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Missie van de AHK 
De samenleving kan niet zonder kunst en cultuur. Op die overtuiging is onderwijs en onderzoek aan de 
academies van de AHK gebaseerd. 
 
De artistieke en persoonlijke ontwikkeling van de student staat centraal in het intensieve onderwijs van de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De academies streven naar excellent opleiden. Dit streven 
en de internationale oriëntatie tekenen de ambitie van docenten, lectoren en studenten. De AHK streeft 
ernaar getalenteerde studenten het beste uit zichzelf te laten halen. 
 
De AHK kenmerkt zich door een keuze voor vakmanschap, voor het opleiden tot het hoogste niveau in de 
eigen discipline. Innovatie en experiment dagen vanuit die solide basis studenten uit om over grenzen 
heen te kijken en nieuwe wegen in te slaan. Samenwerking en maatschappelijke oriëntatie vormen 
belangrijke elementen in de vorming van studenten. 
 
Praktijkgericht, sociaalwetenschappelijk, ontwerpend en artistiek onderzoek - en daarmee het aanleren 
van een onderzoekende houding - is verweven in de opleidingen. Onderzoek in de kunsten biedt nieuwe 
inzichten en eigen methoden van onderzoek. Onderzoek is vanuit de aard van de AHK gericht op 
onderwijs, werkveld en samenleving. Veel onderzoek wordt samen met 
andere onderzoekers en instellingen gedaan en verbindt zich met maatschappelijke vraagstukken. De 
academies van de AHK zijn de laboratoria voor het werkveld van morgen. 
 
Afgestudeerden van de AHK zijn toonaangevend in hun vak en kunnen samenwerken met experts uit 
andere disciplines. De opleiding in hun vak geeft hen de basis om zich te ontwikkelen tot professionele 
leiders in het werkveld. Ze reflecteren en acteren op maatschappelijke uitdagingen vanuit hun creativiteit 
en vanuit een kritisch en sociaal bewustzijn. 
 
Urgente maatschappelijke thema’s vinden vertaling in het onderwijs en in het onderzoek in het besef dat 
kunst en cultuur in maatschappelijke vraagstukken een oplossend en innoverend vermogen hebben. Het 
vakmanschap en de vaardigheden van onze afgestudeerden stellen hen in staat daarin een verschil te 
maken. 
 
In de komende periode zijn globalisering, digitalisering, diversiteit, duurzaamheid, alsmede de 
samenhang in de stedelijke samenleving belangrijke thema’s. 
 

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) is een instelling voor hoger kunstonderwijs 
met zes autonome academies: de Academie van Bouwkunst, de Breitner Academie, het 
Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie en de 
Academie voor Theater en Dans. 
 
De Academies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten leiden zelfstandige 
internationaal georiënteerde kunstenaars, producenten, ontwerpers, creatieve professionals en 
kunstdocenten op. 
 
De Academies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten verzorgen bachelor - en 
masteropleidingen in de disciplines muziek, theater, dans, film, bouwkunst, erfgoed en 
(beeldende) kunst- en kunsteducatie. 
 
Amsterdam is de unieke omgeving waarin zich dit kan ontwikkelen, mede tegen de achtergrond 
van de internationale setting.  
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Voorwoord 
 
Tijdens de uitreiking van de AHK Eindwerkprijs – de prijs voor het beste afstudeerproject van een (groep) 
AHK-student(en) - op maandag 25 november 2019 sprak de juryvoorzitter de volgende lovende woorden: 
“Het maatschappelijk engagement van de AHK-studenten is groot. Of het nu gaat om de omgang met 
klokkenluiders, de gevoeligheden rondom erfgoed, het zoeken van intermenselijk contact en relaties, de 
problematiek in jeugdgevangenissen, de zoektocht naar rituelen, de verhalen van de kansarmen in onze 
samenleving, het vastleggen van uitstervende culturen of de alomtegenwoordigheid van marketing: in alle 
projecten tonen de studenten een enorme betrokkenheid bij de wereld om hen heen en de drang om dat 
aan een publiek te laten zien.” 
 
Dit jaarverslag verschijnt op een vreemd moment. Door de coronacrisis zijn onze studenten 
noodgedwongen thuis, krijgen zij zo goed als mogelijk online onderwijs en zijn zij en de docenten 
gedwongen om nieuwe manieren te vinden om hun betrokkenheid bij de wereld om hen heen aan de 
buitenwereld te tonen. De inventiviteit die ze daarbij laten zien roept grote bewondering op. Op allerlei 
manieren vinden ze (nieuwe) wegen om kunst te maken en tonen ze de grote innovatiekracht die 
voortkomt uit creatief denken.  
 
Dit jaarverslag bestrijkt een periode waarin er nog geen sprake was van enige coronadreiging. 2019 was 
een jaar met gebouwen die aan alle kanten bruisten van activiteit, met drieduizend studenten en ruim 
duizend medewerkers die elkaar vonden in theater- en concertzalen, ateliers, filmstudio’s, collegezalen, 
expositieruimten, werkplaatsen en in de publieke ruimte, waar het werk van onze studenten ook met 
grote regelmaat te bewonderen is. De energie die dat losmaakt hopen we snel weer te voelen. 
 
Het is duidelijk dat de komende periode ons voor grote uitdagingen stelt. De anderhalvemeterregel is 
voor de culturele sector een ingewikkelde en vaak onhaalbare eis. Dat dit van invloed gaat zijn op de 
manier waarop wij onderwijs kunnen geven, is evident. Met het oog daarop werken we hard aan 
oplossingen om ons fysieke onderwijs waar mogelijk op korte termijn weer aan te bieden, terwijl we 
tegelijkertijd verder zullen gaan met het ontwikkelen van onderwijs dat online kan worden aangeboden. 
 
Het is daarom goed te kunnen constateren dat de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten er goed 
voor staat, zoals blijkt uit dit jaarverslag. De kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek is hoog, getuige de 
prijzen die onze studenten winnen, de grote belangstelling onder aspirant-studenten, de positieve 
accreditaties en onderzoeksvisitaties. De organisatie is op orde, wat bevestigd is in een positief oordeel 
voor onze Instellingstoets Kwaliteitszorg. En ook de invulling van de Kwaliteitsafspraken heeft een 
positieve - en inmiddels door de minister bekrachtigde - beoordeling gekregen. De nieuwe uitdagingen 
treden we met zelfvertrouwen tegemoet. 
 
We zijn trots op alle studenten en medewerkers die de AHK maken tot wat zij is: een veelzijdige, 
creatieve, internationale en innovatieve hogeschool. Nu en in de toekomst. 
 
Bert Verveld en Annet Lekkerkerker 
College van Bestuur 
Juni 2020 
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De AHK in 2019 
 
Algemeen 
 
Kwaliteit is het woord dat in 2019 op alle niveau van de AHK centraal stond. Niet alleen in het continue 
streven naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs, maar bovenal in drie grote projecten die veel 
bestuurlijke aandacht vroegen: het concretiseren van nieuwe onderwijsprojecten in het kader van de 
Kwaliteitsafspraken, de Instellingstoets Kwaliteitszorg die de AHK in het najaar van 2019 doorliep en de 
kwaliteitszorg van het onderzoek, dat al in 2018 goede resultaten kende met de visitaties van drie 
lectoraten en in 2019 succesvol werd voortgezet. Deze projecten komen uitgebreid aan bod in de 
bestuurlijke terugblik over 2019. 
 
De AHK wist haar hoge ambitie- en kwaliteitsniveau ook in 2019 vast te houden. Dat bleek onder meer uit 
het succesvolle traject dat de AHK doorliep voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg en uit de beoordelingen 
van de Keuzegids 2020, die in oktober 2019 het merendeel van de AHK-opleidingen uitriep tot 
topopleiding. Het aantal aanmeldingen was onverminderd groot (ruim 5000, van wie er 926 toegelaten 
konden worden) en het niveau van de ingestroomde studenten hoog. Studenten en alumni van alle 
vakrichtingen wonnen vele belangrijke prijzen. De vooruitzichten op de arbeidsmarkt waren in 2019 goed, 
zoals bevestigd werd in de Kunsten-Monitor 2019, de enquête onder recent afgestudeerden die elk 
najaar wordt gehouden (zie hiervoor pagina 108).  
 
De financiële positie van de AHK blijf onveranderd gezond. Dat stelt de AHK in staat om belangrijke 
investeringen in extra onderwijsfaciliteiten te doen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs duurzaam 
te versterken. Zo namen in 2019 onder meer de ontwikkelingen op het Marineterrein een hoge vlucht. De 
AHK bouwt daar sinds 2018 aan een leeromgeving waar in hoogwaardige technologische omgevingen 
als de AHK MakerSpace en de VRAcademy het samenwerken van studenten van verschillende AHK 
academies wordt gestimuleerd en gefaciliteerd en waarin met studenten, publiek, partners en 
communityleden gewerkt wordt aan innovatie en cross-overs op het gebied van kunst, technologie en 
educatie. De gezonde financiële basis stelt ons ook in staat om de risico’s van de coronacrisis met 
vertrouwen tegemoet te zien en tegelijk een investeringsprogramma voor te nemen. 
 
De Raad van Toezicht van de AHK heeft Annet Lekkerkerker per 1 maart 2019 benoemd tot lid van het 
College van Bestuur. Daarmee is het CvB, dat sinds het vertrek van collegelid Bridget Kievits eenhoofdig 
was, weer voltallig. Met Annet Lekkerkerker heeft de AHK een ervaren bestuurder in huis gehaald met 
een groot netwerk in de kunsten. Voor haar komst naar de AHK was zij algemeen directeur van het 
Holland Festival, een van de meest vooraanstaande culturele festivals ter wereld. 
Per 1 maart 2019 ging tevens de tweede termijn in van Bert Verveld als voorzitter van het College van 
Bestuur. Deze termijn loopt, evenals die van Annet Lekkerkerker, tot 1 maart 2023. 
Met de komst van Annet Lekkerkerker is ook de portefeuilleverdeling van het College van Bestuur 
opnieuw bepaald. Bert Verveld is onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles onderzoek, 
financiën, control, (informatie)technologie en huisvesting. Annet Lekkerkerker beheert onder andere de 
portefeuilles onderwijs, studentenzaken, internationalisering, personeelsbeleid, diversiteit en sociale 
veiligheid. 
 
Van twee leden van de Raad van Toezicht, Tamara Monzón en Paul van Maanen, liep de 
benoemingsperiode in 2019 af. Beiden zijn herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot 25 maart 
2023. 
 
 
Terugblik op de bestuurlijke agenda 2019 
 
In het Strategisch Plan 2018-2023 zijn de ambities van de AHK voor een periode van zes jaar 
geformuleerd. In het Strategisch Plan zijn zeven thema’s gedefinieerd die uitgebreide bestuurlijke 
aandacht krijgen: diversiteit/inclusiviteit, arbeidsmarkt en werkveld, leven lang ontwikkeling, technologie 
en digitalisering, onderzoek, internationalisering en duurzaamheid. Naast deze thema’s stonden in 2019 
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twee grote projecten centraal op de bestuurlijke agenda: de Instellingstoets Kwaliteitszorg en de 
Kwaliteitsafspraken. Hieronder volgt eerst een toelichting op deze twee onderwerpen, vervolgens komen 
de thema’s uit het Strategisch Plan aan bod. 
 
Instellingstoets Kwaliteitszorg 
In 2013 doorliep de AHK met succes de eerste Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). Vanwege het aflopen 
van de termijn van de instellingsbeoordeling heeft de AHK in 2019 voor de tweede keer aan de ITK 
deelgenomen. 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’. 
 
De voorbereidingen voor de ITK zijn in 2018 van start gegaan onder leiding van een stuurgroep 
bestaande uit de voorzitter van het College van Bestuur (CvB), het hoofd van de afdeling Kwaliteit, 
communicatie en beleid (tevens projectleider) en de secretaris van het CvB. Een delegatie van twee 
academiedirecteuren was aangesloten bij de stuurgroep namens het directeurenteam, en een 
vertegenwoordiging van de Hogeschoolraad namens de hogeschoolbrede medezeggenschap. 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. Met deze groep is in 2019 intensief samengewerkt 
aan een zelfevaluatie, waarin de AHK zichzelf kritisch onder de loep nam op de vier door de NVAO 
geformuleerde standaarden. Deze zelfevaluatie, die besproken is met vertegenwoordigers uit alle lagen 
van de organisatie, diende als onderlegger voor de visitaties van het panel van de NVAO in het najaar 
van 2019. In de voorbereiding hebben studenten en externe stakeholders in verschillende vormen 
onderdeel uitgemaakt van het proces van gedachtevorming. In de besluitvorming waren 
medezeggenschap en toezicht uiteraard betrokken. 
 
De eerste serie bezoeken van het panel van de NVAO vond plaats op donderdag 19 en vrijdag 20 
september 2019. Deze bezoeken verliepen in een positieve en open sfeer. Bij de terugkoppeling na deze 
twee eerste dagen prees het panel de AHK om haar kwaliteit en innovatie. Ook werd gezien dat de AHK 
ambitieus is en gedreven. Daarnaast merkte het panel op dat er op meer gebieden door de academies 
wordt samengewerkt dan het van tevoren had verwacht. Aan het eind van de terugkoppeling formuleerde 
het panel een aantal onderwerpen die het nader wilde beschouwen bij de tweede serie bezoeken op 
woensdag 30 en donderdag 31 oktober. Op woensdag 30 oktober sprak het panel met 
vertegenwoordigers van de Reinwardt Academie en de Nederlandse Filmacademie over de 
kwaliteitszorg, het werkveld en integratie in de maatschappij, ondernemerschap en internationalisering. 
Op donderdag 31 oktober ging het panel dieper in op twee onderwerpen uit de zelfevaluatie: 
diversiteit/inclusiviteit en personeelsbeleid.  
 
Ook de tweede serie bezoeken van de NVAO verliep goed. Na afloop concludeerde het panel dat de 
AHK voldoet aan alle vier de standaarden van de ITK. Het instrumentarium voor borging van de kwaliteit 
is op orde en beantwoordt zowel aan externe ontwikkelingen als aan onderwijskundige eisen. Er is – 
binnen de afspraken op hogeschoolniveau - voldoende ruimte voor de academies om beleid naar de 
eigen context in te richten. De doelen en thema’s uit het Strategisch plan van de AHK komen terug bij de 
academies. Ook de monitoring van de kwaliteit en de risicobeheersing zijn op orde. Het panel deed ook 
nog drie aanbevelingen: creëer een sterker collectief lerend vermogen door op systematische wijze 
verbindingen te leggen tussen de initiatieven van de zes academies; maak meer gebruik van de kritische 
inbreng van de eigen leergemeenschap door de interne dialoog met studenten, medewerkers en het 
werkveld meer systematisch te organiseren; en verruim de facilitering van de medezeggenschap met het 
oog op de toegenomen verantwoordelijkheid daarvan, mede ingegeven door de Wet versterking 
bestuurskracht. De AHK neemt deze aanbevelingen ter harte en heeft hierop inmiddels de eerste stappen 
gezet. 
 
Het panel heeft deze uitkomsten verwoord in een positief adviesrapport dat in december 2019 
aangeboden is aan de NVAO. Inmiddels heeft de NVAO in het voorjaar van 2020 een positief besluit 
genomen, waardoor de instelling weer voor 6 jaar geaccrediteerd is, tot 23 februari 2026. 
 
Tijdens de ITK was de beoordeling van de Kwaliteitsafspraken als aparte trail opgenomen in het proces. 
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Hierover wordt in de volgende paragraaf beknopt en elders in dit jaarverslag uitgebreid gerapporteerd (zie 
pagina 38). 
 
Kwaliteitsafspraken 
Het proces rondom de Kwaliteitsafspraken heeft veel aandacht gevraagd op bestuurlijk en 
organisatorisch niveau, niet in het minst van de medezeggenschap (Hogeschoolraad en decentrale 
academieraden). De Kwaliteitsafspraken betreffen de aanwending van extra financiële middelen die de 
instellingen voor hoger onderwijs sinds 2018 ontvangen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 
en die zijn vrijgekomen als gevolg van het afschaffen van de basisbeurs in 2015. De afspraken zijn 
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.  
 
De ontwikkeling van projecten die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs is gestart in 
2018 met de bepaling van gezamenlijke uitgangspunten en daaruit voortvloeiende plannen. Het in 2018 
vastgestelde Strategisch Plan 2018-2023 diende hiervoor als onderlegger. Daarin is een hoofdstuk 
opgenomen waarin de prioriteiten voor de kwaliteitsafspraken zijn benoemd. Het strategisch plan is met 
brede inbreng vanuit alle interne en een aantal externe stakeholders tot stand gekomen.  
 
Een aantal projecten binnen de Kwaliteitsafspraken was in de jaren voor 2018 al gestart met financiële 
middelen die de AHK had vrijgemaakt en als voorinvestering op de Kwaliteitsafspraken heeft ingezet. In 
2019 heeft de AHK een grote slag gemaakt in het concretiseren van projecten en het betrekken van de 
belanghebbenden bij de besluitvorming over de plannen. Het proces dat de AHK in 2019 heeft doorlopen 
wordt uitgebreid toegelicht in de verantwoording van de Kwaliteitsafspraken elders in dit jaarverslag (zie 
pagina 38). 
 
De beoordeling van de plannen voor de Kwaliteitsafspraken door een extern panel was een aparte trail 
binnen de Instellingstoets Kwaliteitszorg en vond plaats op vrijdag 1 november. Het panel sprak met 
vertegenwoordigers van de hogeschoolraad en decentrale raden, met de Raad van Toezicht, met het 
College van Bestuur en met medewerkers van de academies over de plannen en over het proces waarin 
deze tot stand zijn gekomen. Voor de beoordeling van de Kwaliteitsafspraken gelden drie criteria: dragen 
de plannen bij aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en passen ze binnen de strategie van 
de hogeschool, is er voldoende draagvlak voor de plannen bij belanghebbenden, en zijn de plannen 
realistisch. Op alle drie criteria gaf het panel een positief advies aan de NVAO. Een positief advies van de 
NVAO volgde begin 2020, waarna de minister in het voorjaar het positieve besluit heeft genomen. Dit 
betekent dat de financiële middelen voor de plannen vanuit het ministerie gegarandeerd zijn tot en met 31 
december 2024, mits de AHK de projecten goed blijft evalueren en bijstellen in overleg met de 
medezeggenschap. 
 
Diversiteit en inclusiviteit 
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 onderwijs- en werkomgeving een voorwaarde 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. 
 
Nadat in 2018 de academies op basis van het AHK-brede diversiteitsbeleid eigen diversiteitsplannen 
hebben opgesteld, zijn in 2019 verschillende activiteiten ondernomen om deze plannen handen en 
voeten te geven. Veelal gebeurt dit door diversiteitstrainingen op maat aan te bieden aan specifieke 
groepen medewerkers. Daarnaast worden er activiteiten en evenementen georganiseerd waarin het 
thema uitgebreid aan de orde komt. Zo organiseerde de Nederlandse Filmacademie in januari en maart 
samen met de Internationale Filmschule Köln een conferentie met als thema Embracing diversity in 
European filmschools. Het doel van deze duo-conferentie was het thema diversiteit en inclusiviteit te 
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adresseren binnen de Europese filmscholengemeenschap, bewustwording te creëren en te leren van 
best & worst practices. Deze conferentie werd bezocht door meer dan 60 deelnemers uit 19 verschillende 
landen. Ook startte de Nederlandse Filmacademie een samenwerking met de Meervaart Studio in 
Amsterdam Nieuw-West om een diverse groep jongeren uit verschillende Amsterdamse wijken 
enthousiast te maken om aan de Filmacademie te studeren, en worden in het kader van het project ‘Wat 
is jouw verhaal’ studenten van de Filmacademie gekoppeld aan scholieren en MBO-studenten met als 
doel dat die laatsten hun (echt meegemaakte of fictieve) verhaal gaan delen en daarmee het filmvak 
leren kennen. De Breitner Academie organiseerde een soortgelijk initiatief met ‘Studio Breitner’, waarin 
leerlingen van uiteenlopende middelbare scholen en mbo-scholen gedurende tien middagen 
kennismaken met theorie, (nieuwe) technieken, materialen en actuele vormen van beeldende kunst. Het 
doel van Studio Breitner is het ontwikkelen van beeldend talent, het leren samenstellen van een portfolio 
en het bevorderen van de doorstroom naar het hbo. Daarnaast richt Studio Breitner zich ook op jongeren 
die minder snel in aanmerking komen met kunst. Studio Breitner startte in het voorjaar van 2019 met 
leerlingen van het IJburg College, IVKO, Damstede en CSB Amsterdam. In november 2019 volgde de 
tweede editie met zes middelbare scholen en twee mbo-scholen. 
 
Het Conservatorium van Amsterdam startte in september met de Associate Degree-opleiding Electronic 
Music onder de naam Amsterdam Electronic Music Academy (AEMA). Met deze op dancemuziek 
gerichte opleiding haalt het Conservatorium van Amsterdam een doelgroep binnen die normaliter niet de 
weg naar het Conservatorium weet te vinden. AEMA is daarmee zowel voor de studentenpopulatie als de 
diversiteit in muziekgenres een grote verrijking voor het Conservatorium van Amsterdam. 
 
Net als het Conservatorium van Amsterdam kent de Academie van Bouwkunst een grote populatie 
internationale studenten. Om de diversiteit die dat met zich meebrengt goed in de academie te 
integreren, ontwikkelde de Academie van Bouwkunst een aantal initiatieven. Vanuit de visie van een 
international classroom werden interdisciplinaire groepen studenten gevormd met verschillende culturele 
achtergronden, die in een veilige kleine omgeving van elkaar leren. Dit bevordert de sociale en culturele 
integratie. Eerstejaars studenten worden gekoppeld aan een academy buddy, die hen vertrouwd maakt 
met en wegwijs maakt op de academie. Ook organiseerde de Academie van Bouwkunst voor alle 
(internationale) AHK-studenten een After Academy: een open plek om in een ontspannen sfeer 
verbindingen tussen (internationale) studenten aan te moedigen, met gesprek, debat en games op een 
vrijdagmiddag. 
 
De Academie voor Theater en Dans organiseerde in september tijdens de introductietijd voor eerstejaars 
studenten speciale activiteiten die inclusiviteit als thema hadden. Hier werden nadrukkelijk ook studenten 
uit hogere jaren voor uitgenodigd. De activiteiten bestonden onder andere uit een Black Heritage tour per 
boot, de vertoning van de documentaire ‘I am not your negro’ over James Baldwin, workshops Spoken 
Word, HipHop en Music Producing en de theatervoorstellingen Black Memories (AYA) en Redo (IR 
Company). 
De Reinwardt Academie besteedde tijdens de Erfgoedarena’s, een serie debatten voor studenten, 
publiek, medewerkers en professionals, nadrukkelijk aandacht aan diversiteit en inclusiviteit, zowel bij de 
thema’s als bij de keuze voor sprekers en presentatoren. 
 
Ook in het personeelsbeleid wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan diversiteit en inclusiviteit. Door de 
toegenomen aandacht hiervoor hebben diverse academies, zoals de Reinwardt Academie en de Breitner 
Academie, in 2019 bij zowel het ondersteunend personeel als bij de docenten nieuwe medewerkers 
kunnen aannemen met een biculturele achtergrond. De Nederlandse Filmacademie is een samenwerking 
aangegaan met Young Global People, een organisatie die zich richt op cultureel diverse en zakelijke 
high-potentials. Hierdoor heeft de academie toegang heeft tot een netwerk van cultureel diverse 
hoogopgeleide mensen. De Academie voor Theater en Dans startte een speciaal traject om diversiteit 
binnen het docentencorps te bevorderen.  
 
Met het oog op de doorontwikkeling van het diversiteitsbeleid in de hele AHK zijn in 2019 de 
voorbereidingen gestart voor een uitgebreide diversiteitsscan, die in de eerste helft van 2020 uitgevoerd 
zal worden onder medewerkers en studenten. 
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Arbeidsmarkt en werkveld 
Om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt is een maatschappelijk bewustzijn van de waarde van kunst en 
cultuur van groot belang. Daarnaast zijn een ondernemende houding en kennis van ondernemerschap 
essentieel voor een succesvolle carrière in de kunsten. De uitkomsten van periodieke enquêtes onder 
afgestudeerden, de KUO-monitor, geven telkens aan dat onze afgestudeerden groot belang hechten aan 
scholing die de zelfstandige positie op de arbeidsmarkt ondersteunt. Alle academies besteden hier 
aandacht aan in de curricula van de diverse opleidingen. Om dit nog verder te versterken, is de AHK in 
2018 gestart met een aanbod van extra ondernemerschapscursussen voor studenten en alumni, 
ontwikkeld door de Academie voor Theater en Dans en beschikbaar gemaakt voor de gehele AHK. Dat 
aanbod is in 2019 verder uitgebouwd en binnen de context van de Kwaliteitsafspraken doorontwikkeld tot 
een ondernemerschapsplatform. Daarbinnen is in 2019 met veel succes de ZZP-cursus voor startende 
ondernemers opnieuw aangeboden. Hieraan deden 110 studenten en alumni mee. Nieuw aanbod 
bestond uit de serie masterclasses Boost Your Business, gericht op alumni die al iets verder in hun 
professionele ontwikkeling zijn. In drie masterclasses, elk verdeeld over twee dinsdagavonden, leerden 
de deelnemers over groei door internationalisering, slimme samenwerkingen en versterking van hun 
marktpositie. Deze masterclasses werden georganiseerd in samenwerking met de UvA Amsterdam 
Business School en werden gevolgd door 25 alumni. Tevens kon de AHK een helpdesk 
ondernemerschap aanbieden aan studenten door een samenwerking met het Center for 
Entrepreneurship van de Vrije Universiteit. Bij de helpdesk kunnen studenten en alumni terecht voor 
praktische hulp bij de verschillende fases van het ondernemerschap, informatie over belastingen, 
subsidies voor ondernemers of voor een brainstormsessie over het schrijven van een ondernemingsplan. 
Deze service van de Vrije Universiteit is beschikbaar voor AHK-studenten door een bijdrage van 
Innovation Exchange Amsterdam (IXA). 
 
Na een succesvolle samenwerking met de UvA, HvA en VU binnen het Amsterdam Center for 
Entrepreneurship in de periode 2013-2016 is de AHK in 2019 officieel partner geworden van het  
valorisatieprogramma IXAnext van het Innovation Exchange Amsterdam (IXA). IXAnext draagt bij aan de 
ondernemerschapscurssusen die de AHK ontwikkelt. Tevens ontwikkelde de Breitner Academie in 
samenwerking met de Vrije Universiteit een speciale blended cursus ondernemerschap voor 
(aankomend) kunstdocenten. 
 
De komende jaren zal ook ‘art advocacy’, het op overtuigende wijze 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. Vanuit dat oogpunt is vanuit de Breitner Academie, in 
samenwerking met de VU en met subsidie voor blended learning pilots entrepreneurship in het kader van 
het IXAnext-programma, een ‘blended’ module over art advocacy ontwikkeld. In dit vak komen zaken aan 
bod als nut en noodzaak van kunst, strategisch denken, handelen en schrijven, financiering en 
beïnvloeding, onderhandelings-, vergader- en pitchtechnieken en verbinding met maatschappelijke 
partners en netwerken. De module werd gedeeltelijk op de academie aangeboden en gedeeltelijk via een 
digitale leeromgeving. Naar aanleiding van de vraag ‘wie ben je als maker en hoe wil je met je werk naar 
buiten treden?’ maakten de studenten hiervoor een portfoliowebsite en een financieel overzicht. Wegens 
grote belangstelling is de capaciteit na de eerste editie uitgebreid van twaalf naar achttien studenten, 
voornamelijk vierdejaars. 
 
De AHK houdt scherp in de gaten aan welke competenties het werkveld behoefte heeft. De eisen vanuit 
het werkveld zijn van groot belang bij het starten van nieuwe opleiding en bij curriculumvernieuwingen. In 
dat kader heeft de Reinwardt Academie bij het ontwikkelen van een nieuwe bekostigde master op het 
gebied van cultureel erfgoed (geplande start september 2020) en bij de vernieuwing van de bachelor 
Cultureel Erfgoed een uitgebreide scan onder vijftig professionals uit de erfgoedsector en hun input 
meegenomen in de curriculumontwikkeling. Ook de nieuwe opleiding Expended Contemporary Dance 
(EDC) van de Academie voor Theater en Dans is ontwikkeld met het oog op de vergroting van kansen 
van dansers op de arbeidsmarkt. De studenten van deze opleiding volgden - samen met de studenten 
van de af te bouwen opleidingen Urban Contemporary en Moderne Theaterdans, het Artist in Residence-
programma ‘Training the future’, waarin de toekomst van de danseducatie centraal staat. 
De Academie van Bouwkunst heeft in 2019 het buitenschools curriculum laten evalueren door het 
onafhankelijke onderzoeksbureau Panteia. Dit bureau heeft onder andere gesprekken gevoerd met 
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betrokkenen in het werkveld, om te zien in hoeverre het buitenschools curriculum van de academie nog 
steeds voldoet aan de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Het rapport wordt verwacht in 2020. 
Daarnaast hebben de zes Nederlandse Academies van Bouwkunst in 2019 gezamenlijk de 
praktijkbeoordeling van de buitenschoolse curricula geëvalueerd, om te inventariseren welke onderlinge 
verschillen en overeenkomsten zich daarin voordeden. 
 
Leven Lang Ontwikkelen 
Het beroepenveld waarvoor de AHK opleidt, kenmerkt zich door voortdurende veranderingen. De 
kunstpraktijken worden steeds meer hybride en internationaler, en wijzigingen in het subsidiestelsel 
dwingen de kunstenaar steeds meer om óók ondernemer te zijn. Daarnaast leidt de AHK tot beroepen, 
denk aan dansers, waarin de afgestudeerde kunstenaar niet tot zijn pensioen werkzaam zal kunnen zijn. 
Voor de AHK-alumnus is het dus noodzaak zich continu te blijven bijscholen. 
 
Met het oog op een Leven Lang Ontwikkelen – van een vier naar een veertigjarig curriculum - ontwikkelt 
de AHK daarom een aanbod waarmee zij afgestudeerden duurzaam kan ondersteunen. Het in de 
paragraaf ‘Arbeidsmarkt en werkveld’ geschetste cursusaanbod op het gebied van het ondernemerschap 
is een voorbeeld hiervan. Ook biedt de AHK diverse verdiepende cursussen voor kunstdocenten, zoals 
Beroepskunstenaars in de Klas (BIK), CKV Verdiept (voor CKV-docenten), Ook kunstenaars koken met 
water (voor docenten in het primair onderwijs), de Post-HBO-opleiding Muziekeducatie (voor 
beroepsmusici die op hoog niveau willen lesgeven in het primair onderwijs), Muziekeducatie 3.0 (gericht 
op de veranderende didactiek in het muziekonderwijs, voor musici die lesgeven op een muziekschool of 
in een privépraktijk) en nascholingscursussen van het ArtechLab van de Breitner Academie (voor kunst- 
en bètadocenten, gericht op het ontwikkelen van interdisciplinair onderwijs op het snijvlak van kunst, 
wetenschap en technologie). Deze cursussen zijn in 2019 weer met veel succes aangeboden. De 
Reinwardt Academie organiseerde diverse trainingen Emotienetwerken en Erfgoedwijsheid voor 
museum- en erfgoedprofessionals en beleidsmedewerkers. De Master Kunsteducatie ondersteunde in 
2019 vijf alumni bij het publiceren van hun afstudeeronderzoek in een wetenschappelijk journal. 
De AHK onderzoekt tevens mogelijkheden om faciliteiten te creëren voor AHK-studenten en -alumni die 
in de startup-fase van hun beroepspraktijk zitten en interdisciplinair willen samenwerken met kunstenaars 
die al verder gevorderd in hun loopbaan zijn. De AHK wil bij deze faciliteiten ook communityleden van het 
Marineterrein betrekken. De AHK heeft het voornemen om deze faciliteiten in 2020 een fysieke plek op 
het Marineterrein te geven. 
 
Naast verdiepingstrajecten voor afgestudeerden ontwikkelt de AHK ook aanbod in de vorm van Associate 
Degrees (AD’s) waarmee het gat met het mbo verkleind wordt of waarmee in een leemte wordt voorzien. 
Zo kent de AHK sinds enige jaren de AD Technische Productie, waarbij talentvolle mbo’ers verder 
opgeleid worden voor technisch-leidinggevende functies bij theater, festivals en evenementen.  
Met de AD Amsterdam Electronic Music Academy (AEMA) springt de AHK in het gat tussen de 
muziekopleidingen en de Electronic Music-industrie. Terwijl Nederland een van de grootste leveranciers 
en meest succesvolle landen op het gebied van EDM (Electronic Dance Music) is, ontbrak een opleiding 
hiervoor op Nederlandse bodem. Het Conservatorium van Amsterdam brengt daar met de AD AEMA 
verandering in. Na een (onbekostigde) pilot van een jaar is de AD in 2019 geaccrediteerd en in 
september van start gegaan met negentien studenten, die een uitdagend curriculum volgen waarin nauw 
wordt samengewerkt met de industrie. 
Op het gebied van dans wordt momenteel gewerkt aan een Associate Degree Klassiek Ballet. Omdat een 
danscarrière fysiek dermate belastend is dat dansers halverwege de dertig al voorbij hun top zijn, is het 
van belang dat ze al zo jong mogelijk het werkveld kunnen betreden. Studenten van de AD kunnen na 
twee jaar uitstromen naar het werkveld, maar er ook voor kiezen door te studeren en in te stromen in het 
derde jaar van de bacheloropleiding. Ook is het mogelijk om na een aantal jaren werkervaring alsnog in 
te stromen in het derde jaar van de bachelor. Een besluit van de NVAO met betrekking tot deze AD wordt 
verwacht in 2020. 
De Academie voor Theater en Dans is tevens een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om een 
Associate Degree Urban Dans te starten in de samenwerking met het MBO. Dit traject wordt in 2020 
vervolgd. 
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Technologie en digitalisering 
 
Ontwikkeling Marineterrein 
Sinds 2018 ontwikkelt de AHK op het Marineterrein in Amsterdam een leeromgeving waarin met 
studenten, publiek, partners en leden van de Marineterrein-community gewerkt wordt aan innovatie en 
cross-overs op het gebied van kunst en educatie. De eerste stap hierin was de opening in september 
2018 van de VRAcademy, waar studenten van alle academies van de AHK kunnen experimenteren met 
virtual, augmented en mixed reality. In 2019 werd in hetzelfde gebouw op het Marineterrein, Gebouw 027, 
de AHK MakerSpace geopend. Hier wil de AHK haar studenten ruimte bieden om te ontwerpen, te maken 
en te experimenteren met nieuwe technologieën (3D-printers), technieken, machines (lasersnijders, CNC 
freesmachines) en materialen voor bijvoorbeeld maquettes, modellen, decors en installaties. De 
MakerSpace is in september 2019 in gebruik genomen. In het najaar zijn vervolgens de eerste stappen 
gezet om in Gebouw 024 een kunst- en technologielab te ontwikkelen, waarin initiatieven rond de thema’s 
ArtSciences, sociaal engagement en educatie ontplooid zullen worden. Tevens wordt gekeken of de in de 
paragraaf ‘Leven Lang Ontwikkelen’ genoemde faciliteiten voor AHK-afstudeerders een plek kunnen 
krijgen op het Marineterrein. Beide initiatieven worden verder uitgewerkt en naar verwachting 
gerealiseerd in 2020. 
 
Overige technologische ontwikkelingen 
De AHK wil een leidende rol spelen op het gebied van de ArtSciences: het snijvlak waar kunst, 
wetenschap en techniek samenkomen. Het ArtechLAB van de Breitner Academie en het Lectoraat 
Kunsteducatie vormen hierin belangrijke pijlers. In het ArtechLAB komen kunst, techniek en wetenschap 
bij elkaar met als doel kunst- en techniekonderwijs te vernieuwen. Het Lectoraat Kunsteducatie 
ontwikkelde met financiële steun van SIA het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van kunst, 
wetenschap en technologie. Het doel van het platform is leerlingen en studenten vanuit verschillende 
kennisdomeinen te stimuleren om samen op zoek te gaan naar nieuwe manieren van leren en het 
oplossen van problemen. In mei 2019 organiseerde het platform de conferentie Arts ♥ Sciences in 
Amsterdam, waar kunstenaars, wetenschappers, technici en docenten uit verschillende sectoren en 
disciplines kennis en ervaringen uitwisselden. Daar werd ook de onderzoeksagenda over ArtsSciences-
onderwijs gepresenteerd. Het ArtechLAB en het Lectorenplatform ontwikkelden samen een openbare 
bronnenbank voor leerlingen en docenten: www.artsciencedatabase.com. 
 
De Academie voor Theater en Dans geeft met het ID Lab (Interdisciplinair Digitaal Laboratorium) de 
nieuwste digitale en technologische ontwikkelingen een plek binnen de academie. Het ID Lab presenteert 
met grote regelmaat openbare lezingen over actuele technologische en digitale ontwikkelingen.  
Het IDlab is tevens een vrijplaats voor interdisciplinaire samenwerking rondom technieken als 
videomapping, augmented reality en gametechnologie. In de zomer van 2019 werd het IDLab compleet 
heringericht, waardoor de ruimte nog beter geoutilleerd is als presentatieruimte en als studio om 
onderwijs te verzorgen. Een flexibel grid met meervoudige carré’s en ingebouwde bekabeling werd 
aangebracht. 
 
Binnen het Lectoraat Film van de Nederlandse Filmacademie is sinds 2019 transdisciplinair kunstenaar 
Vesna Petresin te gast als Artist in Residence. Zij onderzoekt met studenten door middel van lezingen, 
experimenten en hackathons, onder meer in samenwerking met het ID Lab van de Academie voor 
Theater en Dans, hoe je publiek kunt onderdompelen in de ervaring van extended media (virtual, 
augmented en mixed reality). Tijdens de hackathon in september, waarin studenten gedurende een 
weekend intensief aan een opdracht werkten, creëerden de deelnemers een concept en storyboard voor 
een wandeling op basis van extended media in Amsterdam-Noord. De locatie strekte zich uit van de 
aanlegsteiger van de pont aan de Buiksloterweg tot het Eye Museum en de omgeving van het Shell-park 
en Wasteland.  
 
Digitalisering van het onderwijs 
Het onderwijs aan de AHK wordt steeds meer ondersteund met digitale toepassingen. In 2019 is Teams 
for Education geïmplementeerd, waarin studenten en docenten in een online omgeving kunnen 
samenwerken. Het is mogelijk om in Teams for Education lessen aan te bieden en te volgen, bestanden 
te delen, opdrachten in te leveren en te communiceren. De Breitner Academie heeft in 2019 grote 
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stappen gezet om hiermee te werken. Voor opleidingen met een sterke audiovisuele component beschikt 
de AHK over Kaltura, een videoportal voor het opnemen en archiveren van colleges, kennisclips, 
examens, eindwerken, voorstellingen, films etc. Doordat het platform een uitgebreide mogelijkheid tot 
metadatering en instellen van gebruikersrechten heeft, is het ook goed geschikt voor het opslaan en 
aanbieden van cursussen en daarmee voor blended onderwijs. Ook gebruiken enkele academies van de 
AHK het platform Leerpodium als digitale leeromgeving. Daarin krijgen studenten online taken en 
opdrachten en kan gewerkt worden aan het creëren van een digitaal portfolio. 
Het Conservatorium van Amsterdam creëert via CvA Online een groeiend aanbod aan online 
muziekeducatie. CvA Online bestaat uit online cursussen, een-op-een lessen via videoconferencing en 
de mogelijkheid om masterclasses live via internet bij te wonen. Zo kunnen studenten vanaf praktisch 
elke plek op de wereld begeleiding krijgen van de docenten van het Conservatorium van Amsterdam. 
Door middel van het videoconferencing-systeem Polycom kunnen docenten en studenten nu realtime 
vanuit verschillende werelddelen met elkaar musiceren en kennis uitwisselen. 
 
Onderzoek 
 
Kwaliteitszorg Onderzoek 
Het onderzoek aan de AHK wordt uitgevoerd binnen acht lectoraten. Deze zijn vrijwel allemaal binnen 
een academie gepositioneerd, dicht bij het onderwijs. Het lectoraat Kunsteducatie is 
academieoverstijgend en werkt nauw samen met de bachelor-docentenopleidingen van de AHK en de 
Master Kunsteducatie. 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. In dat kader werd in 2018 van drie lectoraten (Kunsteducatie, Muziek 
en Cultureel Erfgoed) de kwaliteit van het onderzoek geëvalueerd. Alle drie ontvingen zij de hoogst 
haalbare beoordelingen. In 2019 werden de overige lectoraatprogramma’s geëvalueerd: Film, DAS 
Research en de drie lectoraten van de Academie van Bouwkunst. Ook zij ontvingen de hoogst haalbare 
resultaten. Het beoordelende panel had complimenten voor de doorwerking van het onderzoek in het 
onderwijs en voor de relatie met de disciplines en het werkveld. Als aandachtspunten gaf het panel mee 
dat de lectoraten klein qua omvang zijn en dat het daarom soms lastig is de focus vast te houden, 
waardoor fragmentatie dreigt. De AHK pakt deze aandachtspunten op. Om de kansen met onderzoek en 
de doorwerking ervan in onderwijs, werkveld en maatschappij te vergroten, werkt de AHK momenteel aan 
een onderzoekstrategie voor de periode 2020-2025, die naar verwachting in 2020 wordt gepresenteerd. 
 
Lectorenplatform OKWT 
Het Lectoraat Kunsteducatie heeft het initiatief genomen tot de oprichting van het Lectorenplatform op het 
snijvlak van onderwijs, kunst, wetenschap en technologie (OKWT): de zogeheten ArtSciences. Lectoren 
Emiel Heijnen en Melissa Bremmer zijn penvoerder en bundelden de krachten met CLICKNL en de 
lectoren Anna Hotze (Hogeschool iPabo), Michel van Dartel (AVANS Hogeschool), Hanno van Keulen 
(Windesheim Flevoland), Janine Stubbe (Codarts), Rutger van de Sande (Fontys Hogescholen), Liesbeth 
Noordegraaf-Eelens (Codarts) en Daniëlle Arets (Design Academy). Het lectorenplatform wordt sinds 
2019 financieel ondersteund door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, onderdeel 
van NWO. 
Het doel van het platform is om leerlingen en studenten vanuit verschillende kennisdomeinen te 
stimuleren samen op zoek te gaan naar nieuwe manieren van leren en het oplossen van problemen. Om 
dit doel te bereiken zet het platform in op het actualiseren van leerinhouden van de kunst- en bètavakken 
en hoe ze elkaar in onderlinge interactie kunnen versterken: van funderend tot beroepsonderwijs. Het 
lectorenplatform organiseerde in 2019 de conferentie Arts ♥ Sciences en presenteerde haar 
onderzoeksagenda. 
 
ARIAS 
De AHK maakt deel uit van ARIAS, het Amsterdam Research Institute for the Arts and Sciences. Op dit 
mede door de AHK geïnitieerde platform werken de AHK, de UvA, de Vrije Universiteit, de Hogeschool 
van Amsterdam en de Gerrit Rietveld Academie samen aan onderzoek in en naar de kunsten. Het 
netwerk brengt onderzoekers binnen de 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 
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van PhD-onderzoek. ARIAS richt zich daarbij op drie hoofdthema’s: ‘Arts & the City’, ‘Arts & Health’, ‘Arts 
& Education’. Nienke Scholts, die als onderzoeker deel uitmaakt van DAS Research van de Academie 
voor Theater en Dans, is aan ARIAS verbonden als programmamanager. Collegevoorzitter Bert Verveld 
maakt deel uit van het bestuur van ARIAS. 
 
City Deal Kennis Maken 
In het kader van de City Deal Kennis Maken is in Amsterdam in samenwerking tussen de Gemeente 
Amsterdam en de kennisinstellingen Open Research Amsterdam opgericht, een online platform waarop 
de gemeente, kennisinstellingen en partners in de metropoolregio Amsterdam de resultaten van 
onderzoek met betrekking tot Amsterdam en stedelijke problematiek met elkaar delen. De AHK is partner 
in de City Deal Kennis Maken. Oorspronkelijk zou het platform medio 2019 publiek toegankelijk worden. 
Vanwege extra eisen op het gebied van veiligheid en auteursrechten is de openstelling van het platform 
echter uitgesteld tot voorjaar 2020. De aanjager van het platform is de Chief Science Officer van de 
Gemeente Amsterdam. 
 
Internationalisering 
De werkvelden waartoe de opleidingen van de AHK de studenten opleiden, zijn steeds meer 
internationaal georiënteerd. Een internationale dimensie is tijdens de studie daarom van groot belang. 
Alle academies van de AHK bevinden zich in de internationale context die de stad Amsterdam biedt, 
maar dat alleen is niet voldoende. Mede daarom verwelkomt de AHK ieder jaar een groot aantal 
studenten uit het buitenland binnen haar muren. Circa 30% van het totale aantal studenten heeft de niet-
Nederlandse nationaliteit. De AHK heeft hierbij geen groeidoelstelling: de AHK selecteert op kwaliteit, niet 
op kwantiteit, ook bij de buitenlandse studenten. Alle academies onderhouden verder nauwe banden met 
partnerinstellingen in het buitenland om de studenten een internationale ervaring te kunnen aanbieden. 
Zo gingen studenten van de Breitner Academie in het kader van het Erasmus+-programma op 
uitwisseling met Beit Berl College in Tel Aviv en het Pratt Institute in New York. De Nederlandse 
Filmacademie ontplooide nieuwe samenwerkingen met onder meer de filmscholen van München (voor 
Regie en Productie) en van Brussel (voor Productie en Scenario), terwijl samenwerkingen met netwerken 
als GEECT en CILECT en instellingen als de Beijing Film Academy werden gecontinueerd. Studenten 
van de Master Kunsteducatie verzorgden samen met lector Kunsteducatie Emiel Heijnen lessen aan de 
nieuwe Permea-master van het Centre del Carme in Valencia.  
 
Het Conservatorium van Amsterdam startte in samenwerking met gerenommeerde instellingen als het 
Berklee Global Jazz Institute, de School of Jazz and Contemporary Music van The New School in New 
York, het Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en de Siena Jazz Academy 
het netwerk GAIA (Global Association for Interconnective Arts), waarin jonge musici tot ambassadeurs 
voor de jazz worden benoemd. Met de conservatoria van Amsterdam, Berlijn, Kopenhagen, Parijs en 
Trondheim werd de internationale masteropleiding EUjam gestart voor getalenteerde hedendaagse jazz-
artiesten. Tevens startte begin 2019 een samenwerking tussen het Conservatorium van Amsterdam en 
de School of Jazz at The New School of New York op het gebied van uitwisselingen van studenten, 
ensembles en docenten, projecten, masterclasses en curriculumontwikkeling. Het CvA is lid van de 
Europese organisatie voor conservatoria AEC, de Association Européenne des Conservatoires, 
Académies de Musique et Musikhochschulen. 
 
De Reinwardt Academie verzorgde samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) de 
internationale zevendaagse training ‘Sharing Stories on Contested Histories’ verzorgd voor 
erfgoedprofessionals uit Brazilië, India, Indonesië, Japan, Rusland, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Suriname, de 
Verenigde Staten en Nederland. Deze training komt voort uit de behoefte aan meer expertise in de 
omgang met betwist erfgoed en onderzoekt hoe dit erfgoed vanuit meerdere perspectieven kan worden 
belicht. 
 
De Academie voor Theater en Dans maakt deel uit van École Des Écoles, een transdisciplinair netwerk 
van Europese scholen voor podiumkunsten in het hoger onderwijs. De scholen ondersteunen elkaar bij 
de ontwikkeling van curricula, delen hun ervaringen met moderne onderwijs- en leermethoden en richten 
zich op gezamenlijk onderzoek en reflectie over het theater van de toekomst. Het afgelopen jaar werd 
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onder meer gewerkt aan het versterken van de mogelijkheden voor uitwisseling tussen docenten van 
Europese theaterscholen. 
 
De AHK is lid en founding member van de Europese organisatie voor kunsthogescholen: de European 
League of Institutes of the Art (ELIA). Het internationale netwerk van de academies van de AHK is enorm. 
Zie voor een overzicht van alle partnerinstellingen van de academies pagina’s 135 t/m 141. 
 
Duurzaamheid 
De AHK voert een duurzaam beleid in de bedrijfsvoering. Dat komt onder andere tot uitdrukking in het 
inkoopbeleid, waarvoor de AHK een eigen Richtlijn duurzaam inkopen heeft opgesteld. Er gaat veel 
aandacht uit naar milieubewuste inkoop en productie van energie. De AHK wekt jaarlijks 9% van haar 
totale energieverbruik zelf op door middel van zonnepanelen en scoort daarmee ver boven het landelijk 
gemiddelde van 3%. Tevens is de AHK voor een deel eigenaar van het Lange Termijn Energie 
Opslagsysteem (LTEO) van het Oosterdokseiland. Het gebouw van het Conservatorium van Amsterdam 
is daarop aangesloten. Door dit systeem van ondergrondse warmte- en koude opslag wordt de CO2-
uitstoot van het complete Oosterdokseiland met 65% gereduceerd. De AHK zet in op de reductie van 
energiegebruik door de omschakeling naar LED-verlichting. Zo is in 2019 bij de Academie voor Theater 
en Dans LED-theaterverlichting aangeschaft en zijn bij de Nederlandse Filmacademie veel reguliere 
lichtbronnen omgezet naar LED. 
 
Ook in breder verband zet de AHK zich in voor duurzaamheid. De AHK heeft in 2019 daartoe samen met 
de andere Nederlandse hogescholen de Sustainable Development Goals (SDG), oftewel de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ondertekend. De Verenigde Naties willen met de 17 
doelen de wereld in 2030 tot een betere plek maken. Ze richten zich hiermee onder andere op 
armoedebestrijding, gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater. De AHK vindt het belangrijk om hier 
aan deel te nemen en richt zich met name, ook al voordat de SDG werden geïntroduceerd, op de 
volgende vijf onderwerpen: kwaliteit van het onderwijs, gendergelijkheid, vermindering van ongelijkheid, 
duurzame steden en gemeenschappen en klimaatactie. 
 
Op 6 november 2019 organiseerde de AHK de Energiedag Hogescholen. Tijdens dit evenement was er 
aandacht voor de realisatie van de doelstellingen van het Klimaatakkoord binnen het hbo. Centraal 
stonden de plannen waarin wordt toegewerkt naar CO2-neutrale onderwijsgebouwen. Voor deze 
kennisdag waren vertegenwoordigers van alle hbo-instellingen in Nederland aanwezig, onder wie 
energiecoördinatoren en vastgoedprofessionals. 
 
Op verschillende plekken komt duurzaamheid als thema terug in onderzoek en onderwijs van de AHK, 
onder andere bij de lectoraten van de Academie van Bouwkunst in de lectoraten High-Density Energy 
Landscapes en Architectuur & Circulair Denken. 
 
 
Overige bestuurlijke onderwerpen 
 
Versterking medezeggenschap  
Nadat eerder AHK-brede faciliteitenregelingen waren opgesteld voor de Hogeschoolraad en de 
academieraden, is dit proces met de vaststelling van een AHK-brede faciliteitenregeling voor de 
opleidingscommissies in 2019 afgerond. Alle faciliteitenregelingen voldoen aan de cao, met de 
toevoeging dat voor alle leden – inclusief de studentleden – geldt dat de bezoldiging plaatsvindt in schaal 
8 of hoger. Hiermee ligt het ‘uurloon’ voor studenten in de medezeggenschap aanzienlijk hoger dan het 
landelijk gemiddelde.  
 
Omdat de inzet van de opleidingscommissies per academie verschilt, kent de faciliteitenregeling voor de 
opleidingscommissies de mogelijkheid om een aangepaste vergoeding vast te stellen, op basis van een 
gezamenlijke afspraak tussen opleidingscommissie en directeur aan het begin van het jaar.  
 
In het kader van de versterking bestuurskracht en de aanbevelingen uit de Instellingstoets Kwaliteitszorg 
zal in 2020 verder gekeken worden naar onder andere de ondersteuning van de medezeggenschap. 
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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.  
Ook op academieniveau wordt veel samengewerkt in netwerken, binnen het eigen werkveld of de 
discipline.  
 
De belangrijkste netwerken op hogeschoolniveau waarvan de AHK in 2019 deel uitmaakte zijn ARIAS, de 
City Deal Kennis Maken, het lectorenplatform OKWT (alle drie zijn reeds beschreven in de paragraaf over 
Onderzoek, zie pagina 15) en IXAnext (zie paragraaf Arbeidsmarkt en werkveld, pagina 12). Ook speelt 
de AHK een actieve rol in ACIN, het Amsterdam Creative Industries Netwerk, en is zij betrokken bij 
Campus Amsterdam. Beide netwerken 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 (ACI) 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. CvB-lid Annet 
Lekkerkerker is voorzitter van het ACI. 
 
ACIN - Centre of Expertise 
Het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) is een in 2013 opgericht Centre of Expertise van 
AHK, HvA en Inholland. Vanaf 2019 maakt ook de Gerrit Rietveld Academie als aspirant-lid deel uit van 
ACIN. 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. Deze netwerkfunctie 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 bekostiging van de Centres of Expertise is in 2019 gewijzigd: de rijksbijdrage wordt nu rechtstreeks 
ontvangen door de deelnemende instellingen zelf en niet meer door de penvoerder. De stuurgroep van 
ACIN heeft besloten om het Centre of Expertise voort te zetten op basis van een gezamenlijke 
investering en gelijkblijvende uitgangspunten. Ook het gezamenlijk ondersteunend bureau wordt in stand 
gehouden.  
De stuurgroep kwam in 2019 drie keer bijeen, waarbij zij zich onder meer gebogen heeft over een 
herijking van de uitgangspunten voor ACIN voor de komende jaren. De directeur van ACIN, Matthijs ten 
Berge, heeft ACIN verlaten. Het bestuur heeft in 2019 de werving uitgezet voor een opvolger, die in 2020 
de structuur van ACIN opnieuw onder de loep zal nemen. 
 
De AHK neemt met drie creative tech labs deel aan het ACIN: het Heritage Lab, het ArtechLab en de 
VRAcademy. Naast de labs zijn uit ACIN de Knowledge Mile en Campus Amsterdam 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 was ‘Straatwaarden’, een meerjarig onderzoek waarin de 
omgang met erfgoed in de publieke ruimte werd onderzocht door docenten, onderzoekers, studenten, 
erfgoedprofessionals en gebruikers/bewoners. ‘Straatwaarden’ werd op 22 mei 2019 in Pakhuis de 
Zwijger afgesloten met een presentatie van de tweede ‘Straatwaarden’-publicatie: ‘Meer straatwaarden: 
Een pleidooi voor erfgoedmaken als engagement.’ De vraag die centraal stond was: wie bepaalt wat 
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erfgoed is in een tijd van veranderende verhoudingen tussen burger, overheid en leefomgeving? Aan het 
woord kwamen onderzoekers en auteurs Riemer Knoop en Michiel Schwarz, Sabrina Lindemann, urban 
curator in bedrijvengebied de Binckhorst (een van de twee casussen in het boek), HvA-lector en 
onderzoekspartner Martijn de Waal, bouwbiograaf Jobbe Wijnen en ontwerper Joost Beunderman. Ook 
was er een panelgesprek met Esther Agricola (directeur Ruimte en Duurzaamheid gemeente 
Amsterdam), Karin Westerink (hoofd Monumenten en Archeologie gemeente Amsterdam), Teun van den 
Ende (Platform VOER) en Charlot Schans (STIPO) over het belang van verbindingen met de 
samenleving. De publicatie ‘Meer straatwaarden’ is te downloaden vanaf de site van de Reinwardt 
Academie. 
 
Naast ‘Straatwaarden’ richt het Heritage Lab zich ook op ‘Emotienetwerken’, een onder leiding van 
Hester Dibbits (lector Cultureel Erfgoed) en Marlous Willemsen (directeur Imagine IC) ontwikkelde nieuwe 
methode die professionals, scholieren, studenten en anderen helpt om ‘erfgoedwijs’ te worden. Studenten 
van de Reinwardt Academie ontwikkelden in dit kader tools die ingezet kunnen worden voor 
erfgoededucatie. De tools moeten inzichtelijk maken hoe erfgoeditems en de daaraan gekoppelde 
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. In het onderzoek naar 
emotienetwerken werkt de Reinwardt Academie samen met Erasmus Universiteit Rotterdam (penvoerder, 
lector Hester Dibbits is als hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit), Imagine IC, het LKCA, 
WAAG, Museum Gouda en CED-groep. De Nationale Wetenschapsagenda is medefinancier van 
Emotienetwerken.  
 
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 2019 organiseerde 
ArtechLab Amsterdam een workshops, inspiratiesessies, trainingen en cursussen voor 
onderwijsprofessionals, beleidsmakers en studenten die in hun werk of studie kunst, wetenschap en 
technologie willen integreren. Ook ontwikkelde het ArtechLAB samen met het Lectorenplatform Onderwijs 
op het snijvlak van kunst, wetenschap en techniek aan een openbare bronnenbank voor leerlingen en 
docenten: www.artsciencedatabase.com. 
 
VRAcademy 
De VRAcademy is een initiatief van de afdeling Immersive Media (IMVFX) van de Nederlandse 
Filmacademie. De VRAcademy is in 2017 gestart met als doel om innovatie en kruisbestuiving tussen 
educatieve instellingen en het bedrijfsleven te stimuleren. Studenten van alle academies van de AHK 
kunnen op de VRAcademy kennismaken met de nieuwste technieken, zoals VR, AR en Mixed Reality 
door middel van samenwerking. Ze ontwikkelen concepten buiten de gevestigde structuren en 
onderzoeken daardoor wat die nieuwe technieken binnen hun eigen vakgebied kunnen betekenen. 
De VRAcademy heeft onderdak bij en is onderdeel van VRBASE op het Marineterrein. Deze incubator 
richt zich op het ondersteunen van start-ups en freelancers op het gebied van VR en AR (virtual en 
augmented reality) en zoekt samenwerking op binnen de creatieve industrie in Amsterdam. 
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 ontwikkelt zich to hét innovatiedistrict van Amsterdam 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 
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gebied van Duurzaamheid, en de Green Knowledge Mile. 
 
Campus Amsterdam 
Campus Amsterdam is een door ACIN opgericht virtueel kennisnetwerk dat alle innovatiedistricten, 
campussen, labs en hubs in de kennisregio Amsterdam met elkaar verbindt. Het netwerk heeft als doel 
de regio Amsterdam op de kaart te zetten als internationaal toonaangevende kennisregio, kennis te delen 
over de wijze waarop diverse grote en kleine kennisgebieden zich effectief kunnen organiseren en 
onderlinge samenwerking te stimuleren tussen de diverse innovatiecommunity's.  
 
Naast ACIN onderzoekt de AHK mogelijkheden voor een tweede centre of expertise op het gebied van 
ArtSciences, in aanvulling op het door de AHK ontwikkelde lectorenplatform op dat gebied.  
 
Studentenwelzijn 
Studentenwelzijn is voor de AHK doorlopend een belangrijk aandachtspunt. Met het oog daarop, en op 
basis van feedback van studenten, is er binnen de Kwaliteitsafspraken een groot project gestart om 
studentenwelzijn te versterken, met initiatieven die uitgewerkt worden op academieniveau én op 
hogeschoolniveau. Een van deze initiatieven is de ontwikkeling van een zorgadviesteam (ZAT) zoals dat 
ook in andere onderwijssectoren bestaat. Het doel is om de verschillende vormen van zorg voor 
studenten die de AHK nu (op academieniveau) kent, beter op elkaar te laten aansluiten, en sneller te 
kunnen signaleren en doorverwijzen. Het ZAT start als pilot bij de Academie voor Theater en Dans en zal 
bij succes uitgerold worden over de andere academies. 
 
Als onderdeel van totale project is in 2019 een uitgebreid traject gestart om de informatie over 
studentenwelzijn en toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren. Alle informatie over studeren met 
een functiebeperking is opnieuw tegen het licht gehouden, herschreven en op het intranet, de website, in 
studiegidsen en in informatiefolders beter geordend. Tevens wordt vanaf nu de term ‘inclusief onderwijs’ 
gehanteerd, omdat studentenwelzijn ook draait om toegankelijkheid van het onderwijs voor iedereen met 
talent en het onderwerp daarmee breder is dan alleen studeren met een beperking. Tevens zijn de 
voorbereidingen getroffen voor een uitgebreide scan van het studentenwelzijn, die in 2020 zal 
plaatsvinden in samenwerking met het Expertisecentrum inclusief onderwijs.    
 
Ook de informatie over de vertrouwenspersonen op het intranet en de AHK-website is in 2019 opnieuw 
beschreven, verhelderd en beter vindbaar gemaakt. Er is een nieuwe folder voor de 
vertrouwenspersonen gemaakt, waarmee zij beter zichtbaar zijn in de organisatie. 
 
De AHK heeft een uitgebreide set reglementen op het gebied van sociale veiligheid. Tevens beschikt de 
AHK over een goed netwerk van vertrouwenspersonen, studentendecanen en een studentencoach die 
studenten terzijde staan bij onder meer mentale en fysieke problemen. De Hogeschoolraad kent een 
commissie integriteit die op regelmatige basis met het College van Bestuur in gesprek gaat over 
onderwerpen rondom integriteit in het onderwijs en op de werkvloer en het studentenwelzijn. De 
vertrouwenspersonen spreken tenminste één keer per jaar met het College van Bestuur over hun 
bevindingen en kunnen dan gesignaleerde trends (indien aanwezig) aan de orde stellen. 
 
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/aankoop kunnen voor zover nu voorzienbaar, uit eigen middelen worden gefinancierd.  
 
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. 
De kwaliteitsafspraken AHK zijn in de eerste maanden van 2020 door de minister goedgekeurd. De 
uitvoering daarvan is met overtuiging ter hand genomen. Op dit moment is uiteraard wel de vraag aan de 
orde op welke wijze Covid-19 invloed heeft op de inhoud en de wijze van uitvoering van de projecten. 
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Daar waar noodzakelijk en wenselijk zal de AHK - in goede afstemming en samenspraak met de 
medezeggenschap - de activiteiten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en/of deze zelfs 
gebruiken om daar beter op in te spelen. 
 
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’ 
(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 tot nu toe vooral voordeden in de financiering door het Rijk of 
door bewegingen in de studentenaantallen. Dat is in essentie niet veranderd, maar de corona-crisis 
brengt in ieder geval op korte termijn wel nieuwe risico’s met zich mee. In de continuïteitsparagraaf (zie 
pagina 43 e.v.) wordt hier uitvoeriger op ingegaan.  
 
COVID-19 
 
Voor zover wij nu kunnen overzien, zal de invloed van de coronacrisis op de omvang van de instroom 
beperkt zijn. Wel verwachten wij een wijziging van de samenstelling van de instroom: minder instroom 
vanuit niet-EER. Als gevolg van de gemiddeld grote belangstelling voor onze opleidingen verwachten wij 
deze aantallen te kunnen compenseren met instroom van binnen de EER. Vanwege de T-2 systematiek 
zal dit tijdelijk een kleine inkomstendaling betekenen.  
  
De opleidingen die hoofdzakelijk instroom vanuit Nederland kennen, zullen naar onze verwachting weinig 
krimpen of groeien.  
 
Een onzekere factor is of bij de herinschrijvers een belangrijk deel van de studenten die afkomstig zijn uit 
het buitenland de studie zal staken of uitstellen. Daar bestaat nu nog geen zicht op. Indien dat zich 
voordoet, verwachten wij geen groot effect. Bovendien zal dat leiden tot een geringere druk op de fysieke 
infrastructuur, hetgeen komend jaar welkom zal zijn. 
 
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. 
 
Bekostiging 
 
Op dit moment loopt het onderzoek naar de toereikendheid van de onderwijsbekostiging, een vervolg op 
de adviezen van de Commissie Bekostiging Hoger Onderwijs (de Commissie van Rijn), zoals die in mei 
2019 gepubliceerd zijn. De uitkomst daarvan moet worden afgewacht en zal bovendien in het licht staan 
van alle maatregelen rond de financiering van de gevolgen van Covid-19.  
 
Hierbij zij opgemerkt dat de AHK de visie van de Vereniging Hogescholen (“herverdeling is niet de 
oplossing”) deelt en dat er voor sommige taken – met name onderzoek – te weinig basisfinanciering 
aanwezig is in de bekostiging vanuit het Rijk. 
 
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 de kwaliteitsafspraken zodanig 
dat daarbinnen ook ruimte is om te kunnen (blijven) vernieuwen. 
 
Landelijk zijn de aantallen nieuwe inschrijvingen de afgelopen twee jaar weer gestegen, hetgeen 
sectorbreed tot een aanpassing van de referentieraming en de daarop gebaseerde macro-bekostiging 
leidt. Met de stabiele instroom zal de AHK daar naar verwachting weinig van merken.  
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Instroom 
 
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, 
afgezien van de eventuele effecten van Covid-19. 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 tot nu toe goed. 
Maar de invloed van Covid-19 op het werkveld in de culturele sector is op korte termijn dramatisch. De 
AHK houdt scherp in de gaten hoe de distributie- en verdienmodellen in de huidige situatie zich 
ontwikkelen. In ieder geval is duidelijk dat een excellente opleiding, met grote aandacht voor 
zelfstandigheid en ondernemerschap en met een toenemend aandeel flexibiliteit en transdisciplinariteit 
van belang is. 
 
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 onvoldoende. Bovendien is de Instellingstoets Kwaliteitszorg 
glansrijk doorstaan en is er een strak systeem van kwaliteitszorg, inclusief onderwijs- en vak-evaluaties, 
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 (NSE) wordt tweejaarlijks de algehele studenttevredenheid gemeten, en door middel 
van de KUO-Monitor de tevredenheid van alumni. De NSE is afgelopen jaar niet afgenomen, als gevolg 
van landelijke beslissingen over de betrouwbaarheid van de data, maar zal in 2021 weer worden 
georganiseerd. 
 
Risico’s als gevolg van reputatieschade, bijvoorbeeld door de aandacht naar aanleiding van #metoo, 
worden actief opgepakt, ook extern. Voorts heeft de 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 
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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 
(het risico op fraude).  
 
Covid-19 
 
In het kader van de coronacrisis heeft de AHK vrijwel al het onderwijs online georganiseerd en is het 
interne overleg geïntensiveerd. De situatie wordt van dag tot dag en van week tot week gevolgd en 
bijgesteld, mede op grond van nationale richtlijnen en noodwetgeving. De zorg voor de kwaliteit van het 
onderwijs - ook online - en voor het welzijn van studenten en medewerkers staat voorop. Alle academies 
houden de studenten goed in de gaten en hebben nauw contact. De medezeggenschap is goed 
aangesloten en er wordt vanuit academies en vanuit de AHK met grote regelmaat gecommuniceerd. De 
inzet voor studiebegeleiding en zorg voor studenten is uitgebreid. 
 
Op het moment van het schrijven van dit verslag bereidt de AHK zich voor de opening van het nieuwe 
hogeschooljaar. De omstandigheden waaronder dat mogelijk wordt, zijn nog steeds aan verandering 
onderhevig, maar de voorwaarden lijken te worden verruimd ten opzichte van die van voor de zomer. De 
AHK volgt vanzelfsprekend de richtlijnen en speelt actief in op de mogelijkheden door het gebruik van 
duidelijke en vastgestelde protocollen. De veiligheid en de gezondheid van staf en studenten staat daarbij 
voorop. 
 
Meerjarenperspectief 
Kwaliteit is in alle opzichten het richtsnoer van de opleidingen binnen de AHK: kwaliteit van de docenten, 
van de inhoud van de opleidingen, van de studenten, van het bestuur, het management en van de 
ondersteuning. De komende jaren blijven in het teken staan van het handhaven en versterken van de 
(inter)nationaal sterke positie. Kunststudenten vinden gemiddeld vaker werk in hun vak dan andere hbo-
afgestudeerden, maar daar staat tegenover dat de inkomsten van kunstenaars onder druk staan. 
Aandacht voor ondernemendheid in het onderwijs blijft van 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 uit te breiden voor studenten en docenten om te experimenteren en te 
innoveren. 
 
Treasury management 
Het beleid van de AHK is om tijdelijke overtollige liquide middelen, conform de afspraken in het 
Treasurystatuut, zo defensief mogelijk te beleggen. 
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College van Bestuur 
 
Besturingsfilosofie 
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) is het geheel van zes academies, het 
servicebureau en het College van Bestuur (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 College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de AHK en leidinggevende van de directeuren van 
de academies en van het Servicebureau. Vanuit zijn visie op plek en betekenis van de AHK in het 
onderwijs- en kunst/ cultuurlandschap, ontwikkelt het CvB 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 over het geheel af 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 (dat wil zeggen 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 overleggen 
maandelijks met elkaar en het CvB in het Strategisch Overleg en leggen verantwoording af aan het CvB, 
via onder meer de maandelijkse werkoverleggen en 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. 
 
Samenstelling College van Bestuur in 2019 
Bert Verveld, voorzitter 
Annet Lekkerkerker, lid, per 1 maart 2019 
Roos Eijsten, secretaris  
 
Van 1 januari t/m 28 februari 2019 was Bert Verveld voorzitter en enig lid van het College van Bestuur. 
 
Directeuren academies en Servicebureau in 2019 
Academie van Bouwkunst – Madeleine Maaskant 
Academie voor Theater en Dans – Jan Zoet 
Breitner Academie – Rafael van Crimpen 
Conservatorium van Amsterdam – Janneke van der Wijk 
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Nederlands Filmacademie – Bart Römer 
Reinwardt Academie – Nel van Dijk 
Servicebureau – Patrick Waller   
 
Governance 
 
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hechten belang aan een transparante organisatie en 
naleving van de geldende Branchecode goed bestuur hogescholen. Er waren in 2019 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 2019 geen verzoeken binnen in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur. 
 
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur werden in 2019 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. 
 
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft een regeling Profileringsfonds, die onder 
bepaalde voorwaarden voorziet in financiële ondersteuning voor studenten met studievertraging als 
gevolg van bijzondere omstandigheden, als bedoeld in artikel 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Om voor het profileringsfonds in aanmerking te komen moet 
de student feitelijk zijn ingeschreven en studeren aan een van de opleidingen van de AHK. 
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Rapportage van de Raad van Toezicht 
 
I Algemeen  
De Raad van Toezicht is in 2019 vier keer bijeengeweest in reguliere vergadering en daarnaast is de 
raad bijeengeweest in het kader van een zelfevaluatie, een scholingsbijeenkomst en de jaarlijkse 
Academiedag.  
 
II Thema’s  
 
Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) en Kwaliteitsafspraken  
In 2019 hebben wij opnieuw kunnen constateren dat de kwaliteit van de opleidingen van de AHK van 
hoog niveau is. Dit bleek uit de diverse accreditaties en de beoordeling van het onderzoek, maar ook uit 
het behalen van de Instellingstoets Kwaliteitszorg en de lovende woorden die het NVAO-panel daarbij 
uitte.  
 
De AHK heeft gekozen voor het gelijktijdig laten beoordelen van de Instellingstoets Kwaliteitszorg en de 
Kwaliteitsafspraken. De betrokkenheid van de Raad van Toezicht bij de voorbereiding hiervan was groot, 
evenals bij het voortraject van de Kwaliteitsafspraken, dat grotendeels al plaatsvond in 2018. De grote lijn 
voor de Kwaliteitsafspraken werd vastgesteld bij de opstelling van het Strategisch Plan in 2018. 
Vervolgens heeft in de eerste helft van 2019 een nadere uitwerking plaatsgevonden van de plannen. De 
kwaliteitsafspraken zijn vormgegeven volgens de governance- structuur van de AHK. Daarmee konden 
zowel op academieniveau als op AHK-niveau passende projecten tot stand komen. De projecten op 
academieniveau beantwoorden aan binnen de discipline levende vragen en wensen. De gezamenlijke 
projecten op AHK-niveau zijn gericht op alle AHK-studenten en vormen de concretisering van de in het 
Strategisch Plan vastgestelde speerpunten, zoals diversiteit, ondernemerschap en studentenwelzijn. 
Nadat instemming was verkregen door de medezeggenschap heeft het College van Bestuur de plannen 
voorgelegd aan de Raad van Toezicht, die het voorstel heeft goedgekeurd.  
 
Bij de goedkeuring van de plannen voor de Kwaliteitsafspraken hebben wij er met name op gelet of de 
ingezette middelen werkelijk ten goede komen aan studenten en aan onderwijsverbetering, aangezien 
het onderwijs aan de AHK al van hoge kwaliteit is. Het college heeft ons kunnen overtuigen dat dit het 
geval is. Wij hebben zorgvuldig meegekeken naar de uitvoerbaarheid van de plannen, die voor een groot 
deel decentraal plaats zal vinden. Juist die decentrale inzet biedt de garantie dat de plannen goed zijn 
ingebed in het onderwijs en dat de voortgang effectief kan worden geëvalueerd. Wij hebben 
aangedrongen op het inzetten van voldoende menskracht om de implementatie soepel en tijdig te laten 
verlopen. Ook hebben wij ons ervan vergewist dat de medezeggenschap voldoende betrokken was. In 
ons halfjaarlijks overleg met de medezeggenschap is dit punt uitgebreid aan de orde geweest. De AHK 
Kwaliteitsafspraken zijn in lijn met de doelstellingen van de AHK zoals geformuleerd in het Strategisch 
Plan 2018 – 2023 en het sectorakkoord Kwaliteitsafspraken.  
 
Eind 2019 heeft de AHK een positief advies ontvangen van het panel op zowel de Instellingstoets 
Kwaliteitszorg als de Kwaliteitsafspraken. Dit positief advies is begin 2020 overgenomen door de NVAO.  
 
Zie ook onder O&O commissie en Auditcommissie.  
 
Medezeggenschap  
De Raad van Toezicht hecht groot belang aan een goed functionerende medezeggenschap. Conform het 
reglement heeft een delegatie van de raad in 2019 tweemaal met een delegatie van de Hogeschoolraad 
gesproken, buiten de aanwezigheid van het College van Bestuur. Deze gesprekken waren positief en wij 
waren verheugd te constateren dat de relatie tussen het college en de Hogeschoolraad onverminderd 
goed en constructief is. Ook het punt van de gestegen werkdruk als gevolg van de kwaliteitsafspraken 
hebben wij besproken met de medezeggenschap. Het College van Bestuur bereidt samen met de 
Hogeschoolraad maatregelen voor.  
 
Wij hebben gezamenlijk teruggekeken op de goede samenwerking met de Hogeschoolraad inzake de 
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werving en benoeming van een nieuw lid van het College van Bestuur in 2018. Conform de wet 
versterking bestuurskracht hadden een personeelslid en een student-lid van de Hogeschoolraad zitting in 
de sollicitatiecommissie. Daarmee hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het welslagen van de 
selectie en het draagvlak voor het nieuwe lid. Ook de Hogeschoolraad liet weten deze samenwerking 
positief te hebben gewaardeerd.  
 
De raad heeft de leden van de Hogeschoolraad zoals elk jaar uitgenodigd voor de informele lunch op de 
Academiedag. Tevens was een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig als toehoorder bij een van 
de reguliere vergaderingen tussen College van Bestuur en Hogeschoolraad.  
 
Financiën  
De Raad van Toezicht heeft de Kaderbrief voor de begroting van 2019 besproken en kennisgenomen van 
de Hoofdlijnen van de begroting zoals die door het College van Bestuur aan de Hogeschoolraad zijn 
voorgelegd. Een belangrijk onderdeel van de hoofdlijnen van de begroting werd in 2019 gevormd door de 
Kwaliteitsafspraken. De Hogeschoolraad heeft ingestemd met de hoofdlijnen van de begroting en positief 
geadviseerd op de begroting. De Raad van Toezicht heeft de begroting voor 2019 goedgekeurd.  
 
In het kader van de jaarrekening, het accountantsverslag en de managementletter heeft de raad in 
aanwezigheid en buiten aanwezigheid van het College van Bestuur van gedachten gewisseld met de 
accountant. Hierbij zijn geen bijzonderheden naar boven gekomen. De raad heeft de jaarrekening 
goedgekeurd. 
 
De Raad van Toezicht heeft zich laten informeren over het onderzoek naar de herziening van de 
bekostiging van het onderwijs door de commissie van Rijn.  
 
De raad heeft zich daarnaast gebogen over de lange termijn liquiditeitenplanning, de lange termijn 
financiële risicoanalyse, de risicokaart en de middelenverdeling.  
 
Overige onderwerpen op de agenda van de Raad van Toezicht  
Bij elke vergadering ontvangt de Raad van Toezicht schriftelijk algemene informatie over wat er speelt. 
Dit betreft zowel de ontwikkelingen op de academies, als ontwikkelingen AHK-breed. Waar van 
toepassing wordt de raad (vertrouwelijk) geïnformeerd over personele aangelegenheden.  
 
Daarnaast wordt de raad door het College van Bestuur geïnformeerd over alle relevante onderwerpen 
conform het informatieprotocol. In 2019 stonden onder meer de volgende onderwerpen op de agenda.  
 
Rechtspersonen  

- Op verzoek van de Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur alle aan de AHK gelieerde 
rechtspersonen in kaart gebracht. Zie ook onder Auditcommissie. 

Nieuwbouw  
- De Raad van Toezicht heeft zich gebogen over plannen voor uitbreiding van het Conservatorium 

van Amsterdam en de Nationale Ballet Academie. Zie ook onder Huisvestingscommissie.  
Herziening bezoldiging raad van toezicht 

- De raad heeft na vijf jaar de eigen bezoldiging geëvalueerd en besloten tot een verhoging per 
2020 die in relatie staat tot de stijgingen van de cao en de WNT. De precieze uitwerking hiervan 
vindt plaats in 2020.  

Portefeuilleverdeling college van bestuur  
- Met het aantreden van de vice-voorzitter van het College van Bestuur is door het college een 

portefeuilleverdeling opgesteld. Conform de statuten van de AHK dragen beide leden 
verantwoordelijkheid voor alle portefeuilles, waarbij de voorzitter eindverantwoordelijk is, maar in 
het kader van de taakverdeling zijn de portefeuilles verdeeld.  
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Bijeenkomsten  
Drie van de reguliere vergaderingen zijn voorafgegaan door een besloten gedeelte, waarin de Raad van 
Toezicht vergaderde zonder het College van Bestuur. In deze besloten vergaderingen in 2019 stonden 
onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:  

- de herbenoeming van de leden Monzón en Van Maanen (beide leden zijn herbenoemd voor een  
periode van vier jaar per 25 maart 2019);  

- de vaststelling van het rooster van herbenoemen en aftreden; 
- de vaststelling van het remuneratierapport over 2018; 
- het functioneren van de voorzitter van het College van Bestuur (het functioneren van de in maart 

2019 aangetreden vice-voorzitter zal voor het eerst in 2020 worden besproken); 
- de terugkoppeling van het gesprek met de medezeggenschap;  
- de terugkoppeling van het gesprek tussen de Auditcommissie en de accountant; 
- de vormgeving van de zelfevaluatie en scholing van de Raad van Toezicht in 2019.  
- het besloten gesprek met de accountant bij het vaststellen van de jaarstukken.  

 
Scholing en zelfevaluatie  
De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen om de besloten jaarlijkse zelfevaluatie in 2019 in eigen kring 
en onder begeleiding van de voorzitter van de raad te laten plaatsvinden. Daartoe is een schriftelijke 
enquête gehouden onder de leden, zowel met betrekking tot het functioneren van de raad als geheel als 
van de voorzitter van de raad in het bijzonder. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft de leden 
individueel bevraagd op het functioneren van de individuele leden van de raad. De uitkomsten van deze 
enquêtes zijn gezamenlijk besproken aan de hand van een presentatie. Conform de Branchecode goed 
bestuur hogescholen zal de zelfevaluatie 2020 plaatsvinden onder externe begeleiding.  
 
In het kader van de eigen scholing heeft de Raad van Toezicht zich dit jaar laten bijpraten op het gebied 
van onderwijs en ICT door dhr. Erwin Bleumink, bestuurslid van SURF, hetgeen leidde tot een goede 
gedachtewisseling met het oog op de toekomst.  
 
Academiedag 
Ook in 2019 is er door het College van Bestuur weer een Academiedag georganiseerd, die evenals 
voorgaande jaren gecombineerd was met de uitreiking van de AHK Eindwerkprijs. Het niveau van het 
werk van de genomineerde studenten was weer zeer hoog en er werden aansprekende projecten 
getoond. Jurylid Edwin van Huis werd dit jaar eenmalig vervangen door Clayde Menso.  
 
Het thema voor de Academiedag 2019 was horizontaal toezicht en het contact met externe stakeholders. 
De Raad van Toezicht heeft kennis gemaakt met een aantal leden van de commissies van advies van de 
academies van de AHK, in aanwezigheid van de leden van het College van Bestuur en de directeuren. 
Dit leidde tot een interessante en betekenisvolle kennisuitwisseling. De bijeenkomst werd voorgezeten 
door Clayde Menso en Annet Lekkerkerker.  
 
Voorafgaand aan het gesprek met de leden van de commissies van advies, heeft de Raad van Toezicht 
gesproken met de directeuren en het College van Bestuur over de relatie tussen onderwijs en werkveld. 
De raad is onder de indruk van de betrokkenheid van het werkveld bij de ontwikkeling van het onderwijs.  
 
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 en het Servicebureau.  
 
Voorzitter Raad van Toezicht  
De voorzitter van de Raad van Toezicht voert jaarlijks op individuele basis een oriënterend gesprek met 
elke directeur. Indien hier bijzonderheden uit naar voren komen, bespreekt de voorzitter van de raad deze 
met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. In 2019 zijn hier geen bijzonderheden uit naar 
voren gekomen.  
 
III Commissies  
Naast de bijeenkomsten van de voltallige raad van toezicht zijn in 2019 de auditcommissie, de 
huisvestingscommissie, de onderwijs en onderzoekscommissie en de remuneratie- en selectiecommissie 
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bijeen geweest.  
 
Financial audit (auditcommissie)  
 
Kwaliteitsafspraken  
De voorstellen voor de kwaliteitsafspraken zijn voorafgaand aan bespreking in de Raad van Toezicht 
getoetst door de Auditcommissie. Daarbij is door de commissie in het bijzonder gekeken naar de 
haalbaarheid van de plannen binnen de beschikbare middelen. De commissie heeft het College van 
Bestuur geadviseerd te voorzien in voldoende gespecialiseerde menskracht om de implementatie tijdig 
en voorspoedig te laten verlopen.   
 
Rechtspersonen  
Op verzoek van de Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur alle aan de AHK gelieerde 
rechtspersonen in kaart gebracht, met het oog op mogelijk daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden. 
Een groot aantal van deze rechtspersonen dateert reeds van ver voor de fusie waar de AHK uit is 
voortgekomen. Van deze rechtspersonen is vastgesteld of zij nog actief waren of niet en wat hun relatie 
met de AHK was. Van een vijftal rechtspersonen is besloten dat zij in de consolidatiekring van de AHK 
zullen worden gebracht. De overige rechtspersonen worden in overleg met de betreffende besturen op 
een ander adres ingeschreven of worden opgeheven. Er zijn in dit proces, dat onder advisering door de 
externe accountant plaatsvond, nergens onregelmatigheden aangetroffen. Op verzoek van de Raad van 
Toezicht zullen de statuten worden gewijzigd op het punt van voorafgaande goedkeuring door de Raad 
van Toezicht bij de oprichting van rechtspersonen.  
 
Risicobeheersing  
De auditcommissie heeft zich gebogen over de jaarlijkse risicokaart, de lange termijn risicoanalyse en de 
lange termijn liquiditeitenplanning. Evenals voorgaande jaren is de continuïteitsparagraaf voor het 
jaarverslag 2018 vooraf met de commissie besproken.  
 
Kaderbrief en begroting  
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 prognose. De 
commissie heeft de Raad van Toezicht steeds positief advies kunnen geven op alle voorliggende cijfers.  
 
Treasury beleid  
De commissie heeft zich op verzoek van het College van Bestuur gebogen over het treasury beleid met 
het oog op een mogelijke negatieve rente over de rijksbijdragemiddelen. Een deel van de middelen zal, 
zo is de bedoeling, binnen afzienbare tijd besteed worden aan de dependance voor het Conservatorium 
van Amsterdam en de geplande nieuwe locatie voor de Nationale Ballet Academie.   
 
Bijeenkomsten  
De auditcommissie is in 2019 viermaal bijeen geweest. Tweemaal heeft de commissie vertrouwelijk 
gesproken met de externe accountant. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.  
 
Onderwijs en Onderzoek commissie (O&O commissie)  
 
Kwaliteitsafspraken  
De voorstellen voor de kwaliteitsafspraken zijn voorafgaand aan bespreking in de Raad van Toezicht 
getoetst door de commissie Onderwijs en Onderzoek, die voor dit doel werd uitgebreid met een lid, te 
weten mw. De Klerk. De zo gevormde ITK-commissie heeft meegelezen met de zelfevaluatie van de AHK 
ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK), en uitvoerig met het college gesproken over de 
invulling van de kwaliteitsafspraken en de betrokkenheid van de medezeggenschap daarbij.  
 
De commissie O&O heeft erop gelet dat de middelen worden ingezet om het onderwijs aan de AHK, dat 
al van hoge kwaliteit is, nog verder te verbeteren, zonder dat de middelen zouden worden besteed aan 
reguliere onderwijstaken. De AHK is hier goed in geslaagd.  
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Omdat de middelen voor de kwaliteitsafspraken zijn vrijgekomen door de afschaffing van de basisbeurs, 
is het begrijpelijk dat de besteding van deze middelen nauwlettend wordt gevolgd door de politiek en de 
studentenbonden. De inspraak van de medezeggenschap is groot en zelfs de Raad van Toezicht heeft 
een aparte rol bij dit deel van de middelen van de hogeschool, via de goedkeuring van de plannen. 
Anderzijds heeft de commissie geconstateerd dat er grote druk ontstond op de instelling om – als gevolg 
van deze bijzondere aandacht – binnen zeer korte tijd te zorgen voor het opstellen van een gedegen plan 
dat bovendien op een behoorlijk detailniveau moet zijn uitgewerkt en ingevuld voor de gehele periode tot 
en met 2024. Gezien het aandeel van deze middelen op het totaal van de begroting van de hogeschool, 
is de inspanning die gepleegd moet worden relatief groot. De commissie is van mening dat het College 
van Bestuur en de medezeggenschap van de AHK op dit punt een bijzondere prestatie hebben verricht.  
 
Bijeenkomsten  
De commissie heeft ter voorbereiding op de visitatiedagen van de NVAO in het najaar driemaal 
vergaderd met het College van Bestuur en daarnaast deelgenomen aan twee voorbereidende 
bijeenkomsten. Het panel van de NVAO heeft apart gesproken met de commissie over de 
instellingsbrede kwaliteitszorg en over de invulling van de kwaliteitsafspraken. De commissie is in totaal 
zesmaal bijeengeweest in 2019.  
 
Huisvestingscommissie  
De huisvestingscommissie heeft zich gebogen over de ontwikkeling van plannen door het College van 
Bestuur betreffende de dependance van het Conservatorium van Amsterdam en de nieuwbouw voor de 
Nationale Ballet Academie. Beide zijn reeds langer lopende trajecten.  
 
Bijeenkomsten  
De huisvestingscommissie is in 2019 tweemaal in vergadering bijeen geweest. Eenmaal heeft een 
informele bezichtiging van de beoogde locatie voor de dependance voor het Conservatorium van 
Amsterdam plaatsgevonden.  
 
Remuneratiecommissie  
De remuneratiecommissie heeft in 2019 een functioneringsgesprek gevoerd met de voorzitter van het 
College van Bestuur. Op verzoek van de Raad van Toezicht formuleren de leden van het college kpi’s, 
zowel op academie-overstijgende thema’s als op basis van de eigen portefeuille.  
 
Er waren in 2019 geen vacatures of nieuwe benoemingen in de Raad van Toezicht.  
 
Bijeenkomsten  
De remuneratiecommissie is in 2019 tweemaal in vergadering bijeen geweest.  
 
 
IV Tenslotte 
Ook in 2019 heeft de RvT behalve als werkgever en toezichthouder weer als sparringpartner voor het 
CvB gefungeerd. De Raad van Toezicht bedankt de leden van het College van Bestuur, de directeuren 
van de academies en het Servicebureau en hun medewerkers voor al het goede werk. Zonder hun 
enthousiasme, vakkundigheid en inzet zou het excellent opleiden waar de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten voor staat niet mogelijk zijn.  
 
 
V Samenstelling Raad van Toezicht  
 
Raad van Toezicht  
Jan Anthonie Bruijn (voorzitter)  
Eltje de Klerk (vicevoorzitter) 
Guusje ter Horst 
Tamara Monzón 
Paul van Maanen  
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Edwin van Huis 
Clayde Menso  
 
Auditcommissie  
Tamara Monzón (voorzitter) 
Paul van Maanen  
 
Onderwijs en Onderzoek (O&O) commissie 
Paul van Maanen (voorzitter) 
Jan Anthonie Bruijn  
Eltje de Klerk (tijdelijk lid ten behoeve van ITK en Kwaliteitsafspraken)  
 
Huisvestingscommissie  
Edwin van Huis (voorzitter)  
Clayde Menso  
 
Remuneratiecommissie  
Eltje de Klerk (voorzitter) 
Jan Anthonie Bruijn 
  
Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht  
 
Jan Anthonie Bruijn  
Hoofdfunctie  
Hoogleraar Immunopathologie Universiteit Leiden  
 
Nevenfuncties  
Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal (lid sinds november 2012, voorzitter sinds 2 juli 2019) 
Lid Comité van Aanbeveling, Medische Faculteit der Leidse Studenten 
Lid Comité van Aanbeveling St. Socrates Leiden ter ondersteuning van studenten 
Ambassadeur Platform Bèta Techniek 
Voorzitter Adviesraad Nuffic 
Lid curatorium Prof. Mr B.M. Teldersstichting 
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) 
Lid College van Advies, Stichting Christiaan Huygens prijs 
Lid Comité van Aanbeveling St. Cathedral Organ Hooglandse Kerk Leiden 
Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 
Lid Comité van Aanbeveling Landelijke Kamer van Studentenverenigingen (LKvV) 
Lid Comité van Aanbeveling St. Blikverruimers voor jonge toezichthouders 
Lid Comité van Aanbeveling Breakfast to Share, Den Haag 
Voorzitter adviesraad Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, NWO 
Voorzitter adviescommissie onderwijscurriculum AVAG, InHolland/VU Medisch Centrum 
Voorzitter Raad van Advies SRVO 
Voorzitter Raad van Advies LNP Academy 
Lid Comité van Aanbeveling Model European Parliament 
Lid Hoogeschoolraad/Erasmus Trustfonds, Erasmus Universiteit Rotterdam 
Lid Raad van Advies Carnegie Stichting 
 
Eltje de Klerk  
Hoofdfunctie 
Eigenaar Alpha Adviseurs en projectmanager bij BMC Advies 
 
Nevenfunctie  
Juryvoorziter Nationale Evenementenprijzen 
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Guusje ter Horst 
Hoofdfunctie 
Eigenaar Ter Horst Agency 
 
Nevenfuncties 
Voorzitter Raad van Toezicht van Beeld en Geluid (tot 11 juli 2019) 
Vice-voorzitter Raad van Commissarissen woonstichting de Key 
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Consumentenbond 
Lid Raad van Commissarissen Shell Nederland 
 
Tamara Monzon  
Hoofdfunctie  
Managing partner NewDawn 
 
Nevenfuncties 
Bestuurder bpfBOUW 
Raad van Advies Citco 
RvT Nederlanse Brandwondenstichting (voorzitter Auditcommissie) 
RvC CED 
 
Clayde Menso  
Hoofdfunctie  
Directeur Amerpodia BV 
 
Nevenfuncties 
Lid van de Raad van Toezicht van Het Nationale Theater in Den Haag 
Lid selectiecommissie adviseurs Mondriaan Fonds 
Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Jongerencultuurfonds Amsterdam 
Lid van de Benoeming en adviescommissie van de Raad voor Cultuur 
 
Paul van Maanen  
Hoofdfunctie 
Lid CvB ROC Midden Nederland 
 
Nevenfuncties 
Lid Programmaraad Vilans 
Lid Raad van Advies Sardes 
Lid Comité van Aanbeveling Bevrijdingsfestival Utrecht 
Coach bij Intercoach Den Haag 
 
Edwin van Huis 
Hoofdfunctie 
Directeur Naturalis 
 
Nevenfuncties 
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 
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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 toebedeeld 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 drie academies zijn de leden van de AR dezelfde als die van de OC. 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 zijn. Organisatiegraad en secretariële ondersteuning van AR 
en OC waren in 2019 per academie georganiseerd. De DR SB en de HR worden door het Servicebureau 
ondersteund. 
 
De leden van de medezeggenschap ontvangen een vergoeding die is vastgelegd in faciliteitenregelingen: 
een voor de HR, een voor de AR/DR SB en een voor de OC. Deze zijn gebaseerd op de cao hbo. 
Jaarlijks organiseert de HR een training voor alle medezeggenschapsleden om kennis en kunde te 
bevorderen.  
 
De voorzitter en de vicevoorzitter van de Hogeschoolraad 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 HR heeft, inclusief voorzitter en 
vicevoorzitter, veertien leden: zeven studentleden en zeven personeelsleden. Eén studentlid en één 
personeelslid per academie, één personeelslid voor het Servicebureau en één studentlid dat de gehele 
AHK-studentenpopulatie vertegenwoordigt.  
 
HR-verkiezingen worden door de Kiescommissie uitgeschreven en twee keer per jaar (in voor- én najaar) 
gehouden, voor vacant (komende) plaatsen. Nieuwe leden van de HR worden door het dagelijks bestuur  
ingewijd in de HR-zaken en ingewerkt door de overige HR-leden. De HR heeft drie vaste commissies en 
de mogelijkheid om tijdelijke werkgroepen in te stellen en portefeuillehouders aan te wijzen voor 
specifieke onderwerpen. Bij aanvang van het studiejaar en na elke verkiezing worden de leden van de 
vaste HR-commissies vastgesteld.  
 
Terugblik op 2019 
 
De HR vergaderde in 2019 vijftien keer, verdeeld over vijf vergadercycli, waarvan acht keer intern, vijf 
keer met het College van Bestuur en twee keer met vertegenwoordigers van alle 
medezeggenschapsraden. 
 
De HR heeft 30 september een training georganiseerd voor de gehele medezeggenschap, zodat alle 
(nieuwe) HR-, AR-, DR SB- en OC-leden aan het begin van het nieuwe studiejaar op de hoogte zijn van 
de organisatie van de AHK medezeggenschap. 
  
De HR sprak in juni en december buiten aanwezigheid van het CvB met de Raad van Toezicht over de 
stand van zaken bij de AHK. 
 
In het voorjaar sprak de HR met de vertegenwoordigers van de vakbonden. Het tweede jaarlijkse gesprek 
werd in het najaar, vanwege de landelijke Onderwijsstaking, door de vakbonden geannuleerd. 
 
De HR heeft drie vaste commissies ingesteld, te weten:  

● Beleid; 
● Communicatie;  
● Financiën. 
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Tevens werden er werkgroepen voor specifieke onderwerpen ingesteld, te weten:  

● Integriteit; 
● Kwaliteitsafspraken tot 31-07-2019; 
● Instellingstoets Kwaliteitszorg. 

 
Tijdens de eerste vergadercyclus van studiejaar 2019-2020 stelde de HR haar jaaronderwerpen vast:  

● Evaluatie Integriteit; 
● Evaluatie Medezeggenschap; 
● Communicatie Medezeggenschap. 

 
De andere door de HR ingebrachte onderwerpen, zoals de aanpassing Reiskostenregeling en Taalbeleid, 
werden per vergadercyclus bij het College van Bestuur ingediend. 
 
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): 

• Reglement Duurzame Inzetbaarheid: instemming 12-02-2019; 
• Jaaragenda HR-CvB 2019-2020: vastgesteld 12-2-2019; 
• Faciliteitenregeling Opleidingscommissies: instemming 16-04-2019; 
• Werkdrukbeleid: instemming 16-04-2019; 
• Zelfevaluatie Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO; 
• Instellingstoets Kwaliteitszorg;  
• Studievoorschot; 
• Kwaliteitsafspraken: voorlopige instemming 18-06-2019. Definitieve instemming:10-07-2019; 
• Integriteit; 
• Herziening Reiskostenvergoeding: instemming 26-11-2019;  
• Kwaliteitskader 2018-2023;  
• Richtlijnen (publiek) private activiteiten; 
• Instellingstarieven 2020-2021: instemming 18-06-2019; 
• Hoofdlijnen Begroting 2020: instemming 1-10-2019; 
• Begroting Algemeen 2020: positief advies 2-12-2019; 
• Gedragscode Taalbeleid; 
• Vast-flex beleid; 
• Beleidskeuzes nieuwe telefonie; 
• Cookiebeleid.  

 
Bijzondere onderwerpen:  
 
Versterking medezeggenschap 
Om de samenwerking tussen de medezeggenschapsraden te versterken en gezamenlijke 
medezeggenschapsonderwerpen te bespreken, heeft de HR besloten om permanent in haar jaaragenda 
twee aanpassingen te doen: twee (van de tien) interne HR-vergaderingen worden gezamenlijke HR-AR-
OC-vergaderingen en vinden één keer plaats in vergadercyclus 2 en één keer in vergadercyclus 5. 
 
Sinds 2017 heeft de HR tijd geïnvesteerd en aandacht gevraagd om de vergoedingen voor de decentrale 
medezeggenschap conform de cao vast te leggen. In 2018 zijn de Faciliteitenregelingen AR en DR SB  
vastgesteld. In april 2019 is dit proces afgerond met de vaststelling van de Faciliteitenregeling OC 
conform de cao. 
 
Integriteit 
De werkgroep integriteit heeft gesprekken gevoerd met het College van Bestuur over de onderwerpen 
integriteit en sociale veiligheid in 2018. De HR heeft destijds suggesties en aanbevelingen gedaan. De 
uitkomsten en voortgang van deze aanbevelingen zijn in 2019 met de werkgroep integriteit besproken.  
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Belangrijkste punt voor de Hogeschoolraad was in zowel 2018 als 2019 het verlagen van de drempel om 
grensoverschrijdend gedrag binnen de AHK te melden. In 2018 is er onder andere gevraagd om meer 
zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen, in 2019 zijn als reactie hierop brochures uitgedeeld op de 
verschillende academies met informatie over de vertrouwenspersonen. Tijdens het gesprek met het CvB 
in 2019 heeft de werkgroep integriteit laten weten dat de fysieke plek van de brochures ervoor zorgt dat 
deze voor veel mensen moeilijk te vinden zijn. Het CvB heeft hierop de fysieke plek van de brochures in 
de academies aangepast. Verder is er in 2019 gesproken over de werkwijze van de vertrouwens-
personen, het CvB liet weten dat het bezig is met het herzien van de werkwijze en het proces van 
werving en selectie.  
HR en CvB hebben afgesproken dat zij voortaan tenminste elk jaar en indien gewenst vaker met elkaar 
spreken over het onderwerp integriteit en sociale veiligheid.  
 
Reiskostenvergoeding 
In april 2019 vroeg de HR om een herziening van de reiskostenvergoeding. De belangrijkste aanleiding  
daarvoor was dat de Reiskostenvergoeding al geruime tijd ongewijzigd was, terwijl de kosten van het 
(openbaar) vervoer aan een voortdurende stijging onderhevig zijn geweest, onder andere door 
indexering, inflatie en de veranderde btw van 6 naar 9 % per 1 januari 2019. Stijging van de feitelijke 
kosten was voor de HR een belangrijk argument om de hoogte van de vergoeding bespreekbaar te 
maken. 
 
Na twee vergadercycli heeft de HR op 26 november 2019 ingestemd met de nieuwe 
reiskostenvergoeding. De nieuwe reiskostenvergoeding omvat een aantal punten die belangrijk waren 
voor de HR, zoals  een hogere vergoeding per kilometer en een verlaging van de drempel om te kunnen 
profiteren van de reiskostenvergoeding van 8 km naar 5 km vanaf de AHK. Ook is er een 
overgangsregeling overeengekomen voor medewerkers die er vanwege de nieuwe regeling op achteruit 
gaan: zij kunnen, zolang zij in dezelfde gemeente blijven wonen, gebruik blijven maken van de oude 
regeling. 
 
Taalbeleid 
Het onderwerp taalbeleid is in 2019 door de HR geagendeerd, nadat de HR geconfronteerd werd met een 
taalprobleem tijdens de gezamenlijke medezeggenschapsvergadering in mei 2019. Tijdens deze 
gezamenlijke vergadering waren er internationale studenten aanwezig, die aangaven dat zij het gesprek 
in het Engels wilden voerden, omdat zij het Nederlands niet machtig waren. Na enige discussie werd er 
tijdens de vergadering gekozen om de vergadering voort te zetten in het Engels. Dit zorgde ervoor dat  
leden die het Engels onvoldoende machtig waren, weinig hebben kunnen bijdragen aan de vergadering.  
 
Het taalbeleid van de HR gaat uit van het Nederlands als voertaal, maar eenieder die zich liever 
uitspreekt in het Engels is dat toegestaan. De keuze voor de Nederlandse voertaal heeft zowel te maken 
met de bestuurlijke processen, die in het Nederlands zijn, als de noodzaak om de gesprekken op 
kwalitatief hoog niveau te kunnen voeren, wat problematisch kan zijn als Engels niet de eerste taal is. 
Nadeel van dit taalbeleid is dat hierdoor een drempel ontstaat voor internationale studenten, als zij de 
Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn, om deel te nemen aan de medezeggenschap.  
 
Sinds mei 2019 zijn er pogingen gedaan om de drempel voor de internationale studenten te verlagen, 
zoals het aanbieden van een cursus Nederlands voor nieuwgekozen leden, maar hiermee is het 
probleem niet in zijn geheel opgelost. Tot op heden staat dit onderwerp op de HR agenda.  
 
Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO 
Voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg van de NVAO werd er door het CvB een zelfevaluatie geschreven. 
Tijdens het schrijfproces van deze zelfevaluatie is de HR sterk betrokken geweest. Voor het onderwerp 
Instellingstoets Kwaliteitszorg is er een aparte werkgroep van de HR  in het leven geroepen. Hier zaten 
twee leden van de HR in. De HR was erg tevreden over de sterke betrokkenheid bij het proces.  
 
Het onderwerp Medezeggenschap was tijdens de Instellingstoets een belangrijk onderwerp. 
Verschillende leden van de HR hebben deelgenomen aan de panelgesprekken. In deze gesprekken 
kwam naar voren dat de medezeggenschap in het algemeen goed wordt betrokken, maar dat het proces 
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rondom de kwaliteitsafspraken wat te wensen overliet. De algemene consensus hierover was dat dit niet 
kwam door onwil, maar door tijdsdruk; het was voor iedereen een leerproces. De medezeggenschap liet 
het NVAO-panel weten dat er vertrouwen is dat dit in het toekomstige evaluatieproces van de 
Kwaliteitsafspraken beter zal verlopen.  
Verder heeft de medezeggenschap aangegeven bij het NVAO-panel dat de ondersteuning van de 
medezeggenschap niet bij alle raden goed is gefaciliteerd. De NVAO heeft deze opmerking meegenomen 
in haar uiteindelijke oordeel.  
 
Studievoorschot/Kwaliteitsafspraken 
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 
dat de HR verwacht dat de AHK-studenten goed geïnformeerd blijven worden over het onderwerp. 
 
In 2019 werd het CvB gevraagd de volledige plannen voor de Kwaliteitsafspraken (voorheen 
Studievoorschot) voor de periode 2019-2023 aan te leveren aan de NVAO. Op deze plannen heeft de 
medezeggenschap instemming. Het CvB en de HR (via de werkgroep Kwaliteitafspraken) hebben hier 
veelvuldig over gesproken. Op 18 juni gaf de HR haar voorlopige instemming, omdat de HR was 
gewezen op moeizaamheden bij een decentrale raad over dit onderwerp. De HR had als voorwaarde 
meegegeven dat zij pas kon instemmen als alle academieraden ook tevreden waren over de plannen van 
hun academie. De definitieve instemming werd op 10 juli gegeven.  
 
De wens van de HR dat de medezeggenschap betrokken blijft bij de implementatie en evaluatie van de 
projecten is opnieuw uitgesproken. De werkgroep Kwaliteitsafspraken was tot en met de definitieve 
instemming actief. Na de instemming is de werkgroep ontbonden en heeft de HR besloten dat het 
evaluatieproces Kwaliteitsafspraken gemonitord en geëvalueerd wordt met de gehele raad, zodat de 
kennis beter bewaard blijft en niet afneemt door het vertrek van leden. Daarnaast heeft de HR besloten 
om tijdens de evaluatie te werken met portefeuillehouders, zodat individuele leden zich kunnen ontfermen 
over een specifiek project waarmee zij affiniteit hebben.  
 
Samenstelling Hogeschoolraad 
 
De HR kende dit jaar veel mutaties en wisselingen van functies van met name de studenten- 
vertegenwoordiging.  
Imre Spaan was voorzitter tot 1 september, zij werd vanaf 1 september opgevolgd door Noa Bawits. 
Marina Moolhuijzen was vicevoorzitter tot 1 december, zij werd vanaf 1 december opgevolgd door Job 
Rodenburg. 
De Hogeschoolraad heeft in mei en september verkiezingen gehouden. Vijf leden verlieten de raad en 
drie leden traden toe. De raad was hierdoor het gehele jaar niet voltallig, drie maanden bestond de raad 
uit dertien leden en gedurende negen maanden uit slechts 12 leden.  
Zie onderstaand overzicht: 
 
Dagelijks bestuur 
Imre Spaan: voorzitter tot 31 augustus 
Noa Bawits: voorzitter vanaf 1 september 
Marina Moolhuijzen: vicevoorzitter tot 1 december 
Job Rodenburg: vicevoorzitter vanaf 1 december  
Eleonora van Vloten: ambtelijk secretaris vanaf november 2012 
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Studentleden 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: 
Noa Bawits 
Academie van Bouwkunst:  
Kinke Nijland tot 1 november 
Vacant vanaf 1 november 
Academie voor Theater en Dans: 
Kelsey Lampe tot 1 februari 
Vacant vanaf 1 februari 
Breitner Academie: 
Mariska van Hall tot 1 september 
Vacant van 1 september tot 1 november 
Andrea Simal Busto vanaf 1 november 
Conservatorium van Amsterdam: 
Julia Kooreman 
Nederlandse Filmacademie:  
Max Baggerman tot 1 september 
Felicia Koolhoven vanaf 1 september 
 
Reinwardt Academie: 
Imre Spaan tot 1 september 
Lois Tonen vanaf 1 september 
 
Personeelsleden 
Academie van Bouwkunst: 
Jasja Arian  
Academie voor Theater en Dans: 
Marina Moolhuijzen  
Breitner Academie: 
Anna ten Bruggencate  
Conservatorium van Amsterdam: 
Vacant tot 1 september 
John Koslovsky vanaf 1 september 
Nederlandse Filmacademie:  
Michel Schöpping 
Reinwardt Academie: 
Brigitte Mesquita 
Servicebureau: 
Job Rodenburg 
  



38 
 

Verantwoording Kwaliteitsafspraken 2019 
 
Voorafgaand 
Vanaf 2018 ontvangt de AHK vanuit het ministerie de middelen die zijn vrijgekomen door de afschaffing 
van de basisbeurs. Deze middelen worden door de AHK ingezet voor kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs, onder de voorwaarden zoals gesteld in het Sectorakkoord hoger beroepsonderwijs en 
Investeren in Onderwijskwaliteit Kwaliteitsafspraken 2019-2024. In het akkoord is opgenomen dat de 
middelen besteed worden aan projecten die vallen binnen de volgende thema’s: 

• 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  

 
In lijn met de besturingsfilosofie van de AHK heeft het CvB gekozen het grootste deel van de middelen 
decentraal te besteden, naar rato van de interne middelenverdeling van de AHK. Daarnaast is een deel 
van het budget gereserveerd voor gezamenlijke projecten. Het voorstel voor de verdeling van de 
middelen is besproken met de directies, de Raad van Toezicht (RvT) en de Hogeschoolraad. Dit voorstel 
bevatte eveneens een format dat AHK-breed kon worden ingezet voor het opstellen van de 
projectplannen, inclusief begroting en evaluatie, en dat per plan ter goedkeuring is voorgelegd aan het 
CvB. De uitkomsten hiervan zijn in juni 2018 verwerkt in de kaderbrief van het CvB voor de begroting van 
2019. Het Strategisch Plan is ook in juni 2018 in deze geledingen besproken en goedgekeurd, hierin is 
een hoofdstuk opgenomen met een richtingsbepaling voor de kwaliteitsafspraken. In september 2018 is 
door de Hogeschoolraad ingestemd met de kaderbrief als onderdeel van de hoofdlijnen van de begroting, 
met de afspraak dat later in het jaar een op projectniveau meer gedetailleerd uitgewerkt voorstel voor de 
Kwaliteitsafspraken voor instemming zou worden voorgelegd.  
 
In oktober 2018 is gestart met de invulling en beschrijving van de projecten van de academies en van de 
gezamenlijke projecten, zorgvuldig afgestemd met de medezeggenschap. De plannen die door de 
academies en de plannen die gezamenlijk (hogeschoolbreed) zijn ontwikkeld passen binnen de thema’s 
van het sectorakkoord en vloeien voort uit de ambities van het in juni 2018 vastgestelde Strategisch Plan 
2018-2023. De beschrijving van de projecten heeft plaatsgevonden door middel van een door het CvB 
opgesteld projectformat. In dit format worden per project het doel, de evaluatiemethode, de planning en 
de begroting weergegeven. Uiteindelijk zijn er 62 projectvoorstellen ontwikkeld, vijftig op academieniveau 
en twaalf gezamenlijke projecten. Gezien het feit dat de meeste projecten op het niveau van de 
academies zijn ontwikkeld, heeft het CvB ervoor gekozen om de medezeggenschap over de projecten die 
op academieniveau zijn ontwikkeld, decentraal te beleggen bij de academieraden. Binnen het totaal aan 
projecten zijn de projecten behoorlijk gelijkmatig verdeeld over de zes thema’s uit het sectorakkoord. 
 
Analoog aan de medezeggenschapsstructuur ligt de instemming van de gezamenlijke projecten bij de 
Hogeschoolraad en daarnaast heeft de HR instemming op het geheel van de kwaliteitsafspraken. Het 
geheel van de kwaliteitsafspraken is in december 2018 voorgelegd aan de HR. De HR heeft met de 
voorstellen ingestemd, na advies te hebben gevraagd aan de academieraden, en positief geadviseerd 
voor de begroting van 2019. 
 
Daarnaast heeft ook de RvT het voorstel goedgekeurd, evenals de begroting van 2019. De RvT heeft er 
bij zijn instemming op aangedrongen dat het CvB erop zou toezien dat de middelen daadwerkelijk en 
tijdig besteed worden. 
 
Proces projectontwikkeling 2019 
In het eerst kwartaal van 2019 zijn de projecten die al waren opgestart met de kwaliteitsimpulsmiddelen 
(de voorinvestering die de hogeschool heeft gedaan vooruitlopend op de kwaliteitsafspraken), of die een 
eenmalige investering vergden direct opgestart.  
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Met name volledig nieuwe projecten zijn in het eerste kwartaal van 2019 nader uitgewerkt, omdat de 
doelstellingen en activiteiten eind 2018 nog niet volledig helder waren of nog nader onderzocht moesten 
worden. Ook is voor veel projecten in het eerste kwartaal van 2019 de langere termijn verder uitgewerkt 
en is bij de projecten waar dat nog niet het geval was een projectleider aangewezen. De gezamenlijk 
projecten hebben ook een projecteigenaar, in de meeste gevallen een directeur van een van de 
academies. 
 
Tijdens de managementgesprekken in mei 2019 zijn de verder uitgewerkte projectvoorstellen besproken 
tussen de directies en het CvB, waarbij het CvB de plannen heeft beoordeeld op de volgende criteria. De 
projecten: 

• sluiten aan op de onderwijspraktijk en doelstellingen van de academies en passen binnen de 
strategie zoals neergelegd in het Strategisch Plan; 

• komen ten goede komen aan en zijn merkbaar voor de studenten; 
• voldoen aan (ten minste) één van de zes thema’s uit het Sectorakkoord; 
• zijn positief beoordeeld door het betreffende medezeggenschapsorgaan; 
• zijn voorzien van een begroting, haalbare doelstellingen en duidelijke evaluatiemomenten; 
• zijn inhoudelijk gebaseerd op gesprekken met de medezeggenschap, maar ook op de uitkomsten 

van eerdere onderwijsevaluaties of student-klankbordgesprekken. 
 
In de eerste helft van 2019 is tevens voorgesteld het budget voor de gezamenlijke projecten met ingang 
van 2020 te verhogen. Hiermee kan vanaf dan onder andere worden voorzien in coördinatie van het 
gehele traject rondom de kwaliteitsafspraken en kan er een lector Diversity in the Arts worden 
aangesteld. Verder is besloten om vanaf 2020 extra ruimte in het budget te scheppen voor toekomstige 
generaties om invloed uit te oefenen op de besteding van de middelen. De medezeggenschap speelt een 
bepalende rol bij de ontwikkeling van deze projecten. Dit voorstel is positief ontvangen door de 
directeuren en door de Hogeschoolraad. Hiervoor is in totaal 400k per jaar beschikbaar gesteld met 
ingang van 2021. Deze middelen worden naar rato verdeeld over de academies. Voor elke project dat 
binnen deze middelen wordt opgestart, dient dezelfde procedure te worden doorlopen als bij de andere 
projecten, namelijk via het formulier voor de projectaanvraag. 
 
In de tweede helft van 2019 zijn er SMART-overzichten ontwikkeld per project. In deze overzichten zijn 
de doelstelling van de projecten en de beoogde resultaten scherper geformuleerd, zodat ook duidelijk is 
waar de tussentijdse evaluatie zich op moet richten. 
 
Betrokkenheid medezeggenschap 
Nadat de Academieraden en de Hogeschoolraad eind 2018 hebben ingestemd met de projecten zoals 
die er op dat moment lagen, zijn de plannen in het voorjaar van 2019 nogmaals ter goedkeuring 
voorgelegd aan deze organen. De plannen waren op dat moment volledig uitgewerkt voor de gehele 
planperiode, inclusief begrotingen tot en met 2024. Om zoveel mogelijk studenten en medewerkers te 
betrekken bij het verder invullen van de plannen is er op 5 maart 2019 een bijeenkomst georganiseerd 
waarbij gediscussieerd kon worden over de invulling van vier gemeenschappelijke projecten: Diversiteit 
en inclusie, Studentenwelzijn, Technologie en Cross-over samenwerking. Deze bijeenkomst heeft tot veel 
nuttige inbreng geleid voor het verder aanscherpen van deze projecten. De uitkomsten van deze 
bijeenkomst zijn gepubliceerd op een speciaal ingerichte pagina op MyAHK over de kwaliteitsafspraken, 
waar ook andere studenten en medewerkers nog de mogelijkheid is geboden om feedback te geven op 
de projecten. Gezien de hoge studiedruk en ambities van studenten is het niet altijd gemakkelijk gebleken 
om feedback vanuit de studenten te verkrijgen.  
 
Daarnaast is het proces van bespreking met de academieraden een leerproces gebleken. Als gevolg van 
veel wisselingen binnen de raden en de relatief korte tijd die er was voor overleg en de procedure, kende 
dit proces wat haken en ogen. Dat zal in de toekomst verbeterd worden. Daarnaast kon de onderlinge 
afstemming verder worden verbeterd, evenals de helderheid over rollen en pro-activiteit vanuit de 
decentrale medezeggenschapsraden. Toch zijn in 2019 alle gremia met elkaar in gesprek geweest over 
de inzet van de middelen ten behoeve van de kwaliteitsafspraken en is door de medezeggenschap 
positief besloten. 
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De feedback over het verloop van het proces is serieus genomen door het CvB en de directies. In de loop 
van 2019 zijn de academies en het CvB daarover in gesprek gegaan met de medezeggenschapsraden, 
met als voornaamste doel om meer ruimte voor ondersteuning te creëren. De eerder genoemde SMART-
overzichten helpen de medezeggenschapsraden om hun werk goed uit voeren.  
 
Uitvoering projecten  
Zoals eerder vermeld is een aantal projecten direct van start gegaan aan het begin van 2019. Dit waren 
veelal voortzettingen van projecten die waren gestart met kwaliteitsimpulsmiddelen, zoals bijvoorbeeld 
ID-LAB, de Distelweg of de VR-Academy. Deze projecten zijn voortgezet omdat zij succesvol zijn 
gebleken en op draagvlak onder studenten en steun van de medezeggenschap kunnen rekenen. Bij het 
merendeel van de projecten is er gestart met een fase van onderzoek en nadere uitwerking en 
doordenking. Vaak maakt de onderzoeksfase of het uitwerken onderdeel uit van het project, zoals 
bijvoorbeeld bij de diverse projecten die er zowel op het niveau van de academies als AHK-breed zijn 
rondom diversiteit. Hierbij is gesproken met diverse experts op het gebied van diversiteit en inclusie. Op 
basis van deze gesprekken is er in de tweede helft van 2019 een overeenkomst gesloten om een 
nulmeting diversiteit uit te voeren die de basis vormt voor verder uitwerking van het diverstiteitsbeleid van 
de AHK en haar academies. Ook meerdere academieoverstijgende onderwijsmodules (zoals ‘Kunst in 
Europa’) zijn in de eerste maanden van 2019 ontwikkeld, waardoor deze vakken in het studiejaar 2019-
2020 direct van start konden gaan. Ook bij de projecten die in de eerste helft van 2019 nog nader 
uitgewerkt moesten worden of waarvoor vooronderzoek gedaan moest worden, zoals projecten rondom 
internationalisering, docentprofessionalisering en nieuwe faciliteiten (zowel fysiek als digitaal), is in de 
tweede helft van 2019 gestart met de uitvoering. Door de in september 2019 aangestelde coördinator 
Kwaliteitsafspraken is met de directies en de projectleiders van de diverse projecten zeer regelmatig 
contact geweest over de voortgang van de uitvoering van de projecten, zodat er ook op AHK-niveau goed 
zicht is op de voortgang. 
 
Overall is de uitvoering van de projecten en de besteding van de middelen in de tweede helft van 2019 in 
een stroomversnelling gekomen. Doordat veel projecten wel pas later in 2019 goed op gang zijn 
gekomen, is er in 2019 een onderbesteding geweest van de middelen. Deze onderbesteding zal 
grotendeels ingelopen worden in 2020.  
 
Evaluatie projecten 
Er is binnen de AHK een groot aantal projecten ontwikkeld, variërend van snel uit te voeren projecten tot 
gecompliceerde langlopende projecten. Om goed zicht te houden op het verloop van deze projecten en 
om te kunnen zorgen dat er adequaat kan worden bijgesteld als dat nodig is, is het belangrijk dat alle 
projecten zorgvuldig en consequent worden geëvalueerd. Er is binnen de AHK en haar academies een 
reeds bestaande en goed functionerende evaluatiesystematiek, waar iedere academie zijn eigen 
uitvoering aan geeft die past binnen de context van het onderwijs. Projecten die rechtstreeks in de 
onderwijscontext plaatsvinden, worden geëvalueerd door middel van de reguliere onderwijsevaluaties, 
zoals vakevaluaties en programma-evaluaties. Daarnaast neemt de AHK tweejaarlijks deel aan de 
Nationale Studenten Enquête, jaarlijks aan de Kunsten-Monitor (de variant voor het kunstonderwijs van 
het alumni-onderzoek de HBO-monitor) en wordt er tweejaarlijks intern een medewerkersonderzoek 
uitgevoerd. In deze evaluaties worden de projecten geëvalueerd die bijvoorbeeld vallen binnen de 
thema’s faciliteiten en docentprofessionalisering. Voor projecten die niet binnen de bestaande 
evaluatiesystematiek vallen, worden aparte evaluaties ontwikkeld, zoals de VR-Academy of de 
Makerspace. Met bovenstaande aanpak proberen we studenten niet te overvragen, maar wel alle 
benodigde input te krijgen over de ontwikkelingen en het verloop van de projecten. De uitkomsten van de 
evaluaties worden door de academies besproken in het overleg met de Academieraad en 
Opleidingscommissie en voor de gezamenlijke projecten met de Hogeschoolraad. 
 
Op managementniveau zijn de kwaliteitsafspraken onderdeel van de PDCA-cyclus van directies, CvB, 
RvT en medezeggenschap. In het voorjaar van 2019 is de eerste uitvoering van de projecten en de 
nadere ontwikkeling van andere projecten besproken tussen CvB en directies. Voorafgaand aan deze 
gesprekken hebben de academiedirecties de voortgang en nadere ontwikkeling besproken met de 
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decentrale medezeggenschapsraden. De uitkomst van deze gesprekken was input voor het PDCA-
gesprek tussen CvB en directies.  
 
Het CvB heeft in 2019 de voortgang op AHK-niveau met de Hogeschoolraad en de Raad van Toezicht 
besproken. De HR heeft ingestemd op de Hoofdlijnen van de begroting voor 2020, waar de 
kwaliteitsafspraken onderdeel van uitmaken. Ook de RvT heeft de begroting voor 2020 goedgekeurd. 
 
Financiële verantwoording 
In het voorjaar van 2019 zijn alle plannen van de projecten voor de gehele periode 2019-2024 
vastgesteld. De begrotingen zijn niet in beton gegoten: indien uit onderwijsevaluaties of bijvoorbeeld 
gesprekken met de medezeggenschap blijkt dat de voornemens van bepaalde projecten niet gerealiseerd 
kunnen worden of door andere ontwikkelingen bepaalde projecten geen prioriteit of noodzaak meer 
hebben, kan er door academies na overleg met de medezeggenschap besloten worden bepaalde 
projecten stop te zetten en de middelen op andere projecten in te zetten. Anderzijds kan het ook 
voorkomen dat projecten veel succesvoller zijn dan van tevoren werd verwacht en academies meer 
middelen inzetten op deze projecten.  
 
Alle projecten hebben een kostenplaats gekregen. Zowel de afdeling Concerncontrol als de controllers op 
de academies monitoren voortdurend of de begrotingen per project gerealiseerd worden. Door 
Concerncontrol wordt dit systematisch gerapporteerd aan de directies van de academies en het CvB. 
 
Advies NVAO en oordeel OCW 
Op 1 november 2019 heeft de visitatie van het panel van de NVAO plaatsgevonden. Het oordeel van het 
panel over de besteding van de middelen voor de kwaliteitsafspraken was positief. Volgens het panel 
heeft de AHK heldere keuzes gemaakt voor de besteding van de middelen op alle zes de thema’s van het 
sectorakkoord. De plannen passen goed bij de historie en de context van de AHK en er is sprake van een 
consistente en coherente beleidslijn. De projecten doen goed recht aan de context van de zes academies 
en de behoeften van studenten en docenten. Het panel heeft uit de gesprekken tijdens de visitatie 
afgeleid dat er breed draagvlak is voor de plannen. Het proces van medezeggenschap is bij sommige 
academies wat moeizaam verlopen, maar uit de gesprekken is gebleken dat zij voldoende invloed op de 
plannen hebben uitgeoefend. Aanbevolen wordt om het deel van het budget dat voor toekomstige 
studenten bedoeld is, vorm te geven volgens het principe van co-creatie. Het panel heeft op basis van de 
projectvoorstellen en de SMART-overzichten een goed beeld gekregen van de besteding van de 
middelen voor de gehele periode 20190-2024. De plannen sluiten goed aan op bestaande plannen en 
processen binnen de AHK en het panel is positief over de haalbaarheid en realiseerbaarheid. Het panel is 
eveneens positief dat het monitoringsproces is geïntegreerd in de reguliere PDCA-cyclus. Ten slotte is 
het panel positief over de voorgestelde monitoringsinstrumenten.  
 
Begin 2020 heeft de minister van OCW positief beslist over de toekenning van de middelen over de 
gehele periode.  
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Bestuursverslag 
 

 
 
 
 
 

Toelichting op het enkelvoudige resultaat 2019

De staat van baten en lasten over 2019 laat een voordelig saldo van K€ 1.304 zien ten opzichte
van een voordelig saldo van K€ 2.240 over het boekjaar 2018.

Toelichting op begroting 2020

Rijksbijdrage OCW 61.880
College- en cursusgelden 7.099
Baten Werk i.o.v. Derden 779
Overige Baten 1.597
Overige Overheidsbijdragen 401
Totaal Baten 71.756

Personele Lasten 52.899
Afschrijvingen 5.271
Overige Instellingslasten 10.524
Huisvestingslasten 4.054
Financiële Baten en Lasten 23
Totaal Lasten 72.771

Resultaat -1.015

Vergelijking balansposten 2018 / 2019

Het aan het eigen vermogen toegevoegde positieve resultaat 2019 en het uitstellen van de bouwplannen
voor het Conservatorium van Amsterdam zorgen met name voor een verhoging van de liquide
middelen met M€ 3,1.

Verschillenanalyse begroting / realisatie 2019

Het nettoresultaat over 2019 bedraagt K€ 1.304 positief (begroot K€ 136 negatief).
Het positieve verschil ad K€ 1.440 is als volgt te verklaren:

De gestegen personeelslasten ad. M€ 2,8 worden gedekt door extra baten vanuit rijksbijdrage en collegegeld
en inkomsten uit subsidies en private activiteiten.

Het verschil komt dan ook met name voort uit een onderbesteding op de afschrijvingen, huisvestingslasten en
overige lasten van bijna 5%. Dit heeft met name van doen met uitsel van projecten en daarmee projectkosten.

Het overschot is uit verschillende factoren samengesteld. Een belangrijke factor is een legaat van 325 K€. 
Voorts heeft een aantal academies minder besteed, c.q . meer inkomsten verworven. Ook in 2019 kwamen 
incidentele meevallers laat in het jaar beschikbaar. Het overschot 2019 is overigens niet terug te voeren op 
de al of niet besteding van de middelen voor de kwaliteitsafspraken. Die zijn in 2019 overall vrijwel geheel 
besteed, hoewel er natuurlijk verschillen zijn per academie.
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Continuïteitsparagraaf 
 

 
 
De financiële gevolgen van COVID 19 zijn hierin nog niet opgenomen. 
 
 
 

Kengetallen 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Aantal studenten 3.022 3.070 3.098 3.124 3.137 3.128
Bekostigd aantal studenten 2.221 2.275 2.237 2.301 2.313 2.318
Bekostigd aantal diploma's 545 591 544 599 593 604
Onderwijsvraag 2.766 2.866 2.781 2.900 2.906 2.922

Aantal fte personeel primair proces 328,9 346,9 345,4 345,2 344,5 347,6
Aantal fte bestuur (directie)/management 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4
Aantal fte ondersteunend personeel 205,4 209,2 209,3 209,5 209,4 210,5
Totaal aantal fte's 570,7 592,5 591,1 591,1 590,3 594,5

Staat / Raming van Baten en Lasten

Rijksbijdrage OCW 62.090 61.880 63.478 64.900 65.242 65.934
College- en cursusgelden 6.652 7.099 7.134 7.153 7.163 7.186
Baten Werk i.o.v. Derden 1.179 779 1.100 1.101 1.103 1.103
Overige Baten 2.683 1.597 1.844 1.805 1.860 1.860
Overige Overheidsbijdragen 610 401 200 200 200 200
Totaal Baten 73.214 71.756 73.756 75.159 75.568 76.283

Personele Lasten 52.762 52.899 53.761 54.000 53.878 54.210
Afschrijvingen 5.148 5.271 5.235 5.536 5.319 5.635
Overige Instellingslasten 10.049 10.524 10.589 10.638 10.845 10.708
Huisvestingslasten 3.933 4.054 4.733 5.196 5.725 6.250
Financiële Baten en Lasten 18 23 23 23 23 23
Totaal Lasten 71.910 72.771 74.341 75.393 75.790 76.826

Resultaat 1.304 -1.015 -585 -234 -222 -543

Balans 31-12-19 31-12-20 31-12-21 31-12-22 31-12-23 31-12-24
Vaste Activa
Materiële vaste activa 74.785 76.785 81.785 86.785 93.785 93.785
Financiële vaste activa 123 123 123 123 123 123
Totaal vaste activa 74.908 76.908 81.908 86.908 93.908 93.908

Vlottende activa
Vorderingen 1.977 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
Liquide middelen 26.653 23.498 17.913 12.679 5.457 4.914
Totaal vlottende activa 28.630 25.198 19.613 14.379 7.157 6.614
Totaal activa 103.538 102.106 101.521 101.287 101.065 100.522

Passiva
Eigen vermogen 90.821 89.806 89.221 88.987 88.765 88.222
Voorzieningen 1.871 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Langlopende schulden 0 0 0 0 0 0
Kortlopende schulden 10.846 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
Totaal passiva 103.538 102.106 101.521 101.287 101.065 100.522
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De AHK heeft in 2019 een positief resultaat geboekt van M€ 1,3. Dit resultaat komt overeen met de 
prognose de we in Q3 hebben opgesteld. 
 
Het overschot is uit verschillende factoren samengesteld. Een belangrijke factor is een legaat van  
K€ 325. Voorts heeft een aantal academies minder besteed c.q. meer inkomsten verworven. Ook in 2019 
kwamen incidentele meevallers laat in het jaar beschikbaar. Het overschot 2019 is overigens niet / 
nauwelijks terug te voeren op de al of niet besteding van de middelen voor de kwaliteitsafspraken. Die 
zijn in 2019 overall vrijwel geheel besteed, hoewel er natuurlijk verschillen zijn per academie. 
 
Zowel de solvabiliteit als liquiditeitspositie blijven op een hoog niveau en de risicoanalyse die in december 
2019 is opgesteld toonde aan dat de studenteninstroom en de vastgoedportefeuille geen risico’s met zich 
meebrengen. In dit kader hebben wij de Inspectie van het Onderwijs, die in opdracht van de minister daar 
een onderzoek naar deed, de achtergronden van onze reserve- en liquiditeitspositie en onze plannen 
voor de toekomst toegelicht. Inmiddels heeft de coronacrisis echter nieuwe vragen opgeworpen die wij 
hieronder in een aparte paragraaf zullen behandelen.  
 
Afgezien van de coronacrisis en de mogelijke effecten daarvan, zijn de voornaamste risico’s bij de AHK 
als het gaat om continuïteit verbonden aan grote wijzigingen in het beleid van de overheid. De eventuele 
gevolgen van een wijziging van het bekostigingsstelsel kunnen effect hebben. De minister heeft naar 
aanleiding van het rapport van de Commissie Van Rijn opdracht gegeven tot een nieuw 
bekostigingsonderzoek. De maatregelen die naar aanleiding van het advies van de Commissie Van Rijn 
zijn genomen, werken voor de AHK neutraal uit. In het kader van de nieuwe fase in het onderzoek naar 
de bekostiging gaat het in eerste instantie om de vraag of deze toereikend is. De AHK volgt dit proces 
met belangstelling en stelt vast dat in de huidige situatie de financiering van het onderzoek als taak van 
het hbo geen gelijke tred houdt met de ambities en de mogelijkheden van het hbo. Ook de financiering 
van een derde cyclus in het hbo is daarmee verbonden. 
 
Nadat eerdere plannen om het Conservatorium van Amsterdam (CvA) aan de achterzijde van het 
gebouw aan het Oosterdok uit te bouwen - gebaseerd op plannen die in de voorgaande jaren waren 
ontwikkeld - gestruikeld waren op te hoge bouwkosten, is in 2019 de kans ontstaan om in het Beatrixpark 
een gebouwcomplex (klooster en kapel van het vroeger daar gesitueerde Nicolaaslyceum) te ontwikkelen 
en te kopen. Op dit moment wordt, op basis van het door de gemeente goedgekeurde schetsontwerp, 
gewerkt aan het definitieve ontwerp voor aan- en verbouw op die locatie, die daarmee de noodzakelijke 
aanvullende huisvesting voor het CvA zal vormen. 
Tegelijkertijd wordt er gezocht naar een mogelijkheid om de Nationale Ballet Academie gezamenlijk, dat 
wil zeggen vooropleiding en de bacheloropleiding, te huisvesten. Daarvoor zijn vergevorderde plannen 
met projectontwikkelaars. Deze plannen hopen we in de loop van 2020 verder te concretiseren.  
Het plan in het Beatrixpark zal de liquiditeit van de AHK beïnvloeden, omdat de vastgoedplannen van de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten in beginsel geheel gefinancierd worden met eigen vermogen. 
In de planning van de liquiditeit 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 tot nu toe zeer stabiel te noemen, zolang de 
Rijksbekostiging niet sterk wijzigt en zolang de gevolgen van de coronacrisis geen grote effecten hebben 
in de bedrijfsvoering op lange termijn. De AHK is een selectieve instelling waar voor de meeste 
studierichtingen de belangstelling van aspirant-studenten 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, ook na 
de coronacrisis (zie onder). 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. De in 2018 en 2019 opgestelde plannen voor de 
kwaliteitsafspraken, in samenspraak met de medezeggenschap, zijn inmiddels positief beoordeeld door 
de NVAO en door de minister goedgekeurd. De onderwerpen die hierbij centraal staan, zijn gekoppeld 
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aan de centrale thema’s in het Strategisch Plan. 
 
Op de langere termijn zal de AHK o.a. blijven investeren in de 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 2021 tussen de M€ 5 en M€ 10 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-overs, start-ups) 
zullen daarin te herkennen zijn. 
 
In het kader van de landelijke KUO NEXT-agenda, als vervolg op het sectorplan KUO, zal de AHK haar 
inzet op de in die agenda genoemde onderwerpen (talentontwikkeling, flexibiliteit, onderzoek, 
internationalisering) zichtbaar blijven maken, in eerste aanleg via de besteding van de middelen uit het 
studievoorschot, maar ook als onderdeel van de hierboven genoemde investeringsagenda. 
 
Reguliere vernieuwing blijft met dit alles steeds om aandacht vragen, ook in financiële termen. De AHK 
kan nog steeds de voorfinanciering en de eerste onrendabele jaren bij de start van nieuwe opleidingen 
c.q. opleidingsvarianten betalen en ondersteunt bijvoorbeeld onderzoekers bij het ontwikkelen en 
opstellen van aanvragen voor tweede - en derdegeldstroommiddelen. De AHK verwacht in 2020 het 
beleid ten aanzien van het onderzoek nader in te richten en een deel van de investeringsagenda daaraan 
te wijden. 
 
Gegeven de internationale concurrentiepositie heeft de AHK er een groot belang bij dat internationale 
studenten betaalbare huisvesting kunnen vinden op het moment dat ze hun studie in Amsterdam starten. 
De AHK streeft naar een kamergarantie in het 1e jaar voor internationale studenten en zal middelen 
vrijmaken om dit te faciliteren. De inspanningen om dat te realiseren worden voortgezet. 
 
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 2020 wordt besloten over de aanschaf en de invoering van een nieuw studenten informatie systeem 
(SIS), aangezien de leverancier van het huidige systeem op termijn geen ondersteuning meer zal 
leveren. Voorts is de AHK van plan in 2020 een nieuw Informatieplan vast te stellen, waarin de aandacht 
voor digitalisering in het onderwijs, in de bedrijfsvoering en in de bibliotheken centraal zal staan. De 
coronacrisis heeft ons - net zoals veel andere collega’s in het hoger onderwijs - gedwongen om een grote 
stap voorwaarts te zetten. Door de eerdere investeringen in de digitale voorzieningen (O365, Kaltura, en 
dergelijke) en door de cloudgerichte aanpak, heeft de AHK deze stap goed kunnen zetten. Daar zal in het 
Informatieplan op worden voortgebouwd. 
 
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 aanbiedt. In 2019 zijn de andere mogelijk verbonden partijen onderzocht. Dit leidt er 
onder andere toe dat zes stichtingen waarmee de AHK qua governance verbonden is, met ingang van 
2020 via de AHK zullen worden geconsolideerd. 
Voorts worden de onderzoekers van de AHK steeds actiever met het werven van externe 
onderzoeksmiddelen en zijn verschillende lectoren daar succesvol in. 
Tenslotte zijn er subsidies, overige baten (zoals bijvoorbeeld inkomsten uit verhuur), cursusgelden, etc. 
De AHK heeft in 2019 het beleid rond private activiteiten opnieuw beschreven en vastgelegd. 
 
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. Anderzijds is in 
veel gevallen de ervaring en deskundigheid van medewerkers met een langere loopbaan in het werkveld 
een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit. In de opbouw van de onderwijsstaf zit voldoende flexibiliteit om 
beweging in omvang en expertise op te vangen. De inzet van medewerkers die niet in loondienst zijn, 
maar op contractbasis worden ingehuurd, staat daar garant voor. De compliance met de wet DBA is door 
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de AHK, op basis van de reeds gedane voorbereiding, met de fiscus besproken en akkoord bevonden.  
 
De ontwikkeling van de personele lasten op langere termijn geeft geen bijzondere redenen tot zorg. In die 
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 - IJ-
oever. 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 Zuidas en in 
Noord evenzeer tot de mogelijkheden, gegeven het feit dat daar al onderdelen gevestigd zijn en omdat 
met name aan de Zuidas de verbinding met het openbaar vervoer uitstekend is (ook als het gaat om de 
verbinding tussen de Zuidas en de andere locaties van de AHK). Het boven beschreven plan rond de 
vestiging van de dependance van het CvA in het Beatrixpark is daar een illustratie van. 
 
Effect van COVID-19 
 
Het hoger onderwijs ondervindt de gevolgen van de coronacrisis net zoals elke maatschappelijk sector 
direct en indringend. Op het moment van het opstellen van dit jaarverslag wordt er nog geen onderwijs op 
de fysieke locaties van de AHK gegeven. Alle medewerkers van de AHK werken in beginsel thuis, tenzij 
het werk betreft dat alleen op locatie kan en moet worden gedaan. 
 
Het grootste deel van ons onderwijs wordt nu online verzorgd en dat geldt ook voor het grootste deel van 
de examinering. Dat is een grote omslag die veel vraagt van staf en studenten. Tegelijkertijd is dit een 
vernieuwingsimpuls, maar blijken we ook tegen de grenzen aan te lopen van wat we online kunnen 
verzorgen. Kunstonderwijs kenmerkt zich door fysieke eisen en randvoorwaarden, door samenwerking in 
groepsverband en door fysieke (uit)oefening. 
 
Op basis van de besluiten van het kabinet en de daarop gebaseerde regelgeving vanuit het ministerie 
biedt de AHK - binnen de regels die het RIVM stelt en op basis van adviezein van de GGD in Amsterdam 
- mogelijkheden voor afstudeerenden om zich voor te bereiden op het eindexamen. Vanaf 15 juni 2020 
zal ook weer op beperkte schaal praktijkonderwijs mogelijk zijn. De regel is daarbij dat al het onderwijs 
dat online kan plaatsvinden, online gegeven blijft. 
 
De kosten die gemoeid waren met het opvangen van de gevolgen van COVID-19 voor het onderwijs 
waren in het eerste half jaar beperkt. Er hoefden geen ruimtes te worden bijgehuurd, de baten werden 
normaal gerealiseerd en ook de inzet van personeel kon binnen de bestaande omvang worden 
opgevangen.  
 
De opleidingen van de AHK streven ernaar om alle eindexamens voor 1 september 2020 te hebben 
afgerond. In de enkele gevallen dat dat - als gevolg van COVID-19 - niet lukt, is de recente maatregel van 
de minister van OCW van toepassing: in dergelijke gevallen kunnen studenten om hun eindexamen af te 
ronden de eerste maanden van het nieuwe hogeschooljaar het instellingscollegegeld gecompenseerd 
krijgen. Dit kan tot een maximum van € 535 per student die het betreft. 
 
De stages komen het meeste voor bij de docentopleidingen van de AHK. Deze zijn in de meeste gevallen 
omgezet naar stages waarbij de stagiair het onderwijs online verzorgt of (mee)ontwikkelt. Hierdoor 
ontstaat weinig vertraging in de studie. Sommige stages zijn daarentegen opgeschort. 
 
Op dit moment is het nog onzeker op welke wijze wij in het nieuwe studiejaar het onderwijs kunnen 
verzorgen. In veruit de meeste gevallen zullen we ons aan kunnen passen aan de dan geldende eisen 
(bijvoorbeeld 1,5 meter afstand), hoewel dat verstrekkende gevolgen zal hebben voor ruimtegebruik, 
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roostering en onderwijsvormen. Maar bij enkele opleidingen komen er meer fundamentele vagen aan de 
orde: kunnen we het onderwijs wel geven in een situatie waarin 1,5 meter afstand de norm is? Wij maken 
op dit moment scenario’s waaruit moet blijken wat er gebeurt als we bij die opleidingen de instroom per 
september halveren of wellicht zelfs een jaar geen instroom realiseren. Dat zal - indien aan de orde - 
slechts in uitzonderlijke gevallen voorkomen en derhalve geen grote impact hebben op de bedrijfsvoering 
in totaal. 
Voorts inventariseren wij op dit moment de ruimtebehoefte en zullen we bezien of de uitvoering van het 
onderwijs extra ruimte noodzakelijk maakt. In dat geval zullen we bezien of we ruimte moeten bijhuren. 
De eventuele omvang is op dit moment nog onduidelijk, maar zal een beperkt effect hebben op de 
exploitatie. 
 
De coronacrisis kan gevolgen hebben voor de instroom van studenten. Wij verwachten dat de invloed van 
de crisis op de instroom van studenten uit Nederland beperkt zal zijn. Een andere kwestie is de instroom 
van buitenlandse studenten, zoweel EER als niet-EER. De kans bestaat dat deze groep als gevolg van 
de huidige onzekerheid besluit niet naar Amsterdam te komen, dan wel dat de reisbeperkingen na de 
zomer nog of opnieuw van kracht zijn. Zoals boven al aangegeven is de AHK een selectieve instelling, bij 
de meeste studierichtingen overstijgt de belangstelling de beschikbare capaciteit in belangrijke mate. Wij 
gaan ervan uit dat we dan in staat zullen zijn de eventueel vrijvallende plekken aan te kunnen bieden aan 
andere kandidaten. Als een aantal niet-EER-studenten die wel zijn toegelaten na de zomer besluiten toch 
niet naar Amsterdam te komen, dan scheelt dat in eerste instantie het aandeel bovenwettelijk 
collegegeld. Maar uitgaande van vervanging door NL- of EER-studenten volgt dan bekostiging over twee 
jaar. Op grond van de belangstelling in de huidige fase van selectie en aanmelding blijkt echter nog niet 
dat grotere groepen internationale kandidaten zich terugtrekken, maar dat effect kan zich uiteraard 
manifesteren als we verder in de tijd komen. 
 
Een hieraan verwant risico is de mogelijkheid dat internationale herinschrijvers, die tijdens deze crisis 
veelal naar hun land van herkomst zijn gereisd, na de zomer niet in Amsterdam terugkeren om hun 
onderwijs te vervolgen. Uit de contacten met deze groep studenten maken wij niet op dat dit een groot 
aantal betreft. Wij schatten het risico op korte termijn op maximaal circa 50 no-show-studenten niet-EER, 
hetgeen zou resulteren in een bedrag van K€ 150 inkomstenderving op korte termijn (maximaal risico) 
door het mislopen van het bovenwettelijk deel van het collegegeld. 
 
De AHK neemt zich voor de wijzigingen in het onderwijs flexibel op te vangen, met gebruikmaking van de 
inmiddels opgedane ervaringen met het online verzorgen van onderwijs. Het is mogelijk dat we daarvoor 
extra inzet van personeel moeten realiseren om het online onderwijs verder te professionaliseren. 
De bovengenoemde effecten kunnen gevolgen hebben voor de reservepositie van de AHK. Zeker is dat 
de AHK de gevolgen - indien die zich beperken tot de nieuwe instroom in het komende studiejaar - kan 
opvangen. Wellicht echter dat een deel van het voorgenomen investeringsplan op termijn moet wijken 
voor het opvangen van deze gevolgen. De mogelijke gevolgen in termen van bekostiging effectueren zich 
immers ook pas over twee jaar, als gevolg van de T-2 systematiek. Dat biedt voldoende tijd om gegeven 
de omvang van de reserve daarop te anticiperen. 
 
Voorop staat dat alle mogelijke maatregelen genomen zullen worden om de medewerkers en 
leerlingen/studenten te beschermen en risico’s zo veel mogelijk te beperken of te mitigeren. Er zijn 
meerdere maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te remmen. 
Hierbij wordt de continuïteit van de instelling zoveel als mogelijk gewaarborgd. De jaarrekening is 
opgesteld uitgaande van een continuïteitsveronderstelling. De gevolgen van COVID-19 zijn hierbij in acht 
genomen. Hierbij is naar onze mening geen sprake van materiële onzekerheid over de continuïteit. 
 
De belangrijkste maatregelen nog eens op een rijtje: 
 

• De AHK biedt vrijwel al het onderwijs online aan tot de zomer; 
• De medewerkers werken thuis, tenzij noodzaak vergt dat ze in één van onze gebouwen dienen te 

werken; 
• De gebouwen zijn voor de zomer vrijwel alleen geopend voor activiteiten die zich richten op het 

afstuderen; 



48 
 

• Daarbij worden alle voorschriften van het RIVM, de GGD, het kabinet en OCW in acht genomen; 
• De voorbereiding voor de hervatting van het nieuwe hogeschooljaar loopt, waarbij de regelgeving 

over de wijze waarop dat kan, maatgevend is. 
 
Een onbekend gegeven is de vraag wat voor generieke gevolgen corona heeft in de bekostiging van het 
onderwijs. Dit is niet een risico specifiek voor de AHK maar kan zich desondanks voordoen in de vorm 
van bezuinigingen door de overheid. Aangezien daar geen voorspelling over te maken is, kunnen wij daar 
nu geen rekening mee houden. Wij achten de mogelijkheid dat er niet op het onderwijs wordt bezuinigd, 
teneinde de maatschappelijke investering in de toekomst te handhaven, zeer wel denkbaar. 
 
Financiële positie        
De financiële positie ultimo 2019 en 2018 ziet er als volgt uit (x € 1.000): 
 

 

31-12-19 31-12-18
Vlottende activa
Vorderingen 1.977 1.423
Liquide middelen 26.653 23.558
Totaal vlottende activa 28.630 24.981

Kortlopende schulden 10.846 10.587

Netto vlottende middelen (werkkapitaal) 17.784 14.394

Vaste activa
Materiële vaste activa 74.785 76.594
Financiële vaste activa 123 123
Totaal vaste activa 74.908 76.717

Totale financieringsbehoefte 92.692 91.111

De financiering hiervan vond plaats met:
Algemene reserve 13.387 10.264
Bestemmingsreserves 76.345 78.465
Bestemmingsfondsen 1.089 788
Voorzieningen 1.871 1.594

92.692 91.111
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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). 
 

De netto vlottende middelen zijn per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018 gestegen van
K€ 14.394 tot K€ 17.784. De stijging met K€ 3.390 is veroorzaakt door de volgende factoren (x € 1.000):

Beschikbaar gekomen respectievelijk in de stichting gehouden
Afschrijvingen 5.148
Toename voorzieningen 277
Voordelig resultaat 1.304

6.729
Besteding middelen

Investeringen in materiële vaste activa 3.339
3.339

Totaal stijging netto vlottende middelen 3.390

Liquiditeitspositie

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

31-12-19 31-12-18

Vlottende activa / kortlopende schulden 2,64 2,36
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31-12-19 31-12-18

Eigen vermogen 90.821 89.517

bij: Voorzieningen 1.871 1.594

Gecorrigeerd eigen vermogen 92.692 91.111

Vreemd vermogen

Kortlopende schulden 10.846 10.587

Totaal vreemd vermogen 10.846 10.587

Solvabiliteitsratio's
Gecorrigeerd eigen vermogen : vreemd vermogen 8,55 8,61

Gecorrigeerd eigen vermogen : balanstotaal 0,90 0,90

Algemene reserve

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

2019 2018

Stand per 1 januari 10.264 22.799
Bestemming resultaat 861 2.652
Overheveling naar bestemmingsreserves 2.262 -15.187

Stand per 31 december 13.387 10.264

Gedeclareerde kosten College van Bestuur 2019

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.

L. A.
Verveld Lekkerkerker

€ €

Representatiekosten 1.232 163
Reis-en verblijfkosten binnenland 5.832 1.600
Reis-en verblijfkosten buitenland 2.704 2.704
Overige kosten 1.888 147
Totaal 11.656 4.614
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Jaarrekening 
 
Geconsolideerde balans per 31 december 2019 (x € 1.000) 
(na resultaatbestemming) 
 

 
 

1 ACTIVA

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 74.785 76.594

1.3 Financiële vaste activa 1.268 123

Totaal vaste activa 76.053 76.717

Vlottende activa

1.4 Vorderingen 1.797 1.423

1.5 Liquide middelen 27.101 23.558

Totaal vlottende activa 28.898 24.981

Totaal activa 104.951 101.698

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 92.233 89.517

92.233 89.517

2.2 Voorzieningen 1.871 1.594

2.3 Kortlopende schulden 10.847 10.587

12.718 12.181

Totaal passiva 104.951 101.698

31-12-2018

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2019
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Geconsolideerde staat van Baten en Lasten over 2019 (x € 1.000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 62.090 60.186 58.992
3.2 Overige overheidsbijdragen

en -subsidies 610 167 594
3.3 College- en cursusgelden 6.652 6.503 6.738
3.4 Baten werk i.o.v. derden 1.179 1.037 1.004
3.5 Overige baten 2.537 2.059 2.130

Totaal baten 73.068 69.952 69.458

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 52.802 50.015 48.049
4.2 Afschrijvingen 5.148 5.256 5.007
4.3 Huisvestingslasten 3.933 4.161 3.621
4.4 Overige lasten 10.074 10.626 10.551

Totaal lasten 71.957 70.058 67.228

Saldo baten en lasten 1.111 -106 2.230

5 Financiële baten en lasten -22 -30 10

6 Koersresultaat 149 0 0

Nettoresultaat 1.238 -136 2.240

2019 Begroot 2019 2018
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019 (x € 1.000) 
 

 
 
  

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten 1.111 2.230

Aanpassingen voor:
4.2 Afschrijvingen en overige waardeverminderingen 5.148 5.007
2.1 Mutaties eigen vermogen 1.478 0
2.2 Mutaties voorzieningen 277 -413

1.4 Vorderingen -374 141
2.3 Kortlopende schulden 260 406

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.900 7.371

5.1 Ontvangen interest 29 25
5.3 Betaalde interest en soortgelijke kosten -51 -15

-22 10
Kasstroom uit operationele activiteiten 7.878 7.381

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.2 Investeringen in materiële vaste activa -4.736 -4.439
1.2 Desinvesteringen in materiële vaste activa 1.397 1.881
1.3 Investeringen in financiële vaste activa -1.062 0
1.3 Aankopen effecten -413 0
1.3 Verkopen effecten 479 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.335 -2.558

Mutatie liquide middelen 3.543 4.823

2019 2018
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling geconsolideerd 
 
1  Algemene toelichting  
   
1.1 Activiteiten   
De stichting heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het hoger beroepsonderwijs, in het bijzonder op het 
gebied van de kunsten en aanverwante gebieden, en aan de ontwikkeling van beroepen waarop dit 
onderwijs gericht is, door: 
a. het verzorgen van hoger beroepsonderwijs en van daarmee samenhangende  
 onderwijssoorten, alsmede van post-hoger onderwijs; 
b. het verrichten van onderzoek; 
c. overdracht van kennis aan de samenleving voor zover dit verband houdt met het verzorgende 

hoger beroepsonderwijs; 
d. alle andere vormen van maatschappelijke dienstverlening die voor het doel bevorderlijk kunnen 

zijn. 
  
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
a. het instandhouden en ontwikkelen van een of meer instellingen van hoger onderwijs,  
 waaronder de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten; 
b. het samenwerken met andere onderwijsinstellingen, organisaties en personen die eenzelfde of 

verwante doelstelling nastreven. 
 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat loopt over de periode 1 januari 2019 tot en 
met 31 december 2019. 
 
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 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. 
De in de consolidatie begrepen rechtspersonen zijn: 

• Stichting CvA Online 
o CvA Online B.V. 
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• Stichting Jacques Vonk Fonds 
• Stichting Musici van Morgen 
• Stichting Muziek is Meer 
• Nuyts’ Stichting 
• Stichting Snellebrand Studiereisfonds van de Vereniging voor Voortgezet en Hoger 

Bouwkunstonderricht 
• Willem Kromhout Stichting Steunfonds voor de Academie van Bouwkunst te Amsterdam 

 
Buiten de consolidatie blijven rechtspersonen, die afzonderlijk en gezamenlijk van te verwaarlozen 
betekenis zijn. 
 
1.6 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. 
 
1.7 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 2019 geldmiddelen zijn opgeofferd. Ontvangsten en 
uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
 
2 Algemene grondslagen 
 
2.1 Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs, de 
wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, en de staat van baten en lasten en het 
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 
 
2.2 Vergelijking met vorig jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen 
zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen. 
 
2.3 Operationele leasing 
Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die de 
eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Leasebetalingen worden, rekening houdend met 
ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de 
looptijd van het contract. 
 
2.4 Financiële instrumenten 
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik van financiële instrumenten die leiden 
tot significante renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s. De in de balans vermelde bedragen 
betreffen de nominale waarde, die gelijk is aan de reële waarde. 
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2.5 Continuïteit van de activiteiten 
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een continuïteitsveronderstelling. De gevolgen van COVID-
19 zijn hierbij in acht genomen en nader in de jaarrekening toegelicht bij ’Gebeurtenissen na 
balansdatum’. Hierbij is naar onze mening geen sprake van materiële onzekerheid over de continuïteit. 
 
 
3 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
3.1 Materiële vaste activa 
 
3.1.1 Gebouwen, terreinen en erfpacht 
De gebouwen, terreinen en erfpachtrechten, worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.  
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op 
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. De activeringsgrens is  
€ 12.500. 
 
3.1.2 Inventaris en apparatuur 
Aanschaffingen van inventaris en apparatuur worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd 
met de lineair berekende afschrijving gebaseerd op de economische levensduur, waarbij de 
activeringsgrens € 1.000 is. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een 
bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.  
 
3.2 Financiële vaste activa 
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, 
worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het 
verslagjaar gedeclareerde dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden 
worden gewaardeerd tegen reële waarde. 
 
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op 
nihil gewaardeerd. Indien en voor zover de AHK in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de 
schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar 
schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen. 
 
Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen realiseerbare 
waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Deelnemingen waarin geen 
invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op 
verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.  
 
3.3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor 
het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende 
eenheid waartoe het actief behoort.  
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 
bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst- en-
verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 
 
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet 
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet 
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor 



57 
 

het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet 
teruggenomen.  
 
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 Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves en/of –fondsen. Hierin is 
tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen. 
 
De bestemmingsfondsen zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door derden 
zijn aangebracht.  
 
3.7 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. 
 
3.8 Bestemmingsreserves 
De bestemmingsreserves zijn het gedeelte van het eigen vermogen waaraan het College van Bestuur 
een specifieke bestemming heeft gegeven. 
 
3.9 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 gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 
De voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. Toevoegingen aan de voorzieningen vinden 
plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks 
plaats ten laste van de betreffende voorziening. 
 
Voorziening ambtsjubilea 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De 
voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk 
van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet.  
De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht. 
 
Voorziening wachtgeld 
Deze voorziening betreft de toekomstige uitgaven voor personeel dat in 2016 of eerder met ontslag is 
gegaan. De voorziening wordt berekend op basis van de contante waarde van een verwachte bijdrage 
aan het wachtgeld conform de geldende CAO. Voor het bovenwettelijk deel wordt hierbij uitgegaan van 
75% bijdrage. 
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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”. 
 
3.10 Kortlopende schulden 
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar.  
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de 
nominale waarde van de schuld. 
 
4 Grondslagen voor het bepalen van het resultaat 
 
4.1 Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over dat jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
 waarin zij zijn gerealiseerd. 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 project-
opbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over 
de omzet geheven belastingen. 
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde 
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum, in verhouding tot de in totaal te 
verrichten diensten. 
 
4.3 Rijksbijdragen 
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking 
hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. 
 
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot 
geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar 
rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen 
activiteiten voor zijn verricht per balansdatum wordt verantwoord onder de overlopende passiva. 
 
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat 
van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet 
bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog 
niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de 
bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 
 
4.4 Verbonden partijen zonder invloed van betekenis 
Er is een binding met ODE Energie BV, waarin de AHK een minderheidsbelang heeft van 10%. 
Consolidatie heeft niet plaatsgevonden vanwege het niet voldoen aan de grens van 5% van het 
balanstotaal.  
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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 2019 (en 2018) 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 31 december 2019 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,8%. 
 
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. 
 
Financiële instrumenten en risicobeheersing 
 
5.1 Valutarisico 
Er wordt door de stichting geen valutarisico gelopen omdat transacties nagenoeg volledig in euro’s 
worden verricht. 
 
5.2 Rente- en kasstroomrisico 
Er zijn geen rentedragende vorderingen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden, 
waardoor er hiertoe geen renterisico’s worden gelopen. 
 
5.3 Kredietrisico 
Er bestaat geen risico omdat de liquide middelen uitstaan bij de RABO-bank, welke minimaal een 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 geconsolideerde balans (x € 1.000) 
 

 

VASTE  ACTIVA

1.2. Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen
108.802 43.620 65.182 1.397 0 3.497 0 110.199 47.117 63.082

1.2.2 Inventaris en apparatuur
21.733 14.836 6.897 1.778 0 1.529 0 23.511 16.365 7.146

1.2.3 Erfpacht
6.079 1.936 4.143 0 0 122 0 6.079 2.058 4.021

1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingen
372 0 372 1.561 1.397 0 0 536 0 536

136.986 60.392 76.594 4.736 1.397 5.148 0 140.325 65.540 74.785

1.2.1 Gebouwen en terreinen

Het betreft de volgende gebouwen en terreinen, te weten:
 -  Agamemnonstraat 44, Amsterdam. 
 -  Hortusplantsoen 1-3, Amsterdam.
 -  Jodenbreestraat 3, Amsterdam.
 -  Markenplein 1, Amsterdam.
 -  Oosterdokskade 151, Amsterdam.
 -  Overhoeksplein 2, Amsterdam.
 -  Waterlooplein 211-219, Amsterdam.
 -  Kattenburgerstraat 5, 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:
Muziekinstrumenten
Inrichting 
Apparatuur
Audiovisuele apparatuur
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.

A
an

sc
ha

fp
rij

s 
   

   
 

1-
1-

20
19

A
fs

ch
rij

vi
ng

   
   

   
   

1-
1-

20
19

B
oe

kw
aa

rd
e 

   
   

   
1-

1-
20

19

In
ve

st
er

in
ge

n

D
es

in
ve

st
er

in
ge

n

A
fs

ch
rij

vi
ng

en
 

D
es

in
ve

st
er

in
ge

n

A
an

sc
ha

fp
rij

s 
   

  
31

-1
2-

20
19

A
fs

ch
rij

vi
ng

   
   

   
 

31
-1

2-
20

19

B
oe

kw
aa

rd
e 

   
   

  
31

-1
2-

20
19

3,33%
5%

6,67%5%

A
fs

ch
rij

vi
ng

en

10%
14,29%

10%
10%
20%
20%
25%

16,67%
10%



61 
 

 

1.3 Financiële vaste activa

1.3.1 Deelnemingen 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.
Er is hier geen sprake van een deelneming waarin de rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent op
het zakelijke en financiële beleid.

1.3.2 Overige effecten 31-12-2019 31-12-2018

Fondsen Rabobank 1.145 0

Stand per 1 januari 1.062 0
Bij: Aankopen (tegen verkrijgingsprijs) 413 0

1.475 0
Af: Verkopen (tegen verkoopprijs) 479 0

996 0
Bij: Koersresultaten 149 0

Stand per 31 december 1.145 0

De effecten worden gewaardeerd tegen koerswaarde per balansdatum.

1.4 Vorderingen
31-12-2019 31-12-2018

1.4.1 Debiteuren 199 131
1.4.2 Studenten / cursisten 470 422
1.4.3 Overige vorderingen 93 82
1.4.4 Overlopende activa        1.131 894
1.4.5 Af: voorzieningen wegens oninbaarheid 96 106

1.797 1.423

Uitsplitsing 31-12-2019 31-12-2018

1.4.3.1 Personeel 1 1
1.4.3.2 Overige 91 81

Overige vorderingen 92 82

1.4.4.1 Vooruitbetaalde kosten 628 386
1.4.4.2 Verstrekte voorschotten 69 127
1.4.4.3 Overige 432 381

Overlopende activa 1.129 894
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2019 2018

1.4.5.1 Stand per 1 januari 106 117
1.4.5.2 Onttrekking 26 1
1.4.5.3 Dotatie/vrijval 16 -10
       Af: voorzieningen wegens oninbaarheid 96 106

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

1.5 Liquide middelen
31-12-2019 31-12-2018

1.5.1 Kasmiddelen 26 16
1.5.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 14.575 8.542
1.5.3 Deposito's 12.500 15.000

27.101 23.558

De direct opeisbare tegoeden bij de bankinstellingen bedragen K€ 27.075.
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2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 22.799 2.652 -15.187 10.264 707 2.262 13.233

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 63.156 -470 15.208 77.894 26 -2.204 75.716

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
Reserve derde geldstroom 525 67 -21 571 204 1.420 2.195

2.1.4 Bestemmingsfonds (privaat) 797 -9 0 788 301 0 1.089

87.277 2.240 0 89.517 1.238 1.478 92.233

Uitsplitsing

2.1.2.1 Reserve huisvestingsbeleid 43.257 -324 26.764 69.697 146 -2.204 67.639
In materiële vaste activa:

2.1.2.2  -  Onroerende zaken 12.211 0 -12.211 0 0 0 0
2.1.2.3  -  Roerende zaken 6.594 0 303 6.897 0 249 7.146
2.1.2.4 Investeringsreserve 662 0 352 1.014 0 -249 765
2.1.2.5 Profileringsfonds 432 -146 0 286 -120 0 166

Bestemmingsreserve (publiek) 63.156 -470 15.208 77.894 26 -2.204 75.716

2.1.4.1 Fonds Goudsmit 30 0 0 30 0 0 30
2.1.4.2 Fonds Rosenberg 256 -20 0 236 -20 0 216
2.1.4.3 Fonds Van Oss 101 -4 0 97 -4 0 93
2.1.4.4 Fonds Van Ter Tholen 410 15 0 425 0 0 425
2.1.4.5 Fonds Ten Broek 0 0 0 0 325 0 325

Bestemmingsfonds (privaat) 797 -9 0 788 301 0 1.089

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.

2.1.4 Bestemmingsfonds (privaat)

De hogeschool heeft de verplichting om het kapitaal, gevormd uit de nalatenschap van mevrouw Goudsmit-
Geerkens, intact te houden respectievelijk te gebruiken ter bevordering van de studie van begaafde, 
onvermogende en minvermogende studenten.
De nalatenschap van mevrouw Rosenberg dient uitsluitend gebruikt te worden voor de aanschaf van
muziekinstrumenten.
De nalatenschap van de heer Van Oss dient uitsluitend gebruikt te worden voor de aanschaf van violen,
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.
De nalatenschap van mevrouw Tenbroek dienen volgens de voorwaarden besteed te worden aan de aanschaf
van muziekinstrumenten welke in bruikleen dienen te worden gegeven aan studenten.
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2.2 Voorzieningen

2.2.1 Voorziening
wachtgelden 483 124 204 0 403 201 202

Voorziening 
ambtsjubilea 439 45 45 71 368 37 331

Voorziening 
sociaal beleid 187 0 66 0 121 66 55

Voorziening 
DI-uren 220 143 0 0 363 173 190

Voorziening 
WS-uren 265 351 0 0 616 67 549

1.594 663 315 71 1.871 544 1.327

2.3 Kortlopende schulden
31-12-2019 31-12-2018

2.3.1 Crediteuren 1.492 1.265

2.3.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.174 2.029

2.3.3 Schulden terzake van pensioenen 618 539

2.3.4 Overige kortlopende schulden 65 68

2.3.5 Overlopende passiva 6.498 6.686

10.847 10.587

Uitsplitsing 31-12-2019 31-12-2018

2.3.2.1 Loonheffing 2.017 1.920
2.3.2.2 Omzetbelasting 38 44
2.3.2.3 Vennootschapsbelasting -6 0
2.3.2.4 Onroerend-zaakbelasting 125 65

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.174 2.029

2.3.5.1 Vooruitontvangen collegegelden 3.349 3.229
2.3.5.2 Vooruitont OCW-subs Geoormerkt 8 32
2.3.5.3 Vooruitontvangen termijnen overheid 270 259
2.3.5.4 Overige vooruitontvangen termijnen 126 114
2.3.5.5 Vakantiegeld/Vakantiedagen 1.501 1.407
2.3.5.6 Overige 1.244 1.645

Overlopende passiva 6.498 6.686

2.3.5.1 Vooruitontvangen college- en cursusgelden

Op basis van de RJ-richtlijnen dient alleen het door de student daadwerkelijk vooruitbetaald collegegeld
voor de periode januari t/m augustus 2019 als vooruitontvangen collegegelden te worden verantwoord.

2.3.5.5 Vakantiegeld/Vakantiedagen

Dit betreft de verschuldigde vakantietoeslag over de periode juni tot en met december 2019.
Tevens is hier de verplichting i.h.k.v. niet opgenomen vakantiedagen opgenomen.

La
ng

lo
pe

nd
 d

ee
l 

> 
1 

ja
ar

S
ta

nd
 p

er
   

   
   

  
1-

1-
20

19

O
nt

tre
kk

in
ge

n

V
rij

va
l

S
ta

nd
 p

er
   

   
   

31
-1

2-
20

19

K
or

tlo
pe

nd
 d

ee
l <

 
1 

ja
ar

D
ot

at
ie

s



65 
  

OCW-subsidies zonder verrekeningsclausule (Model G1)

Lerarenbeurs LB LBH4
928155-1 20-07-18 48 48 16 32 0 32 0 Ja
Lerarenbeurs LB LBH4
1006202-1 20-07-19 22 0 0 0 22 4 18 Nee
Lerarenbeurs LB LBH4
1012232-1 20-11-19 -9 0 0 0 -9 0 -9 Nee

61 48 16 32 13 36 9

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

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€150.
Dit betreft de huurovereenkomst Distelweg ten behoeve van de Breitner academie tot 28 februari 2021, jaarlijks K€43.
Dit betreffen de huurovereenkomst met Rijksvastgoedbedrijf ten behoeve van de huur van diverse ruimten op het
Marineterrein te Amsterdam. Jaarlijks ca K€212.
-     Ruimte 027 ten behoeve van VR Base looptijd 1 juli 2019 tot en met 31 januari 2021;
-     Ruimete 024 ten behoeve van Centre Expertise looptijd 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2023; 
-     Ruimte 023 ten behoeve van Makerspace looptijd 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2021;
-     Ruimte 027G ten behoeve van Innovation Room (Culture Club) looptijd 1 februari 2020 t/m 31 januari 2023.

Er is geen sprake van een verplichting tot herstel na afloop van het gebruik van de gebouwen.

Diensten
Dit betreft: 

-     Het schoonmaakcontract voor alle panden van de hogeschool tot maart 2020, jaarljks ca K€141.
-     Het onderhoudscontract voor de gebouwinstallaties van de panden van de AHK tot juni 2020, 
      jaarljks ca K€133.
-     Het contract met betrekking tot de glasbewassing tot maart 2020, jaarljks ca K€15.
-     De overeenkomst voor het virtueel data center van de ICT diensten van de hogeschool tot juni 2019,
      jaarljks ca K€89.
-     Het leasecontract met betrekking tot de multifunctionele afdrukapparatuur tot maart 2022, jaarljks ca K€ 117.

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€208 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€288 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€152). Voor deze verplichting is vanwege de lange duur van de overeenkomst derhalve geen 
geldbedrag vermeld.
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Toelichting behorende bij de geconsolideerde staat van baten en lasten (x € 1.000) 
 

 

3.1 Rijksbijdragen

2019 2018

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 62.054 58.951
3.1.2 Overige subsidies OCW 36 41

62.090 58.992

De overige subsidies OCW hebben een incidenteel karakter.

Uitsplitsing
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies 36 41
3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies 0 0

Overige subsidies OCW 36 41

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

2019 2018

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 0 10
3.2.2 Overige overheidsbijdragen 610 584

610 594

3.3 College- en cursusgelden

2019 2018

3.3.1 Collegegelden sector HBO 6.217 6.260
3.3.2 Cursusgelden 435 478

6.652 6.738

3.4 Baten werk in opdracht van derden

2019 2018

3.4.1 Contractonderwijs 929 817
3.4.2 Overige baten in opdracht van derden 250 187

1.179 1.004

3.5 Overige baten

2019 2018

3.5.1 Verhuur 222 238
3.5.2 Detachering personeel 111 69
3.5.3 Schenking 509 215
3.5.4 Sponsoring 33 26
3.5.5 Overige opbrengsten inzake personeel 154 65
3.5.6 (Studenten)bijdragen in de leermiddelen 723 606
3.5.7 Overige 785 911

2.537 2.130
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4.1 Personeelslasten

2019 2018

4.1.1 Lonen en salarissen 43.530 40.333
4.1.2 Overige personele lasten 9.352 7.788
4.1.3 Af: uitkeringen 80 72

52.802 48.049

Uitsplitsing
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 34.949 31.780
4.1.1.2 Sociale lasten 4.228 3.907
4.1.1.3 Pensioenpremies 4.353 4.646

Lonen en salarissen 43.530 40.333

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 513 -18
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 7.695 6.681
4.1.2.3 Overig 1.144 1.125

Overige personele lasten 9.352 7.788

Het aantal FTE's per 31 december 2018 was 506 en per 31 december 2019 534.
Het aantal werknemers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil.
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Wet Normering Topinkomens 
 

 

WNT-verantwoording 2019 Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

bedragen x € 1 L. Verveld A. Lekkerkerker
Functiegegevens Voorzitter CvB Lid CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/03 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 0,52
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 132.145 52.950
Beloningen betaalbaar op termijn 20.036 8.649
Subtotaal 152.181 61.599

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 152.000 66.264

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 152.181 61.599 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Overgangsregeling N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2018
bedragen x € 1 L. Verveld
Functiegegevens Voorzitter CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking? ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 132.800 
Beloningen betaalbaar op termijn 18.392 
Subtotaal 151.192 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 146.000 

Totale bezoldiging 151.192 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 J.A. Bruijn G. Ter Horst N. de Klerk
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 10.000 7.500 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 22.800 15.200 15.200
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

De WNT is van toepassing op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het voor de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 152.000 bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse D, 
complexiteitspunten per criterium: 
Driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar: 6 complexiteitspunten
Driejaarsgemiddelde van het aantal bekostige leerlingen, deelnemers: 2 complexiteitspunten
Het gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren: 4 complexiteitspunten
Totaal aantal complexiteitspunten: 12

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
vanaf de 13e maand van de functievervulling
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Gegevens 2018
bedragen x € 1 J.A. Bruijn G. Ter Horst N. de Klerk
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 10.000 7.500 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.900 14.600 14.600

bedragen x € 1 E.P. van Maanen T.E. Monzon
E.J.F.B van 

Huis
Functiegegevens Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 7.500 7.500 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 15.200 15.200 15.200
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2018

bedragen x € 1 E.P. van Maanen T.E. Monzon
E.J.F.B van 

Huis
Functiegegevens Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 7.500 7.500 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.600 14.600 14.600

bedragen x € 1 C. Menso
Functiegegevens Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 7.500 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 15.200 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.
Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/02 – 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 6.875 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 13.360 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een 
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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4.2 Afschrijvingen

2019 2018

4.2.1 Materiële vaste activa 5.148 5.007

5.148 5.007

4.3 Huisvestingslasten

2019 2018

4.3.1 Huur 653 480
4.3.2 Verzekeringen 74 69
4.3.3 Onderhoud 1.100 1.008
4.3.4 Energie en water 816 829
4.3.5 Schoonmaakkosten 997 992
4.3.6 Heffingen 247 202
4.3.7 Overige 46 41

3.933 3.621

4.4 Overige lasten

2019 2018

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 4.212 4.980
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 4.983 4.801
4.4.3 Dotatie/vrijval overige voorzieningen 22 -10
4.4.4 Overige 857 780

10.074 10.551

Uitsplitsing accountantslasten 2019 2018

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 119 109
4.4.1.2 Fiscale adviezen 0 10
4.4.1.3 Andere niet-controlediensten 20 0

Accountantslasten 139 119

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 2019,
ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

5 Financiële baten en lasten

2019 2018

5.1 Rentebaten 29 25
5.2 Rentelasten 25 0
5.3 Overige financiële lasten 26 15

-22 10

6 Koersresultaat

2019 2018

6.1 Koersresultaat 149 0

149 0
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Gebeurtenissen na balansdatum 
 
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De 
wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. De effecten van deze crisis op de 
langetermijnontwikkelingen op globaal en nationaal niveau zijn op dit moment nog niet duidelijk. Dit alles 
legt een zware druk op de organisatie en het personeel. Zowel onderwijskundig als voor de 
bedrijfsvoering. 
 

• Alle acdemies zijn als gevolg van de aangescherpte (overheids)maatregelen vanaf 16 maart 
gesloten. Het onderwijs is sindsdien op afstand verzorgd en inmiddels worden versoepelende 
maatregelen onderzocht en eventueel ingepast. Het protocol/leidraad die door de sectorraad 
wordt verstrekt is voor ons daarin leidend, in goede afstemming met de medezeggenschapsraad. 

• Het grootste deel van het onderwijs wordt digitaal verzorgd, met alle daaraan gerelateerde 
aanpassingen en investeringen.  

• In de meeste gevallen zijn de stages omgezet naar stages waarbij de stagiëre het onderwijs 
oinline verzorgt of (mee)ontwikkelt. Hierdoor ontstaat weinig vertraging in de studie. Sommige 
stages zijn daarentegen opgeschort. 

• Alle zakelijke en studenten reizen zijn tijdelijk verboden. 

• Alle medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis, zolang als dit kan. 

We zijn ons ervan bewust dat dit verre van optimaal is, maar het is op dit moment het maximaal haalbare.  
 
De impact op de instelling is groot, zowel voor studenten als medewerkers. In dit stadium zijn de 
financiële gevolgen voor onze bedrijfsactiviteiten beperkt (over de eerste maanden van 2020 tot het 
moment van het opstellen van deze jaarrekening is het effect op ons resultaat beperkt van omvang). Wij 
zullen het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen blijven volgen en zullen tegelijkertijd 
ons uiterste best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij de 
gezondheid van onze medewerkers en studenten in gevaar te brengen.  
 
Gezien de snelheid en onduidelijkheid van de ontwikkelingen rondom deze crisis is het niet mogelijk om 
de toekomstige financiële gevolgen op dit moment betrouwbaar te kwantificeren. Dit is onder andere 
afhankelijk van de duur, de ontwikkeling van de verspreiding van het virus en maatregelen vanuit het 
kabinet. Op basis van de beschikbare informatie verwacht de instelling op korte termijn geen 
continuïteitsrisico. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie is solide genoeg gezien de omvang van de 
eerstegeldstroommiddelen van de totale baten.  
 
De financiële impact van COVID-19 is derhalve voor de totale baten, het resultaat en liquiditeit op de 
korte termijn zeer beperkt. Hierbij is geen sprake van een materiële onzekerheid omtrent de continuïteit. 
 

 
 
 

VOORSTEL BESTEMMING GECONSOLIDEERD NETTORESULTAAT (x € 1.000)

Het geconsolideerd nettoresultaat over 2019 bedraagt K€ 1.238 positief. De bestemming van het
nettoresultaat is als volgt:

Toevoeging aan de algemene reserve 707
Toevoeging aan de reserve derde geldstroom 204
Toevoeging aan de reserve huisvestingsbeleid 146
Onttrekking aan het profileringsfonds -120
Toevoeging aan het bestemmingsfonds (privaat) 301

1.238
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Enkelvoudige balans per 31 december 2019 (x € 1.000) 
(na resultaatbestemming) 
 
 

 
 
 
 

1 ACTIVA

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 74.785 76.594

1.3 Financiële vaste activa 123 123

Totaal vaste activa 74.908 76.717

Vlottende activa

1.4 Vorderingen 1.977 1.423

1.5 Liquide middelen 26.653 23.558

Totaal vlottende activa 28.630 24.981

Totaal activa 103.538 101.698

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 90.821 89.517

90.821 89.517

2.2 Voorzieningen 1.871 1.594

2.3 Kortlopende schulden 10.846 10.587

12.717 12.181

Totaal passiva 103.538 101.698

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2019 31-12-2018
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Enkelvoudige staat van Baten en Lasten over 2019 (x € 1.000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 62.090 60.186 58.992
3.2 Overige overheidsbijdragen

en -subsidies 610 167 594
3.3 College- en cursusgelden 6.652 6.503 6.738
3.4 Baten werk i.o.v. derden 1.179 1.037 1.004
3.5 Overige baten 2.683 2.059 2.130

Totaal baten 73.214 69.952 69.458

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 52.762 50.015 48.049
4.2 Afschrijvingen 5.148 5.256 5.007
4.3 Huisvestingslasten 3.933 4.161 3.621
4.4 Overige lasten 10.049 10.626 10.551

Totaal lasten 71.892 70.058 67.228

Saldo baten en lasten 1.322 -106 2.230

5 Financiële baten en lasten -18 -30 10

Nettoresultaat 1.304 -136 2.240

2019 Begroot 2019 2018
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Enkelvoudig kasstroomoverzicht over 2019 (x € 1.000) 
 

 
 
 
  

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten 1.322 2.230

Aanpassingen voor:
4.2 Afschrijvingen en overige waardeverminderingen 5.148 5.007
2.2 Mutaties voorzieningen 277 -413

1.4 Vorderingen -554 141
2.3 Kortlopende schulden 259 406

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6.452 7.371

5.1 Ontvangen interest 23 25
5.3 Betaalde interest en soortgelijke kosten -41 -15

-18 10
Kasstroom uit operationele activiteiten 6.434 7.381

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.2 Investeringen in materiële vaste activa -4.736 -4.439
1.2 Desinvesteringen in materiële vaste activa 1.397 1.881

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.339 -2.558

Mutatie liquide middelen 3.095 4.823

2019 2018
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1  Algemene grondslagen 
 
1.1 Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs, 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. 
 
De waarderingsgrondslagen van de enkelvoudige jaarrekening komen overeen met die van de 
geconsolideerde jaarrekening. 
 
1.2 Continuïteit van de activiteiten 
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een continuïteitsveronderstelling. De gevolgen van COVID-
19 zijn hierbij in acht genomen en nader in de jaarrekening toegelicht bij ’Gebeurtenissen na 
balansdatum’. Hierbij is naar onze mening geen sprake van materiële onzekerheid over de continuïteit. 
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Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans (x € 1.000) 
 

  

VASTE  ACTIVA

1.2. Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen
108.802 43.620 65.182 1.397 0 3.497 0 110.199 47.117 63.082

1.2.2 Inventaris en apparatuur
21.733 14.836 6.897 1.778 0 1.529 0 23.511 16.365 7.146

1.2.3 Erfpacht
6.079 1.936 4.143 0 0 122 0 6.079 2.058 4.021

1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingen
372 0 372 1.561 1.397 0 0 536 0 536

136.986 60.392 76.594 4.736 1.397 5.148 0 140.325 65.540 74.785

1.2.1 Gebouwen en terreinen

Het betreft de volgende gebouwen en terreinen, te weten:
 -  Agamemnonstraat 44, Amsterdam. 
 -  Hortusplantsoen 1-3, Amsterdam.
 -  Jodenbreestraat 3, Amsterdam.
 -  Markenplein 1, Amsterdam.
 -  Oosterdokskade 151, Amsterdam.
 -  Overhoeksplein 2, Amsterdam.
 -  Waterlooplein 211-219, Amsterdam.
 -  Kattenburgerstraat 5, 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:
Muziekinstrumenten
Inrichting 
Apparatuur
Audiovisuele apparatuur
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.

A
an

sc
ha

fp
rij

s 
   

   
 

1-
1-

20
19

A
fs

ch
rij

vi
ng

   
   

   
   

1-
1-

20
19

B
oe

kw
aa

rd
e 

   
   

   
1-

1-
20

19

In
ve

st
er

in
ge

n

D
es

in
ve

st
er

in
ge

n

A
fs

ch
rij

vi
ng

en
 

D
es

in
ve

st
er

in
ge

n

A
an

sc
ha

fp
rij

s 
   

  
31

-1
2-

20
19

A
fs

ch
rij

vi
ng

   
   

   
 

31
-1

2-
20

19

B
oe

kw
aa

rd
e 

   
   

  
31

-1
2-

20
19

3,33%
5%

6,67%5%

A
fs

ch
rij

vi
ng

en

10%
14,29%

10%
10%
20%
20%
25%

16,67%
10%



77 
 

 

1.3 Financiële vaste activa

1.3.1 Overige deelnemingen 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. Er is hier geen sprake van een deelneming
waarin de rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid.

1.4 Vorderingen
31-12-2019 31-12-2018

1.4.1 Debiteuren 197 131
1.4.2 Studenten / cursisten 469 422
1.4.3 Overige vorderingen 246 82
1.4.4 Overlopende activa        1.161 894
1.4.5 Af: voorzieningen wegens oninbaarheid 96 106

1.977 1.423

Uitsplitsing 31-12-2019 31-12-2018

1.4.3.1 Personeel 1 1
1.4.3.2 Overige 245 81

Overige vorderingen 246 82

1.4.4.1 Vooruitbetaalde kosten 628 386
1.4.4.2 Verstrekte voorschotten 69 127
1.4.4.3 Overige 464 381

Overlopende activa 1.161 894

2019 2018

1.4.5.1 Stand per 1 januari 106 117
1.4.5.2 Onttrekking 26 1
1.4.5.3 Dotatie/vrijval 16 -10
       Af: voorzieningen wegens oninbaarheid 96 106

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

1.5 Liquide middelen
31-12-2019 31-12-2018

1.5.1 Kasmiddelen 26 16
1.5.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 14.127 8.542
1.5.3 Deposito's 12.500 15.000

26.653 23.558

De direct opeisbare tegoeden bij de bankinstellingen bedragen K€ 26.627.

In
ve

st
er

in
ge

n 
en

 
ve

rs
tre

kt
e 

le
ni

ng
en

B
oe

kw
aa

rd
e 

   
   

 
1-

1-
20

19

R
es

ul
ta

at
 

de
el

ne
m

in
ge

n

B
oe

kw
aa

rd
e 

   
  

31
-1

2-
20

19

D
es

in
ve

st
er

in
ge

n 
en

 a
fg

el
os

te
 

le
ni

ng
en



78 
 

 

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 22.799 2.652 -15.187 10.264 861 2.262 13.387

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 63.156 -470 15.208 77.894 26 -2.204 75.716

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
Reserve derde geldstroom 525 67 -21 571 116 -58 629

2.1.4 Bestemmingsfonds (privaat) 797 -9 0 788 301 0 1.089

87.277 2.240 0 89.517 1.304 0 90.821

Uitsplitsing

2.1.2.1 Reserve huisvestingsbeleid 43.257 -324 26.764 69.697 146 -2.204 67.639
In materiële vaste activa:

2.1.2.2  -  Onroerende zaken 12.211 0 -12.211 0 0 0 0
2.1.2.3  -  Roerende zaken 6.594 0 303 6.897 0 249 7.146
2.1.2.4 Investeringsreserve 662 0 352 1.014 0 -249 765
2.1.2.5 Profileringsfonds 432 -146 0 286 -120 0 166

Bestemmingsreserve (publiek) 63.156 -470 15.208 77.894 26 -2.204 75.716

2.1.4.1 Fonds Goudsmit 30 0 0 30 0 0 30
2.1.4.2 Fonds Rosenberg 256 -20 0 236 -20 0 216
2.1.4.3 Fonds Van Oss 101 -4 0 97 -4 0 93
2.1.4.4 Fonds Van Ter Tholen 410 15 0 425 0 0 425
2.1.4.5 Fonds Ten Broek 0 0 0 0 325 0 325

Bestemmingsfonds (privaat) 797 -9 0 788 301 0 1.089

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.

2.1.4 Bestemmingsfonds (privaat)

De hogeschool heeft de verplichting om het kapitaal, gevormd uit de nalatenschap van mevrouw Goudsmit-
Geerkens, intact te houden respectievelijk te gebruiken ter bevordering van de studie van begaafde, 
onvermogende en minvermogende studenten.
De nalatenschap van mevrouw Rosenberg dient uitsluitend gebruikt te worden voor de aanschaf van
muziekinstrumenten.
De nalatenschap van de heer Van Oss dient uitsluitend gebruikt te worden voor de aanschaf van violen,
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.
De nalatenschap van mevrouw Tenbroek dienen volgens de voorwaarden besteed te worden aan de aanschaf
van muziekinstrumenten welke in bruikleen dienen te worden gegeven aan studenten.
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2.2 Voorzieningen

2.2.1 Voorziening
wachtgelden 483 124 204 0 403 201 202

Voorziening 
ambtsjubilea 439 45 45 71 368 37 331

Voorziening 
sociaal beleid 187 0 66 0 121 66 55

Voorziening 
DI-uren 220 143 0 0 363 173 190

Voorziening 
WS-uren 265 351 0 0 616 67 549

1.594 663 315 71 1.871 544 1.327

2.3 Kortlopende schulden
31-12-2019 31-12-2018

2.3.1 Crediteuren 1.492 1.265

2.3.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.181 2.029

2.3.3 Schulden terzake van pensioenen 618 539

2.3.4 Overige kortlopende schulden 65 68

2.3.5 Overlopende passiva 6.490 6.686

10.846 10.587

Uitsplitsing 31-12-2019 31-12-2018

2.3.2.1 Loonheffing 2.017 1.920
2.3.2.2 Omzetbelasting 39 44
2.3.2.3 Vennootschapsbelasting 0 0
2.3.2.4 Onroerend-zaakbelasting 125 65

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.181 2.029

2.3.5.1 Vooruitontvangen collegegelden 3.349 3.229
2.3.5.2 Vooruitont OCW-subs Geoormerkt 8 32
2.3.5.3 Vooruitontvangen termijnen overheid 270 259
2.3.5.4 Overige vooruitontvangen termijnen 126 114
2.3.5.5 Vakantiegeld/Vakantiedagen 1.501 1.407
2.3.5.6 Overige 1.236 1.645

Overlopende passiva 6.490 6.686

2.3.5.1 Vooruitontvangen college- en cursusgelden

Op basis van de RJ-richtlijnen dient alleen het door de student daadwerkelijk vooruitbetaald collegegeld
voor de periode januari t/m augustus 2019 als vooruitontvangen collegegelden te worden verantwoord.

2.3.5.5 Vakantiegeld/Vakantiedagen

Dit betreft de verschuldigde vakantietoeslag over de periode juni tot en met december 2019.
Tevens is hier de verplichting i.h.k.v. niet opgenomen vakantiedagen opgenomen.
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OCW-subsidies zonder verrekeningsclausule (Model G1)

Lerarenbeurs LB LBH4
928155-1 20-07-18 48 48 16 32 0 32 0 Ja
Lerarenbeurs LB LBH4
1006202-1 20-07-19 22 0 0 0 22 4 18 Nee
Lerarenbeurs LB LBH4
1012232-1 20-11-19 -9 0 0 0 -9 0 -9 Nee

61 48 16 32 13 36 9

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

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€150.
Dit betreft de huurovereenkomst Distelweg ten behoeve van de Breitner academie tot 28 februari 2021, jaarlijks K€43.
Dit betreffen de huurovereenkomst met Rijksvastgoedbedrijf ten behoeve van de huur van diverse ruimten op het
Marineterrein te Amsterdam. Jaarlijks ca K€212.
-     Ruimte 027 ten behoeve van VR Base looptijd 1 juli 2019 tot en met 31 januari 2021;
-     Ruimete 024 ten behoeve van Centre Expertise looptijd 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2023; 
-     Ruimte 023 ten behoeve van Makerspace looptijd 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2021;
-     Ruimte 027G ten behoeve van Innovation Room (Culture Club) looptijd 1 februari 2020 t/m 31 januari 2023.

Er is geen sprake van een verplichting tot herstel na afloop van het gebruik van de gebouwen.

Diensten
Dit betreft: 

-     Het schoonmaakcontract voor alle panden van de hogeschool tot maart 2020, jaarljks ca K€141.
-     Het onderhoudscontract voor de gebouwinstallaties van de panden van de AHK tot juni 2020, 
      jaarljks ca K€133.
-     Het contract met betrekking tot de glasbewassing tot maart 2020, jaarljks ca K€15.
-     De overeenkomst voor het virtueel data center van de ICT diensten van de hogeschool tot juni 2019,
      jaarljks ca K€89.
-     Het leasecontract met betrekking tot de multifunctionele afdrukapparatuur tot maart 2022, jaarljks ca K€ 117.

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€208 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€288 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€152). Voor deze verplichting is vanwege de lange duur van de overeenkomst derhalve geen 
geldbedrag vermeld.

Categorie <1 jaar 1-5 jaar >5 jaar Totaal
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Toelichting behorende bij de enkelvoudige staat van baten en lasten (x € 1.000) 
 

 

3.1 Rijksbijdragen

2019 2018

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 62.054 58.951
3.1.2 Overige subsidies OCW 36 41

62.090 58.992

De overige subsidies OCW hebben een incidenteel karakter.

Uitsplitsing
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies 36 41
3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies 0 0

Overige subsidies OCW 36 41

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

2019 2018

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 0 10
3.2.2 Overige overheidsbijdragen 610 584

610 594

3.3 College- en cursusgelden

2019 2018

3.3.1 Collegegelden sector HBO 6.217 6.260
3.3.2 Cursusgelden 435 478

6.652 6.738

3.4 Baten werk in opdracht van derden

2019 2018

3.4.1 Contractonderwijs 929 817
3.4.2 Overige baten in opdracht van derden 250 187

1.179 1.004
3.5 Overige baten

2019 2018

3.5.1 Verhuur 222 238
3.5.2 Detachering personeel 111 69
3.5.3 Schenking 509 215
3.5.4 Sponsoring 17 26
3.5.5 Overige opbrengsten inzake personeel 154 65
3.5.6 (Studenten)bijdragen in de leermiddelen 723 606
3.5.7 Overige 947 911

2.683 2.130
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4.1 Personeelslasten

2019 2018

4.1.1 Lonen en salarissen 43.515 40.333
4.1.2 Overige personele lasten 9.327 7.788
4.1.3 Af: uitkeringen 80 72

52.762 48.049

Uitsplitsing

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 34.934 31.780
4.1.1.2 Sociale lasten 4.228 3.907
4.1.1.3 Pensioenpremies 4.353 4.646

Lonen en salarissen 43.515 40.333

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 513 -18
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 7.670 6.681
4.1.2.3 Overig 1.144 1.125

Overige personele lasten 9.327 7.788

Het aantal FTE's per 31 december 2018 was 506 en per 31 december 2019 534.
Het aantal werknemers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil.

4.2 Afschrijvingen

2019 2018

4.2.1 Materiële vaste activa 5.148 5.007

5.148 5.007

4.3 Huisvestingslasten

2019 2018

4.3.1 Huur 653 480
4.3.2 Verzekeringen 74 69
4.3.3 Onderhoud 1.100 1.008
4.3.4 Energie en water 816 829
4.3.5 Schoonmaakkosten 997 992
4.3.6 Heffingen 247 202
4.3.7 Overige 46 41

3.933 3.621

4.4 Overige lasten

2019 2018

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 4.178 4.980
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 4.977 4.801
4.4.3 Dotatie/vrijval overige voorzieningen 22 -10
4.4.4 Overige 872 780

10.049 10.551
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Uitsplitsing accountantslasten 2019 2018

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 119 109
4.4.1.2 Andere controleopdrachten 0 0
4.4.1.3 Fiscale adviezen 0 10
4.4.1.4 Andere niet-controlediensten 15 0

Accountantslasten 134 119

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 2019,
ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

5 Financiële baten en lasten

2019 2018

5.1 Rentebaten 23 25
5.2 Rentelasten 24 0
5.3 Overige financiële lasten 17 15

-18 10

VOORSTEL BESTEMMING ENKELVOUDIG NETTORESULTAAT (x € 1.000)

Het enkelvoudig nettoresultaat over 2019 bedraagt K€ 1.304 positief. De bestemming van het
nettoresultaat is als volgt:

Toevoeging aan de algemene reserve 861
Toevoeging aan de reserve derde geldstroom 116
Toevoeging aan de reserve huisvestingsbeleid 146
Onttrekking aan het profileringsfonds -120
Toevoeging aan het bestemmingsfonds (privaat) 301

1.304
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Aansluiting consolidatie en enkelvoudig 
 

 
 
 
  

Aansluiting geconsolideerd en enkelvoudig vermogen

31-12-2019

Vermogen enkelvoudig 90.821

Vermogen van geconsolideerde gelieerde stichtingen 1.412
(zie onderstaande specificatie)

Vermogen geconsolideerd 92.233

Aansluiting geconsolideerd en enkelvoudig resultaat

31-12-2019

Resultaat enkelvoudig 1.304

Resultaat van geconsolideerde gelieerde stichtingen -66
(zie onderstaande specificatie)

Resultaat geconsolideerd 1.238

Gelieerde partij Vermogen Resultaat
ultimo 2019 2019

Stichting CvA Online -165 -165
Stichting Jacques Vonk Fonds 1.097 88
Stichting Musici van Morgen 38 11
Stichting Muziek is Meer 83 -16
Nuyts’ Stichting 216 22

104 -6

39 0

1.412 -66

Stichting Snellebrand Studiereisfonds van de Vereniging 
voor Voortgezet en Hoger Bouwkunstonderricht
Willem Kromhout Stichting Steunfonds voor de Academie 
van Bouwkunst te Amsterdam
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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 2019  

Isat-
code 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, Expanded Contemporary 
Dance, Moderne theaterdans, Urban Contemporary 
(JMD), Choreografie (SNDO) 

01-01-2014 01-07-2020 

34940 Docent dans 01-01-2014 01-07-2020 

34860 
Theater: Toneel en kleinkunst, Mime, Regie, 
Scenografie, Design & Technologie, Productie 
Podiumkunsten 

30-04-2015 29-04-2021 

34745 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 
 
Masteropleidingen per 31 december 2019 

Isat-
code Opleiding 

Ingangsdatum  
huidige  

accreditatie 
Geaccrediteerd tot 

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 30-12-2020 
70038 Museologie*  30-10-2015 29-10-2021 
49117 Kunsteducatie 30-11-2017 29-11-2023 

 
* De huidige (onbekostigde) master Museologie is in afbouw, er is geen instroom meer per 1-9-2019. Er 
wordt gewerkt aan een vernieuwde bekostigde master Applied Museum and Heritage Studies, de 
beoogde start daarvan is 1-9-2020. 
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Associate Degree-opleidingen per 31 december 2019 
 

Isat-
code Opleiding 

Ingangsdatum  
huidige  

accreditatie 
Geaccrediteerd tot 

80138 Ad Technische Productie 31-08-2017 01-07-2021 

80160 Ad Electronic Music 20-08-2019 19-08-2025 
 
Accreditaties 
In september 2019 vond de visitatie plaats van de opleidingen Dans en Docent Dans aan de Academie 
voor Theater en Dans. Het panel was uitgesproken positief over het onderwijsprogramma en de 
onderliggende visie in samenhang met de leeromgeving. Ook de zichtbare diversiteit, inclusiviteit, de 
koppeling met onderzoek en bewezen methodieken werden goed beoordeeld. Een positief besluit van de 
NVAO over de accreditatie wordt begin 2020 verwacht. 
 
Ook de bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving ontving een positieve beoordeling naar 
aanleiding van de visitatie. Het panel concludeerde dat er op alle fronten vooruitgang was geboekt in 
vergelijking met de midterm-review uit 2016 en dat de opleiding aan alle standaarden voldoet. Het 
positieve besluit van de NVAO wordt begin 2020 verwacht. 
 
De Amsterdam Electronic Music Academy, die in 2018-2019 als onbekostigde pilot is gestart aan het 
Conservatorium van Amsterdam, heeft in 2019 de Toets Nieuwe Opleiding doorlopen en is door de 
NVAO geaccrediteerd als Associate Degree Electronic Music per 20 augustus 2019. Dit wel onder de 
voorwaarde dat de niveau-aanduidingen per vak nog geëxpliciteerd worden, de leerdoelen per vak nog 
beter aangesloten worden op de eindcompetenties en dat het toetsprogramma nog verder wordt 
uitgewerkt. Hieraan dient uiterlijk 15 januari 2020 te zijn voldaan. De AD is per 1 september 2019 van 
start gegaan met 26 studenten. 
 
 
Beperkte opleidingsbeoordelingen (stand per 31 december 2019) 
 

Opleiding eindoordeel 
B Muziek 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 
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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 
Ad Electronic Music 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 2019 

Lectoraat Lector Academie 

Tabula Scripta (architectuur)1 Floris Alkemade Academie van Bouwkunst 
Architectuur & Circulair Denken2  Peter van Assche Academie van Bouwkunst 
High-Density Energy Landscapes 
(landschapsarchitectuur) Sven Stremke Academie van Bouwkunst 
Future Urban Regions II (stedenbouw) Eric Frijters Academie van Bouwkunst 
Muziek Michiel Schuijer Conservatorium van Amsterdam 
DAS Research3 Marijke Hoogenboom Academie voor Theater en Dans 
Film  Mieke Bernink Nederlandse Filmacademie 

Kunsteducatie Emiel Heijnen,  
Melissa Bremmer AHK-breed 

Cultureel Erfgoed4 Riemer Knoop, 
Hester Dibbits Reinwardt Academie 

1 Afgerond in 2019 

2 Gestart in juli 2019 
3 Marijke Hoogenboom verliet de AHK in juni 2019, de werving van een opvolger is gestart in het najaar 
van 2019. Sher Doruff is in de tussentijd benoemd tot lector a.i. 
4 Per 1 september 2019 is het lectoraat Cultureel Erfgoed geen duo-lectoraat meer. Er is een nieuw 
onderzoeksprogramma gestart onder leiding van Hester Dibbits. 
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Architectuur & Circulair Denken 
Het lectoraat Architectuur & Circulair Denken is gestart in 2019 en onderzoekt de architectonische 
mogelijkheden van een nieuw materiaalparadigma voor een circulaire economie, waarin geen afval 
bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Daarbij richt het zich vooral op de 
architectonische implicaties en minder op een onderzoek naar nieuwe of bestaande materialen. Het 
resultaat van het lectoraat is de vastlegging in woord en beeld van nieuw architectonisch repertoire. Dit 
repertoire komt tot stand door een circulaire strategie te koppelen aan een reeks van (al dan niet 
exemplarische) opgaven. Lector Peter van Assche hield op donderdag 12 december 2019 zijn entreerede 
in een uitverkocht Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. 
 
Future Urban Regions II (Stedenbouw) 
De stad groeit en zal dat blijven doen. Wereldwijd komt er almaar meer stedelijke bebouwing bij: naar 
verwachting woont in 2050 bijna zeventig procent van de mensheid in steden. Het lectoraat Future Urban 
Regions (FUR) richt zich vanuit dat besef op de ontwerpvraagstukken die deze groeiende stedelijke 
ecosystemen met zich meebrengen. Daarbij gaat het lectoraat op zoek naar innovatieve methodes en 
technieken om een gezonde stedelijke omgeving te creëren. FUR onderscheidt zes grote thema’s op het 
gebied van verstedelijking: een gezonde leefomgeving, vitale economie, duurzame energievoorziening, 
cyclisch materiaalgebruik, veer- krachtige infrastructuur en inclusieve gemeenschappen. Het lectoraat 
presenteerde in 2019 rondom deze thematiek een groot aantal workshops en masterclasses, waarvan 
uitgebreid verslag wordt gedaan op www.futureurbanregions.org. 
 
High-Density Energy Landscapes (landschapsarchitectuur) 
Het onderzoek van het lectoraat High-Density Energy Landscapes richt zich op de vormgeving van 
energielandschappen. Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland bedroeg in 2017 een krappe 7%. 
Om dit percentage aanzienlijk te verhogen, is het nodig om naast de huidige kleinschalige, incidentele 
opwekking van hernieuwbare energie ook in te zetten op een vorm van hernieuwbare energieopwekking 
die meer ruimte in beslag neemt, met als gevolg een aanzienlijke transformatie van delen van het 
bestaande landschap. Het onderzoek beoogt de ontwikkeling van een raamwerk voor ontwerpers dat kan 
worden gebruikt bij het onderzoek naar alternatieve toekomsten voor energielandschappen.  
Een van de grote projecten in 2019 was METRO (Metropolitane Energie, Transitie en Ruimtelijke 
Ordening), een meerjarig samenwerkingsverband (2018-2020) tussen de gemeente Amsterdam en de 
Academie van Bouwkunst. Het doel is het bevorderen van kennis over de ruimtelijke dimensie van de 
energitietransitie en het vergroten van de substantiële kennis van gemeentelijke ontwerpers over 
energielandschappen. Het onderzoek werd in 2019 gepresenteerd aan de wethouders van Amsterdam 
en op conferenties in Noorwegen, Italië en Nederland. De eerste van drie groepen ambtenaren van de 
gemeente kreeg een masterclass over stedelijke energielandschappen. Diverse ontwerpbureaus werden 
betrokken bij het werk van het lectoraat. Het onderzoek leidde tot artikelen in de Volkskrant, Algemeen 
Dagblad, EOS Wetenschap Magazine (België), Mileumagazine en NetNL Journal. 
 
Muziek 
Het lectoraat muziek liet in 2019 met diverse onderzoeksprojecten van zich horen. Onderzoeker Josep 
Garcés Pellicer onderzocht met een subsidie van NWO/SIA het marktpotentieel van ‘LiveLoop’: de door 
hem ontwikkelde software voor het opnemen en herhaald afspelen van audio tracks tijdens een live-
optreden. Het project was zeer succesvol: het aantal licentiehouders is gestegen van 52 naar 899, het 
onderzoek werd gepresenteerd op onder andere conferenties en festivals, samenwerkingen met diverse 
vooraanstaande podiumkunstenaars werden tot stand gebracht en de software is verder geoptimaliseerd.  
Als onderdeel van het RAAK/Publiek-project Training for Excellence organiseerde het lectoraat Muziek 
trainingsinterventies aan het Conservatorium van Amsterdam, bij het Residentie Orkest en de Academie 
van het Koninklijk Concertgebouw Orkest op basis van slimme en veelbelovende oefenmethodes. 
Arnold Marinissen presenteerde op 30 maart zijn promotieonderzoek naar het Digital Audio Workstation 
(DAW) als virtueel podium tijdens het jaarlijkse symposium van het AEC European Platform for Artistic 
Research in Music in Cluj Napoca (Roemenië). Tevens verschenen er publicaties van Barbara Bleij, John 
Koslovky en Walter van de Leur in respectievelijk het gezaghebbende tijdschrift Music Theory Online, het 
Journal of Schenkerian Studies en het International Journal of Heritage Studies.  
 

http://www.futureurbanregions.org/
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DAS Research  
2019 stond voor het lectoraat DAS Research in het teken van de BKO-visitatie. De visitatie is in 
november 2019 met goed resultaat doorlopen. Parallel daaraan liep de werving van een nieuwe lector. 
De nieuwe lector wordt hoofd DAS Graduate School en hoofd research. De nieuwe lector is dus niet 
alleen onderzoeker, maar ook hoofd van de verschillende onderzoekslijnen en hoofd van de organisatie-
eenheid. DAS Graduate School is een kleine organisatie die een licht besturingsmodel nodig heeft. Door 
de inhoudelijke ontwikkeling van het lectoraat te koppelen aan de organisatiestructuur worden 
verbindingen tussen de verschillende organisatiedelen (de onderwijsprogramma’s en 
onderzoeksprojecten) eenvoudig gelegd. De bedrijfsvoering, beleid en kwaliteitszorg van de locatie van 
DAS Graduate School zijn gekoppeld aan de bedrijfsvoering van de andere locaties van de ATD. De 
lector heeft de inhoudelijke en personele verantwoordelijkheid voor DAS Graduate School. 
 
Film 
Op 13 november 2019 bezocht een internationaal samengesteld panel van accreditatieorganisatie AeQui 
de Filmacademie voor een BKO-audit (Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek) van het lectoraat van 
de Filmacademie. Voor deze BKO-audit is niet alleen een zelfevaluatie geschreven, maar ook een 
website gebouwd waar de commissie het materiaal kan zien waarnaar de zelfevaluatie verwijst. Op drie 
van de vijf onderzochte standaarden is het lectoraat goed tot zeer goed en op de overige twee excellent 
gewaardeerd. In de afgelopen 10 jaar waren het lectoraat en de masteropleiding (Master of Film) sterk 
met elkaar verweven. Momenteel wordt het lectoraat meer zelfstandig vormgegeven, zodat het de spil 
kan zijn van onderzoek en reflectie over de hele breedte van de Filmacademie. Docenten van zowel de 
bachelor als de masteropleiding worden betrokken in onderzoeksgroepen, waardoor de integratie van 
onderzoek en onderwijs nog verder bevorderd wordt.  
 
Kunsteducatie  
Het lectoraat Kunsteducatie is in 2019 voor een tweede keer gehonoreerd met een subsidie (van 
Regieorgaan praktijkgericht onderzoek SIA) voor het lectorenplatform Onderwijs op het Snijvlak van 
Kunst, Wetenschap en Technologie. Hierin werken lectoren van diverse hogescholen samen aan 
vakoverstijgend onderwijs in het hybride leergebied van de ArtsSciences. Met het platform is de 
conferentie Art♥Science georganiseerd waarop verschillende (buitenlandse) sprekers een presentatie 
gaven over hun artssciences praktijk. Daarnaast publiceerde het platform een onderzoeksagenda voor 
het ArtsSciences-onderwijs en ontwikkelde het artsciencedatabase.com, een digitale bronnenbank voor 
het onderwijs. Als onderdeel van de UNESCO International Arts Education Week organiseerde het 
lectoraat in samenwerking met de Breitner Academie en Master Kunsteducatie het symposium ‘Making a 
Third Space’. Aanleiding hiervoor was het verschijnen van de publicatie Kunstenaardocenten en 
democratische pedagogiek van Marike Hoekstra, die vorig jaar promoveerde op dat onderwerp. Het 
lectoraat trad in 2019 als gastredacteur op voor een uitgave van het vakblad Cultuur+Educatie over 
ArtsSciences-educatie. Daarnaast liet het lectoraat met verschillende publicaties – van Embodiment in 
muziekeducatie tot nascholing van dansopleiders - regelmatig van zich horen. Alle publicaties zijn te 
downloaden van de site van het lectoraat: www.ahk.nl/lectoraten/educatie/ 
 
Cultureel Erfgoed 
In 2019 is een nieuw, vierjarig lectoraatsprogramma gestart onder leiding van prof. dr. Hester Dibbits. Het 
programma heet Bringing in history. Naar een nieuw perspectief op de dynamiek rond objecten van 
erfgoed. Het vertrekt vanuit de dynamische erfgoedopvatting: erfgoed wordt gezien als een voorlopig 
resultaat van een voortdurend onderhandelingsproces waarin talrijke factoren en belanghebbenden een 
rol spelen. In het programma gaat speciale aandacht naar de vraag hoe in professionele erfgoed-
interventies zoals tentoonstellingen, educatieve workshops en collectiemanagement naast emoties 
verschillende soorten kennis over het verleden een plek kunnen krijgen. Deze vraag is relevant omdat in 
sociale interacties rond objecten van erfgoed tal van soorten kennis over het verleden een rol spelen, 
maar niet allemaal in gelijke mate worden meegewogen. 
 
 
 

http://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/
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Artist in Residence-programma 2019 
 
Een Artist in Residence (AIR) inspireert studenten en docenten aan de Amsterdamse Hogeschool voor 
de Kunsten 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.  
Tot 1 juli 2019 was lector Marijke Hogenboom hoofd van het AIR-programma, zij werd vanaf 1 november 
2019 opgevolgd door lector Mieke Bernink. Tot 1 oktober was Marleen van Emmerik aan het AIR-
programma verbonden als communicatiemedewerker. Eleonora van Vloten coördineert als 
stafmedewerker het AIR-programma en de ON AIR-publicaties en sinds 1 oktober ook de AIR-
communicatie 
 
De AHK kende in 2019 de volgende AIR’s: 
 
Academie van Bouwkunst: Alexander Brodsky 
De Academie van Bouwkunst nodigde kunstenaar en architect Alexander Brodsky uit als Artist in 
Residence voor het studiejaar 2018-2019. Tijdens de Winter School 2019 hebben alle eerste- en 
tweedejaars studenten Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur samengewerkt in dit twee 
weken durende onderzoek- en ontwerpprogramma. Samen met hen heeft Brodsky een imaginaire stad 
van klei gemaakt, een project dat past in een reeks van kleiprojecten waarin deze Artist in Residence de 
grenzen van de verbeeldingskracht verkent. Elke student maakte bouwstenen voor de uiteindelijke stad 
van klei van ruim 80m2. Een publicatie over het project verscheen eind 2019. 
 
Breitner Academie: De Week van Eros 
Onder de titel ‘De Week van Eros’ maakten studenten van de Breitner Academie samen met kunstenaars 
L.A. Raeven, David Bade, Koes Staassen, Aukje Dekker en Kinke Kooi eind januari 2019 gedurende een 
week beeldend werk binnen het thema erotiek. Daarnaast gingen kunstenaars, schrijvers, sprekers en 
wetenschappers met studenten in gesprek over seks, seksualiteit, gender en intimiteit. Door deze vaak 
moeilijke begrippen uitvoerig te bespreken werden studenten ondergedompeld in de betekenis en waarde 
van seksualiteit in de beeldende kunst. De week werd afgesloten met een drukbezochte expositie van het 
werk dat de studenten onder supervisie van de kunstenaars hadden gemaakt. De week werd afgesloten 
met een expositie van het gemaakte werk op de Distelweg. De week kwam tot stand in samenwerking 
met het Artists in Residence-programma van de AHK en het online kunstmagazine Mister Motley. 
 
Nederlandse Filmacademie en Academie voor Theater en Dans: Vesna Petresin 
Nadat transdisciplinair kunstenaar en denker Vesna Petresin in 2018 Artist in Residence bij het lectoraat 
Film van de Filmacademie was, is zij in 2019 als Artist in Residence teruggevraagd voor een 
gezamenlijke opdracht van de Filmacademie en de Academie voor Theater en Dans: het doen van 
onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van inter- of transdiscplinair onderwijs binnen de AHK rondom 
de artistieke inzet van mediatechnologieën, onder de titel 'Media and Imagination'. In samenspraak met 
de VR-Academy, een initiatief van de Filmacademie, en het IDLab van de Academie voor Theater en 
Dans, ondernam Petresin een eerste interdisciplinaire pilot in de vorm van een hackathon met studenten 
van (vrijwel) alle academies van de AHK. De residency van Vesna Petresin loopt ook door in 2020. 
 
Reinwardt Academie: Vyjayanthi V. Rao 
Van november tot en met december 2019 nodigde de Reinwardt Academie antropoloog en curator 
Vyjayanthi V. Rao uit als Artist in Residence. Zij bestudeert raakvlakken tussen urban planning, design, 
kunst, geweld en structuren in hedendaagse steden. Rao’s AIR-programma bestond uit drie projecten die 
draaiden om de vraag: wat kunnen etnografisch onderzoek en curatorial practice van elkaar leren? Het 
eerste project betrof een etnografisch onderzoeksprogramma waarin zij samen met de Indiase 
kunstenaar Sudarshan Shetty de wisselwerking tussen grote maatschappelijke vraagstukken en 
individuele artistieke projecten onderzocht. De focus lag hierbij op twee buurten in ontwikkeling: het 
Marineterrein en Amsterdam-Zuidoost. Het tweede onderdeel was een serie van drie masterclasses over 
de relatie tussen kunst, design en stedelijkheid. Het derde onderdeel was een samenwerking met 
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geïnteresseerde studenten en collega's van de AHK met wie ze een project ontwierp en cureerde dat 
etnografie en vraagstukken over een stedelijke toekomst bijeenbrengt. 
 
Academie voor Theater en Dans: Training the Future: Context, Difference and Awareness in Dance 
Education 
Training the Future: Context, Difference and Awareness in Dance Education is een driejarig AIR-
programma dat studenten en docenten van de Academie voor Theater en Dans, een panel van 
internationale gasten en de Amsterdamse dansgemeenschap bijeenbrengt. De vraag die centraal staat is 
hoe de toekomst van het dansonderwijs vormgegeven kan worden. Dit werd in 2019 geadresseerd in 
twee themaweken vol workshops, discussie en conferenties. De eerste week vond plaats van 7 tot en 
met 11 januari en stond in het teken van ‘talent’. Artist in Residence waren Shailesh Bahoran, Drosha 
Grekhov, Judith Sánchez Ruíz, Calixto Neto, John Agesilas, Saâdia Sooyah, Mariem Guellouz en Teana 
Boston-Mammah. De tweede serie vond plaats van 2 t/m 6 september en behandelde het thema ‘agency’ 
(zelfbeschikking, handelingsvrijheid). Artist in Residence waren Bertha Bermudez, Benji Hart en Romain 
Bigé en Antonija Livingstone. De betrokken studenten waren afkomstig van de nieuwe dansopleiding 
Expanded Contemporary Dance en de reeds bestaande opleidingen Urban Contemporary en Moderne 
Theaterdans. 
 
Conservatorium van Amsterdam: An evening with John Adams 
Het Conservatorium van Amsterdam nodigde de Winnaar van de Erasmus Prijs, John Adams, uit voor 
een speciaal Artist in Residence-programma op 30 november onder de noemer ‘It don’t mean a thing if it 
ain’t got that swing’. Bigbandmuziek ligt aan de basis van de muziek van John Adams. De puls van de 
jazz is altijd een constante factor in zijn muziek gebleven. In een gevarieerd podiumprogramma kwamen 
de inspiratiebronnen van John Adams volop aan bod: van Mozart en Duke Ellington tot Jimi Hendrix. Een 
belangrijke rol was weggelegd voor oude en nieuwe jazz, uitgevoerd door studenten en alumni van het 
Conservatorium van Amsterdam. Andrea van Pol interviewde John Adams over zijn muzikale 
herinneringen, over de invloed van het Californische landschap op zijn muziek en fragmenten uit zijn 
boek Hallelujah Junction. In een talkshowsetting ging John Adams het gesprek aan met studenten en 
docenten over de invloed van jazz en pop culture op zijn werk.  
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Studenten: kengetallen  
 
Studentenaantallen (peildatum 1 oktober 2019; bron: DUO) 

   2019  2018 
  BA vt BA dt AD MA totaal BA vt BA dt AD MA totaal 
Breitner Academie 154 44  - 198 136 44  - 180 
Academie van Bouwkunst - - - 309 309 - - - 282 282 
Conservatorium van 
Amsterdam 716 - 26 278 1.020 701 - - 289 990 
Nederlandse Filmacademie 365 - - 18 383 359 - - 19 378 
Reinwardt Academie 555 - - - 555 608 - - 44 652 
Academie voor Theater en 
Dans 533 - 14 41 588 538 - 13 36 587 
Master Kunsteducatie - - - 37 37 - - - 40 40 
Totaal 2.323 44 40 683 3.090 2342 44 13 710 3.109 

 
Verdeling man/vrouw (peildatum 1 oktober 2019; bron: DUO) 

  2019 2018 
  man vrouw man vrouw 
Breitner Academie 25 173 22 158 
Academie van Bouwkunst 176 133 165 117 
Conservatorium van Amsterdam 635 371 607 383 
Nederlandse Filmacademie 202 181 195 183 
Reinwardt Academie 120 435 130 522 
Academie voor Theater en Dans* 246 340 246 341 
Master Kunsteducatie 6 31 5 35 
Totaal 1.410 1.664 1.370 1.739 

* Bij de Academie voor Theater en Dans is er 1 persoon die niet als man of vrouw ingeschreven is. 
 
Nationaliteiten (peildatum 1 oktober 2019; bron: DUO) 

  2019 2018 
  NL EER niet-EER NL EER niet-EER 
Breitner Academie 193 5 - 173 6 1 
Academie van Bouwkunst 207 70 32 197 63 22 
Conservatorium van Amsterdam* 402 455 147 387 473 129 
Nederlandse Filmacademie 360 15 8 355 18 5 
Reinwardt Academie 549 5 1 614 17 21 
Academie voor Theater en Dans* 427 114 46 428 121 37 
Master Kunsteducatie 34 2 1 39 1 - 
Totaal 2.172 666 235 2.193 699 215 
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Aanmeldingen/toelatingen bacheloropleidingen (peildatum 1 oktober 2019; bron: opleidingen & DUO) 
  2019 2018 
  aanmeldingen toelatingen aanmeldingen toelatingen 
Breitner Academie 105 64 93 66 
Conservatorium van Amsterdam 1.211 209 1.191 192 
Nederlandse Filmacademie 573 84 591 85 
Reinwardt Academie - 141 - 177 
Academie voor Theater en Dans 1.938 149 2.042 153 

 
Aanmeldingen/toelatingen masteropleidingen (peildatum 1 oktober 2019; bron: opleidingen & DUO) 

  2019 2018 
  aanmeldingen toelatingen aanmeldingen toelatingen 
Academie van Bouwkunst 165 69 170 69 
Conservatorium van Amsterdam 643 129 794 131 
Nederlandse Filmacademie 71 9 65 9 
Reinwardt Academie* - - 19 10 
Academie voor Theater en Dans 139 23 118 23 
Master Kunsteducatie 23 13 26 18 

* De masteropleiding Museology van de Reinwardt Academie is afgebouwd en zal worden opgevolgd 
door een master Applied Museum and Heritage Studies. In 2019 vond er geen instroom meer plaats in de 
Master Museology. 
 
Aanmeldingen/toelatingen Associate degree-opleidingen (peildatum 1 oktober 2019; bron: opleidingen & DUO) 

  2019 2018 
  aanmeldingen toelatingen aanmeldingen toelatingen 
Conservatorium van Amsterdam 26 26 - - 
Academie voor Theater en Dans 12 10 8 5 

 
 
Aantal studenten vooropleidingen (Bron: SIS) 

  2019 2018 
Nationale Balletacademie (NBA) 114 83 
Pré-NBA 43 44 
5 o'clock class 115 120 
Vooropleiding Muziek 37 48 
Afdeling Jong talent 110 112 
Voorbereidende Master Muziek 15 15 
Pre-master Landschapsarchitectuur 
en Stedenbouw 15 11 
Pre-master Architectuur en Techniek 10 11 

 
 
 



101 
 

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

  2019 2018 
Post-hbo Muziekeducatie (M4ME) 15 19 
Beroepskunstenaar in de klas (BIK) 21 20 

 
 
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 2019; bron: DUO) 

Docent beeldende kunst en 
vormgeving (n=4) 

instroomjaar 2013 instroomjaar 2014 instroomjaar 2015 

diploma na 4 jaar 65% 70% 56% 

diploma na 5 jaar 78%  88%   

diploma na 6 jaar 78%     
 

Bachelor Docent muziek (n=4) instroomjaar 2013 instroomjaar 2014 instroomjaar 2015 

diploma na 4 jaar 65% 58% 62% 

diploma na 5 jaar  65%  68%   

diploma na 6 jaar 71%     
 

Bachelor Muziek (n=4) instroomjaar 2013 instroomjaar 2014 instroomjaar 2015 

diploma na 4 jaar 73% 78% 75% 

diploma na 5 jaar 83%  86%   

diploma na 6 jaar 83%     
 

Bachelor Film en televisie 
(n=4) instroomjaar 2013 instroomjaar 2014 instroomjaar 2015 

diploma na 4 jaar 70% 72% 60% 

diploma na 5 jaar 85%  88%   

diploma na 6 jaar 85%     
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Bachelor Cultureel erfgoed 
(n=4) instroomjaar 2013 instroomjaar 2014 instroomjaar 2015 

diploma na 4 jaar 23% 25% 26% 

diploma na 5 jaar 55%  58%   

diploma na 6 jaar 60%     
 

Bachelor Dans (n=4) instroomjaar 2013 instroomjaar 2014 instroomjaar 2015 

diploma na 4 jaar 93% 91% 86% 

diploma na 5 jaar 95%  97%   

diploma na 6 jaar  95%     
 

Bachelor Theater (n=4) instroomjaar 2013 instroomjaar 2014 instroomjaar 2015 

diploma na 4 jaar 74% 70% 57% 

diploma na 5 jaar 81%  82%   

diploma na 6 jaar 81%     
 

Bachelor Docent dans (n=4) instroomjaar 2013 instroomjaar 2014 instroomjaar 2015 

diploma na 4 jaar 63% 59% 71% 

diploma na 5 jaar 88%  88%   

diploma na 6 jaar 88%     
 

Bachelor Theaterdocent (n=4) instroomjaar 2013 instroomjaar 2014 instroomjaar 2015 

diploma na 4 jaar 11% 11% 25% 

diploma na 5 jaar 67%  67%   

diploma na 6 jaar 67%     
 

Bachelor Theaterdocent 
Verkort (n=2) instroomjaar 2013 instroomjaar 2014 instroomjaar 2015 

diploma na 4 jaar - - 45% 

diploma na 5 jaar -  -   

diploma na 6 jaar -     
 
 
Masterrendementen: 1 en 2 jaar na nominale studieduur (n) 
(peildatum 1 oktober 2019; bron: DUO) 
 

Master Muziek (n=2) instroomjaar 2015 instroomjaar 2016 instroomjaar 2017 

diploma na 2 jaar 79% 81% 73% 

diploma na 3 jaar 92% 93%  
diploma na 4 jaar 93%   
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Master Opera (n=2) instroomjaar 2015 instroomjaar 2016 instroomjaar 2017 

diploma na 2 jaar 50% 50% 75% 

diploma na 3 jaar 50% 50%  
diploma na 4 jaar 50%   

 

Master Film (n=2) instroomjaar 2015 instroomjaar 2016 instroomjaar 2017 

diploma na 2 jaar 91% 78% 78% 

diploma na 3 jaar 100% 89%  
diploma na 4 jaar 100%   

 

Master Museology (n=1,5) instroomjaar 2015 instroomjaar 2016 instroomjaar 2017 

diploma na 1,5 jaar 40% 20% 35% 

diploma na 2,5 jaar  60%  58%  
diploma na 3,5 jaar 60%   

 

DAS Choreography (n=2) instroomjaar 2015 instroomjaar 2016 instroomjaar 2017 

diploma na 2 jaar 33% 25% 50% 

diploma na 3 jaar 67% 50%  
diploma na 4 jaar 67%   

 

DAS Theatre (n=2) instroomjaar 2015 instroomjaar 2016 instroomjaar 2017 

diploma na 2 jaar 57% 100% 100% 

diploma na 3 jaar 100% 100%  
diploma na 4 jaar  100%   

 

Master Kunsteducatie (n=2) instroomjaar 2015 instroomjaar 2016 instroomjaar 2017 

diploma na 2 jaar 84% 78% 73% 

diploma na 3 jaar 84% 89%  
diploma na 4 jaar 84%   

 
Rendementen masters Academie van Bouwkunst: 1 en 2 jaar na nominale studieduur (n) 
(peildatum 1 oktober 2019; bron: DUO) 

Master Architectuur* (n=4) instroomjaar 2013 instroomjaar 2014 instroomjaar 2015 

diploma na 4 jaar 3% 12% 2% 

diploma na 5 jaar 18% 26%  
diploma na 6 jaar 24%   
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Master 
Landschapsarchitectuur* (n=4) instroomjaar 2013 instroomjaar 2014 instroomjaar 2015 

diploma na 4 jaar 27% 18% 0% 

diploma na 5 jaar 33% 45%  
diploma na 6 jaar 33%   

 

Master Stedenbouw* (n=4) instroomjaar 2013 instroomjaar 2014 instroomjaar 2015 

diploma na 4 jaar 0% 25% 29% 

diploma na 5 jaar 22% 25%  
diploma na 6 jaar 22%     

* Hoewel de rendementen bij de masteropleidingen van de Academie van Bouwkunst laag lijken, is er sprake van 
een gezonde uitstroom. Het geboden onderwijs aan Academie van Bouwkunst kent immers een bijzondere vorm: het 
concurrent onderwijsmodel. Als een van de weinige ontwerpopleidingen in Europa leidt de Academie samen met het 
werkveld de nieuwe generaties ruimtelijk ontwerpers op: studeren wordt gecombineerd met werken (de helft van de 
European Credits dient in de praktijk te worden behaald). De combinatie studie-werk betekent dat het volgen van 
deze vierjarige masteropleidingen als zwaar wordt ervaren. Van de mogelijkheid 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 is sinds 2016 gestegen: 
uitgegeven diploma's 2019 = 31, uitgegeven diploma’s 2018 = 35, uitgegeven diploma's 2017 = 35, uitgegeven 
diploma's 2016 = 20. 
 
Bindend studieadviezen propedeutische fase (peildatum 1 oktober 2019) 
(bron: SIS) 

Bindend studieadviezen  
propedeutische fase 2018-2019 2017-2018 2016-2017 
Breitner Academie 2 0 2 
Conservatorium van Amsterdam 3 6 2 
Nederlandse Filmacademie 1 1 0 
Reinwardt Academie 65 62 51 
Academie voor Theater en Dans 7 6 4 
Totaal 78 75 59 

 
Uitkeringen afstudeersteun uit profileringsfonds 
 (bron: SIS) 

  2019 
Breitner Academie 1 
Reinwardt Academie 10 
Academie voor Theater en Dans 4 
Totaal 15 
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Instellingstarieven 
 
De Instellingstarieven voor 2019-2020 zijn licht gestegen, in lijn met de indexatie die het ministerie van 
OCW heeft toegepast op het wettelijk collegegeld.  
 

 2019-2020 2018-2019 

Binnen EER     

Tweede bachelor of master voltijd € 5.095 € 4.930 

Tweede bachelor of master deeltijd € 5.095 € 4.930 

Tweede master Academie van Bouwkunst € 8.300 € 8.040 

Tweede bachelor Breitner Academie (deeltijd) € 8.300 € 8.040 

   

Buiten EER   

Bachelor of master voltijd € 5.095 € 4.930 

Bachelor of master deeltijd € 5.095 € 4.350 

Master Academie van Bouwkunst € 8.300 € 8.040 

Bachelor Breitner Academie € 8.300 € 8.040 

   

Examengeld   

Extraneus € 900 € 900 

   

Vooropleidingen   
Dans € 1.500 € 1.100 

Muziek € 1.350 € 1.350 

Jong Talent muziek € 1.350 € 1.350 

Jong Talent Slagwerk Klassiek € 1.500 € 1.500 

Voorbereidende master Muziek € 3.000 € 3.000 

Pre-master Academie van Bouwkunst € 950 € 950 
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Studenten: thema’s 
 
Studeren met een functiebeperking 
 
Het beleid van de AHK is erop gericht dat studenten met een functiebeperking of chronische ziekte gelijke 
kansen hebben op een succesvol studieverloop. In 2019 zijn er stappen gezet om de toegankelijkheid 
van het onderwijs breder te benaderen: de AHK wil toegankelijk onderwijs bieden voor iedereen met 
talent. Daarom wordt studeren met een functiebeperking of chronische ziekte meer benaderd vanuit de 
samenhang met inclusiviteit, diversiteit en studentenwelzijn in de breedte.  
 
Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de informatievoorziening aan studenten. De informatie over studeren 
met een functiebeperking of chronische ziekte is in 2019 in samenhang met informatie over 
studentenwelzijn en studentenvoorzieningen tegen het licht gehouden, herschreven, opnieuw geordend 
en beter beschikbaar gemaakt. In 2020 wordt weer een volgende stap gezet, waarin de AHK afscheid 
neemt van de term ‘handicap’ en alleen nog van studeren met een functiebeperking spreekt in het kader 
van specifieke aanpassingen voor individuele studenten. Het streven naar breed toegankelijk onderwijs 
wordt kracht bijgezet door het hanteren van de term ‘inclusief onderwijs’ en een uitgebreide scan van het 
studentenwelzijn in samenwerking met het Expertisecentrum inclusief onderwijs.  
 
De extra ondersteuning waar studenten gebruik van kunnen maken, krijgen zij veelal binnen hun eigen 
academie, toegesneden op de specifieke omstandigheden en behoeften van de student. Zo heeft elke 
academie/opleiding een eigen studentendecaan. De studentendecaan informeert en begeleidt studenten 
bij zowel praktische als persoonlijke zaken die te maken hebben met de studieomstandigheden en het 
student-zijn.  
 
Ook is er een aantal voorzieningen waar alle studenten aan de AHK gebruik van kunnen maken. 
Studenten die moeite hebben met lezen, schrijven of concentreren kunnen gebruik maken van lees- en 
schrijfondersteuningssoftware TextAid. Voor ondersteuning buiten hun academie kunnen studenten 
terecht bij vertrouwenspersonen, aandachtsfunctionarissen en de studentencoach (voorheen coördinator 
Studie en Handicap). 
 
De studentencoach geeft een introductietraining planning en timemanagement, een studiegerelateerde 
stress-/faalangsttraining en intensieve persoonlijke begeleiding. In het studiejaar 2018-2019 namen 9 
studenten deel aan de stress-/faalangsttraining die samen met het Bureau Studentenpsychologen van de 
Universiteit van Amsterdam werd aangeboden. Intensieve persoonlijke begeleiding is in 2019 gegeven 
aan 94 studenten, afkomstig van alle academies. Veelal gaat het bij deze studenten om problematiek met 
betrekking tot faalangst, stress, planningsproblemen, dyslexie, dyscalculie, ADD en/of ADHD, al dan niet 
in combinatie met elkaar. 
 
 
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.  
 
29,3% van de studentenpopulatie van de AHK is afkomstig uit het buitenland, waarvan 7,6% uit niet-EER 
landen en 21,7% 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 
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academies in internationale netwerken en in consortia waarbinnen verschillende vormen van 
samenwerking plaatsvinden. Er zijn mogelijkheden voor zowel individuele studenten- en 
docentenmobiliteit als voor meerjarige uitwisselingsprogramma’s. Ook neemt de AHK deel aan landelijke 
beurzenprogramma’s. Hiermee faciliteert zij financiële mogelijkheden voor internationale studenten om te 
kunnen studeren aan de AHK. 
 
Beurzen voor studenten- en docentenmobiliteit 
 
Erasmus studenten- en docentenmobiliteit  
Via het Europese Commissie-programma Erasmus+ maakten 57 studenten en docenten gebruik van 
deze mobiliteitssubsidie uit het Erasmus+-contract 2019 (budget € 73.312). 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 4 dagen weg per uitwisseling. De 
populairste landen via het Erasmusprogramma zijn Liechtenstein, Duitsland, Spanje en Engeland.  
  
AHK Internationaliseringsfonds  
AHK’s Internationaliseringsfonds (budget € 65.000) biedt financiële ondersteuning voor studie- en stage-
uitwisselingen van AHK-studenten tijdens hun studie. Een deel van de middelen wordt ingezet voor 
groepsreizen (€ 20.000) van de academies. Vijftig studenten ontvingen in 2019 een individuele 
toekenning uit dit fonds. De Academie voor Theater en Dans heeft met 32 studenten de meeste 
toekenningen. Het fonds werd 27 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 2019 kon de AHK dertien inkomende Holland Scholarships toekennen; de kandidaten werden 
voorgedragen door de academies. Acht uitgaande Holland Scholarships werden toegekend in de twee 
aanvraagrondes van het AHK Internationaliseringsfonds in 2019.  
 
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 2019 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 niet-
EER studenten die financiële ondersteuning nodig hebben om hun opleiding te kunnen volgen. De 
selectie van de kandidaten geschiedt door het College van Bestuur op voordracht van de academies. In 
2019 kregen 32 studenten een ondersteuning uit dit fonds. De beurs bestaat uit de kwijtschelding van 
(een deel van) het verschil tussen het instellingscollegegeld en het wettelijk collegegeld.  
 
Beurzen voor vervolgstudies voor afgestudeerden 
 
VSBfonds Beurs 
De VSBfonds Beurs is bestemd voor talentvolle en maatschappelijk geëngageerde studenten en alumni 
die financiële ondersteuning vragen voor een vervolgstudie aan een gerenommeerde instelling in het 
buitenland. In 2019 zijn vier studenten succesvol voorgedragen voor een beurs. 
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Prins Bernhard Cultuurfondsbeurs 
In 2019 kregen 16 alumni van het Conservatorium van Amsterdam een toekenning uit het Prins Bernhard 
Cultuurfondsbeurs voor een vervolgstudie of voor de aanschaf van een instrument. De oud-studenten die 
een toekenning voor een vervolgstudie in het buitenland deden dat aan de volgende instellingen: 
 
Boyer College Music and Dance in Philadelphia, Manhattan School of Music in New York, The Institute of 
Contemporary Music Performance of Bath Spa University in Londen, Guildhall School for Music & Drama 
in Londen, Royal Conservatoire in Birmingham, The Royal College of Music in Londen, Hochschule für 
Musik, Theater und Medien in Hannover, Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlijn, Hochschule für 
Musik und Theater in München, Musikakademie in Nendeln, Scuola Musica di Fiesole in Fiesole, 
L’Associazione I Filarmonici Onlus in Verona, Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien in Wenen 
en The Royal Academy of Music in Aalborg. 
  
 
Arbeidsmarkt afgestudeerden 
 
Ieder jaar neemt de AHK deel aan het landelijk onderzoek onder alumni van het kunstonderwijs, de 
Kunsten-Monitor. In het najaar van 2019 zijn alumni benaderd die in 2017-2018 zijn afgestudeerd. In 
totaal hebben 251 alumni deelgenomen, wat een respons is van 39%. Dit is hoger in vergelijking met het 
onderzoek in 2018 (32%) en tevens hoger dan het landelijk gemiddelde (34%). Opvallend is de 
significantie stijging van het bruto uurloon van € 11,90 naar € 13,99. Gemiddeld over de jaren 2015-2019 
is het uurloon € 11,88. Meer alumni zijn tevreden over hun huidige functie, namelijk 79% ten opzichte van 
75% vorig jaar. De werkloosheid van afgestudeerden is licht gestegen van 2,1% in 2018 naar 3,1% in 
2019. Onderstaande tabel toont de ontwikkeling in uurloon, werkloosheid en tevredenheid met de 
hoofdfunctie, vergeleken met vorig jaar en het gemiddelde over de afgelopen jaren.  
 
 Arbeidsmarkt 2019 2018 Gemiddelde 

2015-2019 (AHK) 
Landelijk gemiddelde 
(Kunstonderwijs)  

Werkloosheid 3,1% 2,1% 3,1% 3,2% 
Bruto uurloon (AHK) € 13,99 € 11,90 € 11,88 € 13,99 
Tevredenheid 
hoofdfunctie (AHK) 

79% 75% 77% 80% 

 
 
Algemene terugblik op de opleiding 
Ten opzichte van de resultaten uit 2018 zijn meer alumni tevreden over de opbouw van het 
studieprogramma (63%). De AHK scoort op dit punt significant hoger dan het gemiddelde van alle 
kunsthogescholen (56%). Tevens zijn alumni in grotere mate tevreden met de actualiteit en de 
praktijkgerichtheid van de opleiding, aangezien deze score is gestegen van 70% (2018) naar 77% (2019). 
De kijk van alumni op de internationale oriëntatie van de opleiding is gestegen van 43% in 2018 naar 
51% in 2019. Dit is tevens een significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde dat op 43% 
ligt. Alumni zijn daarentegen iets minder tevreden over de kwaliteit van docenten (daling van 80% naar 
74%) en de wijze van toetsen en beoordelen (daling van 61% naar 53%). 
 
Aard van de werkzaamheden 
Onderstaande tabel geeft weer of afgestudeerden van opleidingen van de AHK binnen of buiten hun 
eigen vakgebied werkzaam zijn en in welke functiegroep. Van de respondenten werkt 64% uitsluitend 
binnen het eigen vakgebied en 31% zowel binnen als buiten het vakgebied. Meer alumni zijn van mening 
dat de functie aansluit bij de opleidingsrichting (stijging van 66% naar 70%). Alumni van de AHK zijn op 
basis van deze gegevens in staat werk te vinden in hun eigen vakgebied. 
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AHK 2019 Gemiddelde 2015-2019 
Uitsluitend binnen vakgebied werkzaam 64% 65% 

Uitsluitend buiten eigen vakgebied werkzaam 5% 7% 

Zowel binnen als buiten vakgebied werkzaam 31% 28% 

Als zelfstandige werkzaam 57% 58% 

Scheppend/uitvoerend kunstenaar/vormgever/ontwerper 75% 73% 

Docent 43% 46% 

Beleidsmedewerker/management 27% 28% 
 
Functies 
75% van de respondenten is werkzaam als scheppend/uitvoerend kunstenaar/vormgever/ontwerper en 
43% is (daarnaast) werkzaam als docent. Ten opzichte van de 2018 werken meer alumni als beleids-
/management-/organisatorisch medewerker (23% in 2018, 27% in 2019). De werkzaamheden van alumni 
van de AHK komen in sterke mate overeen met het landelijk gemiddelde. Concluderend kan worden 
gesteld dat de alumni uit het jaar 2017-2018 een goede arbeidsmarktpositie hebben opgebouwd in een 
min of meer gelijke positie ten opzichte van voorgaande jaren.  
 

Cultureel ondernemerschap 
 
Een professional in de kunst en cultuur kan niet zonder een ondernemende houding en kennis van 
ondernemerschap om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. De AHK vindt het daarom van belang 
dat afgestudeerden - naast de vaardigheden in het eigen vak - beschikken over deze houding, kennis en 
vaardigheden. De AHK-opleidingen besteden hieraan in de curricula op verschillende momenten en 
manieren aandacht.   
  
De AHK is partner in het valorisatieprogramma IXAnext: talent for innovation. Hierdoor konden studenten 
gratis gebruik maken van de helpdesk van het VU Center for Entrepreneurship, deze is in 2019 ook twee 
keer ‘live’ op AHK-locaties geweest. Vanuit dit programma zijn tevens financiële bijdragen geleverd: de 
Breitner Academie kon hiermee een nieuw blended keuzevak over entrepreneurship ontwikkelen, er zijn 
in samenwerking met de Amsterdam Business School/UvA drie masterclasses Boost Your Business 
georganiseerd voor alumni en de ZZP-cursus kon nu ook in het Engels worden aangeboden voor onze 
internationale studenten en alumni.   
  
Daarnaast is het AHK-brede project Ondernemerschap in het kader van de Kwaliteitsafspraken gestart. 
De succesvolle extracurriculaire modules van de ZZP-cursus zijn in dit kader opnieuw aangeboden. Er is 
meer aanvullend aanbod in ontwikkeling voor de tweede helt van studiejaar 2019-2020. Voor het extra 
aanbod ondernemerschap is een nieuwe pagina ingericht op de website van de AHK: 
www.ahk.nl/ondernemen.   
  
De AHK-site BeroepKunstenaar is de kennisbank voor studenten en alumni over de zakelijke kant van 
het werken in de kunst- en cultuursector. Door diverse opleidingen wordt de site gebruikt in het eigen 
onderwijs. Ook hebben ruim 150 studenten van 9 opleidingen van 4 academies een introductieles 
BeroepKunstenaar gevolgd. Deze studenten beoordeelden de site gemiddeld  met een 8,1. De website 
werd in 2019 ca. 37.000 keer bezocht. 
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Medewerkers 
 
Strategisch personeelsbeleid 
 
2019 stond op personeelsgebied in het teken van het ontwikkelen van een meerjarig personeelsplan, 
langs de lijnen van het Strategisch Plan 2018-2023. De AHK heeft de ambitie om een uitstekende 
werkgever te zijn en goede mogelijkheden te scheppen voor medewerkers om te kunnen presteren, zich 
te ontwikkelen en te werken in een fijne werkomgeving. Daarnaast heeft de AHK, mede door externe 
invloeden, ambities ten aanzien van inclusiviteit, digitalisering en internationalisering. De kern van het 
meerjarig personeelsplan is de vraag wat voor werkgever de AHK wil zijn en wat voor medewerkers de 
AHK wil hebben. Daartoe zijn drie AHK-kernwaarden benoemd: gedreven, verantwoordelijk en inclusief. 
Deze zijn in een AHK-brede managementconferentie gedeeld en besproken en zullen in 2020 nadere 
invulling krijgen. Het is de bedoeling dat het nieuwe personeelsplan voor de zomer van 2020 gereed is. 
Daarnaast krijgen drie thema’s in de planperiode extra aandacht in het personeelsbeleid: Ontwikkeling, 
Cultuur en Organisatie.  
Een P&O-activiteitenplanning voor de komende jaren wordt verder uitgewerkt, waarbij het uitgangspunt is 
dat het P&O-beleid mede een kader biedt aan de academies en het Servicebureau en daarbij op 
onderdelen ruimte geeft voor decentraal P&O-beleid. Dit vraagt een samenwerkingsmodel op basis van 
de besturingsfilosofie van de AHK.  
 
 
Onderwerpen personeelsbeleid AHK 2019  
 
Werkdrukbeleid 
Het AHK-werkdrukbeleid werd in april 2019 geïntroduceerd en bevat een procesvoorstel en de tool (de 
werkdrukmatrix) om de bronnen van werkdruk inzichtelijk te krijgen. Op basis van de inzichten kan 
bepaald worden op welk niveau (centraal, op academieniveau, afdelingsniveau of individueel) de 
werkdruk aangepakt zou kunnen worden en met welke oplossingsrichtingen. De afspraak is gemaakt dat 
in het studiejaar 2019-2020 over werkdruk wordt gesproken op het niveau van de werkvloer (binnen 
afdelingen of teams) van de verschillende academies en het Servicebureau. In de 
managementgesprekken met het CvB zal aan de orde worden gesteld in hoeverre de gesprekken binnen 
de betreffende academie of het Servicebureau zijn gehouden, wat het resultaat van deze gesprekken is 
en welke activiteiten ter voorkoming van werkdruk zijn gerealiseerd (of gepland). 
De introductie van het werkdrukbeleid is ondersteund met een (vrijwillig) trainingsaanbod voor 
leidinggevenden, mede op basis van advies van de Hogeschoolraad. Van dit trainingsaanbod is goed 
gebruik gemaakt. Bijna alle academies waren vertegenwoordigd en 35 leidinggevenden namen op 
vrijwillige basis deel aan de training, die hoog gewaardeerd werd. De leidinggevenden hebben de 
opgedane kennis en ervaring op het gebied van het voeren van werkdrukgesprekken in de praktijk 
gebracht in hun teams 
. 
De mate van flexibiliteit van arbeidsovereenkomsten (vast/flex-beleid);  
Binnen de AHK werd in 2019 in een regeling vast/flex de ‘bandbreedte’ vastgelegd voor de percentages 
(tijdelijke) arbeidsovereenkomsten en flexibele schil (onder andere gastdocenten/externen). De richtlijn, 
die opgenomen wordt in de begroting van 2020, houdt rekening met de flexibiliteit die recht doet aan de 
wens en noodzaak tot inbreng van actualiteit en persoonlijk docentschap in het onderwijs en biedt ruimte 
om voorbereid te zijn op conjunctuurgebonden ontwikkelingen (bijvoorbeeld fluctuaties in de financiering). 

• Een bandbreedte op hogeschool niveau van 25% – 30% voor tijdelijk personeel. Zie voor de 
actuele realisatie van de AHK van deze bandbreedte pagina 118. 

• Een bandbreedte voor inleen externen van 22 - 27%. Zie voor actuele cijfers van deze inleen 
pagina 117.   
 

Medewerkersonderzoek  
De AHK nodigde in november 2019 voor de zevende keer de medewerkers uit om deel te nemen aan het 
medewerkersonderzoek (MO) dat de beleving van werk en werkomgeving onderzoekt.  
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Er kon worden gescoord op een vijfpuntschaal, waarbij een score onder een 3.0 een aandachtspunt is en 
een 4.0 of hoger een echt goede score. De score voor de algemene tevredenheid AHK breed in 2019 
komt uit op 4.1, dat is gelijk aan twee jaar geleden. 
 
De factsheet van het MO en de samenvatting, inclusief de uitkomsten van de eigen academie op thema- 
en vraagniveau, zijn gedeeld via intranet. Medewerkers hebben toegang tot de resultaten op 
instellingsniveau en het niveau van de eigen academie.  
 
Resultaten medewerkersonderzoek 
                                                                        

  
  

  

 



112 
 

 
Net als in 2017 vinden veel medewerkers dat de samenstelling van de medewerkers onvoldoende divers 
is. In 2019 zijn binnen de academies verschillende initiatieven gestart of voortgezet om de diversiteit te 
vergroten. Diversiteit is een kerndoelstelling uit het Strategisch Plan. De komende periode zal de focus 
hier nog nadrukkelijker op komen te liggen, onder andere door het uitvoeren van een nulmeting Diversiteit 
& Inclusie. Daarnaast is er een AHK-brede strategiegroep P&O bezig met het ontwikkelen van meerjarig 
beleid passend bij goed werkgeverschap, waarbij vanuit de kernwaarden gedreven, verantwoordelijk en 
inclusief wordt gehandeld, met bijvoorbeeld als actielijn: inclusief werven.  
 
Er zijn medewerkers binnen enkele academies die de werkomgeving als onvoldoende veilig en integer 
ervaren. Deze signalen worden serieus genomen en zijn ook onderwerp van gesprek met de 
medezeggenschap.  
 
Tot slot vindt een groot deel van de medewerkers dat zij onvoldoende inspirerende contacten hebben met 
medewerkers van andere academies. Er worden binnen de AHK initiatieven ontplooid om deze contacten 
te intensiveren (zoals diverse workshops, conferenties en trainingen), en de signalen dat er meer 
behoefte is aan contacten met collega’s van andere academies worden serieus genomen.  
 
Professionale ontwikkeling  
De AHK werkt met een professionaliseringsplan en -regeling en het beleid zal als speerpunt in het 
personeelsbeleid geactualiseerd worden. 
In het professionaliseringsplan staan de uitgangspunten voor de individuele afspraken over 
professionalering die gemaakt worden binnen de jaarlijkse functionerings- en beoordelingscyclus. De 
persoonlijke en professionele ontwikkeling wordt ondersteund door de individuele afspraken. Daarnaast 
biedt de AHK op divers gebied training en opleiding aan voor: 

• Individuele professionalisering 
• Deskundigheidsbevordering 
• Onderwijsontwikkeling (curriculumvernieuwing) 
• Dynamische ontmoetingsruimte (thema centraal) 
• Deskundigheidsbevordering docenten (basiskwalificatie didactische bekwaamheid, cursus 

‘Docenten in Gesprek’) 
De uitwerking van de kwaliteitsafspraken geeft een impuls aan het scholingsaanbod voor docenten en 
ook ondersteuners. Ook in het kader van het Diversiteitsbeleid wordt professionaliseringsaanbod voor 
medewerkers ontwikkeld (awareness, interculturele diversiteit en taalvaardigheid). 
Binnen de academies en Servicebureau worden de (individuele) afspraken gemaakt met medewerkers, 
passend binnen het professionaliseringsbeleid.  
Het monitoren van de overeengekomen randvoorwaarden en faciliteiten in tijd en geld vindt plaats in de 
voorjaarsgesprekken met het CvB en de directeuren. Binnen een aantal academies worden jaarlijks uren 
voor medewerkers toegekend in de jaarplanning voor professionalisering.  
 
In de gesprekken wordt gestuurd op inzet van de uren voor professionalisering en de aanwending van 
middelen (waarbij 3% in tijd en 3% in geld de norm is). Het gerealiseerde budget voor professionalisering 
binnen de AHK bedroeg in 2019 820 K€, dat is 2,4% van het getotaliseerde jaarinkomen  
 
De tevredenheid over de ruimte voor en de afspraken over professionalisering (onderwerp van het 
medewerkersonderzoek) is licht gestegen ten opzichte van 2017. 
 
Het cvb heeft veel aandacht voor professionalisering en bevraagt de academiedirecteuren op de ambities 
en het realiseren daarvan. 
 
In de hierna volgende grafiek is weergegeven hoe het budget is aangewend. De kennistransfers en 
promotievouchers worden daarna toegelicht. 
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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 kennis en ervaring van senior medewerkers naar jongere collega's systematisch en 
zorgvuldig te organiseren. Hierbij gaat het om specifieke kennis en ervaring die voor de AHK relevant is 
en blijft. Door deze overdracht wordt kennis in de organisatie behouden en kunnen jongere medewerkers 
van de ervaring van ouderen leren, zodat specifieke taken binnen de AHK ook in de toekomst goed 
worden uitgevoerd.   
De AHK vindt het behoud van kennis en ervaring dusdanig belangrijk dat in 2019 meer is uitgegeven aan 
kennistransfers dan het daarvoor in principe beschikbare budget (aanwending van 134 K€ met een 
budget van 120 K€). Het Kennistransferbudget is in 2019 voor 6 verschillende trajecten binnen 3 
academies en het Servicebureau ingezet. 
 
Promotievouchers 
Met de AHK-regeling Promotievouchers faciliteert de AHK het promotieonderzoek door docenten van 
opleidingen van de AHK. De hogeschool ondersteunt op deze wijze de professionalisering van het 
docentencorps, de onderzoekende atmosfeer binnen de AHK en deskundigheidsbevordering en innovatie 
binnen bepaalde vakgebieden. Met een promotievoucher kan een docent geld en tijd vrijmaken voor 
reeds gestart of gepland promotieonderzoek. In 2019 liepen de volgende promotietrajecten: 
 

Academie Onderwerp  Status 

Conservatorium van 
Amsterdam 

Historically performance 
practice of Brahms’ orchestral 
music 

Loopt 

Conservatorium van 
Amsterdam 

The digital audio performance 
space: music creation at the 
crossroad of composition, 
performance and production 

Loopt 

Academie voor Theater en 
Dans  

It’s all about relationships, or is 
it something else? Loopt 

  
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 gebruikt voor bijvoorbeeld de verbreding 
van het vak, behoud van balans of het opdoen van nieuwe werkervaringen. 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 daalde licht in 
2019 naar 19.710 (dit was in 2018 20.436 uren). 
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Arbeidsvoorwaarden 
In 2019 is de AHK reiskostenregeling gewijzigd en vastgesteld, hetgeen een verruiming betekent voor het 
bedrag per gereisde km (van 8 naar 12 cent) en een verlaging van het minimum aan reisafstand van 8 
naar 5 km. De regeling is ingegaan per 1 januari 2020.  
 
De AHK-regelingen zijn als volgt benut: 
 

Aantal deelnemers 2019 2018 2017 
Seniorenregeling (SOP/WS) 29 (7/22) 22 (7/15) 35 (27/8) 
Uitruil eindejaarsuitkering-reiskosten 598 534 551 
Uitruil eindejaarsuitkering-
vakbondscontributie 41 45 45 

Fietsregeling (fiscaal voordeel) 43 30 41 
PICT-regeling (fiscal voordeel)  6 10 26 
Ouderschapsverlof 11 (2m/9v) 13 (m/v) 10 (3m/7v) 

 
Modernisering personeelsadministratie 
De in 2018 begonnen implementatie van het e-HRM programma HR2day is in 2019 voortgezet met de 
introductie van de verlofmodule. Met deze module kunnen medewerkers hun vakantie- en duurzame 
inzetbaarheidsuren (DI-uren) digitaal aanvragen. Na accordering door de leidinggevende worden de 
verloftegoeden vervolgens aangepast in het systeem. De verlofmodule wordt academiegewijs uitgerold: 
het Conservatorium van Amsterdam en het Servicebureau zijn hiermee eind 2019 gestart, de Academie 
van Bouwkunst en de Reinwardt Academie startten ermee op 1 januari 2020 en de overige academies 
volgen later. 
 
 
Kengetallen personeel  
 
In de personele paragraaf zijn de gegevens te vinden over het aantal medewerkers binnen de AHK en op 
academieniveau, uitgedrukt in personen en in fte’s, in dienstverbanden voor onbepaalde en bepaalde tijd, 
het aandeel onderwijzend en ondersteunend personeel, de man-vrouw verhouding en het ziekteverzuim. 
De informatie over de regelingen waar medewerkers aan kunnen deelnemen is hierboven opgenomen 
onder arbeidsvoorwaarden. 
De gegevens zijn merendeel gegenereerd op peildatum 31 december 2019. Voor de tabel medewerkers 
in dienst in fte’s is de gemiddelde bezetting in 2019 opgenomen.  
 
Toelichting op de tabellen 
Binnen de AHK werken medewerkers die aan meer dan één academie verbonden zijn en/of een 
onderwijsgevende en ondersteunende taken hebben, waardoor de totalen van de som der delen af 
kunnen wijken. 
De titel algemeen in de tabellen verwijst naar het College van Bestuur, het Servicebureau en het AHK 
brede lectoraat Kunsteducatie. De master Kunsteducatie is organisatorisch verbonden aan de Breitner 
Academie. 
 
Personeelsbestand  
Bij de AHK waren in 2019 930 medewerkers in dienst (voor bepaalde en onbepaalde tijd), verdeeld over 
bijna 534 fte. Dat betreft een stijging van het personeelsbestand van 4,6%. Daarnaast werd een deel van 
het onderwijs verzorgd door gastdocenten (80 fte). 
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Medewerkers met dienstverband (fte’s) verdeeld naar functiecategorie. 
In 2019 steeg het aantal dienstverbanden voor alle functiecategorieën. De grootste stijging is 
waarneembaar bij het algemeen ondersteunend personeel. De stijging is verklaarbaar door onder 
andere de verruiming van de openstelling bij het Conservatorium van Amsterdam. Ook zijn er 
voorbereidingen getroffen voor het inrichten van een tweede locatie van deze academie. 
Daarnaast zijn er extra werkzaamheden waarvoor medewerkers worden aangesteld, bijvoorbeeld voor de 
voorbereiding van accreditatie en uitvoering van kwaliteitsafspraken, zoals bij de Academie van Theater 
en Dans. 
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Verdeling functiecategorie per academie 
De verdeling per functiecategorie is verschillend per academie en dat is verklaarbaar door de diverse 
disciplines: podiumkunsten vragen andere voorbereidingen en activiteiten dan ontwerpende disciplines of 
cultureel erfgoed. De Academie voor Bouwkunst kent een eigen beleid rondom het tijdelijk aantrekken 
van architecten uit de ontwerppraktijk voor het onderwijs, waardoor daar van een andere verdeling sprake 
is. Het Servicebureau levert ondersteunende diensten en heeft geen docenten in dienst. 
 

 
Breitner Academie                                            Conservatorium van Amsterdam 
 

 
Academie voor Theater en Dans                    Academie van Bouwkunst         

 
Nederlandse Filmacademie                               Reinwardt Academie     
                                     

                                                                                 
Algemeen 
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Academie* onderwijs ondersteuning totaal 
(personen) 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Breitner Academie 30 28 18 16 48 44 

MKE 6 6 4 2 10 8 
Academie van Bouwkunst 11 10 28 30 39 40 
Conservatorium van 
Amsterdam 324 315 70 61 394 376 

Nederlandse Filmacademie 51 48 38 38 89 86 

Reinwardt Academie 38 40 30 27 68 67 
Academie voor Theater en 
Dans 144 147 82 63 226 210 

Algemeen - 10 83 80 83 90 

Totaal 604 586 353 303 957 889 
 

Academie* onderwijs ondersteuning totaal 
Gemiddelde bezetting in 
fte’s 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Breitner Academie 14,81 14,70 9,45 8,58 24,26 23,28 

MKE 1,50 1,51 1,12 1,05 2,62 2,56 
Academie van Bouwkunst 4,60 2,33 19,78 18,76 24,38 21,09 
Conservatorium van 
Amsterdam 125,22 123,30 49,05 44,74 174,27 168,04 

Nederlandse Filmacademie 31,51 30,25 28,66 29,87 60,17 60.12 

Reinwardt Academie 25,17 25,59 22,58 18,59 47,76 44.18 
Academie voor Theater en 
Dans 72,83 71,77 55,03 43,79 127,86 115,56 

Algemeen   69,55 57,8 69,55 57,8 
Totaal 275,6 269,45 239,34 223,18 514,94 492,63 

* Omdat medewerkers aan meer dan één academie verbonden kunnen zijn en/of een onderwijsgevende taak en ondersteunende 
taken combineren, kunnen de totalen afwijken van de som der delen. 
 
 
Verhouding in dienst AHK en freelance onderwijsgevend personeel (OP) 
Karakteristiek voor het kunstonderwijs is het aanzienlijke aandeel tijdelijke aanstellingen en flexibele 
inleen om recht te doen aan de wens en noodzaak tot inbreng van actualiteit en persoonlijk docentschap 
in het onderwijs. 
Conform de cao-afspraak is er een AHK richtlijn overeengekomen met daarin een gelegitimeerde 
bandbreedte voor het aandeel tijdelijke dienstverbanden en flexibele inleen op AHK-niveau (waarbij 
verschillen en tijdelijke fluctuaties binnen academies kunnen voorkomen). 
Voor de flexibele inleen, bijvoorbeeld in de vorm van gastdocenten zoals bij de Academie van 
Bouwkunst, blijft de AHK met 25,56% inleen in 2019 binnen de intern gestelde norm (van 22-27%). 
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Onderwijsgevend personeel (fte) 
Loondienst 

OW 19 Freelance ‘19 totaal % freelance 
Breitner Academie (exc MKE) 14,80   1,68 16,48 10,19% 
Academie van Bouwkunst 3,62 11,63 15,25 76,26% 
Conservatorium van Amsterdam 125,21 11,95 137,16 8,71 % 
Nederlandse Filmacademie 31,04 11,05 42,09 26,25% 
Reinwardt Academie 26,27  2,80 29,07 9,63% 
Academie voor Theater en Dans 73,15 40,37 113,52 35,56% 
Algemeen 2,49  0,35 2,84 12,32% 
Totaal 276,58 79,83 356,41 25,56 %  

 
Verhouding personeel AHK-dienstverbanden onbepaalde (vast) en bepaalde tijd (tijdelijk) 
Ook voor de verhouding vast-tijdelijk personeel is er in het vast/flex-beleid een bandbreedte 
overeengekomen. In vergelijking met 2018 heeft de AHK meer medewerkers in dienst voor onbepaalde 
tijd. Het aandeel medewerkers met een dienstverband voor bepaalde tijd is 29,2% en valt daarmee 
binnen de vastgestelde bandbreedte (25-30%). 
  
Verhouding vast en 
tijdelijk personeel (fte) vast tijdelijk totaal 

Peildatum 31-12-19 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Breitner Academie 19,05 18,66 5,1 6,96 24,15 25,62 
MKE  2,12 1,45  0,6 0,95  2,72 2,4 
Academie van 
Bouwkunst 14,91 12,69 9,48 11,55 24,39 24,24 

Conservatorium van 
Amsterdam 108,49 104,26 65,78 59,88 174,27 164,14 

Nederlandse 
Filmacademie 52,14 53,52 8,02 6,26 60,16 59,78 

Reinwardt Academie 31,6 31,28 16,15 15,07 47,75 46,35 
Academie voor Theater 
en Dans 93,75 88,15 34,11 30,67 127,86 118,82 

Algemeen 55,73 51,87 16,77 13,64 72,5 65,51 
Totaal 377,79 361,88 156,01 144,98 533,8 506,86 

 

  
AHK 31-12-2019                                  AHK 31-12-2018 
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Per academie 31-12-2019 

 
Academie van Bouwkunst                         Breitner Academie                           

 
Academie  voor Theater en Dans                    Conservatorium van Amsterdam 

 
Nederlandse Filmacademie                              Reinwardt Academie                        
 

  
Algemeen 
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Man/Vrouw-verhouding AHK 
Net als in 2018 is het aandeel mannen (54%) en vrouwen (46%) in dienst AHK-breed redelijk verdeeld. 
Binnen de academies zijn er verschillen waar te nemen. Zo zijn er academies waar meer vrouwen dan 
mannen werkzaam zijn (zoals bij de Academie voor Theater en Dans, Breitner Academie en Reinwardt 
Academie) en academies waar meer mannen in dienst zijn dan vrouwen (zoals het Conservatorium van 
Amsterdam en de Nederlandse Filmacademie).  

 

     
  Academie van Bouwkunst                                                           Breitner Academie 

                                                                                                       
     Academie voor Theater en Dans                                             Conservatorium van Amsterdam                       

       
  Nederlandse Filmacademie                                            Reinwardt Academie 
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Algemeen 
 
Man/vrouw-verhouding management 
De man/vrouw-verdeling aan de top is ten opzichte van 2018 licht gewijzigd ten gunste van vrouwen. Het 
aantal vrouwen met een functie in schaal 13 of hoger steeg van 30 naar 34. Binnen de AHK wordt 41% 
van de managementfuncties bekleed door vrouwen. 

 
 
Leeftijdsopbouw 
De leeftijdsopbouw binnen de AHK is vergelijkbaar met de verdeling in 2018. Het grootse aandeel van de 
AHK-medewerkers, 33%, heeft de leeftijd van 55-64 jaar. Zij worden gevolgd door de groep medewerkers 
in de leeftijd van 45-54 jaar (29%). De derde omvangrijke groep medewerkers heeft de leeftijd van 35 tot 
44 jaar (bijna 21%). 
Daarbij zijn verschillen waar te nemen in de samenstelling van het personeel tussen de verschillende 
academies en het Servicebureau. 
 
Ziekteverzuim AHK  
Als benchmark voor het ziekteverzuim houdt de AHK het ziekteverzuimpercentage en -frequentie aan uit 
de meest recente Zestor-publicaties over ziekteverzuim in het hbo. Het meest recente 
ziekteverzuimpercentage voor het hbo bedraagt 4,75% (publicatie Zestor). 
Het ziekteverzuim binnen de AHK daalde ten opzichte van 2018 van 4,75% naar 4,2%. Net als in 2018 
betrof een aanzienlijk deel hiervan lang verzuim.  
In 2019 ontwikkelde de AHK het dashboard ziekteverzuim om periodiek (per kwartaal) het 
ziekteverzuimpercentage, de duur van het verzuim en de verzuimfrequentie te monitoren en om nog 
gerichter passende interventies te kunnen doen. Het heeft er alle schijn van dat het intensievere 
ziekteverzuim- en reïntegratiebeleid heeft geleid tot een lager ziekteverzuimpercentage. 
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AHK-ziekteverzuimdashboard over 2019 
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Ziekteverzuim per academie 

  
Academie voor Theater en Dans                                             Academie van Bouwkunst   

  
Breitner Academie                                                                   Conservatorium van Amsterdam  

  
Nederlandse Filmacademie                                                     Reinwardt Academie              

 
Algemeen 
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Leeftijdsopbouw AHK 

 
Leeftijdsopbouw per academie 

                                                          
Academie van Bouwkunst                                                  Breitner Academie 

 
Academie voor Theater en Dans                              Conservatorium van Amsterdam                          

 
Nederlandse Filmacademie                                              Reinwardt Academie 
 

 
Servicebureau 
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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 2019 zijn er vier klachten 
binnengekomen bij het Klachtenloket. Deze zijn alle vier doorgezet naar de betreffende persoon of 
instantie binnen de AHK en daar verder 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) 
die werkzaam bij opleidingen van de AHK. Het college wordt bijgestaan door een secretaris. 
In 2019 zijn twee beroepschriften ontvangen. In beide gevallen betreft het een negatief bindend 
studieadvies; één bij de Academie voor Theater en Dans en één bij de Nederlandse Filmacademie. In de 
eerste zaak is het negatief bindend studieadvies ingetrokken vanwege een in het besluitvormingsproces 
geconstateerde procedurefout. In de andere zaak werd een minnelijke schikking bereikt, doordat de 
opleiding het studieadvies introk na het opstellen van aanvullende voorwaarden voor de student. 
 
Geschillencommissie 
De Interne Geschillencommissie heeft in 2019 geen bezwaren ontvangen.  
 
Klachtencommissie ongewenst gedrag 
De commissie bestaat uit een externe voorzitter, een externe plaatsvervangend voorzitter en een aantal 
leden, werkzaam bij de AHK. Er is in 2019 één klacht ingediend bij de klachtencommissie ongewenst 
gedrag, maar deze is door de indiener teruggetrokken 
 
Vertrouwenspersonen 
Binnen de AHK vinden we een veilige en prettige studeer- en werkomgeving van groot belang. Sociale 
veiligheid, respect en wederzijds vertrouwen zijn voorwaarden voor een geslaagde studie- en werktijd. 
Daarom is ongewenst en grensoverschrijdend gedrag ontoelaatbaar. Hieronder wordt verstaan 
(seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie/geweld en pesten. 
 
De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor elke student en medewerker van de AHK die melding 
van ongewenste omgangsvormen wil doen. Er zijn vijf interne en een externe vertrouwenspersoon. De 
interne vertrouwenspersonen zijn verbonden aan verschillende onderdelen van de hogeschool. De 
externe vertrouwenspersoon is werkzaam bij de arbodienst van de AHK, HumanCapitalCare. Melders zijn 
vrij in de keuze van een vertrouwenspersoon. 
 
In 2019 hadden de vertrouwenspersonen te maken met negentien meldingen (in 2018: 20. in 2017: 29, in 
2016: 22), waarvan vier van studenten en vijftien van medewerkers. De meldingen van studenten hadden 
met name te maken met ongepast gedrag van medestudenten of een moeizame relatie met docenten. De 
meldingen van medewerkers hadden veelal betrekking op intimidatie en problemen in relaties met 
leidinggevenden. In een enkel geval was er sprake van melding van discriminatie of ongepast gedrag. De 
vertrouwenspersonen boden de melders ondersteuning en begeleiding, in een aantal gevallen gedurende 
een langere periode. In de meeste gevallen verbeterde de situatie of was men in staat hier beter mee om 
te gaan. In een enkel geval was er geen oplossing en is de situatie niet veranderd. Er zijn geen 
meldingen geweest die tot een formele klachtenprocedure leidden. 
 
Integriteitscode 
Er waren geen meldingen in 2019 met betrekking tot niet-integer handelen. 
 
Klokkenluidersregeling 
Er waren geen meldingen in 2019. 
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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 2019 uit een drone met ingebouwde camera. 
 
De Eindwerkprijzen 2019 werden uitgereikt op maandag 25 november tijdens een feestelijke ceremonie 
in het Conservatorium van Amsterdam. De jury bestond uit Xandra Schutte (hoofdredacteur Groene 
Amsterdammer, voorzitter), Clayde Menso (directeur Amer Podia en lid Raad van Toezicht AHK), 
Dominique Vleeshouwers (co-founder en director Combined Creatives en winnaar Eindwerkprijs 2013) en 
Els van der Plas (algemeen directeur Nationale Opera & Ballet). 
 
De genomineerden voor de Eindwerkprijs 2019 in de categorie Bachelor waren: Jessie L’Herminez/ 
Lisanne Bovée/Emma Boots/Jorik Damman/Rutger Bouwman (Academie voor Theater en Dans, Regie/ 
Scenografie/ Productie Podiumkunsten/Design & Technologie) voor ‘Een carnaval’; Iris Harpman 
(Reinwardt Academie, Cultureel erfgoed) voor ‘Famille noire’; Elisabeth Raymond (Academie voor 
Theater en Dans, SNDO - Choreografie) voor ‘Forever flow of wet long fingers’; Edson da Conceicao 
(Nederlandse Filmacademie, Regie Fictie) voor ‘Porfotto’; en Marlies Smeenge (Nederlandse 
Filmacademie, Regie Documentaire) voor ‘Traag naar de hemel’. 
 
De genomineerden in de categorie Master waren: Éadaoin Copeland (Conservatorium van Amsterdam, 
master Klassiek - piano) voor ‘Beyond the music’; Stefan Pavlovic (Nederlandse Filmacademie, Master of 
Film) voor ‘Looking for horses’; Paul Kuipers (Academie van Bouwkunst, master Architectuur) voor ‘Het 
Achterhuis’; Carmen Lamptey en Gabriela Acosta Camacho (master Kunsteducatie) voor ‘Insight out; en 
Billy Mullaney (Academie voor Theater en Dans, master DAS Theatre) voor ‘Never Never Never Ever 
Never Never Ever Never Ever Ever EVER Ever EVER Give Up Unless It Gets Too Hard.’ 
 
De Bachelorprijs werd toegekend aan Elisabeth Raymond voor haar choreografie/performance ‘Forever 
flow of wet long fingers’. Carmen Lamptey en Gabriela Acosta Camacho wonnen de Masterprijs voor hun 
kunsteducatieve project ‘Insight Out’. Marlies Smeenge ontving de publieksprijs voor haar documentaire 
‘Traag naar de Hemel’. 
 
 
Prijzen gewonnen door studenten, alumni en docenten 
 
Academie van Bouwkunst 
 
Studenten: 
 
Lieke de Jong (Landschapsarchitectuur) 
Winnaar Juryprijs Ontwerpcompetitie Grote Vriendelijke Reus 2019 
 
Hester Koelman (Landschapsarchitectuur) 
Winnaar Wicked Problem Prijs Ontwerpcompetitie Grote Vriendelijke Reus 2019 
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Alumni: 
 
Lesia Topolnyk (Architectuur, lichting 2018) 
Tamayouz International Graduation Award 2019 
Archiprix International 2019, eerste prijs 
Archiprix 2019, eerste prijs 
 
Iruma Rodríguez Hernández (Stedenbouw, lichting 2019) 
Archiprix 2019, eervolle vermelding 
 
Anne Nieuwenhuijs (Landschapsarchitectuur, lichting 2018) 
KuiperCompagnons Graduation Award 2019, Eervolle vermelding 
 
Anne Dessing (Architectuur, lichting 2013)    
ARC19 Young Talent Award 
 
Donna van Milligen Bielke (Architectuur, lichting 2012) 
Jonge Maaskantprijs 2019 
 
 
Academie voor Theater en Dans 
 
Studenten: 
 
Elisabeth Raymond (bachelor SNDO – Choreografie, lichting 2019) 
AHK Eindwerkprijs 2019 in de categorie Bachelor  
 
Lisanne Bovée (Scenografie, lichting 2019) 
Cultuurfonds Harry Wich Stipendium 2019  
 
Annabelle van de Laar (Theaterdocent Verkort, lichting 2019) 
LKCA vakjury- en publieksprijs tijdens het event ‘De kunst van het ontwerpen’ 
 
Simme Wouters (Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie, lichting 2019) 
Top Naeff Prijs 2019 
 
Jessie L’Herminez (Regie), Lisanne Bovée (Scenografie), Rutger Bouwman (Design & Technologie 
– geluidsontwerp), Jorik Damman (Design & Technologie - technische productie) en Emma Boots 
(Productie Podiumkunsten) (allen lichting 2019) 
André Veltkamp Beurs 2019 
 
Samara Hersch (DAS Theatre, lichting 2019) 
ZKB Patronage van het Zürcher Theater Spektakel 2019  
 
Christian Mathot (NBA) en Mingus de Swaan (beiden studenten van de Nationale Ballet Academie) 
Beurzen van Stichting Dansersfonds ‘79 
 
Kathlyn Wuyts (Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie, lichting 2019) 
Selectie voor ‘Het Debuut’ van de afstudeervoorstelling ‘Vaste Grond’ 
 
Alumni: 
 
Ira Melkonyan (DAS Theatre, lichting 2017) 
ZKB Acknowledgement Prize van het Zürcher Theater Spektakel 2019 
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Jort Faber (Docent Dans, lichting 2017)  
Vier prijzen tijdens de AmsterDans Competition in the Emerging Dance Groups category 
 
Ariah Lester (Lester Arias, SNDO – Choreografie, lichting 2016)  
Publieksprijs van het Festival Radikal Jung in Münchner Volkstheater 
 
Sedrig Verwoert en Christiaan De Donder (Urban Contemporary (JMD), lichting 2015) 
BNG Dansprijs 2019 
 
Rosa da Silva (Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie, lichting 2014),  
AKF Sonneveldprijs, AKF Publieksprijs en Shaffy Cheque tijdens het Amsterdams Kleinkunst Festival 
 
Karlijn Kistemaker (Regie Opleiding, lichting 2013) 
BNG Bank Theaterprijs 2019 
 
Hannah Hoekstra (Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie, lichting 2010) 
Theo d’Or 2019 
 
 
Jetse Batelaan (Regie Opleiding, lichting 2003) 
Zilveren Leeuw 2019 op de Biënnale van Venetië 
 
Jörgen Tjon A Fong (Amsterdamse Toneelschool&Klienkunstacademie, lichting 1999)  
Gouden Krekel 2019 
 
 
Breitner Academie 
 
Studenten: 
 
Annemijn Leguit 
ZOEKprijs 2019 
 
Docenten: 
 
Meldrid Ibrahim 
Educatieve Parel 2019 
 
 
Conservatorium van Amsterdam 
 
Studenten 
 
Enzo Kok (Sweelinck Academie)  
Tweede Prijs Prinses Christina Concours Zuid 
Eerste prijs Prinses Christina Concours categorie 2 (15 t/m 19 jaar) 
 
Alice van Binsbergen (Sweelinck Academie) 
Derde Prijs Prinses Christina Concours Zuid 
 
Evelyne Fraats (Sweelinck Academie) 
aanmoedigingsprijs Prinses Christina Concours Zuid 
 
Yang Yang Cai (bachelor piano) 
Winnaar YPF Pianoconcours 
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Carlos Marín Rayo (master piano) 
Tweede prijs YPF Pianoconcours en Publieksprijs 
 
Kees Kruit (bachelor piano) 
Eerste Prijs Prinses Christina Concours Noord, categorie 3 (15 t/m 19 jaar) 
Derde prijs Prinses Christina Concours, categorie 3 (15 t/m 19 jaar en studerend aan een 
conservatorium) 
 
Daan Bourtien (alumnus bachelor en master piano) 
DAAD-prijs 
 
Noa Wildschut (bachelor viool) 
Selectie ECHO Rising Star 
 
Isaac Lottman (Sweelinck Academie) 
Eerste Prijs Britten Celloconcours, categorie 2 (13 t/m 15 jaar) 
 
Hannah Sohn (Sweelinck Academie) 
Eerste Prijs Britten Celloconcours, categorie 3 (16 t/m 18 jaar) 
 
Joshua Hassler-Forest (Sweelinck Academie) 
Aanmoedigingsprijs Britten Celloconcours, categorie 1 (10 t/m 12 jaar) 
 
Elin Haver (Sweelinck Academie) 
Tweede Prijs Britten Altvioolconcours, categorie 2 (15 t/m 18 jaar) 
 
Ida Weidner (Sweelinck Academie) 
Aanmoedigingsprijs Britten Altvioolconcours, categorie 2 (15 t/m 18 jaar) 
 
Liquid Identities (bachelor jazz) 
Tweede prijs Keep an Eye International Jazz award 
 
SMANDEM (bachelor jazz) 
Aanmoedigingsprijs  Keep an Eye International Jazz award 
Winnaar Keep an Eye the Records 
 
MAAT Saxophone Quartet (bachelor klassiek) 
Winnaar Storioni Concours 
 
Mo van der Does (bachelor jazz saxofoon) 
Conservatorium Talent Award 
 
WIES (bachelor Pop) 
Grote Prijs van Nederland 
 
Ben Fitzpatrick Quartet (bachelor jazz) 
Expression of Art Award 
 
Stan van de Wetering Quartet (master jazz)  
Publieksprijs Expression of Art Award 
 
Maria Warenberg (bachelor zang) 
Duffková-Beurs 2019 
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Louisa Rocha (bachelor viool) 
Eerste prijs Concours van Padova 
 
Victor Baena de la Torre (master orgel) 
Eerste prijs International Schnitger Orgelconcours 
 
Fabio Forgiarini (master hoorn) 
Derde prijs Natuurhoornconcours 
 
Philippe Elistratov (Sweelinck Academie) 
Eerste prijs International Music Festival Paris, categorie B (10-13 jaar) 
 
Sara Rütten (bachelor gitaar) 
Derde prijs José Tomas International Guitar Competition 
 
Damiano Pascarelli (master jazz) 
Rogier van Otterloo Award 
 
Contactus (student en alumnus master oude muziek)  
Winnaar vakjuryprijs Van Wassenaar Concours 
 
Mattias Spee (master piano) 
Winnaar VriendenCultuurPrijs 
 
Florin Mantale (master piano) 
Winnaar KoBra Publieksprijs 
 
Hawijch Elders (bachelor viool) 
Kersjes Vioolbeurs 
 
Dagmar Korbar (bachelor altviool) 
Eerste prijs Nationaal Altvioolconcours 
 
Seamus Hickey (bachelor altviool) 
Tweede prijs Nationaal Altvioolconcours 
 
Fiachra De Hora (bachelor altviool)  
Derde prijs Nationaal Altvioolconcours 
 
Tim Ouwejan (bachelor trombone) 
Classic Young Masters: Classic Young Master 
Classic Young Masters: Publieks Award 
Classic Young Masters: Young Talent Orchestra Award 
 
Maxim Heijmerink (bachelor piano) 
Classic Young Masters: Classic Young Master 
 
Ana Balestra (bachelor zang) 
Classic Young Masters: Sinfonia Rotterdam Award 
 
Sara Mazzarotto (master viool) 
Derde prijs internationaal vioolconcours ‘Vasco Abadjiev’  
 
Anna Serierse/Gijs Idema Quartet (master jazz) 
Winnaar Keep an Eye the Records 
 



131 
 

Sam Newbould Quintet (master jazz) 
Winnaar Keep an Eye the Records 
  
Martí Mitjavila Trio (bachelor jazz)  
Eerste prijs Prinses Christina Jazz Concours (categorie 3 (12 t/m 22 jaar) 
 
Chris Muller (trio) (bachelor jazz) 
Tweede prijs Prinses Christina Jazz Concours (categorie 3 (12 t/m 22 jaar)  
Jazz Orchestra of the Concertgebouw Prijs 
 
Adam Akopian (Sweelinck Academie) 
PianoFest Concours 
 
Alumni: 
 
Adrien Losco (alumnus jazzsaxofoon)  
Beste CvA-solist Keep an Eye International Jazz award 
 
Barbican String Quartet (alumni klassiek) 
Eerste prijs Joseph Joachim Kamermuziekconcours 
 
Maya Fridman (alumna bachelor en master cello) 
Dutch Classical Talent Award 
 
Sun-Mi Hong (alumnus bachelor en master slagwerk jazz) 
Sena Performers Gouden Slifje 
 
Efraïm Trujillo (alumnus jazz saxofoon) 
Edison Jazzism Publieksprijs 
 
Simon Poirier (alumnus master hoorn) 
Eerste prijs Natuurhoornconcours 
 
Laurens de Man (alumnus master orgel) 
Gottfried-Silbermann-Orgelwettbewerb 
 
My Baby (alumni pop) 
Gouden Notenkraker 
 
Dominique Vleeshouwers (alumnus bachelor en master slagwerk) 
Nederlandse Muziekprijs 2019 
 
Fuse (alumni klassiek) 
Edison Klassiek Publieksprijs 2019 
 
Docenten: 
 
Margaret Urquhart 
Special Recognition Award 
 
Jasper Blom 
Buma Boy Edgar Prijs 
 
Ralph van Raat 
Ovatie 2019 
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Nederlandse Filmacademie 
 
Studenten lichting 2019 
 
Max Baggerman, regie documentaire, Als je later groot bent 
KNF Prijs Beste Filmacdemie Productie, Keep an Eye Filmacademie Festival, Amsterdam 
VPRO Documentaire Prijs, Keep an Eye Filmacademie Festival, Amsterdam 
 
Bo Bolderink, cinematography, La Révolution, For You (commercial) 
Camalot Commercial Award, Keep an Eye Filmacademie Festival, Amsterdam 
 
Edson da Conceicao, regie fictie, Porfotto 
Topkapi Films Fictie Prijs, Keep an Eye Filmacademie Festival, Amsterdam 
Best Film – Da Bounce Urban Film Festival 
Best Student Live Action, Silk Road International Film Festival 
 
Vladimir van Heester, productie, Ningyo 
Fentener van Vlissingen Fonds Award, Nederlands Film Festival 
 
Tessel Jonkers, Productie 
FPN Award, Nederlands Film Festival 
 
Jana Mucek, productie, Ningyo 
Fentener van Vlissingen Fonds Award, Nederlands Film Festival 
 
Remy Mulder, productie, Ningyo 
Fentener van Vlissingen Fonds Award, Nederlands Film Festival 
 
Douwe Nagelmaker, scenario, Shalky 
AVROTROS Scenarioprijs, Keep an Eye Filmacademie Festival, Amsterdam 
 
Jesse van der Pluijm, productie, Ningyo 
Fentener van Vlissingen Fonds Award, Nederlands Film Festival 
 
Marlies Smeenge, regie documentaire, Traag naar de Hemel 
Beste Film, Vers Film Awards 
 
Lance Tangestani, regie fictie, Shalky 
Haghefilm Digitaal Publieksprijs, Keep an Eye Filmacademie Festival, Amsterdam 
 
Hannah van Tassel, regie documentaire, Un Chanteur Invisible 
Wildcard Documentaire, Nederlands Film Festival 
 
Alumni 
 
Prijs voor een eindexamenfilm: 
 
Florence Bouvy, regie fictie, Tot het einde van de wereld, 2018 
Gold Award Best Short Film Foreign, Queen Palm International Film Festival 
Best Director, Moscow Shorts International Film Festival 
Best Directing, 15th Early Bird Int Student Film Festival 
Jury Price en Filmfest Düsseldorf Team Price, Filmfest Düsseldorf 
 
Tobias Cornelissen, montage, SISTERS 2018 
Best Editing, Shortcutz Amsterdam 
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Miriam Guttmann, regie documentaire, Het zaad van Karbaat, 2018 
Best Student Documentary, Palm Springs ShortFest 
 
Daphne Lucker, regie fictie, SISTERS, 2018 
Best Director, Shortcutz Amsterdam 
Best Experimental, Shortcutz Amsterdam 
KersVers NL Award, Internationaal Filmfestival Assen, 
Audience Award International Student Competition, Cinedans 
Best Film en Audience Award, Stories We Dance, Short Waves 
Best Youth Film, Sehsüchte 
Audience Award, Brussels Short Film Festival 
Freestyle Award for Best Youth Film, Mo & Friese 2019 
Grand Prix du Jury, DAN.CIN.LAB 
Best Film en Audience Award, Stories We Dance, FuoriFormato 
Audience Award, La Guarimba Film Festival 
Youth Jury Award, Festival International du Film de Nancy 
Audience Choice Award, Sans Souci Festival of Dance Cinema 
Best Audio Visual Experimental Short Film, Minikino Film Week 
Beste Film, Tegenstroom Film Festival 
Best Dance Film, Zineteka Film Festival 
Best International Short Dance Film, Choreoscope Int Film Festival Barcelona 
Best Film 10+ Screen Dance Competition, San Francisco Dance Film Festival 
Best Shortfilm, Ringerike Youth Film Festival 
Grand Prix of the Festival, Short Film Competition, Piterkit Int Student Film Festival 
 
Jos van Meerveld, regie fictie, Huidzeer, 2017 
Best Student Film, Bucharest Short Film Festival 
 
Sjors Mosman, cinematography, Dante vs Mohammed Ali, 2018 
Best Cinematography, 3rd Annual Jim Thorpe Independent Film Festival 
Best Cinematography, 2nd Las Vegas Queer Arts Film Festival 
 
Pieter Christiaans, production design, Dante vs Mohammed Ali, 2018 
Best Production Design, 3rd Annual Jim Thorpe Independent Film Festival 
 
Casper van Oort, cinematography, SISTERS, 2018 
Best Cinematography, Shortcutz Amsterdam 
Best Cinematography, Ringerike Youth Film Festival 
Best Student Cinematography, IMAGO International Awards 
 
Jessie Tiemeijer, scenario, Tot het einde van de wereld, 2018 
Best Screenwriter, Rome Prisma Independent Film Awards 
 
Marc Wagenaar, regie fictie, Dante vs Mohammed Ali, 2018 
Best LGBTQ Film of the Season, 2nd Thinking Hat Fiction Challenge Season 1 
Best Short: Love Is Love, Silver Winner en Best Director Student, Bronze Winner, 1st Queen Palm Int. 
Film Festival 
Film of the Month, Audience Award, 4th Short Days Int. Film Festival 
Best Dutch Film, Audience Award, 22nd Roze Filmdagen 
Best Short Film, 6th Torino Underground Cinefest 
Best Student Short, 7th ClujShorts International Film Festival 
Best International Film, Audience Choice, Grand Jury Prize, 18th Ivy Film Festival 
Best LGBTQ Film, 3rd Annual Jim Thorpe Independent Film Festival 
Best Short Drama, Hyperwave Film Award – Spring Season 
Best Director Award, 13th Sorsicorti Short Film Festival 
Best Fiction by Students Jury, 19th Festival Int de Escuelas de Cine 
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Jury Award Best Short Film, 6th Vilnius Queer Festival “Kreives” 
Best Film (ex aeqo), 23rd Queer Lisboa 
International Short Movie Award, 10th Jagran Film Festival 
Best Short Film, 15th Panaroma Int Coisa de Cinema 
Grand Award, 15th Early Bird Int Student Film Festival 
Audience Award, 2nd Las Vegas Queer Arts Film Festival 
 
Roy Seerden, regie documentaire, At Midnight Plays a Dance-Tune, 2018 
Wildcard Documentaire, Nederlands Film Festival 
 
Jessie Tiemeijer, scenario, Tot het einde van de wereld, 2018 
Best screenwriter, Rome Prisma Independent Film Awards 
 
Vincent Tilanus, regie fictie, Bladgoud, 2018 
Bronze Award Best Student Film, Queen Palm International Film Festival  
Amnesty International France Prize, Poitiers Film Festival 
 
Prijs voor een film na de Filmacademie: 
 
Ashar Medina, scenario, 2015 
Stimuleringsprijs voor veelbelovend talent, Netwerk Scenarioschrijvers 
 
Marina Meijer, regie documentaire, 2016 
Cultuurfonds Stipendium 
 
Jeroen Scholten van Aschat, scenario, 2015 – De Libi (2019) en Feniks (2019) 
Gouden Kalf Beste Scenario (samen met Shady El-Hamus), Nederlands Film Festival 
Kees Holierhoek Scenarioprijs (samen met een aantal andere scenaristen voor de serie Feniks), Netwerk 
Scenarioschrijvers 
 
Ena Sendijarevic, regie fictie 2014 – Take Me Somewhere Nice (2019) 
Heart of Sarajevo Prize for Best Feature Film, Sarajevo Film Festival 
 
Marit Weerheijm, regie fictie, 2016 – En Route (2019) 
Gouden Kalf Beste Korte Film, Nederlands Film Festival 
Beste Nederlandse Korte Live-action, Cinekid 
 
Docenten 
 
Menno Boerema, docent montage 
Gouden Kalf Beste Montage (postuum uitgereikt), Nederlands Film Festival 
 
 
Reinwardt Academie 
 
Sophie Reef 
P.J.A. van Mensch-prijs 2019  
 
Master Kunsteducatie 
 
Gabriela Acosta Camacho 
ECHO Award 2019 
 
Gabriela Acosta Camacho & Carmen Lamptey 
AHK Eindwerkprijs 2019, categorie Master 
Selectie internationale longlist Social Art Award 2019 
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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 
 
Academie voor Theater en Dans 
 
Sponsors en donateurs 
Amsterdams Fonds voor de Kunst 
Firma A. Boeken 
Gemeente Amsterdam 
MOCCA, expertisecentrum cultuureducatie 
NRO Comenius Fonds 
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 
Pleintheater Amsterdam 
Schouwburg Amstelveen 
Splendor Amsterdam 
Stadsschouwburg Amsterdam 
Stadsschouwburg Utrecht 
Toneelschuur Haarlem 
Veem House for Performance  
Zonnehuis 
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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  
De Turnclub (Merlijn van Twaalfhoven) 
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 
ISO Amsterdam 
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 
Sir Duke  
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 
Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) 
Vereniging voor Dansonderzoek (VDO) 
Verzorgingstehuis Avondlicht 
Vrienden van Het Nationale Ballet 
4West, de Meervaart 
Zina 
 
Opleidingen en scholen/nationaal  
ARIAS  
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 Brink (basisschool) 
De Hogeberg Scholengemeenschap Texel  
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Dutch National Opera Academy  
De Punt (basisschool) 
Dylana’s Dance Center 
Fontys Conservatorium 
Gerrit Rietveld Academie  
Gerrit van der Veen College  
Havo de Hof  
Hanzehogeschool Institute of Performing Arts 
Lucia Marthas  
Holendechtbasisschool 
HKU 
St. Ignatiusgymnasium 
IJburg College 
Ijplein (basisschool) 
Instituut voor Audio- en Belichtingstechniek, 
Utrecht 
IVKO Montessori school 
‘t Koggeschip (basisschool) 
Koninklijk Conservatorium Den Haag  
Kunstmagneetschool de Kraal 
Lumion (voorgezet onderwijs) 
Netherlands Institute for Cultural Analysis (UvA) 
Mare College  
Master Dramaturgie Universiteit van Amsterdam 
Master Theaterwetenschappen Utrecht 
MBO Theaterschool 
Mobiel (basisschool) 
5e Montessorischool Watergraafsmeer 
(basisschool) 
Montessori Steigereiland (basisschool) 
Nautilus (basisschool)  
Nieuwland Amsterdam 
Nφrre Gymnasium  
Nova College  
Openbare Basisschool Olympia 
Onze Wereld (basisschool) 
Open Schoolgemeenschap Bijlmer 
PhDArts, Uiniversiteit Leiden 
ROC Amsterdam 
Rozemarn (basisschool) 
Samenspel (basisschool) 
Sandberg Instituut (MA Studio for Immediate 
Spaces) 
Scholengemeenschap Gerrit van der Veen 
Spinoza 20First  
St. Nicolaas Lyceum  
THE Dancecomplex 
TjillSkillz Hoorn 
Toneelacademie Maastricht, Hogeschool Zuyd 
Universiteit van Amsterdam 
Universiteit Utrecht lectoraat Kunst en Economie 
Vathorst College 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Wereldwijs basisschool 
4West 
Zuiderlicht College 

Internationale partners, theaters, organisaties & 
scholen 
Aleppo, laboratory for experiments in 
performance and politics, Brussels 
Arts Umbrella Canada 
Beuth Hochschule für Technik Berlin 
Central School of Speech and Drama Londen 
Colombia University New York  
Concordia University Montreal, Senselab  
CND Paris 
Dance Center Move, Aalst 
De Munt, Brussel 
De Vlaamse Opera Gent  
DOCH, University of Stockholm 
Ecole des écoles 
English National Ballet School 
Finnish National Ballet (Youth Company)  
Folkwang Studio Essen  
Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin  
Hochschule der Künste, Zürich  
Idreatsskolen Kobenhavn NV 
Institute of Applied Theatre Studies, University of 
Giessen 
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  
Nordic Choreography Platform 
Norre Gymnasium, Bronshoj 
Norwegian Artistic Research Program  
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 
Society for Artistic Research  
Sophiensaele Berlin 
Tanzkongress Deutschland, Kulturstiftung des 
Bundes 
Tanzquartier Wien 
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Theaterakademie Hamburg 
The New York theatre workshop 
The Royal Ballet School 
Yale University, New Haven 
Youth American Grans Prix 
Uferstudios Berlin 
Universiteit van Ankara 
Universität der Künste Berlin (UdK) 
University, New Haven  
University of California, Berkeley, Department of 
English 
University of Roehampton, London (UK/Techne) 
University of the Arts, Helsinki 
Victoria University, Wellington 
Zonen for dans & bevaegelse, Kulturhuset 
Islands Brygge/Dansekapellet 
Zürcher Theater Spektakel 
 
Breitner Academie 
A Lab 
Amsterdam Light Festival 
Beeld en Geluid Hilversum 
De Animatiebus Amsterdam 
De Vrijstaat Utrecht 
Diverse organisaties in Amsterdam Noord (o.a. 
Nieuw Dakota, De Ceuvel, De Gele Pomp, 
Noordje, Sexyland) 
Filmmuseum Eye 
Framer Framed Amsterdam 
Hamidrasha, Beit Berl College Tel Aviv 
Het Nieuwe Instituut Rotterdam 
Hogeschool van Amsterdam 
Lukida Amsterdam 
Mediamatic Amsterdam 
Mister Motley Amsterdam 
MK24 Amsterdam 
MOCCA 
Museum Tot Zover Amsterdam 
Nederlands Filmfestival Utrecht 
Negen opleidingsscholen (waaraan in totaal 100 
VO scholen verbonden zijn) in Amsterdam en 
Noord Holland  
OPeRA netwerk 
Rosa Spierhuis Laren 
Stadsarchief Amsterdam 
Stedelijk Museum Alkmaar 
Stedelijk Museum Amsterdam 
Taartrovers Amsterdam 
The Beach – Gangmakers Amsterdam 
 
Conservatorium van Amsterdam 
Amsterdam Arena 
Anton Kersjes van de Groenekan Fonds 
Artis 
Asko l Schönberg 
Avedis Zildjian Company 

HET BIMHUIS  
Cello Biennale 
Cobra Museum 
Conservatorium Hotel 
De Nationale Opera & Ballet 
Eurosonic Noorderslag 
Eye Filminstituut 
Fonds voor Cultuurparticipatie 
Festival Oude Muziek 
Grachtenfestival 
Het Koninklijk Concertgebouw 
Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds 
Het Scheepvaartmuseum 
Holland Festival 
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 
Lowlands 
Meer Muziek in de Klas 
Meer Jazz Festival 
Melkweg 
Metropole Orkest 
MOJO 
Muziekgebouw aan ‘t IJ 
Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven 
Muziekschool Amsterdam / Amstelveen 
Nederlands Philharmonisch Orkest 
Nederlandse Orkest- en Ensemble-Academie 
Nederlandse StrijkKwartet Academie 
Newport Jazz Festival  
North Sea Jazz Festival 
Panama Jazz Festival 
Paradiso 
Prinses Christina Concours 
Rabobank Amersfoort Jazz 
Red Light Jazz Festival 
Residentie Orkest 
Rijksmuseum 
Stadsgehoorzaal Leiden 
Stedelijk Museum 
Stichting Musici van Morgen 
Stichting STEIM 
Stichting Wim de Monchy 
Shanghai Jazz Festival 
Tivoli Vredenburg 
UITmarkt 
Universiteit van Amsterdam 
Van Gogh Museum 
Vondelpark Openluchttheater 
Wisseloord Studios 
En diverse particuliere donateurs 
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Samenwerking met vele Conservatoria, 
waaronder: 
Berklee College of Music-Global Jazz Institute 
Birmingham City University 
Boyer College of Music and Dance-Philadelphia 
Central Conservatory of Music Beijing 
Conservatoire Nationale Supérieure de Musique 
et Danse de Paris 
EMESP São Paulo 
Escola Superior de Musica Porto 
FROST School of Music – University of Miami 
Guildhall School of Music and Drama 
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 
Norwegian University of Science and 
Technology, Trondheim-Department of Music 
Royal College of Music London 
Rhythmic Conservatory Copenhagen 
Sibelius Academy 
Siena Jazz University 
University of Salford 
University of Miami 
USC Thornton School of Music 
Xinghai Conservatory 
 
 
Nederlandse Filmacademie 
25FPS  
Alternatief Kostuum 
Ambassadors 
Amcar 
Audio Electronics Mattijsen 
Avid Education 
AVROTROS 
Being There 
BNNVARA 
Cam-a-lot 
Camera Rentals 
Captcha! 
Cinegrip 
Cinecrowd 
CoBO Fonds 
Deep Space  
De Grot 
De Herrieboerderij 
Diks Autoverhuur 
EO 
EYE Filmmuseum 
FeverFilm 
Filmmore Amsterdam 

Goedzoekers 
Gripwise 
Greenfilm Making 
Haghefilm Digitaal Het Licht 
Harro Presser 
Het Raam 
Helios Pro Audio Solutions  
Houdini 
Human 
International Film Festival Rotterdam 
IDFA 
Keep an Eye Foundation 
KRO-NCRV 
LITES Amsterdam 
Locatiegoed 
Lux en Co 
Maloney Amsterdam 
Media Monks 
Nederlands Film Festival 
Neef Louis 
Neverlak  
Noyz Boyz 
NPO 
NTR 
Oimundo 
Pathé 
Planet X 
Pontmeyer 
Rob’s Propshop 
Screenservice 
Shosho  
Special Effects Wiessenhaan  
Stichting Gilles Hondius Foundation  
Stichting Niemeijer Fonds 
Stichting Tick 
Storm Post Production 
Stuntteam De Beukelaer 
Topkapi Films 
Unbranded – props 
Versteeg Wigman Sprey advocaten 
Vice 
Vocas 
VPRO 
VR Days 
Xsens 
 
Reinwardt Academie 
75B 
ABC Architectuurcentrum Haarlem 
AFC Ajax Erfgoed 
Airborne Museum Hartenstein 
Altlantikwall Centrum 
Amsterdam Museum 
Amsterdams Kleinkunst Festival 
Amsterdamse School Museum het Schip 
Anne Frank Stichting - Anne Frank Huis 
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Arcam Architectuur Centrum Amsterdam 
Artifex, Cultureel Organisatiebureau 
ARTIS 
ARTtube 
Belasting & Douane Museum 
Bevrijdingsmuseum Zeeland 
Bijbels Museum 
Black Heritage Tours & Mapping Slavery 
BlazHoffski Productions BV 
Blue Shield Nederland 
Centraal Museum Utrecht 
Christie's 
City Tec 
Cobra Museum voor Moderne Kunst 
Creative Culture Consultancy 
Critical Mass 
Crown Fine Art / Art Handling Services B.V. 
Cultuureducatiegroep 
De Appel Arts Centre 
De Betovering 
De MuseumFabriek 
De Nederlandsche Bank 
De Nieuwe Collectie 
Design Museum Dedel 
Design Museum Den Bosch 
Dolhuys / Museum van de Geest / Outsider Art 
Museum 
Drents Museum 
Erfgoed Brabant 
Erfgoed Gelderland 
Erfgoed Leiden en Omstreken 
Erfgoedhuis Zuid-Holland 
Erfgoedpark Batavialand 
Erfgoedpartners Groningen 
Europeana Foundation 
Eye Film Instituut Nederland 
FOAM 
Framer Framed 
Frans Hals Museum Hal en Hof 
Fries Museum - Keramiekmuseum Princessehof 
Galerie Nouvelles Images 
Geldersch Landschap & Kasteelen 
Gemeente Alkmaar 
Gemeente Breda 
Gemeente Westerkwartier 
Gemeente Zwolle 
Haags Historisch Museum 
Haarlemmermeer Museum de Cruquius 
Hermitage Amsterdam / de Nieuwe Kerk 
Het Klederdrachtmuseum 
Het Meertens Instituut 
Het Nieuwe Instituut 
Het Scheepvaartmuseum 
Het Utrechts Archief 
Hoogheemraadschap Noord-Hollands Kwartier 
Hoogheemraadschap van Rijnland 

Hortus Botanicus Amsterdam  
Hortus Botanicus Leiden 
Huis van Hilde 
IHLIA LHBT Heritage 
IISG 
Imagine IC 
Indisch Herinneringscentrum 
ING Art Management 
IVN, Instituut voor natuureducatie en 
duurzaamheid 
Jenevermuseum Schiedam 
Joods Cultureel Kwartier 
Kossmandejong 
Kröller-Müller Museum 
Kunstmuseum Den Haag 
KVAN brain 
Landelijk Bureau Kunstbende 
Landschap Erfgoed Utrecht 
Leiden American Pilgrim Museum 
Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum  
Luther Museum 
Maria Austria Instituut 
Marinemuseum 
Maritiem Museum Rotterdam 
Mauritshuis 
Ministerie van OCW 
Mondriaanhuis 
Muiderslot 
Museon 
Museum Arnhem 
Museum Boijmans Van Beuningen 
Museum Catharijneconvent 
Museum de Gevangenpoort 
Museum De Lakenhal 
Museum De Voorde 
Museum Gouda 
Museum Haarlem 
Museum Het Grachtenhuis 
Museum het Markiezenhof 
Museum Het Rembrandthuis 
Museum Hilversum 
Museum Jan Cunen 
Museum Kranenburgh 
Museum Kunst en Geschiedenis 
Museum Menkemaborg 
Museum Oud Amelisweerd 
Museum Paul Tetar van Elven 
Museum Prinsenhof Delft 
Museum Rotterdam 
Museum Speelklok 
Museum Vrolik 
MuseumTV 
Museumvereniging 
Nationaal Glasmuseum Leerdam 
Nationaal Holocaust Museum 
Nationaal Militair Museum 
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Nationaal Monument Kamp Vught 
Nationaal Onderwijsmuseum 
Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers 
Naturalis Biodiversity Center 
Natuurmonumenten 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 
Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 
Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover 
NEMO 
Netwerk Digitaal Erfgoed 
NIOD 
NMVW: Museum Volkenkunde 
NMVW: Nationaal Museum voor Wereldculturen 
NMVW: Tropenmuseum 
NMVW: Wereldmuseum 
NN Group N.V. 
Oude Kerk 
Pakhuis de Zwijger 
Planbureau voor de Leefomgeving 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
Rijksmuseum Amsterdam 
Rijksmuseum Boerhaave 
Rijksmuseum van Oudheden 
Rose Stories 
Scapino Ballet Rotterdam 
SmithDavidson Gallery 
SNS Historisch Centrum 
Soundtrackcity 
Staatsbosbeheer 
Stadsarchief Amsterdam 
Stadsmuseum Woerden 
Stedelijk Museum Alkmaar 
Stedelijk Museum Amsterdam 
Stedelijk Museum Breda 
Stedelijk Museum Schiedam 
Stichting Bildung 

Stichting Het Dolhuys 
Stichting Kunsthal Rotterdam 
Stichting Monumenten Bezit (SMB) 
Stichting Museumnacht Amsterdam 
Stichting Oorlogs- en Verzetsmuseum 
Groningen 
Stichting Open Monumentendag 
Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw 
Amsterdam 
Stichting Producties De Nieuwe Kerk en 
Hermitage Amsterdam 
Stichting Texels Museum 
Studio Louter 
Synergique 
Techniekmuseum HEIM 
Textielmuseum 
Teylers Museum 
The Beach, Platform Ontwikkelinstellingen 
Amsterdam 
Unfair Amsterdam 
Univerisiteit Utrecht 
Universiteit Leiden 
Universiteit van Amsterdam 
Universiteit Wageningen 
Van Abbemuseum 
Van Gogh Museum  
Vereniging Hendrick de Keyser 
Verzetsmuseum Zuid-Holland 
VoordeKunst 
WAAG 
Waterliniemuseum - Fort bij Vechten 
Westergas  
WKPA  
Zaans Museum  
Zandvoorts Museum 
Zuiderzeemuseum 
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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 2019 was er sprake van 6 onderwijseenheden binnen de Stichting Amsterdamse Hogeschool  
voor de Kunsten, te weten: 
-  Breitner Academie 
-  Academie van Bouwkunst 
-  Conservatorium van Amsterdam 
-  Nederlandse Filmacademie 
-  Academie voor Theater en Dans 
-  Reinwardt Academie 
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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 
 
© 2020 
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 Juridische 
vorm 

Statutaire 
zetel 

Geconsolideerd Vermogen Resultaat 

CvA Online Stichting Amsterdam Ja - K€ 165 - K€ 165 
CvA Online B.V. Amsterdam Ja   
Stichting Jacques 
Vonk Fonds 

Stichting Amsterdam Ja K€ 1.097 K€ 88 

Nuyts’ Stichting Stichting Amsterdam Ja K€ 216 K€ 22 
Stichting Muziek Is 
Meer 

Stichting Amsterdam Ja K€ 83 - K€ 16 

Stichting Musici van 
Morgen 

Stichting Amsterdam Ja K€ 38 K€ 11 

Stichting Snellebrand 
Studiereisfonds van de 
vereniging voor 
Voortgezet en Hoger 
Bouwkunstonderricht 

Stichting Amsterdam Ja K€ 104 - K€ 6 

Willem Kromhout 
Stichting Steunfonds 
voor de Academie van 
Bouwkunst te 
Amsterdam 

Stichting Amsterdam Ja K€ 39 K€ 0 

Faculteitsvereniging 
Reinwardt Academie 

Vereniging Amsterdam Nee   

Alumnivereniging De 
Theaterschool 

Vereniging Amsterdam Nee   

Alumnivereniging 
MAKE! 

Vereniging Amsterdam Nee   

Stichting Studiefonds 
Tehatex 

Stichting Amsterdam Nee   

Stichting Dasarts Stichting Amsterdam Nee   
Stichting Op St(a)P Stichting Amsterdam Nee   
A.H.K. Produkties 
(Hoofdvestiging) 

Stichting Amsterdam Nee   
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