren aan belangrijke 21ste-eeuwse
onderzoeksvragen en maatschappelijke vraagstukken. Het netwerk brengt onderzoekers binnen de
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kunsten, creatieve vakken en de geestes-, sociale en natuurwetenschappen samen die speciale
interesse hebben in het verkennen van nieuwe onderzoeksmethodes en werkwijzen, het opzetten van
onderzoek in die domeinen en het ondersteunen van PhD-onderzoek. ARIAS richt zich daarbij op drie
hoofdthema’s: ‘Arts & the City’, ‘Arts & Health’, ‘Arts & Education’.
Vanuit de AHK heeft de voorzitter van het CvB zitting in het bestuur, een lector in de commissie van
advies en zijn lectoren en onderzoekers betrokken bij diverse activiteiten die binnen de context van
ARIAS worden geëntameerd.
Na een aanloopperiode in 2017 is het netwerk in 2018 goed op stoom gekomen, zowel qua onderzoek
als qua evenementen om kennis te delen. Zo organiseerde ARIAS interdisciplinaire meetups (‘Artists en
Archivists’), een lezingenserie over kunst en gezondheidszorg (‘Say AAHH!’) en een Smart Culture
Working Conference in samenwerking met NWO. Ook voor 2019 staan diverse evenementen op de
agenda.
City Deal Kennis Maken
In het kader van de City Deal Kennis Maken is de AHK lid geworden van Open Research Amsterdam,
een platform geïnitieerd door de Gemeente Amsterdam waarop de gemeente, kennisinstellingen en
partners in de metropoolregio Amsterdam de resultaten van onderzoek met betrekking tot Amsterdam en
stedelijke problematiek met elkaar delen. Het platform is vooralsnog besloten, maar heeft als doelstelling
om een publiek toegankelijk platform te worden vanaf medio 2019. De aanjager van het platform is de
Chief Science Officer van de Gemeente Amsterdam.
Regionale samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs
Met het oog op de versterking van de regionale samenwerking met het primair en voortgezet heeft de
Breitner Academie in 2018 geld ontvangen om ‘Studio Breitner’ op te zetten, twee talenklassen voor
leerlingen van het vo en studenten uit het mbo. Het programma is opgezet in samenwerking met scholen
voor vo en mbo. De deelnemers volgen een cursus van 12 weken, die een goede opmaat kan zijn voor
een hbo-studie in het beeldende kunstonderwijs. De nadruk zal liggen op leren door te doen, op
experiment en onderzoek. Aan de hand van een overkoepelend thema met korte en langlopende
opdrachten worden verschillende beeldende vakgebieden onderzocht. De nadruk ligt op digitale media,
design (productvormgeving), TechnologyLab_ (kunst, technologie en wetenschap) en kunst en omgeving
(mens en maatschappij). Voor de mbo'ers bestaat het programma behalve uit beeldend experiment en
onderzoek ook uit een theoretisch programma over actuele kunst en kunstbeschouwing.
Naast deze vormen van samenwerking ziet de AHK zeer de noodzaak in van het belang van
talentontwikkeling bij jonge mensen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. De Sweelinck
Academie, Junior Jazz College, 5 o’clock class en de vooropleiding van de Nationale Ballet Academie
zijn daar sprekende voorbeelden van. Bovendien participeert het Conservatorium van Amsterdam actief
in het programma “Meer muziek in de klas”.
Diversiteit
De AHK hecht veel waarde aan een diversiteitsbeleid vanuit de overtuiging dat iedereen met talent de
weg naar de opleidingen van de AHK moet kunnen vinden en de ruimte moet krijgen om haar of zijn
talenten optimaal te ontplooien in een inclusieve omgeving. Als onderwijsinstelling heeft de AHK een
maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook vanwege de maatschappelijke rol die kunstenaars,
kunstdocenten, ontwerpers, producenten en erfgoedprofessionals spelen in de samenleving. Omdat een
meer diverse en inclusieve onderwijsomgeving noodzakelijk is voor (behoud van) de hoge kwaliteit,
streeft de AHK ernaar om zowel haar studenten- als medewerkerspopulatie de komende jaren diverser
(verscheidener) en de cultuur inclusiever te maken, en ook de curricula onder de loep te nemen.
In 2016 is binnen de AHK een stuurgroep Diversiteit ingesteld onder leiding van het CvB, die dit
onderwerp agendeert op verschillende plekken binnen de hogeschool. In 2018 hebben bijna alle
academies een diversiteitsplan opgesteld, dat een uitwerking is van het AHK-breed vastgestelde
diversiteitsbeleidskader. Om het diversiteitsbeleid nog hoger op de agenda te krijgen, organiseerde de
AHK op 3 oktober een studieochtend inclusiviteit/culturele diversiteit voor onder meer leidinggevenden uit
15

alle geledingen van de AHK. Onder leiding van Elonka Soros, die geldt als een autoriteit op het gebied
van diversiteit in inclusie, werd er actief ingegaan op thema’s als gelijkheid, diversiteit en inclusie in de
context van de AHK en haar academies; principes die ten grondslag liggen aan ‘unconscious bias’
(onbewuste vooroordelen); en de impact van ‘unconscious bias’ op de werkvloer en op de interactie met
studenten en externen.
Elke academie heeft in 2018 plannen ontwikkeld en geïmplementeerd op het gebied van diversiteit. De
academies doen daar verslag van in hun terugblik op 2018 elders in dit jaarverslag.
Kwaliteitsimpulsmiddelen en Algemene Rekenkamer
Begin 2018 heeft de AHK het Rapport ‘Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs’ van de
Algemene Rekenkamer ontvangen. Met deze voorinvesteringen uit eigen reserve (2015 tot en met 2017)
liepen de instellingen vooruit op de Kwaliteitsafspraken 2019 – 2024. Het bestuur van de AHK heeft deze
investeringen onder de noemer ‘kwaliteitsimpuls’ met de Hogeschoolraad besproken, die via het
instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting jaarlijks instemming in de omvang en de
hoofddoelen van deze ‘kwaliteitsimpuls’ had.
Het College van Bestuur en de Hogeschoolraad hebben aan het onderzoek van de Algemene
Rekenkamer meegewerkt en gedetailleerde informatie over de omvang en besteding van de
kwaliteitsimpulsprojecten aangeleverd. Tevens hebben zowel het CvB als de Hogeschoolraad de door de
Rekenkamer voorgelegde enquêtes ingevuld. Op basis van alle gegevens heeft de Rekenkamer afgezien
van verder onderzoek bij de AHK, aangezien deze ruim voldoende waren voor inzicht in de besteding en
het samenwerkingsproces tussen bestuur en medezeggenschap.

Kwaliteitsafspraken
In september 2015 is de basisbeurs afgeschaft met de belofte dat de middelen die daardoor vrijkomen
worden ingezet voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Omdat deze middelen pas na drie jaar
terechtkwamen bij de instellingen, hebben universiteiten en hogescholen een voorinvestering gedaan
vanuit de eigen reserve ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs: de zogeheten
‘kwaliteitsimpuls’. Ook de AHK heeft van 2015 t/m 2017 middelen uit de eigen reserve hiervoor ingezet.
Vanaf september 2018 ontvangt de AHK vanuit het ministerie de middelen die zijn vrijgekomen door de
afschaffing van de basisbeurs. In het voorjaar van 2018 hebben het ministerie van OCW, de Vereniging
Hogescholen, de koepel van universiteiten VSNU en de studentenvakbonden ISO en LSVb een akkoord
gesloten over de voorwaarden van de besteding van dit geld: het Sectorakkoord hoger beroepsonderwijs
en Investeren in Onderwijskwaliteit Kwaliteitsafspraken 2019-2024. In het akkoord is opgenomen dat de
middelen besteed moeten worden aan projecten die binnen een van de volgende thema’s vallen:
•
•
•
•
•
•

intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit)
onderwijsdifferentiatie, waaronder talentontwikkeling binnen en buiten de studie
verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit)
passende en goede onderwijsfaciliteiten
meer en betere begeleiding van studenten
studiesucces inclusief doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen

Voorafgaand aan de besteding van dit geld moet er instemming zijn van de medezeggenschap en
goedkeuring van de Raad van Toezicht. De AHK legt de plannen voor aan de NVAO, die de plannen
toetst. Deze toetsing zal voor het eerst gebeuren als aparte trail binnen de Instellingstoets Kwaliteitszorg
in het najaar van 2019, waarbij de AHK het voorstel voor de besteding van de middelen over de periode
2019 – 2024 ter goedkeuring voorlegt aan de NVAO.
De AHK heeft in 2017 en 2018 in diverse overlegsessies met de Hogeschoolraad, de directeuren en de
Raad van Toezicht de prioriteiten voor de komende jaren bepaald. In dat kader hebben de directeuren
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met de medezeggenschap binnen de academies gesproken. De thema’s die de komende jaren centraal
staan zijn vastgelegd in het Strategisch Plan 2019-2023 van de AHK, dat medio juni 2018, na instemming
van de Hogeschoolraad en de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur is vastgesteld. De
gezamenlijk vastgestelde prioriteiten uit dit Strategisch Plan (met name hoofdstuk 10) vormen inhoudelijk
de basis voor de invulling van de Kwaliteitsafspraken.
Financiën
In juni 2018 heeft de AHK van het ministerie te horen gekregen welke bedragen gemoeid zijn met de
middelen die de AHK ontvangt in de periode 2019 – 2024. Deze bedragen zijn besproken met directies,
Raad van Toezicht en de Hogeschoolraad, en uiteindelijk in een gezamenlijk gekozen vorm verwerkt in
de Kaderbrief voor de begroting 2019. De Hogeschoolraad heeft op 2 oktober 2018 ingestemd met de
kaderbrief, als onderdeel van de Hoofdlijnen van de begroting.
De middelen worden op de volgende manier intern verdeeld: € 800.000, oplopend tot € 1,5 miljoen, is
bestemd voor het realiseren van gezamenlijke projecten die ten goede (kunnen) komen aan alle
studenten en docenten van de AHK. Het eigenaarschap van deze projecten is in de meeste gevallen
belegd bij een academiedirecteur, die optreedt als portefeuillehouder. Dit vergroot het draagvlak van de
gezamenlijke projecten en zorgt voor voldoende voeling met onderwijs en met de studentenpopulatie van
de AHK. Het College van Bestuur bespreekt deze projecten en de voortgang met de Hogeschoolraad, die
hiervoor een werkgroep heeft samengesteld.
Het grootste deel, stijgend vanaf 2019, van de middelen wordt naar rato (volgens de hoofdlijnen van de
middelenverdeling) verdeeld over de academies en ingezet voor academie-specifieke projecten. De
projecten op de academies zijn door de desbetreffende directeur, in samenspraak met de academieraden
nader uitgewerkt. De directeuren hebben begin november 2018 hun voorstel ter bespreking en
goedkeuring ingediend bij het CvB, tezamen met hun begroting. Het CvB heeft zich er daarbij van
vergewist dat er op academie-niveau inhoudelijke afstemming had plaatsgevonden. Het gesprek tussen
directeur en academieraad, waarin ook de implementatie en ontwikkeling in de komende jaren worden
besproken, werd voortgezet na de managementgesprekken tussen CvB en directeur.
De AHK heeft in haar meerjarenbegroting een prognose voor de groei van de middelen voor de
kwaliteitsafspraken opgenomen die loopt van € 2,3 miljoen in 2019 tot € 6,9 miljoen in 2024. Deze
bedragen zijn gebaseerd op de meerjarenraming van het ministerie van OCW. De bedragen kunnen per
jaar en over de gehele periode nog fluctueren op basis van nieuwe ontwikkelingen in het beleid ten
aanzien van de kwaliteitsafspraken en op basis van een eventueel veranderend marktaandeel van de
AHK in het totaal van het hoger onderwijs.
Planvorming
In oktober en november 2018 heeft een eerste planvorming plaatsgevonden rond de inzet van de
middelen. Alle ontwikkelde ideeën passen binnen de kaders van het AHK Strategisch Plan, de zes
thema’s uit het sectorakkoord en de AHK Kaderbrief 2019. De projecten zijn opgesteld via een
vastgesteld format, waarin zowel een inhoudelijke beschrijving als een financiële onderbouwing is
opgenomen.
De projecten waren grofweg in drie soorten te verdelen:
- Projecten die al zijn opgestart met de kwaliteitsimpuls-gelden en die vanwege hun succes worden
voortgezet met het geld voor de kwaliteitsafspraken.
- Nieuwe projecten die een redelijk eenvoudig te realiseren karakter hebben (bijvoorbeeld
uitbreiding van lesuren of de aanschaf van apparatuur).
- Nieuwe projecten die nog vanaf het begin moeten worden opgezet, AHK-breed of academiespecifiek. Deze projecten kunnen in eerste instantie ook als pilot worden uitgevoerd.
De projectvoorstellen zijn in te delen in vier hoofdgroepen:
• Werkdruk / studentenbegeleiding: de onderwijsintensiteit aan de AHK is hoog. Studenten zijn
zeer gemotiveerd, maar ervaren ook een hoge druk: door het wegvallen van de studiebeurs en
de hoge kamerhuren in Amsterdam zijn studenten vaak genoodzaakt een bijbaan naast de studie
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•
•

•

te nemen. Om studenten te helpen bij deze druk, zijn er diverse voorstellen ingediend om
studenten beter te begeleiden bij praktische zaken en bij psychosociale begeleiding, bijvoorbeeld
door een zorg-adviesteam. Doel is het studentenwelzijn positief te beïnvloeden en onnodige
problemen en studievertraging te voorkomen. Ook wordt er gekeken naar mogelijke herzieningen
in het curriculum ter bevordering van de studeerbaarheid.
Hardware / faciliteiten: dit betreft bijvoorbeeld de aanschaf of reparatie van muziekinstrumenten,
technische of digitale voorzieningen zoals camera’s en AV-apparatuur, uitbreiding van technische
ondersteuning en de opzet van innovatie labs, zoals de VRAcademy en 3D-ateliers.
Software / inhoud / innovatie: hierbij zijn projecten ingediend die zich richten op het bijscholen
van docenten in diverse gebieden: zowel technisch als digitaal en met het oog op het omgaan
met en meedenken over de herinrichting van hernieuwde curricula. Tevens zijn er projecten die
de betrokkenheid bij onderzoek, ondernemerschap, diversiteit en inclusief onderwijs moeten
vergroten.
Onderwijsintensiteit: de onderwijsintensiteit aan de AHK is reeds zeer hoog. Het aantal plaatsen
waar het onderwijs nog verder geïntensiveerd kan worden is beperkt. Bij het Conservatorium van
Amsterdam wordt gedacht over het verlengen van de lesduur van sommige vakken en
intensivering van de vooropleiding.

De ingediende plannen komen grotendeels voort uit wensen van de studenten. Deze wensen zijn zowel
in het kader van het traject rondom de kwaliteitsafspraken opgehaald, als afgeleid uit in het verleden
afgenomen (onderwijs)evaluaties of inspraakbijeenkomsten. Tevens is gebruik gemaakt van de
opgedane ervaring met de kwaliteitsimpulsmiddelen (2015-2017). Hiermee is dus – mede vanwege het
korte tijdsbestek – zowel gekeken naar reeds langer bestaande wensen als naar nieuwe ideeën bij
studenten.
De medezeggenschap heeft op alle niveaus positief geadviseerd over de ingediende plannen. Aangezien
de besteding van de middelen tot en met 2024 nog niet volledig is ingevuld, zal de komende jaren het
gesprek met studenten en medezeggenschap hierover gevoerd blijven worden.
Beoordeling, evaluatie en verantwoording
Met het oog op de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK), die de AHK in het najaar van 2019 zal doorlopen,
werkt de AHK de complete planvorming in 2019 verder uit, inclusief een blik op de jaren na 2019. De
plannen zullen door de NVAO tijdens de ITK getoetst worden. Een eerste evaluatie van de uitgevoerde
plannen door de NVAO vindt plaats in 2022, de eindbeoordeling vindt plaats in 2024. De AHK zal in de
jaarverslagen van 2019 t/m 2024 de voortgang verantwoorden.

Risico’s en onzekerheden
De AHK kent een stabiele financiering en heeft een stevige reservepositie. 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.
Met betrekking tot de follow-up van de prestatieafspraken kan worden gemeld dat - nadat al eerder de
5% feitelijke prestatiebekostiging was behouden - het budget profilering (2% van de bekostiging)
inmiddels weer geheel aan de instellingen is teruggegeven, met de afspraak dat de Centres of Expertise
(in concreto voor AHK: ACIN) in stand worden gehouden. De AHK gebruikt deze middelen om de
activiteiten van ACIN die aan AHK gerelateerd zijn te continueren en denkt tevens na over de vorming
van een Centre of Expertise samen met partners uit het werkveld, gericht op de kunsten en op educatie.
Zoals bekend zijn nu de kwaliteitsafspraken tussen de minister en het hoger onderwijs in de plaats
gekomen van de prestatieafspraken. De middelen uit het studievoorschot worden benut om de activiteiten
die voortvloeien uit de kwaliteitsafspraken te financieren. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan het in 2018
vastgestelde Strategisch Plan 2018 – 2023.
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In de jaarlijks risicokaart brengt het CvB de risico’s op verschillende terreinen in beeld.
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) en van commerciële activiteiten is vooralsnog
beperkt, hoewel op dat terrein wel enkele initiatieven ontwikkeld zijn. Dit betekent dat op dit moment de
financiële risico’s op langere termijn zich vooral voordoen in de financiering door het Rijk of door
bewegingen in de studentenaantallen.
Zoals het zich nu laat aanzien, zullen ook de adviezen van de Commissie Bekostiging Hoger Onderwijs
(de Commissie van Rijn), zoals die in mei 2019 gepubliceerd zijn, de continuïteit van de financiering niet
fundamenteel aantasten, hoewel op onderdelen van de bekostiging mogelijk wijzigingen in de
grondslagen te verwachten zijn.
Wij schatten het risico op (een grotere) daling van de bekostiging vanuit de overheid in als “laag tot
middel”. Dit omdat de bestuurlijke en politieke besluitvorming op basis van het advies van de Commissie
Bekostiging Hoger Onderwijs nog moet plaatsvinden. Hierbij zij opgemerkt dat de AHK de visie van de
Vereniging Hogescholen (“herverdeling is niet de oplossing”) deelt.
Indien het risico zich in grotere omvang manifesteert dan nu ingeschat, heeft de AHK een behoorlijke
reservepositie om zich aan te kunnen passen en zijn de afspraken rond het studievoorschot zodanig dat
daarbinnen ook ruimte is om te kunnen (blijven) vernieuwen.
Voorts is de vraag aan de orde of de inkomsten van de AHK gaan dalen als gevolg van een mogelijke
daling van de studentenaantallen. Studentenaantallen kunnen om verschillende redenen dalen. Landelijk
zijn de aantallen nieuwe inschrijvingen in het hbo eerst gedaald en afgelopen twee jaar weer gestegen,
hoewel de stijging in het hbo minder sterk is dan die in het WO. Veranderingen op de arbeidsmarkt,
slechte kwaliteitsoordelen, reputatieschade, angst om schulden te maken kunnen allemaal redenen zijn
waardoor studentenaantallen dalen.
Voor de meeste opleidingen van de AHK geldt dat de capaciteit beperkt is (door landelijke afspraken rond
instroombeperking en/of door eigen beleid) maar de belangstelling zeer groot, dat de AHK als goede
hogeschool bekend staat en dat we streng selecteren. Dat heeft tot gevolg dat nu niet de verwachting
bestaat dat een eventuele vermindering van belangstelling een gevaar in getalsmatige zin oplevert. Voor
twee academies geldt dit echter niet of in mindere mate: de Breitner Academie en de Reinwardt
Academie. Beide academies sturen bij de werving op kwaliteit en motivatie en hebben op dit moment
voldoende gekwalificeerde studenten. Deze omstandigheid is niet vanzelfsprekend, aangezien de
verhouding tussen belangstelling en capaciteit bij deze opleidingen minder in het voordeel van de
opleiding is, in vergelijking met de andere opleidingen van de AHK.
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, autonome beeldende kunst en
design afgedwongen. Inmiddels is voor de periode na het sectorplan ook een vorm van beheersing van
de instroom op ongeveer het huidige niveau afgesproken voor bepaalde bacheloropleidingen. Bij de AHK
gaat het hierbij om muziek, dans en theater.
Voor de kunstenaarsberoepen voor hbo-opgeleiden zijn de cijfers op de arbeidsmarkt goed. Getalsmatig
zal de overheid weinig reden (kunnen) vinden tot een verdere beperking van de instroom. Wel is het zo
dat kunstenaars duidelijk minder verdienen dan anders opgeleiden. Maar een verdere beperking van de
instroom zal daarin geen verandering brengen.
Rekening houdend hiermee zal de AHK nieuwe opleidingen ontwikkelen die tegemoetkomen aan
behoeftes vanuit of werkveld (zoals de AD Technische Productie) of gewenste innovaties in de
masterfase. Voorbeelden zijn de AD technische Productie en de Master Creative Producing.
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Op dit moment is 30% van de instroom van de AHK internationaal, daarvan komt circa 2/3 uit de EER en
1/3 niet uit de EER. Er zijn weinig tekenen dat de belangstelling voor de opleidingen van de AHK, die
internationaal aantrekkelijk zijn, zou afnemen. De ontwikkeling van internationale studentenaantallen op
Europees en globaal niveau doet dat ook niet vermoeden.
Indien de mogelijke reductie van de instroom zich in de categorie van de niet-EER studenten voor zou
doen, dan zou dat gegeven het feit dat deze categorie niet bekostigd is geen grote nadelige financiële
consequenties hebben. Die instroom wordt dan vervangen door andere instroom die wel bekostigd is. Dit
heeft uiteraard wel kwalitatieve effecten. De laatste tijd is er wel meer aandacht voor het vraagstuk van
het aantal niet-Nederlandse studenten in het HO. Bij de AHK is kwaliteit feitelijk de enige reden om
internationale studenten toe te laten.
Negatieve kwaliteitsoordelen kunnen reputatieschade berokkenen en kunnen het voortbestaan van
opleidingen zelfs in gevaar brengen, bijvoorbeeld omdat de opleiding niet meer geaccrediteerd wordt.
Voorts kunnen negatieve oordelen merkbaar zijn in financiering vanuit programma’s die op excellentie
focussen.
Op dit moment hebben de meeste opleidingen van de AHK een kwalificatie van goed tot excellent, een
enkele de kwalificatie voldoende, geen onvoldoendes. Bovendien is er een strak systeem van
kwaliteitszorg, inclusief onderwijs- en vakevaluaties, dat ervoor zorgt dat directies structureel de vinger
aan de pols kunnen houden over de onderwijskwaliteit. In de voorjaarsrapportages rapporteren de
directies hierover aan het CvB. Door middel van de Nationale Studenten Enquête wordt tweejaarlijks de
algehele studenttevredenheid gemeten, en door middel van de KUO-Monitor de tevredenheid van alumni.
Bij een eventueel dalende tendens in tevredenheid en/of kwaliteit kan tijdig worden ingegrepen.
Enkele maanden geleden riep Elsevier de AHK uit tot “beste hogeschool 2018”.
Risico’s als gevolg van reputatieschade, bijvoorbeeld door de aandacht naar aanleiding van #metoo,
worden actief opgepakt, ook extern. Voorts heeft AHK alle regelingen en gedragscodes op orde en wordt
daar intern veel aandacht aan geschonken.
Overall schatten wij het risico op daling van studentenaantallen als gevolg van beperking van de
instroom, daling van de (nationale en/of internationale) belangstelling en/of verlies aan reputatie als laag
in.
Risicobeheersings- en controlemaatregelen
De AHK brengt via een Risicokaart de risico’s en onzekerheden in beeld. Dat biedt een kader aan het
College van Bestuur en de Raad van Toezicht bij de beoordeling of het CvB 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
medewerkersonderzoek 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 115 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
onder andere 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 2018 met de Raad van
Toezicht besproken. Op basis van deze bespreking is er een enkel aspect aan de risicokaart toegevoegd
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(het risico op 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 andere hboafgestudeerden, maar daar staat tegenover dat de inkomsten van kunstenaars onder druk staan.
Aandacht voor ondernemendheid in het onderwijs blijft van groot 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 is deze combinatie van continuïteit en vernieuwing zichtbaar gerelateerd aan
maatschappelijke vraagstukken.
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
Bestuur en directies hebben in het najaar van 2018 een extern begeleid traject afgerond waarin de
besturingsfilosofie van de AHK, zoals neergelegd in het Bestuursreglement, opnieuw is beschouwd en
herijkt.
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) is het geheel van de zes academies, het
servicebureau en het CvB. In de strategische visie en branding policy van de AHK staan de academies
centraal en hebben deze de ruimte zich autonoom te positioneren.
Het CvB is eindverantwoordelijk voor de AHK en leidinggevende van de directeuren van de academies
en van het Servicebureau. Het heeft een visie op plek en betekenis van de AHK in het onderwijs- en
kunst/ cultuurlandschap, ontwikkelt samen met de directeuren de strategische keuzes die hieruit volgen
en stelt deze vast. Het CvB realiseert die strategie door middel van hogeschoolbeleid(skaders) en
machtigt de directeuren om de strategie te realiseren door middel van toewijzing van middelen,
bevoegdheden en het toevertrouwen van het bestuur van de academies en de leiding van het
Servicebureau. Het CvB realiseert en onderhoudt de strategische relaties die hiervoor nodig zijn, legt
verantwoording af over het geheel aan de Raad van Toezicht en draagt bestuurlijk de
verantwoordelijkheid naar centrale medezeggenschap, OCW, inspectie, NVAO en dergelijke.
De directeuren zijn binnen de richtlijnen, kaders en afspraken van de AHK integraal (d.w.z. voor de
onderwerpen afzonderlijk en in samenhang) verantwoordelijk voor strategie en ontwikkeling van de
academie, voor onderwijs en onderzoek op hun academie en voor de bedrijfsvoering van de academie.
Ze hebben een visie op plek en betekenis van hun academie in het werkveld en in het onderwijs- en
kunst en cultuurlandschap en de samenhang daarvan met de AHK. De directeuren leggen
verantwoording af aan het CvB, onder andere via de jaarlijkse begrotings- en halfjaarlijkse (PDCA)
verantwoordingscyclus. Ze leggen de verantwoording af naar het veld ten behoeve van de professionele
erkenning.
De directeuren verbinden hun beleidskeuzes met de strategie van de AHK. De directeuren vertalen deze
strategie in de operationele doelstellingen en acties van hun academie/ bedrijfsbureau, toewijzing van
middelen, bevoegdheden en het toevertrouwen van de realisatie daarvan aan de daartoe aangestelde
professionals. De directeuren geven vorm aan een eigen marktpositionering, realiseren en onderhouden
de strategische relaties die hiervoor nodig zijn.
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. Ten behoeve van het nieuwe Strategisch Plan heeft het College
van Bestuur met een groot aantal personen uit het nationale kunst- en onderwijsveld gesproken over de
uitdagingen voor het kunstonderwijs voor de komende jaren.
Samenstelling College van Bestuur in 2018
Bert Verveld, voorzitter
Bridget Kievits, lid, tot en met 31 augustus 2018
Roos Eijsten, secretaris
Van 1 september t/m 31 december was Bert Verveld voorzitter en enig lid van het College van Bestuur.
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Directeuren academies en Servicebureau in 2018
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 (t/m 31 mei) / Nel van Dijk (per 1 augustus)
Servicebureau – Patrick Waller
Nel van Dijk is per 1 augustus benoemd tot directeur van de Reinwardt Academie. Zij volgde daarmee
Teus Eenkhoorn op, die directeur is geworden van het Nederlands Openluchtmuseum. Nel van Dijk was
al directeur a.i. van de Reinwardt Academie sinds oktober 2017.

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 2018
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 2018 geen verzoeken binnen in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur.
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur werden in 2018 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 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 2018 zeven keer bijeen geweest: voor vier reguliere vergaderingen, een
zelfevaluatie- en scholingsdag, een ‘Academiedag’ en - aan het begin van het jaar - een extra
vergadering over de uitgangspunten voor het AHK Strategisch Plan 2018 - 2023. Elke vergadering is
voorafgegaan door een besloten gedeelte, zonder het College van Bestuur. In deze besloten gedeelten is
in 2018 onder meer het remuneratierapport 2017 en de verslagen van de functioneringsgesprekken met
de leden CvB, de werving van een nieuw lid CvB inclusief het wervingsprofiel en de bezoldiging, en de
benoeming van het nieuwe lid CvB besproken.
Tweemaal is de vergadering voorafgegaan door een inhoudelijke inleiding. Eenmaal gaf lector Hester
Dibbits van de Reinwardt Academie een presentatie over haar onderzoek naar emotienetwerken, en
eenmaal vond er een presentatie plaats in de VRAcademy op het Marineterrein. Hier werd de raad
geïnformeerd over de technische en onderwijskundige mogelijkheden van Virtual Reality voor alle
disciplines aan de AHK. De AHK investeert in dit belangrijke gebied. De Raad van Toezicht is enthousiast
over de kruisbestuiving tussen disciplines onderling én tussen studenten en werkveld, die zich laat zien
op het Marineterrein.
Per 1 februari 2018 trad Clayde Menso aan als nieuw lid van de RvT. Daarmee was de raad in 2018
voltallig. Guusje ter Horst werd per 18 oktober 2018 herbenoemd voor een tweede termijn.
In 2018 heeft de Raad van Toezicht besloten tot herbenoeming van Bert Verveld als voorzitter van het
College van Bestuur. De raad dankt hem voor zijn grote inzet voor de AHK, mede gezien het feit dat hij
sinds de zomer een eenhoofdig College van Bestuur heeft gevormd. De raad is verheugd dat hij een
tweede termijn heeft aanvaard.
Per 1 september 2018 heeft collegelid Bridget Kievits afscheid genomen van de AHK om toe te treden tot
het College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De raad feliciteert haar met deze
benoeming en bedankt haar voor de prettige samenwerking en haar waardevolle bijdrage als lid CvB.
Naar aanleiding van het vertrek van Bridget Kievits heeft de raad het besluit genomen om het
tweehoofdig bestuursmodel te handhaven en een vacature te stellen voor de functie van lid College van
Bestuur. Daarbij heeft de RvT – gezien de samenstelling van het bestuur en binnen de juridische kaders
– een voorkeur uitgesproken voor een vrouw en/of kandidaat met een cultureel diverse achtergrond. Eind
2018 heeft de Raad, op voordracht van de benoemingsadviescommissie, Annet Lekkerkerker benoemd
tot nieuw lid van het College van Bestuur per 1 maart 2019. Annet Lekkerkerker zal tot aan de zomer van
2019 haar aanstelling aan de AHK combineren met haar directeurschap van het Holland Festival. De
raad is verheugd over de benoeming van Annet Lekkerkerker en vertrouwt erop dat zij samen met Bert
Verveld de hogeschool op een inspirerende manier zal leiden.

Thema’s
Strategisch Plan 2018-2023
In aanloop naar het Strategisch Plan 2018-2023 heeft de Raad van Toezicht tweemaal met het College
van Bestuur over dit plan gesproken: eenmaal over de uitgangspunten en eenmaal over de concepttekst.
In juni heeft de raad zijn goedkeuring aan het Strategisch Plan gegeven. De raad heeft geconstateerd dat
het CvB ook de medezeggenschap uitgebreid heeft geconsulteerd en dat er met externe stakeholders uit
het kunstenveld is gesproken over de toekomstbepaling van de AHK. Het CvB heeft ons geïnformeerd
over de voorstellen van de Hogeschoolraad zoals die zijn verwerkt in het Strategisch Plan. De raad
onderschrijft deze aanpak en kan zich goed vinden in de uitkomsten. De raad heeft het Strategisch Plan
in juni 2018 goedgekeurd.
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De Raad van Toezicht heeft met genoegen kunnen constateren dat het CvB bij het ontwikkelen van het
Strategisch Plan met een scherp oog heeft gekeken naar de relevante maatschappelijke ontwikkelingen
op het gebied van kunst en kunstonderwijs, zoals onder andere vastgelegd in de landelijke
KUNSTONDERWIJS NEXT Agenda 2016-2020. Het CvB kiest in het Strategisch Plan 2018-2023 voor de
continuering van de AHK als hogeschool met zes sterke merken (de academies) gericht op excellent
onderwijs, waarbij de komende planperiode extra nadruk komt te liggen op de thema’s diversiteit,
technologie, ondernemerschap, leven lang leren, onderzoek en samenleving.
Kwaliteitsafspraken
Het CvB heeft de raad vanaf het begin van het jaar meegenomen in de ontwikkelingen rond de
Kwaliteitsafspraken en de besteding van de studievoorschotmiddelen. Dit is een groot en belangrijk
dossier en de raad realiseert zich dat het hier financiële middelen betreft van studenten die dienen te
worden ingezet voor studenten, met andere woorden: voor een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het
onderwijs. De raad heeft zich er met name van vergewist dat de medezeggenschap goed betrokken is.
In oktober heeft het college de raad het voorstel voorgelegd voor de besteding van de gezamenlijk (AHKbreed) in te zetten middelen. In december heeft het college het eerste voorstel voor de
Kwaliteitsafspraken voorgelegd ter goedkeuring. Hierop was reeds door de Hogeschoolraad ingestemd.
De Hogeschoolraad had zich voor wat betreft de inzet van de middelen op de academies laten adviseren
door de academieraden. Het voorstel bevatte de plannen voor de besteding van de
studievoorschotmiddelen voor met name 2019 en gaf op onderdelen al een doorkijk naar de rest van de
periode (tot 2024). De raad heeft het voorliggend stuk getoetst op de door de NVAO aangegeven thema’s
ter verbetering van de onderwijskwaliteit en het stuk goedgekeurd.
Ook heeft de raad kennisgenomen van het interne format dat door het CvB gehanteerd wordt voor de
projectvoorstellen in het kader van de Kwaliteitsafspraken. Met dit format wordt in voldoende mate
geanticipeerd op de uiteindelijke toets door de NVAO.
Met betrekking tot het gehele project van de Kwaliteitsafspraken heeft de raad zijn zorgen geuit ten
aanzien van het absorptievermogen van de instelling om naast de reguliere onderwijsactiviteiten ook de
extra projecten tijdig ten uitvoer te brengen. De raad heeft het CvB verzocht voldoende financiële ruimte
vrij te maken voor de implementatie van de plannen. Ook is het CvB verzocht de raad nader te
informeren over de precieze acties zoals die zijn gepland op het gebied van diversiteitsbeleid.
Financiën
De Raad van Toezicht heeft de Kaderbrief voor de begroting 2019 besproken en kennisgenomen van de
Hoofdlijnen van de begroting zoals die door het CvB aan de Hogeschoolraad zijn voorgelegd. De raad
heeft de begroting voor 2019 goedgekeurd.
In het kader van de jaarrekening en de management letter heeft de raad in aanwezigheid en buiten
aanwezigheid van het College van Bestuur van gedachten gewisseld met de accountant.
Medezeggenschap
De Raad van Toezicht hecht groot belang aan een goed functionerende medezeggenschap. In dit kader
heeft een delegatie van de RvT in 2018 eenmaal met de Hogeschoolraad gesproken. Dit gesprek was
positief en het is de raad gebleken dat de relatie tussen CvB en Hogeschoolraad goed is. De
Hogeschoolraad liet weten zich goed betrokken te voelen door het College van Bestuur. De
Hogeschoolraad heeft aangegeven zich zorgen te maken over de werkdruk in de medezeggenschap. Er
wordt veel van de medezeggenschapsleden gevraagd en studenten willen geen studievertraging
oplopen. HR en CvB zijn hierover in gesprek. De vicevoorzitter van de RvT heeft als toehoorder een
vergadering tussen HR en CvB bijgewoond. Het tweede informele overlegmoment in 2018 tussen
Hogeschoolraad en Raad van Toezicht is wegens tijdgebrek vervallen.
De Raad van Toezicht is door het College van Bestuur geïnformeerd over de aanpassingen van de
faciliteiten voor Hogeschoolraad, Academieraden en Opleidingscommissies. De raad is tevreden dat het
College van Bestuur in 2018 een extern scholingstraject voor de leden van de Opleidingscommissies
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heeft opgezet.
Informatievoorziening aan de RvT
Bij elke vergadering informeert het CvB de raad middels een schriftelijke rapportage over de voortgang
op de verschillende dossiers. Dit betreft zowel de ontwikkelingen op de academies, als ontwikkelingen
AHK-breed. Over de volle breedte van de vergaderingen wordt de raad door het College van Bestuur
geïnformeerd over alle relevante onderwerpen, van bestuurlijke thema’s tot onderwijsinhoudelijke zaken
tot bedrijfsmatige ontwikkelingen. Waar van toepassing wordt de raad (vertrouwelijk) geïnformeerd over
personele aangelegenheden.
Ook ontvangt de Raad van Toezicht de regelmatige rapportages over studentenaangelegenheden. Zo
besprak het CvB in 2018 de resultaten van de jaarlijkse KUO-Monitor met de raad. Hieruit blijkt dat 81%
van de alumni opnieuw voor een opleiding aan de AHK zou kiezen. Dit percentage is hoger dan landelijk.
Ook op de andere onderdelen scoort de AHK goed. Wel gaven alumni aan dat de voorbereiding op de
zakelijke kant van de beroepspraktijk beter kan. De raad is blij dat het college in het Strategisch Plan
concrete voorstellen doet om het ondernemerschapsonderwijs te versterken. Dit gebeurt tijdens de studie
maar ook in de vorm van cursussen voor net-afgestudeerden, aangezien de gevoelde urgentie na de
studie vaak groter is dan tijdens de studie. Er is dan vaak ook meer ruimte om zich te verdiepen in de
consequenties van een eigen beroepspraktijk.
Reglementen en procedures
In 2018 zijn de reglementen van de Raad van Toezicht en de vaste RvT commissies, alsmede de interne
RvT procedures herzien en opnieuw vastgesteld. Dit was nodig als gevolg van de wijzigingen in de Wet
(Wet versterking bestuurskracht) en de veranderde aanpak binnen de Raad van Toezicht zelf.
De Raad van Toezicht heeft de landelijke Regeling Declaraties en bestuurskosten zoals die door de
Vereniging Hogescholen en de Vereniging Toezichthouders Hogescholen was opgesteld, goedgekeurd.
Scholing en zelfevaluatie
De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen om de besloten jaarlijkse zelfevaluatie in 2018 onder interne
begeleiding te laten plaatsvinden. Daartoe zijn twee schriftelijke enquêtes gehouden, één met betrekking
tot het functioneren van de RvT en één met betrekking tot het functioneren van de voorzitter van de RvT.
De raad heeft de leden van het CvB gevraagd deze enquêtes ook in te vullen. Daarnaast heeft de
voorzitter van de RvT alle leden van de RvT individueel gehoord over het functioneren van de individuele
leden van de RvT. De uitkomsten van alle drie deze onderzoeken zijn besproken aan de hand van een
presentatie onder leiding van de voorzitter RvT. Uit de evaluatie is een aantal actiepunten naar voren
gekomen.
Ook de scholing is in 2018 in besloten kring uitgevoerd. De raad heeft op voordracht van de voorzitter
van de commissie Onderwijs en Onderzoek dhr. Goos Minderman uitgenodigd om met de raad van
gedachten te wisselen over het toezicht op een decentraal vormgegeven organisatie. Het was een nuttige
en leerzame bijeenkomst. Een van de aanbevelingen uit de bijeenkomst betrof een aanpassing van de
statuten.
Contact met de organisatie
Academiedag
Ook in 2018 is er door het College van Bestuur een zogeheten Academiedag georganiseerd. Deze was
ook dit jaar weer gecombineerd met de uitreiking van de Eindwerkprijs. De raad heeft genoten van de
projecten van de talentvolle studenten die werden gepresenteerd.
Tijdens de academiedag heeft de raad lessen bijgewoond en met studenten gesproken van de Academie
voor Theater en Dans, studierichting Docent Dans, en van de Filmacademie, studierichting Visual Effects
& Immersive Media.
De Raad van Toezicht heeft met het voltallige directeurenteam en het College van Bestuur van
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gedachten gewisseld over de inzet van de studievoorschotmiddelen (kwaliteitsafspraken). Daarbij is
gesproken over de inhoudelijke besteding van de middelen, de realisatie van de projecten en de
betrokkenheid van studenten bij de planvorming.
Na afloop van de dag vond het jaarlijks diner plaats met de leden van de Raad van Toezicht, het College
van Bestuur en de directeuren van de academies.
Voorzitter Raad van Toezicht
De voorzitter van de Raad van Toezicht voert jaarlijks op individuele basis een voortgangsgesprek met
elke directeur. Indien hier bijzonderheden uit naar voren komen bespreekt de voorzitter deze met het
College van Bestuur en met de Raad van Toezicht.
Strategische samenwerking met andere organisaties
Waar van toepassing heeft het College van Bestuur ons in conceptfase geïnformeerd over strategische
samenwerking met andere organisaties.

Commissies

Naast de bijeenkomsten van de voltallige Raad van Toezicht zijn in 2018 de Auditcommissie, de
Huisvestingscommissie, de Onderwijs en Onderzoekscommissie, de Remuneratiecommissie en de
tijdelijke Benoemingsadviescommissie bij elkaar gekomen.
Financial Audit (Auditcommissie)
Accountant
De Auditcommissie is tevreden over de wijze waarop het CvB de diverse aanbevelingen van de
accountant in 2018 heeft opgepakt en het tempo waarin dit wordt afgehandeld.
In 2018 hebben wij een tussentijdse evaluatie gehouden met de accountant, PWC. Deze evaluatie had
aan beide zijden een positieve uitkomst.
De Auditcommissie heeft tweemaal per jaar een besloten overleg met de accountant.
De Auditcommissie is blij met het positieve accountantsverslag over 2017, en de goedkeurende
verklaring van de accountant waaruit wederom blijkt dat de AHK financieel gezond is en compliant met de
wet- en regelgeving. De commissie heeft de RvT op deze punten positief geadviseerd.
(Publiek-)private activiteiten
De Auditcommissie heeft in 2018 speciale aandacht geschonken aan het onderwerp (publiek-)private
activiteiten. Dit onderwerp heeft speciale aandacht van de commissie gezien de landelijke ontwikkelingen
op dit punt. De commissie heeft er derhalve bij het CvB op aangedrongen te alle tijden alert te zijn op het
risico van vermenging van publieke en private middelen, en hierover transparant te rapporteren in de
jaarstukken. De commissie heeft zich in dit gesprek laten bijstaan door enerzijds de accountant en
anderzijds extern juridisch adviseurs. Daarop kon geconstateerd worden dat de besteding van middelen
conform wet- en regelgeving verloopt.
Concreet heeft de Auditcommissie zich verdiept in de ontwikkeling en de vormgeving van CvA Online, het
online platform voor modules muziekonderwijs. Zowel de stichting als de bv van CvA Online vallen binnen
de regels voor consolidatie in de jaarrekening van de AHK. De commissie heeft met het College van
Bestuur besproken hoe de stichting en BV worden gemonitord en mogelijke risico’s en
aansprakelijkheden worden gemitigeerd. Dezelfde handelwijze geldt overigens voor andere aan de AHK
gelieerde rechtspersonen.
Het College van Bestuur zal in 2019 de interne richtlijnen rond (publiek-)private activiteiten nader
specificeren en vaststellen. Het aangaan van (publiek-)private activiteiten behoort tot de
maatschappelijke opdracht van de hogeschool en derhalve moedigt de commissie dit aan. Het dient
vanzelfsprekend volgens de regelgeving uitgevoerd te worden. De commissie ziet er vanuit haar
verplichtingen zoals vastgelegd in de Branchecode Goed Bestuur hogescholen op toe dat hierover ook
transparant wordt gerapporteerd in de jaarrekening.
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De RvT heeft het CvB in dit verband verzocht om statutair te laten vastleggen dat de oprichting van
nieuwe rechtspersonen vanuit de AHK voorafgaande goedkeuring van de RvT behoeft. Het CvB zal hier
in het kader van de richtlijnen rond (publiek-)private activiteiten in 2019 nadere uitwerking aan geven.
Overige onderwerpen van de Auditcommissie
De commissie heeft geconstateerd dat het College van Bestuur er tijdig in is geslaagd om de AVG te
implementeren.
Het CvB heeft net als voorgaande jaren de continuïteitsparagraaf voor het jaarverslag uitgebreid met de
commissie besproken. Er was voldoende tijd om hierop mee te lezen.
Het CvB heeft de commissie geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen met betrekken tot de
bekostiging. Zij volgt deze ontwikkelingen met aandacht.
De commissie heeft wegens tijdgebrek de behandeling van de door het CvB voorgelegde risicoanalyse
2018, alsmede de lange termijn financiële risicoanalyse en de lange termijn liquiditeitenplanning
doorgeschoven naar begin 2019.
De commissie heeft met het CvB gesproken over de Kaderbrief voor de begroting 2019, de tussentijdse
cijfers, de interne middelenverdeling en doelbudgetten, alsmede over de begroting en de prognose. Zij
heeft de Raad van Toezicht steeds positief advies kunnen geven op alle voorliggende cijfers.
Bijeenkomsten
De auditcommissie is in 2018 viermaal bijeen geweest. Op uitnodiging van de commissie was de
voorzitter van de Raad van Toezicht dit jaar aanwezig bij drie van de vier vergaderingen.
Onderwijs en Onderzoek (O&O commissie)
Onderzoek
De O&O commissie heeft met het College van Bestuur gesproken over onderzoek aan de AHK. Daarbij is
gesproken over het onderzoeksbeleid en is de commissie geïnformeerd over de visitaties in het kader
van de evaluatie van de kwaliteitszorg van het onderzoek (BKO) die drie lectoraten ondergingen in 2018.
De commissie is verheugd over de goede uitkomsten van de visitaties van het lectoraat Cultureel Erfgoed
(Reinwardt Academie), het academie-overstijgende lectoraat Kunsteducatie en het lectoraat Muziek
(Conservatorium van Amsterdam). Op een driepuntsschaal van Onvoldoende – Voldoende – Goed
scoorden zijn allen Goed.
In het kader van het SIA Postdoc-programma heeft de AHK aanvragen ingediend voor een postdoc voor
twee jaar. De aanvragen kwamen voort uit de lectoren podiumkunsten, kunsteducatie en
landschapsarchitectuur. De lectoren Mieke Bernink (lectoraat Film) en Marijke Hoogenboom (DAS
Research) hebben een Comenius Senior Fellow-beurs van € 100.000 ontvangen. Voor de ondersteuning
van onderzoeksaanvragen is het College van Bestuur een samenwerking aangegaan met IXA. De
commissie ondersteunt de inspanningen van het CvB om het onderzoek aan de AHK verder te
professionaliseren en op een hoger plan te krijgen. Inhoudelijk is het onderzoek aan de AHK van hoge
kwaliteit en relevant voor zowel het kunstonderwijs als de samenleving in zijn geheel.
De O&O commissie heeft met het CvB gesproken over de Onderwijsvisie van de AHK. Deze is
opgenomen in het Strategisch Plan, nadat het CvB hierover ook met andere gremia binnen de AHK heeft
gesproken.
Internationalisering
Ook is de O&O commissie met het CvB in gesprek geweest over het onderwerp internationalisering. De
commissie onderschrijft het standpunt van het College van Bestuur dat conform de interne governance
van de AHK de academies ieder voor zich actief zijn op het gebied van internationalisering. Daarmee
sluiten de activiteiten goed aan op hun specifieke onderwijsdoelen. Internationalisering staat bij de AHK
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in dienst van onderwijs- en onderzoekskwaliteit, en van de ontwikkeling van de student en zijn positie op
de internationale arbeidsmarkt. Wel vindt de commissie met het CvB dat de internationaliseringsvisie op
de academies scherper geformuleerd kan worden. Ook heeft de commissie het CvB geadviseerd om met
het oog op de snelle globalisering te zorgen voor een sterk internationaal profiel, waarmee de instelling
aantrekkelijk blijft voor de beste studenten.
Kwaliteitszorg
De commissie Onderwijs en Onderzoek heeft met het College van Bestuur gesproken over de
voorbereiding van de Instellingstoets Kwaliteitszorg die de AHK in 2019 zal ondergaan. Uiteraard zal
deze commissie komend jaar nauw betrokken zijn bij de voorbereidingen voor de toets, die in het najaar
zal plaatsvinden. Ook volgt zij het proces rondom de kwaliteitsafspraken met veel belangstelling.
Bijeenkomsten
De commissie Onderwijs en Onderzoek is in 2018 voor het eerst in vergadering bijeen geweest, Dit heeft
in 2018 tweemaal plaats gevonden.
Huisvesting (Huisvestingscommissie)
Nieuwbouw
De Huisvestingscommissie heeft zich in 2018 vooral beziggehouden met de plannen rond de nieuwbouw
voor het Conservatorium van Amsterdam. De bedoeling was het gebouw aan de achterzijde uit te breiden
conform de omliggende panden. Gezien de locatie was dit een bouwtechnisch zeer gecompliceerd
project. Daarnaast bestaat er binnen de AHK dringende behoefte aan verbetering van de voorzieningen
voor de Nationale Balletacademie. Het is tot op heden niet gelukt hiervoor een geschikte, financierbare
locatie te vinden.
In het najaar van 2018 heeft het CvB besloten af te zien van de nieuwbouw voor het conservatorium
omdat de kosten te hoog werden in vergelijking met het beoogde resultaat en de gerealiseerde
uitbreiding in m2. Ook de commissie betreurt het dat dit project niet kon worden gerealiseerd als gevolg
van de combinatie van een lastige bouwplek, een moeilijke bouwkundige constructie en nieuwe
marktontwikkelingen. In 2019 zal de commissie met het CvB andere initiatieven bespreken om de
huisvestingsproblematiek van het conservatorium en de NBA aan te pakken.
Overige onderwerpen
Tevens heeft de Huisvestingscommissie zich gebogen over het langetermijnhuisvestingsplan van de AHK
en het gesprek met de accountant over de vaststelling van de boekwaarde van de gebouwen. Alle
gebouwen van de AHK zijn in eigendom.
De commissie is blij met de inspanningen van het CvB op het gebied van studentenhuisvesting. De
instelling kan niet zelf bouwen en bezit geen eigen grond, maar is intensief in gesprek met diverse
studentenhuisvesters.
Daarnaast ontplooit de AHK activiteiten op het nabij gelegen Marineterrein. Ook dit moedigt de
commissie aan.
Bijeenkomsten
De samenstelling van de Huisvestingscommissie is aan het begin 2018 gewijzigd: Clayde Menso is
toegetreden als lid en Eltje de Klerk heeft haar lidmaatschap van deze commissie neergelegd. Edwin van
Huis bleef geheel 2018 voorzitter.
De Huisvestingscommissie behoort niet tot de vaste commissies van de Raad van Toezicht. Deze
commissie treedt alleen op indien de Raad van Toezicht dat noodzakelijk acht. De
Huisvestingscommissie is in 2018 tweemaal bijeengekomen.

29

Remuneratie (Remuneratiecommissie)
Functioneringsgesprekken en arbeidsvoorwaarden College van Bestuur
De Remuneratiecommissie heeft in 2018 een functioneringsgesprek gevoerd met de voorzitter CvB, Bert
Verveld, en een informeel exitgesprek met het vertrekkend lid van het CvB, Bridget Kievits.
Naar aanleiding van de verlenging van de arbeidsovereenkomst van Bert Verveld als voorzitter heeft de
commissie ook dit jaar een toets gedaan op de WNT. Zij zal in 2019 de bezoldiging van de voorzitter naar
beneden moeten bijstellen, aangezien hij op dat moment niet meer onder de overgangsregeling valt. De
AHK valt ook dit jaar met 10 complexiteitspunten in bezoldigingsklasse D.
De Remuneratiecommissie biedt de RvT een jaarlijks remuneratierapport aan.
De remuneratiecommissie is in 2018 een aantal maal bij elkaar geweest met oog op de (her-)
benoemingsprocedures en de bezoldiging van de leden van het College van Bestuur. Daarnaast vindt
binnen de commissie waar nodig telefonische afstemming plaats.
Tijdelijke benoemingsadviescommissie (BAC)
Conform het reglement van de RvT is naar aanleiding van het vertrek van collegelid Bridget Kievits een
benoemingsadviescommissie (BAC) ingesteld bestaande uit de leden van de Remuneratiecommissie en
een lid van de RvT. In dit geval trad Clayde Menso toe tot de BAC. De overige leden waren Jan Anthonie
Bruijn en Eltje de Klerk (voorzitter). De BAC heeft een procedurevoorstel voor de werving opgesteld ter
goedkeuring door de RvT en met medewerking van het wervingskantoor is een profiel opgesteld. Voor
dat profiel is gesproken met de directies van de academies, de voorzitter van het CvB en een
vertegenwoordiging van de Hogeschoolraad. Het profiel is na een positief advies van de Hogeschoolraad
vastgesteld door de RvT en gepubliceerd op de website van de AHK. Ook is openlijk geadverteerd in de
grote dagbladen. Conform de Wet versterking bestuurskracht hebben twee leden van de Hogeschoolraad
zitting gehad in de sollicitatiecommissie, die verder bestond uit de leden van de BAC. De BAC heeft de
aanwezigheid van de leden van de Hogeschoolraad in de sollicitatiecommissie als van grote
toegevoegde waarde ervaren. Op de voorgenomen benoeming van het nieuwe lid heeft de
Hogeschoolraad positief geadviseerd. De BAC is na het benoemingsbesluit door de RvT ontbonden.
De benoemingsadviescommissie is in 2018 viermaal in vergadering bijeengekomen, daarnaast heeft de
benoemingsadviescommissie sollicitatiegesprekken gevoerd met kandidaten.

Samenstelling Raad van Toezicht en commissies in 2018
Raad van Toezicht
Jan Anthonie Bruijn (voorzitter)
Eltje de Klerk (vicevoorzitter)
Guusje ter Horst
Tamara Monzón
Paul van Maanen
Edwin van Huis
Clayde Menso (per 1-2-2018)
Auditcommissie
Tamara Monzón (voorzitter)
Paul van Maanen
Onderwijs en Onderzoek (O&O) commissie
Paul van Maanen
Jan Anthonie Bruijn
Huisvestingscommissie
Edwin van Huis
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Clayde Menso
Remuneratiecommissie
Eltje de Klerk (voorzitter)
Jan Anthonie Bruijn
Tijdelijke benoemingsadviescommissie lid CvB
Eltje de Klerk (voorzitter)
Jan Anthonie Bruijn
Clayde Menso

Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht
Jan Anthonie Bruijn
Hoogleraar Immunopathologie Universiteit Leiden
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vaste kamercommissie VWS
Voorzitter Raad van Advies Nuffic
lid curatorium Prof. Mr B.M. Teldersstichting
lid College van Advies, Stichting Christiaan Huygens prijs
lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Informateur en formateur, gemeente Leidschendam-Voorburg
Formateur, gemeente Rotterdam
Lid Jury Medisch Ondernemen Award 2018
Voorzitter adviesraad Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, NWO
Voorzitter adviescommissie toekomst AVAG, Inholland/VU Medisch Centrum
Voorzitter Raad van Advies Loopbaan na Politiek
Voorzitter Raad van Advies Schoolleiders Register Voortgezet Onderwijs (SRVO)
Eltje de Klerk
Projectmanager BMC
Eigenaar Alpha Adviseurs
Juryvoorzitter van de Nationale Evenementenprijzen
Guusje ter Horst
Voorzitter bestuur Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF, tot 23 november 2018)
Voorzitter Raad van Toezicht van Beeld en Geluid
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen woonstichting de Key
Lid Raad van Toezicht Consumentenbond
Lid Raad van Commissarissen Shell Nederland
Edwin van Huis
Algemeen directeur Naturalis Biodiversity Center
Lid van het bestuur van het Rathenau Instituut
Lid van de Commissie Natuur van het Prins Bernhard Fonds
Waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht van Paradiso Amsterdam
Lid Raad van Commissarissen SURF (per december 2018)
Paul van Maanen
Lid College van Bestuur ROC Midden Nederland
Lid Programmaraad Vilans
Lid Raad van Advies Sardes
Lid Raad van Toezicht LFB
Lid adviesraad Handicap en Studie
Lid Comité van Aanbeveling Bevrijdingsfestival Utrecht
Coach bij Intercoach Den Haag
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Clayde Menso
Directeur Amerpodia B.V.
Lid van de Raad van Toezicht van Het Nationale Theater in Den Haag
Lid van de Raad van Toezicht van film- en muziektheater Lantaren/Venster in Rotterdam
Lid selectiecommissie adviseurs Mondriaan Fonds
Lid Raad van Toezicht Jongerencultuurfonds
Tamara Monzón
Vice President Capgemini Consulting
Raad van Advies Citco
Raad van Toezicht Brandwondenstichting, voorzitter auditcommissie
Expert bestuurder integraal risicomanagement bpfBOUW
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Rapportage van de Hogeschoolraad
De AHK kent gemeenschappelijke medezeggenschapsorganen voor studenten en personeel.
Naar analogie van het niveau waar de management- of bestuursbesluiten plaatsvinden, zijn in het
medezeggenschapsreglement de advies- en instemmingsbevoegdheden toegedeeld aan de
opleidingscommissies (OC), de decentrale raden en de hogeschoolraad (HR). De AHK heeft meerdere
opleidingscommissies die verbonden zijn aan de opleidingen, zes decentrale academieraden (AR), één
decentrale deelraad Servicebureau (DR SB) en één (centrale) Hogeschoolraad.
Bij tweetal academies oefent (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 en secretariële ondersteuning van
AR en OC zijn per academie georganiseerd. De DR SB wordt door het Servicebureau ondersteund.
De beloning van leden van de HR, AR/DR SB is vastgelegd in faciliteitenregelingen: een voor de HR en
een voor de AR/DR SB.

Terugblik op 2018

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. Eén student-lid en één personeelslid per academie, één personeelslid voor het
Servicebureau en één student-lid vertegenwoordigt de gehele AHK-studentenpopulatie.
Verkiezingen worden twee keer per jaar (in voor- én najaar) gehouden, voor vacant (komende) plaatsen.
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. Na elke verkiezing worden de leden van de vaste
HR-commissies vastgesteld. Jaarlijks wordt een training voor HR-leden gehouden om kennis en kunde te
bevorderen.
De HR vergaderde in 2018 vijftien keer, verdeeld over vijf vergadercycli, waarvan negen keer intern, vijf
keer met het College van Bestuur (CvB) en één keer met vertegenwoordigers van alle
medezeggenschapsraden. De onderwerpen uit de HR-agenda worden per vergadercyclus vastgesteld.
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):
• Medewerkerstevredenheidsonderzoek.
• Afhechting van het Medezeggenschapsreglement, het Kiesreglement en het Studentenstatuut:
herbevestiging, van de op 28-11-2017 verleende instemming, na vaststelling definitieve tekst.
• Jaaragenda HR-CvB 2018-2019: vastgesteld 13-02-2018.
• Studievoorschot.
• Integriteit.
• Excellent werkgeverschap.
• Bibliotheken en EDS.
• HR Werkprocessen 1-6: vaststelling 12-06-2018
• Strategisch Plan AHK: instemming 19-06-2018.
• Instellingstarieven 2019-2020: instemming 19-06-2018.
• Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO.
• HR Werkproces 7 Planning en samenwerking: vaststelling 4-09-2018.
• CAO-HBO 2018-2020: gevolgen medezeggenschap.
• Facilitering decentrale medezeggenschap.
• Hoofdlijnen Begroting 2018: instemming 4-10-2018
• Begroting Algemeen / Begroting Totaal 2019: positief advies 11-12-2018
• Inzet Studievoorschotmiddelen: instemming 12-12-2018.
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De HR sprak in mei en oktober buiten aanwezigheid van het CvB met de Raad van Toezicht over de
stand van zaken bij het bestuur van de AHK.
In het voorjaar sprak de HR met de vertegenwoordigers van de vakbonden, het tweede jaarlijkse gesprek
werd in het najaar door de vakbonden geannuleerd.
De HR bracht advies uit over het profiel voor het nieuwe lid College van Bestuur en vaardigde twee leden
af (Michel Schöpping en Julia Kooreman) voor de sollicitatiecommissie.
De HR heeft drie vaste commissies ingesteld, te weten:
● Beleid.
● Communicatie.
● Financiën.
Tevens werden er werkgroepen ingesteld voor specifieke onderwerpen, te weten:
● Integriteit
● Excellent Werkgeverschap
● Studievoorschot.
● Instellingstoets Kwaliteitszorg.

Bijzondere onderwerpen
Versterking medezeggenschap
De professionalisering van de HR heeft verder vorm gekregen door de taken en taakverdeling tussen
voorzitter, vicevoorzitter, ambtelijk secretaris en leden vast te leggen in werkprocessen. Deze zijn in juni
door de HR vastgesteld. Ter verbetering van de samenwerking en de communicatie binnen de raad
besloot de HR in september voortaan volgens ‘Werkproces 7. Planning en Samenwerking’ te werken. Om
HR-informatie voor de leden inzichtelijk te maken en de continuïteit van de onderwerpen te versterken, is
voor de HR in Microsoft Teams een HR-Onderwerpenagenda gemaakt en ingericht.
De jaarlijkse HR-training, waarvoor de HR alle AHK medezeggenschapsleden uitnodigt, is in het najaar
vervallen, omdat tegelijkertijd trainingen werden gegeven voor leden van de opleidingscommissies. In
plaats daarvan heeft de HR haar interne vergadering van oktober omgezet in een gezamenlijke
medezeggenschapsvergadering. Tijdens deze vergadering zijn de bevindingen van de verschillende
raden over het Studievoorschot en de Begroting 2019 met elkaar gedeeld. Deze manier van contact over
gezamenlijke medezeggenschapsonderwerpen is zo goed bevallen dat afgesproken wordt om voortaan
twee keer per jaar een gezamenlijke medezeggenschapsvergadering te houden, waar de gehele
medezeggenschap gezamenlijke medezegggenschapsonderwerpen met elkaar deelt. Tegelijkertijd wordt
op die manier het onderlinge contact versterkt.
De HR heeft tijd geïnvesteerd en aandacht gevraagd om de vergoedingen voor de decentrale
medezeggenschap conform de cao vast te leggen. In oktober zijn de Faciliteitenregelingen AR en /DR SB
door het CvB vastgesteld, deze zijn met terugwerkende kracht geldig vanaf september.
Aan de voorgelegde Faciliteitenregeling OC heeft de HR geen instemming verleend, omdat deze niet
conform de cao was. Het CvB komt met een aangepast voorstel begin 2019.
Integriteit
De werkgroep integriteit heeft gesprekken gevoerd met het College van Bestuur over de onderwerpen
integriteit en sociale veiligheid. De HR heeft hierover suggesties en aanbevelingen gedaan. De
uitkomsten en voortgang van deze aanbevelingen wil de HR met eenzelfde werkgroep in 2019 evalueren
met het CvB.
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Excellent werkgeverschap
In 2018 heeft de HR het onderwerp “excellent werkgeverschap” meermaals op de agenda gezet. In dit
kader heeft de HR met het CvB besproken: vervanging bij ziekte, taakoverdracht bij opvolging, interne
doorgroeimogelijkheden, veilige werkomgeving en communicatie over rechten en regelingen
werknemers.
Studievoorschot
In 2018 heeft de HR veelvuldig met het CvB gesproken over het Studievoorschot. De HR is in beraad
gegaan met de decentrale medezeggenschapsraden, waarna de HR in december een positief advies
heeft gegeven op de besteding van de studievoorschotmiddelen. Met de aantekening dat door de enorme
tijdsdruk de plannen in het algemeen oppervlakkig besproken zijn, waarna in een even hoog tempo om
instemming is gevraagd van de academieraden. Dat was begrijpelijk vanwege de tijdsdruk waarmee ook
het CvB en het Strategisch Overleg werden geconfronteerd. De HR heeft de wens uitgesproken dat de
gehele medezeggenschap betrokken blijft bij de implementatie van de plannen en de HR verwacht dat de
AHK-studenten goed geïnformeerd blijven worden over het onderwerp.

Samenstelling Hogeschoolraad
De Hogeschoolraad heeft in mei en oktober verkiezingen gehouden. Vier leden verlieten de raad en vijf
leden traden toe. In november en december had de raad dertien leden, de personeelsplaats voor het
Conservatorium van Amsterdam was vacant.
Vanaf september 2017 is Marc de Graaf voorzitter. Susan van ’t Slot was vicevoorzitter tot september, zij
is vanaf september opgevolgd door Imre Spaan. Op 9 oktober legde Marc de Graaf de rol van voorzitter
neer en verliet hij per direct de raad. De HR had geen voorzitter tot Imre Spaan op 6 november werd
verkozen tot voorzitter. Marina Moolhuijzen werd op dezelfde datum gekozen als vicevoorzitter.
Dagelijks bestuur
Marc de Graaf: voorzitter tot 9 oktober.
Susan van ’t Slot: vicevoorzitter tot 1 september.
Imre Spaan: - vicevoorzitter vanaf 1 september tot 6 november.
- voorzitter vanaf 6 november.
Marina Moolhuijzen: vicevoorzitter vanaf 6 november.
Eleonora van Vloten: ambtelijk secretaris vanaf november 2012.
Studentleden
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten:
Noa Bawits.
Academie van Bouwkunst:
Kinke Nijland.
Academie voor Theater en Dans:
Kelsey Lampe.
Breitner Academie:
Mariska van Hall.
Conservatorium van Amsterdam:
Julia Kooreman.
Nederlandse Filmacademie:
Max Baggerman.
Reinwardt Academie:
Vacant tot februari.
Imre Spaan vanaf februari.
Personeelsleden
Academie van Bouwkunst:
Siep Adema tot september.
Jasja Arian vanaf september.
Academie voor Theater en Dans:
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Marina Moolhuijzen.
Breitner Academie:
Vacant tot september.
Anna ten Bruggencate vanaf september.
Conservatorium van Amsterdam:
Marc de Graaf tot 9 oktober.
Vacant vanaf 9 oktober.
Nederlandse Filmacademie:
Michel Schöpping.
Reinwardt Academie:
Susan van ’t Slot tot september.
Brigitte Mesquita vanaf september.
Servicebureau:
Mary van der Meer tot november.
Job Rodenburg vanaf november.
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Bestuursverslag
Toelichting op het resultaat 2018
De staat van baten en lasten over 2018 laat een voordelig saldo van K€ 2.240 zien ten opzichte van een
voordelig saldo van K€ 660 over het boekjaar 2017.
Het verschil ontstaat onder andere door incidentele meevallers die op een laat moment in het
begrotingsjaar zijn gerealiseerd, en door ontvangen rijksbijdragen voor projecten die niet eerder dan in
2019 opgestart worden. Na aftrek van bovengenoemde voorbeelden blijft er een resultaat op de
bedrijfsvoering over van M€ 1,8. Dit is met name een gevolg van het feit dat alle onderdelen een
aanmerkelijk beter resultaat hebben gerealiseerd dan begroot. De begroting 2018 was oorspronkelijk
uitgegaan van een aantal uitgaven die meer “naar voren” zouden worden gehaald dan uiteindelijk als
gevolg van een voorzichtige bedrijfsvoering bij de eenheden is gerealiseerd. In dit kader speelt tevens
een belangrijke rol dat 2018 het eerste jaar was waarin de studievoorschotmiddelen zijn toegekend door
het Rijk. Tot dan toe werden extra investeringen in onderwijs uit ‘eigen zak’ betaald, in 2018 kwam
daarvoor bij de AHK M€ 2,2 extra beschikbaar. De planvorming voor de inzet van die middelen kwam
echter pas in de loop van 2018 tot stand, hetgeen ook landelijk het geval was. In 2019 en latere jaren zal
de AHK dus de investering in onderwijs kunnen uitvoeren op basis van de in 2018 en in 2019
vastgestelde plannen. In het kader van de begroting 2020 zal in meerjarenperspectief een extra
investering in het onderwijs worden meegenomen, teneinde het bedrag dat in 2018 onderbenut is gelaten
(M€ 0,7) te laten renderen. Zoals dit zich nu laat aanzien zal deze investering in duurzame
onderwijsvoorzieningen worden gerealiseerd.

Toelichting op begroting 2019
Rijksbijdrage OCW
College- en cursusgelden
Baten Werk i.o.v. Derden
Overige Baten
Overige Overheidsbijdragen
Totaal Baten

60.186
6.503
1.037
1.708
168
69.602

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

49.906
5.256
10.592
3.954
30
69.738

Resultaat

-136

Vergelijking balansposten 2017 / 2018
Het aan het eigen vermogen toegevoegde positieve resultaat 2018 en het uitstellen van de bouwplannen
voor het Conservatorium van Amsterdam zorgen met name voor een verhoging van de liquide middelen
met M€ 4,8.
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Verschillenanalyse begroting / realisatie 2018

Het nettoresultaat over 2018 bedraagt K€ 2.240 positief (begroot K€ 120 positief).
Het positieve verschil ad K€ 2.120 is als volgt te verklaren:
De rijksbijdrage is M€ 2,3 hoger dan begroot, waarbij de looncompensatie ad. M€ 1,1 ter dekking is van
de gestegen loonkosten i.v.m. cao-verhoging en stijging pensioenlasten. Tevens zijn er specifieke
rijksmiddelen toegekend, waar in 2018 nog geen lasten tegenover staan (M€ 0,5).
Subsidies, baten werk i.o.v. derden en de overige baten worden altijd conservatief begroot.
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Continuïteitsparagraaf
2018

2019

2020

2021

2022

Aantal studenten
Bekostigd aantal studenten
Bekostigd aantal diploma's
Onderwijsvraag

2.882
2.120
541
2.661

2.972
2.181
541
2.722

3.046
2.263
590
2.853

3.064
2.263
567
2.830

3.091
2.283
591
2.874

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

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

358,5
36,4
193,8
588,7

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

58.992
6.738
1.004
2.130
594
69.458

60.186
6.503
1.037
1.708
168
69.602

60.987
6.610
1.100
2.034
200
70.931

63.077
6.624
1.100
1.980
200
72.981

64.303
6.618
1.100
1.925
200
74.146

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

48.049
5.007
10.551
3.621
-10
67.218

49.906
5.256
10.592
3.954
30
69.738

50.324
5.160
11.036
4.124
30
70.674

50.836
5.450
11.533
4.158
30
72.007

51.606
5.499
11.722
4.317
30
73.174

2.240

-136

257

974

972

31-12-18

31-12-19

31-12-20

31-12-21

31-12-22

76.594
123
76.717

74.194
123
74.317

75.177
123
75.300

75.541
123
75.664

80.889
123
81.012

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

1.423
23.558
24.981
101.698

1.500
25.564
27.064
101.381

1.500
24.838
26.338
101.638

1.500
25.448
26.948
102.612

1.500
21.072
22.572
103.584

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

89.517
1.594
0
10.587
101.698

89.381
1.500
0
10.500
101.381

89.638
1.500
0
10.500
101.638

90.612
1.500
0
10.500
102.612

91.584
1.500
0
10.500
103.584

Kengetallen

Staat / Raming van Baten en Lasten

Resultaat
Balans
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
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De AHK heeft in 2018 een positief resultaat geboekt van M€ 2,2. Dit resultaat is hoger dan voorzien in de
begroting.
Het verschil ontstaat onder andere door incidentele meevallers die op een laat moment in het
begrotingsjaar zijn gerealiseerd, en door ontvangen rijksbijdragen voor projecten die niet eerder dan in
2019 opgestart worden. Na aftrek van bovengenoemde voorbeelden blijft er een resultaat op de
bedrijfsvoering over van M€ 1,8. Dit is met name een gevolg van het feit dat alle onderdelen een
aanmerkelijk beter resultaat hebben gerealiseerd dan begroot. De begroting 2018 was oorspronkelijk
uitgegaan van een aantal uitgaven die meer “naar voren” zouden worden gehaald dan uiteindelijk als
gevolg van een voorzichtige bedrijfsvoering bij de eenheden is gerealiseerd. In dit kader speelt tevens
een belangrijke rol dat 2018 het eerste jaar was waarin de studievoorschotmiddelen zijn toegekend door
het Rijk. Tot dan toe werden extra investeringen in onderwijs uit ‘eigen zak’ betaald, in 2018 kwam
daarvoor bij de AHK M€ 2,2 extra beschikbaar. De planvorming voor de inzet van die middelen kwam
echter pas in de loop van 2018 tot stand, hetgeen ook landelijk het geval was. In 2019 en latere jaren zal
de AHK dus de investering in onderwijs kunnen uitvoeren op basis van de in 2018 en in 2019
vastgestelde plannen. In het kader van de begroting 2020 zal in meerjarenperspectief een extra
investering in het onderwijs worden meegenomen, teneinde het bedrag dat in 2018 onderbenut is gelaten
(M€ 0,7) is te laten renderen. Zoals dit zich nu laat aanzien zal deze investering in duurzame
onderwijsvoorzieningen worden gerealiseerd.
Zowel de solvabiliteit als liquiditeitspositie blijven op een hoog niveau en de risicoanalyse die in december
2018 is opgesteld toont aan dat de studenteninstroom en de vastgoedportefeuille geen risico’s met zich
mee brengen. De hoge solvabiliteit van de AHK valt voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat de AHK
vrijwel al het vastgoed in eigendom heeft en dat daarvoor geen vreemd vermogen is aangetrokken. Mede
met het oog daarop heeft de AHK een helderder onderscheid in de reserves (balans) aangebracht.
De voornaamste risico’s als het gaat om continuïteit zijn verbonden aan grote wijzigingen in het beleid
van de overheid. De eventuele gevolgen van een wijziging van het bekostigingsstelsel zijn op het moment
van het opstellen van dit jaarverslag nog niet bekend. De door de minister ingestelde commissie (de
zogeheten Commissie van Rijn) heeft inmiddels wel haar advies uitgebracht. Op basis daarvan voorziet
de AHK geen ingrijpende effecten. Maar de minister en de Staten-Generaal moeten nog oordelen over de
opvolging van het advies. Naar verwachting zal bij de voorbereiding van de begroting 2020 daarover
meer bekend zijn.
In 2018 zijn plannen gemaakt om het Conservatorium van Amsterdam (CvA) aan de achterzijde uit te
bouwen, gebaseerd op plannen die in de voorafgaande periode waren ontwikkeld. Wederom moest met
spijt worden vastgesteld, zoals ook in 2017, dat een combinatie van markt, ingewikkelde bouwplaats en
bouwtechnische issues leidt tot een onacceptabele bouwsom. Daarom wordt inmiddels naar andere
locaties gezocht om de noodzakelijke aanvullende huisvesting voor het CvA te realiseren.
Tegelijkertijd wordt er gezocht naar een mogelijkheid om de Nationale Ballet Academie gezamenlijk, dat
wil zeggen vooropleiding en de bacheloropleiding, te huisvesten.
Indien beide plannen kunnen worden gerealiseerd, zal dat een zichtbaar effect hebben op de
liquiditeitsontwikkeling in de komende jaren van circa M€ 16. Aangezien in die jaren de normale
exploitatie naar verwachting positief zal blijven en de afschrijvingen leiden tot een versterking van de
liquiditeitspositie, zal de liquiditeit weliswaar dalen, maar niet beneden kritische niveaus raken. De AHK
wil een minimale liquiditeit van zo’n M€ 10 handhaven (ongeveer gelijk aan drie maanden
salarisbetaling).
In de planning van de liquiditeit is met deze investering rekening gehouden.
De AHK voert een solide financieel beleid. De rijksbijdrage en de collegegelden tellen op tot 94% 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
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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 tweede helft van 2018 zijn plannen gemaakt om de
middelen voor de kwaliteitsafspraken te besteden voor projecten die in 2019 gestalte krijgen. Deze
plannen zijn ontwikkeld in samenspraak met de medezeggenschap en hebben de instemming van de
Hogeschoolraad gekregen. In 2019 wordt het volledige dossier opgesteld en aan de NVAO voorgelegd.
De onderwerpen die hierbij centraal staan zijn gekoppeld aan de centrale thema’s in het Strategisch Plan.
Op de langere termijn zal de AHK onder andere blijven investeren in uitbouw van het onderzoek, in de
toepassing van nieuwe technologieën, in diversiteit, in studentenbegeleiding en in
(werkplaats)voorzieningen voor studenten en medewerkers. De AHK zal, bij ongewijzigde financiële
perspectieven, na 2022 blijven 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 (onder andere online), andere doelgroepen (onder andere
‘leven lang leren’) en nieuwe samenwerkingsvormen (onder andere cross-over, startups) 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, zeker met behulp van de middelen uit de kwaliteitsafspraken die onder
andere voor deze vormen van vernieuwing zullen worden gebruikt. De AHK ondersteunt tevens
onderzoekers bij het ontwikkelen en opstellen van aanvragen voor tweede en derde geldstroommiddelen.
Met ingang van 2019 is daarvoor een nieuw fonds ingesteld: het Onderzoek Innovatiefonds.
Onderzoekers kunnen ten laste van de reserve voorstellen indienen om het voorbereiden van aanvragen
mogelijk te maken.
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 in eerste instantie naar een kamergarantie in het 1e jaar voor internationale studenten en
zal middelen vrijmaken om dit te faciliteren door onder andere leegstand op te vangen. De inspanningen
om dat te realiseren worden voortgezet en zullen zich ook richten op een bredere doelgroep.
Modernisering van de bedrijfsvoering, met name in de toepassing en het gebruik van
informatietechnologie in administratie en bedrijfsvoering, vindt via de reguliere exploitatie plaats.
In 2018 is een nieuw factureringssysteem ingevoerd dat digitale verwerking mogelijk maakt, terwijl ook de
invoering van het nieuwe HR-systeem verder is uitgerold.
Voorts is in 2018 geïnvesteerd in een nieuw systeem voor beheer en gebruik van bewegend beeld
(Kaltura), zijn er stappen gezet in de verdere implementatie van Office 365/Teams en is onder andere de
invoering van de nieuwe regels rond gegevensbescherming succesvol verlopen.
Sinds augustus 2015 kunnen medewerkers gebruik maken van de zogenaamde Duurzame
Inzetbaarheidsuren. De AHK pleegt hiervoor de registratie in het in 2018 ingevoerde e-HRM-systeem.
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Het terughoudende verbruik van DI-uren leidt tot het sparen van DI-uren. Als gevolg van deze
omstandigheid is een voorziening opgenomen van K€ 220.
Private activiteiten beperken zich van oudsher bij de AHK tot dicht tegen de corebusiness aan liggend
contractonderwijs. Dit maakt voor 1,3% deel uit van de totale baten. In 2018 is een begin gemaakt met
het onderzoeken van mogelijkheden voor vermarkting van onderwijs, door oprichting van een BV die
online onderwijs aan de man gaat brengen. Tevens ligt nu een nota met uitgangspunten voor de omgang
met private en publiek-private activiteiten voor besluitvorming voor.
De onderzoekers van de AHK worden ondertussen steeds actiever met het werven van externe
onderzoeksmiddelen.
Tenslotte zijn er subsidies, overige baten (zoals bijvoorbeeld inkomsten uit verhuur), cursusgelden, etc.
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 lange verblijfsduur. Tegelijkertijd 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.
Het ziekteverzuim in sommige academies was in 2018 hoger dan wat de AHK gewend was. Daar waar
dat verzuim boven het gemiddelde van het hbo ligt, baart dat zorgen en leidt dat tot nadere afspraken
over de aanpak van het verzuim. Dit zal onder andere in de in 2019 op te stellen Nota Personeelsbeleid
worden geagendeerd.
De ontwikkeling van de personele lasten op langere termijn geeft geen bijzondere redenen tot zorg. In die
academies 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 academies is de komende
planperiode 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 in beginsel uit van de campusontwikkeling langs de Knowledge Mile – Marineterrein – IJoever. Maar de mogelijkheden binnen Amsterdam om op gewenste locaties huisvesting te intensiveren
zijn beperkt. Aanvullend aan het kerngebied van de AHK achten wij ontwikkelingen rond de Zuid-As en in
Noord evenzeer tot de mogelijkheden, gegeven het feit dat daar al onderdelen gevestigd zijn en omdat
met name aan de Zuid-As de verbinding met het openbaar vervoer uitstekend is (ook als het gaat om de
verbinding tussen de Zuid-As en de andere locaties van de AHK).
De plannen zullen in een nieuw strategisch huisvestingsplan worden ontwikkeld.
De studenteninstroom wordt zeer constant verwacht richting de toekomst en daarmee worden ook in de
personele ontwikkeling geen bijzonderheden verwacht.
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Financiële positie
De financiële positie ultimo 2018 en 2017 ziet er als volgt uit (x € 1.000):
31-12-18

31-12-17

1.423
23.558
24.981

1.564
18.735
20.299

Kortlopende schulden

10.587

10.181

Netto vlottende middelen (werk k apitaal)

14.394

10.118

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

76.594
123
76.717

79.043
123
79.166

Totale financieringsbehoefte

91.111

89.284

24.825
63.903
789
1.594

22.799
63.681
797
2.007

91.111

89.284

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

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

De netto vlottende middelen zijn per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017 gestegen
van K€ 10.118 tot K€ 14.394. De stijging met K€ 4.276 is veroorzaakt door de volgende factoren
(x € 1.000):
Beschik baar gek omen respectievelijk in de stichting gehouden
Afschrijvingen
5.007
Des-investeringen in materiële vaste activa
28
Voordelig resultaat
2.240
Besteding middelen
Afname voorzieningen
Investeringen in materiële vaste activa

413
2.586

Totaal stijging netto vlottende middelen

7.275

2.999
4.276

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

Vlottende activa / kortlopende schulden

31-12-18

31-12-17

2,36

1,99
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Solvabiliteitsratio
Dit betreft de verhouding eigen vermogen staat tot vreemd vermogen. Voor het inzicht is het eigen
vermogen gecorrigeerd met de voorzieningen (x € 1.000).
31-12-18

31-12-17

89.517

87.277

1.594

2.007

91.111

89.284

10.587

10.181

10.587

10.181

Solvabiliteitsratio's
Gecorrigeerd eigen vermogen : vreemd vermogen

8,61

8,77

Gecorrigeerd eigen vermogen : balanstotaal

0,90

0,90

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):

Stand per 1 januari
Bestemming resultaat
Overheveling naar bestemmingsreserves
Stand per 31 december

2018

2017

22.799
2.652
-15.187

22.439
360
0

10.264

22.799

Gedeclareerde kosten College van Bestuur 2018
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
€

3.690
1.812
479
590
6.571

250
289
1.409
444
2.392
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2018 (x € 1.000)
(na resultaatbestemming)
1

ACTIVA
31-12-2018

31-12-2017

Vaste activa
1.2

Materiële vaste activa

1.3

Financiële vaste activa

76.594

79.043

123

123

Totaal vaste activa

76.717

79.166

Vlottende activa
1.4

Vorderingen

1.5

Liquide middelen

1.423

1.564

23.558

18.735

Totaal vlottende activa
Totaal activa

2

24.981

20.299

101.698

99.465

PASSIVA
31-12-2018

2.1

Eigen vermogen

89.517

31-12-2017

87.277
89.517

2.2

Voorzieningen

2.3

Kortlopende schulden

Totaal passiva

87.277

1.594

2.007

10.587

10.181
12.181

12.188

101.698

99.465
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Staat van Baten en Lasten over 2018 (x € 1.000)
2018
3

Baten

3.1
3.2

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

3.3
3.4
3.5

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

2017

58.992

56.633

54.976

594
6.738
1.004
2.130

143
6.741
664
2.019

432
6.561
860
2.453

69.458

Totaal baten

4

Begroot 2018

48.049
5.007
3.621
10.551

66.200

46.511
5.124
3.920
10.494

65.282

46.363
5.093
3.619
9.517

67.228

66.049

64.592

2.230

151

690

10

-31

-30

2.240

120

660
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Kasstroomoverzicht over 2018 (x € 1.000)
2018

2017

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo Baten en
Lasten

2.2

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en overige waardeverminderingen
Mutaties
voorzieningen

1.4
2.3

Vorderingen
Kortlopende schulden

4.2

2.230

690

5.007

5.093

-413

-150

141
406

276
1.049

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
5.1
5.3

Ontvangen interest
Betaalde interest en soortgelijke kosten

7.371
25
-15

Kasstroom uit operationele activiteiten

10
7.381

6.958
0
-30

-30
6.928

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
1.2
1.2

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

Mutatie liquide middelen

-4.439

-7.082

1.881

2.489

-2.558

4.823

-4.593

2.335
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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 in stand houden 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.
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.

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
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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- en-verliesrekening
onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.
3.4
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
3.5
Liquide Middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde en zijn vrij beschikbaar.
3.6
Algemene reserve
De algemene reserve is het vrij aanwendbare gedeelte van het eigen vermogen. Aan dit gedeelte van het
eigen vermogen is noch door het College van Bestuur, noch door een derde, een bestedingsbeperking
verbonden. De algemene reserve is opgebouwd uit exploitatieoverschotten.
3.7
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn het gedeelte van het eigen vermogen waaraan het College van Bestuur
een specifieke bestemming heeft gegeven.
3.8
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen, die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de beste schatting van de bedragen, die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen.
De voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. Toevoegingen aan de voorzieningen vinden
plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks
plaats ten laste van de betreffende voorziening.
Voorziening ambtsjubilea
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De
voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk
van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet.
De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening wachtgeld
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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.

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
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bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
4.4
Consolidatie
In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van stichting Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten samen met haar rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen
of waarover zij de centrale leiding heeft. Dit zijn rechtspersonen waarin stichting Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij
beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele
activiteiten kan beheersen.
De rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de
centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken.
Buiten de consolidatie blijven rechtspersonen, die afzonderlijk en gezamenlijk van te verwaarlozen
betekenis zijn.
De stichting CvA Online is ontwikkeld ter ondersteuning van het regulier (bekostigd) hoger onderwijs aan
de studenten van AHK, in het bijzonder aan het Conservatorium van Amsterdam. Het bestuur van CVA
Online bestaat conform de geldende statuten uit de leiding van het Conservatorium. Op basis van de
huidige statuten behoudt AHK control over de activiteiten van CVA online. Er is derhalve sprake van een
consolidatieplicht. Aangezien de activiteiten nog niet zijn overgedragen, is de B.V. alsmede de nieuwe
stichting in feite nog leeg.
4.4.1 Verbonden partijen zonder invloed van betekenis
Er is een binding met ODE Energie BV, waarin de AHK een minderheidsbelang heeft van 10%.
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%.
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,
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waardoor er hiertoe geen renterisico’s worden gelopen.
5.3
Kredietrisico
Er bestaat geen risico omdat de liquide middelen uitstaan bij de Rabobank, welke minimaal een A-rating
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)

95

3.343

1.2.2

Inventaris en apparatuur
19.888
13.294
6.594

1.846

0

1.543

0

1.2.3

Erfpacht
6.079

0

0

121

1.2.4

In uitvoering en vooruitbetalingen
1.485
0
1.485
740

1.853

0

1.948

5.007

1.2.1

79.043

Afschrijvingen

Investeringen

4.439

Boekwaarde
31-12-2018

55.453

4.264

Afschrijving
31-12-2018

134.496

1.815

Afschrijvingen
Desinvesteringen

1.853

Desinvesteringen

Gebouwen en terreinen
107.044
40.344 66.700

Boekwaarde
1-1-2018

1.2.1

Afschrijving
1-1-2018

Materiële vaste activa
Aanschafprijs
1-1-2018

1.2.

Aanschafprijs
31-12-2018

VASTE ACTIVA

43.620

65.182

21.734

14.837

6.897

0

6.079

1.936

4.143

0

372

0

372

67 136.987

60.393

76.594

67 108.802

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 t/m 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:
5%
10%
Muziekinstrumenten
3,33%
5%
6,67%
10%
Inrichting
10%
20%
Apparatuur
10% 16,67% 20%
Audiovisuele apparatuur
14,29% 25%
Informatica
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
31-12-2018

Resultaat
deelnemingen

Overige deelnemingen

Desinvesteringen
en afgeloste
leningen

1.3.1

Investeringen en
verstrekte
leningen

Financiële vaste activa
Boekwaarde
1-1-2018

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.
1.4

Vorderingen
31-12-2018 31-12-2017

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

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

Uitsplitsing
1.4.3.1
1.4.3.2

Personeel
Overige
Overige vorderingen

1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.4.3

Vooruitbetaalde kosten
Verstrekte voorschotten
Overige
Overlopende activa

1.4.5.1
1.4.5.2
1.4.5.3

131
422
82
894
106

91
361
62
1.167
117

1.423

1.564

31-12-2018 31-12-2017

Stand per 1 januari
Onttrekking
Dotatie/vrijval
Af: voorzieningen wegens oninbaarheid

1
81
82

-1
63
62

386
127
381
894

741
158
268
1.167

2018

2017

117
1
-10
106

145
10
-18
117

Alle hierboven vermelde vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
1.5

Liquide middelen
31-12-2018 31-12-2017

1.5.1
1.5.2
1.5.3

Kasmiddelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen
Deposito's

16
8.542
15.000

45
3.690
15.000

23.558

18.735

De direct opeisbare tegoeden bij de bankinstellingen bedragen K€ 23.542.
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Eigen vermogen
Stand per
1-1-2018

Resultaat

Overige
mutaties

2.1.1

Algemene reserve

22.799

2.652

-15.187

10.264

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

63.156

-470

15.208

77.894

2.1.3

Bestemmingsreserve (privaat)
Reserve derde geldstroom

525

67

-21

571

2.1.4

Bestemmingsfonds (privaat)

797

-9

0

788

87.277

2.240

0

89.517

43.257

-324

26.764

69.697

12.211
6.594
662
432
63.156

0
0
0
-146
-470

-12.211
303
352
0
15.208

0
6.897
1.014
286
77.894

30
256
101
410
797

0
-20
-4
15
-9

0
0
0
0
0

30
236
97
425
788

Stand per
31-12-2018

2.1

Uitsplitsing
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5

2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.4.3
2.1.4.4

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 Ter Tholen
Bestemmingsfonds (privaat)

VOORSTEL BESTEMMING NETTORESULTAAT (x € 1.000)
Het nettoresultaat over 2018 bedraagt K€ 2.240 positief. De bestemming van het nettoresultaat is als volgt:
Toevoeging aan de algemene reserve
Toevoeging aan de reserve derde geldstroom
Onttrekking aan de reserve huisvestingsbeleid
Onttrekking aan het profileringsfonds
Onttrekking aan het bestemmingsfonds (privaat)

2.652
67
-324
-146
-9
2.240

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.
2.1.3

Reserve derde geldstroom

De reserve derde geldstoom betreft de cumulatieve resultaten van het contractonderwijs of andere vormen
van contractactiviteiten.
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2.1.4

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.

804

45

244

122

483

169

314

Voorziening
ambtsjubilea

399

83

34

9

439

47

392

Voorziening
sociaal beleid

358

23

150

44

187

66

121

Voorziening
DI-uren

174

46

0

0

220

160

60

Voorziening
WS-uren

272

0

0

7

265

67

198

2.007

197

428

182

1.594

509

1.085

31-12-2018

31-12-2017

2.3

Kortlopend deel
< 1 jaar

Vrijval

Dotaties

Langlopend deel
> 1 jaar

Voorziening
wachtgelden

Stand per
31-12-2018

2.2.1

Onttrekkingen

Voorzieningen

Stand per
1-1-2018

2.2

Kortlopende schulden

2.3.1

Crediteuren

1.265

1.637

2.3.2

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.029

1.890

2.3.3

Schulden terzake van pensioenen

539

503

2.3.4

Overige kortlopende schulden

68

60

2.3.5

Overlopende passiva

6.686

6.091

10.587

10.181
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Uitsplitsing

31-12-2018

31-12-2017

2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3

Loonheffing
Omzetbelasting
Onroerend-zaakbelasting
Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.920
44
65
2.029

1.812
32
46
1.890

2.3.5.1
2.3.5.2
2.3.5.3
2.3.5.4
2.3.5.5
2.3.5.6

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

3.229
32
259
114
1.407
1.645
6.686

3.097
25
360
45
1.372
1.192
6.091

2.3.5.5

Vak antiegeld/Vak antiedagen

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
20-07-17
853742-1
Lerarenbeurs LB LBH4
20-07-18
928155-1

Prestatie
afgerond?

Stand
31-12-2018

Lasten in
2018

Ontvangen
in 2018

Stand
01-01-2018

Lasten t/m
2017

Ontvangen
t/m 2017

Bedrag
van de
toewijzing

Omschrijving en
kenmerk toew ijzing

Toewijzing
Datum

OCW-subsidies zonder verrekeningsclausule (Model G1)

37

37

12

25

0

25

0

Ja

48

0

0

0

48

16

32

Nee

85

37

12

25

48

41

32
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Categorie
Huur
Diensten
Energie
Totaal

<1 jaar

147
1.419
444
2.010

1-5 jaar

147
556
444
1.147

>5 jaar

0
0
0
0

Totaal

294
1.975
888
3.157

Bedragen x €1.000,00

Huur
Dit betreft de huurovereenkomst ten behoeve van studioruimte voor de Pop-opleiding van het
Conservatorium van Amsterdam tot januari 2021, jaarlijks K€147.
Diensten
Dit betreft:
-     Het schoonmaakcontract voor alle panden van de hogeschool tot maart 2020, jaarljks ca K€701
-     Het onderhoudscontract voor de gebouwinstallaties van de panden van de AHK tot juni 2020,
jaarljks ca K€375.
-     De overeenkomst voor het virtueel data center van de ICT diensten van de hogeschool tot juni
2019, jaarljks ca K€212
-    Het leasecontract met betrekking tot de multifunctionele afdrukapparatuur tot maart 2022, jaarljks
ca K€ 131
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€164 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€280
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€100). Voor deze verplichting is
vanwege de lange duur van de overeenkomst derhalve geen geldbedrag vermeld.
Voor het gebouw aan de Oosterdoksekade 151 is een meerjarige overeenkomst tot 2039 afgesloten voor de
levering van energie uit het lange termijn energie opslag systeem (LTEO) van het Oosterdok
(jaarlijks ca K€155). 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

2018

2017

58.951

54.948

41

28

58.992

54.976

41
0
41

28
0
28

2018

2017

10
584

62
370

594

432

2018

2017

6.260
478

6.159
402

6.738

6.561

2018

2017

817
187

701
159

1.004

860

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

3.3.1
3.3.2

3.4

3.4.1
3.4.2

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
3.5.5
3.5.6
3.5.7

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

2018

2017

238
69
215
26
65
606
911

229
36
605
38
108
644
793

2.130

2.453

2018

2017

40.333
7.788
72

38.764
7.718
119

48.049

46.363

31.780
3.907
4.646
40.333

30.771
3.682
4.311
38.764

-18
6.681
1.125
7.788

486
6.248
984
7.718

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 2017 was 499 en per 31 december 2018 506.
Het aantal werknemers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil.
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Wet Normering Topinkomens
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4.2

4.2.1

4.3

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

4.4

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

Afschrijvingen

Materiële vaste activa

2017

5.007

5.093

5.007

5.093

2018

2017

480
69
1.008
829
992
202
41

377
73
1.053
828
1.006
248
34

3.621

3.619

2018

2017

4.980
4.801
-10
780

3.988
4.505
-18
1.042

10.551

9.517

2018

2017

109
0
10
0
119

164
-3
0
0
161

Huisvestingslasten

Huur
Verzekeringen
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Overige

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

2018

Onderzoek jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviezen
Andere niet-controlediensten
Accountantslasten

Bovenstaande honoraria betreffende de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en externe onafhankelijke 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 2018,
ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.
5

5.1
5.2
5.3

Financiële baten en lasten

Rentebaten
Rentelasten
Overige financiële lasten

2018

2017

25
0
15

0
0
30

10

-30

Gebeurtenissen na balansdatum
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum welke impact hebben op de jaarstukken 2018.
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Verschillenanalyse begroting / realisatie 2018

Het nettoresultaat over 2018 bedraagt K€ 2.240 positief (begroot K€ 120 positief).
Het positieve verschil ad K€ 2.120 is als volgt te verklaren:
De rijksbijdrage is M€ 2,3 hoger dan begroot, waarbij de looncompensatie ad. M€ 1,1 ter dekking is van
de gestegen loonkosten i.v.m. cao-verhoging en stijging pensioenlasten. Tevens zijn er specifieke
rijksmiddelen toegekend, waar in 2018 nog geen lasten tegenover staan (M€ 0,5).
Subsidies, baten werk i.o.v. derden en de overige baten worden altijd conservatief begroot.
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Opleidingenaanbod en accreditaties

Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de door de NVAO afgegeven besluiten ten aanzien van de
instellingstoets en de beperkte opleidingsbeoordelingen.
Bacheloropleidingen per 31 december 2018
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, Design & Technologie, 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 2018
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

49138

Creative Producing

25-05-2018

24-05-2024

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
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Associate Degree-opleidingen per 31 december 2018
Isatcode

Opleiding

80138

Ad Technische Productie

Ingangsdatum
huidige
accreditatie

Geaccrediteerd tot

31-08-2017

01-07-2021

Accreditaties
In 2018 vonden er geen opleidingsaccreditaties plaats bij de AHK.
De beoogde nieuwe masteropleiding DAS Creative Producing van de Academie voor Theater en Dans
doorliep in het voorjaar van 2018 de Toets Nieuwe Opleiding. De uitkomst hiervan was positief en de
opleiding is geaccrediteerd per 25 mei 2018. In september 2018 is de opleiding van start gegaan met 10
studenten.
Beperkte opleidingsbeoordelingen (stand per 31 december 2018)
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 Landschapsarchitectuur

goed

M Stedenbouw

goed

M Creative Producing

Positief

AD Technische Productie

Positief
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Onderzoek en lectoraten
Onderzoeksbeleid

Onderzoek speelt binnen de AHK een belangrijke rol. Het staat in dienst van het onderwijs, draagt bij aan
de ontwikkeling van het vak, speelt in op maatschappelijke vraagstukken 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.
Het onderzoek van de AHK vergroot de interactie tussen traditie en vernieuwing, theorie en praktijk, kunst
en andere sectoren. Het onderzoek is doorgaans praktijkgericht en vaak kwalitatief en kleinschalig van
karakter. Er is expliciet gekozen om onderzoek dichtbij het onderwijs en de discipline te positioneren. De
inhoud van het vak en bijdrage aan het onderwijs staan voorop. Daarmee zijn de academies van de AHK
de laboratoria voor het werkveld van morgen.
Onderzoek in de kunsten kent eigen methoden van onderzoek. Binnen de AHK worden uiteenlopende
methoden gehanteerd, van ontwerpend onderzoek, artistiek onderzoek/research by making tot
praktijkonderzoek gebaseerd op sociaalwetenschappelijk en historisch onderzoek. De in het
kunstonderwijs unieke methode van artistiek onderzoek onderscheidt zich van de
natuurwetenschappelijke, sociaalwetenschappelijke en geesteswetenschappelijke onderzoekmethoden.
De waarde van artistiek onderzoek ligt in het maakproces, in het gemaakte werk en in de reflectie daarop.
Artistiek onderzoek levert inzichten en resultaten voor de kunstpraktijk, maatschappij en wetenschap die
met andere methoden van onderzoek niet worden gevonden. Kernbegrippen voor artistiek onderzoek zijn
subjectiviteit en singulariteit/uniciteit. Het is de onderzoeker, de maker zelf, die onderdeel is van het
onderzoek. De nadere precisering van artistiek onderzoek is blijvend in ontwikkeling binnen de AHK, door
een dialoog die binnen en buiten de hogeschool wordt gevoerd.

Lectoraten 2018
Lectoraat

Lector

Academie

Tabula Scripta (architectuur)
High- Density Energy Landscapes
(landschapsarchitectuur)
Future Urban Regions II (stedenbouw)

Floris Alkemade

Academie van Bouwkunst

Eric Frijters

Academie van Bouwkunst

Muziek

Michiel Schuijer

Conservatorium van Amsterdam

DAS Research

Marijke Hoogenboom

Academie voor Theater en Dans

Film

Mieke Bernink
Emiel Heijnen,
Melissa Bremmer
Riemer Knoop,
Hester Dibbits

Nederlandse Filmacademie

Kunsteducatie
Cultureel Erfgoed

Sven Stremke

Academie van Bouwkunst

AHK-breed
Reinwardt Academie

In hun terugblik op het afgelopen jaar elders in dit jaarverslag doen de academies verslag van de
ontwikkelingen binnen hun lectoraten. Hieronder volgt de terugblik van het AHK-brede lectoraat
Kunsteducatie.
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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.
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 onderzoeksthema’s geformuleerd: interdisciplinariteit, sociaal engagement en
curriculumontwerp waarbinnen onderzoek wordt gedaan.
Visitatie
Het lectoraat is in november 2018 gevisiteerd en heeft het predicaat goed gekregen.
Onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep van het lectoraat bestaat merendeels uit docentopleiders van de
docentenopleidingen van de AHK en de master Kunsteducatie. Samen met de lectoren verrichten de
onderzoekers studies binnen de lectoraatsthema’s.
Binnen het thema Interdisciplinariteit zijn zowel het evaluatieonderzoek ‘Teamplayers: Co-teaching in het
kunstonderwijs in het primair onderwijs’ door Ellen van Hoek als het ontwerponderzoek ‘Singewing space’
door Luc Nijs, Melissa Bremmer en Jaco van den Dool afgerond. Kirsten van Muijen en Femke Wubbels
startten een nieuw ontwerponderzoek naar onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en
technologie: ‘Transdisciplinaire ontwerplabs 2.0’.
Wat betreft het thema Sociaal engagement is het onderzoek ‘Multimodaliteit in het muziekonderwijs aan
kinderen met een beperking’ door Vincent Lamers, Carolien Hermans en Melissa Bremmer afgerond.
Het ontwerponderzoek ‘Muziek is Meer in het SO’ door Marijke Smedema evenals het etnografisch
onderzoek ‘Dans en ouderen: Belevenis en betekenis’ door Roos van Berkel, Emiel Heijnen, Nita Liem,
Damar Lamers en Jimat Pelupessy lopen nog. Daarnaast zijn in dit thema drie nieuwe onderzoeken
gestart: een actie-onderzoek naar ‘Ritmisch Dynamisch Transcultureel Dansonderwijs in het primair
onderwijs’ door Faizah Grootens en Ise Verstegen, het ontwerponderzoek ‘Dealing with the real stuff:
activistische kunst in het VO’ door Nathalie Roos en ‘Transformatief leren in het beeldend voortgezet
onderwijs’ door Melvin Crone.
Binnen het thema Curriculum ontwerp loopt het evaluatieonderzoek ‘Teaching Dance in the 21st Century’
door John Taylor en Angela Linssen nog. Twee nieuwe onderzoeken zijn gestart: ‘Authentieke compositie
educatie in het primair onderwijs’ door Reinhard Findenegg en ‘De esthetische ervaring delen in
theatereducatie’ door Nadieh Graumans-Tigchelaar.
Afgerond promotieonderzoek
Marike Hoekstra (Breitner Academie en Master Kunsteducatie) rondde haar promotieonderzoek naar ‘De
kunstenaar docent’ aan de University of Chester succesvol af (promotor: Prof. Jeff Adams). Het doel van
het onderzoek was om door kleinschalige, interpretatieve analyse van de praktijken van
kunstenaardocenten, de betekenis te onderzoeken van kunstenaardocenten voor een democratische/
pedagogische praktijk. Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door een AHK-promotievoucher.
Lectorenplatform
Om het onderzoeksthema interdisciplinariteit kracht bij te zetten, werd in 2017 het landelijke
lectorenplatform ‘Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie’ opgericht. Naast
oprichters Bremmer en Heijnen participeren lectoren van verschillende hogescholen en disciplines in
deze samenwerking. Het platform geeft de kans om kennis, een breed en divers netwerk en prikkelende
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projecten te ontwikkelen rondom ArtsSciences. In 2018 waren er werkbijeenkomsten, is de
themabijeenkomst ‘Mentaliteit’ georganiseerd bij Steim en is een presentatie op de conferentie
Balance/Unbalance in Rotterdam gegeven. Daarnaast organiseerde het platform in samenwerking met
Robot Love, Designathon works en het kunstenaarsduo Lancel&Maat een Designathon voor pabo,
beeldende docent-studenten en techniekstudenten tijdens Robot Love in Eindhoven. Aan dit project werd
tevens een evaluatieonderzoek gekoppeld met Anna Hotze (Hogeschool Inholland) en Monique Pijls
(HvA). Daarnaast werd er in samenwerking met ArtechLab een online bronnenbank met ArtsSciencesvoorbeelden ontwikkeld.
Overige activiteiten in 2018
Het lectoraat organiseerde in samenwerking met LKCA en FCP de conferentie My Music Ability, waarin
inclusief (buitenschools) muziekonderwijs centraal stond. In samenwerking met i.s.m. Framer Framed en
ENO werd het symposium Teacher as Conceptual Artist georganiseerd, waarin de visie van Jorge
Lucero, dat de educatieve praktijk van een docent tevens zijn/haar kunstpraktijk kan zijn, is belicht. Ook
initieerde het lectoraat samen met het KVDO en het LKCA de prijs De kunst van het ontwerpen voor het
beste kunsteducatieve ontwerp van bachelorstudenten van de kunstdocentenopleidingen. Daarnaast
gaven de lectoren en onderzoeksleden in het binnen en buitenland workshops en presentaties op
scholen, culturele instellingen, conferenties en universiteiten, waaronder Hamidrasha faculty of Arts, Beit
Berl University (Tel Aviv, Israël), InSea (Helsinki, Finland), ISME (Salzburg, Oostenrijk), HKU, Helen
Parkhurst Daltonschool en Muziekschool Noord (Amsterdam).
Zie voor onderzoeken, publicaties en projecten: https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/

Artist in Residence-programma in 2018
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 in samenwerking met Eleonora van Vloten als coördinator.
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 van het AIR-programma (www.ahk.nl/onderzoek/artist-in-residence) en in diverse
publicaties wordt verslag gedaan van de resultaten van het AIR-programma.
In 2018 waren als Artist in Residence te gast: Jan Hoek (Breitner Academie), Sarah van Sonsbeeck
(Academie van Bouwkunst), Angela Davies (Academie voor Theater en Dans), Vesna Petresin
(Nederlandse Filmacademie), Nick Shepherd (Reinwardt Academie), Jorge Lucero (lectoraat
Kunsteducatie) en Drake Music, John Clayton en Claron McFadden (Conservatorium van Amsterdam).
De activiteiten van de Artists in Residence leidden tot diverse publicaties. Zo verscheen over het project
van Nick Shepherd de publicatie ‘The Walking Seminar’ en van Jan Hoek de publicatie ‘Me and the
Tourist’. De expositie ‘Me and the Tourist’, waarin de resultaten van de samenwerking van Jan Hoek met
studenten van de Breitner Academie werden getoond, was in februari te zien in vijf vooraanstaande
hotels in Amsterdam en werd hernomen in het kader van het stadsfestival ‘We Make The City’ in juni.
In 2019 wordt de publicatie ‘The right to silence’ verwacht, naar aanleiding van de residentie van Sarah
van Sonsbeeck bij de Academie van Bouwkunst.
Meer informatie over de Artists in Residence is te vinden in de terugblik van de betreffende academies op
2018.
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Studenten: kengetallen
Studentenaantallen (peildatum 1 oktober 2018; bron: DUO)
2018
BA vt

BA dt

136

44

Breitner Academie

AD

2017

MA

totaal

BA vt

BA dt

AD

MA

totaal

-

180

123

41

-

-

164

Academie van Bouwkunst
Conservatorium van
Amsterdam

-

-

-

282

282

-

-

-

274

274

701

-

-

289

990

700

-

-

269

969

Nederlandse Filmacademie

359

-

-

19

378

357

-

-

20

377

Reinwardt Academie
Academie voor Theater en
Dans

608

-

-

44

652

610

-

-

46

656

538

-

13

36

587

566

-

10

26

602*

-

-

-

40

40

-

-

-

32

32

2342

44

13

710

3109

2356

41

10

667

3074*

Master Kunsteducatie
Totaal

* De hier genoemde totalen in 2017 wijken iets af van de in 2017 gepubliceerde totalen over datzelfde jaar, in verband met het
abusievelijk niet opnemen van 10 studenten van de AD Technische Productie.

Verdeling man/vrouw (peildatum 1 oktober 2018; bron: DUO)
2018

2017

man

vrouw

man

vrouw

22

158

20

144

Academie van Bouwkunst

165

117

171

103

Conservatorium van Amsterdam

607

383

596

373

Nederlandse Filmacademie

195

183

209

168

Reinwardt Academie

130

522

132

524

Academie voor Theater en Dans

246

341

242

350

5

35

3

29

1.370

1739

1.373

1.691

Breitner Academie

Master Kunsteducatie
Totaal

Nationaliteiten (peildatum 1 oktober 2018; bron: DUO)
*De Academie voor Theater en Dans en het Conservatorium van Amsterdam hadden in 2018 elk 1 student met onbekende
nationaliteit.
2018

2017

NL

EER

niet-EER

NL

EER

niet-EER

Breitner Academie

173

6

1

161

2

1

Academie van Bouwkunst

197

63

22

192

66

16

Conservatorium van Amsterdam*

387

473

129

396

446

126

Nederlandse Filmacademie

355

18

5

359

13

5

Reinwardt Academie

614

17

21

623

11

21

Academie voor Theater en Dans*

428

121

37

429

132

30

39

1

0

31

1

0

2.193

699

215

2.191

671

199

Master Kunsteducatie
Totaal
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Aanmeldingen/toelatingen bacheloropleidingen (peildatum 1 oktober 2018; bron: opleidingen & DUO)

*Bij onderstaande aantallen zijn in 2018 bij de Academie voor Theater en Dans 5 instromers meegeteld van de Associate Degree
Technische Productie.

2018
Breitner Academie
Conservatorium van Amsterdam
Nederlandse Filmacademie
Reinwardt Academie
Academie voor Theater en Dans*

2017

aanmeldingen

toelatingen

aanmeldingen

toelatingen

93

66

78

62

1191

192

1172

226

591

85

579

83

-

177

-

171

2042

153

1711

168

Aanmeldingen/toelatingen masteropleidingen (peildatum 1 oktober 2018; bron: opleidingen & DUO)
2018

2017

aanmeldingen

toelatingen

aanmeldingen

toelatingen

Academie van Bouwkunst

170

69

164

74

Conservatorium van Amsterdam

794

131

589

144

Nederlandse Filmacademie

65

9

50

10

Reinwardt Academie

19

10

24

17

118

23

104

12

26

18

20

15

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

2018

2017

83

90

120

125

48

46

112

119

Gecertificeerd post hbo (Bron: SIS)
Post-hbo-cursussen, gecertificeerd door het Centrum Postinitieel Onderwijs Nederland (CPION).
2018

2017

Post-hbo Muziekeducatie (M4ME)

19

17

Beroepskunstenaar in de klas (BIK)

20

20

72

Rendementen

De rendementscijfers 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 2018; bron: DUO)

Docent beeldende kunst en
vormgeving (n=4)

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

diploma na 4 jaar

50%

65%

66%

diploma na 5 jaar

82%

78%

diploma na 6 jaar

86%

Bachelor Docent muziek (n=4)

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

diploma na 4 jaar

67%

65%

61%

diploma na 5 jaar

81%

65%

diploma na 6 jaar

81%

Bachelor Muziek (n=4)

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

diploma na 4 jaar

69%

74%

76%

diploma na 5 jaar

85%

85%

diploma na 6 jaar

87%

Bachelor Film en televisie
(n=4)

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

diploma na 4 jaar

61%

70%

72%

diploma na 5 jaar

79%

85%

diploma na 6 jaar

87%

Bachelor Cultureel erfgoed
(n=4)

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

diploma na 4 jaar

29%

23%

26%

diploma na 5 jaar

45%

55%

diploma na 6 jaar

63%
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Bachelor Dans (n=4)

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

diploma na 4 jaar

85%

93%

92%

diploma na 5 jaar

92%

95%

diploma na 6 jaar

92%

Bachelor Theater (n=4)

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

diploma na 4 jaar

60%

73%

74%

diploma na 5 jaar

84%

81%

diploma na 6 jaar

89%

Bachelor Docent dans (n=4)

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

diploma na 4 jaar

55%

63%

59%

diploma na 5 jaar

71%

88%

diploma na 6 jaar

71%

Bachelor Theaterdocent (n=4)

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

diploma na 4 jaar

50%

11%

11%

diploma na 5 jaar

80%

67%

diploma na 6 jaar

90%

Masterrendementen: 1 en 2 jaar na nominale studieduur (n)
(peildatum 1 oktober 2018; bron: DUO)

Master Muziek (n=2)

instroomjaar 2014

instroomjaar 2015

instroomjaar 2016

diploma na 2 jaar

67%

72%

71%

diploma na 3 jaar

74%

80%

diploma na 4 jaar

75%

Master Opera (n=2)

instroomjaar 2014

instroomjaar 2015

instroomjaar 2016

diploma na 2 jaar

0%

50%

50%

diploma na 3 jaar

0%

50%

diploma na 4 jaar

0%

Master Film (n=2)

instroomjaar 2014

instroomjaar 2015

instroomjaar 2016

diploma na 2 jaar

90%

91%

78%

diploma na 3 jaar

90%

100%

diploma na 4 jaar

90%
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Master Museology (n=1,5)

instroomjaar 2014

instroomjaar 2015

instroomjaar 2016

diploma na 1,5 jaar

8%

40%

20%

diploma na 2,5 jaar

31%

60%

diploma na 3,5 jaar

38%

DAS Choreography (n=2)

instroomjaar 2014

instroomjaar 2015

instroomjaar 2016

diploma na 2 jaar

75%

50%

25%

diploma na 3 jaar

75%

50%

diploma na 4 jaar

75%

DAS Theatre (n=2)

instroomjaar 2014

instroomjaar 2015

instroomjaar 2016

diploma na 2 jaar

44%

38%

100%

diploma na 3 jaar

56%

63%

diploma na 4 jaar

67%

Master Kunsteducatie (n=2)

instroomjaar 2014

instroomjaar 2015

instroomjaar 2016

diploma na 2 jaar

95%

84%

74%

diploma na 3 jaar

95%

84%

diploma na 4 jaar

95%

Rendementen masters Academie van Bouwkunst: 1 en 2 jaar na nominale studieduur (n)
(peildatum 1 oktober 2087; bron: DUO)

Master Architectuur* (n=4)

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

diploma na 4 jaar

3%

3%

10%

diploma na 5 jaar

13%

18%

diploma na 6 jaar

23%

Master
Landschapsarchitectuur* (n=4)

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

instroomjaar 2014

diploma na 4 jaar

0%

13%

8%

diploma na 5 jaar

50%

33%

diploma na 6 jaar

67%

Master Stedenbouw* (n=4)

instroomjaar 2011

instroomjaar 2012

instroomjaar 2013

diploma na 4 jaar

0%

0%

20%

diploma na 5 jaar

40%

22%

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
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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 om meer dan één keer een
tussentijdse time-out (half jaar) 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 14%.
Het niveau van de afgestudeerden is onverminderd hoog en het aantal uitgereikte diploma’s stijgt:
uitgegeven diploma's 2018 = 35, uitgegeven diploma's 2017 = 35, uitgegeven diploma's 2016 = 20.

Bindend studieadviezen propedeutische fase
(bron: SIS)

Bindend studieadviezen
propedeutische fase

2017-2018

2016-2017

2015-2016

Breitner Academie

0

2

1

Conservatorium van Amsterdam

6

2

1

Nederlandse Filmacademie

1

0

1

62

51

50

6

4

4

75

59

57

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

2018
Breitner Academie

1

Reinwardt Academie

6

Academie voor Theater en Dans

1

Totaal

8
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Instellingstarieven
De Instellingstarieven voor 2018-2019 zijn licht gestegen, in lijn met de indexatie die het ministerie van
OCW heeft toegepast op het wettelijk collegegeld.
2018-2019

2017-2018

Tweede bachelor of master voltijd

€ 4.930

€ 4.875

Tweede bachelor of master deeltijd

€ 4.930

€ 4.875

Tweede master Academie van Bouwkunst

€ 8.040

€ 7.950

Tweede bachelor Breitner Academie (deeltijd)

€ 8.040

€ 7.950

Bachelor of master voltijd

€ 4.930

€ 4.875

Bachelor of master deeltijd

€ 4.350

€ 4.300

Master Academie van Bouwkunst

€ 8.040

€ 7.950

Bachelor Breitner Academie

€ 8.040

€ 7.950

Master of Museology

€ 10.600

€ 10.600

Amsterdam Electronic Music Academy

€ 10.995

-

€ 900

€ 900

Dans

€ 1.100

€ 1.100

Muziek

€ 1.350

€ 1.250

Jong Talent muziek

€ 1.350

€ 1.250

Jong Talent Slagwerk Klassiek

€ 1.500

€ 1.500

Binnen EER

Buiten EER

niet-bekostigde opleidingen

Examengeld
Extraneus
Vooropleidingen
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Studenten: thema’s
Studie en Handicap

Naar aanleiding van een evaluatie van de begeleiding op het gebied van Studie en Handicap in 2017, is
in 2018 de werkwijze studeren met een functiebeperking uit 2010 tegen het licht gehouden en
geactualiseerd. In de werkwijze staan de verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen beschreven.
Het uitgangspunt is ongewijzigd: het beleid van de AHK is erop gericht dat studenten met een
functiebeperking/handicap gelijke rechten hebben op een succesvol studieverloop. Niet de beperking
staat centraal, maar het wegnemen van belemmeringen om volwaardig te kunnen studeren. In de
geactualiseerde werkwijze is beter vastgelegd op welke manier de informatievoorziening naar studenten
verloopt, is meer ruimte voor de academies om belemmeringen die studenten ervaren op te lossen in de
onderwijscontext (zonder een formele gang naar de examencommissie) en is vastgelegd hoe de kwaliteit
wordt geborgd.
De informatievoorziening richting studenten is doorgelicht en verbeterd, door een actualisatie van de
informatie op ahk.nl en MyAHK en een checklist voor de informatievoorziening binnen de academies.
Ook worden alle eerstejaars studenten voor de start van hun studie gewezen op voorzieningen en
procedures rond Studie en Handicap in het kader van gezond studeren. Deze informatie is zowel in het
Nederlands als in het Engels beschikbaar.
In 2018 is de AHK overgestapt op leesondersteuningssoftware TextAid. Alle studenten van de AHK
kunnen dit online programma gebruiken, zowel op school als thuis. Hiermee is de ondersteuning
verbeterd van studenten die moeite hebben met lezen en schrijven, bijvoorbeeld vanwege dyslexie,
concentratieproblemen of omdat Nederlands niet hun moedertaal is.
De AHK biedt ook begeleiding op het gebied van Studie en Handicap. Deze begeleiding is in 2018 op
dezelfde wijze voortgezet als de voorgaande jaren. Aan het begin van het studiejaar werden
introductielessen aangeboden op het gebied van studieplanning en -management voor studenten van alle
academies. Eerstejaars studenten van de opleiding Productie Podiumkunsten van de Academie voor
Theater en Dans kregen een introductieles over planning en timemanagement. Negen studenten namen
deel aan een faalangstcursus die samen met het bureau StudentenPsychologen van de Universiteit van
Amsterdam werd aangeboden. Intensieve persoonlijke begeleiding is in 2018 gegeven aan 90 studenten,
afkomstig van alle academies. In 2017 werd deze begeleiding aan 67 studenten geboden. Veelal gaat het
bij deze studenten om problematiek met betrekking tot faalangst, planningsproblemen, dyslexie,
dyscalculie, ADD en/of ADHD, al dan niet in combinatie met elkaar. Daarnaast hebben alle academies
van de AHK een studentendecaan. De studentendecaan informeert en begeleidt studenten bij zowel
praktische als persoonlijke zaken die te maken hebben met de studieomstandigheden en het student-zijn.

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.
29,5% van de studentenpopulatie van de AHK is afkomstig uit het buitenland, waarvan 7% uit niet-EER
landen en 22,5% uit de EER. Aan de AHK studeren bijna evenveel studenten bij Nederlandstalige
opleidingen als bij opleidingen waarbij het onderwijs tweetalig wordt 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
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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 54 studenten en docenten gebruik van
deze mobiliteitssubsidie uit het Erasmus+-contract 2018 (budget € 53.000). Van de studenten die naar
het buitenland gaan, loopt 60% een Europese stage van gemiddeld vijf maanden; de overigen doen een
studie-uitwisseling van zes maanden. Staf en docenten zijn gemiddeld 3 dagen weg per uitwisseling. De
populairste landen via het Erasmusprogramma zijn Duitsland en Engeland.
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 stageuitwisselingen van AHK-studenten tijdens hun studie. Een deel van de middelen wordt ingezet voor
groepsreizen (€ 20.000) van de academies. 50 studenten ontvingen in 2018 een individuele toekenning
uit dit fonds. De Academie voor Theater en Dans heeft met 32 studenten de meeste toekenningen. Het
fonds werd 41 keer aangeschreven voor stages en studies buiten de EU. 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.
In 2018 kon de AHK 14 inkomende Holland Scholarships toekennen; de kandidaten werden
voorgedragen door de academies. 6 uitgaande Holland Scholarships werden toegekend in de twee
aanvraagrondes van het AHK Internationaliseringsfonds in 2018.
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. In 2018 had de AHK geen bursaal uit het NFP.
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
2018 kregen 29 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.
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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 kandidaten zijn in 2018 succesvol voorgedragen voor een beurs:
Conservatorium van Amsterdam:
Michel Xi (klassiek piano) voor zijn masterstudie aan de Royal Academy of Music
Gijs Idema (jazz gitaar) voor zijn masterstudie aan de Manhattan School of Music
Prins Bernhard Cultuurfondsbeurs
In 2018 kregen 35 alumni van het Conservatorium van Amsterdam een toekenning uit het Prins Bernhard
Cultuurfondsbeurs voor een vervolgstudie. De oud-studenten zijn toegekend voor hun vervolgstudie aan
de volgende instellingen:
Cardiff University Cardiff, Conservatoire Nationale Supérieur Musique et Danse Lyon, Diplomatische
Akademie Wien, Escuele Superior de Música Riena Sofía, Folkwang Universität der Kunste Essen
Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover, Hochschule für Musik und Tanz Köln, Hochschule
für Musik und Theater Hamburg, Hochschule Musik Hanns Eisler Berlin, Hochschule Musik Köln,
Hoschule der Künste Zürich, Manhattan School of Music New York, Musikakademie Tirol, Royal
Academy of Music Londen, Royal Conservatoire Birmingham, Schola Cantorum Basiliensis Basel, SUNY
Purchase New York, The Colburn School of Music Los Angeles, Universität der Künste Berlin, Universität
Mozarteum Salzburg en Yale School of Music.
VandenEnde Foundation
De VandenEnde Foundation biedt beurzen voor jong talent in de podiumkunsten en film. In 2018
ontvingen de volgende studenten een werkbeurs of een beurs voor een studie in het buitenland.
Conservatorium van Amsterdam:
Gijs Idema (jazz gitaar) voor zijn masterstudie aan de Manhattan School of Music (VS)
Gideon Tazelaar (jazz gitaar) voor zijn masterstudie aan The Juilliard School (VS)
Nederlandse Filmacademie:
Thijme Grol, productie, voor zijn masterstudie aan de NFTS Beaconsfield (UK)
Roel van Beek, Visual Effects & Immersive Media, voor zijn masterstudie aan de NFTS Beaconsfield (UK)
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Arbeidsmarkt afgestudeerden
Jaarlijks neemt de AHK deel aan de Kunsten-Monitor, het landelijke onderzoek onder alumni. De
Kunsten-Monitor 2018 geeft de resultaten weer van het in het najaar van 2018 gehouden onderzoek
onder afgestudeerden van de lichting 2016-2017. In totaal deden 203 afgestudeerden mee aan het
onderzoek, een respons van 32%. De werkloosheid van afgestudeerden daalt licht: van 2,7% in 2017
naar 2,1% in 2018. Het gemiddelde bruto uurloon stijgt licht van € 11,54 naar € 11,90.
Werkloosheid

2018

2017

2014-2018

Gemiddelde AHK

2,1%

2,7%

3,9%

Landelijk gemiddelde hbo kunst

4,3%

3,9%

3,8%

Algemene terugblik op de opleiding
Studenten zijn ten opzichte van vorig jaar gemiddeld genomen iets meer tevreden met de voorbereiding
op de beroepspraktijk die de opleiding biedt. 80% meent een goede basis te hebben om competenties
verder te ontwikkelen en 77% 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 gedaald, 45%
is hier tevreden over. Net als vorig jaar is iets minder dan de helft van de studenten niet tevreden over de
voorlichting en voorbereiding met betrekking tot de zakelijke kant van het beroep/ondernemerschap
(44%).
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. 71% van de afgestudeerden is uitsluitend
binnen het eigen vakgebied werkzaam. 22% werkt zowel binnen als buiten het eigen vakgebied en 7%
werkt uitsluitend buiten het eigen vakgebied. In vergelijking met 2017 zijn beduidend meer
afgestudeerden uitsluitend binnen het eigen vakgebied werkzaam (2017: 60%). 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

2018
71%

Gemiddelde 2014-2018
64%

Uitsluitend buiten eigen vakgebied werkzaam

7%

9%

In eigen en buiten eigen vakgebied werkzaam

22%

27%

Functieniveau past bij opleidingsniveau

66%

66%

Scheppend/uitvoerend kunstenaar/vormgever/ontwerper

80%

71%

Docent

49%

46%

Beleidsmedewerker/management

23%

27%

Zelfstandige

58%

57%

Uitsluitend in eigen vakgebied werkzaam

Functies
Het aandeel zelfstandigen is het afgelopen jaar gelijk gebleven. Het percentage zelfstandigen is bij de
AHK (58%) iets hoger dan bij andere kunstinstellingen (54%) die vergelijkbare opleidingen aanbieden.
Het aantal afgestudeerden dat werkzaam is in een beleidsmatige functie (32%) is iets gedaald ten
opzichte van 2017 (32%). Iets meer afgestudeerden zijn werkzaam als scheppend of uitvoerend
kunstenaar of als docent. Algemeen kan worden geconcludeerd dat de reeds goede arbeidsmarktpositie
van afgestudeerden aan de AHK het afgelopen jaar licht is versterkt.
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Cultureel ondernemerschap
De kunstenaar van morgen is een ondernemende kunstenaar. De AHK vindt het daarom van belang dat
afgestudeerden - naast de vaardigheden in het eigen vak - beschikken 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 werkt op het gebied van ondernemerschap samen met IXA, Innovation Exchange Amsterdam.
Zo bood de AHK een cursus ‘Ondernemen in de creatieve sector’ aan voor ZZP’ers die mede
gefinancierd werd door IXA. De cursus, bestaande uit 3 x 3 avonden is in het voorjaar van 2018, is
georganiseerd in samenwerking met de Academie voor Theater en Dans. Wegens groot succes werd de
cursus herhaald in het najaar, waarvoor wederom veel animo bestond. In samenwerking met de Breitner
Academie en de Vrij Universiteit is gestart met het ontwikkelen van een blended keuzevak ‘Ondernemen’
voor Breitner-studenten. In samenwerking met de Academie voor Theater en Dans en de Amsterdam
Business School (UvA) is een verdiepingscursus over ondernemen voor alumni met een eigen bedrijf in
voorbereiding. Deze wordt in het voorjaar van 2019 aangeboden.
De AHK-site BeroepKunstenaar vormt een kennis- en inspiratiebron voor studenten die hun kwaliteiten
op het gebied van ondernemerschap verder willen ontwikkelen. Door diverse opleidingen wordt
Beroepkunstenaar.nl gebruikt in het onderwijs. Ook hebben ruim 200 studenten van 12 opleidingen van 4
academies een introductieles over de site gekregen. Deze studenten beoordeelden de site gemiddeld
tussen de 7,2 en 8,3. De website werd in 2018 ca. 58.500 keer bezocht, iets minder dan in 2017. Dit heeft
mogelijk te maken met de verouderde uitstraling, waardoor ook het zoeken op de site minder
aantrekkelijk is geworden en bezoekers sneller afhaken. Vanaf medio 2018 is daarom gestart met het
vernieuwen van BeroepKunstenaar, zowel qua uitstraling als qua overzichtelijkheid. De vernieuwde site is
in het najaar live gegaan.
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Personeel: sociaal jaarverslag 2018
Speerpunten uit het Strategisch Plan
Het Strategisch Plan (SP, 2018-2023) beschrijft de missie van de AHK. In de realisatie van die missie
staan medewerkers centraal.
In het SP komt Leven Lang Leren prominent naar voren. In dit licht wordt aandacht besteedt aan de
ontwikkelingen die in 2018 voor professionalisering en digitalisering relevant waren.
Daarnaast zijn diversiteit en inclusiviteit belangrijke thema’s en zijn er binnen de academies diverse
activiteiten georganiseerd om onder andere de bewustwording over diversiteit te vergroten.
Personeelsbeleid
Het AHK personeelsbeleid omvat centrale structurerende elementen zoals: functieordening en
waardering, de (secundaire) arbeidsvoorwaarden, de cyclus functioneren en beoordelen,
professionalisering (inclusief kennistransfer en promotievouchers), duurzame inzetbaarheid en de
werkwijze bij ziekteverzuim.
De functioneren- en beoordelingscyclus heeft een centrale rol in het personeelsbeleid. Jaarlijks wordt met
de medewerkers op basis van zelfevaluatie en feedback een gesprek gevoerd over hun functioneren in
brede zin, met daarbij expliciete aandacht voor professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.
Voor leidinggevenden is een managementhandboek beschikbaar, waarin de afspraken en werkwijzen
rondom in-, door- en uitstroom van personeel staan beschreven.
De zes academies hanteren binnen de afgesproken kaders een eigen aanpak voor de vakmatige en
didactische criteria voor docenten, de ontwikkelingsmogelijkheden voor docenten en ondersteunend
personeel en de specifieke eisen voor werving en behoud.
Modernisering personeelsadministratie (HR2day)
Voor de modernisering van de personeels- en salarisadministratie en voor de ondersteuning van de
Personeelsfunctie heeft de AHK een nieuw HR-systeem aangeschaft. In 2018 startte de afdeling P&O
met de implementatie van het omvangrijke e-HRM-programma HR2day binnen de AHK.
Door de inmiddels grotendeels gedigitaliseerde administratieve personele processen kunnen
medewerkers en leidinggevenden eenvoudiger en sneller, plaats- en tijdonafhankelijk hun
personeelsactiviteiten uitvoeren.
Medewerkers kunnen sinds 2018 zelf hun personeelsgegevens digitaal inzien, zoals de loonstrook en
kunnen veranderingen doorgeven in hun NAW gegevens. Leidinggevenden ontvangen signaleringen van
dienstverbanden die aflopen en kunnen digitaal goedkeuring geven voor personeelsmutaties.
Tevens werd de registratie van de ziek- en betermeldingen gedigitaliseerd, net als de administratie van
re-integratie-activiteiten voor langdurig zieken.
Medewerkersonderzoek
Het medewerkersonderzoek kent een tweejaarlijkse cyclus. In het voorgaande jaarverslag 2017 is de
samenvatting toegevoegd over het onderzoek uit dat jaar.
In 2019 zal het volgende medewerkers onderzoek plaatsvinden. Hierover zal in het jaarverslag 2019
gerapporteerd worden.
Kengetallen
In dit (sociaal) jaarverslag 2018 zijn zoals gebruikelijk de gegevens te vinden over de het aantal
medewerkers binnen de AHK op academieniveau verbijzonderd naar personen in dienst en in fte’s,
uitgedrukt in cijfers van dienstverbanden voor bepaalde en onbepaalde tijd, het aandeel onderwijzend en
ondersteunend personeel, de man-vrouw verhouding, het ziekteverzuim en informatie over de regelingen
waaraan medewerkers kunnen deelnemen.
De gegevens zijn grotendeels gegenereerd op peildatum 31 december 2018. Voor de tabel medewerkers
in dienst in fte’s is ook een tabel opgenomen met de gemiddelde bezetting in 2018.
Personeelsbestand
Bij de AHK werkten in 2018 889 medewerkers met een dienstverband (voor bepaalde en onbepaalde
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tijd), verdeeld over 506,86 fte (peildatum 31 december). Daarnaast werd een deel van het onderwijs
verzorgd door gastdocenten, dat betrof 82 fte (totaal 588,86 fte).
De 506,86 fte aan medewerkers in dienst binnen de AHK was in 2018 als volgt verdeeld over het
algemeen ondersteunend, het onderwijsondersteunend en het onderwijzend personeel:
-

AOP
OOP
OP

122,29 fte
111,75 fte
272,82 fte

24,13% van het totaal aantal fte
22,05% van het totaal aantal fte
53,82% van het totaal aantal fte

Onder directe onderwijsfuncties zoals docent worden ook de functies van studieleider, muzikaal
begeleider (dans), co-repetitor (muziek), technisch instructeur of werkplaats assistent (beeldende kunst
en vormgeving) mee gerekend.
Ondersteunende functies die direct aan het primaire proces bijdragen betreffen onder meer de fysieke en
mentale coaching van studenten, de technische en productionele ondersteuningen van voorstellingen en
presentaties, en de samenwerking met het werkveld.
Als de gastdocenten voor 82 fte worden meegewogen bij het onderwijzend personeel (totaal 354,82 OP
bij een totaal bestand van 588,86 fte in) personeel dan bedraagt het aandeel onderwijs gevend personeel
60,25%. Rekening houdend met het ingeleende onderwijspersoneel bedroeg het percentage
ondersteunend personeel dus 39,75 % in 2018.
Toelichting op de tabellen
Aangezien er binnen de AHK collega’s werken die aan meer dan één academie verbonden zijn en/of een
onderwijsgevende en ondersteunende taken hebben, wijken de totalen af van de som der delen.
De rubriek ‘Algemeen’ in de tabellen omvat het College van Bestuur, het Servicebureau en het AHKbrede lectoraat Kunsteducatie. De Master Kunsteducatie is organisatorisch verbonden aan de Breitner
Academie.
Medewerkers met dienstverband (personen) in 2018 onderverdeeld naar onderwijs en
ondersteuning
Het aantal medewerkers met een dienstverband bij de AHK steeg in 2018 in totaal, van 870 naar 889
dienstverbanden en dat betreft een stijging van 2.13%. Deze stijging valt voornamelijk toe te schrijven
aan uitbreiding onderwijzend personeel.
Academie

onderwijs

ondersteuning

totaal

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Breitner Academie

28

29

16

12

44

42

Master Kunsteducatie

6

Academie van Bouwkunst
Conservatorium van
Amsterdam
Nederlandse Filmacademie

10

9

30

24

40

33

315

318

61

62

376

380

48

42

38

36

86

78

(personen 31-12-18)

2

8

Reinwardt Academie
Academie voor Theater en
Dans
Algemeen

40

39

27

23

67

62

147

144

63

65

210

209

10

8

80

82

90

88

Totaal

586

571

303

299

889

870
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Medewerkers met dienstverband (fte’s) in 2018 onderverdeeld naar onderwijs en ondersteuning
Met de omrekening van het aantal dienstverbanden in 2018 naar fte’s dan gaat het om een stijging van
1,55% voor de gehele AHK. De stijging van dienstverbanden in fte’s (2,62 fte) betreft 0,96% stijging.
Voor de ondersteunende functies betrof het een stijging van 5.04 fte academie breed, te weten 2,2%. Er
zijn iets meer medewerkers in dienst genomen voor ondersteunende taken dan voor onderwijstaken.
Bij de Reinwardt Academie was onder meer versterking nodig op de terreinen kwaliteitszorg en
communicatie. Voor de Academie voor Bouwkunst is het hogere aantal fte’s in de ondersteuning voor een
deel verklaarbaar door de inzet van een kennistransfer, de tijdelijke uitbreiding van functies en nieuwe
tijdelijke aanstellingen.
Academie

onderwijs

ondersteuning

totaal

Gemiddelde bezetting in
fte’s
Breitner Academie

2018

2017

2018

2017

2018

2017

14,70

14,4

8,58

8,1

23,28

22,5

MKE

1,51

Academie van Bouwkunst

2,33

2,4

18,76

15,7

21,09

18,1

Conservatorium van
Amsterdam

123,30

125

44,74

43,9

168,04

168,9

Nederlandse Filmacademie

30,25

27,8

29,87

30

60.12

57,8

Reinwardt Academie

25,59

24,1

18,59

17,2

44.18

41,3

Academie voor Theater en
Dans

71,77

70,8

43,79

44,5

115,56

115,3

5,7

57,8

69,6

57,8

75,3

270,2

223,18

229

492,63

499,1

Algemeen
Totaal

269,45

1,05

2,56

Onderwijs verhouding in dienst AHK en freelance
Kenmerkend voor de AHK is het aanzienlijke flexibele aandeel tijdelijke (deeltijd) aanstellingen die
aangegaan worden om de combinatie van een eigen professionele praktijk en het docentschap mogelijk
te maken.
De wijze waarop en de mate waarin de beroepsgemeenschap onderwijs verzorgd, verschilt per
academie. Binnen de academies bestaan de onderwijsteams in alle opleidingen uit docenten in dienst en
uit gastdocenten op freelancebasis.
Bij het Conservatorium van Amsterdam is het aandeel gastdocenten relatief laag (8,49 %). Veel docenten
hebben een dienstverband met een kleine aanstellingsomvang waarmee een praktijk als uitvoerend
musicus gecombineerd kan worden.
Bij de Academie van Bouwkunst wordt het onderwijs vrijwel geheel gedragen door de inbreng van
gastdocenten uit de beroepsgemeenschap van ontwerp- en architectenbureaus (78,78%), vanwege de
verbinding met de praktijk.
Het percentage tijdelijke inleen van onderwijspersoneel is licht gestegen in 2018 (van 21.8 % in 2017
naar 23.2 % in 2018.
Op academieniveau kunnen fluctuaties ontstaan in het aantal ingeleende fte’s als er andere afspraken
worden gemaakt over de uurtarieven.
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Loondienst
OW

Onderwijsgevend personeel (fte)
Breitner Academie (exc MKE)

Freelance ‘18
2,1

totaal
17,97

% freelance
11,68 %

11,33
11,28

14,38
132,85

78,78 %
8,49 %

30,51

11,12

41,63

26,71 %

25,15

4,77

29,92

15,94 %

73,03

41,23

114,26

36,08 %

2,24

0,17

2,41

7,05 %

82

353,42

23.2 %

15,87

Academie van Bouwkunst

3,05

Conservatorium van Amsterdam

121,57

Nederlandse Filmacademie
Reinwardt Academie
Academie voor Theater en Dans
Algemeen
Totaal

271,42

Verhouding personeel AHK in fte met dienstverband voor bepaalde (vast) en onbepaalde (tijdelijk)
tijd
Het aantal tijdelijke aanstellingen nam in 2018 toe en aantal aanstellingen voor onbepaalde tijd nam af.
De tijdelijke aanstellingen zijn niet uitgesplitst naar het type tijdelijke aanstelling, er kan sprake zijn van
tijdelijke aanstellingen met zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.
Uitbreiding van tijdelijke aanstellingen is niet een doelstelling op zich, maar een gevolg van onder andere
meer projectmatige activiteiten.
Verhouding vast en
tijdelijk personeel (fte)

vast

Tijdelijk

totaal

Peildatum 31-12-18

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Breitner Academie

18,66

19,3

6,96

3,2

25,62

22,5

MKE
Academie van
Bouwkunst
Conservatorium van
Amsterdam
Nederlandse
Filmacademie
Reinwardt Academie

1,45
12,69

12

11,55

6,1

24,24

18,1

104,26

110,1

59,88

58,8

164,14

168,9

53,52

55,1

6,26

2,7

59,78

57,8

31,28

35,9

15,07

5,4

46,35

41,3

Academie voor Theater
en Dans

88,15

90,1

30,67

25,2

118,82

115,3

Algemeen

51,87

53,4

13,64

21,9

65,51

75,3

Totaal

361,88

369,3

144,98

129,9

506,86

499,1

0,95

2,4
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Verhouding vast en tijdelijk
personeel (%)

vast

tijdelijk

vast

2018

tijdelijk
2017

Breitner Academie

72,84%

27,16%

85,80%

14,20%

MKE

60,42%

39,58%

Academie van Bouwkunst

52,35%

47,65%

66,40%

33,60%

Conservatorium van Amsterdam

63,52%

36,48%

65,20%

34,80%

Nederlandse Filmacademie

89,53%

10,47%

95,40%

4,60%

Reinwardt Academie

67,49%

32,51%

86,80%

13,20%

Academie voor Theater en Dans

74,19%

25,81%

78,10%

21,90%

Algemeen

79,18%

20,82%

70,90%

29,10%

Totaal

71,40%

28,60%

74,00%

26,00%

Verhouding man/vrouw
Binnen de AHK is het aandeel mannen en vrouwen in dienst redelijk verdeeld. De verdeling werd in 2018
iets gelijker dan in 2017 aangezien er in 2018 iets meer vrouwen in dienst kwamen en het aantal
mannelijke collega’s licht daalde.
Als het gaat om vrouwen aan de top, bleef het aantal vrouwen met een functie in schaal 13 of hoger
stabiel in 2018 met 30 collega’s. 40 % van de hogere managementfuncties binnen de AHK bestaat uit
vrouwen. Dat is gelet op het landelijke streefcijfer van 30% een mooi gegeven.
Verhouding man-vrouw (%)

mannen

vrouwen

mannen

2018
Breitner Academie

vrouwen
2017

39,13

60,87

41,3

58,7

Master Kunst Educatie

25

75

Academie van Bouwkunst

55

45

55,8

44,2

Conservatorium van Amsterdam

68,3

31,7

68,2

31,8

Nederlandse Filmacademie

54,6

45,4

52,8

47,2

Reinwardt Academie

29,8

70,2

31,8

68,2

Academie voor Theater en Dans

43,8

56,2

44,4

55,6

Algemeen

45,6

54,4

43,3

56,7

Totaal

54,7

45,3

55

45
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Leeftijdsverdeling medewerkers
Bijna 30% van de AHK medewerkers is tussen de 35 en 44 jaar, wat relatief jong is gelet op het HBO
gemiddelde*. Ongeveer een derde van de AHK-medewerkers is tussen de 45 en 54 jaar oud, wat redelijk
gelijke tred houdt met het hbo-gemiddelde. 22% van medewerkers is tussen de 55 en 64, wat een lager
percentage is dan het hbo-gemiddelde (* bron Zestor).
Het streven is om ook in leeftijd een diverse samenstelling van het personeel te houden en diversiteit en
inclusie is een speerpunt uit het strategisch plan.
Leeftijdsverdeling (%)

0-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Breitner Academie
Master Kunst Educatie
Academie van Bouwkunst

2.13
0

8.51
0

31.91
60.00

36.17
20.00

19.15
20.00

2.13
0

Conservatorium van Amsterdam

2,7

10,8

24,3

32,4

27,0

2,7

0.80

9.33

18.94

27.20

36.53

7.20

0

4,9

22,2

32,1

38,3

2,5

Academie voor Theater en Dans

1,56
0,49

6,25
7,48

32,81
17,16

35,94
29.41

21,88
40.69

1,56
4,41

Algemeen

0%

11.94%

29.85%

32.84%

22.39%

2.98%

Nederlandse Filmacademie
Reinwardt Academie

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage binnen de AHK1 steeg ten opzichte van 2017 van 3,2% naar 4,75%. Een
behoorlijk deel daarvan betrof langdurig verzuim, te weten 62%. Het ziekteverzuim percentage binnen de
AHK was in 2016 en 2017 lager dan het gemiddelde binnen het hbo. De stijging van het ziekteverzuim
binnen de AHK lijkt de (stijgende) lijn te volgen binnen het hbo en de sector Onderwijs (5,1% in 2018
binnen de sector Onderwijs). De stijging van het verzuimpercentage is vanzelfsprekend onderwerp van
gesprek en leidt tot afspraken hoe we hier mee omgaan.
Ziekteverzuim (%)
Onderwijs
Ondersteuning

2018

2017

2016

4,6

2,80

2,48

4,7 (OOP)/5,9 (AOP)

4,05

4,70

Totaal AHK

4,75

3,20

3,27

Totaal hbo

n.n.b.

4,35

4,1

2

1

Met ingang van 2018 wordt het ziekteverzuimpercentage berekend op basis van fte's (voorheen op basis van personen), conform
de berekeningswijze van Zestor/de Vereniging Hogescholen. Deze nieuwe berekeningswijze heeft voor de AHK als geheel niet
geleid tot een substantiële wijziging in de hoogte van het berekende ziekteverzuimpercentage. Wel betekent de wijziging van de
berekeningswijze dat voor de ene academie het ziekteverzuimpercentage iets hoger en voor de andere academie iets lager uitvalt
in vergelijking tot de oude berekeningswijze, de verschillen zijn overigens zeer beperkt.

2

Het ziekteverzuim percentage voor het ondersteunend personeel wordt in HR2day uitgesplitst naar onderwijs ondersteunend
personeel (OOP) en algemeen ondersteunend personeel (AOP).
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Ziekteverzuim per academie (%)

2018

2017

Breitner Academie

7,89

2,51

Master Kunst Educatie

2,30

-

Academie van Bouwkunst

5,06

3,07

Conservatorium van Amsterdam

2,21

2,06

Nederlandse Filmacademie

3,82

3,08

Reinwardt Academie

12,87

7,43

Academie voor Theater en Dans

6,00

3,49

Servicebureau

3,12

4,88

Totaal

4,75

3,20

3

Het ziekteverzuim steeg binnen de AHK met name bij de Reinwardt Academie, de Academie voor
Theater en Dans en de Breitner Academie. Het ziekteverzuim bij de Reinwardt Academie is te hoog. In
de loop van 2018 is dat verzuim echter wel gedaald. Zoals boven al is aangegeven, is er in een
aanzienlijk aantal gevallen sprake van langdurig ziekteverzuim. Dit is veelal terug te voeren op
somatische oorzaken die geen relatie vertonen met het werk. In academies met een relatief geringe
personeelsomvang, zoals de Breitner Academie, kan dit snel leiden tot een hoger ziekteverzuim dan in
een ander jaar.
Uiteraard is er echter zowel bij kort frequent verzuim als bij het langdurig verzuim in voorkomende
gevallen sprake van werkgerelateerde oorzaken, zoals spanningsklachten, of persoonlijke klachten. Ook
veranderingen in structuur en of programma kunnen een effect hebben op het welzijn van medewerkers.
De reguliere verzuimaanpak en -begeleiding worden besproken in de sociaal medische overleggen.
Daarin is het doel om de oorzaken zo scherp mogelijk inzichtelijk te krijgen om vervolgens passende
begeleiding te bieden. Zo werd een aantal medewerkers gecoacht en werd gekeken naar de werkwijze
en werklast. De belasting die bij docenten kan ontstaan door een combinatie van banen en soms ook
zorgtaken, heeft de aandacht. Mede in dat kader kan het AHK-werkdrukbeleid bijdragen aan het
verkrijgen van meer informatie en inzicht om passende interventies te kunnen bieden en waar mogelijk
ziekteverzuim te voorkomen.
De AHK zal in 2019 in de Nota Personeelsbeleid het ziekteverzuimbeleid agenderen en een aanpak
vaststellen voor ziekteverzuimbegeleiding en -preventie, zeker in die gevallen waar een academie boven
het hbo-gemiddelde uitkomt.
Arbeidsvoorwaarden
Hieronder zijn de (meest) gangbare arbeidsvoorwaarden en het aantal AHK collega’s dat hiervan gebruik
maakte in 2018 weer gegeven.
Aantal deelnemers
Seniorenregeling (SOP/WS)

2018
22 (7/15)

2017
35 (27/8)

2016
38 (30/8)

Uitruil eindejaarsuitkering-reiskosten
Uitruil eindejaarsuitkeringvakbondscontributie
Fietsregeling (fiscaal voordeel)

534

551

523

45

45

47

30

41

30

PICT-regeling (fiscaal voordeel)

10

26

13 (2m/11v)

11 (3m/8v)

Ouderschapsverlof

3

10 (3m/7v)

Inclusief medewerkers CvB en LC Kunsteducatie
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Seniorenregeling
Het aantal deelnemers aan de regeling Werktijdvermindering Senioren (WS) steeg in 2018 naar vijftien
deelnemers. Aan de voorgaande Seniorenregeling (SOP) nemen zeven AHK-collega’s deel.
Duurzame inzetbaarheid
De regeling Duurzame Inzetbaarheid (DI) is in de cao-hbo opgenomen om te bevorderen dat
medewerkers goed kunnen functioneren, nu en in de toekomst, met behoud van gezondheid en welzijn
en een goede balans tussen werk en privé. De DI-uren worden voor bijvoorbeeld de verbreding van het
vak, behoud van balans of het opdoen van nieuwe werkervaringen gebruikt. In verband met de regeling in
de meest recente cao heeft de AHK de regeling DI-uren aangepast. Het gebruik van DI-uren dient te
worden besproken in de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Gegeven het relatief hoge aandeel kleinere
deeltijdaanstellingen is het gebruik van DI-uren lastiger. Het aantal toe te kennen DI-uren steeg licht in
2018 naar 20.436 (en dit was in 2017 19.209 uren).
Arbeidsmarkttoelage
In 2018 ontvingen 11 medewerkers een arbeidsmarkttoelage, net als in 2017. De onderbouwing voor de
toekenning van de toelagen is omdat voor deze functies geen kandidaten met de benodigde kwaliteiten
en competenties beschikbaar waren op de arbeidsmarkt.
Evaluatie professionalisering
In april 2018 is teruggekeken op de vraag hoe binnen de AHK invulling werd gegeven aan het
professionaliseringbeleid. Met enige voorzichtigheid (er is immers geen echte nulmeting gedaan) kan
gesteld worden, dat met de door de cao-afspraken ingegeven noodzaak om tot professionaliseringsbeleid
te komen, bij de AHK de aandacht voor dit onderwerp is toegenomen.
Professionalisering binnen de AHK bestaat uit: individuele professionalisering met voor persoonlijke
leerdoelen en gezamenlijke deskundigheidbevordering voor het ondersteunend personeel.
Op afdelingsniveau inhoudelijke professionalisering: Onderwijsontwikkeling (bijvoorbeeld
curriculumvernieuwing), Dynamische ontmoetingsruimte: een thematische agenda, waarin externe
gasten, studenten, docenten en publiek debat met elkaar worden verbonden, dwars door vakgebieden
heen en deskundigheids- bevordering docenten (BDB),: stimuleren van deelname aan docenten in
gesprek.
De verplichting om een percentage van het budget aan professionalisering te besteden lijkt ertoe geleid
te hebben, dat er meer bewustwording is en dat verzoeken van medewerkers om aan trainingen en/of
scholingen te mogen deelnemen meer aandacht krijgen.
Bij alle academies geldt, dat het onderwerp professionalisering een vast gesprekonderwerp is bij de
functioneringsgesprekken.
De investeringen in de pedagogisch-didactische ontwikkeling van docenten vonden al langer plaats en
hebben een extra impuls gekregen.
De CAO gaat voor de out of pocket kosten voor professionalisering uit van een basisrecht bij een
hogeschool van circa 3,0% van de bruto loonsom. Uit de evaluatie over de professionaliseringsuitgaven
over 2018 komt het beeld dat de uitgaven binnen de academies en Service Bureau redelijk op niveau
waren.
De hieronder vermelde promotievouchers en kennistransfers zijn onderdeel van het
professionaliseringsbeleid.
Promotievouchers
Door middel van promotievouchers kunnen docenten tijd en geld ter beschikking krijgen om een
promotietraject te volgen of af te ronden. Het doel is het versterken van de ‘body of knowledge’ binnen de
AHK op het terrein van de kunsten en het kunstonderwijs.
In 2018 liepen er vier promotievouchers waarvan er twee werden afgerond.
Er werd één nieuw promotietraject gestart.
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Academie
Conservatorium van
Amsterdam
Breitner Academie
Academie voor
Theater en Dans
Conservatorium van
Amsterdam

Onderwerp
Giovanni Punto (1746 – 1803): the
cor basse player as a soloist
The implications of the artist teacher on
pedagogical practice
It’s all about relationships, or is it something
else?
The digital audio workstation (DAW) as an
imaginary performance space: Music
creation at the crossroad of composition,
performance and production

Nieuw promotietraject
Conservatorium van
historische uitvoeringspraktijk van de
Amsterdam
orkestmuziek van Johannes Brahms.

Status
Afgerond in 2018, promotie
voorzien in 2019
Promotie afgerond in 2018

Gestart in 2018

Kennistransfers
Met een medewerker die met het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd de AHK verlaat, verdwijnt ook
waardevolle kennis en ervaring. De AHK reserveert budget voor zogeheten Kennistransfers om de
overdracht van de kennis en ervaring van senior collega’s naar jongere medewerkers systematisch en
zorgvuldig te organiseren.
Hierbij gaat het om specifieke kennis en ervaring die voor de AHK relevant is en blijft. Hiermee wordt
deze kennis in de organisatie behouden en jongere medewerkers worden door ervaren ouderen opgeleid
om specifieke taken te kunnen verrichten binnen de AHK. Het kennistransferbudget is in 2018 voor 6
verschillende trajecten ingezet.
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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. In 2018 is er één klacht gemeld aan
het klachtenloket. Deze klacht is doorgeleid naar de directie van de betreffende academie, en aldaar
opgepakt en afgehandeld.
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 tweetal leden (alsmede twee plaatsvervangende leden),
werkzaam bij opleidingen van de AHK. Het college wordt bijgestaan door een secretaris.
In 2018 zijn zes beroepschriften ontvangen. In vijf gevallen betreft het een negatief bindend studieadvies;
vier bij de Reinwardt Academie en één bij de Academie voor Theater en Dans. In een van deze zaken
werd een minnelijke schikking bereikt, doordat de opleiding het studieadvies introk op basis van
aanvullende informatie van de student. In twee zaken trokken de studenten het beroep in naar aanleiding
van het schikkingsgesprek. In twee zaken kwam het tot een zitting waarna het beroep ongegrond werd
verklaard. Een zesde beroepschrift betrof een negatief besluit van de examencommissie van de
Reinwardt Academie over een herbeoordeling en herberekening van een cijfer. Deze zaak kwam tot een
zitting, waarin alsnog een minnelijke schikking werd bereikt.
Geschillencommissie
De Interne Geschillencommissie heeft één beroep van een student van de Academie voor Theater en
Dans behandeld. Na de hoorzitting heeft de commissie aan het College van Bestuur het advies gegeven
de zaak ongegrond te verklaren. Het College van Bestuur heeft het advies overgenomen en het beroep
ongegrond verklaard. Dit heeft geleid tot een beroepszaak bij het College van Beroep voor het Hoger
Onderwijs (CBHO) in Den Haag. Hierbij werd de AHK door het CBHO in het gelijk gesteld.
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 2018 geen klachten ingediend.
Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor elke student of medewerker van de AHK die melding
van ongewenste omgangsvormen wil doen. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan
(seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie/geweld en pesten.
Er zijn vijf interne en twee externe vertrouwenspersonen. De interne vertrouwenspersonen zijn verbonden
aan verschillende onderdelen van de hogeschool. De externe vertrouwenspersonen zijn werkzaam bij de
arbodienst van de AHK, HumanCapitalCare. Melders zijn vrij in de keuze van een vertrouwenspersoon.
In 2018 hadden de vertrouwenspersonen te maken met 20 meldingen (in 2017: 29, in 2016: 22, in
2015:14), waarvan 4 studenten en 16 medewerkers. De meldingen van studenten hadden met name te
maken met ongepast gedrag van medestudenten en medewerkers. De meldingen van medewerkers
hadden veelal betrekking op intimidatie en problemen in relaties met leidinggevenden en met collega’s.
Bij meerdere meldingen boden de vertrouwenspersoon ondersteuning en begeleiding gedurende een
langere periode, waarbij in enkele gevallen ook gesprekken met andere betrokkenen plaatsvinden. In de
meeste andere gevallen volstaan enkele gesprekken met de vertrouwenspersoon om beter met de
situatie om te kunnen gaan of deze te verbeteren.
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Er zijn geen meldingen die tot een formele klachtenprocedure leiden.
Integriteitscode
Er waren geen nieuwe ontwikkelingen in 2018 en er zijn geen klachten ingediend.
Klokkenluidersregeling
Er waren geen meldingen in 2018.
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Faciliteiten
Digitalisering
In 2018 heeft de AHK wederom een grote slag gemaakt op het gebied van het verder digitaliseren van de
ondersteunende processen en het upgraden van de soft- en hardware.
Digitalisering werkplekken
In 2017 heeft de AHK Office 365 ingevoerd voor alle medewerkers en studenten. Nadat in 2017 allereerst
Outlook als mailsysteem, OneDrive als plek voor documentenopslag en de online versies van Officeprogramma’s (Word, Excel, PowerPoint) ter beschikking zijn gesteld aan studenten en medewerkers, zijn
in 2018 diverse extra functionaliteiten in Office 365 beschikbaar gemaakt. Zo heeft er een uitgebreid uitrol
plaatsgevonden van Teams als samenwerkomgeving, is SharePoint toegankelijker geworden en kan
iedereen nu ook beschikken over applicaties als Delve, OneNote en Power BI.
In het voorjaar heeft de afdeling ICT de Office-pakketten van alle vaste pc’s en Windows-laptops
geüpgraded naar Office 2016, gevolgd door een upgrade in het najaar van Windows 7 naar Windows 10
als besturingssysteem.
Digitalisering administratieve processen
Ten behoeve van de betere beheersing van inkoopproces is de AHK in 2018 overgestapt op het digitaal
verwerken en beoordelen van de facturen. Hiervoor heeft de AHK het online programma ProActive
geïmplementeerd. Het programma is eerst geïmplementeerd binnen het Servicebureau en na evaluatie
uitgerold op de andere academies. De implementatie is zeer soepel verlopen een heeft geleid tot meer
efficiency, meer overzicht over het proces, een aanscherping van de beoordelingsstructuur en minder
papierverspilling bij zowel de financiële administratie als de eindgebruiker. In 2019/2020 komen meer
functionaliteiten beschikbaar, zoals online declareren en de digitalisering van het bestelproces.
Tevens is de AHK in 2018 overgestapt naar een nieuwe personeels- en informatiesysteem: HR2Day. In
eerste instantie zijn in dit programma de basisprocessen voor salarisberekening, -betaling en digitale
inzage van de salarisstrook beschikbaar gekomen en heeft iedereen de mogelijkheid kregen om
contactgegevens te wijzigen. Halverwege 2018 is de implementatie van diverse modules voor
digitalisering van de overige personeelsprocessen gestart, zoals ziekteverzuimregistratie,
personeelsdossiers, administratie van externen (bijvoorbeeld gastdocenten) en verlofregistratie. Enkele
van deze projecten lopen nog door in 2019.
De implementatie van de genoemde digitaliseringsslagen is uitgebreid communicatief ondersteund door
middel van geregelde e-mailnieuwsbrieven en berichten op MyAHK. Ook zijn er diverse sessies
georganiseerd waarin medewerkers meer te weten konden komen over Teams, ProActive en HR2Day en
zijn op de academies ‘floorwalkers’ langs alle werkplekken gegaan om medewerkers rechtstreeks
ondersteuning te bieden bij de overgang naar Windows 10.

Huisvesting
Op huisvestingsgebied stond 2018 in het teken van het definitief stopzetten van de plannen voor de
aanbouw aan het Conservatorium, het huren en in gebruik nemen van een extra locatie voor de Breitner
Academie in Amsterdam-Noord, de positionering van de AHK op het Marineterrein met de huur van een
eigen ruimte, en de ingebruikname van 1.400 zonnepanelen waarmee de AHK 15% eigen elektriciteit
opwekt.
Waterlooplein (Academie van Bouwkunst)
Naast de in 2017 verkregen BRIM-subsidie is er in augustus vanuit de Uitvoeringsregeling subsidie
restauratie rijksmonumenten Noord-Holland subsidie toegekend voor groot onderhoud/restauratie aan het
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pand van de Academie van Bouwkunst en de voormalige Stadsturfpakhuizen. Beide subsidies zijn en
worden gebruikt voor onder meer het uitvoeren van gevelherstel en buitenschilderwerk. Verder is de
keuken opnieuw ingericht en is op de diverse plaatsen aanvullende koeling aangebracht.
Op het Marineterrein is een deel van gebouw 027 gehuurd voor de inrichting van een MakerSpace, in
eerste instantie ten behoeve van de Academie van Bouwkunst, maar op termijn ook voor de andere
academies van de AHK. Deze hoogwaardige werkplaats zal vanaf september 2019 in gebruik genomen
worden.
Jodenbreestraat (Academie voor Theater en Dans)
In februari zijn de 550 geplaatste zonnepanelen in gebruik genomen. Wegens klimaatproblemen is op de
4e en 5e verdieping aanvullende koeling geplaats. Ook is gestart met een onderzoek naar verbetering van
het klimaatcomfort van de zuidgevel. De resultaten zullen in 2019 gepresenteerd worden. In opdracht van
het Servicebureau is de bestaande vergaderlocatie op de zevende verdieping opnieuw ingericht en
voorzien van nieuw meubilair. Van diverse studio’s zijn de toegangsdeuren vervangen.
Markenplein (Nederlandse Filmacademie)
Het eerst deel van 2018 is gebruikt om de laatste punten van het uitgevoerde groot onderhoud weg te
werken. Ook heeft er een intensieve finetuning van de klimaatinstallatie plaatsgevonden. In
samenwerking met de Nederlandse Filmacademie zijn op de vierde verdieping aan aantal mixage
studio’s opnieuw ingericht en voorzien van hoogwaardige ventilatie en koeling. Ook het magazijn op de
begane grond is voorzien van aanvullende koeling. In september is gestart met het uitwerken van de
werkplannen voor de herinrichting van de geluidsstudio’s op de 2e verdieping. Uitvoering staat gepland in
de zomer van 2019. Ook heeft de NFA plannen om in dezelfde periode de keuken van de kantine te
vervangen. De planvorming en uitvoering loopt synchroon met die van de geluidstudio’s.
Overhoeksplein (Breitner Academie / DAS Graduate School)
In mei is voor de Breitner Academie het huurcontract ondertekend voor circa 800 m2 extra werk- en
atelierruimte aan de Distelweg. Deze ruimte is na een kleine verbouwing vanaf september in gebruik
genomen. Door deze aanhuur is er ruimte vrijgekomen voor extra theorie- en computerlesruimten op het
Overhoeksplein.
Oosterdokskade (Conservatorium van Amsterdam)
De AHK heeft in de afgelopen jaren onderzocht hoe het Conservatorium van Amsterdam aan de
Oosterdokskade uitgebreid kan worden. Als enige oplossing voor het laten slagen van de uitbreiding is er
een samenwerking gestart met de ontwikkelaar en aannemer van het naastgelegen project. Deze
kostencalculatie nam meer dan een half jaar in beslag. Hoewel de verwachtingen positief waren, bleek
een aanbouw aan het Conservatorium op deze plek te duur en onverantwoord te zijn. Daarop is besloten
het project per direct te staken. Tevens is besloten om onmiddellijk door te gaan met de zoektocht naar
een acceptabele plek teneinde in de huisvestingsvraag van het conservatorium te voorzien, eventueel in
combinatie met andere wensen. Hiertoe zijn diverse gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders en
ontwikkelaars.
In januari zijn circa 300 zonnepanelen in gebruik genomen. De bestaande sloten van de 200 studio- en
oefenruimten zijn vervangen door een nieuw toegangscontrolesysteem. Ook zijn alle brandwerende
doorvoeren in kaart gebracht en daar waar nodig hersteld.
Overig
Voor een betere huisvesting van de Nationale Balletacademie worden nog steeds diverse gesprekken
gevoerd. Een definitieve oplossing is vooralsnog niet gevonden.

Duurzaamheid
De AHK heeft een milieuzorgsysteem, met onder andere als doelstelling aandacht voor
duurzaamheidsaspecten bij inkoop van diensten en goederen. Hierbij dient de milieubelasting van de
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aankoop in de productie-, leverings-, gebruiks- en afvalfase zo laag mogelijk te zijn en moet rekening
worden gehouden met sociale- en arbo-aspecten.
Met betrekking tot het inkoopbeleid hanteert de AHK de Richtlijnen Duurzaam Inkopen AHK, waarbij
zowel bij de in te kopen producten als de manier van inkopen (digitale offertetrajecten ter vermindering
van het papiergebruik) wordt gelet op duurzaamheid. Vanzelfsprekend wordt van de inschrijver op
aanbestedingen en offertes verwacht dat wordt voldaan aan alle geldende milieu- en arbowetgeving.
In het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV), dat de AHK ieder jaar moet aanleveren aan RVO.nl, doet
de AHK verslag van de besparingen die zij realiseert op energiegebied. Het grootste deel van de
besparingen kwam ook dit jaar op conto van de inkoop van groene elektra die door Spaanse windmolens
wordt opgewekt.
In 2018 zijn zonnepanelen op vier van de gebouwen van de AHK gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in
een totale gerealiseerde primaire energiebesparing van 0,023TJ.
De AHK scheidt haar afval bij de bron in rest-, elektronisch, gevaarlijk, gft-, bedrijfs-, bouw- en sloopafval,
glas, papier en karton, hout, puin en grond. Naast het scheiden aan de bron zorgt afvalverwijderaar
Renewi ervoor dat het restafval ook weer gescheiden en op een zo efficiënt mogelijk manier bewerkt en
hergebruikt wordt. Door deze werkwijze heeft de AHK een besparing van haar uitstoot kunnen realiseren
van 44.936 kg CO2.
De medewerkers en studenten van de AHK komen per fiets of met het openbaar vervoer naar de locaties
in het centrum van Amsterdam. De AHK beschikt over dienstfietsen die gebruikt kunnen worden door
medewerkers. De AHK heeft geen eigen parkeerplekken en dienstauto’s.
Al het papier dat gebruikt wordt, is uitsluitend papier met het FSC-keurmerk of het EU-Ecolabel.
Daarnaast verzendt PostNL de post volledig CO2-neutraal. De AHK hanteert voor printen en kopiëren
standaard instellingen waarbij rekening is gehouden met duurzaamheid (zwartwit en dubbelzijdig). De
apparatuur voldoet aan de laatste eisen ten aanzien van energie-efficiency, heeft een Energy Star label
en beschikt over milieuvriendelijke toner. De AHK is in 2018 overgestapt naar een nieuw
facturatiesysteem, waarbij facturen uitsluitend digitaal worden verwerkt. Het papierverbruik is hierdoor
verminderd. Ook de invoering van Office 365, waardoor medewerkers en studenten gemakkelijker in de
cloud kunnen werken en ook thuis eenvoudig bij hun bestanden kunnen, heeft bijgedragen aan de
vermindering van het papiergebruik.
Bij de inkoop van externe serverruimte is rekening gehouden met de milieuvriendelijkheid van het virtuele
datacenter. Het center draait op energiezuinige servers die gevoed worden met 100% groene stroom. De
AHK tracht de opslagcapaciteit te reguleren door gebruik te maken van de juiste software, en te
verminderen door zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de opslag.
Het totale primaire energieverbruik per m2 is in 2018 gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Hoewel
het primaire verbruik van gas, licht en warmte sterk is gedaald, is elektra juist gestegen. Dit is het gevolg
van de extreem warme zomer, waardoor er minder verwarmd, maar wel meer gekoeld diende te worden.
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De academies in 2018
Academie van Bouwkunst in 2018
Directie: Madeleine Maaskant
Inleiding
Voor de Academie van Bouwkunst was 2018 een mooi en succesvol jaar, met veel bijzondere onderwijsen onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland. Van Moskou tot Mumbai, van Boston tot Beirut, maar
ook een bezoek, inclusief overnachting, aan het nieuwste stukje Nederland – de Marker Wadden in het
IJsselmeer – kan niet onvermeld blijven. En de lijst van interessante en bijzondere plekken waar
studenten heenreizen om onderzoek te doen of projecten voor ontwerpen is nog vele malen langer.
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 Nederlandse 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.
Deze blik naar buiten bleek ook uit de indrukwekkende oogst op de Graduation Show met de titel Waste
no More. De tentoonstelling liet zien dat steeds meer studenten kiezen voor een meesterproef in het
buitenland, zowel binnen als buiten Europa. Uit de afstudeerprojecten spreekt duidelijk het besef dat veel
global issues eveneens en misschien wel vooral het ruimtelijk domein raken en kunnen raken.
De Graduation Show vond plaats in de nieuwe MakerSpace van de AHK op het Marineterrein. Studenten
wordt hier meer ruimte geboden om te ontwerpen, te maken en te experimenteren met nieuwe
technologieën (3D-printers), technieken, machines (lasersnijders, CNC-frezen) en materialen voor
bijvoorbeeld maquettes, modellen, decors en installaties. De AHK wil bewust samenwerken met een
brede community, bestaande uit de creatieve industrie en de community op het terrein, om ter plekke
oplossingen te bedenken, te testen en toe te passen voor allerlei maatschappelijke uitdagingen. Op die
manier doet een nieuwe generatie ontwerpers en makers vaardigheden op die onmisbaar zijn in hun
toekomstige beroepsuitoefening.
Het aantal aanmeldingen voor de Academie van Bouwkunst is in 2018 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. Het percentage
buitenlandse studenten groeide in de afgelopen paar jaar van 18 procent naar 30 procent.
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. De academie beoogt een inclusieve school te zijn,
waar excellent onderwijs wordt geboden, en afgelopen jaar werden diverse bijzondere onderwijs- en
onderzoeksprojecten gerealiseerd.
Een aantal hoogtepunten van het afgelopen jaar wordt hieronder nader toegelicht.
Bijzondere onderwijsprojecten
Gedurende het jaar zijn er veel bijzondere onderwijsprojecten georganiseerd. Hieronder een greep uit de
activiteiten in 2018.
- Van 25 augustus tot en met 2 september werd door de Academie van Bouwkunst de EMiLA Summer
School georganiseerd, onder de titel A Laboratory for Living with Nature. Tien dagen lang verkenden,
bespraken en ontwikkelden studenten landschapsarchitectuur uit verschillende landen het bouwen op de
Marker Wadden.
- Twaalf architectuurstudenten reisden in augustus af naar Trondheim (Noorwegen) voor een workshop
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die in het teken stond van bouwen met hout. Dit was de eerste workshop binnen het Erasmus+
programma Wood: een driejarige samenwerking tussen de Academie van Bouwkunst, de Universiteit van
Liechtenstein en de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie in Trondheim. Tijdens deze
workshop onderzochten studenten de relatie tussen de houtconstructie, structuur, ruimtelijkheid en
verschijningsvorm van gebouwen. In Vaduz (Liechtenstein) en Amsterdam zullen ook Wood Workshops
georganiseerd gaan worden.
- In september vond een bijzonder evenement plaats in de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum te
Otterlo. Architectuurstudenten van de Academie van Bouwkunst werkten samen met
scenografiestudenten van de Academie van Theater en Dans in zes groepen, die elk een lichtinstallatie
ontwierpen voor het Aldo van Eyckpaviljoen. Dit resulteerde in een bijzondere lichtshow, waarbij de
constructie, de materialisatie, het licht, de taal, de tijd en de context van het gebouw herontdekt werden.
Er kwam veel publiek af op het evenement, ook van buitenaf. Het was een magische avond en bijzonder
om in het donker het museumpark te bezoeken.
- In het najaar vonden verschillende derdejaarsprojecten plaats in het buitenland. Voor hun project is een
aantal studenten naar Beirut, Moskou en Boston gereisd. Het project in Boston was in samenwerking met
The Boston Architectural College. Deze samenwerking wordt vervolgd, waarbij in het najaar 2019
studenten van Boston naar ons reizen voor een project met hetzelfde thema Coastal Resilience.
Graduation Show 2018
In het eerste weekend van november werden 36 afstudeerprojecten van de masteropleidingen
Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur tentoongesteld op het Marineterrein, in de nieuwe
AHK MakerSpace. De Graduation Show 2018, gecureerd door Bruno Vermeersch, droeg de titel Waste
No More. Hiermee werd aandacht gevraagd voor de rijkdom aan maquettes, schetsen en andere
materialen die in de loop van het ontwerpproces vaak verloren gaat. Naast deze tentoonstelling vonden in
dit weekend debatten plaats, werd de Kromhoutlezing verzorgd door Philomene van der Vliet en Jan
Maas en werd er een open dag georganiseerd.
Bij de afsluiting van de Graduation Show 2018, heeft directeur Madeleine Maaskant de vier nominaties
voor Archiprix NL 2019 bekendgemaakt: Vloeibaar Land van Anne Nieuwenhuijs (master
Landschapsarchitectuur), Towards a happier Havana! van Iruma Rodríguez Hernández (master
Stedenbouw), Van Kamer tot kamer van Christiaan Schuit (master Architectuur) en Un-United Nations
Headquarters van Lesia Topolnyk (master Architectuur). De uitreiking van de Archiprix NL zal
plaatsvinden in juni 2019. De publieksprijs van de Graduation Show werd toegekend aan Alexey Boev
met zijn afstudeerproject Reopening democracy. Het weekend trok in totaal ruim 1200 bezoekers, 300
meer dan het voorgaande jaar.
Internationalisering
De Academie van Bouwkunst Amsterdam biedt studenten van over de hele wereld een Nederlands
studieprogramma (sinds 2013 volledig tweetalig) in een internationale context. In 2018 heeft de Academie
besloten om de internationale inspanningen in beeld te brengen. Dit resulteerde in een Position Paper on
Internationalisering.
In 2018 heeft de Academie bijeenkomsten georganiseerd met studenten, docenten en medewerkers om
te onderzoeken hoe ‘thuis’ iedereen zich voelt. Dit resulteerde in het uitwerken van verschillende
activiteiten om inclusiviteit op de Academie te stimuleren. Hiertoe behoren de introductie van de Academy
Buddy en het benoemen van taal en inclusie als aandachtspunten bij de start van projecten en
docententrainingen.
Het curriculum van de Academie bevat een flink aantal internationale en interculturele elementen
(gastcolleges, ontwerpstudio's, Summer Schools, excursies). In 2018 werd het jaarlijkse
landschapsarchitectuurprogramma EMiLA (European Master in Landscape Architecture) aangeboden,
met een EMiLA Summer School in Le Havre. Verschillende ontwerpprojecten vonden gedeeltelijk plaats
in het buitenland, zoals in Moskou, Mumbai, Gdansk. De Summer School van het Europese
onderwijsproject Wood Structure & Expression vond plaats in Trondheim. De Eurotour ging naar Moskou.
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Lectoraat en onderzoek
In 2018 rondde het architectuurlectoraat Tabula Scripta, bestaande uit Floris Alkemade (lector
Architectuur), Jarrik Ouburg (fellow) en Michiel van Iersel (fellow), haar onderzoek af. Het doel van dit
onderzoek is architecten en andere ruimtelijk ontwerpers te laten zien hoe zij kunnen omgaan met reeds
bebouwde omgevingen. In 2019 zal de eindpublicatie verschijnen.
Het stedenbouwlectoraat FUR (Future Urban Regions) van lector Eric Frijters 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. In 2018 is FUR in samenwerking met de verschillende academies op zoek gegaan naar
de toekomstige inrichting van Zeeland. Belangrijke onderwerpen waren: energietransitie, het
verduurzamen van het havengebied en vergrijzing.
Lector Sven Stremke en fellow Dirk Oudes van het landschapsarchitectuurlectoraat HDEL (High-Density
Energy Landscapes) hebben in de loop van 2018 als ruimtelijk experts aan het Klimaatakkoord
bijgedragen, resulterend in veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in deze overeenkomst. Verder is
gestart met de voorbereidingen van de eindpublicatie van het lectoraat, waarvoor verschillende
energielandschappen zijn bezocht. Per september 2018 is Paolo Picchi toegetreden tot het lectoraat. Hij
zal het onlangs gestarte METRO-project (Metropolitane Energie Transitie en Ruimtelijke Ordening)
coördineren. In het kader hiervan krijgen ontwerpers van de gemeente Amsterdam een masterclass over
de ruimtelijke inrichting van de stad in het kader van de energietransitie.
Naast onderzoek en lesgeven verzorgde het lectoraat verschillende lezingen. Sven hield een voordracht
voor het Architectuur Centrum Nijmegen, Dirk sprak op het jaarcongres Relevant, dat in 2018 als thema
energietransitie had, en Paolo op het Ningbo Forum Landscapes for Community Revival in China,
eveneens in 2018.
Artist-in-residence
De Academie van Bouwkunst heeft kunstenaar Sarah van Sonsbeeck gevraagd om studenten te
inspireren met haar artistieke onderzoek naar stilte en de Winter School 2018 te cureren. In dit twee
weken durende onderzoeks- en ontwerpprogramma hebben achttien teams bestaande uit eerste-,
tweede- en derdejaars studenten (A/S/L) zich onder leiding van Sarah van Sonsbeeck gestort op het
thema stilte, met de Kop van Java-eiland als locatie.
Publicaties
Han Wiskerke (lector Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst) en Saline Verhoeven en
presenteerden in september de publicatie Flourishing Foodscapes, uitgegeven door Valiz. Dit is de
afsluitende publicatie van het lectoraat Foodscapes (2013-2016).
In oktober vierde de Academie haar 110-jarig bestaan met de presentatie van de publicatie Section 1.1.0.
Dit boek werd samengesteld ter gelegenheid van het jubileum en geeft aan de hand van een groot aantal
interviews een indruk van de activiteiten die aan de opleiding zoal plaatsvinden.
In november is de afstudeercatalogus Graduation Projects 2017-2018 verschenen, waarin de
afstudeerprojecten van de masterstudenten Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur zijn
gebundeld.
Eveneens in november overhandigde Ton Schaap (voormalig lector Stedenbouw en senior
stedenbouwkundige van de Gemeente Amsterdam) het eerste exemplaar van zijn publicatie Real
Urbanism: decisive interventions aan wethouder Marieke van Doorninck (Groen Links). Deze publicatie
kwam voort uit het onderzoek van het stedenbouwlectoraat Design in Urbanism (2011-2014) aan de
Academie van Bouwkunst.
In dezelfde maand werd ook de publicatie Stone Brick Wood gepresenteerd aan het publiek. Dit boek
werd gemaakt naar aanleiding van het Europese onderwijsproject Crafting the Façade, een Erasmussamenwerking tussen Instituut voor Architectuur en Planning van de Universiteit van Liechtenstein, de
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Mackintosh School of Art in Glasgow en de Academie van Bouwkunst.
In 2018 publiceerden de drie hoofden van de verschillende masteropleidingen hun entreeredes: Wat
maakt een architect? van Jan-Richard Kikkert, Meer Landschap van Hanneke Kijne en Hoofdwegen en
Zijwegen van Markus Appenzeller.
Prijzen
Archiprix International is een tweejaarlijkse wereldwijde competitie waarin 1600 ontwerpopleidingen
worden uitgenodigd om hun beste afstudeerprojecten voor te dragen. Lesia Topolnyk werd in 2018
geselecteerd bij de laatste 22. De prijsuitreiking zal plaatsvinden in mei 2019 in Chili.
Bij de uitreiking van de Nederlandse Archiprix in 2018 viel Mirte van Laarhoven in de prijzen. Zij ontving
een eervolle vermelding voor haar afstudeerproject Stromende Kracht. Met dit project won Mirte ook nog
de finale van de NLDelta Challenge Deel de Delta. NLDelta gaat het plan samen met haar realiseren.
Hiervoor is € 40.000,- beschikbaar.
Simon Wijrdeman en Marilu de Bies ontvingen een eervolle vermelding bij de architectuurcompetitie
Nemrut Volcano Eyes.
Bengin Dawod Abdullah won in november de AHK Eindwerkprijs met zijn stedenbouwkundige
afstudeerproject The Soul of the City. Hierin stelt hij de vraag welke verantwoordelijkheid hij op zich moet
nemen om zijn thuisland Syrië weer te herbouwen.
Het niveau van de afgestudeerden bleek onverminderd hoog. Van de lichting afstudeerders in 2018 werd
aan drie het predicaat cum laude toegekend.
Nieuwe gezichten
Met ingang van het studiejaar 2018-2019 heeft Hanneke Kijne (Bureau Hosper) het stokje van Maike van
Stiphout overgenomen als hoofd van de masteropleiding Landschapsarchitectuur.
AHK MakerSpace
De Academie van Bouwkunst, de Academie voor Theater en Dans en de Filmacademie zijn in 2018
gestart met het ontwerp en de inrichting van een gezamenlijke AHK-werkplaats op het Marineterrein.
Deze nieuwe werkplaats zal vanaf voorjaar 2019 ruimte bieden om te experimenteren met nieuwe
technologieën en materialen in het onderwijs, om een nieuwe generatie ontwerpers en makers de
vaardigheden mee te geven die ze in de toekomstige beroepsuitoefening nodig zullen hebben. De nieuwe
werkplaats geeft aan studenten de mogelijkheid om te experimenteren met de nieuwste technieken en
machines, zoals 3D printers en lasersnijders, om onder andere maquettes, modellen, decors en
installaties te bouwen.
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Academie voor Theater en Dans in 2018
Directie: Jan Zoet
De Academie voor Theater en Dans (ATD) blikt terug op een goed en succesvol jaar, waarin
verschillende ontwikkelingen werden doorgezet. Wederom bleek dat de studenten het onderwijs aan de
academie heel hoog waarderen. In de Keuzegids HBO 2018 kregen alle bachelor- en masteropleidingen
van de ATD het stempel 'topopleiding'.
Organisatie
De in 2017 ingevoerde organisatiestructuur kristalliseerde in 2018 verder uit. Het doel van deze
organisatieverandering is om, door de lagen van de organisatie heen, beter met elkaar het gesprek te
kunnen voeren over wat de academie wil zijn; over de visie op onderwijs, de kunsten en de samenleving,
om zo meer draagvlak te creëren voor de beslissingen die genomen worden. Uit de evaluaties van wat
binnen de academie de ‘gekantelde organisatie’ wordt genoemd, blijkt dat de artistiek leiders zich meer
betrokken voelen bij de ontwikkeling van het beleid en bij de academie als geheel. Er kan nog winst
worden geboekt door waar mogelijk ook docenten en medewerkers meer mee te nemen in dit proces. De
medezeggenschap heeft met de installatie van drie opleidingscommissies (theater, dans en de masters),
naast de overkoepelende academieraad, een sterke positie verworven. Naast het advies- en
instemmingsrecht dat de medezeggenschap heeft, wordt zij ook actief betrokken bij de kwaliteitszorg en
de belangrijkste beleidsontwikkelingen binnen de academie.
Beleidsontwikkelingen
Het gesprek en de ontmoeting, met studenten, docenten en met de samenleving vormden ook in 2018 de
bronnen voor onderzoek, ontwikkeling, positionering en draagvlak van podiumkunsten. De academie
investeerde in de samenwerking en uitwisseling tussen studenten en opleidingen vanuit de kern van het
eigen ambacht of discipline. De ATD stimuleert de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs,
variërend van het ontwerp van curricula voor nieuwe opleidingen tot aanpassingen van bestaande
programma’s in het licht van het zich verbredend werkveld, een meer diverse instroom en veranderende
eigenschappen van de hedendaagse student. De ATD werkt aan een meer inclusieve academie; aan
instroombeleid waarin het onderwijs voor iedereen toegankelijk is; aan een culturele verbreding van de
inhoud van de programma’s, waarvan ook niet westerse referentiekaders deel uitmaken. Maar ook een
meer inclusief aannamebeleid voor medewerkers heeft prioriteit.
Een ander belangrijk thema is de flexibilisering van het onderwijs, gericht op een leven lang leren. Naast
de ontwikkeling van vooropleidingen, Associate degrees en verkorte opleidingen, onderzoekt de
academie ook de mogelijkheden van (tijdelijke) masters. Daarnaast is er aandacht voor flexibilisering
bínnen de curricula, om de diversiteit van de instroom beter te kunnen begeleiden, meer
keuzemogelijkheden te genereren en de verantwoordelijkheid voor het onderwijsleerproces meer bij de
studenten te leggen. Ten slotte zet de ATD het onderzoek voort naar nieuwe technologie, presentatie- en
samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld in ID Lab en VR-Lab.
Nieuwe opleidingen
In september 2018 startte de nieuwe master DAS Creative Producing - Entrepreneurship in the Arts How to make the difference met 10 studenten. In deze tweejarige, interdisciplinaire deeltijdopleiding
worden creative producers opgeleid die op een innovatieve en duurzame wijze kunstenaars, financiers en
publiek met elkaar weten te verbinden. Vanuit een uitgesproken visie op ontwikkelingen in de wereld en
de kunsten realiseren creative producers een grote verscheidenheid aan kunstprojecten met een
maatschappelijk, politiek en financieel draagvlak. Net als de masterprogramma’s DAS Theatre en DAS
Choreography, maakt DAS Creative Producing deel uit 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.
De nieuwe dansopleiding Expanded Contemporary Dance zal in het studiejaar 2019-2020 van start gaan.
Er zijn inmiddels meer dan 400 aanmeldingen waaruit 22 studenten zullen worden geselecteerd. Het
innovatieve, gevarieerde en dynamische programma bereidt studenten voor op een levenslange
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danscarrière. Het verkennen van de toekomst van de dans en onderzoek naar wat 'hedendaagse dans'
is, wordt gekoppeld aan een hoogwaardige training van dansers en co-creërende kunstenaars, om een
groot fysiek bewustzijn, verbeeldingskracht, kritische capaciteiten, precisie en flexibiliteit te ontwikkelen.
Bojana Bauer werd in 2017 aangesteld als artistiek leider van deze nieuwe opleiding. Zij heeft in 2018
samen met een daartoe aangestelde curriculumcommissie het programma en de organisatie van de
nieuwe opleiding verder vormgeven. De dansopleidingen Urban Contemporary/Jazz Musical Dance en
Moderne Theaterdans zullen in 2019 geen nieuwe studenten meer aannemen en worden afgebouwd.
Nieuwe artistiek leiders
Saundra Williams werd in september benoemd tot artistiek leiders van de Opleiding Productie
Podiumkunsten en volgde Gwenoële Trapman op, die artistiek leider is geworden van DAS Creative
Producing. Saundra was al aan de academie verbonden als coach en (gast)docent en werkte sinds 2009
bij het Bijlmer Parktheater. Met Stephany Biezen en Minchenu Maduro richtte zij in januari 2018 Sister
Circle op: een platform voor zwarte vrouwen waar ontmoeting, verbinding en connectie centraal staan
Silvia Bottiroli is sinds september de nieuwe artistiek leider van de master DAS Theatre. Zij volgde
Barbara Van Lindt op, die in de zomer van 2018 afscheid nam als artistiek leider. Silvia Bottiroli is curator,
onderzoeker en organisator op het gebied van de hedendaagse podiumkunsten. Ze is auteur van
meerdere werken op het gebied van hedendaags theater en dans, met name over de politieke,
maatschappelijke en ethische waarden van performance, ‘toeschouwerschap’ en vraagstukken rondom
het curatorschap en de processen van institutionalisering.
Ernst Meisner, afgestudeerd aan de Nationale Balletacademie (NBA) en choreograaf, voert sinds eind
september 2018 ad interim de artistieke leiding over de Nationale Balletacademie. Hij vervangt JeanYves Esquerre, die zich gaat richten op zijn eigen stichting MovArtProductions. Ernst Meisner zal de
functie combineren met zijn artistiek leiderschap van de Junior Company van Het Nationale Ballet, die
sinds 2013 een brug wil slaan tussen het dansvakonderwijs en de beroepspraktijk. De nieuwe aanstelling
van Meisner moet de artistieke samenwerking tussen de Nationale Balletacademie, de enige opleiding in
Nederland die verbonden is aan Het Nationale Ballet, en Het Nationale Ballet verder gaan intensiveren.
René Vlemmix staat ad interim Ernst Meisner bij als zakelijk leider. Vlemmix werkt als zelfstandig (interim)
manager en adviseur en was o.a. algemeen directeur van Springdance, festival voor hedendaagse dans
in Utrecht.
Lenne Koning is per september aangesteld als ad interim studieleider van de opleiding Theaterdocent. Zij
nam deze positie over van Tanya Hermsen in afwachting van een sollicitatieprocedure die in 2019 zal
plaatsvinden. Lenne Koning, afgestudeerd aan de Opleiding Theaterdocent, is theaterdocent, regisseur
en actrice. Zij zal het al opgestarte proces, waarin een vernieuwd curriculum werd ingevoerd, samen met
een transitieraad waarin docenten en leiding samen verantwoordelijkheid nemen, in een aangepaste en
duurzame vorm realiseren.
Comenius Senior Fellow-beurs voor Marijke Hoogenboom
Lector Marijke Hoogenboom ontving de Comenius Senior Fellow beurs voor de ontwikkeling van het
schakelprogramma THIRD, om de kloof te verkleinen tussen masters, onder andere van de Academie
voor Theater en Dans, en internationale PhD-trajecten. Er zijn zeven nieuwe deelnemers geselecteerd,
waarmee THIRD twee parallelle onderzoeksgroepen faciliteert
Ontwikkelingen Das Research
De onderzoeken van de onderzoeksgroep Local School werden afgerond. Er werd een openbaar
symposium ‘Research Ecologies Lab’ georganiseerd, voor en door onderzoekers over het doen van
artistiek onderzoek in de podiumkunsten.
Voor het eerst vond het openbare Annual Forum plaats, met individuele en collectieve presentaties van
kunstenaars met een achtergrond in dans, theater en film die onderzoek doen bij verschillende Europese
onderwijsinstellingen.
Met het netwerk NIT bracht DAS Research het Theaterjaarboek 2017/2018 uit en in samenwerking met
De Nieuwe Toneelbibliotheek werden in de serie ‘Gesprekken met makers’, twee nieuwe uitgaven
uitgebracht met theatermakers Jetse Batelaan en Marien Jongewaard.
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De postdoc aanvraag ‘The past bubbles around us: Mime archieven in de openbaarheid’ van ATD-docent
en onderzoeker Marijn de Langen in samenwerking met DAS Research is toegekend. Met het postdocprogramma krijgen gepromoveerde docenten van hogescholen voor de eerste keer de kans om zich via
een bijzondere regeling verder te ontwikkelen. Het postdoconderzoek van Marijn de Langen bouwt voort
op haar recente proefschrift en richt zich op het ontwikkelen van principes voor duurzame ontsluiting van
het archief van de Nederlandse mime, een uniek archief binnen de Nederlandse podiumkunstensector
dat voortkomt uit een bij uitstek fysieke, belichaamde theaterpraktijk.
Moving Together: Activism, Art and Education – A Week with Angela Davis
De academie presenteerde in samenwerking met andere culturele instellingen gedurende een week in
mei een programma in verschillende culturele, kunst-, erfgoed- en educatie-instellingen in Amsterdam.
Samen met Professor Angela Davis gingen kunstenaars, activisten, educatoren en publiek in op vragen
over burgerschap, gemeenschappelijke uitwisseling en productie van nieuwe kennis, intergenerationeel
activisme en relevante artistieke praktijken. Het Moving Together: Activism, Art and Educationprogramma stond in het teken van zwarte wetenschap, culturele productie en activisme binnen de
hedendaagse gepolariseerde samenleving.
ZZP-cursus: Ondernemen in de creatieve sector
Na het succes van voorgaande jaren werd op veler verzoek ook dit jaar de ZZP-cursus: Ondernemen in
de creatieve sector georganiseerd op de Academie voor Theater en Dans. In samenwerking met IXA
(Innovation Exchange Amsterdam) en twee alumni (Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie en
Productie Podiumkunsten) organiseerde de academie een buiten curriculaire cursus voor beginnende
ondernemers uit de creatieve sector. De cursus werd gegeven door specialisten uit het werkveld.
HALf6: Kunstdebat in de Centrale Hal van de Academie voor Theater en Dans
Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de academie een kunstdebat.
Tegen welke problemen lopen studenten aan en welke middelen zijn de Amsterdamse politieke partijen
bereid in te zetten om deze problemen op te lossen? Hoe groot is de kloof tussen studenten en de
politiek? En wat kunnen zij van elkaar leren? Een student van de academie presenteerde een statement
met de belangrijkste kernpunten. Jan Zoet (directeur Academie voor Theater en Dans en voorzitter
Kunsten '92) deelde zijn visie en wethouder Kunst en Cultuur Simone Kukenheim (D66) schetste de
speerpunten van het huidige beleid. Naar aanleiding van deze analyses werd het debat gevoerd
met Zeeger Ernsting (GroenLinks), Nicole Temmink (SP), Lian Heinhuis (PvdA) en Marja Ruigrok (VVD).
Podcasts 50 jaar Regie online te beluisteren
De Regie Opleiding bestond in 2018 50 jaar. Reden voor een feestelijke duik in het roemrijke verleden
van de opleiding waar theaterkunstenaars als Erik Vos, Jan Joris Lamers, Gerardjan Rijnders, Susanne
Kennedy en Eline Arbo studeerden.
Feestelijke bezegeling van samenwerking HvA-AHK door tekenen convenant
De opleiding Oefentherapie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Academie voor Theater en
Dans hebben hun samenwerking gevierd. Met 25 man sterk kwam het docententeam van de
Oefentherapie het Health & Performance team in het zonnetje zetten vanwege het jarenlang faciliteren
van praktijkervaring voor hun studenten
ATD host voor IDEA Europe Meeting and Elected Officers Meeting 2018
Elk jaar komen de Europese leden van IDEA samen in een Europese meeting van IDEA. In 2018 was de
Academie voor Theater en Dans host van dit evenement.
Nieuwe studio/zaal van de Academie voor Theater en Dans: Gymzaal Lely
De afstudeervoorstelling Persona van Vincent van Woerkom, vierdejaarsstudent aan de Mime Opleiding,
was de eerste voorstelling die speelde in de nieuwe ATD-studio/zaal in Broedplaats Lely aan de
Schipluidenlaan 12 in Amsterdam-West.
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Breitner Academie in 2018
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 leven lang leren-programma’s aan, ambieert
het doen van onderzoek, levert expertise op het gebied van kunst en technologie, interdisciplinaire
kunsteducatie en initieert projecten met externe opdrachtgevers. Sinds 2018 wordt het programma Studio
Breitner aangeboden aan leerlingen uit het vo en mbo om de aansluiting naar het hbo te versterken.
Voortgang
De bacheloropleiding 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 die een eerstegraads lesbevoegdheid willen halen.
Vanaf september 2017 is de interdisciplinaire Master Kunsteducatie ondergebracht bij de Breitner
Academie. Het lectoraat Kunsteducatie is sinds 2016 gehuisvest in 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 AHKdocentopleidingen 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 en waarmee ze de ambitie uit haar
strategienota realiseert.
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 bleek na de komst van de master kusteducatie te beperkt.
Al geruime tijd was er grote behoefte aan atelierruimte voor afstudeerders. Hiervoor is in september 2018
een oplossing gekomen in de vorm van een tweede tijdelijke locatie aan de Distelweg. Studenten kunnen
hier zelfstandig werken en een aantal beeldende lessen kunnen hier gegeven worden. Ideaal is de
situatie niet omdat de werkplaatsen in Grootlab aanwezig zijn en er dus steeds materialen en
gereedschappen vervoerd moeten worden.
Werving en toelating
Een van de uitdagingen voor de academie is het werven van voldoende nieuwe studenten, zowel voor de
bachelor als de master. De academie voerde een nieuwe wervingscampagne uit met als resultaat 44
nieuwe voltijd- en 22 nieuwe deeltijdstudenten voor de bachelor en 18 voor de master kunsteducatie.
Onderwijs
In 2018 is dankzij de inzet van studievoorschotmiddelen vanaf september de docent/studentratio
toegenomen. De beeldende vakken konden daardoor voor studenten in het eerste jaar in relatief kleine
groepen gegeven worden. De vakken kunsttheorie (voorheen kunstgeschiedenis en cultuurgeschiedenis)
zijn beter op elkaar afgestemd. Voor de eerste keer werd het project Primair onderwijs gegeven in het
eerste jaar zodat studenten al vroeg in de opleiding kennismaken met het basisonderwijs.
Sinds 2016 werkt de academie aan de ontwikkeling van blended learning-programma’s. Het vak
Cultuurgeschiedenis in de deeltijdopleiding is herzien en geheel in een nieuwe jas gestoken. Inmiddels
heeft dit voorbeeld navolging gekregen. Studenten leren binnen educatief project zelf blended onderwijs
te maken. In 2018 is het AHK-brede programma ‘In Europa, kunst in context’ ontwikkeld evenals een
blended programma over ondernemerschap in het kader van IXA-financiering. De beide programma’s
worden in 2019 uitgevoerd.
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Bijzondere projecten
Tijdens de themaweek Me and the Tourist werkten alle studenten van de academie met elkaar samen.
De alsmaar toenemende stroom bezoekers aan de stad Amsterdam en de implicaties die dit voor
bewoners van stad heeft werd door kunstenaar Jan Hoek gekozen als onderwerp voor zijn Artist in
residency. Hij heeft met de studenten van de academie toeristen en hun verhaal geportretteerd. De week
werd afgesloten met een expositie van de studentwerken in vijf hotels in Amsterdam.
In het project ‘Hosted’ onderzochten derdejaars studenten de kansen en grenzen van kunst in relatie tot
de ‘openbare’ infrastructuur van Amsterdam Noord. Studenten bedachten een project in samenwerking
met winkels, bedrijven, sportclubs, buurthuis en andere vergelijkbare partners. Zij zijn daarbij uitgegaan
van hun eigen interesses, overtuigingen en fascinaties. Het resultaat was een rijke variatie aan projecten
op verschillende openbare locaties in Amsterdam Noord.
Tijdens het Amsterdam Light Festival was een groot lichtkunstwerk te zien van een student van de
Breitner Academie. Het studentenwerk kwam voor de vierde keer tot stand en is een uitvloeisel van de
samenwerking met de gemeente Amsterdam, het ALF en het Amsterdam Creative Industries Network,
waar de academie sinds 2017 een eigen lab heeft: ArtechLAB Amsterdam.
Studio Breitner is een nieuw programma dat in 2018 met aansluitmiddelen van het ministerie van OCW
tot stand kwam. De uitvoering ervan vindt plaats in studiejaar 2018-19. In het programma participeren 20
leerlingen van vier verschillende middelbare scholen en 20 mbo- studenten van het Hout en
Meubileringscollege. Zij volgden een programma waarin kunst maken, kunst beschouwen en kunsttheorie
aan de orde komt. Het programma wordt in 2019 geëvalueerd, maar is van meet af aan bijzonder goed
ontvangen door zowel de deelnemers als de scholen.
BRANDT is een interdisciplinair project waarin alle tweedejaars studenten van de vier AHKdocentopleidingen met elkaar een kunstwerk maken binnen 24 uur.
Co-teaching in het PO is een MOCCA-project waarin vier studenten van de academie met pabostudenten van de HvA gezamenlijk lessen ontwerpen voor het basisonderwijs en deze ook gezamenlijk
uitvoeren.
Studenten van de master Kunsteducatie hielden op 10 april hun eindpresentatie van de module
Interdisciplinair Artistiek Samenwerken. Twee jaar lang deden zij één dag in de maand artistiek
onderzoek onder leiding van kunstenaar Henk Schut en co-teacher Diane Carp. Dit resulteerde in een
wandeling voor alle zintuigen langs verschillende performances en installaties in de Scheepsbouwloods
op de NDSM-werf. Tijdens het master-symposium Make art education great again legden bezoekers
een kunsteducatieve ‘survivaltocht’ af over het NDSM-terrein met sprekers, workshops en
voorbeeldlessen. Daar werd ook de door de masterstudenten ontwikkelde dwarse toolkit voor
eigenzinnige kunstlessen gepresenteerd.
ArtechLAB
Sinds 2016 participeert de Breitner Academie in ACIN, het Amsterdam Creative Industries Network,
waarbinnen de academie een eigen (Artech)LAB heeft ontwikkeld. In dit lab komen kunst, techniek en
wetenschap bij elkaar met als doel kunst- en techniekonderwijs te vernieuwen.
In 2018 is door de Lab-coördinator Michiel Koelink ingezet op disseminatie van kennis. Het lab leverde
een bijdrage aan het congres ROBOT-love, verzorgde nascholingen, diverse lezingen en workshops. De
deelname aan het Amsterdam Light Festival is een belangrijk project binnen het Lab en opnieuw een
grote publiekstrekker.
Raad van Advies
De Raad van Advies van de Breitner Academie bestaat uit 7 onbezoldigde leden. Zij zijn afkomstig uit de
beeldende kunst (Maria Verstappen), directeuren van vo-scholen (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
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kwam in 2018 tweemaal bijeen.
Teamontwikkeling
De academie werkt als 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
medewerkerstevredenheidsonderzoek. 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 6 juli werd de eindexpositie met werk van afgestudeerden feestelijk geopend. De eindexpositie vond
plaats op de academie. De opening en het aansluitende weekend zijn drukbezocht.
Prijzen
Op 6 juli werd ook de ZOEK!prijs uitgereikt voor het beste afstudeeronderzoek van de bachelor Docent
beeldende kunst en vormgeving. De prijs ging dit jaar naar Feike van der Werf voor zijn
afstudeeronderzoek Verwoorden van ruimtelijke vorm.
Internationalisering
Sinds 2017 bestaat er een Erasmus Plus-uitwisseling met Hamidrasha, de kunsteducatieve faculteit van
Beit Berl College in Tel Aviv, Israël. In 2018 heeft de academie vijf internationale studenten ontvangen,
een uit New York (SUNY) en vier uit Tel Aviv. Studentenhuisvesting bleek een groot knelpunt. Op
management- en docentniveau vonden er wederzijdse bezoeken plaats tussen Hamidrasha en de
Breitner Academie. In 2019 bezoeken drie studenten van de academie Hamidrasha voor een
onderwijssemester.
Diversiteit
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 het derde jaar door middel van een
studiereis met de drie andere docentenopleidingen van de AHK. De reis ging in 2018 naar de
multiculturele stad Belgrado, waar studenten met elkaar educatieve projecten draaien.
De academie heeft een nota diversiteit geschreven. Een curator van het Rijksmuseum heeft een lezing
gehouden over de nieuwe manier van omgaan met de Nederlandse rol in de wereldgeschiedenis en de
erkenning van de rol van andere culturen. Tevens is een rondvaart door de grachten georganiseerd voor
alle medewerkers met een rondleider van de stichting Black-Heritage.
Werkveld
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 jaarlijks een werkveldbijeenkomst waar ‘samen opleiden’ centraal staat. De
academie is inmiddels aangesloten bij acht opleidingsscholen4 ROSA, NOA, RosRijnland en ACOA, de
Dam, ROWF, AONHW en in OVO Zaandam. Aansluiting bij een negende opleidingsschool VoVA is in
voorbereiding.
Met de verschillende Amsterdamse culturele instellingen werden in 2018 samengewerkt (stages).

Een samenwerkingsverband met opleidingsinstituten en schoolbesturen in het kader van beter opleiden
van leraren voor de toekomst
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Conservatorium van Amsterdam in 2018
Directie: Janneke van der Wijk, Edo Righini en Okke Westdorp
Het Conservatorium van Amsterdam blikt terug op een zeer succesvol jaar, waarin klinkende resultaten
werden gerealiseerd. Het instituut werd door de Keuzegids HBO wederom verkozen tot het beste
conservatorium van Nederland en ontving het predicaat ‘topopleiding’ voor de opleiding Docent Muziek.
Ook werden een recordaantal concoursen gewonnen en prestigieuze prijzen in de wacht gesleept.
Intussen nam CvA Online, het online conservatorium, een hoge vlucht. In september ging de nieuwe
Amsterdam Electronic Music Academy van start, een programma voor electronic dance.
Prijzen
Een kleine selectie uit de vele prijzen die docenten en alumni wonnen:
Docenten en alumni
Een van de meest prestigieuze onderscheidingen viel componist en docent Joël Bons ten deel: zijn
compositie Nomaden werd bekroond met de Amerikaanse Grawemeyer Music Award, ter waarde van $
100.000,-. De Grawemeyer Awards worden toegekend aan creatieve ideeën op verschillende
maatschappelijke gebieden die een impact kunnen hebben op de wereld.
Het album Goldbrun van saxofonist Yuri Honing, werd bekroond met een Edison in de categorie Jazz
Nationaal, en het album Hush van gitarist Marnix Dorrestein, oud-student van de popafdeling, kreeg een
Edison Klassiek.
De Sun-Mi Hong Group van jazzdrummer Sun Mi Hong werd winnaar van de Sena Dutch Jazz
Competition 2018.
Het Tijs Klaassen Quintet en de Guy Salamon Group kwamen bij Keep an Eye The Records als winnaars
uit de bus, waarmee beide ensembles een albumproductie ter waarde van € 10.000,- wonnen.
Ensemble IJ Space (bestaande uit onder andere Yi-Chang Liang, blokfluit, en Machiko Suto, klavecimbel)
won de eerste prijs à € 2.000,- op het Biagio-Marini- Wettbewerb in Neuburg. Op het eerste Internationale
Chopin-concours op historische instrumenten in Warschau won fortepianist Naruhiko Kawaguchi de
gedeelde tweede prijs, bestaande uit een geldbedrag van € 10.000,De Rogier van Otterloo Award, een bedrag van € 5.000,- voor de meest talentvolle jonge componist,
arrangeur, dirigent of orkestleider, ging naar Tijn Wybenga.
Ensemble Les Vieux Galants (Aysha Wills, traverso; David Westcombe, traverso; Octavie DostalerLalonde, barokcello, en Artem Belogurov, fortepiano) behaalde op het internationale concours 'Gebrüder
Graun Preis' in Duitsland de prijs voor beste ensemble en de 'Sonderpreis’. Deze laatste prijs houdt een
betaalde concerttournee in.
De Salon, de businessclub van het Koninklijk Concertgebouworkest, kende violiste Sanne Hunfeld de
Prix de Salon 2018 toe. De Prix de Salon wordt ieder jaar verleend aan een musicus van het Koninklijk
Concertgebouworkest onder de veertig om een bijzonder muzikaal plan te realiseren.
(Selectie van) studenten
Voor klassiek gitarist Tim Beattie (BA4) was 2018 een zeer succesvol jaar: hij won de eerste prijs op de
Brussels International Guitar Competition, de tweede prijs en de publieksprijs op de Hamilton
International Guitar Competition 2018 én de tweede prijs op de Uppsala International Guitar Competition
'Young Stars' in Zweden. Ook violiste Hawijch Elders (BA3) gooide hoge ogen: op het prestigieuze
internationale concours 'Rodolfo Lipizer' in Italië sleepte ze niet alleen de tweede prijs in de wacht, maar
ook de prijs voor de beste uitvoering van een etude van Sivori, de prijs voor meest getalenteerde jonge
violist én de prijs voor de beste uitvoering van een 20e-eeuwse sonate.
Op het Alba Rosa Viëtor Compositieconcours won Silvia Lanao (BA4) de eerste prijs en Ramin Amin
Tafreshi (BA2) de tweede prijs en publieksprijs.
De GrachtenfestivalPrijs 2018 ging naar Raoul Steffani (zang, MA2), wat betekent dat hij Artist in
Residence wordt tijdens het Grachtenfestival in 2019.
Tom Schipper (MA2) won de allereerste Keep an Eye Filmscore Award voor zijn filmmuziek bij de
film The Library of Things, een afstudeerproject van studenten van de Filmacademie. De Keep an Eye
Filmscore Award is in 2018 in het leven geroepen om de aandacht te richten op filmmuziek.
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Het MAAT Saxophone Quartet (Daniel Ferreira Sousa Lourenço, sopraansaxofoon; Catarina Alexandra
Faria Gomes, altsaxofoon; Pedro Jorge Castro e Silva, tenorsaxofoon, en Ana Mafalda Costa Oliveira,
baritonsaxofoon) won de eerste prijs op het Concurso de Jovens Musicos in Porto (Portugal) in de
categorie kamermuziek.
Zanger Cameron Shahbazi (MA2) won de tweede prijs op het Cesti Wettbewerb 2018, een van de meest
prestigieuze concoursen voor barokoperazangers ter wereld. Ook won hij een speciale prijs op de
International Hans Gabor Belvedere Singing Competition.
Amke te Wies, cello (MA2) behaalde de tweede prijs op het Nationaal Celloconcours.
Altviolist Takehiro Konoe (BA3) won de derde prijs op de ARD Music Competition en een speciale prijs op
de 4th Tokyo International Viola Competition: de Suntory Foundation for Arts Prize, ter waarde van
100,000 Japanse yen. Ook won hij een carbon-strijkstok, ter beschikking gesteld door Nakazen Music,
Aichi.
Pianist Tommaso Perazzo (BA4) sleepte de eerste prijs op de Massimo Urbani International Jazz Soloist
Competition, een van de meest prestigieuze competities voor jazzsolisten ter wereld, in de wacht.
Tim Hennekes, slagwerk jazz (BA4), werd winnaar van zowel de Keep an Eye Outstanding Talent Award
als het Sena Performers Gouden Slifje voor meest getalenteerde, veelbelovende jazzdrummer van het
moment.
Jazzsaxofonist Mo van der Does (BA4) schreef met zijn kwartet de Expression of Art Award 2018 op zijn
naam.
De band WIES tenslotte, met vierdejaars popstudenten Jeanne Rouwendaal, Tobias Kolk en Jasper
Meurs, won de Amsterdamse Popprijs 2018.
Andere opmerkelijke wapenfeiten
Jaap van Zweden, alumnus van het instituut, werd beëdigd tot chef-dirigent van het New York
Philharmonic, een wereldprestatie.
CvA-alumnus en docent Ralph van Raat debuteerde op 24 oktober op grootse wijze in Carnegie Hall,
New York. Zijn recital werd met een staande ovatie beloond, een zeldzaamheid in de Verenigde Staten.
Het concert werd getipt in de top tien van te bezoeken concerten in de New York Times en de recensies
waren lovend.
CvA-alumnus Jaume Santonja Espinós verwierf een aanstelling als assistent-dirigent bij het City Of
Birmingham Symphony Orchestra. Tijdens een speciale directie-masterclass bij het orkest werd Jaume
unaniem door zowel de selectiejury als het orkest gekozen uit twaalf kandidaten afkomstig van over de
hele wereld.
Contrabassist Ricardo Neto won binnen twee weken na zijn met een 10 bekroonde bachelor-eindexamen
de auditie voor een plaats in het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Een compositie van S’yo Fang (BA1 compositie/arrangeren jazz), One whose name written in the water,
werd geselecteerd voor uitvoering door het Colorado Jazz Orchestra tijdens de Sonic Award op het
International Jazz Composers’ Symposium 2019. Het is slechts een van de vier composities die werden
geselecteerd uit een enorme hoeveelheid inzendingen.
Damiano Pascarelli, masterstudent arrangeren jazz, schreef arrangementen voor twee van de
gastsolisten die meewerkten aan het Quincy Jones 85th Birthday Celebration Concert: TAKE 6 en Dee
Bridgewater. Het concert, o.l.v. John Clayton, vond plaats op 13 juli tijdens het Umbria Jazz Festival in
Perugia, Italië, in aanwezigheid van Quincy Jones zelf.
Jazzpianisten Xavi Torres en Liya Grigoryan drongen door tot de halve finale van de Thelonious Monk
International Jazz Competition, een van de meest prestigieuze jazzconcoursen ter wereld.
Onderscheidingen
Verschillende docenten werden onderscheiden vanwege hun staat van dienst. Harpiste Erika
Waardenburg werd benoemd tot Ridder en cellist Maarten Mostert tot Officier in de Orde van OranjeNassau. Pianist Willem Brons ontving de Andreas-penning van de stad Amsterdam en violiste Coosje
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Wijzenbeek de gouden legpenning van de gemeente Hilversum en inschrijving in het Gulden Boek van
Hilversum.
Bijzondere projecten, resultaten en samenwerkingen
Amsterdam Sinfonietta startte een nieuwe, vaste samenwerking met het CvA. Het traject, waarbij
masterstudenten van de afdeling strijkers zullen worden opgenomen in het ensemble en intensief
begeleid tijdens masterclasses, het repetitieproces en de concerten die tijdens een tournee door heel
Nederland worden gegeven, begint met een programma rondom Tsjaikovski’s Souvenir de Florence, in
februari 2019.
In februari ging het Conservatorium van Amsterdam een samenwerking aan met de USC Thornton
School of Music, onderdeel van de University of Southern California. De samenwerking richt zich op
concertprojecten, masterclasses, uitwisseling van docenten en studenten, onderzoek en
curriculumontwikkeling, in eerste instantie op het gebied van jazz, maar in een later stadium ook op het
gebied van filmmuziek en klassieke muziek. Drummer Peter Erskine (Director of Drumset Studies en
Professor of Practice aan de USC Thornton School of Music) gaf het symbolische startsein met een
masterclass in Amsterdam. Het eerste gezamenlijke project, West meets West, een thematisch
uitwisselingsprogramma waarbij studenten van beide scholen samenwerkten in masterclasses,
workshops, studio-opnamen en concerten, ging kort daarna van start. Daarop volgde een week vol
masterclasses, coaching en een slotconcert, geleid door het hoofd van de jazz-afdeling van USC en
saxofonist Bob Mintzer. De bigband en het symfonieorkest van het CvA traden samen op tijdens het
wervelende slotconcert.
In april 2019 speelde het symfonieorkest van het CvA een bijzonder programma rondom ‘rituelen’ onder
leiding van dirigent Matthew Rowe. Geopend werd met Poulencs concert voor twee piano’s en orkest met
als solisten studenten Aiden Mikdad en Ramon van Engelenhoven. Vervolgens kwam Le Sacre du
Printemps opnieuw tot leven. Het programma werd achtereenvolgens uitgevoerd in het Muziekgebouw
aan het IJ, Muziekgebouw Eindhoven en Tivoli Vredenburg.
De Philharmonic Fridays, die studenten een geweldige mogelijkheid bieden orkestervaring op te doen,
verwierven in 2018 een stevige plek in het curriculum. Onder leiding van chef-dirigent Johannes
Leertouwer en gastdirigenten Ed Spanjaard, Jacob Slagter en Dirk Vermeulen nam het CvA
Symfonieorkest ook dit jaar werken uit het klassieke repertoire onder de loep en liet het resultaat daarvan
maandelijks horen na drie intensieve repetities tijdens een presentatie in de Bernard Haitinkzaal. In 2018
stonden onder meer symfonie 104 van Haydn, de 7e symfonie van Beethoven, de 2e symfonie van
Brahms, Hindemith’s Schwanendreher voor altviool en orkest en de Nozze di Figaro van Mozart op het
programma. Ook speelde het orkest weer een belangrijke rol tijdens het Nationale Cello Concours van de
Amsterdamse Cello Biënnale, met het celloconcert van Schumann. Onder leiding van gastdirigent Dirk
Vermeulen speelde het orkest op dezelfde Cello Biënnale eerder een programma met repertoire voor
cello en orkest van Korngold, Chatsjatoerjan, Tsjaikovski en Verdi, met solisten Alexander Warenberg
(prijswinnaar Cello Biënnale 2016), Narek Hakhnazaryan en Quirine Viersen.
Score Collective, het CvA-ensemble voor nieuwe muziek, speelde op 19 januari in het Muziekgebouw
aan ’t IJ het programma Extase, met muziek van uitersten uit China, Japan en Korea en nieuw werk van
een CvA-compositiestudent. Het project werd geleid door CvA-directiedocent Ed Spanjaard, die met zijn
Nieuw Ensemble een grote expertise opbouwde rond werk uit Azië. Op 11 mei volgde een concert voor
het CvA Composers’ Festival, dat volledig in het teken stond van examenwerk van compositiestudenten
en geleid werd door CvA-studenten orkestdirectie. In samenwerking met het Eye Filmmuseum en de
CvA-master Composing for Film presenteerde Score Collective op 2 december werk van de Amerikaanse
Pulitzer Prize- en Grammy Award-winnaar David Lang, en nieuw werk van compositiestudent Gabriel
Milliet, geschreven speciaal voor een zwijgende film uit het Eye-archief.
In oktober 2018 vond het Atlas Lab Concert plaats. Het Atlas Lab is een inspirerende plek voor de
ontmoeting tussen componisten en musici die toegewijd zijn aan de ontwikkeling van nieuwe,
interculturele muziek. Het lab biedt jaarlijks een keur aan presentaties, demonstraties, instrumentele
lessen, lezingen en praktische workshops.
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Op het Panama Jazz Festival richtten vijf prestigieuze muziekvakopleidingen een internationale
organisatie op met als doel jonge musici te vormen tot ambassadeurs van de jazz. De Global
Association for Interconnective Arts (GAIA) - bestaande uit het Global Jazz Institute at Berklee, The
New School in New York, het Conservatorium van Amsterdam, het Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris en de Siena Jazz Academy - onderzoekt en implementeert nieuwe
manieren om muziekvakstudenten op te leiden. Onder leiding van Danilo Pérez, oprichter en artistiek
directeur van het Berklee Global Jazz Institute, en vertegenwoordigers van ieder partnerinstituut stelt
GAIA zich ten doel een nieuw cultureel ecosysteem te creëren dat duurzame carrières mogelijk maakt
voor toekomstige generaties artiesten over de hele wereld. In maart kwamen studenten van alle vijf
instituten voor het eerst bijeen. Iedere school stuurde een afgevaardigde student, die een stuk schreef
voor een samen, in Amsterdam, te vormen band. De muziek die zo ontstaat wordt op verschillende podia
en festivals uitgevoerd, in Nederland, Italië, Frankrijk en de VS.
Junior Jazz College-leerlingen Anna Sollewijn (17, zang), en Tadjiro Velzel (16, saxofoon), werden
geselecteerd voor deelname aan de prestigieuze Berklee Global Jazz Workshop, die eind juli
georganiseerd werd door het Newport Jazz Festival in Newport (VS). Anna en Tadjiro volgden daar
een week lang intensief masterclasses bij artiesten als Danilo Perez, Joe Lovano en Marco Pignataro,
speelden met andere toptalenten vanuit de hele wereld en gaven als hoogtepunt een concert op het
Newport Jazz Festival. Allebei kregen ze een volledige beurs voor deelname.
Op de valreep ontstond in december een pril maar veelbelovend samenwerkingsverband tussen het CvA
en The School of Jazz at The New School in New York, dat zijn uitwerking krijgt per januari 2019 met
de uitwisseling van studenten, ensembles en docenten, projecten, masterclasses en
curriculumontwikkeling.
In juni 2018 brachten getalenteerde pop-, jazz- én klassieke studenten als onderdeel van het Holland
Festival de Bowie Remix: een serie herinterpretaties van de meest iconische nummers van David Bowie.
De genre-overstijgende arrangementen werden geschreven door docent en componist Tom Trapp.
Nieuwe en jonge opleidingen
In september ging de Amsterdam Electronic Music Academy (AEMA) van start: een internationaal
tweejarig electronic music-programma voor talentvolle DJ/producers uit binnen- en buitenland. Met dit
aanvankelijk commerciële traject anticipeert het CvA op de behoefte aan een hoogwaardig en intensief
programma dat talenten helpt bij de stap naar een professionele carrière als DJ/Producer. AEMA is
ontwikkeld door het Conservatorium van Amsterdam en het Amsterdamse dance-educatieplatform The
School of House, in samenwerking met Duncan Stutterheim, oprichter van ID&T. Voor de eerste editie
meldden 64 kandidaten zich aan, waarvan 19 studenten werden toegelaten.
CvA Online
Het online onderwijsplatform CvA Online wordt inmiddels intensief gebruikt door zowel studenten,
aankomende studenten als musici over de hele wereld. Met een gestructureerd online lesprogramma en
een serie uitmuntende masterclasses maakt CvA Online gecertificeerde cursussen in drie muziekstijlen
(klassiek, jazz en pop en elektronische muziek) toegankelijk vanaf elke plek op de wereld. Het
interactieve programma biedt de unieke mogelijkheid van persoonlijke feedback aan elke student middels
het Polycom videoconferentie-systeem. Zo ontstaat een haarscherp contact met het gerenommeerde
docentenkorps van het CvA. Het CvA werkt voor CvA Online samen met internationale
samenwerkingspartners als The Manhattan School of Music en The Danish Royal Academy of Music.
Jong Talent
Het Conservatorium van Amsterdam blijft intensief investeren in jong talent, zowel aan de basis met het
project Meer Muziek in de Klas, waarvan koningin Máxima ambassadeur is, als in eigen huis met zijn jong
talent-opleidingen: de Sweelinck Academie (voor klassiek) en het Junior Jazz College. Het curriculum
voor beide afdelingen werd uitgebreid en geïntensiveerd. Vele jonge talenten zijn inmiddels succesvol
ingestroomd in het CvA.
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Diversiteit
Het CvA trok het afgelopen jaar de wijken in van Amsterdam, waar veel mooie projecten worden
uitgevoerd. Ook werden regelmatig de deuren opengesteld om schoolklassen te ontvangen en deze
wegwijs te maken in het instituut.
De samenwerking met het conservatorium in Sao Paulo werd verder geïntensiveerd. Hoofdvakdocenten
van het CvA gaven daar niet alleen les, maar namen ook deel aan intensieve muziekprojecten in de
sloppenwijken, waar kinderen vanaf zes jaar al op hoog niveau muziekles krijgen.
Omdat ieder mens recht heeft op muzikale ontwikkeling organiseerde het CvA in samenwerking met het
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst en het Fonds voor Cultuurparticipatie in maart
2018 de conferentie My Music Ability, met als thema’s muziek, handicap en technologie. Het Londense
Drake Music - gespecialiseerd in het werken met musici die een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking hebben - werkte als Artist in Residence met studenten van de Opleiding Docent Muziek, met
als doel ze te inspireren en ervaring te laten opdoen met inclusieve ensembles en lessen.
Bijzondere masterclasses en Artists in Residence
De afdeling Klassiek programmeerde een recordaantal gastdocenten, waaronder de befaamde Italiaanse
pianist Enrico Pace, mezzosopraan Michelle DeYoung, Ierse mezzosopraan Ann Murray,
Grammy-award winnende percussionist Christopher Lamb, de Engelse trombonist en pedagoog Ian
Bousfield, de Engelse eufonium-solist en docent Steven Mead en de Nederlandse harpiste Gwyneth
Wentink.
De afdeling Jazz bood ook dit jaar vele masterclasses aan van Artists in Residence die inmiddels
onderdeel zijn van het docentencorps van het CvA: John Clayton en Gerald Clayton werkten een week
lang met studenten aan de tweede editie van Exploring The Black Roots of Jazz. In oktober gaf de
Amerikaanse gitaarheld en Grammy-winnaar John Scofield een masterclass gitaar. En in maart was de
gerenommeerde jazzgitarist Peter Bernstein in huis, die met 80 opnames, 9 albums en ontelbare festivals
op zijn naam een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de wereldwijde jazz scene. Bernstein speelde
met grote namen als Jim Hall, Lou Donaldson, Jimmy Cobb, Larry Goldings en Sonny Rollins.
Aanstellingen
Klassiek:
Paul McNamara, artistiek leider van DNOA
David Kuyken, studieleider Sweelinck Academie
Daniel Reuss, hoofdvakdocent koordirectie
Maya Verlaak, Meriç Artaç en Anna Korsun, compositie
Eliot Lawson, hoofdvakdocent viool
Pieter Wispelweij, hoofdvakdocent cello
Gabriel Branco, hoofdvakdocent gitaar
Antony Hermus, vaste gastdocent Orkestdirectie
Wilmar de Visser, bijvak contrabas klassiek
Jasper de Waal, hoorndocent
Laurens Woudenberg, hoorndocent
Maaike Vertregt, onderwijskunde
Jazz:
Reinier Baas, artiestenensemble Parameter Approach
Jarmo Hoogendijk, hoofdvakdocent trompet
Leo Janssen, techniek saxofoon jazz
David Kweksilber, techniek saxofoon en klarinet jazz
Isabel Parellada, techniek zang jazz
Tineke Postma, artiestenensemble Improvisatie/ wisselwerking concepten
Sander van Maas, muziekeducatie jazz
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Lectoraat en Onderzoek
In 2018 vond de visitatie van het lectoraat Muziek plaats in het kader van de kwaliteitszorg rondom
onderzoek plaats. De visitatiecommissie was zeer te spreken over ontwikkelingen die het onderzoek
binnen het CvA heeft doorgemaakt en de afdeling werd daarom beoordeeld met het eindoordeel ‘goed’.
Een voorbeeld hiervan is het project Training for Excellence, waaraan het Nationale Regieorgaan
Praktijkgericht Onderzoek SIA een subsidie van drie ton heeft toegekend. Dit is een onderzoek naar
innovatieve trainingsmethodes in sport, muziek en dans. Het CvA was mede-aanvrager van dit project
voor het domein Muziek, samen met de Hogeschool van Amsterdam (sport) en Codarts Rotterdam
(dans). Onder de titel Taking the Hurdles of Performance voert het lectoraat Muziek van het CvA al langer
kleinschalige experimenten uit met slimme oefenmethoden die zijn ontleend aan de sport. Deelname aan
Training for Excellence maakt het mogelijk deze experimenten te intensiveren en er een groter aantal
vakgroepen bij te betrekken.
Een ander voorbeeld is het promotietraject van Johannes Leertouwer, chef-dirigent van de orkestklas
Philharmonic Fridays van het CvA. Zijn onderzoek richt zich op de historische uitvoeringspraktijk van de
orkestmuziek van Johannes Brahms en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Academy of
Creative and Performing Arts (ACPA) van de Universiteit van Leiden. Tijdens zijn onderzoek werkt
Johannes Leertouwer nauw samen met het Conservatorium van Amsterdam: er wordt een orkest
geformeerd waarin docenten, studenten en alumni een belangrijke rol zullen spelen en het onderzoek
wordt zoveel mogelijk in het conservatoriumonderwijs geïntegreerd, zodat de vruchten ervan meteen
kunnen worden gedeeld met docenten en studenten van het CvA.
Verder kende het Nationale Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA in 2018 beurzen van elk
€ 25.000,- toe aan Josep Garcés Pellicer en Francesca Clements, beiden alumni van de master Live
Electronics. Josep Garcés Pellicer ontwikkelde in het kader van zijn masteronderzoek Liveloop, een
looping-software voor podiummusici. De subsidie stelt Josep in staat vervolgonderzoek te doen naar het
marktpotentieel van zijn onderneming.
Francesca Clements ontwikkelde tijdens haar masterstudie een methode om het gebruik van live
elektronica en digitale media te integreren in het praktische muziekonderwijs voor kinderen van 6 tot 11
jaar. Met de subsidie onderzoekt Francesca of ze deze methode succesvol op de markt kan brengen.
Beide onderzoeken worden uitgevoerd onder auspiciën van het lectoraat Muziek.
Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek kende componist en alumnus Amit Gur een beurs toe voor zijn
promotieonderzoek naar muzikale textuur. Aan het CvA geeft hij het keuzevak Musical Texture, dat
gebaseerd is op zijn doctoraalonderzoek.
Ten slotte publiceerde CvA-docent Job IJzerman zijn boek Harmony, Counterpoint, Partimento: A New
Method Inspired by Old Masters bij Oxford University Press. Harmony, Counterpoint, Partimento biedt
een methode voor het muziektheorieonderwijs in de bachelorfase. De publicatie kwam tot stand met een
lerarenbeurs van het ministerie van OCW en met ondersteuning van het lectoraat Muziek.
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Nederlandse Filmacademie in 2018
Directie: Bart Römer
Organisatie- en onderwijsvernieuwing
De Nederlandse Filmacademie heeft in 2018 op alle beleidsonderdelen die de afgelopen jaren zijn
aangegeven in de diverse rapportages, voortuitgang en tastbaar resultaat geboekt. Voor de
Filmacademie was 2018 een mooi en succesvol jaar, maar zeer intensief.
Organisatie
De onderlinge verhoudingen tussen het managementteam, de studieleiders en docenten van de bachelor
én die van de master zijn al eerder helder gemaakt en die helderheid is in 2018 niet vertroebeld. De
organisatie werkt effectiever en efficiënter dan voorheen. Binnen de Filmacademie zette het proces van
denken, schrijven, reflecteren en bediscussiëren - in alle geledingen - krachtig door en dat draagt
aantoonbaar bij aan de versteviging van de cohesie binnen de Filmacademie. Ook de ondersteuning van
het onderwijs in een uiterst veeleisende en dynamische omgeving bleef 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.
In 2018 heeft de Nederlandse Filmacademie haar zestigjarig jubileum gevierd. Naast een feestelijke
bijeenkomst en een reeks zeer geslaagde ontmoetingen/discussies tussen alumni en studenten, aan de
hand van het gemaakte eindewerk van toen en nu, is er ook begonnen met een ‘Wall of fame’, waar oudstudenten die na de Filmacademie hun spoor in het landschap van de Nederlandse film hebben
getrokken of nog trekken, worden geëerd. Frans Weisz en Nouchka van Brakel zijn de twee eerst
geportretteerden.
Bachelor
Vanaf najaar 2018 is het nieuw opgezette propedeusejaar van start gegaan. Tussentijdse evaluaties laten
zien dat de opzet wordt gewaardeerd, door studenten en door docenten. Op basis van de gehouden
evaluaties en reflecties wordt ook duidelijk dat bijstellingen en aanpassingen nodig zijn om de tweede
editie van het nieuwe eerste jaar te optimaliseren. Een work-in-progress, zoals alle onderwijsvernieuwing
bij de Nederlandse Filmacademie de facto een continu proces is geworden.
Het opleidingsprofiel van de Filmacademie – mede gebaseerd op het in 2017 geactualiseerde
beroepsprofiel - is geactualiseerd, vastgesteld en geïmplementeerd.
De DLO (Digitale Leer Omgeving) is in het propedeusejaar geïntroduceerd en zal nu van jaar tot jaar
worden uitgerold. Ook is een concrete aanvang gemaakt met de vernieuwing van het theorieonderwijs:
de leerlijn Film in Context.
Met studieleiders en staf is een eerste aanvang gemaakt met het denken over het
vernieuwen/ontwikkelen van het onderwijs in de hogere jaren bij de Filmacademie. Dit proces zal in 2019
concreet worden aangevat.
Master en lectoraat
Master
Vanaf najaar 2018 heeft de master zich voor wat onderwijsontwikkeling primair gefocust op een
structuurwijziging van het mentoraat. Van een meer individuele opzet met teamoverleg, wordt
omgebouwd naar een collectieve verantwoordelijkheid voor de studenten/researchers, met individuele
mentormomenten. Dit complexe proces is nog niet volledig afgerond, maar het streven is om vanaf
academiejaar 2019/2020 volledig operationeel te zijn in de nieuwe opzet.
Lectoraat
Het lectoraat stond in 2018 in het teken van de eerste voorbereidingen voor de BKO-visitatie in 2019 en
van het 2-jarige Comeniusproject waarvoor lector Mieke Bernink medio 2018 een Senior Fellowship heeft
gekregen: The Bridge – Creating connections within Artistic Research in and through Cinema and
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beyond. Mede ten behoeve van de uitvoering van dit project is het adviseurschap van filmmaker, senior
docent en publicist Eyal Sivan bij de Master en het lectoraat van de Filmacademie omgezet in een
tijdelijke aanstelling als co-lector.
AIR
In 2018 begroette de Filmacademie Vesna Petresin als Artist in Residence met het oog op de verdere
ontwikkeling van haar artistieke onderzoek naar performance en digitale technologie (VR, Mixed Reality).
Petresins interdisciplinaire maak- en onderwijspraktijk – haar CV laat de verwevenheid zien van haar
kennis van architectuur, muziek, performance en digitale techniek – leidde ertoe dat ze al snel ook door
andere academies van de AHK gevraagd is om studenten en hun projecten te begeleiden.
VRAcademy
De VRAcademy heeft in 2018 een vol en succesvol jaar met VR-onderwijs achter de rug, waarbij alle
academies van de AHK zijn betrokken. Er is 2018 hard gewerkt om een VR-basis te leggen bij de
deelnemers van alle betrokken academies. Dat is met veel enthousiasme ontvangen. Nu breekt de
volgende fase van ontwikkeling aan: het vorm en inhoud geven aan projectmatig ingericht onderwijs
vanaf schooljaar 2019/2020, waarbij cross-overs (meerdere opleidingen en diverse vakgebieden binnen
een onderwijsproject) het streven is. Daarnaast is er een programmacommissie ingesteld, zodat de
VRAcademy vanuit een breder perspectief inhoudelijk kan worden aangestuurd. De commissie bestaat
uit vertegenwoordigers van verschillende academies binnen de AHK.
(Inter)nationaal
Internationale samenwerkingen, bezoeken en projecten zijn door alle afstudeerrichtingen op- en
voortgezet. Dat gebeurde in combinatie met hoog aangeschreven filmscholen en/of gerenommeerde
instellingen en festivals, door heel Europa en daarbuiten (London, Brussel, München, Berlijn, Parijs,
Kopenhagen, Beijing). Het internationale aspect van de filmindustrie groeit nog steeds en het bewustzijn
daarover binnen de Filmacademie neemt evenredig toe. Dat betekent dat alle afstudeerrichtingen vanuit
het curriculum intensiever kijken naar relevante mogelijkheden. En er wordt niet alleen gezocht, maar ook
gevonden. Dat is van belang voor alle betrokkenen: voor de studenten met het oog op hun professionele
toekomstmogelijkheden en voor de Filmacademie met betrekking tot hoe de academie (inter)nationaal
wordt gezien en gewaardeerd.
Veel van de studentenfilms werden genomineerd en geselecteerd voor (inter)nationale filmfestivals en
hebben daar in 2018 prijzen gewonnen. In het overzicht van prijzen elders in dit jaarverslag is dat terug te
zien.
Diversiteit
In 2018 is het al in 2017 geformuleerde diversiteitsbeleid praktisch van start gegaan bij de Filmacademie.
In het najaar van 2018 zijn er voor alle medewerkers van de Filmacademie biastrainingen geweest onder
leiding van Elonka Soros. Verder is het najaar gevuld geweest met de voorbereidingen van een door de
Nederlandse Filmacademie in samenwerking met ifs Köln georganiseerd internationaal congres van
filmscholen binnen het kader van GEECT, dat zich heeft voltrokken in januari 2019. Onderwerp: culturele
diversiteit en gender. Dit is binnen de context van Europese filmscholen een unicum als internationaal
thema. Tevens werd met Siema Ramdas van de Learn! Academy van de Vrije Universiteit een aanvang
gemaakt met de research voor een werkplan Diversiteit Filmacademie/AHK, dat in het voorjaar van 2019
wordt opgeleverd en dat zich in de realisatie over meerdere jaren uitstrekt.
De samenwerking met Studio West en Young IFFR is bestendigd en wordt gecontinueerd. In het kader
van een campagne van ECHO (Expertise Centrum Diversiteitsbeleid) ontving de Filmacademie in 2018,
op basis van een door de academie zelf ontwikkeld plan, een driejarige toewijzing voor het project
‘Students4Students: wat is jouw verhaal’. Dit project, dat zich richt op scholieren van middelbare scholen,
wordt in het voorjaar van 2019 uitgewerkt en vanaf het najaar 2019 in de praktijk gerealiseerd.
Verbouwing
De verbouwing van de Filmacademie werd al technisch afgerond in september 2017, de details werden
afgewerkt in 2018. Voor de Filmacademie duurt de verbouwing praktisch langer, tot en met de zomer van
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2019, in verband met het bouwen van vier nieuwe geluidsstudio’s en een nieuwe keuken annex
uitgiftebalie voor de kantine.
Filmfestival
Tussen 22 juni en 30 juni 2018 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 2018
Directie: Nel van Dijk
Beleid
Curriculumvernieuwing bachelor Cultureel erfgoed
In 2018 is gestart met het verbeteren van het onderwijsprogramma van de bachelor Cultureel erfgoed.
Daarbij wordt gekeken naar manieren om het programma actueel en toekomstbestendig te houden,
zowel inhoudelijk als didactisch. Bij het nadenken over visie, missie en het profiel van ‘de Reinwarder’ zijn
er verschillende werkbijeenkomsten geweest met docenten en studenten, alsmede een aantal
consultatierondes met vertegenwoordigers van het werkveld.
Nieuw beleidsplan
Met ingang van augustus 2018 is Nel van Dijk, na een periode als ad interim, benoemd tot nieuwe
directeur van de Reinwardt Academie. In het najaar is gestart met het nieuwe beleidsplan. Diversiteit,
ondernemerschap en technologie zullen een integraal onderdeel vormen van het beleid in de komende
jaren.
Onderwijsondersteuning
In september 2018 is begonnen met een efficiëntere en effectievere inzet van de onderwijsondersteuning.
De onderwijsondersteunende processen zullen nog meer integraal onderdeel uitmaken van de
onderwijskwaliteit teneinde de studeerbaarheid en doceerbaarheid van het onderwijs te verbeteren.
Daarnaast zal de inrichting van de onderwijsondersteuning specifieker gericht zijn op een optimale
dienstverlening aan de student.
Diversiteit
De Reinwardt Academie verweeft aandacht voor diversiteit op verschillende manieren in het onderwijs:
door middel van afstudeerthema’s, minors, keuzevakken, colleges over diversiteit (bijvoorbeeld bij een
vak als Management) en ook in de keuze voor gastdocenten. Verschillende afstudeerprojecten hadden in
2018 inclusiviteit of meerstemmigheid binnen de erfgoedsector als thema.
Eind 2018 bood de Reinwardt Academie een intensief internationaal trainingsprogramma aan in
samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (Sharing Stories on Contested Histories).
Trainees – young professionals in de leeftijd van 20 tot 35 jaar - uit de hele wereld krijgen in twee weken
een programma aangeboden. Het gaat om 22 trainees uit 10 landen. De trainees zijn afkomstig uit landen
waarmee Nederland een verleden deelt (in 2018 ging het om Indonesië, Suriname, de Verenigde Staten,
Sri Lanka, India, Rusland, Japan, Brazilië, Zuid-Afrika). De training is gericht op multiculturaliteit,
diversiteit en presentaties in het museum. De trainees werken aan een realistische case van een
opdrachtgever waarbij problematisch gedeeld erfgoed en de omgang daarmee vanuit verschillende
perspectieven wordt bekeken en nieuwe inzichten en perspectieven worden gezocht, wat leidt tot een
diepe reflectie op het eigen handelen.
In 2018 is gestart met een curriculumherziening van de bachelor Cultureel erfgoed. Bij de herinrichting
wordt diversiteit expliciet meegenomen als een van leidende thema's. Het is een thema dat binnen
vraagstukken over cultureel erfgoed zo actueel is, dat het niet anders kan dan dat het een centrale plaats
in zal nemen binnen het nieuwe onderwijsprogramma.
Master of Museology
Begin 2018 werd de residency van Artist in Residence Nick Shepherd afgerond met een winterschool in
Artis en een publicatie. In de daaropvolgende modules stonden het Museum Rotterdam en het
Amstelpark centraal.
De afsluitende internationale excursie vond dit jaar voor het eerst plaats in Lissabon. Het succes werd
mogelijk gemaakt door de gastvrijheid van Lusofona University.
De module met betrekking tot tentoonstellingsontwerp betrof dit jaar een ontwerpopdracht in
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samenwerking met de Protestantse Diaconie Amsterdam. De Diaconie was dusdanig onder de indruk van
het resultaat dat zij tot uitvoering overgaat. Een journalist van de Groene heeft dit projectonderwijs van
nabij gevolgd en zal er verslag van doen.
Lectoraat
Op 9 november 2018 is het lectoraat Cultureel erfgoed beoordeeld door een externe commissie. De twee
onderzoekslijnen ‘Emotienetwerken’ en ‘Straatwaarden’ werden op alle onderdelen (programma, profiel,
organisatie, doorwerking, kwaliteit en resultaten) heel positief beoordeeld.
Bijzondere projecten en samenwerkingen
Sharing Stories on Contested Histories
Van 2 tot 14 december volgden achttien jonge erfgoedprofessionals de internationale training ‘Sharing
Stories on Contested Histories’. Deze training werd door de Reinwardt Academie en de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed ontwikkeld in het kader van het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed. Het is voor
het eerst dat in Nederland een internationale training werd georganiseerd die zich richt op beladen
erfgoed en de presentatie ervan. De training had het karakter van een doorlopende reeks van workshops
waarbij storytelling werd gebruikt als instrument om betekenis te geven aan erfgoed.
My Future Classic
Eind 2018 lanceerde de Reinwardt Academie de campagne ‘My Future Classic’. Studiekiezers kunnen op
www.myfutureclassic.nl interviews lezen met vier alumni van de bacheloropleiding Cultureel erfgoed. Hoe
hebben zij de studie ervaren, wat is hun favoriete cultureel erfgoed en wat voor werk zijn ze uiteindelijk
gaan doen? De campagne komt terug in de brochure, op de Reinwardt-website, op ansichtkaarten, op
social media en op open dagen in de vorm van een Q&A.
Finale ‘Stadsgevoel’, bij Imagine IC
In november 2018 werd bij Imagine IC de georganiseerde reeks ‘Stadsgevoel’ (ook wel bekend onder de
naam ‘Emotienetwerken’) afgesloten met een debat, een excursie naar de Kempering garage in de
Bijlmermeer, lezingen en een voordracht op locatie door Murat Isik.
Europees Erfgoedjaar
De Reinwardt Academie leverde een bijdrage aan het Europees Erfgoedjaar met de organisatie van
onder andere emotienetwerksessies voor professionals in het Openluchtmuseum en een paneldiscussie
tijdens het afsluitende evenement in Rotterdam.
Erfgoedarena’s
In de twaalfde jaargang van de Erfgoedarena organiseerde de Reinwardt Academie vier debatavonden:
• ‘Louvre Abu Dhabi: The new universal museum?’
Een universeel museum, is dit een nieuwe wending in de ontwikkeling van musea of zetten we
hiermee een stap terug? (georganiseerd door masterstudenten).
• ‘Erfgoed telt?’
Een Erfgoedarena over erfgoedbeleid. Centraal stonden elementen uit de nieuwe erfgoedvisie
van het kabinet Erfgoed telt.
• ‘Vooruit met de guide: over rondleiden en rondleiders’
Discussie over nieuwe vormen van rondleiden in musea en erfgoedinstellingen.
• ‘I am NOT Amsterdam: de regio als overloop van de metropool?’
Staan de identiteit en eigenheid van de regio's in Nederland onder druk?
Reinwardt Memorial Lecture
De jaarlijkse Memorial Lecture werd op 8 maart 2018 gehouden door Linda Malherbe, medeoprichter van
het succesvolle Verhalenhuis Belvédère. Deze organisatie draagt bij aan een meer verbonden Rotterdam
door verhalen uit de stad te verzamelen en vast te leggen en daaromheen evenementen te organiseren.
Hoe het Verhalenhuis in korte tijd uitgroeide tot een vernieuwende plek waar werelden in de stad elkaar
ontmoeten, vertelde Malherbe tijdens haar inspirerende lezing 'Een verhalenhuis voor de stad. Over
erfgoed, vertelkunst & nieuwe verbindingen'. Hiermee stimuleerde zij het publiek om nieuwe participatieve
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manieren van omgang met erfgoed te bedenken.
Internationale samenwerking
In augustus 2018 werd het Erasmus-project EMPHOS (Empowering Museum and Physical Heritage
Organizations Staff by cultural entrepreneurship training and research) afgerond. De Reinwardt Academie
kan als projectleider terugkijken op een succesvol project. In juni werden de resultaten gepresenteerd op
een groot internationaal erfgoedcongres in Berlijn. Niet alleen de collega's van andere instellingen waren
enthousiast over de grote hoeveelheden vrij beschikbare materialen uit het project, zoals een training op
het gebied van cultureel ondernemerschap, maar ook de commissie die EMPHOS in het najaar moest
beoordelen. Op alle aspecten kreeg het project een zeer hoge eindwaardering.
In september werd gestart met een nieuw Erasmus-project, HE.CO. Dit relatief kleine project met
samenwerkingspartners uit Italië, Malta, Litouwen en Slovenië richt zich op het economisch waarderen
van erfgoed in kleinere gemeentes en regio's. De Reinwardt Academie heeft in HE.CO vooral de rol van
erfgoeddeskundige en specialist op het gebied van trainingen.
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Master Kunsteducatie in 2018
Studieleider: Jappe Groenendijk
Internationalisering
Een nieuwe beleidslijn voor de master Kunsteducatie is de ontwikkeling van activiteiten op het gebied van
internationalisering. Voor masterstudenten is de verbreding van hun kennis, ervaring en netwerk
belangrijk, daarom biedt de master hen de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen met het internationale
werkveld en hun onderzoek te presenteren op (internationale) conferenties.
In 2018 brachten vier studenten en drie docenten een bezoek aan de master Kunsteducatie van
Hamidrasha, de kunsteducatieve faculteit van Beit Berl College in Tel Aviv, Israël. De docenten
verzorgden lezingen en de studenten workshops voor hun peers.
In juni 2018 bezochten de tweedejaars studenten de internationale InSEA conferentie aan de Aalto
universiteit in Helsinki, Finland. Vier studenten presenteerden daar hun afgeronde onderzoek.
Curriculumvernieuwing
Vanaf september 2018 volgden tweedejaars studenten voor de module Interdisciplinaire Artistieke
Samenwerking een nieuw traject met verschillende gerenommeerde gastkunstenaars, waarbij de focus
ligt op de wisselwerking tussen het artistieke en het pedagogische: oftewel kunst als overdracht –
overdracht als kunst. De module startte met een workshop storytelling door Sahand Sahebdivani &
Raphael Rodan van Mezrab Storytelling School. Vervolgens onderzochten zij onder leiding van
dansdramaturg Peggy Olislaegers het lichaam als archief van impliciete en expliciete kennis. Tot slot
onderzochten zij met beeldend kunstenaar Pavèl van Houten het medium ‘educatie’ vanuit een artistiek
perspectief.
Bijzondere projecten
Studenten van de master Kunsteducatie hielden op 10 april hun eindpresentatie van de module
Interdisciplinair Artistiek Samenwerken. Twee jaar lang deden zij één dag in de maand artistiek
onderzoek onder leiding van kunstenaar Henk Schut en co-teacher Diane Carp. Dit resulteerde in een
wandeling voor alle zintuigen langs verschillende performances en installaties in de Scheepsbouwloods
op de NDSM-werf.
Tijdens het door de eerstejaars studenten georganiseerde symposium Make art education great again
legden bezoekers een kunsteducatieve ‘survivaltocht’ af over het NDSM-terrein met sprekers, workshops
en voorbeeldlessen. Daar werd ook de door de masterstudenten ontwikkelde dwarse toolkit voor
eigenzinnige kunstlessen gepresenteerd.
Studenten
In 2018 zijn er 14 studenten van de master Kunsteducatie afgestudeerd en 18 nieuwe studenten
aangenomen in het eerste jaar.
Alumni
Jeannette Moor en Olav van den Brekel (lichting 2018) werden genomineerd voor de AHK Eindwerkprijs,
met hun kunsteducatieve project Unframed, waarin de kracht van kunsteducatie en het belang van
inclusief onderwijs samenkomen.
Verschillende alumni doen momenteel (vervolg)onderzoek of publiceren in vakbladen over kunsteducatie.
Zo worden er masteronderzoeken binnenkort gepubliceerd in Cultuur+Educatie. En momenteel zijn vier
alumni werkzaam in het ontwikkelteam Kunst & Cultuur van curriculum.nu – de curriculumherziening voor
het funderend onderwijs.
Nascholing
In 2018 bood de master twee nascholingsprogramma’s aan:
- CKV Verdiept: Tweedaagse nascholing rondom het nieuwe examenprogramma CKV voor VO-docenten
en educatiemedewerkers.
- Ook kunstenaars koken met water: Vierdaagse nascholingscursus voor docenten (groeps- en
vakleerkrachten) uit het primair onderwijs.
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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.
Sinds 2017 worden er twee Eindwerkprijzen uitgereikt: 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 2018 uit een drone met ingebouwde camera.
De Eindwerkprijzen 2018 werden uitgereikt op maandag 25 november tijdens een feestelijke ceremonie
in de Nederlandse Filmacademie. 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 2018 in de categorie Bachelor waren: Dewi Venerius (Breitner
Academie, Docent beeldende kunst en vormgeving) voor ‘Kawaii Fastfood Collectie en de Foxy & Trash
Panda Collectie’, Daphne Lucker (Nederlandse Filmacademie, regie fictie) voor ‘Sisters’ en Judith
Sleddens (Academie voor Theater en Dans, Theaterdocent Verkort) voor ‘PUHAHA’.
De genomineerden in de categorie Master waren: Francesco Ragazzi (Nederlandse Filmacademie,
Master Film) voor ‘Filmmaking as a Method’, Bengin Dawod Abdullah (Academie van Bouwkunst, Master
Stedenbouw) voor ‘The Soul of the City’, Jeannette Moor en Olav van den Brekel (Master Kunsteducatie)
voor ‘Unframed’, Christiaan Schuit (Academie van Bouwkunst, Master Architectuur) voor ‘Van kamer tot
kamer’ en Anne Nieuwenhuijs (Academie van Bouwkunst, Master Landschapsarchitectuur) voor
‘Vloeibaar land’.
De Bachelorprijs én de publieksprijs werden toegekend aan Daphne Lucker voor haar dansfilms ‘Sisters’.
Bengin Dawod Abdullah won de Masterprijs voor zijn onderzoek naar de herbouwmogelijkheden van
Aleppo, ‘The Soul of the City’.

Prijzen gewonnen door studenten, alumni en docenten
Academie van Bouwkunst
-

Lesia Topolnyk, nominatie Archiprix International
Mirte van Laarhoven, eervolle vermelding Archiprix NL 2018 en 1e prijs NLDelta Challenge Deel
de Delta
Simon Wijrdeman, eervolle vermelding, Nemrut Volcano Eyes
Marilu de Bies, eervolle vermelding, Nemrut Volcano Eyes
Bengin Dawod Abdullah, AHK Eindwerkprijs, categorie Master
Christiaaan Schuit, nominatie AHK Eindwerkprijs, categorie Master
Anne Nieuwenhuijs, nominatie AHK Eindwerkprijs, categorie Master

Academie voor Theater en Dans
-

Wendy van Os (Opleiding Productie Podiumkunsten, lichting 2017), Anne Faber Stipendium
Lester Arias Vizcuna (SNDO, lichting 2016), Operadagen Award 2018
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-

Youri Peters (Moderne Theaterdans, lichting 2014) en Marie Khatib-Shahidi, Juryprijs Café
Theater Festival 2018
Yahmani Blackman, (student Theaterdocent Verkort), nominatie BNG Bank Theaterprijs 2018
Naomie Pieter (student SNDO), nominatie ECHO Award HBO 2018
Samira Elagoz (SNDO, lichting 2016), Total Theatre Award & Theatre Deli Award for an
Emerging Company/Artist, Edinburgh Festival
Jessica Xuan (Nationale Ballet Academie, lichting 2013), gouden medaille tijdens de
Internationale Balletcompetitie 2018 in Varna, Bulgarije
Jort Faber (Docent Dans, lichting 2017), geselecteerd om een stuk te maken voor het evenement
Dance Stories
Mime Opleiding lichting 2018, André Veltkamp Beurs 2018 voor de afstudeervoorstelling
Paradijsvertraging
Sue-Ann Bell (Mime Opleiding, lichting 2018), Top Naeff Prijs 2018
Timothy van Poucke (Nationale Ballet Academie, lichting 2017), Alexandra Radiusprijs 2018
Eline Arbo (Regie Opleiding, lichting 2016), BNG Bank Theaterprijs 2018
Judith Sleddens (Theaterdocent Verkort, lichting 2018), nominatie AHK Eindwerkprijs 2018,
categorie Bachelor
Guido Dutihl (Nationale Ballet Academie, lichting 2014), Zwaan voor meest indrukwekkende
dansprestatie 2018
Florentina Holzinger (SNDO, lichting 2011), De Châtel Award 2018
Boukje Schweigman (Mime Opleiding, lichting 2003) & Slagwerk Den Haag, VSCD Mimeprijs
2018
Andreas Hannes (SNDO, lichting 2018), the Moving Forward trajectory 2018/2019 bij
Dansmakers Amsterdam
Karlijn Kistemaker (Regie Opleiding, lichting 2013), Charlotte Köhler Prijs 2018

Breitner Academie
-

Feike van der Werf, ZOEKprijs 2018
Dewi Venerius, nominatie AHK Eindwerkprijs 2018, categorie Bachelor

Conservatorium van Amsterdam
Selectie uit prijzen gewonnen door studenten
Tim Beattie, gitaar klassiek (BA4), eerste prijs op de Brussels International Guitar Competition;
tweede prijs en de publieksprijs op de Hamilton International Guitar Competition 2018; tweede
prijs op de Uppsala International Guitar Competition 'Young Stars' (Zweden)
Hawijch Elders, viool (BA3), tweede prijs, prijs voor de beste uitvoering van een etude van Sivori,
prijs voor meest getalenteerde jonge violist en de prijs voor de beste uitvoering van een 20eeeuwse sonate, concours 'Rodolfo Lipizer' (Italië)
Silvia Lanao, compositie (BA4), eerste prijs Alba Rosa Viëtor Compositieconcours;
Ramin Amin Tafreshi, compositie (BA2), tweede prijs en publieksprijs Alba Rosa Viëtor
Compositieconcours
Raoul Steffani, zang klassiek (MA2), winnaar GrachtenfestivalPrijs 2018
Tom Schipper, Composing for Film (MA2), winnaar Keep an Eye Filmscore Award
Het MAAT Saxophone Quartet, eerste prijs op het Concurso de Jovens Musicos in Porto
(Portugal) in de categorie kamermuziek
Cameron Shahbazi, zang klassiek (MA2), tweede prijs op het Cesti Wettbewerb 2018; speciale
prijs op de International Hans Gabor Belvedere Singing Competition
Amke te Wies, cello (MA2), tweede prijs op het Nationaal Celloconcours
Takehiro Konoe, altviool (BA3), derde prijs op ARD Music Competition; Suntory Foundation for
Arts Prize op de 4th Tokyo International Viola Competition
Tommaso Perazzo, piano jazz (BA4), eerste prijs op de Massimo Urbani International Jazz
Soloist Competition
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-

Tim Hennekes, slagwerk jazz (BA4), winnaar Keep an Eye Outstanding Talent Award en Sena
Performers Gouden Slifje
Mo van der Does, saxofoon jazz (BA4), winnaar Expression of Art Award 2018
WIES, Amsterdamse Popprijs 2018

Docenten en alumni
Joël Bons, compositie, Grawemeyer Music Award ($ 100.000,-)
Yuri Honing, saxofoon, Edison Jazz Nationaal 2018
Marnix Dorrestein, gitaar, Edison Klassiek 2018
Sun-Mi Hong Group, Sena Dutch Jazz Competition 2018
Tijs Klaassen Quintet, winnaar KAE The Records
Guy Salamon Group, winnaar KAE The Records
Ensemble IJ Space, eerste prijs op het Biagio-Marini-Wettbewerb in Neuburg (Duitsland)
Naruhiko Kawaguchi, fortepiano, gedeelde tweede prijs op het eerste Internationale Chopinconcours op historische instrumenten in Warschau (Polen)
Tijn Wybenga, compositie/arrangeren, Rogier van Otterloo Award 2018
Ensemble Les Vieux Galants, prijs voor beste ensemble en 'Sonderpreis’ op het internationale
concours 'Gebrüder Graun Preis', Duitsland
Sanne Hunfeld, viool, Prix de Salon 2018
Nederlandse Filmacademie
Studenten lichting 2018
Florence Bouvy (regie fictie), Tot het Einde van de Wereld
KNF Prijs voor Beste Filmacademie Productie, Keep an Eye Filmacademie Festival, Amsterdam
Fictie Wildcard, Nederlands Film Festival, Utrecht
Tobias Cornelissen (montage), At Midnight Plays a Dance-Tune / Dante vs Mohammed Ali /
SISTERS
Beste crewlid – Fentener van Vlissingen Fonds Award, Nederlands Film Festival, Utrecht
Best Editing Award voor SISTERS, Eindhoven Film Festival
Filmmore Vers Award voor Best Editing voor At Midnight Plays a Dance-Tune
Suzan van Eck (sound design), Dante vs Mohammed Ali
Best Sound Design Award, Eindhoven Film Festival, samen met Selle Sellink
Miriam Guttmann (regie documentaire), Het zaad van Karbaat,
VPRO Documentaire Prijs, Keep an Eye Filmacademie Festival, Amsterdam
Victor Horstink (cinematography), Smeren! (commercial)
Camera Rentals Commercial Award, Keep an Eye Filmacademie Festival, Amsterdam
Daphne Lucker (regie fictie), SISTERS
Topkapi Films Fictie Prijs en Haghefilm Digitaal Publieksprijs, Keep an Eye Filmacademie
Festival, Amsterdam
Noorderkroon Award voor Beste Studentenfilm, Noordelijk Film Festival, Leeuwarden
AHK Eindwerkprijs en Publieksprijs
Denise Rebergen (scenario), Boom (niet verfilmd)
AVROTROS Scenarioprijs, Keep an Eye Filmacademie Festival, Amsterdam
Selle Sellink (sound design), Dante vs Mohammed Ali
Best Sound Design Award, Eindhoven Film Festival, samen met Suzan van Eck
Marc Wagenaar (regie fictie), Dante vs Mohammed Ali
Videoland Short Film Award, Eindhoven Film Festival
Francesco Ragazzi (Master Film, lichting 2018), The Soul of the City
Nominatie AHK Eindwerkprijs, categorie Master
Alumni
Winand Derks van de Ven (regie documentaire, lichting 2017), Kristians Prelude
Best Documentary, Sehsüchte, Potsdam (Duitsland)
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-

Zara Dwinger (regie fictie), lichting 2017, SIRENE
Best Youth Short, Sehsüchte, Potsdam (Duitsland)
Freistil Award, 20th Mo&Friese Children’s Short Film Festival, Hamburg (Duitsland)
Prix Interculturel, Filmschool Fest München (Duitsland)
Outstanding International Student Film Award, International Student Film & Video Festival of
Bejing Film Academy (China)
Premio Daniel for Best Short Film en Audience Award Raiffeisen, Castellinaria, Bellinzona (Italië)
Reber Dosky (regie documentaire, lichting 2013), Radio Kobani (2016)
Mehmet Aksoy Award for Best Kurdish Documentary, London Kurdish Film Festival (Verenigd
Koninkrijk)
Sophie Dros (regie documentaire, 2015), Genderbende (2017)
Best Documentary Film, CinHomo – International LGBT Film Festival, Spanje

Reinwardt Academie
-

Esther Grafdijk, bachelor Cultureel Erfgoed, P.J.A. van Menschprijs 2018
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Sponsors, donateurs en partners
Academie van Bouwkunst
Architectuurcentrum Amsterdam
European Association for Architectural Education (EAAE)
International Society of City and Regional Planners (ISOCARP)
Association of European Schools of Planning (AESOP)
European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS)
International Federation of Landscape Architects (IFLA)
Landelijk Overleg Bouwkunst Opleidingen (LOBO)
The Dutch Schools of Landscape Architecture (DSL)
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, Vaduz
Vilnius Gediminas Technical University
Gdansk University of Technology, Architectuur
Universität für Bodenkultur Wien
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)
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
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Academie voor Theater en Dans
Sponsors en donateurs
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Democracy and Media Foundation
Firma A. Boeken
Gemeente Amsterdam
Mama Cash
MOCCA, experisecentrum cultuureducatie
Rabobank
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
Toneelschuur Haarlem
Veem House for Performance
Zonnehuis
Overige partners: gezelschappen, groepen en andere organisaties
Afrovibes
AZC Schalkhaar
Avondlicht
BAK Utrecht
BAU Space for Performing Arts Amsterdam
Blijf van mijn lijf huis
Buurthuis Anansi
Scapino Ballet Rotterdam
Cardiac Output
Cinedans
Club Guy & Roni, Groningen
Club Jaco
Club Shelter
Cordaan – Theatergroep Lebelle
Dansmakers
2nd Dance Production
DanceConnects
Dagcentrum Utrecht
Dario Tortorelli/DIVEinD
De Ceuvel
DEGASTEN
De Nieuwe Opera
De Parade
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Don't Hit Mama
Dutch Culture
Dylana’s Dance Center
Framer Framed
Fysio World Amsterdam
Generale Oost
Haags Hiphopschool
Holland Festival
HVO Querido
ICK Amsterdam International Choreographic Arts Centre Amsterdam
ID-Company
If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part of Your Revolution
INSTED
International Theater Amsterdam
Introdans
ITs festival
IXA Innovation Exchange Amsterdam
Jemi Square
Jump!, Fanclub van het Nationale Ballet
Het Nationale Ballet: Junior Company
Karavaan
MAAS theater en dans
Moving Futures/Dansmakers
Nationale Opera & Ballet
Nationale Theater, NTJong
NBprojects
Nederlands Dans Theater
Nederlands Theaterfestival Oerol
Opera Forward Festival
Orkater
Over ’t IJ
Radius project
Paradiso Melkweg Producties
Rapenburg Plaza
ReDiscoverMe Amsterdam
Research Center for Material Culture (Nationaal Museum voor Wereldculturen)
RIGHTABOUTNOW
Shared Network
Shine – Jongerencentrum Podiumkunsten
SLPLZN
Spring Utrecht
Stichting de Koperhorst
Stiching Netwerk
Stichting Pra
Stichting Prisma
Stichting Share Netwerk
Stedelijk Museum Amsterdam
Studance Utrecht
Theater Rotterdam
Theater Utrecht
The Black Archives
The DanceComplex
Topscore Amsterdam
Toko Drama
UCK Utrecht
Via Rudolphi
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Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT)
Vereniging voor Dansonderzoek (VDO)
Verzorgingstehuis Avondlicht
Vrienden van Het Nationale Ballet
4West, de Meervaart
Zina
Opleidingen en scholen/nationaal
Amadeus Lyceum
Amsterdam Centre for Globalisation Studies (UvA)
Artez
ASCA Research Group Transformations of Civil Disobedience (UvA)
Bindelmeer College
Buikslotermeerschool
Buitenhout College
Calland Lyceum
Cartesius 2
Codarts
Crescendo (basisschool)
Dat! School
De Hogeberg Scholengemeenschap Texel
Dutch National Opera Academy
De Pinksterbloem (basisschool)
De Punt (basisschool)
Dylana’s Dance Center
Fontys Conservatorium
Havo de Hof
Hanzehogeschool Institute of Performing Arts Lucia Marthas
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
Netherlands Institute for Cultural Analysis (UvA)
Mare College
Master Dramaturgie Universiteit van Amsterdam
Master Theaterwetenschappen Utrecht
MBO Theaterschool
5e Montessorischool Watergraafsmeer (basisschool)
Montessori Steigereiland (basisschool)
Nieuwland Amsterdam
Nφrre Gymnasium
Nova College
Openbare Basisschool Olympia
Onze Wereld (basisschool)
Open Schoolgemeenschap Bijlmer
ROC Amsterdam
Rozemarn (basisschool)
Samenspel (basisschool)
Scholengemeenschap Gerrit van der Veen
Spinoza 20First
St. Nicolaas Lyceum
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THE Dancecomplex
TjillSkillz Hoorn
Toneelacademie Maastricht, Hogeschool Zuyd
Universiteit Utrecht lectoraat Kunst en Economie
Vathorst College
VU University Amsterdam, Organisation of the Research Institute for Culture, History and Heritage,
CLUE+
Wereldwijs basisschool
4West
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
Ecole des écoles
English National Ballet School
Folkwang Studio Essen
Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin
Hochschule der Künste, Zürich
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
Secundair Kunsteninstituut Gent
Sophiensaele Berlin
Tanzquartier Wien
Theaterakademie Hamburg
The New York theatre workshop
The Royal Ballet School
Yale University, New Haven
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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
Breitner Academie
Nieuw Dakota
Framer Framed
Hamidrasha, Beit Berl College Tel Aviv
Negen opleidingsscholen in Amsterdam en Noord Holland
MOCCA
Hogeschool van Amsterdam
Stedelijk Museum Amsterdam
Diverse organisaties in Amsterdam Noord
OPeRA netwerk
Filmmuseum Eye
A Lab
Amsterdam Light Festival
Sociëteit Sexyland
Conservatorium van Amsterdam
Amsterdam Arena
Amsterdam Electric Guitar Festival
Anton Kersjes van de Groenekan Fonds
Artis
Asko l Schönberg
Avedis Zildjian Company
Bimhuis
Central Conservatory of Music, Beijing
Cobra Museum
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
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Muziekschool Amsterdam / Amstelveen
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
Universität der Künste Berlin
Humber College Toronto
Jazz Institut Berlin
Juilliard School of Music and Dance
Koninklijk Conservatorium
Manhattan School of Music
The New School New York
Royal Academy of Arts London
Rhythmic Conservatory Copenhagen
Temple University Philadelphia
University of North Texas
University of Salford
University of Southern California
Xinghai Conservatory
Nederlandse Filmacademie
25FPS
AVROTROS
Being There
Cam-a-lot
Camera Rentals
Captcha!
Cinegrip
CoBO Fonds
EYE Filmmuseum
FeverFilm
Filmmore Amsterdam
Goedzoekers
130

Gripwise
Haghefilm Digitaal Het Licht
Het Raam
Keep an Eye Foundation
LITES Amsterdam
Locatiegoed
Locatiewerk
Loods, Lux & Lumen
Lux en Co
Pathé
Harro Presser
NPO
Stichting TICK
Storm Post Production
Stuntteam De Beukelaer
TheBoardRoom
Topkapi Films
VPRO
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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
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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 2018 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
Geregistreerd in het Handelsregister onder nummer
41210838
© 2019
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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BIJLAGE 1.

Verbonden partijen (Model E)

Naam
CvA Online

Juridische
vorm
Stichting

CvA Online

B.V.

Stichting Fondsen de Theaterschool

Stichting

Stichting Jacques Vonk Fonds

Stichting

Nuyts’ Stichting

Stichting

Stichting Muziek Is Meer

Stichting

Stichting Musici van Morgen

Stichting

Stichting Snellebrand Studiereisfonds van de
vereniging voor Voortgezet en Hoger
Bouwkunstonderricht
Willem Kromhout Stichting Steunfonds voor de
Academie van Bouwkunst te Amsterdam
Faculteitsvereniging Reinwardt Academie

Stichting

Stichting Contact Theatercollecties

Stichting

Alumnivereniging De Theaterschool

Vereniging

Alumni Vereniging Opleiding
Theatermaker/Techniek & Theater
Alumnivereniging MAKE!

Vereniging

Stichting Academie voor Theater en Dans Fonds

Stichting

Stichting Studiefonds Tehatex

Stichting

Stichting Dasarts

Stichting

Stichting Op St(a)P

Stichting

A.H.K. Produkties (Hoofdvestiging)

Stichting

Stichting
Vereniging

Vereniging

Statutaire zetel
Oosterdokskade 151, 1011 DL
Amsterdam
Oosterdokskade 151, 1011 DL
Amsterdam
Jodenbreestraat 3, 1011 NG
Amsterdam
Oosterdokskade 151, 1011 DL
Amsterdam
Oosterdokskade 151, 1011 DL
Amsterdam
Oosterdokskade 151, 1011 DL
Amsterdam
Oosterdokskade 151, 1011 DL
Amsterdam
Waterlooplein 211, 1011 PG
Amsterdam
Waterlooplein 211, 1011 PG
Amsterdam
Hortusplantsoen 2 1018 TZ
Amsterdam
Jodenbreestraat 3, 1011 NG
Amsterdam
Jodenbreestraat 3, 1011, NG
Amsterdam
Jodenbreestraat 3, 1011, NG
Amsterdam
Waterlooplein 211, 1011 PG
Amsterdam
Jodenbreestraat 3, 1011 NG
Amsterdam
Hortusplantsoen 2 1018 TZ
Amsterdam
Fahterheitsingel 100, 1097 NX
Amsterdam
Jodenbreestraat 3, 1011 NG
Amsterdam
Jodenbreestraat 3, 1011 NG
Amsterdam
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p-wc
Controleverklaring

van de onafhankelijke

accountant

Aan: het college van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten

Verklaring over de in hetjaarverslag
jaarrekening 2018

opgenomen

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening
Amsterdam gecontroleerd.

2018

van Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te

Naar ons oordeel:
•
geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten op
31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs;
•
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in
paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.
De jaarrekening bestaat uit:
•
de balans per 31 december 2018;
•
de staat van baten en lasten over 2018; en
•
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2018 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van dejaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie
oordeel.

voldoende en geschikt is als basis voor ons

57ZEDPWAEMJ5-989541898-44

PricewaterhouseCoopers Accountants N. V., Thomas R. Malthusstraat 5,1066 JR Amsterdam, Postbus 90357,
1006 BJ Amsterdam
T: 088792 00 20, F: 0887929640, www.pwc.nl
'PwC' is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants NV (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory NV (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services BV (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services BV (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers BV (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden
van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden
zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen
zijn algemene inkoopvoorwaarden
van toepassing.
Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen. waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden
die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

pltlC
Geen controlewerkzaamheden eerricht ten aanzien van de
anticumulatiebepaling van cu-tikel r.oa IVNT en artikel g lid 1(j)
Uitvoeringsregeling WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen controlewerkzaamheden
verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, ofhet ontbreken daarvan, op grond van de
anticumulatiebepaling van artikel i.óa WNT en artikels, lid 1 onderdeelj Uitvoeringsregeling WNT.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.

Verklaring over de in hetjaarverslag opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
•
het, Organogram, Missie, Voorwoord;
•
de hoofdstukken: 'de AHK in 2018', 'Rapportage van de Raad van Toezicht', 'Rapportage van de
Hogeschoolraad', 'Bestuursverslag', 'Opleidingenaanbod en accreditaties', 'Onderzoek en
lectoraten', Studenten: kengetallen', 'Studenten: thema's', 'Personeel: sociaal jaarverslag 2018',
'Rechtsbescherming', 'Faciliteiten', 'De academies in 2018', 'Academie van Bouwkunst in 2018',
Academie voor Theater en Dans in 2018', 'Breitner Academie in 2018', 'Conservatorium van
Amsterdam in 2018', 'Nederlandse Filmacademie in 2018', 'ReinwardtAcademie in 2018',
'Master Kunsteducatie in 2018', 'Prijzen', 'Sponsors, donateurs en partners', 'adressen',
'Gegevens over de rechtspersoon', 'Colofon', 'Bijlage 1'; en
•
de Overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
•
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf
2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2018 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs, paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2018 en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.
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Beschrijving van oerantuioordelijkheden
dejaarrekening

met betrekking tot

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad txrn
toezicht uoor de jaarrekeninq
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van
die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling
in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het voornemen heeft om de
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze uerantusoordelijkheden uoor de controle txrn de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate, maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden
onze controleverklaring.

is opgenomen in de bijlage bij

Amsterdam, 26 juni 2019
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door drs. R.S.F. Loesberg RA
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Bijlage bij de controleverklaring
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•
het identificeren en inschatten van de risico's:
o
dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude;
o
van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansrnutaties,
die van materieel belang zijn;
•
het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
•
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doelom een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de onderwijsinstelling;
•
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening
staan;
•
het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij coneluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling
haar continuïteit niet langer kan handhaven;
•
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
•
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansrnutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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