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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 
Dit jaarverslag blikt op terug op een periode die gekenmerkt werd door verandering. Toen op 13 maart 
2020 de deuren van de academies per direct moesten sluiten vanwege de coronapandemie, betekende 
dat een belangrijke en acute herdefiniëring van onze onderwijsvormen. Waar fysieke aanwezigheid in het 
kunstonderwijs altijd van groot belang is - hetzij als podiumkunstenaar of musicus op de vloer, als 
filmmaker op een set, als beeldend kunstenaar met fysieke materialen, als architect in een 
driedimensionale realiteit of als erfgoedprofessional in het omgaan met materieel of immaterieel erfgoed 
– moest er nu volledig overgeschakeld worden op online onderwijs. Met een enorme dosis energie en 
creativiteit zijn alle medewerkers van de AHK aan de slag gegaan om de studenten zo goed mogelijk te 
bedienen met onderwijs op afstand. Het is aan hen en aan de bewonderingswaardige flexibiliteit en 
betrokkenheid van de studenten te danken dat de AHK en haar academies volop bleven doordraaien. Als 
College van Bestuur zijn we trots op iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. 
 
In veel gevallen werd van de nood een deugd gemaakt: er ontstonden nieuwe vormen van kunstproductie 
en –presentatie, nieuwe (online) samenwerkingsverbanden en nieuwe manieren van kijken naar de 
wereld. De pandemie zal daarmee ongetwijfeld blijvend invloed hebben op het werken en denken van de 
komende generaties kunstenaars die wij opleiden. Tegelijkertijd bracht de pandemie uiteraard ook 
zorgen: over het mentale en fysieke welzijn van onze studenten en medewerkers, en over de financiële 
situatie van studenten voor wie hun optredens, stages of bijbanen wegvielen. Met een speciaal opgezet 
steunfonds, waarvoor flink is gedoneerd, hebben we enige financiële nood van studenten kunnen 
verlichten.  
 
2020 was ook een jaar waarin een aantal beleidsonderwerpen prominenter dan voorheen op de agenda 
kwamen te staan. Mede onder invloed van de pandemie nam de toepassing van technologie in het 
onderwijs en verdere digitalisering een hoge vlucht. De ontwikkeling van de AHK-initiatieven op het 
Marineterrein ging onverminderd voort. Daar ontstaat inmiddels een AHK-brede leeromgeving waar de 
studenten van alle academies in aanraking kunnen komen de nieuwste technologische ontwikkelingen, 
waar onderzoek en onderwijs plaatsvindt op het snijvlak van kunst, educatie en technologie en waar 
gewerkt wordt aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 
Ook diversiteit en inclusie ontwikkelde zich tot een prominent thema op de beleidsagenda, mede onder 
invloed van de Black Lives Matter-beweging. In dit jaarverslag is zichtbaar hoe dit binnen alle geledingen 
van de AHK tot topprioriteit is benoemd.  
Bij al deze ontwikkelingen mogen we natuurlijk niet vergeten dat de AHK een positief besluit heeft 
ontvangen van de minister over de voorstellen voor de Kwaliteitsafspraken én dat de AHK wederom de 
Instellingstoets Kwaliteitszorg met goed gevolg heeft doorlopen. Een jaar, al met al, met flinke 
uitdagingen en veel mooie resultaten. 
 
Op het moment van schrijven, lijkt de coronapandemie flink op haar retour en kan er weer relatief veel 
fysiek onderwijs in onze gebouwen plaatsvinden. We hopen van harte dat het nieuwe schooljaar nog 
meer mogelijkheden biedt om onze studenten weer optimaal te ontvangen. Met de lessen die de 
pandemie ons geleerd heeft en het versterkte maatschappelijk bewustzijn dat dit heeft opgeleverd bij 
onze studenten en docenten, hebben wij het volste vertrouwen dat we in staat blijven om excellente, 
kritische en innovatieve studenten op te leiden. De jury van de Eindwerkprijs 2020, de prijs voor het beste 
afstudeerwerk van een (groep) student(en) constateerde al: “Het maatschappelijk engagement… kwam 
ook nu weer duidelijk naar voren in projecten die zeer actueel, innovatief, verbindend en soms zelfs 
taboedoorbrekend zijn. Het is daarmee een feit dat er een lichting kunstenaars op de arbeidsmarkt komt 
die duidelijk iets te vertellen heeft.” De AHK maakt zich er onverminderd sterk voor dat dit in de toekomst 
onveranderd blijft. 
 
Bert Verveld en Annet Lekkerkerker 
College van Bestuur 
Juni 2021 
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Terugblik op de bestuurlijke agenda 2020  
 
  

• Covid-19  
  
Het hele jaar 2020 werd gekenmerkt door Corona. In maart moesten alle academies van de ene op de 
andere dag de deuren sluiten en vanaf 13 maart konden geen fysieke lessen meer gegeven worden. Alle 
academies hebben hard gewerkt om het lesaanbod zo goed mogelijk te kunnen invullen. In het kader van 
de coronacrisis heeft de AHK direct vrijwel al het onderwijs online georganiseerd en is het interne overleg 
geïntensiveerd. De situatie werd van dag tot dag en van week tot week gevolgd en bijgesteld, mede op 
grond van nationale richtlijnen en noodwetgeving.   
  
Online onderwijs  
De zorg voor de kwaliteit van het onderwijs - ook online - en voor het welzijn van studenten en 
medewerkers stond voorop. Alle academies hielden de studenten goed in de gaten en hadden nauw 
contact. De medezeggenschap was goed aangesloten en er werd vanuit academies en vanuit de AHK 
met grote regelmaat gecommuniceerd. De opleidingen besteedden veel en extra zorg aan hun studenten 
en er werd extra coaching aangeboden om studenten te ondersteunen. De AHK heeft het onderwijs zo 
goed mogelijk via online kanalen kunnen invullen en het fysieke onderwijs hervat zodra daar gelegenheid 
voor was. Voor de aanwezigen in gebouwen gold naast de basisregels sinds augustus 2020 een 
mondkapjesplicht en per gebouw werden oplossingen gezocht voor het gebruik van de liften, kantines en 
toiletten. Het organiseren van onderwijs was een enorme logistieke puzzel die telkens opnieuw moest 
worden aangepast aan de dan geldende regels.  
  
Thuiswerken  
De AHK schakelde volledig over op thuiswerken voor alle medewerkers, met uitzondering van diegenen 
van wie het werk noodzakelijk is om de gebouwen op te houden. Doordat de AHK in 2019, het jaar voor 
corona, uitgebreid is gaan werken met Microsoft Teams, verliep het omschakelen naar thuiswerken 
vloeiend en kon een groot deel van de afdelingen vrijwel volledig omschakelen naar digitaal 
werken. Medewerkers die thuis niet over de juiste faciliteiten beschikten, kregen via de AHK een groot 
computerscherm en, indien gewenst, een laptop, een bureaustoel en andere arbo-gerelateerde 
wensen ter beschikking.  
Door alle docenten en ondersteuners is een enorme inspanning geleverd om zo snel mogelijk over te 
schakelen op online onderwijs en – toen de omstandigheden dat toelieten – zo goed mogelijk het fysiek 
onderwijs weer op te starten, rekening houdend met de geldende coronamaatregelen. In juli heeft het 
College van Bestuur aan alle AHK medewerkers bloemen gestuurd als erkenning voor de grote inzet van 
de afgelopen maanden.  
  
Financiële aspecten voor studenten.  
De coronacrisis heeft ook flinke invloed op de financiële situatie van studenten, die inkomsten door een 
bijbaan of door optredens missen. Om de ergste financiële nood bij een aantal studenten te kunnen 
verlichten, heeft de AHK een steunfonds ingesteld waarvoor studenten een aanvraag van € 300 konden 
indienen. Voor dit fonds is flink gedoneerd door medewerkers en externen die de AHK-studenten een 
warm hart toedragen. Zo heeft de AHK van enkele tientallen studenten de acute financiële nood kunnen 
verlichten.  
   
Bindend studieadvies  
Studenten die vanwege coronamaatregelen studievertraging oplopen en daardoor de norm van het 
bindend studieadvies (bsa) in het studiejaar 2020-2021 niet halen, krijgen de mogelijkheid de bsa-norm 
te halen in het volgend studiejaar. Studenten voor wie in het studiejaar 2019-2020 het bsa is uitgesteld, 
kunnen dit studiejaar alsnog een bsa krijgen, als zij de de bsa-norm niet halen. In enkele situaties is op 
basis van resultaten die voor maart 2020 zijn behaald wel een bsa gegeven.  
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Covid en de academies  
  
Academie voor Theater en Dans  
Voor sommige studenten en docenten bleek het online werken ook nieuwe en inspirerende 
mogelijkheden te bieden. Internationale gasten werden uitgenodigd om online gastlessen te verzorgen. 
Er werden prachtige registraties, online interactieve voorstellingen en live optredens gestreamd. Hoewel 
voor de afstuderende generatie de impact van de lockdown hard aankwam, disconnected van de 
aansluiting op het werkveld, van hun grote liefde voor het podium, het publiek en het applaus, 
presenteerden zij van 26 juni tot 12 juli 2020 onder het motto ‘Creativiteit kent geen lockdown!’ hun werk 
tijdens het succesvolle online afstudeerfestival re-CONNECT. Een bomvol programma, met diepte-
interviews, dans- en theatervoorstellingen, podcasts, performance-installaties, live streams en filmtheater. 
Het leverde de studenten bovendien een online presentatie op die goed gedeeld kan worden met het 
werkveld. Internationale studenten waren blij dat hun ouders en verre vrienden nu ook hun eindwerk 
konden zien.  
  
Reinwardt Academie  
Normaal gesproken vindt de diploma-uitreiking plaats op locatie met alle afgestudeerden bij elkaar. Door 
corona was een diploma-uitreiking op die manier helaas niet mogelijk. Om de geslaagden toch het 
feestgevoel mee te geven, mocht elke gediplomeerde student het diploma ophalen en vervolgens op de 
foto worden vastgelegd door de gerenommeerde fotograaf Anne-Claire de Breij. En de foto wordt nu door 
veel studenten gebruikt als portret op LinkedIn.  
  
Conservatorium van Amsterdam  
Tijdens de lockdown vond ook het onderwijs van het Conservatorium van Amsterdam (CvA) volledig 
digitaal plaats. Hoofdvakdocenten gaven lessen vanuit huis en ook klassikaal onderwijs, zoals de 
theorievakken, werden online gegeven. De technologie van CvA Online, het online platform dat 
het CvA al langer in huis heeft, was daarbij een grote hulp. Na het versoepelen van de maatregelen in 
juni stapte het CvA over op hybride onderwijs; deels fysiek, deels online. Er golden strenge regels in het 
gebouw voor bezoekersaantallen.   
  
Breitner Academie  
Zowel studenten als medewerkers moesten enorm wennen aan het thuiswerken. Niet iedereen had een 
mooie, rustige werkkamer of een atelier om werk te maken. Creativiteit was dus geboden. De Breitner 
Academie deed een oproep aan haar medewerkers om foto’s van hun werkplek thuis te delen. Dit werd 
enthousiast ontvangen en zorgde voor verbinding; je was niet alleen.  
  
Nederlandse Filmacademie  
Toen duidelijk werd dat de gebouwen voorlopig dicht zouden zijn, heeft de Nederlandse Filmacademie 
voor alle vakklassen per lichtingsjaar een team in Teams aangemaakt, waarin docenten, studenten en 
studieleiders gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren. In Kaltura, het videoplatform van de 
Filmacademie, werden zoveel mogelijk films toegevoegd die op de filmlijsten staan, zodat studenten deze 
thuis kunnen kijken. En er werd voor het eerst gewerkt met Newrow – een nieuw onderdeel 
in Kaltura waarin online colleges aan grote groepen gegeven kunnen worden. Zo blijven studenten en 
docenten met elkaar in contact en worden theorielessen gefaciliteerd.  
  
Academie voor Bouwkunst  
Op 3 juli 2020 werd het einde van het academisch jaar van de Academie van Bouwkunst gevierd met 
de Midsummer Night. Voor het eerst in lange tijd konden studenten, docenten en staf elkaar weer treffen. 
In een periode waarin het onderwijs online hoogtij viert, was de echte ontmoeting op 
het Marineterrein een groot genoegen. Met een hapje, drankje, kort programma en een groepsindeling op 
basis van tijdslots werd de zomer ingeluid. 
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• Kwaliteitsafspraken en Instellingstoets Kwaliteitszorg  
  
De Kwaliteitsafspraken gaan over de middelen die zijn vrijgekomen om te investeren in het onderwijs 
nadat de basisbeurs is afgeschaft. Met betrekking tot de plannen voor de Kwaliteitsafspraken oordeelde 
de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) in 2019, op basis van een uitgebreide review 
van de plannen, dat er heldere keuzes zijn gemaakt die aansluiten bij het Strategisch Plan van de AHK. 
Ook doen de plannen goed recht aan de context van de zes academies en de specifieke behoeftes van 
studenten en docenten binnen de academies. Er is veel waardering voor de hogeschoolbrede projecten. 
De NVAO bracht daarom in het voorjaar van 2020 een positief advies uit over de Kwaliteitsafspraken, 
waarna de minister een positief besluit nam. Dit betekent dat de financiële middelen voor de plannen van 
de AHK 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.  
  
De projecten rond de kwaliteitsafspraken liggen ondanks corona redelijk op schema. Elders in dit 
jaarverslag legt de AHK verantwoording af over de Kwaliteitsafspraken (zie p. 49 t/m 53).  
  
In 2019 doorliep de AHK voor de tweede keer de Instellingstoets Kwaliteitszorg. 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’.  
   
Ook voor de Instellingstoets kreeg de AHK een prachtige beoordeling van het visitatiepanel. Het panel 
heeft deze beoordeling verwoord in een positief adviesrapport dat in december 2019 aangeboden is aan 
de NVAO. In het voorjaar van 2020 heeft de NVAO een positief besluit genomen, waardoor de instelling 
weer voor 6 jaar geaccrediteerd is, tot 23 februari 2026.Op donderdag 8 oktober heeft de AHK uit handen 
van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) het certificaat ontvangen voor het behalen 
van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). De uitreiking van het certificaat markeert het einde van een 
intensief traject waarin de AHK heeft aangetoond de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur in het onderwijs 
goed op orde te hebben. De feestelijke gebeurtenis vond vanwege de coronasituatie online plaats in 
aanwezigheid van het bestuur van de NVAO, het College van Bestuur van de AHK, vertegenwoordigers 
van de medezeggenschap, academiedirecteuren en nauw bij het proces betrokken medewerkers.  
  
  

• Wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid  
  
De regering is van plan de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs te waarborgen en de instroom van 
internationale studenten te beheersen en heeft hiertoe het Wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid 
opgesteld.  
  
Het voorstel regelt onder meer:   

• modernisering van het taalbeleid van instellingen (ho en mbo);  
• invoering van een toestemmingsvereiste voor het instellen van capaciteitsnorm;  
• maximering van de hoogte van het instellingscollegegeld dat instellingen kunnen berekenen aan 

EER-studenten (inclusief Nederlandse studenten) voor tweede en volgende studies en een 
minimum instellingscollegegeld dat instellingen moeten berekenen aan niet-EER studenten;  

• creëren van een wettelijke grondslag voor een eigen bijdrage voor de kosten van een 
diplomawaardering en het afnemen van een taaltoets.  

  
Omdat in het kader van dit wetsvoorstel de instellingstarieven voor collegegeld marktconform moeten 
worden berekend, betekent dit voor niet-EER studenten dat de collegegeldtarieven mogelijk flink 
verhoogd worden. De AHK heeft in 2020 deze informatie met aankomende studenten gedeeld via de 
website. Uiteindelijk is het wetsvoorstel niet binnen de verwachte tijd aangenomen, waardoor 
de invoering van de wet en de nieuwe tarieven met een jaar is vertraagd. Vooralsnog lijkt het erop dat de 
nieuwe tarieven in september 2022 van kracht worden.   
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Intussen zal de AHK bekijken of er mogelijke private fondsen of beurzen ingezet kunnen worden om de 
instroom van niet-EER-studenten op peil te behouden. Tevens bekijkt de AHK of het taalbeleid van de 
AHK op orde is en iedereen voldoende toegang tot Nederlandse lessen heeft. Nederlandse studenten in 
de medezeggenschap, zeker in die raden waarin ook veel Engelstalige studenten zitten, krijgen de 
mogelijkheid op kosten van de AHK een cursus Engels te volgen om in overleggen goed met elkaar van 
gedachten te kunnen wisselen.  
  
  

• 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 zijn/haar/hun 
talenten optimaal te ontplooien in een inclusieve omgeving. De AHK streeft naar een inclusieve leer- en 
werkomgeving die de basis vormt voor kwaliteit, nieuwe ideeën en creativiteit. In die inclusieve omgeving 
kan iedereen volledig zichzelf zijn. Studenten en medewerkers moeten zich op elk niveau van de 
organisatie welkom en gezien voelen en de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Het werk van 
AHK-afgestudeerden moet inspiratie en herkenning bieden bij een breed en divers publiek en aansluiten 
bij wat zich afspeelt binnen de samenleving. De AHK heeft diversiteit en inclusie hoog op de agenda 
staan en zet hier uitgebreid op in door onder meer het uitvoeren van een Diversiteitsscan, het 
organiseren van AHK Circles over diversiteit & inclusie en door het instellen van een lectoraat Diversiteit 
in de kunsten. Er is een stuurgroep diversiteit en inclusie ingericht, waarin de verschillende academies en 
afdelingen vertegenwoordigd zijn. Om bewustwording te versterken, hebben zowel medewerkers als 
studenten van de academies in 2020 diverse Unconscious bias-trainingen gevolgd. Ook volgden opnieuw 
een aantal leidinggevenden de training Inclusive Leadership van ECHO. 
  
Diversiteitscan  
Hoe staat de AHK ervoor als inclusieve leer- en werkomgeving? Hoe wordt dit binnen de gehele AHK 
ervaren en welke aanpassingen zijn nodig om dit doel te bereiken? Om de gesprekken met medewerkers 
en studenten goed te kunnen voeren, is het belangrijk in kaart te brengen hoe interventies kunnen 
aansluiten op daadwerkelijke belemmeringen in onze organisatie. Voor een aanpak op maat is een goede 
analyse noodzakelijk. Daarom heeft de AHK in september 2020, in samenwerking met onderzoekers van 
de Vrije Universiteit Amsterdam, een uitgebreide diversiteitsscan uitgezet. De op wetenschappelijke 
inzichten gebaseerde Diversiteitsscan geeft inzicht in wat bevorderend en belemmerend werkt in ons 
streven naar een inclusieve leer- en werkomgeving. Voor dit onderzoek zijn de ervaringen en behoeften 
van medewerkers en studenten op verschillende manieren en onder veel mensen uitgevraagd. Vanaf 
oktober 2020 t/m januari 2021 hebben 718 studenten en medewerkers van de AHK de vragenlijst van de 
Diversiteitsscan van de VU ingevuld en met 75 van hen zijn interviews gehouden. De terugkoppeling van 
de uitkomsten zal van maart t/m mei 2021 per academie plaatsvinden; in juni 2021 volgde een AHK 
brede terugkoppeling aangevuld met reactie en plan van aanpak van college en directies.   
  
AHK Circles of Diversity & Inclusion  
In de inclusieve omgeving die de AHK wil zijn, kan iedereen volledig zichzelf zijn en word je gewaardeerd 
om alles wat je identiteit vormt. Niet ongeacht, maar inclusief je geslacht, etniciteit, leeftijd, seksuele 
geaardheid, functionele vaardigheden en sociale, culturele en filosofische achtergrond. Om de 
gesprekken te kunnen voeren en om de verschillende stemmen te horen, zijn de AHK Circles of Diversity 
& Inclusion geïntroduceerd. Deze Circles vormen een 'community-platform' voor iedereen binnen de AHK 
om gesprekken, interventies en acties waar behoefte aan is, te openen. Ze worden georganiseerd door 
een commissie bestaande uit AHK-studenten en -medewerkers van alle academies. De eerste 
bijeenkomst vond plaats op woensdagmiddag 9 september in Pakhuis de Zwijger en kon live bijgewoond 
worden door een select publiek. De gehele bijeenkomst is gestreamd en de stream kan teruggekeken 
worden via MyAHK. De tweede bijeenkomst vond plaats op 9 december in de AHK Culture Club en ook 
daar was slechts plaats voor de organisatoren, moderator en gasten. Publiek, hoe select ook, was voor 
deze editie door de coronamaatregelen niet toegestaan. De bijeenkomst was live te volgen via de stream 
die ook terug te kijken is via MyAHK. Uit de laatste bijeenkomst zijn een aantal aanbevelingen 
voortgekomen die in maart 2021 gecommuniceerd worden. In het voorjaar van 2021 staat een derde 
Circle gepland.  
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Lectoraat Diversiteit in de kunsten  
Adviseur en onderzoeker Mavis Carrilho is in juni aangesteld als kwartiermaker voor een lectoraat 
Diversiteit in de kunsten. Carrilho is een ervaren consultant die onder andere gespecialiseerd is in 
ontwikkeltrajecten voor organisaties op het gebied van diversiteit en inclusie. Binnen de AHK zal zij de 
weg bereiden voor een nieuw lectoraat dat de kennis van en ervaring met diversiteit in de kunsten wil 
verdiepen en verbreden. Zij bereidt dit lectoraat voor door in gesprek te gaan met AHK-medewerkers 
en communities in de academies. Dit proces zal begin 2021 leiden tot een profiel van de te werven 
lector.  
 
Werkgroep Inclusief werven  
Eén van de gezamenlijke ambities van het hbo waaraan de AHK zich wil verbinden, is om in de komende 
jaren de diverse samenstelling van het personeelsbestand merkbaar te vergroten. In het P&O-beleidsplan 
zijn de ambities uit het Strategisch Plan 2018-2023 vertaald naar domeinen, speerpunten en initiatieven. 
Het speerpunt Diversiteit & Inclusie omvat hoe de AHK haar beleid in de praktijk wil brengen, bijvoorbeeld 
ten aanzien van de werving en selectie van nieuwe medewerkers met een cultureel diverse achtergrond. 
De AHK heeft zich ten doel gesteld om in de komende jaren een kwart van de vacatures ‘divers’ in te 
vullen (dus met name door mensen met een bi-culturele achtergrond en/of van kleur). Dat betekent ook 
een andere manier van werving en de selectie van nieuwe collega's. De opdracht van de werkgroep, die 
in het najaar van 2020 is gestart, is het doen van voorstellen die een inclusieve werving stimuleren, zodat 
een diverse(re) doelgroep bereikt wordt. Tevens is op initiatief van het College van Bestuur een training 
Inclusief werven opgezet, die gevolgd wordt door selectiecommissies bij nieuwe vacatures. 
  
Aandacht voor Diversiteit & Inclusie binnen de Academies   
  
Tara Tayyebi Fard uit Iran, tweedejaars masterstudent Architectuur van de Academie van Bouwkunst vat 
de visie van diversiteit en inclusiviteit mooi samen in onderstaand citaat;    
‘During last year’s Winter School, my team mates and I were busy exchanging ideas and working on an 
installation for quite a few days. And only on the last day did we come to realize that our team consisted 
of four students from Russia, the United States, Israel and Iran. It was quite a special experience 
for me and we ended up as friends despite the labels. I think one of the most beautiful things about the 
Academy is that we not only meet people from different backgrounds, but also get to know them as 
human beings and that this is something that could deeply impact the world we live in.’  
   
De Breitner Academie: Global Art, inclusief werven en diversiteit van deelnemers  
De Breitner Academie heeft in het curriculum Global Art opgenomen als aanvulling op het bestaande 
kunsttheoretische onderwijs. In de komende curriculumherziening wordt aandacht besteed aan kunst- en 
cultuurgeschiedenis vanuit een wereldwijd perspectief.  
  
In de werving van nieuw personeel is nadrukkelijk gezocht naar medewerkers met een bi-culturele 
achtergrond. Het resultaat is dat van de vijf medewerkers die in 2020 zijn aangenomen er vier een bi-
culturele achtergrond hebben. In 2020 is een medewerker aangesteld in het kader van de Participatiewet. 
Deze plaatsing is voorspoedig verlopen. In het programma Studio Breitner, waarin leerlingen van zes 
Amsterdamse middelbare scholen gedurende 15 middagen kennismaken met theorie, (nieuwe) 
technieken, materialen en actuele vormen van beeldende kunst, is aandacht voor diversiteit van 
deelnemers. Helaas is door de coronacrisis beperkt uitvoering gegeven aan dit programma.  
  
De Academie voor Theater en Dans (ATD): trainingen en talkshow  
Het in 2019 opgericht platform Diversiteit en Inclusie organiseerde i.s.m. met de directie in 2020 een 
aantal trainingen.  
   

• Elonka Soros, diversiteit- en inclusieconsultant, gaf voor de tweede keer een bias-
awareness training voor artistiek leiders en staf om onbewuste vooroordelen bespreekbaar te 
maken.   

• In samenwerking met ECHO, het expertisecentrum diversiteitsbeleid, werd in een serie trainingen 
voor docenten en medewerkers o.a. ingezoomd op wat er nodig is om een veilige en fijne 
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werkomgeving te creëren en op de rol van de organisatie bij de omslag naar een meer inclusieve 
organisatie.   

• Alle mensen die onderdeel zijn van een selectiecommissie voor het werven van nieuw 
medewerkers, volgden verplicht de training inclusief werven om zo meer een inclusieve leer- en 
werkomgeving te creëren. Dit wordt in 2021 doorgezet.  

  
Op het programma stonden verder:   

• een ECHO-training voor studenten;   
• aandacht voor onboarding en een warm welkom voor nieuwe medewerkers;  
• het werken aan Safe(r) Spaces waarin studenten met elkaar in gesprek gaan over hun eigen 

beleving en ervaring binnen (en buiten) de academie;   
• het realiseren van een ATD Learning Space, voor uitwisseling van kennis en expertise op het 

gebied van diversiteit en inclusie;   
• en een loket waar studenten programmabudget kunnen aanvragen voor initiatieven binnen hun 

eigen opleiding met betrekking tot diversiteit en inclusie.  
  
De (online) talkshow HALf6 nodigde in september 2020 Mpho Tutu uit, Anglicaans priester en de jongste 
dochter van de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop en mensenrechtenactivist Desmond en zijn vrouw Leah 
Tutu. Een dag later ging het over de noodzaak van het vertellen van 'nieuwe' verhalen in deze tijd, met 
als gasten Jennifer Tosch, Jörgen Gario, Mirte Hartland, Jomecia Oosterwolde, Annabelle Lopez Ochoa 
en Katy Streek. In oktober werd een speciale editie van HALf6 in samenwerking met DAS Theatre 
georganiseerd. Daarin vond een conversatie plaats met Maarten van Hinte over "The Impact of 
Amsterdam's Colonial History on its Sense of Culture".   
Tevens werden er lezingen georganiseerd met Nishant Shah (o.a. onderzoeksdirecteur bij Artez) en 
Fabiola Camuti (onderzoeker) die spraken over inclusie. Studenten van de studierichting Regie 
organiseerden een salon (voor docenten en artistiek leiders) over inclusie en diversiteit.  
 
Het Conservatorium Amsterdam: bedding voor statushouders   
Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) is een internationale community, met veel nationaliteiten en 
culturen die elkaar in en rondom het onderwijs ontmoeten. Tegelijkertijd is er het besef dat die diversiteit 
beperkingen kent en niet altijd de resultante van bewuste keuzes is. Ook is inclusie in het 
muziekonderwijs niet altijd vanzelfsprekend. Het Conservatorium van Amsterdam zet zich dan ook in voor 
een diverse community waarin iedereen zich thuis voelt. In 2020 heeft diversiteit en inclusie zowel in het 
onderwijs als in het ontwikkelen van de organisatie de aandacht gekregen. Er is een 
stuurgroep Diversiteit en Inclusie ingericht, waarin de verschillende afdelingen vertegenwoordigd zijn. Om 
bewustwording te versterken zijn in 2020 unconscious biastrainingen gevolgd door zowel medewerkers 
als studenten. Daarnaast is er ook in het onderwijs aandacht voor dit onderwerp, bijvoorbeeld door 
diversiteit en inclusie een nadrukkelijke en gerichte plek te geven in de projectweken. Door middel van 
gastsprekers, paneldiscussies en workshops wordt gesproken over diversiteit en inclusie in het werkveld 
en in het onderwijs.  
  
Het CvA heeft de afgelopen twee jaar samengewerkt met de Gemeente Amsterdam om statushouders 
met een muzikale achtergrond een (sociale) bedding te geven. Binnen het CvA is een portefeuillehouder 
die deze verzoeken begeleidt. Met de betreffende statushouders wordt onderzocht wat de mogelijkheden 
zijn en wat hij of zij nodig heeft om in het onderwijs een plek te vinden. Deze samenwerking is zeer 
succesvol gebleken. Intussen zijn er vier studenten naar ieders tevredenheid in opleiding geplaatst bij de 
Amsterdam Electronic Music Academy (AEMA), de master Live Electronics, de vooropleiding Klassieke 
Zang en het post-hbo programma M4Me. Een statushouder die geen uitvoerende carrière ambieert, maar 
veeleer behoefte had aan sociale inbedding, is een stage aangeboden.  
  
De Nederlandse Filmacademie: diverse instroom en lessenserie   
De Nederlandse Filmacademie (NFA) is op veel verschillende manieren en niveaus bezig met het 
onderwerp inclusie. Het is de overtuiging van de NFA dat álle verhalen moeten kunnen worden verteld en 
dat de academie zich als inclusief instituut moet verhouden tot de diverse samenleving waarin wij ons 
bevinden. De Filmacademie organiseert in dit kader een breed scala aan concrete activiteiten en 
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interventies die moeten leiden tot een plek waarin iedereen zich thuis voelt. In het nieuwe beleidsplan van 
de Filmacademie is voor de periode 2020-2024 diversiteit en inclusie als speerpunt benoemd.    
  

• Om nieuwe netwerken te betrekken bij de instroom naar de Filmacademie is er een 
communicatie-adviseur ‘Onderwijs en Events’ aangesteld om zich speciaal hierop te richten. Ook 
zijn er nieuwe trajecten van Filmlab (in samenwerking met Meervaart Studio) en 'Wat is jouw 
verhaal’ gestart.   

• Sinds juni 2020 geeft de Filmacademie studenten de mogelijkheid zich in te schrijven voor Life 
coaching voor individuele support en coaching door Anna de Beus en Dwight Dompig. Iedere 
student van de Filmacademie kan zelf een afspraak met één van de coaches maken als hij/zij dat 
wil.   

• In het najaar is de eerste lessenserie ‘een inclusieve leeromgeving’ voor docenten van de 
Filmacademie gestart in samenwerking met ECHO. De volgende lessenserie volgt in het voorjaar 
en najaar '21.  

• De voormalige werkgroep Diversiteit&Inclusie wordt omgevormd naar 
een platform Diversiteit&inclusie, waarin studenten en medewerkers zitting hebben. Het platform 
geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het managementteam van de Filmacademie m.b.t. alle 
aspecten van Diversiteit en inclusie binnen de Filmacademie. Naast advies kan het platform ook 
zelf voorstellen initiëren, waarbij de academie, indien mogelijk, faciliteert. Vanaf voorjaar 2021 zal 
het platform actief worden.  

• Vanaf najaar 2020 worden studenten actief betrokken bij de sollicitatiecommissies van de 
Nederlandse Filmacademie.  

  
De Reinwardt Academie: vernieuwde bachelor en master, workshops en medewerkersbestand  
Inclusiviteit is een van de drie speerpunten in het beleidsplan van de Reinwardt Academie (RWA), naast 
technologie en duurzaamheid. Dat is terug te zien in onderwijs, onderzoek en op het niveau van de 
organisatie. In september 2020 is er een vernieuwd jaar 1 van de bachelor Cultureel Erfgoed en een 
vernieuwde master Applied Museum and Heritage Studies (AMHS) van start gegaan. Bij het vormgeven 
van de onderwijsprogramma’s is nadrukkelijk rekening gehouden met deze thema’s, van workshops 
emotienetwerken en colleges over schurend erfgoed in de bachelor tot een meerdaagse workshop 
‘intercultural communication’ in de master.  
In 2020 zijn er naar aanleiding van Black Lives Matter meet-ups geweest met medewerkers en met 
studenten. Door een werkgroep Inclusiviteit, die het MT adviseert over een plan van aan pak en een 
tijdlijn zijn de ideeën die daaruit zijn voortgekomen verwerkt in een memo met aanbevelingen.   
  
In alle vacatures van de RWA staat dat de academie streeft naar een zo divers mogelijk team op het 
gebied van o.a. gender, culturele achtergrond en leeftijd en dat kandidaten met een bi-culturele 
achtergrond nadrukkelijk worden uitgenodigd te reageren. Samen met een bewuste keuze bij de 
brievenselectie voor kandidaten met een bi-culturele achtergrond heeft dit ook in 2020 zijn vruchten 
afgeworpen waardoor het medewerkersbestand van de RWA diverser is geworden.  
Net als de directeuren van NFA en CvA was de directeur van de RWA in 2020 lid van de AHK-brede 
stuurgroep Diversiteit waarin het College van Bestuur en directeuren invulling geven aan het 
diversiteitsbeleid van de hogeschool en de academies.  
Diversiteit en inclusie worden meegenomen in ieder aspect van het Heritage Lab: van de werving, de 
organisatie en deelname tot de daadwerkelijke programmering. Daarnaast biedt de RWA via de website 
concrete handvatten om de programmering toegankelijk te maken op zowel financieel, auditief als visueel 
gebied.  
  
Voorbeeld Diversiteit en Inclusie: The Critical Visitor   
Begin 2019 diende de Universiteit Leiden samen met de RWA en de TU Delft een financieringsaanvraag 
in voor een onderzoeksproject rond intersectionaliteit in de erfgoedsector. Deze aanvraag is 
gehonoreerd en in januari 2020 van start gegaan met een kick-off in het Nederlands Architectuur Instituut 
in Rotterdam.  
Het project The Critical Visitor onderzoekt hoe erfgoedinstellingen in hun organisatie, collecties en 
tentoonstellingsruimten een vorm van inclusiviteit en toegankelijkheid kunnen bewerkstelligen die 
tegemoetkomt aan de pluriforme eisen van de hedendaagse 'kritische bezoeker'. Hierbij werken vijftien 
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partners samen aan intersectionele tools die mechanismen van uitsluiting en onderdrukking niet alleen 
blootleggen, maar ook ontmantelen.   
  
  

• Technologie en digitalisering  
 
De kunsten worden in toenemende mate beïnvloed door technologische ontwikkelingen, innovaties en 
een vervaging van grenzen tussen disciplines. Deze ontwikkelingen zullen het maakproces blijvend 
veranderen en er zal steeds meer crossmediaal worden gewerkt. In de toekomst zullen kunst in de 
fysieke ruimte en kunst in de digitale wereld steeds meer hand in gaan. De AHK vindt het van groot 
belang de studenten daarvoor op te leiden.  
  
Het 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.   
  
AHK Culture Club   
In september 2020 is gestart met de realisatie van de AHK Culture Club die net als AHK MakerSpace en 
VR-Academy gevestigd is in Gebouw 027. De AHK Culture Club is een multifunctionele hotspot op 
het Marineterrein waar studenten, docenten en net afgestudeerden van alle academies samenkomen, 
elkaar kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen. Hier raken de verschillende kunstvormen elkaar 
die tot uiting kunnen komen in multidisciplinaire projecten. Er is plek en een podium voor openbare 
presentaties, voorstellingen, discussies en andere activiteiten. De AHK Culture Club is ingericht om 
interactie te stimuleren en om nieuwe, discipline overstijgende kunstprojecten op te starten die uiteindelijk 
hier gepresenteerd kunnen worden. Alle faciliteiten zijn aanwezig om te werken, te netwerken en te 
presenteren. De bovenverdieping is voor de jaarlijks wisselende vaste bewoners: de deelnemers van het 
Art & Society-programma, een programma dat ontwikkeld is in het kader ‘Leven Lang Ontwikkelen’. In 
december 2020 is Team01 gestart.    
  
AHK LearningLab   
In het najaar van 2020 zijn de eerste stappen gezet om in Gebouw 024 een kunst-, educatie- en 
technologielab te ontwikkelen, waarin initiatieven rond de thema’s ArtSciences, Sociaal Engagement en 
kunsteducatie ontplooid zullen worden. Begin 2021 is dit lab omgedoopt tot LearningLab en huisvest het 
de volgende initiatieven; de master Kunsteducatie, het Centre of Expertise Kunsteducatie, het lectoraat 
Kunsteducatie, ArtechLAB Amsterdam en het Lectoraat Architectuur & Circulair Denken. Ook vinden er 
activiteiten vanuit de VRAcademy plaats. 
  
VR Academy  
De VRAcademy is in 2017 gestart met als doel om innovatie en kruisbestuiving tussen educatieve 
instellingen en het bedrijfsleven te stimuleren. 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. Binnen de VRAcademy is in 2020 veel ontwikkeling gericht geweest 
op interdepartementale samenwerking. Er hebben diverse workshops en projecten plaatsgevonden of 
vinden nog plaats, met bijvoorbeeld de Academie voor Theater en Dans, het Conservatorium en de 
Academie voor Bouwkunst. Victorine van Alphen (researcher Master of Film) ontwikkelde een unieke VR 
installatie in samenwerking met de VRAcademy (AHK), Nederlandse Filmacademie & VondelCS:  
de IVF-X.   
De IVF-X is een IVF-kliniek voor digitaal ouderschap avant la lettre. Speculerend op de toekomst van 
menselijke reproductie en posthumane levensvormen ontwikkelde de kunstenaar en filosofe deze 
installatie waarmee op basis van keuzes van de deelnemer een baby geproduceerd wordt in de 
informatie-donor-kamer. Victorine is in het ontwikkelproces intensief begeleid door de coaches van 
Master of Film en docenten van de VRAcademy van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.  
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MakerSpace  
In 2019 werd in hetzelfde gebouw op het Marineterrein, Gebouw 027, de AHK MakerSpace geopend. 
Hier hebben studenten de ruimte en middelen hebben 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. Vanwege de coronapandemie 
moest ook de MakerSpace zijn deuren sluiten, maar de dienstverlening kon snel hervat worden door 
studenten de mogelijkheid te bieden een ontwerp digitaal toe te sturen en het vervolgens het fysieke 
resultaat te komen ophalen. Inmiddels kan er weer gewerkt worden in de MakerSpace zelf, rekening 
houdend met de coronamaatregelen.  
  
Digitalisering van het onderwijs  
Door Covid-19 vond er een enorme digitaliseringsslag plaats om de online onderwijsomgeving en 
werkomgeving mogelijk te maken. Door de pandemie is al het onderwijs tijdens de lockdown online 
aangeboden en is er door het Servicebureau en de academies flink geïnvesteerd in trainingen en 
materiële zaken om medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren. In samenwerking met het CoE iXperium 
van de HAN, de Montessori-scholen in Amsterdam en de HvA ontwikkelde de Breitner Academie een 
leerlijn ‘leren en lesgeven met ict . Dit om studenten goed toe te rusten voor het lesgeven met ict-tools. 
  
Nieuwe toetsvormen  
De Reinwardt Academie heeft in 2020 een enorme inhaalslag gemaakt in het aanbieden van online 
onderwijs. Vanaf maart is al het onderwijs online aangeboden. Alle lessen hebben doorgang kunnen 
vinden, zij het in aangepaste vorm. Er zijn nieuwe onderwijs-, werk- en toetsvormen geïntroduceerd. Er is 
een studio op locatie ingericht voor live-uitzendingen via Teams (o.a. Open dagen) en het maken van 
kennisclips. Daarnaast maken mobiele trolleys (camera, monitor, microfoon) deelname op afstand 
mogelijk van fysieke lessen of excursies. Ook is veel geïnvesteerd in scholing op het gebied van 
onderwijs, o.a. door studiedagen, intervisie en ‘coaching on the job’.  
  
Digitale leeromgeving  
De Filmacademie investeert in de ontwikkeling van de digitale leeromgeving. Voorbeelden hiervan zijn 
de Digitale Leeromgeving (DLO), videoplatform Kaltura en het interactieve “Comenius-platform” voor de 
Master of Film. In 2020 is daaraan het digitale platform Newrow (virtual classroom) toegevoegd.  
Als gevolg van corona heeft de inzet van digitale leermiddelen in het onderwijs een vlucht genomen. 
Lessen zijn online aangeboden via Teams en Newrow. Internationale makers waren bereid om aan Q&A-
sessies met studenten deel te nemen. Er is verder ingezet op de doorontwikkeling van de Digitale 
Leeromgeving, bijvoorbeeld door de implementatie van een studentendossier waarin de ontwikkeling va 
de student inzichtelijk gemaakt kan worden. Lessen kunnen nu in hybride vorm worden aangeboden, 
waarbij een deel van de studenten onderwijs op locatie volgt en een ander deel gelijktijdig online aansluit. 
Ook de open dagen hebben een virtuele vorm gekregen, waarbij ingezet is op live streaming van diverse 
informatieve sessies, bijvoorbeeld een Q&A’s met studenten en alumni, waarbij deelnemers via chat live 
vragen konden stellen.  
  
Vanuit de vakrichting Sound Design is de website ‘LuisterRijk’ opgezet, die in november 2020 is 
gelanceerd. Het is een online plek om adviezen te vragen aan medestudenten, contact te houden met 
alumni en het werkveld, tutorials te bekijken, apparatuur aan te schaffen, en studenten kunnen hun eigen 
geluidsarchief aanleggen door Crowd Sourced Geluidseffecten Libraries.  
  
Offline is off the line. But is online on the line?  
Als architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten zijn de AvB-studenten continu bezig met het 
vormgeven van fysieke ruimte. Ruimte gedefinieerd door infrastructuur en natuur, maar ook door 
plafonds, wanden en vloeren. Het online leren en lesgeven opende een nieuwe ruimte, die zowel 
mogelijkheden als talloze beperkingen met zich meebracht. Dat heeft veel gevraagd van ons allemaal. 
Tegelijkertijd biedt de nieuwe online ruimte ook aanknopingspunten, om na te denken over de rol van de 
ruimtelijke ontwerper van de toekomst. Hoe verhoudt deze ontwerper zich tot een virtuele omgeving 
bijvoorbeeld? Nu wordt die ruimte ontworpen door software ingenieurs, specialisten op het gebied van 
‘bits & bytes’. Maar het conceptualiseren van deze online ruimte is bij uitstek een opdracht voor onze 
studenten. Vanuit die optiek staan we eigenlijk pas aan het begin van de verkenning van een virtuele 
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omgeving. Een ruimte om in te verdwalen, om elkaar te ontmoeten en ons werk te presenteren; een 
prikkelende opgave voor iedere ruimtelijke ontwerper. 
    
Wereldwijd verbinden  
Het Conservatorium van Amsterdam had voor 2020 al geruime ervaring met digitalisering in het onderwijs 
door de ontwikkeling van het platform en het aanbod van CvA Online. Dit gaf het CvA een voorsprong om 
snel over te kunnen schakelen naar online onderwijs op het moment dat coronamaatregelen de 
mogelijkheden voor fysiek onderwijs afsloten. Er is in 2020 extra geïnvesteerd om kwaliteit van hybride 
online onderwijs te verhogen. Met goede kwaliteit kunnen de klaslokalen in het CvA verbonden worden 
met de studentenkamers, collega-instellingen en concertzalen over de hele wereld. De projectweken 
zijn verplaatst naar online in plaats van afgelast. Hierbij zijn de mogelijkheden volop benut om de CvA-
studenten met artiesten van over de hele wereld te verbinden. De coronasituatie heeft daarnaast geleid 
tot een versnelde ontwikkeling van AEMA-online, waarin het programma van 
de Associate degree Electronic Music nu ook blended kan worden aangeboden: grotendeels online, met 
gerichte momenten onsite. Er is daarnaast gekeken naar op welke wijze de kennis die opgedaan was 
voor en tijdens de pandemie kan bijdragen aan een permanente verbetering van het onderwijs.  
  
ArtechLab  
Het Breitner-programma ArtechLab, over de verbinding van kunst, wetenschap en technologie, is 
onderdeel van het Centre of Expertise Creative Innovation (CoECI, een voorzetting van het eerdere 
Amsterdam Creative Industries Network). In 2020 is er gewerkt aan een bronnenbank met een keur aan 
lesmateriaal in samenwerking met het lectoraat Kunsteducatie. Daarnaast worden er nascholingen 
en incompany trainingen gegeven. In het reguliere bachelor programma is dit een vast onderdeel 
geworden in de eerste twee leerjaren.  
  
Amsterdam Light Festival  
De Breitner Academie levert sinds 2015 een bijdrage aan het Amsterdam Light Festival in de vorm van 
een lichtkunstwerk gemaakt door één of meerdere studenten. Tijdens het Amsterdam Light Festival van 
2020 was het kunstwerk ‘The biggest smallest heroes’ te zien, een lichtkunstwerk van studenten Ilse 
Kok, Renee WestLand en Kawita ten Cate. Door de coronacrisis was het werk slechts korte tijd in de 
publieke ruimte te zien, maar het werd alom geprezen. Het door Breitner studenten in 2015 
vervaardigde lichtkunstwerk ‘The Citizens’ wordt binnenkort definitief geplaatst op het Marineterrein.  
  
Online cursus Europa – Kunst in Context  
Vanuit de Breitner Academie is de eerste AHK-brede online cursus ontwikkeld: Europa – Kunst in 
Context. In de cursus, die beschikbaar is voor alle studenten en medewerkers van de AHK, wordt aan de 
hand van tien Europese steden de kunstgeschiedenis in Europa in al zijn facetten geduid. Bij elke 
aflevering nodigen de makers een bekende kunstenaar uit die een bijzondere band heeft met de 
betreffende stad. Na het grote succes van de eerste reeks in het voorjaar van 2020 is in het najaar een 
tweede reeks van start gegaan.  
  
Personeel en digitalisering  
Op 3 maart 2020 vond er een managementconferentie plaats waarbij een gedeelte geheel gewijd was 
aan ICT en onderwijs. Net op tijd: 12 dagen later sloten de deuren van de academies in verband met de 
coronapandemie en werd het onderwerp actueler dan ooit. Naar aanleiding van de ervaringen met online 
onderwijs tijdens de eerste lockdown organiseerde de AHK in september een mini-seminar waarin 
docenten workshops konden volgen over online lesgeven. Aan bod kwamen onder meer het creëren van 
veilige leeromgevingen, het behouden van een goede werkenergie tijdens talloze zoom-meetings, het 
plannen van een goede blended cursus en manieren om online onderwijs spannend en verrassend te 
maken.  
  
Digitalisering en facturering  
Implementatie inkoopmodule ProActive. Vanaf het najaar zal na de digitalisering van facturen, de inkoop 
(bestelling) hier digitaal aansluiten. 
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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.   
Door corona is 2020 ook een uitzonderlijk jaar geweest in de relatie tot de arbeidsmarkt en het werkveld. 
De cultuursector zelf kwam grotendeels stil te liggen en veel projecten hebben niet in de oorspronkelijk 
opzet door kunnen gaan. Dat betekent niet dat de aandacht voor het werkveld naar de achtergrond is 
verdreven.  
 
AHK/Ondernemen  
In 2018 is de AHK 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.   
 
Beroep Kunstenaar  
Beroep Kunstenaar is een kennisbank met praktische informatie over het starten en ontwikkelen van een 
duurzame beroepspraktijk als zelfstandige of in loondienst. Om de beginnende beroepsbeoefenaar in de 
kunsten op weg te helpen. Voor uitvoerende, scheppende en docerende kunstenaars van verschillende 
disciplines, voor ondersteunende beroepen en voor erfgoedspecialisten. Met wegwijzers, tips, trics, 
informatie en verhalen.  
 
Stage in het brede erfgoedveld  
In de vernieuwde bachelor en master-opleiding van de Reinwardt Academie, die beiden in september 
2020 van start zijn gegaan, heeft het werkveld een prominente plek. Ondanks alle corona-maatregelen is 
het gelukt om voor honderd tweedejaars studenten een stage te regelen in het brede erfgoedveld. Hierbij 
is nauw samengewerkt met de betrokken instellingen in het veld om deze flexibel in te richten. Om pas 
afgestudeerde Reinwardters een steuntje in de rug te geven zijn veertien junior-medewerkers aangesteld. 
Via een kleine, tijdelijke aanstelling ondersteunen zij op allerlei plaatsen binnen de academie.  
 
Afstuderen met portfolio  
Activiteiten van het Conservatorium van Amsterdam verplaatsten zich online: waar studenten het 
werkveld niet konden opzoeken, werd het werkveld online in huis gehaald met masterclasses. Het 
eindexamenconcert is voor studenten een belangrijk moment om zich te kunnen presenteren. In 2020 
studeerden de studenten echter af met een portfolio. Voor deze studenten is alsnog een mogelijkheid 
georganiseerd om zich te presenteren: in een afstudeerfestival bijvoorbeeld voor Jazz in het Bimhuis en 
er is aan studenten Klassiek de gelegenheid geboden tot het maken van kwalitatief hoogwaardige 
opnames met de faciliteiten van het CvA. In de korte periode dat er meer mogelijk was in 2020, heeft er 
een project plaatsgevonden, mede in het kader van PhD onderzoek van Johannes Leertouwer. 
Studenten speelde side-by-side met ervaren professionals in een concertprogramma uitgevoerd in de 
stadsgehoorzaal in Leiden.  
 
Lezingen ter oriëntatie op de beroepspraktijk  
Gedurende tien maandagavonden per studiejaar organiseert de Filmacademie in de Projectiezaal van de 
Nederlandse Filmacademie (en vanwege corona inmiddels digitaal of hybride) lezingen voor studenten en 
alumni ter oriëntatie op de beroepspraktijk. Sinds september 2020 zijn deze lezingen ook toegankelijk 
voor studenten van de andere academies en is het aanbod van andere academies ook opengesteld voor 
onze studenten. In 2020 werden de bijeenkomsten van de NFA gegeven door en over:  
13 januari: Caspar te Kiefte, 'Weet wat je waard bent’; 10 februari: Jos van Bussel, Broodfondsen; 9 
maart: Ronald Wigman, ‘Rechten? Wat nou rechten?’; 6 april: Erik Willems, Pitchen en presenteren; 11 
mei, 8 juni: Lars van Geffen en Dave van Stenis (Tentoo), Payrolling; 21 september: Judith Prins, 
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Introductie BeroepKunstenaar; 19 oktober: Peter van den Bunder (Kunstenbond), Ondernemerschap; 
16 november: Maud Sauer, Boekhouden en belasting; 14 december: Roland Wigman, Juridische 
aspecten van het ondernemerschap.  
 
Bewustzijn vergroten  
Studenten van de Academie van Bouwkunst komen relatief weinig in aanraking met de zakelijke kant van 
het ontwerpvak. Daarom stimuleert de academie haar studenten om over dit deel van het vak het gesprek 
aan te gaan met hun werkgevers. De derdejaars praktijkmodule Design & Management richt zich op het 
managen van een designproces. Dit biedt de studenten handvatten om hun de kennis en het bewustzijn 
hierover te vergroten.  
 
Dit jaar is een aantal gastsprekers gevraagd om hun visies en praktijkervaringen te delen. Zo vertelde 
alumna Dafne Wiegers over haar rol bij AHH – van oorsprong het bureau van Herman Herzberger – waar 
ze in korte tijd na haar afstuderen als executive partner is toegetreden tot de directie. Dafne 
onderstreepte het belang van kennis van de zakelijke kant van het vak. Niet als doel op zich maar om als 
architect en bureau verder te komen en te kunnen groeien. Alumna Nyasha Harper-Michon benoemde in 
haar lezing het belang van goed management: ‘Weet wat je wilt doen en omgeef jezelf met mensen met 
complementaire skills en tools.’ Na het theoretische kader en de inspirerende verhalen van de 
gastsprekers zijn de studenten zelf aan de slag te gaan met een managementanalyse van een project 
van hun eigen werkgever. 
  
 

•  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. In 2020 heeft de 
Breitner Academie voor het eerst een nascholing filmeducatie gegeven. Dit was een groot succes. Verder 
is er een nascholing ArtechLab gegeven en een nascholing Ook kunstenaars koken met water.  
 
Interdisciplinaire deeltijdopleiding  
Twee jaar na de start van de master DAS Creative Producing, namen de eerste zeven studenten hun 
diploma in ontvangst. De tweejarige master DAS Creative Producing - Entrepreneurship in the Arts is een 
interdisciplinaire en internationaal georiënteerde deeltijdopleiding voor projectleiders, producenten, 
zakelijk leiders, curatoren die zich willen ontwikkelen tot creative producer.    
Onder de titel 'Belichaamde kennis', startte binnen DAS research een kenniskring bestaand uit elf 
docenten die lesgeven aan diverse bacheloropleidingen binnen de ATD. In de maandelijkse 
bijeenkomsten ontwerpt en deelt de kenniskring onderzoek rond belichaamde kennis in theater en dans. 
Hiermee levert de groep een bijdrage aan de actualisering, diversificatie en verrijking van bestaande 
theater- en danshistorische narratieven. De docenten en deelnemers werken individueel aan 
onderzoeken die gelinkt zijn aan hun eigen expertise en interesses.   
 
Verdiepende lessenreeks  
Het thema Eerlijke arbeidsmarkt voor de kunst- en cultuursector staat binnen de ATD hoog in het vaandel 
en is actueler dan ooit. In het kader van Leven Lang Ontwikkelen ging de pilotfase van de verdiepende 
lessenreeks Fair Practice Module, van start onder leiding van alumni Simone van Bennekom (ATKA) en 
Wendy van Os (OPP). De lessen worden gegeven aan gemixte groepen studenten van alle 
bacheloropleidingen van de ATD en laten de studenten hun eigen visie ontwikkelen op de arbeidsmarkt in 
de theatersector.  
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Na- en bijscholing voor professionals   
Het Conservatorium van Amsterdam heeft een divers aanbod voor na- en bijscholing voor professionele 
musici, muziekdocenten en andere kunstenaars. Naast de verkorte opleiding docent muziek, voor musici 
met een vocale of instrumentale kunstvakopleiding achter de rug, werd in 2020 ook het succesvolle 
programma Musicians for Music Education (M4Me) uitgevoerd en de gerichte cursussen Muziek en 
bewegen met ouderen en Muziekbeleving in het speciaal onderwijs aangeboden. In 2020 werd de Keep 
an Eye Summer Jazz workshop online georganiseerd: een advanced level international Jazz workshop, 
met masterclasses en individuele en groepslessen. Op deze manier biedt het Conservatorium ook alumni 
een goede gelegenheid om zich te blijven ontwikkelen en hun kennis verder te actualiseren. Zij kunnen 
profiteren van het excellente netwerk van het CvA. Daarnaast is in 2020 een uitgebreide alumni-enquête 
uitgezet onder de alumni van de afgelopen 10 jaar. Hierin is mede geïnventariseerd welke behoefte er 
voor na- en bijscholing bestaat onder de alumni. Deze input wordt komende periode verwerkt in mogelijk 
aanvullend online of onsite aanbod voor na- en bijscholing.  
 
Ontwikkeling Film in Context Programma  
De competentie ‘onderzoekend vermogen’ heeft een centralere plaats gekregen in het curriculum van de 
Nederlandse film Academie. De Filmacademie wil dat studenten onderzoek ervaren als natuurlijk 
onderdeel van film maken. De doorlopende leerlijn ‘Film in context’ heeft in 2020 vorm gekregen in het 
tweede en het begin van het derde leerjaar. De ambitie is om steeds een verband te leggen tussen 
filmgeschiedenis en -theorie enerzijds en het eigen vakgebied/ambacht anderzijds. De nadrukkelijk 
aandacht voor het aanscherpen van het vermogen om vragen te stellen, heeft mede ten doel het leven 
lang leren mogelijk te maken.  
 
Docentprofessionalisering  
Aangezien de Filmacademie het belangrijk vindt dat haar docenten hun sporen hebben verdiend in het 
werkveld, wordt binnen de academie vooral ingezet op het verder ontwikkelen van de didactische 
vaardigheden. Het is inmiddels gebruik dat nieuwe docenten de cursus Docenten in Gesprek volgen en 
daarna de Basis Didactische Bekwaamheid (BDB) verwerven. In 2020 heeft het digitaal onderwijs 
verzorgen ook aandacht gekregen. De Filmacademie stimuleert docenten om regelmatig in de praktijk 
werkzaam te blijven en zich te blijven ontwikkelen in hun vakgebied.   
 
Heritage Lab  
Het Heritage Lab vormt een belangrijke spil tussen de Reinwardt Academie, de arbeidsmarkt en het 
werkveld. In de eerste plaats als loket, waar telkens een waardevolle match wordt gezocht tussen vraag 
en aanbod in het veld en in de academie. Daarnaast worden alumni betrokken bij klussen, het veld wordt 
geëtaleerd in de online Ervaringsetalage en er zijn het afgelopen jaar eerste stappen gezet in het 
inventariseren van wensen van alumni voor bij- en nascholing. Uit de instroom van studenten in 
september 2020 blijkt de master Applied Museum and Heritage Studies ook aantrekkelijk voor 
deelnemers uit het werkveld in de leeftijdsgroep 30-50 jaar. 
 
Subsidie Fonds Erfgoedwijzer  
Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FvC) heeft begin 2020 een subsidie toegekend voor het 
project Erfgoedwijzer, waarbij de ontwikkeling van een erfgoed-dynamische leerlijn voor het primair en 
voortgezet onderwijs centraal staat. Dit project is een samenwerking van Landschap Erfgoed 
Utrecht, Imagine IC, Plein C, Erfgoed Brabant, Erfgoed Gelderland, Erfgoedhuis Zuid Holland, het 
Nationaal Militair Museum en de Delteijkschool.  
 
  

• 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-
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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 (Nederlandse) studenten een internationale ervaring te 
kunnen aanbieden.  
  
In 2020 ging er vanwege de corona-pandemie bij alle academies speciale zorg uit naar internationale 
studenten die vanwege de reisbeperkingen niet naar huis (of van huis terug naar Amsterdam) konden. 
Gelukkig heeft het gros van de internationale studenten zijn studie aan de AHK voortgezet en konden we 
in september ook nieuwe internationale studenten verwelkomen. Corona bleek geen groot effect te 
hebben op d einternationale instroom  
  
Studenten van de AHK gaan vaak op studiereis of voor stage of uitwisseling naar het buitenland. Ook 
deze activiteiten konden vanwege corona grotendeels niet doorgaan. Dat betekent echter niet dat 
internationalisering bij de academies geheel tot stilstand kwam.  
 
Platform Shared Campus  
Shared Campus is een samenwerkingsplatform voor internationale onderwijsvormen en 
onderzoeksnetwerken gelanceerd door zeven instellingen voor hoger kunstonderwijs van London tot 
Kyoto, Zurich en Hong Kong. Nauwe samenwerking is noodzakelijk om vraagstukken van mondiaal 
belang aan te pakken. Vooral de kunsten kunnen en moeten hierin een belangrijke rol spelen. Shared 
Campus combineert de disciplines van de beeldende en podiumkunsten en combineert aspecten van 
architectuur, filmmaken, theater, muziek, dans, literatuur, ambachten, schilderkunst, beeldhouwkunst, 
enzovoort, binnen vijf verschillende thema's.  
Shared Campus is geïnteresseerd in samenwerking met de AHK vanwege de breedte van het onderwijs 
aan de AHK. Lidmaatschap van Shared Campus gaat via ballotage, de AHK heeft zich in 2020 als 
‘theme-partner’ aan Shared Campus kunnen verbinden. Er is gekozen voor het thema Pop Cultures. Dit 
thema wordt getrokken door het CvA. Daarnaast zal – bij wijze van uitzondering – de ATD (DAS) 
meedoen aan het thema Cultures – Histories and Futures. De overige thema’s zijn: Social 
Transformation, Critical Ecologies, Tools. De AHK vindt de cross-disciplinaire aanpak inspirerend en 
streeft ernaar om studenten, docenten en onderzoekers de mogelijkheid te bieden om een cross- en 
interdisciplinaire aanpak te verkennen in een internationale context via Shared Campus. De AHK 
onderschrijft de kerndoelen van Shared Campus. Ook wij streven (onder meer) naar een meer 
transculturele en inclusieve manier van denken en organiseren van onze scholen en programma's.  
  
(online) Internationale uitwisseling  
In 2020 is er een uitwisseling geweest op studentniveau met Eramus+ program-partner Beit Berl College 
(TelAviv) en de Breitner Academie. De student in kwestie is echter voortijdig teruggekeerd naar 
Nederland. Twee studenten uit Tel Aviv zijn tot het eind van de lockdown in Amsterdam gebleven.  
Een andere Breitner-uitwisselingsstudent verbleef gedurende de lockdown in de VS (Pratt Intitute) en is 
daar tot de zomer gebleven. Twee geplande studiereizen (o.a. naar de VS) zijn afgelast. Online is er een 
samenwerking tot stand gebracht tussen twee docenten van de Breitner Academie en twee 
van Beit Berl College, waarin zij met studenten gewerkt hebben aan een gezamenlijke lessenserie.  
  
Global perspective  
De Amsterdamse Academie van Bouwkunst streeft ernaar om een Internationale Academie van 
Bouwkunst gevestigd in Amsterdam, te worden. Het toekennen van het certificaat voor 
internationalisering door de accreditatiecommissie is een nieuwe stap in dit traject. De academie gelooft 
dat ontwerpers een ‘global perspective’ moeten hebben. Zowel binnen de lokale als internationale 
architectuur, landschapsarchitectuur als stedenbouw moet vandaag de dag buiten de eigen traditionele 
culturele kaders worden gedacht en gehandeld. Zo wordt er uitdrukking gegeven aan de diversiteit van de 
wereldbevolking en kan het ontwerpvak van waarde zijn voor planeet aarde. Er wordt niet zo zeer 
gestreefd naar een ‘lingua franca’, maar de academie wil ruimte bieden voor alle individuele ontwerpers 
en hun eigen culturele achtergrond. Op die manier kunnen studenten hun eigen authentieke vocabulaire 
en signatuur ontwikkelen. 
  



20 
 

Inspirerende sprekers  
In het kader van internationalisering en internationale praktijken presenteerde DAS 
Creative Producing samen met het Prins Claus Fonds in november een online programma. Drie 
inspirerende sprekers - Aqui Thami (Sister Press/Sister Library, Indië), Shukri Lawrence 
(tRASHY Clothing, Palestina/Jordanië), en Mauricio Lima (in samenwerking met Simone Zeefuik) – 
introduceerden hun werk tijdens een masterclass voor studenten van DAS Creative Producing.   
  
Een ander initiatief en voorbeeld van de internationale verbondenheid is het werk van de 
DAS Theatre- en DAS Choreography-studenten. Onder de naam Race and Fiction werd een reeks 
evenementen uitgevoerd door het PLANTA-collectief, waar DAS Theatre-alumnus Nahuel Cano en de 
huidige DAS Choreography student Amparo González Solá deel van uitmaken. Het was een programma 
van drie weken over dekoloniale praktijken, het bedenken van acties en het zetten van vraagtekens bij de 
vele vormen van racisme die in Argentinië en Europa plaatsvinden.  
  
Internationale oriëntatie  
Voor het Conservatorium van Amsterdam en de studenten en docenten is internationalisering belangrijk. 
De muzieksector is een sterk geïnternationaliseerd werkveld. De blijvende internationale aansluiting 
van het conservatorium, docententeam en het curriculum is dan ook van groot belang. De pandemie zette 
een rem op uitwisselingen van studenten van en naar instellingen binnen en buiten Europa en noopte tot 
het terughalen van CvA-studenten uit Europa, de VS en Afrika. Aan de aanmeldingen voor uitwisseling 
voor komend schooljaar in 2021 is te zien dat dit studenten er niet van weerhoudt om zich internationaal 
te oriënteren. Ook is te zien dat de mogelijkheid om online auditie te doen voor de opleiding voor 
internationale studenten de drempel verlaagt om zich aan te melden bij het CvA. Met de inzet van digitale 
middelen bouwt het CvA voort op de (online) samenwerking die het heeft met collega-instellingen in het 
buitenland. Zo zijn er gezamenlijke masterclasses verzorgd met bijvoorbeeld de Royal Academy of Music 
en de Manhatten School of Music. De samenwerking met EMESP Tom Jobin uit São Paulo 
in Brazilië heeft een nieuw impuls gekregen. Sinds 2013 werkt het CvA samen met dit conservatorium 
in Brazilië. CvA-docenten reizen regelmatig af naar São Paulo en excellente Braziliaans studenten 
worden ondersteund om aan het CvA hun opleiding te kunnen volgen. Omdat reizen in 2020 niet mogelijk 
was, hebben er meerdere online projecten plaatsgevonden met onder andere een uitwisseling tussen de 
Big Bands van beide instellingen, een Composers and Arrangers Meeting, een webinar over pop-
onderwijs, ‘Gender equality en de nieuwe CvA Master Musical Leadership.  
  
Contact met internationale makers  
Ook voor studenten van de Nederlandse Filmacademie konden veel buitenlandse excursies en reizen in 
2020 niet doorgaan. Toch werden er afgelopen jaar voldoende initiatieven opgepakt om de 
Filmacademiestudenten in contact te brengen met internationale makers, producties, scholen en/of 
medestudenten. De filmindustrie is immers een steeds internationaler wordende industrie.  
  
Voor de tweedejaars productiestudenten bestond het Internationaliseringsprogramma dit jaar uit 
deelname aan en organisatie van de IDFA Film Academy Impact Days en de Co-production Student 
Exchange met internationale case-studies. Nog net voor de wereldwijde uitbraak van het corona-virus 
vond in februari /maart 2020 voor de 3e keer i.s.m. de HFF (Hochschule für Film und Fernsehen) 
München een tiendaagse workshop internationaal co-produceren plaats. Er namen zes Nederlandse 
productiestudenten uit het derde studiejaar en zes Duitse studenten aan deel. De workshop vond deels 
plaats in München en deels in Amsterdam. Er waren diverse gastsprekers uit beide landen; 
vertegenwoordigers van filmfondsen (Nederlands en Duits), sales agents, distributeurs, regisseurs en 
natuurlijk producenten uit de beide landen. Van Nederlandse kant waren dit jaar Stienette Bosklopper, 
Nanouk Leopold, Andrea Posthuma, Peggy Driesen, Daan Vermeulen en de producenten Erik Glijnis, 
Rogier Kramer en Loes Komen betrokken. In zes Nederlands-Duitse teams is gedurende de twee weken 
hard gewerkt aan de ideevorming en opzet van een financieringsplan voor een internationale co-
productie. 
  
Drie Duitse en drie Nederlandse projecten werden uitontwikkeld. De eindresultaten van de teams werden 
i.v.m. de coronacrisis online gepresenteerd aan de medestudenten en de betrokkenen uit het werkveld. 
Na elke pitch werd feedback gegeven door de experts. In de komende jaren krijgt de Exchange een vaste 
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plaats in het curriculum van de derdejaars en wil de Filmacademie de workshop uitbreiden met verdere 
inhoudelijke ontwikkeling van de plannen door samenwerking met de Filmacademie in Stockholm en/of 
de National Filmschool of Denmark.  
  
Bij de vakrichting Cinematography hebben er online Q&A-gesprekken plaatsgevonden met een aantal 
grote buitenlandse ‘Directors of Photography’ (Dop’s), zoals Roger Deakins, Hoyte van Hoytema, 
Seamus McGarvy, Ben Kutchings en Nikolas Karakatsanis.   
  
Online platform ‘LuisterRijk’  
In november 2020 heeft de vakrichting Sound Design het online platform LuisterRijk gelanceerd waarbij 
iedere maand een nieuw interview met een internationale grootheid wordt gezet. De toekomstige Sound 
Designers kunnen hun vragen indienen en zo antwoord krijgen op al hun vragen. In november was de 
aftrap met Randy Thom.  
  
International classroom  
Ook aan de buitenlandse afstudeerstages van Reinwardt-studenten is abrupt een einde gekomen door 
het corona-virus. Ook konden studiereizen en trainingen in het buitenland niet doorgaan. Daar 
staat tegenover dat de internationale master Applied Museum and Heritage Studies (AMHS) in 
september 2020 van start kon gaan met een international classroom met 10 verschillende nationaliteiten. 
Door corona en het niet beschikbaar zijn van OKP-beurzen was de classroom wel minder internationaal 
dan de Master Museology voorheen. Dit kwam door de afwezigheid van studenten uit Azië en Afrika.   
  
  

• Duurzaamheid  
  
De AHK is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor haar leefomgeving en de 
mogelijke belasting van het milieu door het gebruik van gebouwen en faciliteiten. Daarom spant de AHK 
zich in om deze belasting zo veel mogelijk te beperken. Ook het energiebeleid is gericht op een continue 
verbetering van de milieuprestatie van de AHK. 
 
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%.   
  
Tweedehands materialen  
In gebouw 024 op het Marineterrein heeft de AHK het AHK LearningLab gerealiseerd.  Dit gehuurde 
gebouw is met gebruikmaking van tweedehands materialen en veel gevoel voor duurzaamheid, 
gebruiksklaar gemaakt. In het gebouw van de Breitner Academie is overgeschakeld op stadsverwarming.  
  
Duurzame en gedocumenteerde materialen  
Bij de bouw van de AHK Culture Club is gebruik gemaakt van duurzame materialen die bij toepassing 
gedocumenteerd zijn. Hierdoor kan de Culture Club indien nodig voor het grootste 
gedeelte elders wederopgebouwd worden met gebruikmaking van dezelfde materialen.  
  
Zonnepanelen  
Het gebouw van Conservatorium van Amsterdam aan de Oosterdokskade is in veel opzichten een relatief 
duurzaam gebouw: van het energielabel A en de zonnepanelen op het dak, tot de deelname aan een 
energie-opslagsysteem dat de uitstoot van CO2 fors moet reduceren. Het thema leeft ook onder de 
studentenpopulatie. Studenten vragen aandacht voor duurzaamheid en komen met verschillende ideeën 
voor verbetering. Om dit te ondersteunen was er een duurzaamheidsdag gepland waar 
de voorbereidingen al voor getroffen werden, mede door de studenten. De eerste editie zou plaatsvinden 
in maart 2020, maar is verplaatst naar een later moment vanwege de lockdown.  
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Reinwardt Academie duurzaam verbouwd  
In 2020 heeft de Reinwardt Academie een grootschalige verbouwing ondergaan. Bij de verbouwing is 
waar mogelijk gebruik gemaakt van gerecyclede en/of duurzame materialen: akoestische panelen van 
oude petflessen, hergebruik reeds aanwezige materialen, ledlampen, duurzaam hout. In de master zijn er 
presentaties en workshops geweest over klimaatverandering en verduurzaming door oa het 
Klimaatmuseum, Scheepvaartmuseum en Stichting2030    
 
Duurzaamheid in het onderwijs  
  
Bijdragen aan de aarde  
Van 29 januari tot en met 20 mei 2020 is op de Academie van Bouwkunst de 
lezingenreeks ‘Arcadian Anthropocene? georganiseerd door de drie lectoraten van de Academie van 
Bouwkunst. Veertien weken lang volgden studenten van de Academie van Bouwkunst lezingen van 
(inter)nationale sprekers. Het Antropoceen is de naam voor het huidige geologische tijdperk, waarin het 
klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van de menselijke activiteiten. De centrale vraag in 
deze lezingenreeks was hoe architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten met hun onderzoek 
en ontwerpen op een positieve manier kunnen bijdragen aan de aarde.  
  
Emotienetwerken voor duurzame stadsvernieuwing en voedselomgevingen  
De Reinwardt Academie is partner in CENTRINNO, een vierjarig Europees onderzoeksproject dat dit jaar 
van start is gegaan en gericht is op industriële historische sites die een transformatie ondergaan. 
CENTRINNO zal innovatieve strategieën, benaderingen en oplossingen voor 
stadsvernieuwingsprocessen in negen Europese steden testen en beoordelen. In deze steden wordt 
emotienetwerken als tool toegepast en doorontwikkeld.    
In onze huidige maatschappij is ongezond eten in overvloed aanwezig, waardoor er ongezonde, maar 
vooral onhoudbare eetpatronen zijn ontstaan. Het project Tipping the Balance Behavioural after effects of 
designing healthy and sustainable food environments (2020-2024) maakt gebruik van emotienetwerken 
en andere ‘research-through-design approaches’ om te komen tot gezondere en duurzamere 
voedselomgevingen.  
 
 

• Overige onderwerpen   
  
Sociale veiligheid  
In het kunstonderwijs, waarbij nabijheid, zowel mentaal als fysiek, vaak onderdeel is van het studie- en 
werkproces, vraagt een veilige studie- en werkomgeving om extra aandacht. Daarom hanteert de AHK 
een strikt beleid en zijn er uitgebreide regelingen op het gebied van integriteit en sociale veiligheid. Het 
blijvend garanderen van sociale veiligheid is een voortdurend proces, waarover met grote regelmaat 
binnen de academies gesproken wordt. In 2020 heeft de AHK een nieuwe stap gezet om de sociale 
veiligheid nog beter te bewaken door het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor 
alle nieuwe medewerkers.  In de loop van 2021 zal ook van zittende medewerkers een VOG gevraagd 
worden.   
 
De AHK in netwerken  
In het najaar 2020 is de eerste lessenserie ‘Een inclusieve leeromgeving’ voor docenten van de 
Filmacademie gestart in samenwerking met ECHO. De volgende lessenserie volgt in het voorjaar en 
najaar van 2021.  
  

• Versterking Medezeggenschapsraad  
• Studentenwelzijn  

   
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) 
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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 2020 deel uitmaakte zijn ARIAS, de 
City Deal Kennis Maken, het lectorenplatform OKWT, Het Centre of Expertise 
Creative Innovation (CoECI) en IXAnext. Ook is de AHK betrokken bij de Knowledge Mile en Campus 
Amsterdam.     
    
Met het oog op het smeden van nieuwe verbindingen is de AHK 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.    
    
Centre of Expertise Creative Innovation (CoECI)    
Het Centre of Expertise Creative Innovation is een voortzetting van het Amsterdam Creative Industries 
Network (ACIN), dat in 2013 is opgericht als Centre of Expertise van AHK, HvA en Inholland. De Gerrit 
Rietveld Academie neemt sinds 2020 deel aan CoECI. Dit Centre of Expertise wil een motor zijn voor het 
aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. De maatschappelijke vraagstukken waar we op dit 
moment voor staan laten zien dat alleen technologische innovatie niet voldoende is. Veel van de huidige 
problemen, zoals het gebrek aan grondstoffen, het misbruik van data, het dalende vertrouwen in de 
overheid, de sociale ongelijkheid en vergrijzing, zijn uitwassen van dit type innovatie. De 
maatschappelijke uitdagingen vergen een nieuwe vorm van innovatie die naast economische vooral ook 
sociale waarde creëert. Bij deze vorm van innovatie en de transitie van ons waardensysteem speelt de 
creatieve sector een cruciale rol. Door haar onderzoekende ontwerpende aanpak, zoals de mens centraal 
stellen of nieuwe werelden en visies ontwikkelen en verbeelden, is de creatieve professional in staat om 
draagvlak voor verandering te brengen.   
   
Met het oog op het realiseren van deze doelstelling heeft CoECI vijf thema’s gedefinieerd waarop 
onderzoek en projecten zullen plaatsvinden:   

• to humanise the digital society   
• to enable a sustainable way of living   
• to create a healthy human condition   
• to strengthen the creative ecosystem of the sector   
• to ensure inclusive participation     

    
Het Centre of Expertise Creative Innovation is in november 2020 gelanceerd, de eerste 
(onderzoeks)projecten staan op de agenda voor 2021.   
  
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 
van PhD-onderzoek.    
Het platform ondersteunt onderzoek op het snijpunt van de wetenschappen, kunst en andere 
praktijkgerichte disciplines: onderzoek dat alternatieve perspectieven op de complexe vraagstukken 
van vandaag geeft. Vanuit ARIAS wordt ook samengewerkt met culturele en maatschappelijke partners in 
Amsterdam, zoals Waag Society, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en Mediamatic.   
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In 2020 heeft ARIAS een nieuwe thematische lijn ontwikkeld, waarlangs onderzoek binnen de instituten 
plaatsvindt: ‘The Art of Listening to the Matter’, de kunst van het luisteren naar de materie. Binnen dit 
overkoepelende thema identificeert ARIAS drie onderdelen: archiefwerk en 
kenniscirculatie, zorgecologieën en kunstmatige intelligentie.   
   
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 Kennismaken   
De AHK neemt actief deel aan de City Deal Kennismaken binnen het door de Gemeente Amsterdam 
opgerichte platform OpenResearch Amsterdam. Op dit openbare platform delen gemeentelijke 
organisaties, kennisinstellingen en (publieke) organisaties in de metropoolregio Amsterdam hun 
onderzoek met elkaar en met het publiek. De AHK heeft in 2020 een groot deel van recent onderzoek van 
de lectoraten beschikbaar gemaakt op OpenResearch Amsterdam. Het platform zou in het voorjaar van 
2020 groots gelanceerd worden, maar door de coronapandemie is dit moment uitgesteld tot 2021. Wel 
staat de site inmiddels open voor publiek en wordt het binnen de gemeente en kennisinstellingen 
gepromoot als een bron voor relevant onderzoek voor en over Amsterdam.   
    
Knowledge Mile    
De AHK is onderdeel van de door het Amsterdam Creative Industries Network (nu Centre of Expertise 
Creative Innovation) 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 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.  
  
  

• Risico’s en onzekerheden 
 
Het jaar 2020 stond vanzelfsprekend na maart vrijwel geheel in het teken van het beheersen van de 
gevolgen van de pandemie en van het bedenken van nieuwe oplossingen voor het onderwijs. Veel kon 
online worden georganiseerd, veel praktijkonderwijs vond voortgang. De daarmee gepaard gaande 
risico’s zijn goed opgevangen doordat alle betrokkenen zich maximaal hebben ingezet en de afspraken 
rond veilig praktijkonderwijs goed zijn toegepast. De schaarbeweging die is gemaakt – online en 
praktijkonderwijs – heeft een grote wissel getrokken op medewerkers en studenten. Alleen door hun grote 
inzet en door het inzetten van extra staf kon dit worden opgevangen. Op de korte en middellange termijn 
zal de invloed van studievertraging zich nog in één à twee voortplanten. Dat zal in die jaren ook merkbaar 
zijn in de werkdruk en in de druk op de infrastructuur. 
 
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. In 
2020 is goede voortgang gemaakt met planvorming voor een dependance van het Conservatorium van 
Amsterdam en voor een unilocatie van de Nationale Ballet Academie. 
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In 2020 hebben de projecten vanuit de kwaliteitsafspraken wind onder de vleugels gekregen en is goed 
voortgang gemaakt, meestal volgens de planning. Soms is er sprake van een vertraging of aanpassing 
als gevolg van Corona. De medezeggenschap – centraal en decentraal – is goed betrokken bij de 
evaluatie en de eventuele aanpassing van de projecten. Deze projecten zijn gekoppeld aan het in 2018 
vastgestelde Strategisch Plan 2018 – 2023. In de jaarlijks risicokaart brengt het CvB de risico’s op 
verschillende terreinen in beeld.  
 
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is in verregaande mate afhankelijk van de financiering 
door de overheid en van de inkomsten uit collegegelden. De omvang van de ‘derde geldstroom’ (d.w.z. 
inkomsten uit contractonderzoek en contractonderwijs) en van commerciële activiteiten is vooralsnog 
beperkt, hoewel op dat terrein wel enkele initiatieven ontwikkeld zijn. Dit betekent dat op dit moment de 
financiële risico’s op langere termijn zich 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 coronacrisis brengt 
in ieder geval op korte termijn wel nieuwe risico’s met zich mee. In de continuïteitsparagraaf (p. 55) wordt 
hier ook uitvoeriger op ingegaan.  
 
Covid-19 
De invloed van de coronacrisis op de omvang van de instroom is, naar nu blijkt, beperkt. Dat geldt ook 
voor de samenstelling van de instroom als het gaat om EU/niet-EU. De opleidingen die hoofdzakelijk 
instroom vanuit Nederland kennen blijken op onverminderde belangstelling of zelfs groei te kunnen 
rekenen.  
 
Als gevolg van coronagerelateerde studievertraging in, met name, de laatste fase van de studie zal het 
aantal herinschrijvers tijdelijk groeien. Dat zal in de komende twee jaar tot effect hebben dat het totaal 
aantal studenten iets hoger uitkomt dan normaal.  
 
Indien de mogelijke reductie van de instroom zich toch in de categorie van de niet-EER studenten voor 
zou doen, zou het gegeven dat deze categorie niet bekostigd is, geen grote nadelige financiële 
consequenties hebben, vanwege de vervanging door andere, bekostigde, studenten vanuit de grote 
groep belangstellende aspirant-studenten. 
 
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.  
 
De AHK onderschrijft 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. 
Dit wordt onderschreven in het inmiddels gepubliceerde onderzoek in opdracht van de minister van PWC 
naar de toereikendheid van de bekostiging. 
 
Landelijk zijn de afgelopen twee jaar de aantallen nieuwe inschrijvingen 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. Behalve dat, als 
gevolg van de landelijke groei, onze relatieve positie in de bekostiging iets daalt.  
 
Instroom 
Voor de meeste opleidingen van de AHK geldt, dat de belangstelling zeer groot is, maar door landelijke 
afspraken rond instroombeperking en/of door eigen beleid de capaciteit beperkt is. De AHK staat als 
goede hogeschool bekend en we selecteren streng. 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, dit jaar zelfs en 
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groeiende belangstelling. 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.  
De systematiek van zelfbinding door de sector, een beperking van de capaciteit bij de opleidingen 
muziek, theater, dans, autonome beeldende kunst en design wordt voortgezet in de nieuwe KUO 
sectoragenda 2021 - 2025. 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 naar verwachting groot. In de 
meest recente KUO-monitor zijn daar al tekenen van te zien.  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 toenemend 
aandeel flexibiliteit en inter- 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.  
 
Op dit moment hebben de meeste opleidingen van de AHK een kwalificatie “voldoende” (de kwalificaties 
goed tot excellent worden niet meer gegeven), er zijn bij de AHK geen “onvoldoendes”. Visitatiepanels 
zijn stelselmatig zeer tevreden. 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 wordt 
de algehele studenttevredenheid gemeten. De AHK zal dat voortaan jaarlijks doen. Door middel van de 
KUO-Monitor meten we de tevredenheid van alumni. De NSE is afgelopen jaar niet afgenomen, als 
gevolg van landelijke beslissingen over de betrouwbaarheid van de data, maar is in 2021 weer worden 
georganiseerd. De uitkomsten worden in juni 2021 bekend, die zien we met vertrouwen tegemoet. 
 
Risico’s als gevolg van reputatieschade, bijvoorbeeld door de aandacht naar aanleiding van #metoo, 
worden actief opgepakt, ook extern. Voorts heeft AHK alle regelingen en gedragscodes op orde en wordt 
daar intern veel aandacht aan geschonken. Recente (voorjaar 2021) aandacht in de pers voor sociale 
veiligheid in kunsthogescholen heeft geleid tot landelijke afspraken over de aanpak van sociale veiligheid 
binnen de kunstopleidingen. De AHK doet hier vanzelfsprekend aan mee. In het najaar van 2021 worden 
al onze regelingen opnieuw getoetst en zo nodig verder aangescherpt. 
 
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. In de loop der tijd worden daar specifieke onderwerpen aan toegevoegd, zoals b.v. sociale 
veiligheid en cybersecurity. 
 
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 medewerkers 
onderzoek en de NSE. Ook wordt elke vier jaar een verzekeringsscan uitgevoerd. Deze is in 2017 
opnieuw uitgevoerd, inclusief een risicoscan op fraude. In 2022 wordt een nieuwe scan uitgevoerd. 
 
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. De nieuwe evaluaties worden gepland in najaar 2021/voorjaar 2022. 
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 
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planning- en control-cyclus 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).  
 
Onderwijs tijdens coronacrisis 
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. Op grond van de nationale regelgeving 
waren en zijn we in staat geweest dit hogeschooljaar het praktijkonderwijs grotendeels te verzorgen op 
locatie, onder handhaving van de regelgeving inzake afstand e.d. zoals opgenomen in onze eigen op 
RIVM/OCW richtlijnen gebaseerde regels en in de brancheprotocollen. 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. Zoals het nu lijkt, met de vaccinaties die veruit het grootste deel van docenten en 
studenten zullen hebben bereikt, kan het onderwijs met handhaving van enkele gedragsregels op grotere 
schaal worden hervat. Overigens zullen daarbij ook de positieve leereffecten van de covid-periode 
worden benut, zoals het gebruik van blended onderwijsvormen. 
  
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. In de 
huidige omstandigheden zal in de post-covid periode nadrukkelijk de vinger aan de pols moeten worden 
gehouden als het gaat om de positie van onze afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Aandacht voor 
ondernemendheid in het onderwijs blijft daarom 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. Zeer 
belangrijk voor de AHK is de verruiming van de diversiteit op alle vlakken: studentenpopulatie, docenten 
en staf, inhoud curriculum en werk- en studeercultuur. 
 
In 2021 maakt de AHK een begin met het inzetten van de in reserves beschikbare middelen om de 
faciliteiten voor studenten en docenten om te experimenteren en te innoveren, uit te breiden. Dan gaat 
het om nieuwe faciliteiten op het Marineterrein, om nieuwe locaties voor een deel van het CvA en voor 
het NBA, om versterking van het onderzoek, om het ontwikkelen van interdisciplinair onderwijs.  
 
De investering in het onderzoek vanuit de reserves, wordt enkele jaren achter elkaar gedaan, met het 
doel om externe financiering op gang te brengen via met name tweede geldstroom aanvragen.  
Het risico is aanwezig dat de doelstelling minder lukt dan de bedoeling is en dat het huidige niveau van 
financiering op termijn niet kan worden voortgezet. 
 
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 tenminste maandelijks met elkaar en het CvB in het Strategisch Overleg en leggen 
verantwoording af over het gevoerde academie beleid en de kwaliteit van onderwijs en 
onderzoek aan het CvB. Dit gebeurt 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/Servicebureau. Zij krijgen hiervoor 
middelen toegewezen en hebben de bevoegdheid met daartoe aangestelde professionals deze strategie 
te realiseren. 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 2020  
Bert Verveld, voorzitter  
Annet Lekkerkerker, vicevoorzitter 
Roos Eijsten, secretaris   
  
Directeuren academies en Servicebureau in 2020  
Academie van Bouwkunst – Madeleine Maaskant  
Academie voor Theater en Dans – Marjo van Schaik a.i.  
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    
  
Bestuurswissel  
Op 1 februari heeft een bestuurswissel plaatsgevonden op de Academie voor Theater en Dans. Directeur 
Jan Zoet heeft 31 januari afscheid genomen en is benoemd tot directeur bij Amare Zuiderstrandtheater in 
Den Haag. Marjo van Schaik is benoemd tot a.i. directeur. Het werven en aanstellen van een nieuwe 
directeur is vanwege Covid-19 uitgesteld tot het voorjaar 2021.  
 
  

• 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 2020 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 2020 geen verzoeken binnen in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur.  
  
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur werden in 2020 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   
  
Algemeen   
 
De Raad van Toezicht (RvT) is in 2020 vier keer bijeengeweest in reguliere vergadering en daarnaast is 
de raad bijeengeweest in het kader van een zelfevaluatie- en scholingsbijeenkomst, en in de diverse 
commissievergaderingen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen waar de Raad 
van Toezicht zich in 2020 mee bezig heeft gehouden, de commissies van de Raad van Toezicht en de 
samenstelling van de Raad van Toezicht.   
  

• Thema’s   
 
Covid-19   
Het jaar 2020 stond uiteraard voor een groot deel in het teken van de coronacrisis. Vanaf 14 maart 2020 
werden de academies gesloten en verliepen alle contacten, ook die tussen RvT en College van Bestuur 
(CvB), digitaal. Gelukkig bleek de AHK goed in staat om de overstap naar digitaal werken en online 
onderwijs snel te maken, waardoor in elk geval het deel van het onderwijs dat ook digitaal kon worden 
gegeven ondanks de sluiting van de gebouwen. Dit was het gevolg van eerder ingezet beleid op het 
gebied van digitalisering.   
Het informeel overleg tussen de voorzitter van de RvT en de leden van het CvB werd vanaf maart 2020 
geïntensiveerd van eens in de zes naar eens in de drie weken, zodat de raad steeds up-to-date werd 
gehouden van de recente ontwikkelingen. Het college heeft daarnaast de gehele raad regelmatig op de 
hoogte gehouden van de voortgang en de maatregelen die de instelling nam als gevolg van de crisis, via 
rapportages ten behoeve van de vergaderingen en via het delen van nieuwsbrieven aan studenten en 
personeel. Ook zijn crisisscenario’s met de raad besproken, bijvoorbeeld de situatie dat personen met 
cruciale functies zouden uitvallen als gevolg van besmetting met het virus.   
 
In het najaar heeft het College van Bestuur een uitgebreide rapportage corona-risicobeheersing aan de 
Raad van Toezicht gepresenteerd, waarin de risico’s op de verschillende gebieden in kaart zijn gebracht 
evenals de genomen maatregelen. De raad vond deze rapportage volledig en informatief.   
Tenslotte was de raad blij om van de accountant te vernemen dat dankzij de goed functionerende digitale 
systemen de informatievoorziening ten behoeve van de jaarstukken soepel was verlopen. Ook was 
volgens hem sprake van een goed functionerende online overlegstructuur waarmee het wegvallen van de 
informele controlestructuur op de werkvloer effectief werd ondervangen.   
De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat zich in de nabije kring van directie, bestuur en toezicht 
van de AHK gelukkig geen ernstige ziektegevallen hebben voorgedaan en ook niet onder de 
medewerkers en studenten. Wel heeft de pandemie voor veel problemen gezorgd, in het bijzonder voor 
de studenten die niet het onderwijs konden genieten waarvoor zij zich hadden ingeschreven.   
Ondanks alle moeilijkheden zijn door docenten en medewerkers grote inspanningen verricht, waardoor er 
zelfs onder deze omstandigheden een zo groot mogelijk deel van het praktijkonderwijs kon plaatsvinden. 
Dit is bewonderenswaardig.   
In het bijzonder heeft de raad grote waardering voor de inzet van het CvB, dat met grote betrokkenheid 
en inzet leiding heeft gegeven aan de organisatie onder deze moeilijke omstandigheden. Het college had 
daarbij voortdurend oog voor het welzijn van studenten en medewerkers.   
  
Het college onderhield intensief contact met de academiedirecteuren, met de collega’s in het land, met de 
Hogeschoolraad en met andere relevante stakeholders, zoals de Vereniging Hogescholen en partners uit 
het werkveld. Uit gesprekken tussen Raad van Toezicht en de Hogeschoolraad kwam naar voren dat die 
nabijheid ook door de Hogeschoolraadleden werd gewaardeerd. Ook waardeerde de raad het initiatief 
van het college tot het oprichten van het AHK Steunfonds door middel van crowdfunding, ter 
ondersteuning van studenten die door de crisis hun inkomsten waren kwijtgeraakt.   
Voor alle door de Raad van Toezicht geplande activiteiten voor 2020 die niet op een fysieke locatie 
konden plaatsvinden, is digitale vervanging gevonden. De besluitvorming van de Raad van Toezicht heeft 
in 2020 geen vertragingen opgelopen.   
  



31 
 

Diversiteit en inclusie   
Aandacht voor het vergroten van diversiteit en inclusie aan de AHK is een speerpunt in het strategisch 
plan 2018 – 2023 en heeft ook voor de Raad van Toezicht grote prioriteit. De raad steunt het college in 
de ambities op dit gebied en volgt de voortgang nauwgezet en met grote belangstelling. 
   
De raad ontvangt met regelmaat voortgangsrapportages op dit onderwerp van de vicevoorzitter van het 
College van Bestuur, tevens voorzitter van de AHK-stuurgroep Diversiteit en Inclusie. De raad neemt zo 
kennis van de voortgang, maar ook van de obstakels in de uitvoer van het beleid. Een mijlpaal in 2020 
was de door het college geïnitieerde Diversiteitsscan onder leiding van prof. dr. Karen van Oudenhoven-
van der Zee van de VU.   
De Raad van Toezicht was graag– zoals gepland – op de academiedag met studenten en medewerkers 
dieper ingegaan op het thema diversiteit en inclusie. Aangezien een dergelijke bijeenkomst zich niet goed 
leent voor een online versie, is in goed overleg besloten dit thema uit te stellen totdat fysieke 
bijeenkomsten weer binnen de regels mogelijk zijn. In plaats van de geplande academiedag voor 2020 is 
een bijeenkomst belegd tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur (zie hieronder: strategie en 
beleid).   
Een ander initiatief op het gebied van diversiteit en inclusie, is het doen plaatsvinden van AHK Circles of 
Diversity & Inclusion. Na een eerste bijeenkomst is de organisatie van deze cirkels in handen gelegd van 
een programmacommissie die bestaat uit medewerkers en studenten van verschillende academies. De 
eerste Circle werd via een livestream uitgezonden en is door een aantal leden van de raad de Raad van 
Toezicht met belangstelling bekeken. In opvolging van een van de aanbevelingen vanuit deze Circles is, 
op voorstel van het CvB, het onderwerp diversiteit en inclusie tot vast agendapunt gemaakt voor alle 
vergaderingen van de Raad van Toezicht.   
De Raad van Toezicht kijkt met spanning uit naar de conclusies van het CvB over de bevindingen van de 
kwartiermaker voor het nieuwe lectoraat Diversity in the Arts, die in 2021 beschikbaar zullen komen.   
Om de resultaten en voortgang op het gebied van diversiteit en inclusie nog inzichtelijker te kunnen 
maken, heeft de raad het college verzocht om alle uitgaven op dit gebied, zowel die uit de centrale als uit 
de decentrale begrotingen, gezamenlijk in beeld te brengen. Het College van Bestuur zal aan dit verzoek 
voldoen bij de begroting van 2022.  
  
Huisvesting   
In maart 2020 heeft de Raad van Toezicht met het College van Bestuur gesproken over de uitbreiding 
van het Conservatorium van Amsterdam in het Beatrixpark. De Raad van Toezicht heeft het voorgestelde 
budget ten behoeve van de aankoop en verbouw van de Kapel en Convict goedgekeurd. Zowel 
de huisvestingscommissie als de auditcommissie van de Raad van Toezicht hadden positief geadviseerd 
op dit voorstel van het CvB. De AHK heeft in samenspraak met de architect en Bureau Zuidas van de 
Gemeente Amsterdam de plannen verder ontwikkeld, zodat in 2021 de aanbestedingsprocedure kan 
plaatsvinden. De Raad van Toezicht hoopt dat hiermee de noodzakelijke uitbreiding van het 
conservatorium gerealiseerd zal kunnen worden.   
  
De Raad van Toezicht heeft zich er bij dit besluit terdege van vergewist dat alle betrokken partijen 
voldoende waren gehoord en hun stem is meegewogen door het College van Bestuur in de keuze voor 
deze locatie. Dit betreft enerzijds directie en medewerkers van het Conservatorium van Amsterdam en 
anderzijds Gemeente en omwonenden van het Beatrixpark (zie verder onder commissies – huisvesting).   
  
Financiën   
De Raad van Toezicht heeft de jaarstukken 2019 besproken met het College van Bestuur in 
aanwezigheid van de accountant en deze goedgekeurd. De accountant heeft een goedkeurende 
verklaring afgegeven over 2019. Het accountantsverslag 2019 is in aanwezigheid van het College van 
Bestuur met de accountant besproken. De Raad van Toezicht heeft in 2020 eenmaal besloten vergaderd 
met de accountant.   
  
De Raad van Toezicht heeft de kaderbrief voor de begroting voor 2021 met het College van Bestuur 
besproken alsmede de middelenverdeling en de hoofdlijnen van de begroting 2021. De Raad van 
Toezicht heeft na positief advies van de Hogeschoolraad de AHK-begroting voor 2021 goedgekeurd. 
Daarbij zij tevens opgemerkt dat de Hogeschoolraad heeft ingestemd met de hoofdlijnen van de 
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begroting. (Zie verder onder auditcommissie). Ook heeft het CvB de raad geïnformeerd over een door het 
ministerie van OCW gemaakte fout in de toekenning van de kwaliteitsmiddelen. Deze fout is in 2021 door 
het ministerie gecorrigeerd.   
De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de risicokaart 2020, de lange-termijn financiële risico’s 
van de AHK en de lange-termijn liquiditeitenplanning. Informatie over majeure en financiële 
beleidsvraagstukken in het kader van het gehanteerde risicomanagementsysteem en de meerjaren 
continuïteit worden behandeld in de continuïteitsparagraaf van dit jaarverslag.   
  
Kwaliteitsafspraken  
De Raad van Toezicht heeft regelmatig met het College van Bestuur gekeken naar de voortgang van de 
kwaliteitsafspraken en de invloed van de coronacrisis hierop. Het College van Bestuur heeft laten weten 
dat die invloed in 2020 beperkt is gebleven. Sommige onderdelen hebben een iets andere richting of 
inhoud gekregen, maar dit gebeurt steeds in goed overleg met de medezeggenschap. Zo zijn onderdelen 
met betrekking tot digitalisering van het onderwijs naar voren gehaald om in het kader van thuiswerken 
en online onderwijs versneld uitgevoerd te worden. Anderzijds moest de planning van het onderzoek naar 
studentenwelzijn worden aangepast omdat de voorgenomen focusgesprekken met groepen studenten op 
een fysieke locatie niet meer mogelijk waren. Er zijn alternatieve methoden bedacht om het 
studentenoordeel op te halen. Financieel lopen de kwaliteitsafspraken in 2020 in de pas. De Raad van 
Toezicht is tevreden over de voortgang.   
  
Een groot aantal van de onderwerpen van de Raad van Toezicht beschreven in deze rapportage, maakt 
in meer of mindere mate deel uit van de kwaliteitsafspraken. Doordat de onderwerpen regelmatig 
terugkeren op de agenda van de RvT blijft de raad goed op de hoogte van de voortgang.   
  
Medezeggenschap  
Mede als gevolg van de kwaliteitsafspraken is er sprake van een toegenomen werkdruk voor de 
medezeggenschap. Dit heeft de Raad van Toezicht geconstateerd naar aanleiding van de rapportages 
van de NVAO, maar ook naar aanleiding van zijn halfjaarlijks overleg met (een delegatie van) de 
Hogeschoolraad. De Raad van Toezicht is blij te constateren dat het College van Bestuur deze 
handschoen heeft opgepakt en een centraal bureau medezeggenschap heeft opgericht. Dit bureau 
verzorgt de ondersteuning van zowel de centrale als de decentrale medezeggenschap. De Raad van 
Toezicht ontving, zowel vanuit de organisatie als de medezeggenschap zelf, positieve geluiden over deze 
ontwikkeling die zich in 2021 verder zal uitkristalliseren.  
Ook is de Raad van Toezicht verheugd over het feit dat het College van Bestuur de vergoedingen van de 
medezeggenschapsleden met terugwerkende kracht heeft verhoogd - zodra dit mogelijk was op basis 
van de nieuwe cao. Daarmee liggen de vergoedingen steeds in lijn met de laatste cao. Bovendien 
hanteert het College van Bestuur voor studenten een minimum uurtarief dat hoger ligt dan het landelijk 
gemiddelde.   
Conform het reglement van de Raad van Toezicht heeft een delegatie van de raad in 2020 tweemaal een 
besloten gesprek gevoerd met een delegatie van de Hogeschoolraad. Aan de hand van deze gesprekken 
kon worden getoetst of de Hogeschoolraad zich voldoende gehoord voelt door het College van Bestuur 
en of de Hogeschoolraad door het College van Bestuur in staat wordt gesteld zijn werkzaamheden 
ongehinderd uit te voeren. Op basis van deze gesprekken heeft de Raad van Toezicht geconcludeerd dat 
dit voor beide het geval is.   
Conform het reglement is een delegatie van de Raad van Toezicht eenmaal aanwezig geweest als 
toehoorder bij een vergadering van het College van Bestuur en de Hogeschoolraad.  
  
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 AHK-breed. Waar van toepassing wordt de raad 
(vertrouwelijk) geïnformeerd over personele aangelegenheden of aangelegenheden betreffende sociale 
veiligheid.   
Daarnaast wordt de raad door het College van Bestuur geïnformeerd over alle relevante onderwerpen 
conform het informatieprotocol. In 2020 stonden onder meer de volgende onderwerpen op de agenda.   
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Onderzoek   
De Raad van Toezicht heeft met enthousiasme kennisgenomen van de oprichting van het AHK 
Research Centre. Dit is het resultaat van de inspanningen van de AHK-stuurgroep Onderzoek 
onder leiding van de voorzitter van het College van Bestuur. (Zie ook onder O&O commissie).   

  
Medewerkersonderzoek   

Het AHK-medewerkersonderzoek wordt eens in de twee jaar gehouden. De resultaten uit het 
onderzoek van najaar 2019 zijn met de raad besproken. De raad heeft naar aanleiding hiervan 
onder meer vragen gesteld over de sociale veiligheid binnen de academies en zich 
ervan vergewist dat dit onderwerp de aandacht van het college heeft. De Raad van Toezicht is 
tevreden met de hoge tevredenheid van de medewerkers van de AHK, en met het feit dat 
medewerkers aangeven voorstander te zijn van meer diversiteit in het personeelsbestand. Wel 
valt op dat bij sommige academies de respons aan de lage kant is. De raad heeft hierover vragen 
gesteld aan het college, dat in samenspraak met de betreffende directeuren een actieplan zal 
ontwikkelen ten behoeve van het verhogen van de enquêterespons bij de betreffende 
academies.   
  

Vertrouwenspersonen AHK  
De vicevoorzitter van het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht toelichting gegeven bij 
het geanonimiseerde jaarverslag van de vertrouwenspersonen van de AHK.   

  
Strategie en beleid   

Conform artikel V.2.3. van de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen ziet de Raad van 
Toezicht erop toe dat het College van Bestuur de bijdrage van strategische samenwerking met 
andere kennisinstellingen, bedrijven en overige organisaties aan de realisatie van de missie en 
de doelstellingen bevordert en bewaakt. In dit kader heeft de Raad van Toezicht de 
beleidsagenda van het College van Bestuur voor 2020-2021 besproken met het College van 
Bestuur. De raad heeft geconstateerd dat het College van Bestuur de realisatie van de missie en 
de doelstellingen bevordert en bewaakt.  
Op voorstel van het College van Bestuur is tijd die gereserveerd was voor de academiedag 2020, 
besteed aan een informele gedachtewisseling met de Raad van Toezicht over de missie en de 
doelstellingen van de AHK, met oog op het nieuwe strategisch plan. Er is daarbij speciaal 
gekeken naar de problemen als gevolg van de pandemie, maar ook naar eventuele kansen en 
mogelijkheden die de pandemie biedt voor het onderwijs en het werkveld van de toekomst.   
De Raad van Toezicht heeft in 2020 bij verschillende gelegenheden met het College van Bestuur 
gesproken over de strategie van de hogeschool ten aanzien van onderwijs, onderzoek en 
kennisvalorisatie en de daaraan verbonden risico’s, mede in het licht van een beoordeling door 
het College van Bestuur van de uitkomsten van het interne risicomanagement. Voor deze 
uitkomsten wordt hier verwezen naar de betreffende paragraaf van het bestuursverslag.   

  
Duurzaamheid   

De Raad van Toezicht heeft met interesse kennisgenomen van de 
managementreview Duurzaamheid AHK en juicht het voornemen van het College van Bestuur 
toe om in 2021 een werkgroep in te stellen die dit onderwerp verder uit zal werken.   

  
Marineterrein   
De Raad van Toezicht heeft met belangstelling kennisgenomen van de ontwikkelingen van de AHK-
activiteiten en -locaties op het Marineterrein en staat op het standpunt dat deze activiteiten voor de 
hogeschool een belangrijke en toekomstgerichte toevoeging zijn.  
  
Kunstenmonitor   

De Raad van Toezicht heeft de uitslagen van de kunstenmonitor 2018 met het College van 
Bestuur besproken en naar aanleiding hiervan enkele vragen gesteld over de inrichting van het 
ondernemerschapsonderwijs aan de AHK. Het College van Bestuur zal hierover in 2021 nader 
rapporteren aan de raad.   
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NVAO  
De raad heeft met veel genoegen kennisgenomen van de rapporten van de NVAO met betrekking 
tot de positieve beoordelingen in het kader van de instellingstoets kwaliteitszorg en de 
kwaliteitsafspraken. De kwaliteitsafspraken met de AHK zijn op 1 april 2020 door de minister 
vastgesteld. De raad heeft de aanbevelingen die het panel heeft gedaan, besproken met het 
college en heeft kennisgenomen van de interne beleidsreactie op de aanbevelingen van de 
NVAO.   

  
Bestuursdeclaraties   

De Raad van Toezicht heeft de herziene interne procedure met betrekking tot de afhandeling van 
bestuursdeclaraties door de compliance officer goedgekeurd na positief advies hierover van de 
auditcommissie. De raad heeft vastgesteld dat de interne procedure past binnen de landelijke 
regeling bestuursdeclaraties van de Vereniging Hogescholen.   

  
Internationalisering  

De Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur bevraagd op zijn beleid ten aanzien van 
onbekostigde niet-EER studenten en de wet- en regelgeving op dit gebied. Dit in het licht van de 
ambities van de AHK met betrekking tot het verzorgen van onderwijs tot op het hoogste 
internationale niveau. Het College van Bestuur heeft de vragen hierover naar volledige 
tevredenheid van de Raad van Toezicht beantwoord. De raad onderschrijft de 
internationaliseringsambities van de AHK en het gevoerde beleid.  

  
De Raad van Toezicht heeft zich gebogen over de mogelijke gevolgen van de coronapandemie 
op de instroom van internationale studenten. Alhoewel de gevolgen van de pandemie voor (de 
mobiliteit van) internationale studenten groot was, is niet gebleken dat de pandemie tot daling van 
de aanmeldingen of inschrijvingen heeft geleid. Ook er is geen invloed op het niveau van de 
instroom geconstateerd. Dat de coronapandemie grote gevolgen heeft gehad voor internationale 
studenten die in Nederland familie en een sociaal vangnet ontberen, is de raad niet ontgaan.   

  
Statutenwijziging   

In 2020 zijn alle aan de AHK gelieerde rechtspersonen voor het eerst in de jaarrekening van 2019 
geconsolideerd. Met betrekking tot het oprichten van nieuwe rechtspersonen en/of 
nevenvestigingen van de AHK, is in de statuten artikel 15, lid 1 punt h toegevoegd. Daarin is 
bepaald dat deze besluiten voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven.   

  
Bijeenkomsten   
Alle vergaderingen van de raad zijn voorafgegaan door een besloten overleg van een uur, waarin de 
Raad van Toezicht vergaderde buiten aanwezigheid van het College van Bestuur. In deze besloten 
vergaderingen stonden in 2020 onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:  
   

• De herbenoeming van de voorzitter van de RvT, dhr. J. A. Bruijn;  
• De vaststelling van het rooster van herbenoeming en aftreden;  
• De vaststelling van het remuneratierapport 2019 / 2020;  
• Voorbereiding en nabespreking van de zelfevaluatie en scholing van de RvT in 2020;   
• De voorbereiding van de werving van een nieuw lid van de RvT op voordracht van 

de Hogeschoolraad per najaar 2021;  
• Het functioneren en beoordelen alsmede de bezoldiging van de leden van het College 

van Bestuur;  
• De terugkoppeling van het halfjaarlijks gesprek met de medezeggenschap;   
• De terugkoppeling van het besloten gesprek tussen auditcommissie en accountant;   
• Het besloten gesprek tussen Raad van Toezicht en accountant bij het vaststellen van de 

jaarstukken.  
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Scholing   
Ten behoeve van de jaarlijkse scholingsbijeenkomst, heeft de Raad van Toezicht zich in 2020 laten 
bijpraten over de ontwikkelingen op het gebied van beleid voor hoger onderwijs door prof. mr. Huib de 
Jong, voormalig bestuursvoorzitter van de Hogeschool van Amsterdam.   
 
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 het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. In 2020 zijn geen bijzonderheden naar voren 
gekomen.   
Het regulier en informeel overleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en het College van 
Bestuur is na uitbreken van de coronapandemie geïntensiveerd.   
 
Tenslotte   
Naar het oordeel van de Raad van Toezicht voldoet de raad aan artikel III.4.2 van de Branchecode Goed 
Bestuur Hogescholen.  Er zijn in 2020 bij de Raad van Toezicht geen meldingen binnengekomen vanuit 
de interne geschillencommissie, de klachtencommissie ongewenst gedrag, de vertrouwenspersonen of 
de klokkenluidersregeling. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat het College van Bestuur, vanuit 
zijn visie op de maatschappelijke positie van de hogeschool, bij zijn beleid in 2020 voldoende uitvoering 
heeft gegeven aan het betrekken van stakeholders en externe belanghebbenden.   
 
  

• Commissies   
 
Conform de branchecode Goed Bestuur Hogescholen artikel III.3.4 volgt hieronder een overzicht van de 
commissies van de Raad van Toezicht, de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen 
daarvan en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. De reglementen van de vaste 
commissies (auditcommissie, remuneratiecommissie) zijn gepubliceerd op de website van de AHK.   
  
Remuneratiecommissie   
 
Herbenoeming voorzitter Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht heeft in 2020 de voorzitter van de raad, dhr. Bruijn, unaniem herbenoemd voor 
een tweede zittingstermijn van vier jaar.   
  
Benoemingsadviescommissie   
In de statuten is bepaald dat de Raad van Toezicht ten minste vijf en ten hoogste zeven leden heeft. 
Leden worden voor maximaal twee termijnen benoemd. Met het oog op het verstrijken van de tweede 
benoemingstermijn van de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht op 15 oktober 2021, heeft de Raad 
van Toezicht besloten de werving van een nieuw lid ter hand te nemen. Conform de WHW wordt dit 
nieuwe lid benoemd op voordracht van de Hogeschoolraad. De raad heeft in 2020 in overleg met de 
Hogeschoolraad een procedure vastgesteld die moet leiden tot de voordracht van een nieuw lid in 2021. 
Voor de begeleiding van deze procedure heeft de Raad van Toezicht een tijdelijke 
benoemingsadviescommissie (BAC) in het leven geroepen. Deze BAC bestaat uit de leden Menso 
(voorzitter), Bruijn en Ter Horst. 
  
Zelfevaluatie Raad van Toezicht   
De Raad van Toezicht heeft, conform de branchecode, ervoor gekozen de zelfevaluatie in 2020 uit te 
voeren onder externe begeleiding. De begeleiding is verzorgd door prof. dr. Goos Minderman. Ter 
voorbereiding op de evaluatie heeft dhr. Minderman interviews afgenomen met alle leden van de Raad 
van Toezicht, de leden van het College van Bestuur en de secretaris. De Raad van Toezicht heeft 
vastgesteld tevreden te zijn over de samenstelling van de Raad van Toezicht en de aanwezigheid van de 
vereiste competenties. Naar aanleiding van de zelfevaluatie heeft de RvT ook een aantal acties 
geformuleerd. Zo zal de RvT in het kader van het horizontaal toezicht het contact met de externe 
stakeholders van de AHK uitbreiden en zal de RvT onder leiding van mevrouw Ter Horst in 2021 een 
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toezichtvisie opstellen. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft middels een belronde de evaluatie 
van de individuele leden van de Raad van Toezicht ter hand genomen.   
 
Bezoldiging Raad van Toezicht   
De Raad van Toezicht heeft op initiatief van de auditcommissie de bezoldiging van de raad herzien. 
Gekozen is voor een bezoldiging van de voorzitter en de leden van de raad op het niveau van 55% van 
de WNT-norm voor toezichthouders in het onderwijs. Dit bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd met de 
stijging van de WNT.   
  
Evaluatie leden College van Bestuur   
De remuneratiecommissie heeft in 2020 namens de Raad van Toezicht functioneringsgesprekken 
gevoerd met de leden van het College van Bestuur. Tevens is er een gezamenlijk voortgangsgesprek 
gevoerd met beide leden van het college. Beide leden van het hebben een aanstelling van vier jaar met 
de mogelijkheid tot verlenging met een eenzelfde periode.   
  
Bezoldiging College van Bestuur   
De remuneratiecommissie heeft een voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht met 
betrekking tot de jaarlijkse salarisverhoging van de leden van het College van Bestuur. De Raad van 
Toezicht heeft het voorstel goedgekeurd. De bezoldiging van de leden van het College van Bestuur valt 
binnen de WNT Hoger Onderwijs.   
  
Auditcommissie   
 
Jaarstukken en accountant  
De auditcommissie heeft de jaarstukken over 2019 besproken met het College van Bestuur en de 
accountant. Via het accountantsverslag over 2019 heeft de accountant de commissie laten weten dat de 
pandemie in de eerste helft van 2020 dankzij de solide financiële situatie van de AHK niet heeft niet 
geleid tot materiële onzekerheden met betrekking tot de continuïteit. Ook heeft de accountant geen 
cijfermatige inconsistenties geconstateerd en zijn er geen bijzonderheden naar voren gekomen op het 
gebied van rechtmatigheid. De auditcommissie heeft geconstateerd dat de AHK ondanks corona in 
control is gebleven van de financiële processen.   
Het College van Bestuur heeft de hoofdlijnen van de begroting 2021, zoals die zijn voorgelegd aan de 
Hogeschoolraad, besproken met de auditcommissie. De Hogeschoolraad heeft ingestemd met de 
hoofdlijnen. Het College van Bestuur heeft de auditcommissie geïnformeerd over de voortgang van de 
kwaliteitsafspraken. De auditcommissie heeft naar de Raad van Toezicht zijn tevredenheid uitgesproken 
over de voortgang van de kwaliteitsafspraken.   
De auditcommissie heeft in 2020 tweemaal een besloten overleg gevoerd met de accountant: bij de 
bespreking van de jaarstukken in juni en bij de bespreking van de interim bevindingen van de accountant 
in december. De verslagen van deze besprekingen zijn besproken in het besloten deel van de Raad van 
Toezicht-vergadering. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Een jaarlijkse evaluatie van 
de accountant maakte deel uit van die besprekingen.   
 
Rechtspersonen   
De auditcommissie heeft in 2020 de bespreking van het onderzoek door het College van Bestuur naar de 
aan de AHK gelieerde rechtspersonen afgerond, en de zes resterende aan de AHK gelieerde stichtingen 
zijn in de jaarrekening van 2019 geconsolideerd. De interne afspraken over de omgang met deze 
geconsolideerde stichtingen worden in 2021 verder vastgelegd.   
De auditcommissie heeft toegezien op de afspraken met betrekking tot CvA Online van het 
Conservatorium van Amsterdam, zoals gemaakt tussen College van Bestuur en directie van CvA Online.  
 
Cybersecurity   
De auditcommissie heeft met de accountant stilgestaan bij het onderwerp cybersecurity.   
  
Huisvesting   
De auditcommissie heeft zich in 2020 gebogen over de voorstellen van het College van Bestuur voor de 
nieuwbouw / dependance voor het Conservatorium van Amsterdam en voor de Nationale Balletacademie. 
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De commissie heeft hierover in verschillende fasen positief geadviseerd aan de Raad van Toezicht 
waarbij ook de adviezen van de huisvestingscommissie zijn meegenomen.   
  
Financiële reserve en schatkistbankieren  
De auditcommissie is in 2020 door het College van Bestuur geïnformeerd over het onderzoek van de 
Inspectie inzake de reserves van hogescholen en de signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig 
publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen. Mede in dit kader heeft de auditcommissie met 
het College van Bestuur gesproken over de inzet van de reserve (deels via nieuwbouw, zie hierboven) en 
het AHK-treasurybeleid. Met het oog op de ontwikkelingen rond negatieve rente heeft het College van 
Bestuur besloten om in 2021 over te stappen op schatkistbankieren.  
De auditcommissie heeft de Raad van Toezicht positief geadviseerd over de begroting voor 2021.   
De auditcommissie heeft kennisgenomen van het tussentijds onderzoeksrapport van PwC naar de 
toereikendheid van het macrobudget, doelmatigheid van de besteding en de kosten(toerekening) in mbo, 
hbo en wo.  
 
Bijeenkomsten   
De auditcommissie heeft in 2020 vijfmaal vergaderd. Een van deze vergaderingen was een gezamenlijke 
vergadering met de huisvestingscommissie.   
 
Huisvestingscommissie   
 
Nieuwbouw   
De huisvestingscommissie heeft in 2020 geadviseerd over de plannen voor een dependance voor het 
Conservatorium van Amsterdam in Kapel en Convict in het Beatrixpark en nieuwbouw voor de Nationale 
Balletacademie. De architect voor de verbouwing van Kapel en Convict heeft tweemaal een presentatie 
gegeven aan de commissie. Het hoofd van de afdeling huisvesting van de AHK heeft de businesscase 
nader toegelicht.   
 
Bijeenkomsten  
De huisvestingscommissie heeft in 2020 tweemaal vergaderd. Een van deze vergaderingen was een 
gezamenlijke vergadering met de auditcommissie.   
 
Commissie Onderwijs en Onderzoek   
 
Onderzoeksbeleidsplan   
De O&O-commissie heeft zich in 2020 gebogen over het onderzoeksbeleidsplan van de AHK zoals dat 
onder leiding van de stuurgroep Onderzoek tot stand is gekomen. Onderdeel van het onderzoeksbeleid is 
de oprichting van een AHK Research Centre. De plannen hiervoor zijn aan de commissie gepresenteerd 
door lector Hester Dibbits en hoofd van het AHK Research Centre Stella Blom. De commissie juicht de 
ontwikkeling van het AHK Research Centre, dat bijdraagt aan focus en slagkracht voor het onderzoek 
binnen de verschillende disciplines en lectoraten van de AHK, toe.   
 
Curriculumvernieuwing   
De O&O-commissie heeft zich, in aanwezigheid van dhr. Van Huis, laten informeren over de 
curriculumvernieuwing aan de Reinwardt Academie door het College van Bestuur en de directeur van de 
Reinwardt Academie, Nel van Dijk. De commissie steunt deze ontwikkeling die de aansluiting op het 
werkveld moet verbeteren van harte.   
 
Bijeenkomsten   
De O&O-commissie heeft in 2020 tweemaal vergaderd.  
  
Tenslotte   
De Raad van Toezicht dankt het College van Bestuur, medewerkers, docenten en alle andere 
betrokkenen voor hen enthousiasme en inzet voor de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. In dit 
uitzonderlijke jaar hebben zij er gezamenlijk voor gezorgd dat, ondanks alle obstakels, onderwijs van 
hoge kwaliteit gegeven kon blijven worden.   
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• Samenstelling van de Raad van Toezicht   
 
Raad van Toezicht   
Jan Anthonie Bruijn (voorzitter)   
Eltje de Klerk (vicevoorzitter)   
Guusje ter Horst  
Tamara Monzón   
Paul van Maanen   
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   
 
Huisvestingscommissie   
Edwin van Huis (voorzitter)  
Clayde Menso   
  
Remuneratiecommissie   
Eltje de Klerk (voorzitter)  
Jan Anthonie Bruijn   
  
Tijdelijke benoemingsadviescommissie   
Clayde Menso (voorzitter)  
Jan Anthonie Bruijn   
Guusje ter Horst   
  
Secretaris Raad van Toezicht   
Roos Eijsten   
  
Hoofd- en nevenfuncties 2020  
Conform de Branchecode goed bestuur hogescholen volgt hieronder informatie over de hoofdfunctie van 
elk lid van de raad van toezicht, alsmede vermelding van de nevenfuncties voor zover deze relevant zijn 
voor de vervulling van de taak als lid van de raad van toezicht, waaronder in elk geval bestuursfuncties in 
het onderwijs en andere toezichthoudende taken. 
  
Jan Anthonie Bruijn  
Hoofdfunctie 
Hoogleraar Immunopathologie Universiteit Leiden  
 
Nevenfuncties  
Lid Comité van Aanbeveling, Medische Faculteit der Leidse Studenten 
Lid Comité van Aanbeveling St. Socrates Leiden ter ondersteuning van studenten 
Voorzitter Stichting Orgel Groot Auditorium Academiegebouw, Universiteit Leiden 
lid curatorium Prof. Mr B.M. Teldersstichting 
lid Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte 
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 
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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 
lid Comité van Aanbeveling Model European Parliament 
lid Hoogeschoolraad/Erasmus Trustfonds, Erasmus Universiteit Rotterdam 
lid Raad van Advies Carnegie Stichting Vredespaleis, Den Haag 
voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal 
lid Comité van Aanbeveling De Westerkerk Cultuurcentrum Enkhuizen 
lid Comité van Aanbeveling Leo Smit Stichting, Amsterdam 
 
  
Eltje de Klerk  
Hoofdfunctie  
Eigenaar Alpha Adviseurs en projectmanager bij BMC Advies  
  
Nevenfuncties 
Juryvoorzitter Nationale Evenementprijzen  
  
Guusje ter Horst 
Hoofdfunctie  
Eigenaar Ter Horst Agency 
  
Nevenfuncties  
Vice-voorzitter Raad van Commissarissen woonstichting de Key 
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Consumentenbond 
Lid Raad van Commissarissen Shell Nederland 
Bestuursvoorzitter Sectorraad Paarden 
Mede-eigenaar OnderstebovenAdvies 
  
Tamara Monzón  
Hoofdfunctie  
Managing partner NewDawn 
  
Nevenfuncties  
Bestuurder BpfBOUW 
Vicevoorzitter Uber Payments B.V. 
Vicevoorzitter Assurant Europe Insurance 
Lid Raad van Commissarissen CED 
   
Clayde Menso  
Hoofdfunctie  
Directeur Amerpodia BV 
  
Nevenfuncties  
Lid van de Raad van Toezicht van Het Nationale Theater in Den Haag 
Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Jongerencultuurfonds Amsterdam 
Lid van de Benoeming en adviescommissie van de Raad voor Cultuur 
Voorzitter jury Kees Holierhoek Scenarioprijs 
Voorzitter jury Black Achievement Award  
  
Edwin van Huis  
Hoofdfunctie  
Directeur Naturalis  
  
Nevenfuncties  
Lid Raad van Commissarissen SURF 
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Medebestuurder Japanmuseum Sieboldhuis 
Member of the Board of the International Barcode of Life   
  
 
Paul van Maanen  
Hoofdfunctie  
Zelfstandig adviseur, interim-manager en coach 
  
Nevenfuncties  
Lid Programmaraad Vilans 
Lid Raad van Advies Sardes 
Lid Raad van Toezicht LFB 
Lid adviesraad Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) 
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Rapportage Hogeschoolraad 2020  
 
Inleiding 
De coronamaatregelen maakten van 2020 ook voor de Hogeschoolraad een uitdagend jaar. Niet alleen 
de vorm van de vergaderingen veranderde vanaf maart in ‘altijd online’, maar de coronamaatregelen 
drukten ook hun stempel op de inhoud van de onderwerpen die langskwamen. Desalniettemin is 
gebleken dat goed overleg mogelijk was over alle uitdagingen die langskwamen en dat het mechanisme 
van medezeggenschap binnen de AHK, zij het in aangepaste vorm, doorgang kon vinden. Je zou zelfs 
kunnen zeggen dat vanuit de stevige fundering van de medezeggenschap binnen de AHK ook innovaties 
ontstonden onder druk van de coronacrisis zoals de komst van een Coronawerkgroep. Daarnaast kreeg 
de professionalisering van de medezeggenschap binnen de AHK door de komst van het Bureau 
Medezeggenschap een enorme impuls.  
  
Organisatie van de medezeggenschap binnen de AHK 
In de medezeggenschapsorganen binnen de AHK zijn studenten en personeel gelijk vertegenwoordigd. 
Naar analogie van de organisatie binnen de zeggenschap, de bestuurlijke structuur van de AHK, zijn in 
het medezeggenschapsreglement de advies- en instemmingsbevoegdheden toebedeeld aan de 
Opleidingscommissies (OC), de decentrale raden (AR en DR) 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. 
Organisatiegraad en ondersteuning van AR en OC waren tot medio 2020 per academie georganiseerd, 
maar vanaf september 2020 is hierin verandering gekomen door de start van Bureau Medezeggenschap, 
dit wordt in het volgende verder toegelicht. Ook de ondersteuning van de HR en de DR SB werd vanaf 
het najaar gefaciliteerd vanuit het nieuwe Bureau Medezeggenschap dat is ondergebracht in het 
Servicebureau. 
  
Samenstelling Hogeschoolraad 
De HR heeft, inclusief voorzitter en vicevoorzitter, veertien leden: zeven studenten en zeven 
personeelsleden. Ieder van de zes academies wordt vertegenwoordigd door één student en één 
personeelslid van de betreffende academie. Daarnaast is er één personeelslid voor het Servicebureau en 
één student die de gehele AHK-studentenpopulatie vertegenwoordigt. Uit hun midden zijn een voorzitter 
en een vicevoorzitter gekozen, die als dagelijks bestuur verantwoordelijk zijn voor (tussentijdse) 
beslissingen in naam van de HR. De ambtelijk secretaris en, sinds het najaar van 2020, het hoofd bureau 
medezeggenschap ondersteunen respectievelijk adviseren het dagelijks bestuur van de Hogeschoolraad. 
  
Dagelijks bestuur:  
Voorzitter: Noa Bawits (student RWA) tot 01-09-2020 
Voorzitter: Job Rodenburg (personeelslid SB) per 01-09-2020  
Vicevoorzitter: Job Rodenburg (personeelslid SB) tot 01-09-2020 
Vicevoorzitter: Lynn Leeneman (student CvA) per 01-09-2020  
Ambtelijk secretaris: Eleonora van Vloten tot 1-12-2020, John van Harten vanaf 1-12-2020. 
Vanaf 1 december 2020 is met de komst van Bureau Medezeggenschap de ambtelijk secretaris niet 
langer lid van het dagelijks bestuur. Vanuit Bureau Medezeggenschap wordt vanaf najaar 2020 de gehele 
medezeggenschap op de AHK ondersteund. De rol van het Bureau is verderop toegelicht.  
De samenstelling van de HR was in het jaar 2020 als volgt: 
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Leden: 
  

Servicebureau 
  
Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten 

Job Rodenburg Personeelslid   
Felicia Koolhoven 14de lid Tot 1-12-2020 

Ariadna Rubio Lleó 14de lid Per 1-12-2020 

Academie voor Theater en Dans Marina Moolhuijzen Personeelslid   

 Parisa Madani 
Studentlid Per 01-09-

2020 

Academie van Bouwkunst 
Jasja Arian Personeelslid   

vacant 
Studentlid Per 01-11-

2019 

Breitner Academie 
  

Anne Ten 
Bruggencate 

Personeelslid Tot 01-09-
2020 

Janneke Alink Personeelslid Per 01-09-
2020 

Andrea Simal Busto Studentlid   
Conservatorium van Amsterdam John Koslovsky Personeelslid   

  Lynn Leeneman 
Studentlid Per 01-09-

2020 

Nederlandse Film Academie 
  
  
  

Michel Schöpping 
Personeelslid Tot 01-06-

2020 

Elvira Pouw 
Personeelslid Per 01-09-

2020 

Felicia Koolhoven 
Studentlid Tot 01-09-

2020 

Melissa Opti 
Studentlid Per 01-12-

2020 

Reinwardt Academie 
Brigitte Mesquita Personeelslid   
Lois Tonen Studentlid   

  
Verkiezingen 
De kiescommissie binnen de HR organiseert twee keer per jaar verkiezingen in samenwerking met de 
afdeling Communicatie binnen het Servicebureau. Tijdens deze verkiezingen in het voorjaar en in het 
najaar wordt actief geworven voor alle vacante plekken in de HR op de relevante academies of indien van 
toepassing op het Servicebureau. Doordat sommige leden tussentijds de raad hebben verlaten, is de 
raad niet het hele jaar compleet geweest. De studentplek voor de Academie van Bouwkunst is helaas het 
hele jaar 2020 vacant gebleven, ondanks dat hiervoor dus twee keer een verkiezingscampagne heeft 
plaatsgevonden.  
  
Bezoldiging en training 
De leden van de medezeggenschap ontvangen een vergoeding die is vastgelegd in aparte 
faciliteitenregelingen: één voor de HR, één voor de AR/DR SB en één voor de OC. Deze zijn gebaseerd 
op de cao-hbo. In het kader van de aanbevelingen uit het Advies Versterking Medezeggenschap van 
voorjaar 2020 is de vergoeding aan het eind van 2020 met terugwerkende kracht vanaf april 2020 
verhoogd voor de HR en de AR’en, in lijn met de aanpassingen in de cao-hbo. Voor de DR SB is de 
vergoeding gelijk gebleven, waarbij ook vanuit de DR bevestigd is dat de bestaande vergoeding volstond 
in relatie tot de tijdsbesteding. Voor de OC’s is in de cao van 2020 geen aanpassing doorgevoerd, maar 
wel ruimte gelaten voor aanpassing door de hogescholen zelf. De AHK hanteerde sinds 2019 hierbij een 
systeem waarbij per academie de te besteden uren afgesproken en bijgehouden werden en achteraf 
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uitbetaald. Over dit mechanisme is afgesproken, eveneens in 2019, dat dit te zijner tijd geëvalueerd zou 
worden. Eind 2020 is afgesproken dat dit in het voorjaar van 2021 zal gebeuren. 
  
De leden van de HR hebben in het najaar een training gevolgd die gefaciliteerd werd door het externe 
bureau TAQT over de WHW en de organisatiestructuur van de AHK. Vanwege de coronamaatregelen 
moest de training dit jaar helaas online plaatsvinden. Desalniettemin is de training door de leden als zeer 
nuttig ervaren. 
  
Overleg en werkstructuur 
Het dagelijks bestuur van de HR vergadert wekelijks samen met de ambtelijk secretaris en sinds de 
zomer van 2020 ook met het nieuwe hoofd bureau medezeggenschap. Verder zijn de vergadermomenten 
van de HR georganiseerd in een vijftal cycli verdeeld over het jaar. In iedere cyclus vergadert de volledige 
HR één keer formeel met het CvB, dit is de zogenoemde overlegvergadering. Iedere cyclus kent verder 
een vast stramien. Zij begint met een interne vergadering die in principe geen agenda heeft. Twee keer 
per jaar, in het voorjaar en in het najaar, begint de vergadercyclus met een zogenoemde gezamenlijke 
medezeggenschapsvergadering. In deze twee gezamenlijke vergaderingen ontmoet de HR 
vertegenwoordigers van alle andere medezeggenschapsraden binnen de AHK en worden thema’s 
geagendeerd die voor de hele medezeggenschap binnen de AHK van belang zijn. In het bijzonder wordt 
op de gezamenlijke vergaderingen stilgestaan bij de begrotingscyclus en de voortgang binnen de 
kwaliteitsafspraken. 
  
De eerste interne vergadering van een cyclus wordt gevolgd door het vooroverleg tussen DB van de HR 
en het CvB. In dit vooroverleg worden de vergaderpunten voor de overlegvergadering later in die cyclus 
vastgesteld. Tevens worden aan beide kanten ‘de horloges gelijk gezet’ voor wat betreft stukken die van 
beide kanten nog aangeleverd dienen te worden teneinde op tijd besproken te kunnen worden. Na dit 
vooroverleg vindt een interne vergadering plaats over deze punten, meestal twee weken later gevolgd 
door de overlegvergadering met het CvB.  
  
Contact met de Raad van Toezicht 
Twee keer per jaar heeft de HR een officieel treffen met een afvaardiging van de Raad van Toezicht, één 
keer in het voorjaar en één keer in het najaar. In het najaar van 2020 deed zich de bijzondere 
omstandigheid voor dat bekend werd dat het RvT-lid dat destijds was voorgedragen door de 
Hogeschoolraad, in 2021 de RvT zal verlaten. Eind 2021 bereikt dit lid namelijk het eind van haar tweede 
termijn van 4 jaar. Daarom is eind 2020 begonnen met het zetten van de piketpaaltjes voor de procedure 
van voordracht voor een nieuw RvT-lid. De Hogeschoolraad zal hierbij nadrukkelijk het voortouw mogen 
nemen bij de opstelling van het profiel, de werving, selectie, en de voordracht van het nieuwe RvT-lid in 
de zomer van 2021. Bij de werving en selectie zal de Hogeschoolraad ondersteund worden door een 
nader te bepalen extern bureau gespecialiseerd in werving en selectie voor dergelijke rollen. 
  
Coronawerkgroep  
Het jaar 2020 stond, helaas, in het teken van coronamaatregelen in het onderwijs. Ook de 
medezeggenschap moest zich neerleggen bij de maatregel dat vanaf maart uitsluitend nog online 
vergaderd werd. Om de lijnen tussen het CvB en de medezeggenschap kort te houden, juist in een 
periode dat er nauwelijks of geen informele contacten waren, werd het driewekelijkse corona-overleg in 
het leven geroepen. Vanuit de HR zat de Coronawerkgroep, een representatie van studenten en 
medewerkers uit de HR, virtueel aan tafel met het CvB. Lief en vooral leed konden hier gedeeld worden, 
evenals laatste nieuwtjes over ontwikkelingen, de politieke lobby, en te verwachten nieuwe maatregelen 
of versoepelingen op bijvoorbeeld een volgend persmoment van de regering. Voor de hogeschoolraad 
was het buitengewoon prettig om op deze manier laagdrempelig over alle beslommeringen in coronatijd 
van gedachten te wisselen met het CvB. Meer dan ooit werd duidelijk hoezeer de zeggenschap en de 
medezeggenschap samen ‘in de modder’ stonden om te zorgen dat onderwijs door kon gaan te midden 
van alle sociale en maatschappelijke uitdagingen.  
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Versterking medezeggenschap 
Begin 2020 ontving de AHK het eindrapport van de NVAO ten aanzien van de in 2019 gehouden 
Instellingstoets waarin de NVAO onder andere adviseert om de (decentrale) medezeggenschap te 
versterken. Naar aanleiding hiervan nam de HR het initiatief om de gehele medezeggenschap te 
betrekken bij het opstellen van een advies. In het advies stond de vraag centraal op welke manier de 
medezeggenschap bij de AHK versterkt zou kunnen worden. 
  
In mei gaf de gehele medezeggenschap haar akkoord aan het door Jasper Groen van TAQT 
samengestelde rapport Advies Versterking medezeggenschap AHK én opdracht aan de Hogeschoolraad 
(HR) om dit rapport namens de gehele medezeggenschap in te dienen en te bespreken met het College 
van Bestuur (CvB). 
  
In juni 2020 bereikten HR en CvB overeenstemming over de voorwaarden en eisen waaraan dit bureau 
moest voldoen en werd besloten een centraal bureau medezeggenschap, dat de gehele 
medezeggenschap zou gaan ondersteunen, op te richten. Vanwege de onafhankelijke rol die de 
medezeggenschap dient te vervullen werd besloten dit bureau organisatorisch onder te brengen in het 
Servicebureau. 
  
In september werd Eleonora van Vloten benoemd tot hoofd Bureau Medezeggenschap (BMZ) en 
adviseur medezeggenschap. Zij kreeg opdracht om BMZ in te richten conform wat HR en CvB 
overeengekomen waren en de sollicitatieprocedure voor nieuwe ambtelijk secretarissen te starten. Vanaf 
december ondersteunden vier ambtelijk secretarissen (Ellen van Haeringen, John van Harten, Wouter 
van den Broek en Yannou Tamis) vanuit BMZ alle academieraden en opleidingscommissies van de AHK 
alsmede de Hogeschoolraad en de Dienstraad. Met de indiensttreding van John van Harten als ambtelijk 
secretaris HR, werd de functie van Eleonora van Vloten als ambtelijk secretaris beëindigd en werd 
besloten dat de ambtelijk secretaris HR niet langer deel uitmaakt van het dagelijks bestuur van de 
Hogeschoolraad, maar dat dit voortaan bestaat uit de voorzitter en vicevoorzitter van de raad. 
  
Werkgroepen en commissies  
De HR kent drie vaste commissies, te weten: De commissie Beleid, de commissie Financiën en de 
commissie Communicatie. Daarnaast wordt ten tijde van verkiezingen voor HR-posities altijd een 
Kiescommissie in het leven geroepen. Naast deze commissies is de HR afgelopen jaar ook in 
werkgroepverband samengekomen. Eerder werd al de Coronawerkgroep vermeld. Daarnaast waren er 
de volgende tijdelijk geformeerde stuurgroepen: 

- de stuurgroep Informatieplan: in dit kader is een concept van het informatieplan gepresenteerd en 
besproken met twee leden van de HR. De verdere ontwikkeling van het plan tot het moment dat 
het ter instemming wordt ingebracht zal in 2021 plaatsvinden. 

- de stuurgroep Personeelsbeleid: er zijn twee concept versies van het nieuwe 
Personeelsbeleidsplan besproken met twee leden van de HR waarbij feedback werd genoteerd 
en meegenomen door, en de tweede keer naar, de afdeling P&O. Ook van dit plan kon in 2020 
helaas nog geen definitieve versie voorgelegd worden aan de medezeggenschap ter instemming. 

- de stuurgroep Diversiteit: er werd een plek gecreëerd voor de HR aan de virtuele tafel om deel te 
nemen aan de instellingsbrede stuurgroep Diversiteit die maandelijks bij elkaar komt en bestaat 
uit een selectie van bestuurders en stafmedewerkers van het Servicebureau. De HR was 
tevreden met deze mogelijkheid om zo op de eerste rij te zitten bij de bestuurlijke besprekingen 
over dit belangrijke thema. 

  
Selectie van onderwerpen 
In deze terugblik verdienen een aantal onderwerpen speciale aandacht, die worden in het volgende wat 
uitgebreider behandeld. Het gaat hierbij met name om onderwerpen die zich over de jaargrenzen 
bewegen, of die in meerdere vergadercycli zijn teruggekomen, te weten: 

- Kwaliteitsafspraken 
- Taalbeleid 
- Thuiswerkvergoeding 
- Begroting 2021 
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- Diversiteit en inclusie 
- Aanpassing fietsregeling 

  
Kwaliteitsafspraken 
De HR zal in 2022 namens de gehele medezeggenschap op de AHK, verslag doen aan de NVAO over 
haar betrokkenheid bij de voortgang en evaluatie van de Kwaliteitsafspraken. Op 8 juni is in dit kader een 
uitgebreide schriftelijke rapportage opgesteld vanuit het CvB over de stand van zaken van alle 
gezamenlijke projecten in het kader van de kwaliteitsafspraken. De systematiek en het SMART-format 
van de rapportage was in de eerste cyclus van het jaar ingeleid en uitgelegd door de coördinator 
kwaliteitsafspraken Renske de Groot. Jammer was dat de stukken na de in april afgesproken deadline 
voor de cyclus in juni zijn ontvangen. Hierdoor konden ze niet meer in de cyclus van juni worden 
behandeld en was het eerste evaluatiemoment van de Kwaliteitsafspraken formeel te laat, namelijk pas in 
de vergadering van 6 oktober.  
  
Voorts waren de kwaliteitsafspraken en in het bijzonder de projecten die mochten worden gefinancierd 
vanuit de vrijgekomen gelden binnen de academies gespreksonderwerp tijdens de halfjaarlijkse 
gemeenschappelijke medezeggenschapsvergadering op 3 november.  
  
In de memo van het CvB uit april aan alle directies werd gecommuniceerd dat de medezeggenschap op 
academieniveau de mogelijkheid werd geboden om vanaf 2020 aanvullende projecten voor te dragen of 
succesvol lopende projecten uit te breiden. Hiervoor is in totaal € 400.000,- per jaar beschikbaar met 
ingang van 2021. Dit budget was naar rato van het aandeel van de verschillende academies in de 
middelenverdeling als volgt verdeeld:  
  

ATD € 120.000 
AvB € 19.000 
BA € 17.000 
BA-MKE € 2.000 
CvA € 146.000 
NFA € 61.000 
RWA € 35.000 

  
De meeste AR’en waren door hun directie betrokken bij dit proces en waren al eerder begonnen met het 
maken van plannen. Van de Academieraad Breitner Academie-Master Kunsteducatie (BA-MKE) was 
niemand aanwezig op de vergadering dus voor hen kon dit niet geverifieerd worden. De AvB was helaas 
de enige academie waar op het moment van de vergadering de dialoog over de projecten nog niet was 
gestart. De najaarsrapportage en begrotingen waren laat ontvangen en er leek sprake van verstoringen in 
de communicatie. Afgesproken werd om dit met alle betrokkenen op te pakken in het begin van 2021 om 
ook hier het proces weer in het gareel te krijgen. 
  
De gouden route was dat de medezeggenschap zelf met voorstellen kwam voor de besteding van de 
extra vrijgekomen gelden en dit voorlegde aan de directie van de desbetreffende academie. Maar in een 
aantal gevallen werd ook de zilveren route bewandeld waarbij vanuit directie en management van de 
academie de voorstellen werden gedaan en voorgelegd aan de medezeggenschap om zo te komen tot 
overeenstemming.  
  
Op basis van alle aangeleverde input vanuit de academies over het proces rondom de 
kwaliteitsafspraken waren de bevindingen over het algemeen positief. De uitgebreidere evaluaties zullen 
pas in het voorjaar van 2021 beschikbaar komen en dan meegenomen moeten worden in het jaarverslag 
over 2021. 
  
Verder was vermeldenswaard dat op 8 oktober online het certificaat van de Instellingstoets Kwaliteitszorg 
werd uitgereikt in navolging van de positieve beoordeling van de Instellingstoets Kwaliteitszorg. De 
uitreiking van het certificaat was de bekroning, zoals ook tijdens de online meeting werd gememoreerd, 
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van een lange en intensieve periode van samenwerking tussen CvB en centrale medezeggenschap. De 
HR heeft in deze periode in een buitengewoon open en transparante vorm mee kunnen lezen en denken.  
  
Bijzonder was dat nog tijdens de bijeenkomsten met de NVAO gemeld kon worden dat de facilitering van 
de medezeggenschap en de structuur van de ondersteuning aangepakt was. Een aantal van die 
wijzigingen in structuur en ondersteuning waren eind 2020 al direct effectief, zoals tot uiting is gekomen in 
de start van het bureau medezeggenschap. 
  
Taalbeleid 
Over het taalbeleid was het laatste woord ook in 2020 nog niet gezegd. Helaas was het nieuwe 
wetsvoorstel Wet Taal en Toegankelijkheid nog steeds niet gepasseerd in de Eerste Kamer, waardoor 
het immer nog ontbrak aan een duidelijk kader van overheidswege. Het CvB had aangegeven aan te 
willen sluiten op deze nieuwe wet. De nieuwe wet zou onder meer de volgende zaken regelen: 

- Taalkeuze ‘Nederlands, tenzij’ afhankelijk van de specifieke aard, inrichting of kwaliteit van het 
onderwijs waarbij meertaligheid volgens OCW ook een optie is; 

- Een inspanningsplicht voor het bevorderen van Nederlandse uitdrukkingsvaardigheid voor niet-
Nederlandstalige studenten; 

- Een instemmingstoets bij de NVAO in geval van anderstalig onderwijs; 
- In plaats van een gedragscode dient een instelling zelf een eenduidig en gemotiveerd taalbeleid 

op te stellen. 
In afwachting van de Wet Taal en Toegankelijkheid was er in de medezeggenschap wel veel behoefte 
aan nieuwe afspraken over de taal en communicatie van de medezeggenschap. De voertaal was officieel 
nog steeds Nederlands. Maar het reeds gehanteerde parallel taalgebruik tijdens vergaderingen riep in de 
praktijk toch problemen op, omdat er veel ‘lost in translation’-misverstanden live ontstonden en er ook 
veel tijd verloren ging door het over en weer vertalen. Sommige opleidingscommissies werkten vrijwel 
uitsluitend in het Engels en werden hierin ook op basis van afspraken ondersteund door BMZ. Maar door 
het ontbreken van instellingsbrede kaders voor deze nieuwe situaties was niet duidelijk wat de afspraken 
voor de hele medezeggenschap waren. Omdat ook de HR wil voldoen aan de vraag om inclusief te zijn 
op het gebied van taal, zullen er nadere mogelijkheden voor vertaling en taaltraining geboden moeten 
worden. Deze kwestie was helaas nog niet in 2020 opgelost maar bleef wel op de agenda staan.  
  
Thuiswerkvergoeding 
Hoewel een groot deel van het jaar 2020 door stafmedewerkers vanuit huis werd gewerkt vanwege de 
coronamaatregelen, is nog het hele jaar aan alle medewerkers die hier recht op hadden, de 
reiskostenvergoeding doorbetaald. De kosten die medewerkers hadden aan voorzieningen thuis, werden 
zo impliciet gecompenseerd door de doorlopende reiskostenvergoeding. Wettelijk gezien was een en 
ander geregeld in de tijdelijke WKR-vrijstelling tot 1 januari 2021. Hierdoor ontstond er echter een 
ongelijkheid voor medewerkers die binnen de 5 kilometer-zone van hun werk woonden, en zo geen recht 
hadden op een reiskostenvergoeding maar ook geen onkostenvergoeding ontvingen voor de kosten die 
zij hadden vanwege het thuiswerken. In november 2020 is daarom uiteindelijk besloten om aan de 
medewerkers die vanaf half maart in dienst waren en de medewerkers die binnen de 5 kilometer-zone 
wonen een eenmalige thuiswerkvergoeding uit te betalen. 
  
Daarnaast heeft de AHK haar verantwoordelijkheid genomen als werkgever in het faciliteren van het 
thuiswerken door het beschikbaar stellen van voorzieningen waar nodig. Op basis van maatwerk kon een 
afzonderlijke medewerker zo worden voorzien van meubilair zoals een stoel of tafel op basis van gehuurd 
materiaal dat voldoet aan de geldende arbo-eisen. Tevens werd voorzien in een laptop en een 
telefonievoorziening via het AHK-account en konden waar nodig kleine hulpmiddelen verschaft worden.  
  
Aan het eind van het jaar werd ingestemd met het voorstel om vanaf 1 januari de doorbetaling van de 
reiskostenvergoeding op te schorten en te vervangen door een thuiswerkvergoeding in combinatie met de 
mogelijkheid noodzakelijke reizen apart te declareren.  
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Begroting 2021 
De HR is net als altijd in recente jaren goed betrokken geweest bij de begroting van de AHK. De 
kaderbrief werd op tijd voorgelegd en de leden van de commissie Financiën werden zorgvuldig 
meegenomen in de afwegingen. Alle vragen van de commissie Financiën werden beantwoord en zo kon 
ingestemd worden met de Hoofdlijnen Begroting 2021 op 6 oktober 2020. Duidelijk werd dat er de 
komende jaren flink geïnvesteerd zal worden in onderzoek, bijvoorbeeld middels het AHK Research 
Centre. Daarnaast hebben de buitenlandse nieuwe studenten die hebben afgezegd niet geleid tot minder 
inkomsten, omdat de plekken ingevuld konden worden door Nederlandse studenten.  
  
In de adviezen vanuit de academies en het Servicebureau rondom het bespreken van de 
najaarsrapportages en de begroting was de rode draad dat de medezeggenschap goed betrokken was 
en meegenomen is door directie en management. Een paar bevindingen uit het proces waren wel dat 
sommige medezeggenschapsraden inhoudelijk onvoldoende op de hoogte waren van de details waarop 
te letten bij de beoordeling van dergelijke stukken. Een goed voorbeeld om hiermee om te gaan was 
zoals op de Reinwardt Academie werd toegepast, namelijk het organiseren van een training specifiek 
hiervoor. Op 1 academie is het overleg helaas niet goed verlopen, en dit is gesignaleerd aan het CvB om 
ter verbetering op te pakken in het nieuwe jaar omdat dit ook heeft geleid tot issues bij het invullen van de 
kwaliteitsafspraken, zie ook onder dit kopje. 
  
Procesmatig is aan beide kanten wel geconstateerd dat de planning van stukken rondom de 
begrotingscyclus in combinatie met de medezeggenschap altijd krap is. Hoewel de commissieleden altijd 
goed bijgepraat zijn, is de Begroting zelf vaak pas kort voor de vergadering beschikbaar. In goed overleg 
zal volgend jaar gekeken worden of hierin meer ruimte gecreëerd kan worden.  
  
Diversiteit en inclusie 
Via de deelname aan de stuurgroep Diversiteit zoals eerder vermeld heeft de medezeggenschap ook 
inspraak bij dit belangrijke thema. In het kader van inclusie is op een aantal 
medezeggenschapsvergaderingen ook gesproken over het taalbeleid in de medezeggenschap en in het 
bijzonder tijdens vergaderingen. De leden van de HR die deelnemen in de stuurgroep zullen nadrukkelijk 
meekijken met dergelijke aspecten in de beleidsvorming rond deze thema’s en hun stem laten horen. De 
HR was verheugd dat de leden zich in de stuurgroep Diversiteit om redenen van inclusie ook in het 
Engels kunnen uiten, hetgeen ook in de lijn ligt met het taalbeleid zoals in de praktijk toegepast in de 
medezeggenschap. 
Voorts zal in het kader van de kwaliteitsafspraken een diversiteitsscan worden uitgezet in lijn met de 
aanbeveling uit de ITK. De eindrapportage die wordt uitgesplitst naar de academies en het Servicebureau 
wordt pas begin volgend jaar verwacht. 
  
Aanpassing Fietsregeling  
In de cyclus van oktober is het CvB gevraagd na te denken over een nieuwe fietsregeling in aansluiting 
op de fiscale mogelijkheden die er zijn vanaf 1 januari om bijvoorbeeld ook een ‘fiets van de zaak’ aan te 
bieden aan werknemers. Betoogd werd door de HR dat een actualisering van de fietsregeling ook past 
binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de AHK. Immers het stimuleren van fietsgebruik zou kunnen 
dienen ter vervanging van reizen in andere en minder milieuvriendelijke vervoermiddelen en zo leiden tot 
het reduceren van de carbon footprint van de AHK en haar medewerkers. Hoewel het niet gelukt is om 
het verzoek van de HR in 2020 te behandelen, is meteen in de eerste cyclus in januari 2021 een nieuwe 
fietsregeling aangeboden met daarin een hoger aftrekbaar fiscaal bedrag dat past bij de huidige markt 
van langere-afstandsfietsen en E-bikes. Hiermee ontstond een stimulans richting duurzaamheid en een 
goed alternatief voor het gebruik van openbaar vervoer in een tijd dat dit vanwege coronamaatregelen 
ook minder wenselijk was. 
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Volledige lijst van onderwerpen 2020 
In aanvulling op de uitgelichte bijzondere onderwerpen is in het volgende de volledige lijst van 
agendapunten opgenomen (met datum van besluit; waar dit niet is vermeld, betreft het een informatieve 
of voorbereidende bespreking): 

• Voortgang kwaliteitsafspraken 
• Ondersteuning medezeggenschap 
• Wet Taal en Toegankelijkheid 
• Aanpassing Fietsregeling 
• Cookiebeleid 
• Vast-Flex-verhouding beleid 
• Interne werkwijze Verklaring omtrent Gedrag; instemming 21-04-2020 
• Gedragslijn gezicht bedekkende kleding; instemming 14-04-2020 
• Rookverbod AHK; instemming 07-04-2020 
• Instellingstarief voor de master AMHS; 21-04-2020 
• Medewerkersonderzoek 
• HR jaaragenda 2020-2021; vastgesteld 14-04-2020 
• Instellingstarieven 2021-2022; instemming 06-10-2020 
• Taalbeleid HR 
• Hoofdlijnen begroting 2021; instemming 06-10-2020 
• Thuiswerken faciliteren; instemming 09-10-2020 
• Voorstel evaluatie werkdrukbeleid 
• Aanpassing faciliteitenregelingen medezeggenschap; instemming 01-12-2020 
• Reiskosten- en thuiswerkvergoeding; instemming 01-12-2020 
• Studentenstatuut wijzigingsvoorstel; instemming 01-12-2020 
• Beleidsagenda AHK 
• Begroting 2021; positief advies 16-12-2020 

  
Tot besluit 
Al met al kunnen we vanuit de hogeschoolraad terugkijken op een bewogen jaar waarbij de beweging 
zich zeker ook heeft geuit in positieve zin voor de medezeggenschap binnen de AHK. De uitbreiding van 
de faciliteitenregeling, de start van bureau medezeggenschap, en de mogelijkheid om een RvT-lid voor te 
dragen volgend jaar markeren een sterke medezeggenschap. Ook de ontwikkelingen binnen de 
kwaliteitsprojecten en het virtuele podium dat ontstond door de Coronawerkgroep geven het algemene 
beeld dat de stemmen van medewerkers en studenten gehoord worden binnen de AHK en dat in het 
volgende jaar gewerkt kan worden aan de resterende aandachtspunten. We zien uit naar de voortzetting 
hiervan in 2021, en dan hopelijk onder een beter gesternte waarin we samen ‘luctor et emergo’ sterker uit 
de coronacrisis komen. 
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Verantwoording Kwaliteitsafspraken 2020  
  
Proces  
In november 2019 ontving de AHK van het panel van de NVAO een positief oordeel op de plannen voor 
de kwaliteitsafspraken. Op 1 april 2020 heeft het ministerie van OCW het advies van de NVAO 
overgenomen. Er zijn in totaal binnen de AHK 62 projecten geïnitieerd, verdeeld over zes academies en 
een aantal gezamenlijke projecten. De projecten zijn zeer divers van aard zijn, maar allemaal 
passen ze binnen de thema’s van het sectorakkoord en dragen ze bij aan het realiseren van de doelen uit 
het Strategisch Plan 2018-2023 van de AHK, waarin onderzoek, leven lang ontwikkelen, diversiteit 
& inclusie, en digitalisering centraal staan. Naast de diversiteit in onderwerpen zijn de projecten zeer 
divers van aard in complexiteit en grootte. Meerdere projecten zijn ontstaan uit de 
eerdere kwaliteitsimpulsmiddelen, zijn in 2020 voortgezet en maken inmiddels onderdeel uit van de 
dagelijkse praktijk van de AHK. Voorbeelden hiervan zijn de VRAcademy en de MakerSpace. Andere 
projecten die in 2019 zijn ontwikkeld en waarvan de eerste stappen in dat jaar zijn gezet, zijn in 2020 tot 
wasdom gekomen. Door de coronapandemie werden veel van deze projecten abrupt afgeremd in 
maart 2020, maar weer doorgezet in de tweede helft van 2020. In de volgende paragrafen wordt per 
thema van het sectorakkoord een weergave gegeven van de voortgang, zowel inhoudelijk als 
financieel. Daarnaast staat in bijlage 2 een totaaloverzicht van alle projecten, met een korte beschrijving 
van de voortgang; zowel inhoudelijk als financieel.  
 
Betrokkenheid stakeholders  
De kwaliteitsafspraken zijn geïntegreerd in de reguliere PDCA-cyclus van de AHK. In het voorjaar van 
2020 hebben de directies van de academies verantwoording afgelegd aan het CvB over de voortgang 
van ieder project door middel van een speciaal voor de kwaliteitsafspraken ontworpen SMART-
overzicht. In dit SMART-overzicht wordt zowel de inhoudelijke als de financiële voortgang 
beschreven, maar wordt tevens aangegeven hoe ieder project wordt geëvalueerd en waar nodig wordt 
bijgestuurd.  
 
Medezeggenschap: centraal en decentraal  
Het CvB en de directies van de academies hebben er in 2020 zorg voor gedragen dat de 
medezeggenschap, zowel op centraal als op decentraal niveau, betrokken is geweest bij de monitoring 
van de voortgang van de projecten. Dit is gebeurd door de kwaliteitsafspraken meerdere keren per jaar te 
agenderen op het overleg van directie met de Academieraden (AR). Het CvB heeft op haar beurt in 2020 
de voortgang van de gezamenlijk projecten met de Hogeschoolraad besproken. Bij sommige academies 
is de gehele AR en soms zijn ook de opleidingscommissie daarbij betrokken., bij andere academies is – 
soms vanwege het grote aantal projecten - een gedeelte van de AR bij ieder project betrokken maar bleef 
de AR als geheel eindverantwoordelijk.  
  
Voorafgaand aan de jaarlijkse managementgesprekken tussen academiedirecties en CvB zijn de 
begrotingen en de realisaties van alle projecten door de directies van de academies voorgelegd aan 
de AR’en. De AR’en hebben in het najaar van 2020 aan de HR gerapporteerd over de mate waarin zij 
betrokken zijn bij de monitoring van de voortgang van de projecten en of de projecten naar tevredenheid 
van de medezeggenschap worden uitgevoerd. De AR’en hebben doorgaans positief geoordeeld over 
proces, inhoud en evaluatie van de projecten.  
  
Een aanbeveling van het panel van de NVAO was om de facilitering van de medezeggenschap te 
verbeteren. Daar is invulling aan gegeven door de oprichting van het Bureau Medezeggenschap op te 
richten, dat vanaf eind 2020 operationeel is en de komende jaren ondersteuning zal gaan bieden bij het 
bewaken van de voortgang van de kwaliteitsafspraken. Alles bij elkaar is de betrokkenheid van de 
medezeggenschap in 2020 verder gestroomlijnd en dit zal in 2021 nog verder vorm krijgen.  
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De AR’en hebben in 2020 plannen gemaakt voor aanvullende projecten of uitbreiding van bestaande 
projecten voor de 400k die vanaf 2021 beschikbaar is gesteld voor deze plannen. Dit heeft bijgedragen 
aan de betrokkenheid van de medezeggenschap.  
(zie ook: rapportage Hogeschoolraad). 
 

Raad van Toezicht 

In 2020 is bij diverse gelegenheden door het CvB gesproken met de Raad van Toezicht over de 
voortgang van de kwaliteitsafspraken. Dit betreft enerzijds de voortgang van de kwaliteitsafspraken als 
geheel en de uitputting van de beschikbaar gestelde budgetten, en anderzijds de voortgang op bepaalde 
thema’s, waarvoor mede uit het kwaliteitsafspraken- budget middelen beschikbaar zijn gesteld. Dat 
betreft bijvoorbeeld de thema’s diversiteit en inclusie en digitalisering van het onderwijs. (Zie ook: 
rapportage Raad van Toezicht). 

Student-evaluaties  
Om de voortgang van de projecten goed te monitoren zijn de projecten zowel in kwalitatieve als in 
kwantitatieve zin geëvalueerd. Door de afdeling Kwaliteit, communicatie en beleid is voor ieder 
project een voorstel gedaan op welke wijze de projecten het beste geëvalueerd kunnen worden. De 
academies hebben hier invulling aan gegeven, bij de meeste academies heeft dit ertoe geleid dat 
evaluatie van de projecten ingebed is binnen de bestaande evaluatiesystematiek. In vakevaluaties zijn 
vragen toegevoegd die betrekking hebben op de kwaliteitsafspraken en in semester/blokevaluaties zijn 
de kwaliteitsafspraken veelal als extra onderdeel toegevoegd. Ook kwalitatief zijn de projecten 
geëvalueerd, zo is bij veel projecten het gebruik geïnventariseerd en zijn de kwaliteitsafspraken een 
terugkerend onderwerp bij groepsgesprekken met studenten.   

  
Invloed corona  
Net als op het reguliere onderwijs heeft de coronapandemie zijn uitwerking gehad op de projecten van de 
kwaliteitsafspraken, zowel in positieve als in negatieve zin. Een aantal projecten heeft vertraging 
opgelopen, met name omdat de gebouwen van de academies vanaf medio maart plotseling gesloten 
werden en projecten daardoor noodgedwongen stil kwamen te liggen, zoals de Distelweg, VRAcademy 
en MakerSpace. Dit zijn onderwijsfaciliteiten waarvan niet langer of met een beperkter aantal studenten 
gebruik gemaakt kon worden. Ook waren er bij de Academie voor Theater en Dans (ATD) middelen 
gereserveerd om extra studioruimtes te huren, wat in de eerste maanden van corona onmogelijk bleek. In 
het najaar is juist extra studioruimte gehuurd om zodoende meer studenten in de studio’s te kunnen laten 
oefenen met inachtneming van de maatregelen. Daarnaast zijn diverse geplande 
bijeenkomsten/studiereizen niet doorgegaan in 2020.  
  
Ook het feit dat de AHK in een kort tijdsbestek moest schakelen naar een volledige online 
onderwijsprogramma vergde ontzettend veel van de organisatie en haar medewerkers en studenten, 
waardoor er in sommige gevallen geen ruimte overbleef om de projecten voor de kwaliteitsafspraken 
volledig draaiende te houden. Na de zomer is aan veel van deze projecten alsnog uitvoering gegeven en 
is bij meerdere projecten de opgelopen achterstand in de tweede helft van 2020 en begin 2021 
ingelopen. 
  
Anderzijds bood de coronacrisis ook kansen: projecten rondom digitalisering van het onderwijs zijn in een 
stroomversnelling geraakt en de verbouwing van de onderwijsruimten bij de Reinwardt Academie kon 
veel eerder aanvangen en afgerond worden dan was voorzien.   
  
Voortgang projecten naar thema sectorakkoord  
  
Onderwijsintensiteit  
Het onderwijs van de AHK wordt van oudsher al gekenmerkt door een hoge mate van intensiteit. Met de 
inzet van de kwaliteitsafspraken is het onderwijs in 2020 soms nog verder geïntensiveerd. Studenten van 
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het Conservatorium van Amsterdam (CvA) konden in 2020 een extra hoofdvak volgen en was er meer 
ruimte voor maatwerk. Studenten krijgen daardoor meer de mogelijkheid om hun curriculum te 
personaliseren. Er is bij meerdere academies ingezet op extra begeleiding voor studenten of het 
verkleinen van de groepen. Zo is er bij de Nederlandse Filmacademie (NFA) meer ruimte gekomen voor 
verdieping, door onderwijs in kleinere groepen of zelfs individueel aan te bieden. Hierdoor is het 
onderwijs meer gericht op de persoonlijke interesse en ontwikkeling van de student.   
  
Begeleiding van studenten  
Enkele projecten rondom studiebegeleiding hebben door corona vertraging opgelopen in 2020. Binnen 
het gezamenlijke project studentenwelzijn is de beleidsscan door ECIO uitgevoerd, maar de 
daaropvolgende geplande gesprekken met studenten hebben geen doorgang kunnen vinden. Ook het 
instellen van het fysieke studentenbureau bij de ATD heeft door de sluiting in maart vertraging opgelopen 
en inmiddels wordt er over nagedacht dit bureau meer een (online) informatiepunt te laten worden dan 
alleen een fysiek bureau. Het zorg-adviesteam bij de ATD is wel volgens planning verlopen in 2020, er is 
onder andere een zorgcoördinator aangesteld, er is een nieuw intranet ontwikkeld en er 
zijn coachingssessies geweest voor studenten. Bij het CvA is het studiepunt gerealiseerd, wel is daar een 
verschuiving zichtbaar in de vraag naar ondersteuning van studenten. Met name rond financiën en 
huisvesting is er een toenemende vraag. Daarnaast hebben alle studenten bij het CvA meer uren voor 
een mentor of studiecoach gekregen, de extra fte’s zijn vanwege corona wat later ingezet dan gepland. 
Ook bij de Breitner Academie hebben studenten meer uren voor begeleiding gekregen tijdens studie en 
stage. Met name de begeleiding op de stageplek is bijzonder succesvol gebleken en heeft gezorgd voor 
het terugdringen van de studievertraging. Bij de Academie van Bouwkunst (AvB) zijn, na uitgebreid 
onderzoek door Panteia, coaches aangesteld die de studenten coachen en intensief contact 
onderhouden met het werkveld. Studenten van de AvB werken vier dagen in de praktijk en volgen één 
dag onderwijs, een goed contact met het werkveld is daarom essentieel.  
  
Studiesucces/toegankelijkheid  
Een belangrijk speerpunt van de AHK is om een meer inclusieve onderwijsinstelling te worden en mede 
daardoor toegankelijker te worden voor iedereen die hier wil studeren of werken. Met de 
kwaliteitsafspraken is daar in 2020 veel op ingezet. Zo heeft de AHK eind 2020 door de VU een 
diversiteitsscan laten uitvoeren onder alle studenten en medewerkers. Deze is in 2021 gereed is 
gekomen en hier worden (vanaf 2021) concrete acties op ondernomen. Ook zijn de eerste stappen gezet 
voor een nieuw te vormen academie-overstijgend lectoraat ‘Diversity in the Arts’ middels het aanstellen 
van een kwartiermaker. Ook op de academies is ingezet op het verder toegankelijk, divers en inclusief 
maken van het onderwijs, onder meer door het aanbieden van taalvaardigheidslessen voor zowel 
studenten als docenten. Deze taallessen zijn net als veel van het reguliere onderwijs volledig online 
gegeven vanaf maart 2020.   
  
De vooropleiding bij zowel de ATD als het CVA is verder geïntensiveerd, waarmee talent waarvoor 
studeren aan de AHK niet altijd vanzelfsprekend is, bereikt wordt. Bij de ATD kon ondanks een 
subsidiestop de vooropleiding toch middels geld uit de kwaliteitsafspraken in dezelfde vorm aangeboden 
blijven worden. De Breitner Academie is met Studio Breitner een succesvolle samenwerking aangegaan 
met vo- en mbo-scholen in de regio. Bij de NFA zijn samenwerkingen gestart met bijvoorbeeld het IFFR 
en Studio-West, waarbij het uitgangspunt is om de culturele diversiteit te verhogen, zodat alle verhalen 
een plek krijgen om te worden verteld.  
  
Onderwijsdifferentiatie  
De kwaliteitsafspraken zijn ingezet om meer interdisciplinair samen te werken. Er zijn diverse vakken 
ontwikkeld die aangeboden worden aan een brede groep AHK-studenten, zoals de lezingenserie ‘Europa 
– Kunst in Context’ en een 24-uurs ontmoetingsplek waarin alle studenten van de docentopleidingen 
participeerden. Hiermee voorziet de AHK in de brede behoefte van studenten om meer van en met elkaar 
te leren en ontstaan er interessante nieuwe kruisbestuivingen. Ook wordt er met een grote 
verscheidenheid aan cursussen volop ingezet om studenten beter voor te bereiden op de zakelijke kant 
van het beroep en op het ondernemerschap: een onderwerp dat al langere tijd aandacht behoeft, en door 
middel van de kwaliteitsafspraken nu volop die aandacht krijgt. Het verder versterken van de derde cyclus 
waarmee enkele studenten van de ATD de mogelijkheid krijgen om door te stromen naar een 
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promotietraject op een internationale universiteit, is een succes gebleken in 2020. Inmiddels hebben acht 
studenten een internationaal promotietraject bemachtigd.  
  
Onderwijsfaciliteiten  
De meeste middelen uit de kwaliteitsafspraken zijn in 2020 besteed aan het verder verbeteren en 
uitbreiden van de onderwijsfaciliteiten. Op het Marineterrein zijn met de VRAcademy en 
de MakerSpace (werkplaats) twee high-end faciliteiten ontwikkeld die studenten van alle academies 
mogelijkheden bieden om met virtual reality te werken en nieuwe technologieën als 3D-printers en 
lasersnijders te gebruiken. De VRAcademy en de MakerSpace zijn daarnaast plekken waar studenten 
van verschillende academies met elkaar in aanraking komen, wat een belangrijke wens was van veel 
studenten. Vanwege de coronamaatregelen zijn deze faciliteiten tijdelijk gesloten geweest en worden 
deze nu door een beperkter aantal studenten gebruikt.   
  
Ook een aantal andere projecten binnen het thema onderwijsfaciliteiten heeft hinder ondervonden van 
corona. Zo heeft het realiseren van verblijfs- en ontmoetingsruimtes bij de ATD vertraging opgelopen en 
is de atelierruimte aan de Distelweg tijdelijk gesloten geweest. Hier konden in de tweede helt van 2020 
een beperkter aantal studenten gebruik van maken. De verwachting is dat deze projecten in 2021 een 
inhaalslag zullen maken.  
  
Diverse projecten binnen dit thema houden verband met digitalisering en zijn juist door corona in een 
stroomversnelling geraakt. Deze projecten hebben eraan bijgedragen dat de AHK in een vlot tempo over 
is geschakeld naar een bijna volledige online onderwijsinstelling. Enkele verbouwingen zijn eerder 
gerealiseerd omdat die goed uitgevoerd konden worden omdat er geen studenten aanwezig waren, zoals 
de verblijfs- en ontmoetingsruimten bij de Reinwardt Academie. Bij het CvA zijn investeringen in 
faciliteiten naar voren gehaald, om het onderwijs op een hoog niveau doorgang te laten vinden.  
  
Docentprofessionalisering  
Bij veel academies worden de kwaliteitsafspraken ingezet om docenten verder te professionaliseren, in 
hun vak, maar ook in aspecten die essentieel zijn om studenten goed voor te bereiden op de 
veranderende arbeidsmarkt. Er zijn biastrainingen aangeboden aan docenten, er is aan meer docenten 
de mogelijkheid geboden om onderzoek te doen binnen de lectoraten en er is meer aandacht gekomen 
voor fair practice. Bij de NFA zijn docenten door middel van de kwaliteitsafspraken voorbereid op de 
vernieuwing van het curriculum.   
  
Financiële realisatie per thema sectorakkoord 
  
Tabel 1: begroting en realisatie naar thema sectorakkoord  

Kwaliteitsafspraken  Financiële verantwoording (in k€)  
Thema  Begroting 2020  Realisatie 2020  
1. Onderwijsintensiteit  484.200  611.100  
2. Meer en betere begeleiding van 
studenten  

466.876  332.210  

3. Studiesucces/toegankelijkheid  989.900  898.464  
4. Onderwijsdifferentiatie  244.000  235.261  
5. Passende en goede onderwijsfaciliteiten  1.016.090  1.086.014  
6. Verdere professionalisering van 
docenten  

224.554  203.943  

7. Overig   79.000  100.858  
Totaal  3.504.620  3.467.850  
Verschil    -36.770  
  
In bovenstaand overzicht is de financiële begroting en realisatie van 2020 te zien. Bij de inhoudelijke 
beschrijving van de projecten binnen de thema’s van het sectorakkoord is hier al een toelichting op 
gegeven. In thema 7 zijn overige projecten opgenomen die niet tot één van de benoemde thema’s uit het 
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sectorakkoord kunnen worden gerekend. Deze projecten omvatten meerdere thema’s en zijn daarom 
apart opgenomen in het overzicht  
  
Op het thema onderwijsintensiteit is in totaal ongeveer 125k meer besteed dan begroot, dit heeft 
voornamelijk te maken met een onderbesteding in 2019 omdat er meer tijd nodig was om de 
projectvoorstellen goed uit te denken en op te starten. Deze onderbesteding is in 2020 volledig ingelopen. 
Financieel ligt de realisatie op het thema studiesucces/toegankelijkheid 100k achter op de begroting, wat 
te maken heeft met minder uitgaven voor het lectoraat ‘Diversity in the Arts’. De kosten voor de 
kwartiermaker die onderzoek doet naar de invulling van het lectoraat zijn in 2021 achteraf 
gefactureerd. Ook het project studiesucces in de bachelor bij de Reinwardt Academie heeft 
wat vertraging opgelopen omdat de curriculumvernieuwing en de situatie rond corona te veel aandacht 
van iedereen vergden. De realisatie op het thema begeleiding van studenten ligt 130k achter op de 
begroting, de voornaamste reden is dat een aantal gezamenlijke projecten vertraging heeft opgelopen, 
voornamelijk het gezamenlijke project rondom studentenwelzijn. De verwachting is dat dit in 2021 
ingelopen wordt. Bij de andere thema’s is de realisatie in lijn met de begroting.  
  
Overall kan geconcludeerd worden dat de bestedingen, ondanks alle uitdagingen die er op de academies 
en de AHK zijn afgekomen, goed in lijn liggen met de begroting. Alle betrokkenen hebben zich in 2020 
volop ingespannen om de voortgang van de projecten zo goed mogelijk door te laten lopen. De AHK is 
trots op deze prestatie en kijkt met veel vertrouwen uit naar 2021 waarin de projecten zich verder zullen 
ontplooien, mede gezien het feit dat er meer middelen beschikbaar komen. Er starten in 2021 een aantal 
nieuwe projecten, waar pas vanaf 2021 middelen voor zijn gereserveerd.    
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Bestuursverslag 
 

 
 
 

Toelichting op het enkelvoudige resultaat 2020

De staat van baten en lasten over 2020 laat een nadelig saldo van K€ 1.536 zien ten opzichte
van een voordelig saldo van K€ 1.304 over het boekjaar 2019.

Toelichting op begroting 2021

Rijksbijdrage OCW 65.418
College- en cursusgelden 7.292
Baten Werk i.o.v. Derden 812
Overige Baten 1.473
Overige Overheidsbijdragen 427
Totaal Baten 75.422

Personele Lasten 56.198
Afschrijvingen 5.434
Overige Instellingslasten 12.083
Huisvestingslasten 4.179
Financiële Baten en Lasten 29
Totaal Lasten 77.922

Resultaat -2.500

Vergelijking balansposten 2019 / 2020

Ondanks een negatief resultaat van M€ 1,5, zijn de liquide middelen in 2020 gestegen met M€ 1,3.
De oorzaak hiervan is met name dat de investeringen nog steeds onder het gewenste niveau liggen.
Daarnaast zijn de overlopende passiva gestegen met M€ 1,1. De afname van de vorderingen en de 
toename van de voorzieningen leiden nog tot een toename van de liquide middelen met K€ 600k.

Verschillenanalyse begroting / realisatie 2020

Het nettoresultaat over 2020 bedraagt K€ 1.536 negatief (begroot K€ 968 negatief).
Het negatieve verschil ad K€ 568 is als volgt te verklaren:

De gestegen personeelslasten ad. K€ 2.618 (mede door Covid-19) worden niet volledig gedekt door extra baten 
vanuit rijksbijdrage (K€ 2.196). De financiële baten en lasten zijn K€ 131 negatiever dan begroot.

In het onderwijs deed zich in 2020 een zeer bijzondere situatie voor als gevolg van het uitbreken en voortduren 
van de pandemie. Enerzijds is er fors geïnvesteerd in het online aanbieden van een groot deel van het onderwijs 
dat zich daarvoor leent. Daarvoor moesten extra uitgaven worden gedaan in personeel en apparatuur. Anderzijds 
kon op grond van het feit dat onder Covid regelgeving van de overheid het praktijkonderwijs onder voorwaarden 
wel doorgang kon vinden, bij sommige academies een aanzienlijk deel onderwijs op locatie mogelijk blijven. Dit 
vergde eveneens extra uitgaven (beveiliging, extra docenten vanwege kleinere groepen, ziektevervanging, etc).
In totaal heeft dat extra uitgaven van circa 1 M€ met zich meegebracht. Anderzijds zijn er her en der ook minder 
uitgaven als gevolg van online-onderwijs en thuiswerken, maar die zijn moeilijker te kwantificeren.
Voorts heeft een aantal academies minder inkomsten verworven. Het tekort 2020 is overigens niet terug te voeren 
op de al of niet besteding van de middelen voor de kwaliteitsafspraken. Die zijn in 2020 overall vrijwel geheel 
besteed, hoewel er natuurlijk verschillen zijn per academie.
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Continuïteitsparagraaf 
 

 
 
 
 
 
 

Kengetallen 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Aantal studenten 3.194 3.073 3.215 3.188 3.214 3.257
Bekostigd aantal studenten 2.308 2.255 2.343 2.371 2.398 2.429
Bekostigd aantal diploma's 548 592 615 671 668 691
Onderwijsvraag 2.856 2.847 2.958 3.042 3.066 3.120

Aantal fte personeel primair proces 362,5 365,0 366,0 367,0 368,0 368,0
Aantal fte bestuur (directie)/management 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7
Aantal fte ondersteunend personeel 223,7 225,3 225,3 225,3 225,3 225,3
Totaal aantal fte's 621,9 626,0 627,0 628,0 629,0 629,0

Staat / Raming van Baten en Lasten

Rijksbijdrage OCW 64.076 65.418 66.656 67.628 68.844 69.503
College- en cursusgelden 6.943 7.292 7.444 7.516 7.576 7.625
Baten Werk i.o.v. Derden 594 812 814 814 824 824
Overige Baten 1.111 1.473 1.676 1.739 1.703 1.746
Overige Overheidsbijdragen 376 427 370 370 370 370
Totaal Baten 73.099 75.422 76.960 78.067 79.317 80.068

Personele Lasten 55.705 56.198 56.285 56.003 56.100 56.325
Afschrijvingen 5.302 5.434 5.706 5.843 6.218 6.121
Overige Instellingslasten 9.312 12.083 11.193 10.973 10.578 10.761
Huisvestingslasten 4.163 4.179 5.615 5.612 5.716 5.889
Financiële Baten en Lasten 153 29 27 28 28 28
Totaal Lasten 74.635 77.922 78.826 78.459 78.640 79.123

Resultaat -1.536 -2.500 -1.866 -392 677 945

Balans 31-12-20 31-12-21 31-12-22 31-12-23 31-12-24 31-12-25
Vaste Activa
Materiële vaste activa 73.863 81.363 86.363 90.363 86.363 82.363
Financiële vaste activa 123 123 123 123 123 123
Totaal vaste activa 73.986 81.486 86.486 90.486 86.486 82.486

Vlottende activa
Vorderingen 1.703 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
Liquide middelen 27.915 17.849 10.983 6.591 11.268 16.213
Totaal vlottende activa 29.618 19.549 12.683 8.291 12.968 17.913
Totaal activa 103.604 101.035 99.169 98.777 99.454 100.399

Passiva
Eigen vermogen 89.285 86.785 84.919 84.527 85.204 86.149
Voorzieningen 2.253 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250
Langlopende schulden 0 0 0 0 0 0
Kortlopende schulden 12.066 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Totaal passiva 103.604 101.035 99.169 98.777 99.454 100.399

Signaleringswaarde OCW 86.933 94.132 99.936 105.230 105.451 105.647

Overschrijding (+) / onderschrijding (-) 709 -9.024 -16.765 -22.523 -22.149 -21.483
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De AHK heeft in 2020 een resultaat geboekt van – 1,5 M€.  
 
In het onderwijs deed zich in 2020 een zeer bijzondere situatie voor als gevolg van het uitbreken en 
voortduren van de pandemie. Enerzijds is er fors geïnvesteerd in het online aanbieden van een groot deel 
van het onderwijs dat zich daarvoor leent. Daarvoor moesten extra uitgaven worden gedaan in personeel 
en apparatuur. Anderzijds kon op grond van het feit dat onder covid-regelgeving van de overheid het 
praktijkonderwijs onder voorwaarden wel doorgang kon vinden, bij sommige academies een aanzienlijk 
deel onderwijs op locatie mogelijk blijven. Dit vergde eveneens extra uitgaven (beveiliging, extra 
docenten vanwege kleinere groepen, ziektevervanging, etc.). 
In totaal heeft dat extra uitgaven van circa 1 M€ met zich meegebracht. Anderzijds zijn er her en der ook 
minder uitgaven als gevolg van online onderwijs en thuiswerken, maar die zijn moeilijker te kwantificeren. 
 
De extra uitgaven in verband met covid zullen zich in een groot deel van 2021 herhalen, in ieder geval tot 
de zomer. De extra middelen die vanuit het Nationaal Programma Onderwijs ter beschikking komen, 
zullen voor een groot deel de extra kosten kunnen lenigen. Voor de AHK gaat de bijdrage vanuit het NPO 
in eerste instantie om een bedrag tussen de 1,5 en 2 M€. Het is voor de AHK belangrijk dat deze 
compensatie vanuit het Nationaal Programma Onderwijs er is, omdat de AHK zich heeft voorgenomen in 
de komende jaren extra te investeren in onderwijs en onderzoek. Met de compensatie vanuit het NPO 
kunnen we de bijkomende kosten vanwege covid opvangen en tegelijkertijd de in de begroting 2021 
opgenomen plannen uitvoeren. 
 
Zowel de rijksbijdrage vanuit NPO als de hogere covid-gerelateerde kosten ten opzichte van de begroting 
zijn niet meegenomen in de cijfers van de continuïteitsparagraaf.  
 
De geplande extra uitgaven in de komende jaren zijn erop gericht de plannen uit het lopende Strategisch 
Plan van de AHK uit te voeren en waar mogelijk te versnellen. Zo worden er veel gerichte uitgaven 
gedaan op terreinen als diversiteit, onderzoek, aansluiting arbeidsmarkt, versterking interdisciplinair 
onderwijs, zorgstructuur voor studenten, taalonderwijs, etc. Voor deze plannen worden middelen uit de 
kwaliteitsafspraken ingezet, maar er worden hier en daar ook extra middelen ingezet.  
De extra uitgaven en de investeringen, zoals opgenomen in de goedgekeurde begroting 2021, leiden in 
2021 tot een begroot tekort van 2,5 M€. In de loop van de planperiode van het Strategisch Plan (tot 2023) 
zal er weer evenwicht komen tussen inkomsten en uitgaven. 
 
Op het totaal van de kwaliteitsafspraken is in 2020 circa 1,5 ton minder uitgegeven dan gedurende het 
jaar was verwacht. Overall kan echter worden geconstateerd dat de middelen voor de 
kwaliteitsafspraken, zeker in de omstandigheden als gevolg van covid, behoorlijk op schema worden 
uitgegeven voor de doelen waarvoor de afspraken zijn gemaakt. Evaluatie van de uitvoering, tussentijdse 
bijstelling en invulling van aankomende planningen worden telkens in goed overleg met de 
Medezeggenschap gepleegd. 
 
Voorts zal de AHK, op basis van de huidige plannen, de komende jaren investeren in twee 
vastgoedprojecten: de voorziene dependance van het Conservatorium in het Beatrixpark op de Zuidas en 
de sinds vele jaren gewenste unilocatie voor de Nationale Ballet Academie, waarvoor nu verregaande 
plannen bestaan in het Overamstel-gebied. De voorbereiding en de besluitvorming voor deze beide 
vastgoedprojecten is al vergevorderd. De bedragen die worden voorzien voor deze investeringen kunnen 
geheel vanuit eigen liquiditeit worden opgevangen, zonder dat we op de externe kapitaalmarkt behoeven 
te lenen. Feitelijke uitvoering van de plannen hangt mede af van de uitkomst van o.a. de aanbestedingen 
die in de loop van 2021 worden verwacht. Indien die binnen de inmiddels door de RvT vastgestelde 
budgetten liggen, dan zal in beide gevallen in 2021 met uitvoering worden begonnen. 
 
De AHK hanteert een kritische grens in de liquiditeit van drie maanden betaling van de salarissen, circa  
10 M€. In de komende jaren zal, als gevolg van de vastgoedinvesteringen, gedurende één jaar de 
planning van de liquiditeit onder dat niveau komen en daarna weer herstellen. 
 
De extra uitgaven voor de uitvoering van de plannen in het strategisch plan en de investeringen in de 
komende jaren in vastgoed hebben gevolgen voor de solvabiliteit van de AHK en de financiële reserves 
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van de AHK. In de afgelopen twee decennia is soms geld ‘gespaard’ dat nu op basis van de gemaakte 
plannen zal worden ingezet. 
 
De instroom nu en in de toekomst van studenten bij de AHK vertoont een grote mate van stabiliteit. Naar 
nu blijkt heeft covid weinig tot geen effect op de omvang van de instroom. Jaarlijks melden zich voor de 
meeste studierichtingen ruim meer belangstellende aspirant-studenten aan dan we, op basis van 
uitvoerige selectie, kunnen en willen toelaten. En dat is nu ook het geval. Voor die opleidingen waar het 
verschil tussen belangstelling en capaciteit minder groot is, merken we een toename van studenten. Een 
en ander betekent dat de AHK in totaal robuust is als het gaat om aantallen studenten. Daar zitten in 
termen van aantallen (en dus financiën) weinig risico’s. Het grootste financiële risico was en is derhalve 
de manier waarop de AHK wordt bekostigd voor het onderwijs. Indien de totale instroom in het gehele 
hbo zou dalen, dan kan dat voor de AHK tot gevolg hebben dat we minder per student bekostigd krijgen 
als gevolg van de daling van het macro-kader. Anderzijds kan dit onze relatieve positie binnen het 
macrokader weer positief beïnvloeden, gegeven onze stabiele instroom. Wij gaan er nu vanuit dat deze 
effecten elkaar opheffen. 
 
Wat naar verwachting in de komende kabinetsperiode zal veranderen, is de vaststelling van de hoogte 
van de instellingscollegegelden voor o.a. niet-EER studenten. De wet Taal en Toegankelijkheid dient nog 
door de Eerste Kamer te worden behandeld. Indien de EK met het wetsvoorstel instemt, dan betekent dit 
naar alle waarschijnlijkheid dat het instellingscollegegeld bij de AHK zal stijgen. Dit brengt qua 
bekostiging of totale aantallen studenten die we toelaten geen grote risico’s voor de AHK met zich mee 
(immers de belangstelling overstijgt in ruime mate de capaciteit), maar doet wel iets met de 
concurrentiepositie ten opzichte van Duitse, Franse en Scandinavische collega’s. Een hoger collegegeld 
voor niet-EER studenten betekent meer inkomsten uit collegegelden bij gelijkblijvende aantallen of – bij 
dalende aantallen niet-EER studenten – waarschijnlijk vervanging door meer instroom van bekostigde 
studenten. 
De AHK wil samen met de academies plannen ontwikkelen om fondsen te werven van waaruit beurzen 
aan getalenteerde studenten kunnen worden betaald, om op die manier ook met een hoger 
instellingscollegegeld aantrekkelijk te blijven voor internationaal talent met minder financiële draagkracht. 
Zo kunnen we in dat geval tevens de internationale concurrentie om de getalenteerde studenten 
volhouden. 
 
In 2020 is, in opdracht van de minister van OCW, onderzoek gedaan naar het bekostigingsstelsel mbo, 
hbo en wo, de verhouding vast/variabele bekostiging, alsmede over de financiële implicaties van verdere 
flexibilisering van het onderwijs. Een en ander was een vervolg op eerder adviezen van de zgn. 
Commissie van Rijn over de bekostiging van het hoger onderwijs.  
De minister heeft de drie adviezen met een begeleidend schrijven naar de Tweede Kamer gezonden.  
In het rapport over het bekostigingsstelsel staat o.a.: 
 

“Kunsthogescholen hebben een vaste voet van 34-63%. Dit is aanzienlijk meer dan de vaste voet van 13% 
die gold voor de gehele hbo-sector. Door de hoge kosten die gemoeid gaan met het verzorgen van 
hoogwaardig kunstonderwijs, is de variabele bekostiging per student niet afdoende om op die basis alleen 
kosten te dekken. In het fictieve scenario dat kunsthogescholen dezelfde vaste voet zouden hebben als het 
gemiddelde van de hbo-sector, zou de variabele bekostiging van kunsthogescholen met ~80% moeten 
stijgen om dezelfde bekostiging als nu te houden.” 
 

All-in-all is het hbo, en zijn ook wij, tevreden met het advies van PWC, dat niet tot grote herschikking 
binnen het hbo of tussen mbo, hbo en wo adviseert en dat tevens vaststelt dat het onderzoek in het hbo 
ondergefinancierd is. Daarvoor ligt een claim van zo’n 270 M€ op tafel bij de minister. 
Zolang het bovenstaande uitgangspunt blijft kan de AHK de ontwikkeling van het bekostigingsstelsel met 
redelijk veel vertrouwen tegemoetzien. 
 
In het overheidsbeleid is het de komende tijd natuurlijk onzeker op welke wijze het nieuwe kabinet de 
Rijksbegroting opnieuw in evenwicht wil brengen. Die onzekerheid geldt echter voor het gehele onderwijs 
en is niet specifiek voor de AHK of voor het kunstonderwijs.  
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De pandemie heeft ons gedwongen, hoewel veel praktijkonderwijs op locatie gegeven kon blijven 
worden, een groot deel van ons onderwijs online te verzorgen. Naast de evidente nadelen (lastigere 
begeleiding, minder peer-teaching en community-vorming, etc.) zijn er ook voordelen. Blendend 
onderwijs kan het beste uit online en offline combineren. De AHK heeft een taskforce digital learning 
gevormd met als opdracht het online onderwijs naar een hoger plan te brengen. Dat zal op termijn 
mogelijk ook gevolgen hebben voor de mogelijkheden om onderdelen van ons onderwijs aan andere 
doelgroepen aan te bieden. 
 
Onderzoek wordt meer en meer één van de twee kerntaken van de hogeschool, die op weg is om een 
kennisinstelling te worden. De vorming van het AHK Research Centre is daarin een belangrijke 
bouwsteen, evenals de tijdelijke extra investeringen in het onderzoek. Totaal gaat het om een extra 
uitgave van 2,5 M€ in vier jaar aan extra ondersteuning, uitbreiding lectoraatsgroepen, investeren in het 
schrijven van projectaanvragen. 
 
Private activiteiten voor andere doelgroepen kennen nog geen hoge vlucht bij de AHK. Desalniettemin is 
er sprake van een lichte toename. Mede in dat kader heeft de AHK de overhead percentages vastgesteld 
die voortaan bij private activiteiten moeten worden toegerekend via de prijzen die in rekening worden 
gebracht. In een drietal jaren wordt toegegroeid naar een niveau van 25% als opslag op de prijs. 
 
De AHK heeft in 2020/2021 een beleidsplan P&O opgesteld. In dit plan wordt integraal gekeken, vanuit 
een aantal waarden die in een brede dialoog binnen de AHK zijn vastgesteld, naar de manier waarop het 
personeelsbeleid kan bijdragen aan goed werkgeverschap, aan het bieden van een uitdagende 
werkomgeving voor medewerkers en aan het realiseren van de doelen uit het Strategisch Plan. 
Mede in dat kader is een aanpak voor het werkdrukbeleid vastgesteld, dat zich vooral richt op het 
bespreekbaar maken van werkdruk in de werksituatie, om van daaruit maatregelen te kunnen treffen die 
in de directe werkomgeving effect hebben. 
Het is verheugend om te constateren dat, ondanks de belasting die de pandemie voor medewerkers 
betekent, het ziekteverzuim beneden het gemiddelde voor het gehele hbo blijft. Daar waar daar 
aanleiding toe is, wordt met academies overlegd over het terugdringen van het verzuim. 
 
Het gebruik van DI-uren blijft bij een hogeschool als de AHK problematisch, mede doordat veel 
medewerkers naast hun deeltijd-onderwijstaak ook werkzaam zijn in de praktijk. Wel zien we een lichte 
toename. De DI-uren worden doorgaans ingezet voor werk-privé balans, voor zorgtaken of voor vormen 
van professionalisering. 
 
In het kader van de uitvoering van de cao heeft de AHK de faciliteitenregeling voor leden van de 
medezeggenschap aangepast (verbeterd) en zijn de marges (bandbreedte) voor de omvang van tijdelijke 
aanstellingen en externe inhuur vastgesteld.  
In 2020 heeft de AHK de ondersteuning van alle medezeggenschap op een hoger peil gebracht door het 
inrichten van een Bureau Medezeggenschap. Dat betekende tevens een behoorlijke uitbreiding van die 
ondersteuning. 
 
Intern zet de AHK de enkele jaren geleden in gang gezette modernisering van de bedrijfsvoering voort. 
Door de maatregelen die de afgelopen jaren genomen waren in de sfeer van ICT en digitalisering waren 
we in staat de bedrijfsvoering ‘op afstand’ uit te voeren. In 2021 wordt het nieuwe student 
informatiesysteem ingevoerd. Hoewel er een externe noodzaak is om te migreren naar een ander 
systeem – de leverancier van het huidige systeem stopt met het onderhoud van het systeem – ontdekken 
we met het nieuwe systeem meer mogelijkheden. In de financiële administratie is de digitalisering van de 
gehele inkoop – en niet alleen het factuurproces – de volgende stap.  
 
Effecten covid 
 
De AHK is bij de uitbraak van de pandemie snel omgeschakeld naar online onderwijs. Daartoe waren we 
in staat omdat we in de twee jaren daarvoor al de omschakeling naar Teams (als onderdeel van Office 
365) en andere digitale onderwijsondersteunende systemen hadden gemaakt. Met name het gebruik van 
Teams is op grote schaal toegepast.  
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In de loop van 2020 werd het toegestaan om praktijkonderwijs, uiteraard onder voorwaarden van covid-
regels en met toepassing van brancheprotocollen, te geven. Bij een aantal academies heeft dit ertoe 
geleid dat er weer (een deel van het) onderwijs op locatie gegeven kon worden. 
 
Met ingang van het nieuwe hogeschooljaar heeft de AHK – als eerste hogeschool in Nederland – uit 
eigen beweging ervoor gekozen om binnen de gebouwen het gebruik van mondkapjes in de 
verkeersruimtes verplicht te stellen. 
 
De AHK heeft ervoor gekozen om alle medewerkers thuis te laten werken, indien ze niet nodig zijn om 
praktijkonderwijs op locatie mogelijk te maken. Medewerkers worden hiertoe faciliteiten geboden, via 
thuiswerkvergoedingen, het aanschaffen en verstrekken van pc’s en het huren van thuiswerkplekken 
(bureau, stoel). 
 
De beheersing van de pandemie op de hogeschool en in de academies noodzaakte tot een sterke 
intensivering van het overleg en afstemming. Het college van bestuur en de directeuren, de 
ondersteuning, de managementteams op de academies, de docenten hebben gezamenlijk in goede 
afstemming gewerkt, met heldere afspraken en regels over het regime waaronder onderwijs gegeven kon 
worden. De Raad van Toezicht werd met grote regelmaat geïnformeerd over de gang van zaken, terwijl 
ook met de medezeggenschap op intensievere wijze is overlegd over de maatregelen die werden 
genomen. Algemene uitgangspunten en regels (o.a. RIVM) zijn gekoppeld aan de specifieke toepassing 
binnen de verschillende vakgebieden (brancheprotocollen). 
In het najaar is een uitgebreide inventarisatie en verantwoording gepleegd, o.a. voor de RvT, van alle 
maatregelen binnen de hogeschool rond covid. 
 
Gedurende de pandemie is er veelvuldig en op alle niveaus (hogeschool, academie, opleiding) 
gecommuniceerd over de regels, over het beleid en om iedereen betrokken te houden bij de groep(en) 
waarin medewerkers en studenten functioneren. Er zijn sociale online activiteiten georganiseerd en er is 
een fonds opgezet waarop studenten een beroep kunnen doen om onderling sociale activiteiten op te 
zetten (uiteraard conform de covid-regels). 
 
Voorts is in 2020 een crowdfunding campagne georganiseerd om geld op te halen waarmee studenten 
die als gevolg van covid in ernstige financiële problemen komen (b.v. door verlies bijbaantjes of door 
wegvallen financiële ondersteuning vanuit ouders/verzorgers) te steunen met een geldelijke bijdrage 
(€300). Met deze actie zijn 28 studenten ondersteund. 
 
Alle covid-besmettingen, van medewerkers en studenten, zijn en worden geregistreerd. Er bestaat een 
vrijwel volledig overzicht. Veruit de meeste besmettingen ontstaan buiten de onderwijssituatie. Er hebben 
zich enkele situaties voorgedaan waarbij het virus in het onderwijs is overgedragen. In alle gevallen wordt 
er meteen gehandeld en gaan de betrokken medewerkers of docenten en studenten in quarantaine en 
kunnen betrokkenen pas weer op locatie komen na de quarantaine/herstelperiode en na een negatieve 
test. 
 
In termen van maatregelen zijn gedurende de periode van de pandemie in grote lijnen de volgende acties 
ondernomen: 

• Het onderwijs is op grote schaal online georganiseerd; 
• Er zijn extra docenturen geroosterd en betaald voor het voorbereiden van online onderwijs; 
• Er is extra apparatuur aangeschaft voor thuiswerken en voor het blended kunnen organiseren 

van het onderwijs; 
• Daar waar op basis van de regelgeving praktijkonderwijs gegeven kon worden zijn de groepen 

verkleind en zijn regels afgesproken over verkeer en gedrag op locatie (alleen aanwezigheid 
i.v.m. onderwijs, geen ontmoeting buiten klas/studio, daar waar van toepassing brancheprotocol, 
etc.); 

• Op locaties die vanwege praktijkonderwijs werden gebruikt is extra beveiligingspersoneel 
ingehuurd om toegang tot en verkeer binnen het gebouw te regelen; 

• Alle regels vanuit RIVM, GGD en overheid, en daar waar van toepassing, de brancheprotocollen 
worden gevolgd. 
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De AHK heeft de nodige extra uitgaven gerealiseerd in 2020: extra docenten en docenturen, extra 
beveiliging, aanschaf apparatuur voor blended onderwijs, thuiswerkvergoedingen, aanschaf pc’s voor 
thuiswerken, inrichten thuiswerkplekken, extra communicatiekosten, beveiligingsmiddelen en signing in 
de gebouwen. 
 
Deze uitgaven hebben geleid tot een hoger tekort dan voorzien in de begroting 2020 en dat zal in 2021 
ook het geval zijn. In 2021 zijn de middelen van NPO beschikbaar om die extra kosten op te vangen. 
 
De pandemie heeft – mede als gevolg van thuiswerken en online onderwijs – niet geleid tot een 
verhoging van het ziekteverzuimpercentage. 
 
Signaleringswaarde publiek eigen vermogen 
 
Afgelopen jaar heeft de inspectie, in opdracht van OCW, voorstellen gedaan rond het beheersen van 
hoge financiële reserves van onderwijsinstellingen. De minister van OCW heeft op basis daarvan 
regelgeving opgesteld die voorziet in het toepassen van signaleringswaarden. Als een instelling een 
publieke financiële reserve heeft die boven de signaleringswaarde voor die instelling uitkomt, dan volgt er 
een gesprek met de inspectie.  
Voor de AHK betekent dit het volgende: 
 
De signaleringswaarde wordt berekend op basis van het bepalen van de herbouwwaarde van de 
gebouwen (inclusief onderhanden werk), dit is de helft van de aanschafwaarde + de prijsindex op 
onderwijs gebouwen van de laatste 15 jaar van 27%, de resterende activa welke op boekwaarde kan 
worden vastgesteld en hierboven op een risicobuffer gehanteerd van 5% van de publieke baten om 
dagelijkse fluctuaties in het beslag op de middelen te kunnen opvangen. 
 
Voor de AHK ligt deze signaleringswaarde in 2020 nog op 86.932 K€, waardoor het publiek eigen 
vermogen ad. 87.642 K€ deze overschrijdt. Echter, vanaf 2021 zal het publieke eigen vermogen ruim 
onder de signaleringswaarde komen te liggen. Met name de investeringen in vastgoed zijn hier debet 
aan. 
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Financiële positie        
De financiële positie ultimo 2020 en 2019 ziet er als volgt uit (x € 1.000): 
 

 

 

31-12-20 31-12-19
Vlottende activa
Vorderingen 1.703 1.977
Liquide middelen 27.915 26.653
Totaal vlottende activa 29.618 28.630

Kortlopende schulden 12.066 10.846

Netto vlottende middelen (werkkapitaal) 17.553 17.784

Vaste activa
Materiële vaste activa 73.863 74.785
Financiële vaste activa 123 123
Totaal vaste activa 73.986 74.908

Totale financieringsbehoefte 91.538 92.692

De financiering hiervan vond plaats met:
Algemene reserve 12.036 13.387
Bestemmingsreserves 76.187 76.345
Bestemmingsfondsen 1.062 1.089
Voorzieningen 2.253 1.871

91.538 92.692

De netto vlottende middelen zijn per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019 gedaald van
K€ 17.784 tot K€ 17.553. De daling met K€ 231 is veroorzaakt door de volgende factoren (x € 1.000):

Beschikbaar gekomen respectievelijk in de stichting gehouden
Afschrijvingen 5.303
Toename voorzieningen 382

5.685
Besteding middelen

Investeringen in materiële vaste activa 4.380
Resultaat 1.536

5.916

Totaal daling netto vlottende middelen 231

Liquiditeitspositie

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

31-12-20 31-12-19

Vlottende activa / kortlopende schulden 2,45 2,64
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Solvabiliteitsratio         
Dit betreft de verhouding eigen vermogen staat tot vreemd vermogen. Voor het inzicht is het eigen 
vermogen gecorrigeerd met de voorzieningen (x € 1.000). 

 

31-12-20 31-12-19

Eigen vermogen 89.285 90.821

bij: Voorzieningen 2.253 1.871

Gecorrigeerd eigen vermogen 91.538 92.692

Vreemd vermogen

Kortlopende schulden 12.066 10.846

Totaal vreemd vermogen 12.066 10.846

Solvabiliteitsratio's
Gecorrigeerd eigen vermogen : vreemd vermogen 7,59 8,55

Gecorrigeerd eigen vermogen : balanstotaal 0,88 0,90

Algemene reserve

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

2020 2019

Stand per 1 januari 13.387 10.264
Bestemming resultaat -561 861
Overheveling naar bestemmingsreserves -790 2.262

Stand per 31 december 12.036 13.387

Gedeclareerde kosten College van Bestuur 2020

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 1.879 159
Reis-en verblijfkosten binnenland 4.486 0
Reis-en verblijfkosten buitenland 1.543 1.543
Overige kosten 5.625 2.637
Totaal 13.533 4.339
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Jaarrekening 
 
Geconsolideerde balans per 31 december 2020 (x € 1.000) 
(na resultaatbestemming) 
 

 
 
 

1 ACTIVA

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 73.863 74.785

1.3 Financiële vaste activa 1.273 1.268

Totaal vaste activa 75.136 76.053

Vlottende activa

1.4 Vorderingen 1.561 1.797

1.5 Liquide middelen 28.367 27.101

Totaal vlottende activa 29.928 28.898

Totaal activa 105.063 104.951

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 90.739 92.233

90.739 92.233

2.2 Voorzieningen 2.253 1.871

2.3 Kortlopende schulden 12.071 10.847

14.324 12.718

Totaal passiva 105.063 104.951

31-12-2020 31-12-2019

31-12-2020 31-12-2019
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Geconsolideerde staat van Baten en Lasten over 2020 (x € 1.000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 64.076 61.880 62.090
3.2 Overige overheidsbijdragen

en -subsidies 376 401 610
3.3 College- en cursusgelden 6.942 7.099 6.652
3.4 Baten werk i.o.v. derden 594 780 1.179
3.5 Overige baten 1.146 2.145 2.537

Totaal baten 73.134 72.305 73.068

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 55.753 53.087 52.802
4.2 Afschrijvingen 5.302 5.271 5.148
4.3 Huisvestingslasten 4.163 4.288 3.933
4.4 Overige lasten 9.307 10.605 10.074

Totaal lasten 74.525 73.251 71.957

Saldo baten en lasten -1.390 -946 1.111

5 Financiële baten en lasten -158 -22 -22

6 Koersresultaat 55 0 149

Nettoresultaat -1.494 -968 1.238

2020 Begroot 2020 2019
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020 (x € 1.000) 
 

 
 
  

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten -1.390 1.111

Aanpassingen voor:
4.2 Afschrijvingen en overige waardeverminderingen 5.302 5.148
2.2 Mutaties voorzieningen 382 277

1.4 Vorderingen 236 -554
2.3 Kortlopende schulden 1.224 259

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.754 6.241

5.1 Ontvangen interest 7 29
5.3 Betaalde interest en soortgelijke kosten -165 -51

-158 -22
Kasstroom uit operationele activiteiten 5.595 6.219

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.2 Investeringen in materiële vaste activa -5.456 -4.736
1.2 Desinvesteringen in materiële vaste activa 1.076 1.397
1.3 Investeringen in financiële vaste activa 0 -1.062
1.3 Aankopen effecten -1.318 -413
1.3 Verkopen effecten 1.369 479

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.330 -4.335

Mutatie liquide middelen 1.266 1.884

2020 2019
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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 in stand houden en ontwikkelen van een of meer instellingen van hoger onderwijs,  
 waaronder de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten; 
b. het samenwerken met andere onderwijsinstellingen, organisaties en personen die eenzelfde of 

verwante doelstelling nastreven. 
 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat loopt over de periode 1 januari 2020 tot en 
met 31 december 2020. 
 
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 2020 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 
het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet 
teruggenomen.  
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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 wachtgelden 
Deze voorziening betreft de toekomstige uitgaven voor personeel dat in 2020 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 de verplichting voorzien 
tegen een percentage die berekend is op basis van de werkelijke betaalde bijdrage in het boekjaar ten 
opzichte van de voorziene bijdrage per einde vorig boekjaar. Voor 2020 is dit percentage vastgesteld op 
49%. 
 
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. 
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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 2020 (en 2019) 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 2020 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 93,2%. 
 
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 Rabobank, welke minimaal een A-rating 
heeft. 
 
5.4 Liquiditeitsrisico 
De AHK beschikt over voldoende eigen middelen en heeft dan ook geen langlopende kredietfaciliteiten. 
Het liquiditeitsrisico is daardoor nihil.  
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans (x € 1.000) 
 

 

VASTE  ACTIVA

1.2. Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen
110.199 47.117 63.082 1.076 0 3.607 0 111.275 50.724 60.551

1.2.2 Inventaris en apparatuur
23.510 16.364 7.146 2.022 0 1.574 0 25.532 17.938 7.594

1.2.3 Erfpacht
6.079 2.058 4.021 0 0 122 0 6.079 2.180 3.899

1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingen
536 0 536 2.358 1.076 0 0 1.818 0 1.818

140.325 65.540 74.785 5.456 1.076 5.302 0 144.705 70.842 73.863

1.2.1 Gebouwen en terreinen

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

1.3.2 Overige effecten 31-12-2020 31-12-2019

Fondsen Rabobank 1.150 1.145

Stand per 1 januari 1.145 1.062
Bij: Aankopen (tegen verkrijgingsprijs) 1.318 413

2.464 1.475
Af: Verkopen (tegen verkoopprijs) 1.369 479

1.095 996
Bij: Koersresultaten 55 149

Stand per 31 december 1.150 1.145

De effecten worden gewaardeerd tegen koerswaarde per balansdatum.

1.4 Vorderingen
31-12-2020 31-12-2019

1.4.1 Debiteuren 130 199
1.4.2 Studenten / cursisten 392 470
1.4.3 Overige vorderingen 98 93
1.4.4 Overlopende activa        1.041 1.131
1.4.5 Af: voorzieningen wegens oninbaarheid 100 96

1.561 1.797

Uitsplitsing 31-12-2020 31-12-2019

1.4.3.1 Personeel 0 1
1.4.3.2 Overige 98 92

Overige vorderingen 98 93

1.4.4.1 Vooruitbetaalde kosten 603 628
1.4.4.2 Verstrekte voorschotten 111 69
1.4.4.3 Overige 327 434

Overlopende activa 1.041 1.131
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2020 2019

1.4.5.1 Stand per 1 januari 96 106
1.4.5.2 Onttrekking 6 26
1.4.5.3 Dotatie/vrijval 10 16
       Af: voorzieningen wegens oninbaarheid 100 96

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

1.5 Liquide middelen
31-12-2020 31-12-2019

1.5.1 Kasmiddelen 26 26
1.5.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 15.818 14.575
1.5.3 Deposito's 12.523 12.500

28.367 27.101

De direct opeisbare tegoeden bij de bankinstellingen bedragen K€ 28.342.
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2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 10.264 861 2.262 13.387 -561 -790 12.036

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 77.894 26 -2.204 75.716 -901 790 75.605

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
Reserve derde geldstroom 571 50 1.420 2.041 -5 0 2.036

2.1.4 Bestemmingsfonds (privaat) 788 301 0 1.089 -27 0 1.062

89.517 1.238 1.478 92.233 -1.494 0 90.739

Uitsplitsing

2.1.2.1 Reserve huisvestingsbeleid 69.697 146 -2.204 67.639 -27 0 67.612
In materiële vaste activa:

2.1.2.2  -  Roerende zaken 6.897 0 249 7.146 0 448 7.594
2.1.2.3 Reserve kwaliteitsafspraken 0 0 0 0 -777 57 -720
2.1.2.4 Investeringsreserve 1.014 0 -249 765 0 152 917
2.1.2.5 Profileringsfonds 286 -120 0 166 -97 133 202

Bestemmingsreserve (publiek) 77.894 26 -2.204 75.716 -901 790 75.605

2.1.4.1 Fonds Goudsmit 30 0 0 30 0 0 30
2.1.4.2 Fonds Rosenberg 236 -20 0 216 -20 0 196
2.1.4.3 Fonds Van Oss 97 -4 0 93 -4 0 89
2.1.4.4 Fonds Van Ter Tholen 425 0 0 425 0 0 425
2.1.4.5 Fonds Ten Broek 0 325 0 325 -3 0 322

Bestemmingsfonds (privaat) 788 301 0 1.089 -27 0 1.062

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 403 651 338 0 716 472 244

Voorziening ambtsjubilea 368 47 47 18 350 29 321

Voorziening sociaal beleid 121 0 13 70 38 13 25

Voorziening DI-uren 363 0 0 0 363 173 190

Voorziening WS-uren 616 170 0 0 786 76 710

1.871 868 398 88 2.253 763 1.490

2.3 Kortlopende schulden
31-12-2020 31-12-2019

2.3.1 Crediteuren 1.400 1.492
2.3.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.339 2.174

2.3.3 Schulden terzake van pensioenen 665 618
2.3.4 Overige kortlopende schulden 64 65
2.3.5 Overlopende passiva 7.603 6.498

12.071 10.847

Uitsplitsing 31-12-2020 31-12-2019

2.3.2.1 Loonheffing 2.238 2.017
2.3.2.2 Omzetbelasting 47 38
2.3.2.3 Vennootschapsbelasting -4 -6
2.3.2.4 Onroerend-zaakbelasting 58 125

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.339 2.174

2.3.5.1 Vooruitontvangen collegegelden 3.490 3.349
2.3.5.2 Vooruitont OCW-subs Geoormerkt 0 8
2.3.5.3 Vooruitontvangen termijnen overheid 501 270
2.3.5.4 Overige vooruitontvangen termijnen 499 126
2.3.5.5 Vakantiegeld/Vakantiedagen 1.608 1.501
2.3.5.6 Overige 1.505 1.244

Overlopende passiva 7.603 6.498

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 2021 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 2020.
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
1006202-1 20-09-19 22 22 4 0 0 4 18 Ja
Lerarenbeurs LB LBH4
1012232-1 20-11-19 -9 -9 0 0 0 0 -9 Ja

13 13 4 0 0 4 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 en met december 2022,  jaarlijks K€147
Dit betreft de huurovereenkomst Distelweg ten behoeve van de Breitner academie tot 31 maart 2026, 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€211.
-     Ruimte 027 ten behoeve van VR Base looptijd 1 juli 2019 tot en met 31 januari 2022;
-     Ruimte 024 ten behoeve van Centre Expertise looptijd 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2026; 
-     Ruimte 023 ten behoeve van Makerspace looptijd 1 oktober 2018 tot en met 30 juni 2025;
-     Ruimte 027G ten behoeve van Innovation Room (Culture Club) tot en met 30 juni 2025.

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 2021, jaarljks ca K€137.
-     Het onderhoudscontract voor de gebouwinstallaties van de panden van de AHK tot juni 2021, 
       jaarlijks ca K€144.
-     Het contract met betrekking tot de glasbewassing tot maart 2021, jaarljks ca K€93.
-     De overeenkomst voor het virtueel data center van de ICT diensten van de hogeschool tot mei 2021,
       jaarlijks ca K€108.
-     Het leasecontract met betrekking tot de multifunctionele afdrukapparatuur tot oktober 2021,
       jaarlijks ca K€80.
-     De overeenkomst voor het studenteninformatiesysteem is tot augustus 2024, jaarljks ca K€85.
-     De overeenkomst voor telefonie bestaat uit internet en redundant netwerk en is tot augustus 2023,
       jaarlijks ca K€93.

Energie
De hogeschool heeft een overeenkomst voor het verbruik van gas tot januari 2026. 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 2026. De verplichting is
een schatting van de te maken kosten op basis van verbruik in het verleden. Het kan jaarlijks K€277 bedragen.

Ver- en nieuwbouwprojecten 985 0 0 985

Categorie <1 jaar 1-5 jaar >5 jaar Totaal
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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€151). Voor deze verplichting is vanwege de lange duur van de overeenkomst derhalve geen 
geldbedrag vermeld.

Ver- en nieuwbouwprojecten
De hogeschool heeft met diverse leveranciers voor de lopende verbouw en of nieuwbouwprojecten
overeenkomsten  gesloten.
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Toelichting behorende bij de geconsolideerde staat van baten en lasten (x € 1.000) 
 

 

3.1 Rijksbijdragen

2020 2019

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 64.068 62.054
3.1.2 Overige subsidies OCW 8 36

64.076 62.090

De overige subsidies OCW hebben een incidenteel karakter.

Uitsplitsing
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies 8 36
3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies 0 0

Overige subsidies OCW 8 36

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

2020 2019

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 0 0
3.2.2 Overige overheidsbijdragen 376 610

376 610
3.3 College- en cursusgelden

2020 2019

3.3.1 Collegegelden sector HBO 6.491 6.217
3.3.2 Cursusgelden 451 435

6.942 6.652
3.4 Baten werk in opdracht van derden

2020 2019

3.4.1 Contractonderwijs 459 929
3.4.2 Overige baten in opdracht van derden 135 250

594 1.179
3.5 Overige baten

2020 2019

3.5.1 Verhuur 76 222
3.5.2 Detachering personeel 103 111
3.5.3 Schenking 121 509
3.5.4 Sponsoring 29 33
3.5.5 Overige opbrengsten inzake personeel 63 154
3.5.6 (Studenten)bijdragen in de leermiddelen 273 723
3.5.7 Overige 481 785

1.146 2.537
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4.1 Personeelslasten

2020 2019

4.1.1 Lonen en salarissen 46.280 43.530
4.1.2 Overige personele lasten 9.547 9.352
4.1.3 Af: uitkeringen 74 80

55.753 52.802

Uitsplitsing

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 37.043 34.949
4.1.1.2 Sociale lasten 4.571 4.228
4.1.1.3 Pensioenpremies 4.666 4.353

Lonen en salarissen 46.280 43.530

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 890 513
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 7.724 7.695
4.1.2.3 Overig 933 1.144

Overige personele lasten 9.547 9.352

Het aantal FTE's per 31 december 2019 was 521 en per 31 december 2020 537.
Het aantal werknemers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil.
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Wet Normering Topinkomens 

 
 

WNT-verantwoording 2020 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 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 135.451 131.731
Beloningen betaalbaar op termijn 20.535 20.480
Subtotaal 155.986 152.211

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 157.000 157.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 155.986 152.211 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2019
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

Totale bezoldiging 152.181 61.599 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 J.A. Bruijn G. Ter Horst N. de Klerk
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Bezoldiging
Bezoldiging 12.950 8.635 8.635
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 23.550 15.700 15.700
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 12.950 8.635 8.635

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 2020 € 157.000  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

   

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
vanaf de 13e maand van de functievervulling
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Gegevens 2019
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

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 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Bezoldiging
Totale bezoldiging 8.635 8.635 8.635
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 15.700 15.700 15.700
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 8.635 8.635 8.635

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 2019
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

bedragen x € 1 C. Menso
Functiegegevens Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12
Bezoldiging
Totale bezoldiging 8.635
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 15.700
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.
Bezoldiging 8.635

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.
Gegevens 2019
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

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een 
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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4.2 Afschrijvingen

2020 2019

4.2.1 Materiële vaste activa 5.302 5.148

5.302 5.148

4.3 Huisvestingslasten

2020 2019

4.3.1 Huur 668 653
4.3.2 Verzekeringen 120 74
4.3.3 Onderhoud 1.113 1.100
4.3.4 Energie en water 982 816
4.3.5 Schoonmaakkosten 1.063 997
4.3.6 Heffingen 152 247
4.3.7 Overige 64 46

4.163 3.933

4.4 Overige lasten

2020 2019

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 4.302 4.212
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 4.410 4.983
4.4.3 Dotatie/vrijval overige voorzieningen 8 22
4.4.4 Overige 586 857

9.307 10.074

Uitsplitsing accountantslasten 2020 2019

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 124 119
4.4.1.2 Andere controleopdrachten 0 0
4.4.1.3 Fiscale adviezen 0 0
4.4.1.4 Andere niet-controlediensten 5 20

Accountantslasten 129 139

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 2020, ongeacht of de
werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.
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Gebeurtenissen na balansdatum 
 
NVT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Financiële baten en lasten

2020 2019

5.1 Rentebaten 7 29
5.2 Rentelasten 138 25
5.3 Overige financiële lasten 27 26

-158 -22

6 Koersresultaat

2020 2019

6.1 Koersresultaat 55 149

55 149

VOORSTEL BESTEMMING GECONSOLIDEERD NETTORESULTAAT (x € 1.000)

Het geconsolideerd nettoresultaat over 2020 bedraagt K€ 1.494 negatief. De bestemming van het
nettoresultaat is als volgt:

Onttrekking aan de algemene reserve -561
Onttrekking aan de reserve derde geldstroom -5
Onttrekking aan de reserve huisvestingsbeleid -27
Onttrekking aan de reserve kwaliteitsafspraken -777
Onttrekking aan het profileringsfonds -97
Onttrekking aan het bestemmingsfonds (privaat) -27

-1.494
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Enkelvoudige balans per 31 december 2020 (x € 1.000) 
(na resultaatbestemming) 
 
 

 
 
 
 

1 ACTIVA

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 73.863 74.785

1.3 Financiële vaste activa 123 123

Totaal vaste activa 73.986 74.908

Vlottende activa

1.4 Vorderingen 1.703 1.977

1.5 Liquide middelen 27.915 26.653

Totaal vlottende activa 29.618 28.630

Totaal activa 103.604 103.538

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 89.285 90.821

89.285 90.821

2.2 Voorzieningen 2.253 1.871

2.3 Kortlopende schulden 12.066 10.846

14.319 12.717

Totaal passiva 103.604 103.538

31-12-2020 31-12-2019

31-12-2020 31-12-2019
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Enkelvoudige staat van Baten en Lasten over 2020 (x € 1.000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 64.076 61.880 62.090
3.2 Overige overheidsbijdragen

en -subsidies 376 401 610
3.3 College- en cursusgelden 6.942 7.099 6.652
3.4 Baten werk i.o.v. derden 594 780 1.179
3.5 Overige baten 1.111 2.145 2.683

Totaal baten 73.099 72.305 73.214

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 55.705 53.087 52.762
4.2 Afschrijvingen 5.302 5.271 5.148
4.3 Huisvestingslasten 4.163 4.288 3.933
4.4 Overige lasten 9.312 10.605 10.049

Totaal lasten 74.483 73.251 71.892

Saldo baten en lasten -1.383 -946 1.322

5 Financiële baten en lasten -153 -22 -18

Nettoresultaat -1.536 -968 1.304

2020 Begroot 2020 2019



87 
 

Enkelvoudig kasstroomoverzicht over 2020 (x € 1.000) 
 

 
 
 
  

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten -1.383 1.322

Aanpassingen voor:
4.2 Afschrijvingen en overige waardeverminderingen 5.302 5.148
2.2 Mutaties voorzieningen 382 277

1.4 Vorderingen 274 -554
2.3 Kortlopende schulden 1.220 259

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.795 6.452

5.1 Ontvangen interest 0 23
5.3 Betaalde interest en soortgelijke kosten -153 -41

-153 -18
Kasstroom uit operationele activiteiten 5.642 6.434

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.2 Investeringen in materiële vaste activa -5.456 -4.736
1.2 Desinvesteringen in materiële vaste activa 1.076 1.397

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.380 -3.339

Mutatie liquide middelen 1.262 3.095

2020 2019
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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
110.199 47.117 63.082 1.076 0 3.607 0 111.275 50.724 60.551

1.2.2 Inventaris en apparatuur
23.510 16.364 7.146 2.022 0 1.574 0 25.532 17.938 7.594

1.2.3 Erfpacht
6.079 2.058 4.021 0 0 122 0 6.079 2.180 3.899

1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingen
536 0 536 2.358 1.076 0 0 1.818 0 1.818

140.325 65.540 74.785 5.456 1.076 5.302 0 144.705 70.842 73.863

1.2.1 Gebouwen en terreinen

Het betreft de volgende gebouwen en terreinen, te weten:
 -  Agamemnonstraat 44, Amsterdam.  -  Overhoeksplein 2, Amsterdam.
 -  Hortusplantsoen 1-3, Amsterdam.  -  Waterlooplein 211-219, Amsterdam.
 -  Jodenbreestraat 3, Amsterdam.  -  Kattenburgerstraat 5, Amsterdam.
 -  Markenplein 1, Amsterdam.  -  Marineterrein, Amsterdam.
 -  Oosterdokskade 151, 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.
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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
31-12-2020 31-12-2019

1.4.1 Debiteuren 132 197
1.4.2 Studenten / cursisten 392 469
1.4.3 Overige vorderingen 250 246
1.4.4 Overlopende activa        1.030 1.161
1.4.5 Af: voorzieningen wegens oninbaarheid 100 96

1.703 1.977

Uitsplitsing 31-12-2020 31-12-2019

1.4.3.1 Personeel 0 1
1.4.3.2 Overige 250 245

Overige vorderingen 250 246

1.4.4.1 Vooruitbetaalde kosten 603 628
1.4.4.2 Verstrekte voorschotten 111 69
1.4.4.3 Overige 316 464

Overlopende activa 1.030 1.161

2020 2019

1.4.5.1 Stand per 1 januari 96 106
1.4.5.2 Onttrekking 6 26
1.4.5.3 Dotatie/vrijval 10 16
       Af: voorzieningen wegens oninbaarheid 100 96

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

1.5 Liquide middelen
31-12-2020 31-12-2019

1.5.1 Kasmiddelen 26 26
1.5.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 15.366 14.127
1.5.3 Deposito's 12.523 12.500

27.915 26.653

De direct opeisbare tegoeden bij de bankinstellingen bedragen K€ 27.889.
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2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 10.264 861 2.262 13.387 -561 -790 12.036

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 77.894 26 -2.204 75.716 -901 790 75.605

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
Reserve derde geldstroom 571 116 -58 629 -47 0 582

2.1.4 Bestemmingsfonds (privaat) 788 301 0 1.089 -27 0 1.062

89.517 1.304 0 90.821 -1.536 0 89.285

Uitsplitsing

2.1.2.1 Reserve huisvestingsbeleid 69.697 146 -2.204 67.639 -27 0 67.612
In materiële vaste activa:

2.1.2.2  -  Roerende zaken 6.897 0 249 7.146 0 448 7.594
2.1.2.3 Reserve kwaliteitsafspraken 0 0 0 0 -777 57 -720
2.1.2.4 Investeringsreserve 1.014 0 -249 765 0 152 917
2.1.2.5 Profileringsfonds 286 -120 0 166 -97 133 202

Bestemmingsreserve (publiek) 77.894 26 -2.204 75.716 -901 790 75.605

2.1.4.1 Fonds Goudsmit 30 0 0 30 0 0 30
2.1.4.2 Fonds Rosenberg 236 -20 0 216 -20 0 196
2.1.4.3 Fonds Van Oss 97 -4 0 93 -4 0 89
2.1.4.4 Fonds Van Ter Tholen 425 0 0 425 0 0 425
2.1.4.5 Fonds Ten Broek 0 325 0 325 -3 0 322

Bestemmingsfonds (privaat) 788 301 0 1.089 -27 0 1.062

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 403 651 338 0 716 472 244

Voorziening ambtsjubilea 368 47 47 18 350 29 321

Voorziening sociaal beleid 121 0 13 70 38 13 25

Voorziening DI-uren 363 0 0 0 363 173 190

Voorziening WS-uren 616 170 0 0 786 76 710

1.871 868 398 88 2.253 763 1.490

2.3 Kortlopende schulden
31-12-2020 31-12-2019

2.3.1 Crediteuren 1.400 1.492
2.3.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.343 2.181

2.3.3 Schulden terzake van pensioenen 665 618
2.3.4 Overige kortlopende schulden 64 65
2.3.5 Overlopende passiva 7.594 6.490

12.066 10.846

Uitsplitsing 31-12-2020 31-12-2019

2.3.2.1 Loonheffing 2.238 2.017
2.3.2.2 Omzetbelasting 47 39
2.3.2.3 Vennootschapsbelasting 0 0
2.3.2.4 Onroerend-zaakbelasting 58 125

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.343 2.181

2.3.5.1 Vooruitontvangen collegegelden 3.490 3.349
2.3.5.2 Vooruitont OCW-subs Geoormerkt 0 8
2.3.5.3 Vooruitontvangen termijnen overheid 501 270
2.3.5.4 Overige vooruitontvangen termijnen 499 126
2.3.5.5 Vakantiegeld/Vakantiedagen 1.608 1.501
2.3.5.6 Overige 1.496 1.236

Overlopende passiva 7.594 6.490

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 2021 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 2020.
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
1006202-1 20-09-19 22 22 4 0 0 4 18 Ja
Lerarenbeurs LB LBH4
1012232-1 20-11-19 -9 -9 0 0 0 0 -9 Ja

13 13 4 0 0 4 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 en met december 2022,  jaarlijks K€147
Dit betreft de huurovereenkomst Distelweg ten behoeve van de Breitner academie tot 31 maart 2026, 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€211.
-     Ruimte 027 ten behoeve van VR Base looptijd 1 juli 2019 tot en met 31 januari 2022;
-     Ruimte 024 ten behoeve van Centre Expertise looptijd 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2026; 
-     Ruimte 023 ten behoeve van Makerspace looptijd 1 oktober 2018 tot en met 30 juni 2025;
-     Ruimte 027G ten behoeve van Innovation Room (Culture Club) tot en met 30 juni 2025.

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 2021, jaarljks ca K€137.
-     Het onderhoudscontract voor de gebouwinstallaties van de panden van de AHK tot juni 2021, 
       jaarlijks ca K€144.
-     Het contract met betrekking tot de glasbewassing tot maart 2021, jaarljks ca K€93.
-     De overeenkomst voor het virtueel data center van de ICT diensten van de hogeschool tot mei 2021,
       jaarlijks ca K€108.
-     Het leasecontract met betrekking tot de multifunctionele afdrukapparatuur tot oktober 2021,
       jaarlijks ca K€80.
-     De overeenkomst voor het studenteninformatiesysteem is tot augustus 2024, jaarljks ca K€85.
-     De overeenkomst voor telefonie bestaat uit internet en redundant netwerk en is tot augustus 2023,
       jaarlijks ca K€93.

Energie
De hogeschool heeft een overeenkomst voor het verbruik van gas tot januari 2026. 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 2026. De verplichting is
een schatting van de te maken kosten op basis van verbruik in het verleden. Het kan jaarlijks K€277 bedragen.

Ver- en nieuwbouwprojecten 985 0 0 985

Categorie <1 jaar 1-5 jaar >5 jaar Totaal
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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€151). Voor deze verplichting is vanwege de lange duur van de overeenkomst derhalve geen 
geldbedrag vermeld.

Ver- en nieuwbouwprojecten
De hogeschool heeft met diverse leveranciers voor de lopende verbouw en of nieuwbouwprojecten
overeenkomsten  gesloten.
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Toelichting behorende bij de enkelvoudige staat van baten en lasten (x € 1.000) 
 

 

3.1 Rijksbijdragen

2020 2019

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 64.068 62.054
3.1.2 Overige subsidies OCW 8 36

64.076 62.090

De overige subsidies OCW hebben een incidenteel karakter.

Uitsplitsing
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies 8 36
3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies 0 0

Overige subsidies OCW 8 36

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

2020 2019

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 0 0
3.2.2 Overige overheidsbijdragen 376 610

376 610
3.3 College- en cursusgelden

2020 2019

3.3.1 Collegegelden sector HBO 6.491 6.217
3.3.2 Cursusgelden 451 435

6.942 6.652
3.4 Baten werk in opdracht van derden

2020 2019

3.4.1 Contractonderwijs 459 929
3.4.2 Overige baten in opdracht van derden 135 250

594 1.179
3.5 Overige baten

2020 2019

3.5.1 Verhuur 76 222
3.5.2 Detachering personeel 103 111
3.5.3 Schenking 121 509
3.5.4 Sponsoring 27 17
3.5.5 Overige opbrengsten inzake personeel 63 154
3.5.6 (Studenten)bijdragen in de leermiddelen 273 723
3.5.7 Overige 448 947

1.111 2.683
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4.1 Personeelslasten

2020 2019

4.1.1 Lonen en salarissen 46.248 43.515
4.1.2 Overige personele lasten 9.531 9.327
4.1.3 Af: uitkeringen 74 80

55.705 52.762

Uitsplitsing

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 37.011 34.934
4.1.1.2 Sociale lasten 4.571 4.228
4.1.1.3 Pensioenpremies 4.666 4.353

Lonen en salarissen 46.248 43.515

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 890 513
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 7.708 7.670
4.1.2.3 Overig 933 1.144

Overige personele lasten 9.531 9.327

Het aantal FTE's per 31 december 2019 was 521 en per 31 december 2020 537.
Het aantal werknemers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil.

4.2 Afschrijvingen

2020 2019

4.2.1 Materiële vaste activa 5.302 5.148

5.302 5.148

4.3 Huisvestingslasten

2020 2019

4.3.1 Huur 668 653
4.3.2 Verzekeringen 120 74
4.3.3 Onderhoud 1.113 1.100
4.3.4 Energie en water 982 816
4.3.5 Schoonmaakkosten 1.063 997
4.3.6 Heffingen 152 247
4.3.7 Overige 64 46

4.163 3.933

4.4 Overige lasten

2020 2019

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 4.279 4.178
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 4.492 4.977
4.4.3 Dotatie/vrijval overige voorzieningen 8 22
4.4.4 Overige 533 872

9.312 10.049
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Uitsplitsing accountantslasten 2020 2019

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 124 119
4.4.1.2 Andere controleopdrachten 0 0
4.4.1.3 Fiscale adviezen 0 0
4.4.1.4 Andere niet-controlediensten 0 15

Accountantslasten 124 134

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 2020, ongeacht of de
werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

5 Financiële baten en lasten

2020 2019

5.1 Rentebaten 0 23
5.2 Rentelasten 137 24
5.3 Overige financiële lasten 16 17

-153 -18

VOORSTEL BESTEMMING ENKELVOUDIG NETTORESULTAAT (x € 1.000)

Het enkelvoudig nettoresultaat over 2020 bedraagt K€ 1.536 negatief. De bestemming van het nettoresultaat
is als volgt:

Onttrekking aan de algemene reserve -561
Onttrekking aan de reserve derde geldstroom -47
Onttrekking aan de reserve huisvestingsbeleid -27
Onttrekking aan de reserve kwaliteitsafspraken -777
Onttrekking aan het profileringsfonds -97
Onttrekking aan het bestemmingsfonds (privaat) -27

-1.536
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Aansluiting consolidatie en enkelvoudig 
 

 
 
 
  

Aansluiting geconsolideerd en enkelvoudig vermogen

31-12-2020

Vermogen enkelvoudig 89.285

Vermogen van geconsolideerde gelieerde stichtingen 1.454
(zie onderstaande specificatie)

Vermogen geconsolideerd 90.739

Aansluiting geconsolideerd en enkelvoudig resultaat

31-12-2020

Resultaat enkelvoudig -1.536

Resultaat van geconsolideerde gelieerde stichtingen 42
(zie onderstaande specificatie)

Resultaat geconsolideerd -1.494

Gelieerde partij Vermogen Resultaat
ultimo 2020 2020

Stichting CvA Online -116 49
Stichting Jacques Vonk Fonds 1.112 15
Stichting Musici van Morgen 35 -2
Stichting Muziek is Meer 58 -25
Nuyts’ Stichting 222 7

103 -1

39 0

1.454 42

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



99 
 

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 2020   

Isat-
code  Opleiding  

Positief besluit 
NVAO / 

ingangsdatum   

Geaccrediteerd tot / 
inleverdatum nieuw 

verslag  

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)  

04-02-2020  01-11-2025  

34940  Docent dans  04-02-2020  01-11-2025  

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  16-06-2020  01-05-2026  

34733  

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

17-12-2020  01-05-2027  

34735  Cultureel erfgoed  30-10-2020  01-11-2026  
  
Masteropleidingen per 31 december 2020  

Isat-
code  Opleiding  

Positief besluit 
NVAO / 

ingangsdatum   

Geaccrediteerd tot / 
inleverdatum nieuw 

verslag  
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  24-09-2020  01-05-2026 
49105  Opera  01-09-2020  01-05-2026 
44874  Theater  06-11-2020  01-11-2026 
49103  Choreografie  06-01-2020  01-11-2026 
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 
49150  Applied Museum and Heritage Studies 19-8-2020  18-08-2026 
49117  Kunsteducatie  30-11-2017  29-11-2023  

 * De (onbekostigde) master Museologie is afgebouwd, er is geen instroom meer per 1-9-2019.  
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Associate Degree-opleidingen per 31 december 2020  

 Isat-
code  Opleiding  

Positief besluit 
NVAO / 

ingangsdatum   

Geaccrediteerd tot / 
inleverdatum nieuw 

verslag  
80138  Ad Technische Productie  31-08-2017  01-07-2021  
80168  Ad Klassiek Ballet  15-06-2020 14-06-2026  

80160  Ad Electronic Music  20-08-2019  19-08-2025  
 

• Doorlopen accreditaties 
  

Academie van Bouwkunst 
In november 2020 vond een gecombineerde visitatie plaats van de drie masteropleidingen van de 
Academie van Bouwkunst, zowel die van de onderwijsaccreditatie van de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie (NVAO) als de accreditatie internationalisering door het European 
Consortium for Accreditation in higher education (ECA). In het rapport van de NVAO schreef het panel 
onder de indruk te zijn ‘van de manier waarop de Academie haar profiel is blijven ontwikkelen: een 
duidelijk gevormde visie op de drie disciplines, een interdisciplinaire onderwijsopzet, sterk geïntegreerd 
onderzoek, en de positionering als een Nederlandse onderwijsorganisatie die zich richt op de 
internationale context van de disciplines.’ Het panel had ‘hoge waardering voor de toetsmethode’ en vond 
de afstudeerontwerpen van ‘hoge kwaliteit.’  
In het rapport van de accreditatie internationalisering schreef het panel dat de academie ‘een robuust 
raamwerk heeft ontwikkeld waarmee de internationale aspecten van de drie masteropleidingen verder 
kunnen worden ontwikkeld.’ Ook stelde het panel vast ‘dat alle studenten van de drie masterprogramma's 
– onafhankelijk van hun nationaliteit of discipline – uitgebreide internationale en interculturele ervaringen 
opdoen, zowel in het buitenland als in eigen land.’ Met de aanbevelingen van de onderzoeks-, en 
onderwijsaccreditatie en de accreditatie internationalisering gaat de academie de komende periode aan 
de slag.  
  

• Reinwardt Academie  
De accreditatie van de bachelor Cultureel erfgoed is online afgenomen en afgesloten met een positief 
resultaat. Op alle onderdelen voldeed de opleiding ruimschoots aan de eisen. In oktober volgde het 
positieve besluit van de NVAO. De opleiding is hiermee geaccrediteerd tot 1 november 2026. 
De accreditatie van de nieuwe masteropleiding Applied Museum and Heritage Studies (AMHS) door 
middel van een Toets Nieuwe Opleiding werd aanvankelijk uitgesteld door corona, maar is uiteindelijk 
glansrijk doorstaan in een online procedure. De opleiding is na een positief besluit door de NVAO 
geaccrediteerd tot 18 augustus 2026. De master AMHS is in september 2020 van start gegaan met 17 
studenten. 
  

• Conservatorium van Amsterdam  
Begin 2020 vonden de visitaties plaats in het kader van de accreditaties van de Master Opera en Master 
Muziek. De Master Muziek werd bezocht door een internationaal panel. Het panel concludeerde dat de 
master van excellente kwaliteit is en dat het een heel bijzondere ervaring moet zijn om aan het 
conservatorium te studeren. Het CvA gaat met de aanbevelingen aan de slag. De Master Opera (Dutch 
National Opera Academy, DNOA) is een samenwerking tussen het Koninklijk Conservatorium en het 
Conservatorium van Amsterdam. De accreditatie was dan ook een gezamenlijke effort van de twee 
instellingen. Het panel was onder de indruk van het unieke programma van DNOA en de positie van de 
opleiding ten opzichte van het werkveld.   
  
Begin 2020 is ook de accreditatie van de nieuwe Associate Degree Amsterdam Electronic Music 
Academy (AEMA) definitief afgerond. In januari is hiervoor een aanvulling aangeleverd aan het panel. 
Deze kon op goedkeuring rekenen van het panel. In de eerdere beoordeling werd de kwaliteit en 
expertise van het docenten team al geroemd, de aanvulling heeft laten zien dat dit zich ook goed vertaalt 
naar de kwaliteit en samenhang van het onderwijsprogramma en toetsing. Het CvA is trots te kunnen 
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starten met deze eerste Associate Degree in het nog jonge, maar snel ontwikkelende werkveld van 
de electronic music.  
  

• Nederlands Filmacademie  
In juli 2020 is de bacheloropleiding gevisiteerd; in november de masteropleiding. Beide visitaties vonden 
als gevolg van corona volledig digitaal plaats. De visitatiecommissies spraken zich voor zowel de 
bachelor- als de masteropleiding zeer positief uit over de kwaliteit van de desbetreffende opleiding.   
Het panel dat de bachelor visiteerde is positief over de kwaliteit van de opleiding en het gerealiseerd 
eindniveau. Men constateert dat er sinds de vorige accreditatie enorme stappen zijn gezet op het gebied 
van leeromgeving, didactiek en docentprofessionalisering. Daarnaast constateert het panel ook dat het 
curriculum vol is en dat dat ten koste gaat van ruimte voor artistieke ontwikkeling. Het panel vindt het een 
goede ontwikkeling dat de Filmacademie beweegt naar meer integraal en minder summatief toetsen. 
Excellente studenten krijgen alle ruimte, maar niet iedereen heeft het gevoel dat, bezien vanuit het thema 
diversiteit en inclusie, de eigen excellentie kan worden nagejaagd.  
  
Het internationale panel dat de master visiteerde was onder de indruk van de ambitie en opzet van de 
opleiding, die het volgens de commissie ook internationaal een duidelijke identiteit geeft. Het docenten- 
en mentorenteam is divers en deskundig en de focus van het programma op ‘peer learning’ wordt 
onderschreven. In dat kader onderschrijft de commissie de wens van de opleiding om het idee van 
‘peer learning’ integraal onderdeel te maken van de op zich zeer goede toetsingssystematiek.   
  
De aanbevelingen van de commissies zijn in lijn met speerpunten waar beide opleidingen al op hadden 
ingezet. De visitaties geven dan ook vertrouwen dat de academie op de goede weg is.   
  

• Academie voor Theater en Dans  
Na de succesvolle Toets Nieuwe Opleiding ontving de academie van de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie (NVAO) toestemming voor een nieuwe opleidingsvorm binnen de Nationale 
Balletacademie: de tweejarige Associate Degree (AD) Klassiek Ballet. Vanaf het studiejaar 2020-2021 
kunnen hbo-studenten op de Nationale Balletacademie een tweejarig AD-programma volgen. Hierna zijn 
zij klaar om als professionele dansers het werkveld in te gaan. Voor de studenten die dat graag willen is 
er een mogelijkheid om nog een derde jaar hbo-bachelorjaar (BA) te volgen; een specialisatiejaar, gericht 
op een theoretische verdieping of op het docentschap binnen klassiek ballet. Het BA-jaar is ook 
toegankelijk voor studenten met een AD-diploma die na het beëindigen van hun danscarrière alsnog een 
BA-diploma willen halen in de specialisatie die hen aanspreekt. Hiermee biedt de Nationale 
Balletacademie de mogelijkheid tot een leven lang leren binnen het balletonderwijs.  
  
DAS Theater en DAS Choreografie, twee van de drie masteropleidingen binnen DAS Graduate School, 
zijn in juni 2020 positief geaccrediteerd. Het visitatierapport stelt dat beide opleidingen, hoewel zeer 
verschillend, vergelijkbaar kwalitatief masteronderwijs bieden voor studenten die werkzaam zijn in het 
professionele internationale veld en die naar DAS komen voor ondersteuning bij hun praktijkgericht 
artistiek onderzoek in de podiumkunsten.   
Beide opleidingen bieden een goede balans tussen de specifieke aandacht voor de individuele 
ontwikkeling van de studenten en de opleidingen als geheel. De betrokken staf en de gedegen 
feedbackmethodieken werden als bijzonder positief benoemd. Het panel gaf het advies om de 
internationale oriëntatie voort te zetten, meer verbindingen en ondersteuning vanuit het lokale veld te 
organiseren, de diversiteit van nieuwe performatieve vormen te blijven verkennen en de focus op proces 
en exploratie in de beoordeling van studenten te beschermen.  
  

• Breitner Academie 
  
In 2019 vond de succesvolle visitatie plaats van de bacheloropleiding Docent Beeldende kunst en 
vormgeving. In het voorjaar van 2020 volgde het positieve besluit van de NVAO, waardoor de opleiding is 
geaccrediteerd tot 1 mei 2026.  
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Onderzoek en lectoraten   
 
Bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten staan we voor onderzoek in de kunsten met een 
innovatief vermogen. Zowel artistiek als maatschappelijk onderzoek maakt steeds meer deel uit van het 
professioneel handelen van de (toekomstige) kunstenprofessional/(erfgoed) maker. De AHK ontwikkelt 
zich naar een kennisinstelling voor zowel onderwijs als onderzoek met een 
herkenbaar onderzoeksprofiel.  
 
AHK Research Centre 
In 2020 is de Strategische agenda onderzoek 2020-2025 vastgesteld. Vanwege het belang van 
onderzoek heeft de hogeschool in 2020 het AHK Research Centre opgezet, dat in 2021 meer vorm zal 
krijgen. Het AHK Research Centre is er om het onderzoek aan de AHK te versterken en te 
ondersteunen, is een schakel tussen onze onderzoeksgroepen en stelt onderzoekers in staat hun 
expertise te delen en hun onderzoek de wereld in te brengen. Het AHK Research Centre zorgt met de 
pijlers Profile, Support en Space voor betere randvoorwaarden voor onderzoek en synergie via 
uitwisseling, ontmoeting en samenwerking tussen studenten, onderzoekers, docenten en 
kunstenaars/makers. Diversiteit en een inclusief onderzoeks- en onderwijsklimaat zijn uitgangspunten.    
In de loop van het jaar 2020 is het Team Onderzoek, onder leiding van programmamanager Stella Blom, 
uitgebreid met de aanstelling van een beleidsadviseur en een communicatieadviseur. Verdere uitbreiding 
van het team zal in 2021 plaatsvinden via het aanstellen van een subsidieadviseur. Subsidieadvies liep 
tot 1 november via IXA.  
  
Gezamenlijk onderzoeksprofiel  
De onderzoekers werken met een gezamenlijk onderzoeksprofiel: Engagement through critical creative 
practice. Onze onderzoekers verhouden zich kritisch tot maatschappelijke vraagstukken. Ze willen 
bewustwording creëren en een sociale en artistieke impact hebben. Daarom koppelen de zes lectoraten 
van de AHK hun eigen onderzoeksprogramma aan deze overkoepelende onderzoeksagenda.   
Het onderzoek richt zich op kunst(-educatie), -ontwerp en erfgoedpraktijken die impact beogen vanuit 
maatschappelijke en/of persoonlijke betrokkenheid, iets in gang willen zetten, een ander perspectief 
willen tonen, ethisch bewustzijn willen prikkelen, en/of aan willen zetten tot gedragsverandering.   
Onderzoekers verhouden zich kritisch tot een discours uit de samenleving en met hun onderzoek willen 
zij onderwerpen agenderen en maatschappelijke impact genereren. Zij maken gebruik van o.a. design 
research, artistic research & sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek. 
  
Communicatie  
Door de extra focus op onderzoek vanaf dit jaar is ook de onderzoekscommunicatie uitgebreid. Er worden 
meer nieuwsberichten geplaatst op de website van de AHK, elke 3 maanden wordt er 
een onderzoeksnieuwsbrief verstuurd. Ook zijn er plannen gemaakt om AHK.nl/onderzoek anders in te 
richten en de inhoud te vernieuwen.   
De AHK is voorstander van een open uitwisseling van kennis. Daarom is er in 2020 meer aandacht 
gekomen voor het delen van publicaties op platforms als hbo Kennisbank, Openresearch.Amsterdam en 
LKCA.  
 
Dag van de Docent-onderzoeker  
In het najaar van 2020 is de eerste editie van de Dag van de Docent 
onderzoeker georganiseerd. Het webinar biedt een podium aan de docent-onderzoekers van de AHK en 
is een kans tot kennisuitwisseling en kennismaking met collega's. Docent-onderzoekers geven een 
presentatie over hun onderzoek en er is ruimte voor vragen en discussie. 
  
Aangevraagd en gehonoreerd: 

• In 2020 is een aanvraag gedaan en gehonoreerd vanwege de call Impuls 2020 van regieorgaan 
SIA, getiteld Krachten bundelen voor sterker onderzoek aan de AHK. Het betreft een eenmalige 
impuls voor doorontwikkeling en professionalisering van het onderzoek en het verbeteren van de 
kwaliteit. De activiteiten benoemd in het Impuls 2020-traject geven grotendeels richting aan de 
activiteiten van het AHK Research Centre in 2021 langs elk van de drie pijlers (Profile, Support en 
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Space). De uitvoering gebeurt vanuit Team Onderzoek in samenwerking met de verschillende 
afdelingen (personeelszaken, Concern Control, Informatiemanagement), academies en lectoraten.  
• In december 2020 doet de AHK een aanvraag vanwege de call Innovatietraineeships samen met 
de HKU (penvoerder) en ArtEZ, met als titel Creatief Talent werkt. De call is gericht op het versterken 
van de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en mkb en biedt traineeplekken en – programma voor 
in totaal 15 studenten aan de drie hogescholen.  

  
Netwerken  
De academies onderhouden tal van (internationale) samenwerkingsrelaties met zusterinstellingen op het 
gebied van kunstonderwijs en organisaties in de kunstpraktijk. Op hogeschoolniveau zijn binnen 
Amsterdam structurele verbindingen aangegaan met de gemeente en de stadsdelen, met de collega-
instellingen op het gebied van hoger kunst- en cultuuronderwijs en met het middelbaar 
beroepsonderwijs.  
 
In 2020 beleefde ACIN (Amsterdam Creative Industries Network) een doorstart en het werd het Centre of 
Expertise for Creative Innovation (CoECI). CoECI is het creatieve industrie kennisnetwerk dat kunst, 
media, technologie & ontwerp inzet voor een duurzame, inclusieve, participatieve en grootstedelijke 
samenleving. Het CoECI is een initiatief van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de 
Hogeschool van Amsterdam, Inholland en sinds 2019 de Gerrit Rietveld Academie. In dit kennisnetwerk 
werken studenten en onderzoekers nauw samen met partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties en overheden om met creatieve methoden, technieken, strategieën en producten richting en 
vorm te geven aan maatschappelijke transities en duurzame impact te realiseren.   
Ook is de AHK aangesloten bij ARIAS (Amsterdam Research Institute for Arts and Science) en UASNL 
(samenwerkingsverband van 14 Nederlandse Hogescholen met als doel om hun 
Europese onderzoeksprofiel te versterken).  
  
Wetenschappelijke Integriteit  
In navolging op de vernieuwde Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, die is ondertekend door de 
Vereniging Hogescholen, hebben diverse kunsthogescholen het initiatief genomen om een gezamenlijke 
klachtencommissie Wetenschappelijke Integriteit op te richten. In 2020 vonden de eerste gesprekken 
plaats en werd er gewerkt aan een voorstel. In 2021 verwachten de kunsthogescholen de commissie te 
kunnen inrichten.  
  
Nationale Wetenschapsagenda  
De AHK is aangesloten bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Stella Blom is coördinator van de 
route Kunst: onderzoek en innovatie in de 21ste eeuw en Hester Dibbits (lector Cultureel erfgoed aan 
de Reinwardt Academie) is voorzitter/boegbeeld van de route Levend Verleden.  
  
Centre of Expertise Kunsteducatie  
Op het Marineterrein zal een Centre of Expertise opgezet worden met als doel om 
het kunsteducatieve veld te innoveren rond interdisciplinaire thema’s. Het College van Bestuur heeft 
Anne Nigten in het najaar van 2020 benoemd tot kwartiermaker voor het nieuw op te richten 
multidisciplinaire Centre of Expertise Kunsteducatie. Binnen de AHK zal zij de weg bereiden voor 
een nieuw Centre of Expertise Kunsteducatie, een dynamisch, experimenteel onderzoeksnetwerk waarin 
leerlingen, jongeren, studenten en docenten, (kunst)instellingen, scholen en bedrijven samenwerken.  
  
Lectoraat Diversiteit in de kunsten  
Het College van Bestuur heeft in juni 2020 Mavis Carrilho benoemd tot kwartiermaker voor het nieuw op 
te richten lectoraat Diversiteit in de kunsten. De AHK heeft diversiteit en inclusie binnen de hogeschool tot 
speerpunt benoemd in haar Strategisch Plan en streeft ernaar dit proces te versnellen en te 
ondersteunen, onder andere door het instellen van dit lectoraat. Ter voorbereiding op het 
lectoraat is Mavis Carrilho met AHK-medewerkers, communities in de academies, het werkveld en de 
huidige AHK-lectoren in gesprek gegaan over ideeën, verwachtingen en onderzoeksgebied(en) voor dit 
nieuwe lectoraat. Dit proces zal leiden tot een profiel van de te werven lector.  
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• Lectoraten 2020  
  
Lectoraat  Lector   Academie  
Cultureel erfgoed  Hester Dibbits  Reinwardt Academie  
DAS Research  Laura Cull Ó Maoilearca *  Academie voor Theater en Dans  
Film  Mieke Bernink  Nederlandse Filmacademie  
Kunsteducatie  Emiel Heijnen en Melissa 

Bremmer  
AHK-breed  

Muziek  Michiel Schuijer  Conservatorium van Amsterdam  
Architectuur & Circulair Denken  Peter van Assche  Academie van Bouwkunst  
Future Urban Regions  Eric Frijters  Academie van Bouwkunst  
High-Density Energy 
Landscapes  

Sven Stremke  Academie van Bouwkunst  

*Laura Cull Ó Maoilearca is op 1 september 2020 begonnen. Zij verving lector a.i. Sher Doruff.   
  
Cultureel erfgoed  
Basis voor de activiteiten van het lectoraat Cultureel Erfgoed vormt het onderzoeksprogramma Bringing 
in History, waarin de vraag centraal staat hoe in emotioneel geladen erfgoedinteracties verschillende 
soorten historische kennis op een constructieve manier kunnen worden meegenomen.  
Vanuit de ambitie om een stevige kenniskring te formeren stond 2020 in het teken van het werk aan 
aanvragen (o.a. RAAK-Publiek met Even-Zohar, hbo-Postdoc met Jaffe-Schagen, NWO- 
lerarenpromotiebeurs met Ariese en Comenius Teaching Fellow met Munnikes en Jellema).  
Het was ook het jaar van de kick-off van de meerjarige projecten The Critical Visitor (NWO-Smart Culture, 
met Steinbock en vd Heuvel), Tipping the Balance (NWO-Transities en Gedrag met De Vet e.a.) en 
CENTRINNO (Horizon Europe met Waag e.a). Lector Hester Dibbits was verder intensief betrokken bij de 
opzet van het AHK-Research Centre en CoECI (lid programmaraad).  
Een plek op de shortlist van de Evens Education Prize, Critical Thinking as a Practice of Freedom, een 
drietal publicaties (2x Dibbits, 1x Dibbits & Munnikes), een internationaal online symposium rond Covid 
en Collecties, en interviews voor o.a. Didactief en Land Art Live droegen tenslotte bij aan de 
zichtbaarheid van het lectoraat binnen vertrouwde, maar ook nieuwe netwerken.   
  
DAS Research   
Vanwege de coronacrisis heeft DAS Research vanaf maart 2020 de activiteiten met succes aangepast 
voor de online omgeving. Sher Doruff en Sanne Kersten organiseerden online bijeenkomsten ter 
ondersteuning van het THIRD-programma, het 3e cyclus artistiek onderzoeksprogramma met 21 
onderzoekers.   
Marijn de Langen gebruikte de digitale omgeving om 10 docent-onderzoekers van de ATD te 
ondersteunen bij het ontwikkelen van hun onderzoek binnen de Embodied Knowledge Kenniskring. Deze 
kenniskring maakt onderdeel uit van haar Comenius-gefinancierde postdoctorale onderzoeksproject.   
In mei 2020 verzorgde Sher Doruff in het kader van het NWO Smartculture project The Critical Visitor een 
workshop bij de DAS Graduate School, genaamd: Archival Interactions #1.   
De nieuwe lector, Laura Cull Ó Maoilearca is in september 2020 in dienst getreden. Sindsdien is een deel 
van het budget gebruikt om binnen de onderzoeksgroep Creative Producing te starten met 2 nieuwe 
projecten: een internationaal netwerk en een publicatie; en om activiteiten te starten binnen 4 
hoofdthema's: sociale rechtvaardigheid; ecologie; rouw en verlies; en manieren van weten en niet-weten.  
Er zijn nieuwe associate researchers aangenomen om projecten te ontwikkelen. DAS Graduate School is 
een formele partner geworden van het Erasmus+ Change Now-project en heeft subsidie verkregen voor 
een toekomstig symposium over democratische beginselen in het theater. Het symposium zal in maart 
2022 bij DAS worden georganiseerd. DAS Research neemt deel aan een nieuw Third Cycle Consortium 
met ZhdK en UdK, Berlijn, en de lector publiceerde The Routledge Companion to Performance 
Philosophy (2020) onder co-redactie met Alice Lagaay. 
  
Film   
In 2020 lag de nadruk van lectoraat Film enerzijds op intensieve voorbereiding voor de accreditatie van 
de Masteropleiding in november 2020 – vanwege de focus van de opleiding (Artistic Research 
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in and through Cinema) is deze immers nog altijd intrinsiek verbonden met het lectoraat – en anderzijds 
op de verdere ontwikkeling van het zogenoemde Comeniusproject. Dat onderzoeksproject, gefinancierd 
door een Senior Fellows Comeniusbeurs, beoogt onder meer het ontwerp en bouw van een digitaal 
archief- en uitwisselingsplatform voor artistiek onderzoek binnen de Master. Een werkbaar prototype van 
het archiefdeel zal mei 2021 klaar zijn en in september 2021 ingezet kunnen worden in het 
masteronderwijs. Vanwege de coronacrisis kon de beoogde professionalisering van bachelordocenten op 
het terrein van artistiek onderzoek niet doorgaan.    
Het Eye Filmmuseum en A-Lab organiseerden in oktober 2020 de (uitgestelde) Artistic Research Week 
van de Master of Film. De afstuderende onderzoekers toonden het proces en de resultaten van hun 
onderzoek in en door film. Op het programma stonden filmvertoningen, presentaties en een 
tentoonstelling.   
 
Kunsteducatie   
In 2020 is kwartiermaker Anne Nigten aangenomen voor het nieuw op te richten Centre of Expertise 
Kunsteducatie. Het doel van dit CoE is om het kunsteducatieve veld te innoveren rond de 
thema’s Interdisciplinariteit en Sociaal Engagement. De kern van het CoE zal gevormd worden door het 
lectoraat Kunsteducatie, de master Kunsteducatie, ArtechLAB en lectoren uit het platform Onderwijs op 
het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie (OKWT).   
In 2020 wees Regieorgaan SIA het lectoraat ook een KIEM-subsidie toe voor het 
project ArtsSciences Unlocked. Hierin wordt onderzocht hoe ArtsSciences het kunstonderwijs beter aan 
kan laten sluiten bij de mogelijkheden van (uitgevallen) jongeren met Autisme Spectrum Stoornis. In 
samenwerking met ArtechLAB, Stichting Brilliant Future Kids en Mediamatic wordt een lesontwerp 
ontwikkeld en getest voor en met deze jongeren.   
Ook het boek Wicked Arts Assignment onder redactie van Emiel Heijnen en Melissa Bremmer met co-
redacteur Sanne Kersten verscheen: een verzameling van bijna honderd (internationale) kunstopdrachten 
die thema's, werkwijzen en concepten weerspiegelen uit de hedendaagse kunsten. Het boek werd 
gelanceerd tijdens een online symposium waarin kunsteducatoren van over de hele wereld hun 
opdrachten deelden en online workshops gaven.   
  
Muziek   
In het voorjaar van 2020 heeft lector Michiel Schuijer een Comenius Leadership Fellow-beurs van 
€ 500.000 toegekend gekregen voor het opzetten van een nieuw bachelor- en masterprogramma voor 
conservatoriumstudenten die ook hun academische vaardigheden willen ontwikkelen. Partners in dit 
project zijn de opleidingen Muziekwetenschap van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit 
Utrecht en het Conservatorium van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Het nieuwe 
studieprogramma krijgt in de komende drie jaar gestalte.   
Het RAAK-project Training for Excellence nadert zijn voltooiïng. In dit project werkt het Conservatorium 
van Amsterdam samen met de Faculteit Bewegen, Sport en Voeding van de Hogeschool van 
Amsterdam, de Faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit, de dansopleiding 
van Codarts, en diverse maatschappelijke partners, o.m. het Koninklijk Concertgebouworkest, het 
Residentieorkest, NOC/NSF en het Centrum voor Topsport Amsterdam. In 2020 verschenen o.m. twee 
artikelen die direct betrekking hadden op het onderzoek onder muziekstudenten en jonge 
muziekprofessionals:  
 

• Kegelaers, J., Schuijer, M. & Oudejans, R. R. D. (2020). Resilience and mental health issues in 
classical musicians: A preliminary study. Psychology of Music. 
https://doi.org/10.1177/0305735620927789  
• Kegelaers, J. & Oudejans, R. R. D. (2020). A process evaluation of a performance psychology 
intervention for transitioning elite and elite musicians. Frontiers 
in Psychology. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01090/full 
  

Johannes Leertouwer heeft in september 2020 zijn tweede orkestproject gepresenteerd in het kader van 
zijn onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van de orkestmuziek van Johannes Brahms - met het 
Dubbelconcert en de Tweede Symfonie, uitgevoerd door musici van de Philharmonie Utrecht, 
docenten en studenten van het CvA. Dit project heeft veel publiciteit gegenereerd: o.m. 
NRC Handelsblad, het Leidsch Dagblad en NPO Radio 4 besteedden aandacht aan de concerten.  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01090/full
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Architectuur & Circulair Denken   
Lector Peter van Assche heeft in december 2019 zijn inaugurele voordracht gehouden. Het eerste jaar, 
2020, stond vooral in het teken van de opbouw van het lectoraat. Van Assche heeft, samen met 
onderzoeker Gerjan Streng die vanaf het begin bij het lectoraat betrokken is, het onderzoek opgestart 
naar de architectonische mogelijkheden van circulair bouwen. Dit wil zeggen dat gebouwen met alleen 
‘droge’ verbindingstechnieken in elkaar worden gezet en na gebruik zonder schade aan de verschillende 
bouwmaterialen weer kunnen worden gedemonteerd. De bouwmaterialen kunnen dan weer worden 
geretourneerd naar de betreffende eigenaren. Hij bouwt daarbij verder aan de ervaring die hij hiermee 
met zijn ontwerpbureau SLA heeft opgedaan, onder andere met het People’s Pavilion tijdens de Dutch 
Design Week in 2017.  
 
Future Urban Regions   
FUR heeft zich het afgelopen jaar vooral beziggehouden met het organiseren van de FUR studio’s. In 
2020 bleef FUR de studio’s gebruiken als onderdeel van het onderzoek. De zes Academies van 
Bouwkunst programmeerden maar liefst 16 verschillende studio's, begeleid door ongeveer 40 docenten, 
resulterend in 150 projecten. De gezamenlijke inspanning van de Academies van Amsterdam, Rotterdam 
en Groningen om de toekomst van Zeeland te verkennen, is ongeveer de helft van alle studio’s en 
projecten.  
De Zeeland studio’s verkenden de transitie naar een postfossiele toekomst van de haven van Terneuzen 
(Raoul Correa en Saline Verhoeven, Amsterdam), de integratie van offshore windparken met andere 
functies (Marieke Timmermans, Amsterdam), de landschappelijke transformatie van het schiereiland 
Walcheren (Huub Juurlink en Roel van Gerwen, Amsterdam), de ruimtelijke synergie tussen tijdelijke en 
permanente inwoners van Zeeland (Alexander Herrebout en Tim Devos, Rotterdam), nieuwe 
zorgtypologieën (Femke Feenstra en Andrea Mohn, Rotterdam) en de regionale inbedding van de 
marinebasis (Ifigenia Psarra en Jan Willem Petersen, Groningen). De hoogtepunten van deze studio’s 
waren de gezamenlijke excursie en de masterclass communicatie in Zeeland.   
  
High-Density Energy Landscapes   
Sven Stremke, Paolo Picchi en Dirk Oudes van lectoraat High-Density Energy Landscapes waren curator 
van een tentoonstelling over energielandschappen voor de Landschapstriënnale van 2021, en zijn in 
2020 bezig geweest met voorbereidingen hiervoor.  
De online tentoonstelling liet in korte videopitches het werk van 10 jonge ontwerpers zien. Zij hebben in 
de afgelopen jaren in ontwerpstudio’s of afstudeerprojecten aan de energietransitie ontworpen. De 
projecten toonden innovatieve oplossingen voor het energielandschap van de toekomst, zoals mobiele 
zonnepanelen als onderdeel van gewasrotatie, algenproductie in de polder en kustverdediging in de 
Noordzee gecombineerd met windenergie. Het lectoraat schreef een begeleidend essay bij de 
tentoonstelling. Dit essay benadrukt de kracht van ontwerp in de energietransitie: in plaats van het 
minimaliseren van negatieve impact moet er juist aandacht zijn voor het toevoegen van waarde aan 
energielandschappen.   
 
Het onderzoek naar multifunctionele zonneparken in Europa is afgerond met een wetenschappelijke 
publicatie (Next generation solar power plants? A comparative analysis of frontrunner solar landscapes in 
Europe). Dit onderzoek laat zien op welke manier zonneparken ontworpen kunnen worden om zo 
energieopwekking te combineren met biodiversiteitsherstel, beleving en inpassing in bestaande 
landschapsstructuren. Naast wetenschappelijke publicaties, werkte het lectoraat in 2020 aan een boek 
over energielandschappen dat in 2022 verschijnt bij nai010 uitgevers. In dit boek wordt de 
energietransitie niet benaderd vanuit veranderende technologie, maar vanuit een veranderend 
landschap.   
 
 

• Artist in Residence-programma 2020  
Een Artist in Residence (AiR)  inspireert studenten en docenten door hen met actuele ontwikkelingen en 
vraagstukken uit de kunstpraktijk te confronteren. Innovatie en verbinding staan centraal in op maat 
gemaakte AIR-programma’s, evenals de internationale en multidisciplinaire context. 
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Het AIR-programma wordt gerund door lector Mieke Bernink als manager en Eleonora van Vloten als 
coördinator. 
 
Het jaar 2020 beloofde voor het AIR-programma een rijk jaar te worden; bij alle zes academies stond een 
AIR-project geprogrammeerd. Het jaar ging dan ook veelbelovend van start. 
       
Academie van Bouwkunst: Building Conversation  
In januari 2020 organiseerde de Academie van Bouwkunst haar jaarlijkse Winterschool met als AiR het 
collectief Building Conversation, ontstaan op initiatief van theatermaker Lotte van den Berg en beeldend 
kunstenaar Daan 't Sas. 
Building Conversation ging aan het werk met alle studenten Architectuur Stedenbouw en 
Landschapsarchitectuur. De studenten deden interdisciplinair en interactief mee aan een aantal door 
Building Conversation ontwikkelde performatieve gesprekken op verschillende locaties in het centrum van 
Amsterdam. Ze reflecteerden met elkaar op hun persoonlijke ervaringen en spraken aan de hand hiervan 
over de relatie tussen ruimte en gesprek en over het gesprek als ruimte tussen mensen. Tijdens de 
Winterschool leerden de studenten interdisciplinair en in teamverband te werken aan een opgave die de 
randen van de drie vakgebieden opzocht, dan wel overschreed, er daarmee voor zorgend dat de eigen 
horizon van de ontwerper vergroot werd.   
 
Breitner Academie: Fluid Fragments    
‘Fluid Fragments’ was de titel van de themaweek 2020 van de Breitner Academie, waarin de 
veranderlijkheid en complexiteit van de persoonlijke identiteit centraal stond. 
De week werd afgetrapt met een bezoek aan en een masterclass van Jenn Nkiru op het International 
Film Festival Rotterdam. Aansluitend gingen de studenten zelf aan de slag in co-creatie met de 
professionele (film)makers Sam Yazdanpanna, Kevin Osepa, Manju Reijmer, Bouba Dola en Eva Zanen. 
De studenten werkten in groepjes, aan de hand van verschillende genres als animatie, fictie, 
documentaire of videokunst, samen met de professionals aan hun eigen film. De bachelorstudenten van 
alle jaarlagen van de Breitner Academie werkten een week met elkaar samen en leerden zo van de 
kunstenaar/filmer/cineast én van elkaar.  
Het resultaat werd 31 januari 2020 gepresenteerd in het Eye filmmuseum in het bijzijn van de 
kunstenaars/filmmakers, die zowel het proces als het eindproduct van de studenten beoordeelden. 
 
Pandemie 
En toen werd het medio maart en zette de coronacrisis de oorspronkelijke plannen flink onder druk. 
Enerzijds werd het lastig of onmogelijk voor kunstenaars om naar Amsterdam te komen, anderzijds 
konden live manifestaties en bijeenkomsten in groepen niet meer plaatsvinden. Hierdoor werden twee 
programma’s doorgeschoven naar 2021: 
 
Academie voor Theater en Dans: 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 eerste twee delen vonden plaats in 2019, de derde 
stond gepland voor 2020, maar vindt nu, naar verwachting, plaats in september 2021.  
 
Conservatorium van Amsterdam: Drake Music Scotland. 
Drake Music Scotland is een project over inclusieve muziekeducatie op initiatief van Adri Schreuder van 
de Opleiding Docent Muziek en Melissa Bremmer, lector Kunsteducatie. De focus van het project ligt op 
muziek-didactische strategieën die ingezet kunnen worden bij inclusieve ensembles en op 
arrangementen die uitgevoerd kunnen worden door dergelijke ensembles, daarbij rekening houdend met 
nieuwe muziektechnologie. Oorspronkelijk gepland voor 2020, staat het project – een combinatie van 
workshops en een conferentie – nu op de rol voor november 2021.  
 
Andere projecten konden in aangepaste vorm gelukkig wel doorgaan:  
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Conservatorium van Amsterdam: Porgy & Bess-project. 
Dirigent David Liebman was op initiatief van Edo Righini, hoofd Jazz & Pop, uitgenodigd voor het Porgy & 
Bess-project van de afdeling Jazz, maar kon vanwege de coronapandemie helaas niet naar Amsterdam 
komen. Gelukkig kon Justin DiCioccio volgens plan zijn medewerking wél verlenen en is het project in 
aangepaste vorm met Jasper Blom als dirigent doorgegaan, waardoor het alsnog een geslaagd project 
werd. 
 
Academie voor Theater en Dans: De Machinekamer. 
Het project ‘De Machinekamer’, dat in 2019 op initiatief van Erik Lint, met Fred Rodrigues als Artist in 
Residence bij het ID LAB was begonnen, kon in 2020 bijna ongewijzigd worden voortgezet en succesvol 
afgerond. 
 
Behalve een obstakel was corona ook een uitnodiging om te reflecteren en te bezinnen.  
Bij AIR werd de focus verlegd van treuren om wat tijdelijk niet meer kon, naar op een positieve manier 
naar de ‘post-corona’ toekomst kijken: ‘Wat behouden we en wat doen we anders in de tijd die komt ná 
corona?’. Zo ontstond ruimte voor een nieuw AIR-initiatief: 
 
AIR Kring 
In het voorjaar van 2020 werd het idee besproken om de uitzonderlijke situatie van de coronapandemie te 
gebruiken om aan een langgekoesterde wens gehoor te geven door een interdisciplinaire impuls aan het 
AIR programma te geven. Er is een groep deelnemers geformeerd van alle verschillende academies, die 
in een inspirerende sfeer ervaringen en ideeën uitwisselden. Het doel is om van deze groep een 
permanente kring rondom het AIR-programma te maken, die interdisciplinaire AIR-projecten voor de AHK 
ontwikkelt, waaraan alle AHK-studenten deel kunnen nemen.  
In 2020 identificeerden de deelnemers (docenten, studieleiders en lectoren) de overeenkomsten in de 
inhoudelijke vragen, die voor het werkveld en de studenten het belangrijkst zijn op het gebied van 
klimaatverandering en diversiteit. 
Aan het eind van 2020 is de verwachting dat het eerste op deze wijze tot stand gekomen AIR-project 
begin studiejaar 2021-2022 aan de studenten aangeboden kan worden. 
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Studenten: kengetallen   
  
Studentenaantallen (peildatum 1 oktober 2020; bron: DUO)  

     2020    2019  
   BA vt  BA dt  AD  MA  totaal  BA vt  BA dt  AD  MA  totaal  
Breitner Academie  156  52    -  208  154  44    -  198  
Academie van Bouwkunst  -  -  -  290  290  -  -  -  309  309  
Conservatorium van 
Amsterdam  731  -  29  304  1.064  716  -  26  278  1.020  
Nederlandse Filmacademie  394  -  -  10  404  365  -  -  18  383  
Reinwardt Academie  582  -  -  17  599  555  -  -  -  555  
Academie voor Theater en 
Dans  521  -  31  42  594  533  -  14  41  588  
Master Kunsteducatie  -  -  -  35  35  -  -  -  37  37  
Totaal  2.384  52  60  698  3.194  2.323  44  40  683  3.090  

  
Verdeling man/vrouw (peildatum 1 oktober 2020; bron: DUO)  

     2020  2019  
   man  vrouw  X*  man  vrouw  X*  
Breitner Academie  29  179    25  173    

Academie van Bouwkunst  164  126    176  133    

Conservatorium van Amsterdam  662  403    635  371    

Nederlandse Filmacademie  223  181    202  181    

Reinwardt Academie  137  462    120  435    

Academie voor Theater en Dans  241  350  3  246  340  1  

Master Kunsteducatie  1  35    6  31    

Totaal  1.410  1.664  3  1.410  1.664  1  
 * Bij de AHK is een aantal personen ingeschreven van wie het geslacht onbekend is of die zich niet als man of vrouw 
identificeren (X).  
  
Nationaliteiten (peildatum 1 oktober 2020; bron: DUO)  

   2020  2019  
   NL  EER  niet-EER  NL  EER  niet-EER  
Breitner Academie  202  6  -  193  5  -  
Academie van Bouwkunst  198  40  32  207  70  32  
Conservatorium van Amsterdam*  420  481  164  402  455  147  
Nederlandse Filmacademie  388  10  6  360  15  8  
Reinwardt Academie  587  7  5  549  5  1  
Academie voor Theater en Dans*  414  114  64  427  114  46  
Master Kunsteducatie  28  6  1  34  2  1  
Totaal  2.237  664  272  2.172  666  235  

* Bij de Academie voor Theater en Dans zijn 2 studenten ingeschreven van wie de nationaliteit onbekend is. 
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Aanmeldingen/toelatingen bacheloropleidingen (peildatum 1 oktober 2020; bron: opleidingen & DUO)  

   2020  2019  
   aanmeldingen  toelatingen  aanmeldingen  toelatingen  
Breitner Academie  117  60  105  64  
Conservatorium van Amsterdam  1350  210  1.211  209  
Nederlandse Filmacademie  591  86  573  84  
Reinwardt Academie  -  189  -  141  
Academie voor Theater en Dans  1.522  137  1.938  149  

  
Aanmeldingen/toelatingen masteropleidingen (peildatum 1 oktober 2020; bron: opleidingen & DUO)  

   2020  2019  
   aanmeldingen  toelatingen  aanmeldingen  toelatingen  
Academie van Bouwkunst  192  54  165  69  
Conservatorium van Amsterdam  721  155  643  129  
Nederlandse Filmacademie*  -  -  71  9  
Reinwardt Academie**  39  17  -  -  
Academie voor Theater en Dans  149  22  139  23  
Master Kunsteducatie  20  20  23  13  

* In verband met de coronapandemie is er bij de Nederlandse Filmacademie een opnamestop ingelast in de 
masteropleiding, die vrijwel volledig uit internationale studenten bestaat. 55 kandidaten deden toelating, 10 
kandidaten zijn geselecteerd. Zij zullen starten per september 2021. 
** De masteropleiding Museology van de Reinwardt Academie is afgebouwd en in 2020 opgevolgd door de 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 2020; bron: opleidingen & DUO)  

   2020  2019  
   aanmeldingen  toelatingen  aanmeldingen  toelatingen  
Conservatorium van Amsterdam  150  20  26  26  
Academie voor Theater en Dans  200  21  12  10  

  
Aantal studenten vooropleidingen (Bron: SIS)  

   2020  2019  
Nationale Balletacademie (NBA)  125  114  
Pré-NBA  36  43  
5 o'clock class  120  115  
Vooropleiding Muziek  50  37  
Afdeling Jong talent  110  110  
Voorbereidende Master Muziek  20  15  
Pre-master Landschapsarchitectuur 
en Stedenbouw  16  15  
Pre-master Architectuur en Techniek  19  10  
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Gecertificeerd post hbo (Bron: SIS)  
Post-hbo-cursussen, gecertificeerd door het Centrum Postinitieel Onderwijs Nederland (CPION).  
 

   2020  2019  
Post-hbo Muziekeducatie (M4ME)  14  15  
Beroepskunstenaar in de klas (BIK)  20  21  

 
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 2020; bron: DUO)  

Docent beeldende kunst en  
vormgeving (n=4)  

instroomjaar 2014  instroomjaar 2015  instroomjaar 2016  

diploma na 4 jaar  68%  56%  68%  
diploma na 5 jaar   85%   69%     
diploma na 6 jaar  91%        

  

Bachelor Docent muziek (n=4)  instroomjaar 2014  instroomjaar 2015  instroomjaar 2016  
diploma na 4 jaar  58%  62%  63%  
diploma na 5 jaar   68%  71%     
diploma na 6 jaar  74%        

  

Bachelor Muziek (n=4)  instroomjaar 2014  instroomjaar 2015  instroomjaar 2016  
diploma na 4 jaar  76%  76%  65%  
diploma na 5 jaar   85%  81%     
diploma na 6 jaar  87%        

  

Bachelor Film en televisie (n=4)  instroomjaar 2014  instroomjaar 2015  instroomjaar 2016  
diploma na 4 jaar  72%  60%  31%*  

diploma na 5 jaar   89%  81%     
diploma na 6 jaar  92%        

*Doordat in het voorjaar/zomer van 2020 door de lockdown vertraging is ontstaan bij het maken van de 
afstudeerfilms, heeft de hele lichting (instroomjaar 2016) studievertraging opgelopen. Dit verklaart het rendement van 
31% per 1 oktober 2020. De regeling waarbij studenten compensatie kregen voor het betalen van extra collegegeld 
en die gold tot 31 januari 2021, heeft veel studenten alsnog in staat gesteld af te studeren. Per 31 december 2020 
was het rendement al gestegen naar 58%, per 31 januari 2021 zelfs naar 75%.  
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Bachelor Cultureel erfgoed (n=4)  instroomjaar 2014  instroomjaar 2015  instroomjaar 2016  
diploma na 4 jaar  26%  27%  38%  
diploma na 5 jaar   59%  57%     
diploma na 6 jaar  73%        

  

 Bachelor Dans (n=4)  instroomjaar 2014  instroomjaar 2015  instroomjaar 2016  
diploma na 4 jaar  93%  88%  84%  
diploma na 5 jaar   97%  88%     
diploma na 6 jaar  97%      

 

Bachelor Theater (n=4)  instroomjaar 2014  instroomjaar 2015  instroomjaar 2016  
diploma na 4 jaar  73%  57%  74%  
diploma na 5 jaar   88%  77%     
diploma na 6 jaar  88%        

  

Bachelor Docent dans (n=4)  instroomjaar 2014  instroomjaar 2015  instroomjaar 2016  
diploma na 4 jaar  59%  71%  55%  
diploma na 5 jaar   88%  86%     
diploma na 6 jaar  94%        

  

Bachelor Theaterdocent (n=4)  instroomjaar 2014  instroomjaar 2015  instroomjaar 2016  
diploma na 4 jaar  22%  25%  25%  
diploma na 5 jaar   78%  63%     
diploma na 6 jaar  100%         

  
Bachelor Theaterdocent Verkort 
(n=2)  instroomjaar 2015  instroomjaar 2016  instroomjaar 2017  
diploma na 4 jaar  45%  50%  45%  
diploma na 5 jaar   100%  90%     
diploma na 6 jaar  100%        

  
Masterrendement per opleiding: 1 en 2 jaar na nominale studieduur (n)  
(peildatum 1 oktober 2020; bron: DUO)  
  

Master Muziek (n=2)  instroomjaar 2016  instroomjaar 2017  instroomjaar 2018  
diploma na 2 jaar  81%  76%  64%  
diploma na 3 jaar  93%  91%    
diploma na 4 jaar  94%      
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Master Opera (n=2)  instroomjaar 2016  instroomjaar 2017  instroomjaar 2018  
diploma na 2 jaar  50%  75%  -  
diploma na 3 jaar  50%  75%    
diploma na 4 jaar  50%      

  

Master Film (n=2)  instroomjaar 2016  instroomjaar 2017  instroomjaar 2018  
diploma na 2 jaar  78%  78%  63%  
diploma na 3 jaar  89%  78%    
diploma na 4 jaar  89%      

  

DAS Choreography (n=2)  instroomjaar 2016  instroomjaar 2017  instroomjaar 2018  
diploma na 2 jaar  25%  75%  25%  
diploma na 3 jaar  50%  75%    
diploma na 4 jaar  75%      

  

DAS Theatre (n=2)  instroomjaar 2016  instroomjaar 2017  instroomjaar 2018  
diploma na 2 jaar  100%  100%  86%  
diploma na 3 jaar  100%  100%    
diploma na 4 jaar  100%      

  

DAS Creative Producing (n=2)  instroomjaar 2016  instroomjaar 2017  instroomjaar 2018  
diploma na 2 jaar  -  -  78%  
diploma na 3 jaar  -  -    
diploma na 4 jaar  -      

  

 Master Kunsteducatie (n=2)  instroomjaar 2016  instroomjaar 2017  instroomjaar 2018  
diploma na 2 jaar  78%  73%  65%  
diploma na 3 jaar  100%  87%    
diploma na 4 jaar  100%      

 
Er zijn geen masterrendementen van de Reinwardt Academie. De onbekostigde master Museology is 
afgebouwd per 1 september 2019, de nieuwe, bekostigde master Applied Museum and Heritage Studies 
is per 1 september 2020 van start gegaan. 
  
Rendementen masters Academie van Bouwkunst: 1 en 2 jaar na nominale studieduur (n)  
(peildatum 1 oktober 2020; bron: DUO)  

Master Architectuur* (n=4)  instroomjaar 2014  instroomjaar 2015  instroomjaar 2016  
diploma na 4 jaar  12%  5%  6%  
diploma na 5 jaar  29%  17%    
diploma na 6 jaar  50%      
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Master Landschapsarchitectuur* 
(n=4)  instroomjaar 2014  instroomjaar 2015  instroomjaar 2016  
diploma na 4 jaar  18%  0%  11%  
diploma na 5 jaar  64%  0%    
diploma na 6 jaar  64%      

  

Master Stedenbouw* (n=4)  instroomjaar 2014  instroomjaar 2015  instroomjaar 2016  
diploma na 4 jaar  25%  29%  40%  
diploma na 5 jaar  38%  57%    
diploma na 6 jaar  50%        

* 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 stabiel:  
uitgegeven diploma's 2020 = 33, uitgegeven diploma’s 2019 = 31, uitgegeven diploma's 2018 = 35,  
uitgegeven diploma's 2017 = 35.  
  
Bindend studieadviezen propedeutische fase (peildatum 1 oktober 2020)  
(bron: SIS)  

Bindend studieadviezen   
propedeutische fase  2019-2020  2018-2019  2017-2018  
Breitner Academie  1  3  0  
Conservatorium van Amsterdam  0  3  6  
Nederlandse Filmacademie  0  1  1  
Reinwardt Academie  37  65  59  
Academie voor Theater en Dans  1  7  6  
Totaal  39  79  72  

 
 
Uitkeringen afstudeersteun uit profileringsfonds  
 (bron: SIS)  

   2020  
Breitner Academie  3  
Reinwardt Academie  10  
Academie voor Theater en Dans  4  
Totaal  17  
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 Instellingstarieven 2020-2021  
  
De Instellingstarieven voor 2020-2021 zijn licht gestegen, in lijn met de indexatie die het ministerie van 
OCW heeft toegepast op het wettelijk collegegeld.   
  

  2020-2021  2019-2020  
Binnen EER        
Tweede bachelor of master voltijd  € 5.200  € 5.095  
Tweede bachelor of master deeltijd  € 5.200  € 5.095  
Tweede master Academie van Bouwkunst  € 8.465  € 8.300  
Tweede bachelor Breitner Academie (deeltijd)  € 8.465  € 8.300  
   

Buiten EER      
Bachelor of master voltijd  € 5.200  € 5.095  
Bachelor of master deeltijd  € 5.200  € 5.095  
Master Academie van Bouwkunst  € 8.465  € 8.300  
Bachelor Breitner Academie  € 8.465  € 8.300  
   

Examengeld      
Extraneus  € 900  € 900  
   

Vooropleidingen en gecertificeerde cursussen     
Dans (NBA jaar 1 + 2 en instroom jaar 3 t/m 7) € 1.500  € 1.500  
Dans (NBA jaar 3 t/m 7 bestaande leerlingen) € 1.300 € 1.300 

5 o’clock class Junior € 625 € 625 

5 o’clock class Teen € 900 € 900 

5 o’clock class Peer € 1.000 € 1.000 

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  
Post-hbo Muziekeducatie € 3.250 € 3.250 

Beroepskunstenaar in de Klas (BIK) € 2.750 € 2.750 

Pre-masters Academie van Bouwkunst  € 950  € 950  
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Studenten: thema’s   
  

• Studeren met een ondersteuningsvraag  
  
De AHK wil inclusief, toegankelijk onderwijs bieden voor iedereen met talent, dus ook aan studenten met 
een ondersteuningsvraag. Die ondersteuningsvraag kan samenhangen met een functiebeperking of 
chronische ziekte, maar bijvoorbeeld ook met mantelzorg of andere bijzondere omstandigheden. In 2020 
was er vanwege de coronacrisis extra aandacht voor het mentale welzijn en de financiële zorgen van 
studenten. Net als in 2019 werden ook in 2020 stappen gezet om de toegankelijkheid van het onderwijs 
te verbeteren en deze ook breder te benaderen, in samenhang met inclusiviteit, diversiteit en 
studentenwelzijn in de breedte. 
  
Inclusief onderwijs  
Zo namen we in 2020 afscheid van de term handicap en spreken we alleen nog van studeren met een 
functiebeperking 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 
door concrete initiatieven op het gebied van o.a. studeren met een ondersteuningsvraag, diversiteit en 
inclusie, sociale veiligheid, taalonderwijs en financiële ondersteuning van studenten.  
  
Vanuit de in de Kwaliteitsafspraken vastgelegde ambitie om het studentenwelzijn en de ondersteuning 
van studenten te versterken, heeft het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) in 2020 een 
beleidsscan uitgevoerd. Deze beleidsscan heeft tot doel te achterhalen hoe (de uitvoering van) het beleid 
rond studeren met een ondersteuningsvraag wordt ervaren. De resultaten zullen worden gebruikt om de 
ondersteuning van studenten verder te verbeteren. De beleidsscan van ECIO en de eveneens in 2020 
door de Vrije Universiteit Amsterdam uitgevoerde Diversiteitsscan zullen handvatten bieden om het 
onderwijs toegankelijker en inclusiever te maken. De resultaten van beide scans worden in het voorjaar 
van 2021 verwacht.  
  
Ondersteuningsmogelijkheden 
Een punt van aandacht blijft de informatievoorziening over ondersteuningsmogelijkheden voor studenten. 
Ondanks verbeteringen in de afgelopen jaren, blijken studenten en medewerkers nog niet altijd op de 
hoogte te zijn van alle ondersteuningsmogelijkheden die er zijn.   
  
Studenten kunnen binnen hun eigen academie aankloppen voor extra ondersteuning. Die ondersteuning 
is toegesneden op de specifieke omstandigheden en behoeften van de student. Elke academie/ 
opleiding heeft een eigen, goed zichtbare studentendecaan. De studentendecaan informeert en begeleidt 
studenten bij zowel praktische als persoonlijke zaken die te maken hebben met de studieomstandigheden 
en het student-zijn. Indien nodig verwijst de studentendecaan een student door naar (gespecialiseerde) 
ondersteuning binnen of buiten de AHK.  
  
Ook zijn 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.   
  
Intensieve persoonlijke begeleiding 
De studentencoach geeft een introductietraining planning en timemanagement, is co-trainer 
van een studiegerelateerde stress-/faalangsttraining en geeft intensieve persoonlijke begeleiding. In het 
studiejaar 2019-2020 werd de in januari begonnen stress-/faalangsttraining in april afgebroken 
vanwege coronagerelateerde omstandigheden. De 9 deelnemende studenten zijn individueel 
opgevangen door de studentencoach. Omdat het bureau studentenpsychologen van de UvA in het 
studiejaar 2020-2021 geen medewerking kon verlenen aan de faalangsttraining, is een nieuwe co-trainer 
gezocht en gevonden. De training startte in november met 6 deelnemers. Intensieve persoonlijke 
begeleiding gaf de studentencoach in 2020 aan 83 studenten, afkomstig van alle academies. Veelal gaat 



117 
 

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 
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    
De AHK heeft voor 2019-2020 een mobiliteitssubsidie (budget € 78.319) die volledig ingezet is voor 49 
studenten- en stafmobiliteit. Vrijwel alle studie-uitwisselingen waren op tijd afgerond voordat de grenzen 
werden gesloten vanwege het uitbreken van de pandemie, of studenten konden het laatste deel van hun 
uitwisseling via online onderwijs alsnog afronden in het buitenland. Alle studenten hebben minimaal 
15 ECs behaald aan studiepunten tijdens hun Erasmusuitwisseling. Door de pandemie zijn alle staf- en 
docentenmobiliteit vanaf maart 2020 geannuleerd tot nader order; dit resulteert in een iets lager 
uitgevallen stafmobiliteit voor 2020.   
  
AHK Internationaliseringsfonds    
AHK’s Internationaliseringsfonds (budget € 68.000) 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.   
In 2020 hebben 26 studenten een individuele aanvraag toegekend gekregen voor met name stages in het 
buitenland (16), gevolgd door afstudeeronderzoeken (4) en studieperiodes (4). Hiervan moesten zes 
reizen voor aanvang worden geannuleerd vanwege het uitbreken van de pandemie in het voorjaar van 
2020. Gelukkig konden de meeste studenten in het voorjaar nog hun buitenlandperiode voor een groot 
deel afronden voordat de reisrestricties wereldwijd werden ingevoerd. De Verenigde Staten blijft de meest 
populaire bestemming maar in 2020 zijn er ook studenten die stages liepen in Namibië, Nepal, Peru en 
Nigeria.   
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 
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in een niet-EER-land voor minimaal drie maanden. De AHK financiert 50% van deze beurzen uit eigen 
middelen.    
In 2020 kon de AHK tien inkomende Holland Scholarships toekennen; de kandidaten werden 
voorgedragen door de academies. Door de pandemie konden er slechts vier uitgaande 
Holland Scholarships werden gerealiseerd, terwijl er in totaal acht waren toegekend in de twee 
aanvraagrondes van het AHK Internationaliseringsfonds in 2020.    
   
Netherlands Fellowship Programme (NFP)   
Het Netherlands Fellowship Programme van het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt bijna 
kostendekkende beurzen voor semi-professionals uit circa vijftig ontwikkelingssamenwerkings-landen om 
een volledige masterstudie te volgen in Nederland. In 2020 ha 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. In 2020 
heeft de AHK de Talent Grant moeten aanpassen vanwege het voornemen van het ministerie voor het 
invoeren van het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid vanaf studiejaar 2021/2022. Bursalen in 2020 
ontvangen een korting op het instellingscollegegeld voor maximaal één studiejaar. Hiervoor gold een 
Talent Grant-toekenning voor het hele nominale studiejaar van de student.    
  
De selectie van de kandidaten geschiedt door het College van Bestuur op voordracht van de academies. 
In 2020 zijn 25 keer een ondersteuning van één studiejaar toegekend 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 2020 zijn in totaal vijf studenten succesvol voorgedragen voor een beurs. De toekenningen 
waren bedoeld voor vervolgstudies aan Nationaal Film and Television School in Beaconsfield, Universität 
für die Angewandte Kunste in Wenen, Deutsche Film-und Fernsehakademie in Berijn en aan de Oxford 
University. 
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• Arbeidsmarkt afgestudeerden  
  
De AHK heeft in 2020 wederom deelgenomen aan de Kunsten-Monitor, het landelijke onderzoek onder 
alumni. Alumni die zijn afgestudeerd in het studiejaar 2018-2019 zijn in het najaar van 2020 benaderd 
voor dit onderzoek. Van de 689 afgestudeerden die zijn benaderd, hebben 317 respondenten de 
vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 46%, wat aanzienlijk meer is dan afgelopen jaar 
(39%). In vergelijking met andere vergelijkbare kunstopleidingen scoort de AHK goed inzake de respons, 
aangezien landelijk een gemiddelde respons is behaald van 42%.   
 
Op de indicatoren van de arbeidsmarkt voor afgestudeerden scoren AHK-afgestudeerden vrijwel gelijk 
aan vorig jaar. Het gaat hierbij om het percentage werkloosheid (op het moment van afname van de 
vragenlijst), het bruto uurloon en de tevredenheid over de eigen functie. Het percentage werklozen is heel 
licht gestegen van 3,1% naar 3,4%. Het landelijk percentage werklozen van opleidingen binnen het 
kunstonderwijs is 7,8%. Het bruto uurloon is vrijwel gelijk gebleven. In 2019 was dit €13,99 en in 2020 is 
dit €13,85. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. De tevredenheid met de huidige functie is iets 
teruggelopen (niet significant) van 79% naar 74%.   
  
Arbeidsmarkt  2020  2019  Gemiddelde AHK (2016-

2020)  
Landelijk gemiddelde 

(Kunstonderwijs)  
Werkloosheid  3,4%  3,1%  2,7%  7,8%  
Bruto uurloon  €13,85  €13,99  €12,98  €11,54  
Tevredenheid  
hoofdfunctie % (zeer) tevreden  

74%  79%  76%  67%  

  
Algemene terugblik op de opleiding  
Afgestudeerden aan de AHK zijn over het algemeen tevreden over de voorbereiding op de arbeidsmarkt. 
Ten opzichte van de resultaten van afgelopen jaar zijn er geen grote verschillen. Iets minder 
afgestudeerden vinden de basis om te starten op de arbeidsmarkt in 'sterke mate’ aanwezig (50% in 2019 
t.o.v. 46% in 2020). Ook de tevredenheid met de voorbereiding op de beroepsloopbaan is iets 
teruggelopen van 50% naar 46%. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de extra uitdagingen voor 
afgestudeerden rondom de coronacrisis.   
Ten opzichte van de resultaten uit 2019 zijn alumni meer tevreden met toetsing en beoordeling aangezien 
58% (zeer) tevreden is in 2020 ten opzichte van 53% in 2019. Ook de keuzemogelijkheden worden beter 
beoordeeld (56% in 2019, 62% in 2020).   
  
Werkzaamheden en functie  
De resultaten laten een (significante) verschuiving zien in de werkzaamheden van de afgestudeerden. 
Het aantal afgestudeerden dat uitsluitend binnen het eigen vakgebied werkt is iets toegenomen van 64% 
in 2019 naar 67% in 2020. Daarentegen is het aantal alumni dat uitsluitend buiten het eigen vakgebied 
werkt significant toegenomen van 5% naar 12%. De hoeveelheid afgestudeerden dat zowel binnen als 
buiten het eigen vakgebied werkt is significant afgenomen van 31% in 2019 naar 21% in 2020. Het aantal 
zzp’ers is teruggelopen van 57% in 2019 naar 48% in 2020. Dit hangt samen met een stijging in het 
percentage dat werkzaam is in loondienst/dienstverband van 35% in 2019 naar 42% in 2020.  
  
Impact coronacrisis  
In 2020 is er in de Kunsten-Monitor gevraagd naar de impact van de coronacrisis op de werkzaamheden 
van de afgestudeerden. De werksituatie van afgestudeerden is door corona sterk veranderd. 93% van de 
respondenten merkt een verandering in de werksituatie. Afgestudeerden geven aan dat hun werk 
inhoudelijk is veranderd door andere taken, meer of minder uren of thuiswerken. 18% van de 
respondenten heeft andere taken gekregen door de coronacrisis en 33% heeft aan de werk door corona 
‘op een andere manier is veranderd’. 43% van de afgestudeerden heeft aangegeven dat ze door de 
coronacrisis minder uren zijn gaan werken en 60% geeft aan (meer) thuis te werken. Daarnaast heeft de 
coronacrisis een verslechtering van inkomen en werkzekerheid als gevolg.    
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Naast veranderingen binnen werk ervaren afgestudeerden ook veel veranderingen op mentaal vlak. 38% 
van de respondenten ervaart meer stress van werk, 45% ervaart meer financiële problemen en over het 
algemeen voelt 40% van de respondenten zich (veel) slechter dan voor de coronacrisis.   
 
  

• Cultureel ondernemerschap  
  
Een ondernemende houding en kennis van ondernemerschap zijn essentieel voor een succesvolle 
carrière. Succesvol ondernemen impliceert doorlopend een betekenisvolle en profijtelijke invulling geven 
aan het vak binnen een veranderende arbeids- en kunstmarkt. Fair practice ligt hieraan ten grondslag: 
studenten leren op een duurzame manier hun eigen beroepspraktijk in te richten: als werknemer, zzp’er 
of ondernemer. 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. In 2020 heeft dit 
programma mede mogelijk gemaakt dat de zzp-cursus ook in het Engels gegeven kon worden voor onze 
internationale studenten en alumni. Daarnaast zijn er aanvragen gedaan en voorbereidingen getroffen 
voor het Art&Society-programma en voor de cursus Boost Your Career, Vanwege de coronapandemie is 
de uitvoering van beide programma’s uitgesteld tot begin 2021.  
  
Ondermerschap 
Vanuit het AHK-brede project Ondernemerschap dat gefinancierd wordt vanuit de kwaliteitsafspraken, 
zijn in 2020 diverse cursussen en trainingen aangeboden: vijf modules van de zzp-cursus in het 
Nederlands, vier in het Engels, twee trainingen pitchen en presenteren en een cursus solliciteren. 
Daarnaast is geëxperimenteerd met het AHKafé, een ontmoetingsplek voor ondernemende studenten. 
De eerste live versie was een succes: studenten van bijna alle academies wisten elkaar hier te vinden.   
Sinds de opening van de AHK Culture Club in het najaar vinden de bijeenkomsten daar op 
het Marineterrein plaats of worden ze vanuit daar gestreamd. Dit aanbod, en het aanbod dat de 
academies openstellen voor anderen, wordt gedeeld op www.ahk.nl/ondernemen.  
   
BeroepsKunstenaar 
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 100 studenten van zes opleidingen van drie academies 
een introductieles BeroepKunstenaar gevolgd. Vanwege de coronapandemie ging dat deels online. Deze 
studenten beoordeelden de site gemiddeld met een 8 of hoger. De website werd in 2020 ruim 37.000 
keer bezocht.  
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Medewerkers 
 
Strategisch personeelsbeleid  
In 2020 zijn de eerste activiteiten en projecten uit het meerjarenbeleidsplan P&O 2020-2023 uitgevoerd. 
Het plan is geschreven vanuit de drie kernwaarden gedreven, inclusief en verantwoordelijk en binnen drie 
domeinen (professionalisering, cultuur en organisatie) worden zeven speerpunten geconcretiseerd. 
Vanwege de uitbraak van de corona-pandemie werden accenten in het P&O-beleidsplan aangepast en 
vereiste de planning bijstelling.  
Een in 2020 uitgevoerde activiteit uit het beleidsplan is het introduceren van de Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) voor collega’s die vanaf september 2020 in dienst traden bij de AHK. Hoewel voor het hbo 
de VOG niet als verplichting geldt, legitimeert voor de AHK de aard van het werk, het opleiden van jonge 
volwassenen en jongeren (waaronder de vooropleidingen), het vragen van een VOG. In 2021 zal de 
aanvraag van de VOG verbreed worden naar alle AHK-medewerkers die voor 1 september 2020 in dienst 
waren. 
Een activiteit behorend bij het speerpunt professionalisering dat vervroegd werd opgepakt (mede door 
corona), is het aanbieden van de online trainingenbibiotheek van GoodHabitz. GoodHabitz is een online 
omgeving met tientallen trainingen op vele gebieden zoals digitale vaardigheden, management, 
leiderschap en teamwork, taal, communicatie en persoonlijke kracht. Medewerkers kunnen 24/7 de 
trainingen volgen, individueel en ook in dienstverband. De besluitvorming, technische voorbereiding en 
communicatie hierover werd in 2020 gerealiseerd om een vlotte start begin 2021 mogelijk te maken. 
 
Nieuwsbrief 
Gelet op de vele veranderingen en AHK-ambities verscheen in oktober 2020 de eerste P&O-nieuwsbrief 
met daarin wetens(w)aardigheden voor alle AHK-medewerkers over relevante (beleids-) onderwerpen. 
Medewerkers ontvingen actuele informatie over wet- en regelgeving zoals de wet Wieg, informatie over 
aanpassingen in de regelingen en de cao-wijzigingen kwamen hierin aan de orde, zoals de werkwijze 
functionerings- en beoordelingsgesprekken en de afspraken over de DI-spaarvariant. De nieuwsbrief 
verschijnt twee- tot driemaal per jaar afhankelijk van de hoeveelheid onderwerpen die onder de aandacht 
van medewerkers kan worden gebracht.  
 
Corona-effect 
De corona-pandemie en de lockdown vanaf 13 maart 2020 raakten het primaire proces van onderwijs en 
onderzoek en ook alle facetten van de bedrijfsvoering, waaronder het P&O-beleid en de 
arbeidsvoorwaarden en regelingen. 
De AHK investeerde fors, net zoals andere onderwijsinstellingen, in het (versneld) mogelijk maken van 
online onderwijs. Elke academie maakte een corona-protocol om aan de studenten en medewerkers de 
genomen en te nemen maatregelen te communiceren.  
Bij een aantal onderwerpen in deze personele paragraaf komen aangepaste regelingen aan de orde, 
zoals de regeling woon-werkverkeer en de thuiswerkvergoeding. Bij de informatie over de 
arbeidsvoorwaarden worden de aanpassingen nader toegelicht. 
 
Diversiteit en inclusie 
Diversiteit & inclusie is een belangrijk speerpunt uit het meerjarenbeleidsplan P&O. De resultaten uit de 
medewerkersmonitor (uit 2019) en de uitkomsten van de in 2020 uitgevoerde diversiteitscan geven het 
beeld dat de samenstelling van de AHK diverser dient te worden. Met het opstellen van het meerjaren 
P&O beleidsplan is de discussie gestart over het formuleren van een streefpercentage bij werving en 
selectie. Uiteindelijk is een streefpercentage van 25% vastgelegd volgens het ‘pas toe of leg uit principe. 
Het uit te werken beleid start in 2021.  
Voor AHK-collega’s die betrokken waren bij werving- en selectieprocedures werd de incompany training 
Effectief voeren van inclusieve sollicitatiegesprekken, uitgevoerd door bureau Dander, aangeboden. 
Eind 2020 startte de werkgroep Inclusief werven om een voorstel te doen voor inclusieve wervingsteksten 
en inclusieve wervingskanalen. 
 
Werkdrukbeleid 
Het AHK-werkdrukbeleid is in 2019 geïntroduceerd en bestaat in de kern uit de afspraak dat werkdruk 
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een vast gespreksonderwerp is in de jaarlijkse P&O-gesprekscyclus. Specifiek is afgesproken dat in het 
studiejaar 2019-2020 over werkdruk en mogelijke oplossingsrichtingen wordt gesproken op het niveau 
van de werkvloer (binnen afdelingen of teams) van de verschillende academies en het Servicebureau. In 
2019 zijn 35 leidinggevenden van de AHK op vrijwillige basis getraind in het voeren van deze 
werkdrukgesprekken. De afspraak met de Hogeschoolraad was dat het werkdrukbeleid in het najaar van 
2020 zou worden geëvalueerd. Vanwege corona is het evaluatiemoment verschoven naar het voorjaar 
van 2021.  
 
Professionele ontwikkeling  
De AHK kent een professionaliseringsplan en -regeling met daarin 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 en 
daarnaast biedt de AHK op divers gebied training en opleiding aan voor: 
● Individuele professionalisering 
● Deskundigheidsbevordering 
● Onderwijsontwikkeling (curriculumvernieuwing) 
● Docentenprofessionalisering (basiskwalificatie didactische bekwaamheid, docenten in 
 gesprek) 
Binnen de academies en Servicebureau worden de inhoudelijke en kwalitatieve aspecten bewaakt binnen 
het professionaliseringsbeleid. Het monitoren van de overeengekomen randvoorwaarden en faciliteiten in 
tijd en geld vindt plaats in de voorjaarsgesprekken. Veelal is er sprake van toekennen van uren in de 
jaarplanning voor professionalisering. 
 
Professionalisering is een prioriteit in het personeelsbeleid van de AHK. De ambities voor 
professionalisering in 2020 (kwalitatief en kwanitatief) dienden bijgesteld te worden gelet op de 
coronamaatregelen en de lockdown.  
Inhoudelijk zijn er AHK-breed duidelijke accenten gelegd, allereerst de focus op het (faciliteren van) 
online onderwijs en bijbehorende didactiek om kwalitatief onderwijs op afstand te realiseren. 
Daarnaast is er online en face-to-face trainingsaanbod gevolgd rondom de thema’s leiderschap en 
diversiteit en inclusie. Voor diverse onderdelen werd incompany training voor leidinggevenden 
georganiseerd, onder andere gesprekstechnieken rondom thema werkdruk en het voeren van 
functionerings- en beoordelingsgesprekken. Voor collega’s met een rol in werving- en selectiecommissies 
werd de training ‘Effectief voeren van inclusieve selectiegesprekken’ aangeboden. 
 
Ondanks de plannen om te investeren in de verdere ontwikkeling van leidinggevenden en diversiteit & 
inclusie, is de constatering dat de beoogde 3% van het getotaliseerde jaarinkomen voor out of pocket 
kosten niet volledig is aangewend. Dat heeft in sterke mate te maken met de lockdown en 
coronamaatregelen. Werd in 2019 2,4% ingezet voor professionalisering, in 2020 was dat 1,9% (€ 
677.453). Het aandeel training en opleiding daalde in 2020 aanzienlijk. 

 
 
De kennistransfers en promotievouchers die hieronder aan de orde komen, zijn onderdeel van het 
professionaliseringsbeleid.  
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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.   
In 2020 is K€ 93 uitgegeven aan kennistransfers, van het in totaal beschikbare budget van K€ 120. Het 
Kennistransferbudget is voor zes verschillende trajecten binnen drie 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 2020 liepen de volgende promotietrajecten: 
 

Academie  Onderwerp   Status  
Conservatorium van 
Amsterdam  

Historical 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 (in 2020 tijdelijk 
stopgezet) 

 
Met het vaststellen van de Strategische Agenda Onderzoek AHK in juli 2020 is besloten het bedrag voor 
de promotievoucherregeling over te hevelen naar de academies/lectoraten. 
 
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. Medewerkers maken met hun 
leidinggevende afspraken over het opnemen en de inzet van DI-uren. Normaal gesproken gebeurt dat in 
het functioneringsgesprek. 
Binnen de AHK is het met ingang van 1 januari 2021 niet meer mogelijk om DI-uren te sparen. 
Medewerkers werden regelmatig gestimuleerd (via MyAHK en de P&O-nieuwsbrief) om het spaartegoed 
op te maken en daarover afspraken te maken. Het saldo DI-spaartegoed dat tot 1 januari 2021 werd 
opgebouwd en dat binnen drie jaar opgenomen kan worden, bedraagt 12.559 uur AHK-breed. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Op 1 januari 2020 is de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer verhoogd van 8 naar 12 cent per 
kilometer. Ook komen vanaf genoemde datum medewerkers al in aanmerking voor de 
reiskostenvergoeding als zij op 5 (in plaats van 8) kilometer of meer afstand van de AHK wonen. De 
afstand wordt voortaan altijd berekend met de ANWB Routeplanner, op basis van de kortste afstand 
woon-werkpostcode. 
 
Corona-aanpassing reiskosten en thuiswerkvergoeding 
Vanwege corona is er in 2020 vanaf half maart niet of veel minder gereisd naar de AHK. Toch hebben 
alle medewerkers (op basis van fiscale regels: die vóór 13 maart 2020 in dienst waren) hun volledige 
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reiskostenvergoeding in 2020 behouden. Medewerkers die geen reiskostenvergoeding hebben 
ontvangen in 2020, hebben een eenmalig bedrag aan thuiswerkvergoeding ontvangen. 
De AHK-regelingen zijn als volgt benut: 
 

Aantal deelnemers 2020 2019 2018 
Seniorenregeling (SOP/WS) 33  29 (7/22) 22 (7/15) 
Uitruil eindejaarsuitkering-reiskosten 613 598 534 
Uitruil eindejaarsuitkering-
vakbondscontributie 39 41 45 

Fietsregeling (fiscaal voordeel) 42 43 30 
PICT-regeling (fiscaal voordeel) 44  6 10 
Ouderschapsverlof 6 11 (2m/9v) 13 (m/v) 
Aanvullend geboorteverlof (wet WIEG) 1   

 
Modernisering personeelsadministratie 
De in 2018 begonnen implementatie van het e-HRM programma HR2day is ook in 2020 voortgezet, door 
het openstellen van de digitale personeelsdossiers. Medewerkers kunnen nu 24/7 en 
werkplekonafhankelijk hun personeelsdossier inzien en leidinggevenden kunnen datzelfde ten aanzien 
van de dossiers van hun medewerkers.  
Ook de verlofmodule is in 2020 verder uitgerold, op 1 januari 2021 kunnen medewerkers van alle 
academies (behalve nog van de Nederlandse Filmacademie) hun vakantie- en duurzame 
inzetbaarheidsuren (DI-uren) digitaal aanvragen in HR2day. 
 
Kengetallen personeel Peildatum 31-12-2020 
In de paragraaf personeel zijn de gegevens opgenomen over het aantal medewerkers binnen de AHK en 
op academieniveau, uitgedrukt in personen en 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 
opgenomen onder arbeidsvoorwaarden.  
De gegevens zijn merendeel gegenereerd op peildatum 31 december 2020. Voor de tabel medewerkers 
in dienst in fte’s is de gemiddelde bezetting opgenomen. 
Binnen de AHK werken collega’s 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, centrale 
projecten en het AHK-brede lectoraat Kunsteducatie. De master Kunsteducatie is organisatorisch 
verbonden aan de Breitner Academie. 
 
Personeelsbestand  
Bij de AHK waren in 2020 947 medewerkers in dienst (voor bepaalde en onbepaalde tijd), verdeeld over 
bijna 553 fte. Dat betreft een stijging van het personeelsbestand van ongeveer 1,8%. Daarnaast werd een 
deel van het onderwijs verzorgd door gastdocenten (bijna 77 fte). In de tabellen en diagrammen 
hieronder wordt onderscheid gemaakt in OP (onderwijzend personeel), OOP (onderwijsondersteunend 
personeel) en AOP (algemeen ondersteunend personeel). 
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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 er een andere verdeling aan de orde 
is. Het Servicebureau levert ondersteunende diensten en heeft geen docenten in dienst. 
 

 
Breitner Academie                                Conservatorium van Amsterdam 
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Academie voor Theater en Dans          Academie van Bouwkunst 
 

 
Nederlandse Filmacademie                  Reinwardt Academie 
 

 
Servicebureau 
 
Medewerkers met dienstverband (fte’s) verdeeld naar arbeidsvoorwaardengroep 
In 2020 nam het aantal dienstverbanden bij alle arbeidsvoorwaardengroepen toe. De verdeling tussen het 
onderwijzend en het ondersteunend personeel blijft vergelijkbaar met 2019. 
De toename is verklaarbaar door de organisatieverandering; het Art & Society-programma en de AHK 
Culture Club gingen van start, het AHK Research Centre werd opgericht en er zijn bij academies 
medewerkers aangesteld om coronamaatregelen in goede banen te leiden (bijvoorbeeld voor 
eindexamenstudenten die aanwezig waren in een pand van de academie). 
 
Academie onderwijs ondersteuning totaal 
(personen 31-12-20) 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Breitner Academie 33 30 15 18 48 48 

MKE 5 6 4 4 9 10 

Academie van Bouwkunst 10 11 26 28 36 39 
Conservatorium van 
Amsterdam 326 324 70 70 396 394 

Nederlandse Filmacademie 50 51 39 38 89 89 

Reinwardt Academie 37 38 46 30 83 68 
Academie voor Theater en 
Dans 151 144 72 82 223 226 

Algemeen 7 - 96 83 103 83 

Totaal 619 604 368 353 987 957 
 



127 
 

Academie onderwijs ondersteuning totaal 

Gemiddelde bezetting in 
fte’s 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Breitner Academie 15,48 14,81 8,8 9,45 24,28 24,26 
MKE 1,4 1,50 1,62 1,12 3,02 2,62 

Academie van Bouwkunst 4,4 4,60 19,19 19,78 23,59 24,38 
Conservatorium van 
Amsterdam 128,77 125,22 49,43 49,05 178,2 174,27 

Nederlandse Filmacademie 33,48 31,51 28,34 28,66 61,82 60,17 

Reinwardt Academie 26,19 25,17 30,73 22,58 56,92 47,76 
Academie voor Theater en 
Dans 75,88 72,83 47,67 55,03 123,55 127,86 

Algemeen - - 73,58 69,55 73,58 69,55 

Totaal 285,6 275,6 259,36 239,34 544,96 514,94 
 
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 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 we bij de Academie van 
Bouwkunst kennen, blijft de AHK met 26,2% inleen in 2020 binnen de intern gestelde norm (van 22-27%).  
 

Onderwijsgevend personeel (fte) 
Loondienst 

OW 20 Freelance ‘20 totaal % freelance 
Breitner Academie  15,48 1,21 16,69 7,24% 
Academie van Bouwkunst 4,4 12,50 16,90 73,96% 
Conservatorium van Amsterdam 128,77 10,50 139,27 7,53% 
Nederlandse Filmacademie 33,48 13,60 47,08 28,8% 
Reinwardt Academie 26,19 2,10 28,29 7,42% 
Academie voor Theater en Dans 75,88 36,80 112,68 32,65% 
Totaal 284,2 78,31 360,91 26,2 %  

 
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. Het in 2019 vastgestelde vast/flex-beleid is aangescherpt, de tijdelijke uitbreidingen 
van aanstellingen worden meegerekend in het deel tijdelijke aanstellingen. 
Het aandeel medewerkers met een dienstverband voor bepaalde tijd is AHK-breed 29,3% en valt 
daarmee binnen de vastgestelde bandbreedte (25-30%). Dit is vergelijkbaar met de omvang tijdelijke 
dienstverbanden in 2019 van 29,2%. Per academie (laatste kolom in onderstaand tabel) verschillen de 
percentages voor het aandeel medewerkers met een aanstelling voor bepaalde tijd. Deels heeft dit te 
maken met het aannamebeleid van de academie. Daarnaast maakten een aantal academies en het 
Servicebureau gebruik van de Subsidieregeling Coronabanen waarbij extra tijdelijke medewerkers zijn 
aangesteld ter ondersteuning. 
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Verhouding vast en 
tijdelijk personeel (fte) vast tijdelijk totaal % tijdelijk 

Peildatum 31-12-20 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Breitner Academie 20,25 19,05 4,50 5,1 24,75 24,15 18% 
MKE 2,11  2,12 0,9  0,6 3,01  2,72 29% 
Academie van 
Bouwkunst 16,58 14,91 8,06 9,48 24,64 24,39 32% 

Conservatorium van 
Amsterdam 113,03 108,49 67,35 65,78 180,38 174,27 37% 

Nederlandse 
Filmacademie 52,29 52,14 10,67 8,02 62,97 60,16 17% 

Reinwardt Academie 32,9 31,6 24,34 16,15 57,24 47,75 42% 
Academie voor Theater 
en Dans 94,01 93,75 31,01 34,11 125,02 127,86 25% 

Algemeen 61,93 55,73 16,18 16,77 78,1 72,5 21% 
Totaal 393,1 377,79 163,01 156,01 556,11 533,8 29,3% 

 

 
AHK 31-12-2020                   AHK 31-12-2019 
 
Verdeling vast tijdelijk per academie 

 
Academie van Bouwkunst                          Breitner Academie 
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Academie voor Theater en Dans               Conservatorium van Amsterdam 
 

 
Nederlandse Filmacademie                        Reinwardt Academie 
 

 
Servicebureau 
 
Man/Vrouw-verhouding AHK 
Het aandeel mannen (53%) en vrouwen (47%) in dienst is AHK-breed redelijk verdeeld in 2020 en wijkt 
niet sterk af van het voorgaande jaar. Het aandeel vrouwen in dienst steeg miniem met 1 procent. 
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. 



130 
 

 
 
V/M verhouding per academie 

 
Academie van Bouwkunst                            Breitner Academie  
 

 
Academie voor Theater en Dans                  Conservatorium van Amsterdam  
 

 
Nederlandse Filmacademie                          Reinwardt Academie 
 

 
Servicebureau 
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Man/Vrouw verhouding management 
De man/vrouw-verdeling aan de top daalt iets ten opzichte van 2019. Het aantal vrouwen met een functie 
in schaal 13 en hoger daalde van 34 naar 31 (vergelijkbaar peil 2018). Binnen de AHK wordt 40% van de 
managementfuncties bekleedt door vrouwen, dat was 41% in 2019. 
 

 
 
Leeftijdsopbouw AHK 
De leeftijdsopbouw van de AHK-medewerkers in 2020 lijkt in grote lijnen overeen te komen met de 
verdeling in 2019. Er zijn bescheiden verschuivingen te zien in binnen de leeftijdsgroepen; zo groeit het 
aandeel medewerkers in de leeftijd van 25 tot 34 jaar met 17 (van 95 naar 112) en dat is een toename 
van bijna 18%. De leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar neemt met 23 collega’s toe, een groei van bijna 
12% (van 194 naar 217). In 2020 zijn er 24 collega’s minder in dienst in de leeftijd 45 tot 54 (dat is een 
daling van 9,6%). Ook de groep met de medewerkers in de leeftijd 55 tot 64 werd iets kleiner met 300 
collega’s (een daling van 8 personen oftewel 2,6%). 
 

 
 
Leeftijdsopbouw per academie 
 

                                                               
Academie van Bouwkunst                                             Breitner Academie
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Academie voor Theater en Dans                                   Conservatorium van Amsterdam 
 

  
Nederlandse Filmacademie                                            Reinwardt Academie 
 

 
Servicebureau 
 
Ziekteverzuim AHK  
Het verzuim binnen de AHK over geheel 2020 komt met 3,5% onder het gemiddelde hbo-
benchmarkpercentage van 4,6%. Dat betreft een daling ten opzichte van 2019, toen het 
ziekteverzuimpercentage 4,2% was. In vergelijking met geheel 2019 blijft in kalenderjaar 2020 het 
ziekteverzuim tot juli lager dan in 2019. Vanaf juli 2020 houdt het ziekteverzuim een redelijk gelijke tred 
met 2019. 
Er is geen negatief aantoonbaar ‘corona-effect’ zichtbaar in het ziekteverzuim. 
Ook de ziekteverzuimfrequentie blijft met 0,43 onder het hbo-gemiddelde van 0,75.  
Het aandeel lang verzuim blijft onveranderd het grootste bestanddeel vormen. 
 
Vanaf eind 2020 is een werkgroep aan de slag om het ontwikkelde dashboard ziekteverzuim, waarmee 
sinds 2019 gewerkt wordt, in een Power BI-dashboard te implementeren. Het resultaat wordt in 2021 
opgeleverd met een interactief dashboard. 
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AHK-ziekteverzuimdashboard over 2020 
 

 
 
Ziekteverzuim 2019 en 2020 AHK 

 
 
Ziekteverzuim per academie 

 
Academie van Bouwkunst                            Breitner Academie 
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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 2020 zijn er twee klachten 
binnengekomen bij het Klachtenloket. Deze zijn beide 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 2020 zijn twee beroepschriften ontvangen. Bij de Breitner Academie betrof het een bezwaar tegen een 
negatief bindend studieadvies. Er is geen minnelijke schikking bereikt, de student heeft besloten het 
beroepsschrift in te trekken. Bij de Reinwardt Academie betrof het een bezwaar tegen het besluit over het 
niet toestaan van een overmachtstoets. De examencommissie heeft na aanvullende informatie van de 
student haar besluit herzien, waarna deze het beroepsschrift introk.  
  
Geschillencommissie   
De Interne Geschillencommissie heeft in 2020 geen bezwaren ontvangen.    
  
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 waren in 2020 drie interne en één externe 
vertrouwenspersoon het hele jaar beschikbaar. Daarnaast hebben twee interne vertrouwenspersonen in 
de loop van 2020 de AHK verlaten en is een interne vertrouwenspersoon in september gestart. 
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. 
 
Meldingen in 2020 
In 2020 waren er totaal 37 meldingen (in 2019: 19, in 2018: 20, in 2017: 29, in 2016: 22). 
Aard van de meldingen: 

• intimidatie/een sociaal onveilige situatie die medewerkers hebben ervaren door het gedrag van 
een leidinggevende of op de afdeling (9) 

• sociaal onveilige situatie die studenten hebben ervaren door met name gedrag van docenten, in 
een enkel geval door gedrag van medestudenten (14) 

• vooroordelen/discriminatie, gemeld door studenten (7)  
• mentale problemen bij studenten (3), 
• huiselijk geweld bij studenten (2) 
• een docent en een student die zelf zijn beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag (2) 

 
Vaak is het met een paar gesprekken afgehandeld. Studenten met mentale problematiek zijn 
doorverwezen. De situaties van huiselijk geweld zijn opgelost binnen de vriendenkring en door 
verhuizing. Soms is er met toestemming van de melder gesproken met de leiding. In één geval heeft het 
geleid tot de beëindiging van de samenwerking met een freelancer. Een aantal kwesties uit 2020 loopt 
nog steeds. Er zijn geen meldingen geweest die tot een formele klachtenprocedure leidden. 
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Overige activiteiten van de vertrouwenspersonen: 
• Onderling overleg vertrouwenspersonen; 
• jaargesprek met het College van Bestuur; 
• de vertrouwenspersonen is gevraagd de rol van aandachtsfunctionaris kindermishandeling en 

huiselijk gemeld op zich te nemen. In februari 2020 werd hiervoor een training gegeven. 
Belangrijk is dat deze rollen gescheiden blijven; Tot nu toe is er weinig over deze extra rol 
gecommuniceerd binnen de AHK, want door Corona bleef er weinig tijd over voor extra taken:  

• twee vertrouwenspersonen nemen structureel deel aan overleggen binnen de afdeling Zorg & 
Advies van de Academie voor Theater en Dans (ATD).  

• drie interne vertrouwenspersonen hebben de AHK in 2020 verlaten: Bob Crezee, Ghislaine 
Rietveld en Saundra Williams.  

 
De vertrouwenspersonen hebben zich gemiddeld 40 uur per jaar gewijd aan hun taak. 
Dit staat los van het volgen van opleidingen. 
 
Integriteitscode   
Er waren geen meldingen in 2020 met betrekking tot niet-integer handelen.   
   
Klokkenluidersregeling   
Er waren geen meldingen in 2020.   
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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 2020 uit een beamer.  
  
Ingetogen prijsuitreiking  
De prijsuitreiking van de AHK Eindwerkprijs 2020 was dit jaar niet zo uitbundig als gebruikelijk. De prijzen 
voor het afstudeerwerk van lichting 2020 zijn op 21 januari 2021 uitgereikt in de Melkweg met slechts 
enkele aanwezigen. Bert Verveld (voorzitter College van Bestuur) was blij dat de uitreiking, al was het via 
livestream, desondanks door kon gaan: ‘Het is hoe dan ook een stimulans voor alle studenten: je werk 
doet ertoe, ook in tijden van corona.’ De jury bestond uit: voorzitter Yassine Boussaid, (directeur 
Meervaart), Gabriela Acosta Camacho, (coördinator educatie bij Oorkaan en docent dans & kunst), Edwin 
van Huis (directeur Naturalis, lid Raad van Toezicht AHK) en Daphne Lucker (filmmaker & fotograaf).  
  
Record aan inzendingen  
Dit jaar zijn 61 projecten ingestuurd. Nog nooit in de geschiedenis van de prijs waren er zoveel 
inzendingen. Wellicht is het een teken van deze tijd en voelen de studenten tijdens de coronacrisis nog 
meer dan voorheen de urgentie om hun kunst te laten zien. Het maatschappelijk engagement kwam 
ook dit jaar weer duidelijk naar voren in projecten die zeer actueel, innovatief, verbindend en soms zelfs 
taboedoorbrekend zijn.   
  
Waardering  
De jury wil haar bewondering en waardering uitspreken voor wat de studenten in coronatijd hebben weten 
te realiseren. Niet alleen voor de genomineerde projecten, maar óók voor alle inzendingen die de shortlist 
niet hebben gehaald. Uiteindelijk heeft de jury besloten om in beide categorieën vijf projecten te 
nomineren die naar haar oordeel het best voldoen aan de criteria van de prijs: verbinding met de 
buitenwereld en innovatie van het vakgebied.   
  
De genomineerden in de categorie Bachelor:   
  

• Harmonia; een film van Maayke Pleijers, Pieter Kapteijns, Indy Kisoen (Productie) en Thom 
Lunshof (Regie Fictie);  

• Hedda; een theatervoorstelling van Rebekka Nilsson (Regie) en Roel Pronk (Amsterdamse 
Toneelschool & Kleinkunstacademie);   

• Mad Voices; een theatraal concert van Sanne Bokkers (Mime) in samenwerking met een aantal 
Mime- en Conservatoriumstudenten;  

• Waarom bleef je niet voor mij?; een documentaire van Milou Gevers (Regie Documentaire);   
• You Can Not Lockdown My Fantasies; een project van Pip Lucas, Shelley Bos en Damaris de 

Jong (Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie, samen: Collectiet) en Sam Kosterman 
(Productie Podiumkunsten).  
  

De prijs in de categorie Bachelor is toegekend aan Milou Gevers voor haar documentaire Waarom bleef 
je niet voor mij? Eindoordeel: “een moeilijk onderwerp wordt op een integere manier overgebracht die 
niemand onberoerd zal laten”. 
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De genomineerden in de categorie Master:   
  

• A Fire-Scape: een project van Hanna Prinssen (Master Landschapsarchitectuur);  
• BijBloemPraatPlantsoen: een project van Ronald Hueskens en Jansje Meijman (master 

Kunsteducatie);  
• Earwash: een muzikale compositie van Alumnus Alberto Granados Reguilón (master Klassiek - 

compositie);  
• Parrhesia of Traces: een project van Lea Grüter (Master of Museology);  
• Poku Oso; een project van Lindsey van de Wetering (master Architectuur).  

  
De prijs in de categorie Master is overhandigd aan Hanna Prinssen (master Landschapsarchitectuur) 
voor haar ontwerp A Fire-Scape. Eindoordeel: “een project waarin actuele problematiek, esthetiek, 
onderzoek en een overtuigende oplossing op een indrukwekkende manier samenkomen”.  
  
De Publieksprijs  
De prijs in de categorie Bachelor en de publieksprijs zijn gewonnen door Milou Gevers (Regie 
Documentaire) voor haar film Waarom bleef je niet voor mij?   
  
  
Prijzen gewonnen door studenten, alumni en docenten  
 

• Academie van Bouwkunst  
  
Alumni  
Hanna Prinssen (master Landschapsarchitectuur)  
Eindwerkprijs 2020 winnaar categorie Master  
 
Charlotte van der Woude (Landschapsarchitectuur)  
Winnaar (gedeelde) eerste prijs Archiprix NL   
 
Paul Kuipers (Architectuur)   
Eervolle vermelding Archiprix NL   
 
Patrick Roegiers (Architectuur)  
Eervolle vermelding Archiprix NL   
  
 

• Academie voor Theater en Dans  
 

Studenten  
  
Charles Pas, (Mime Opleiding lichting 2020)  
3Package Deal 2020 in de categorie 'Theater'.   
  
WUSS, muziektheater collectief derde- en vierdejaars studenten (Amsterdamse Toneelschool & 
Kleinkunstacademie)  
De eerste ‘Best of Fringe – Digital’ (Amsterdam Fringe Festival)  
  
Alumni  
  
Teun Donders en Jasper Stoop (…)  
Top Naeff Prijs 2020   
  
Bodine Sutorius (Mime Opleiding lichting 2020) met Technisch ontwerp: Jela Nieuwstraten & 
Emanuel Nijkerk (studenten Design & Technologie).  
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André Veltkamp Beurs 2020  
  
Alejandro Zwartendijk (Nationale Balletacademie)   
Aanmoedigingsprijs Stichting Dansersfonds ’79.   
  
Calvin Kromheer (Urban Contemporary lichting 2018)  
Publieksprijs musical Anastasia (Calvin was understudy voor de hoofdrol Dmitri).   
  
Lisa Ostermann (Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie lichting 2017)   
Het BNNVARA Leids Cabaret Festival 2020 vakjuryprijs, publieksprijs en studentenprijs.  
  
Femke Arnouts (Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie lichting 2017)   
Winnaar Toneeltekst Stipendium van Het Nationale Theater.   
  
Eline Arbo, (Regie lichting 2016)  
Tweejarige Mary Dresselhuysprijs 2021, de VSCD regieprijs   
  
Victor IJdens, Jesse Mensah (ATKA  2016) Felix Schellekens (Mime Opleiding lichting 2015) en 
Romijn Scholten  
genomineerd voor Louis d’Or, Beste Mannelijke Hoofdrol  
  
Jan Hulst, afgestudeerd (Regie lichting 2014), en Kasper Tarenskeen   
Erik Vos Prijs + aanmoedigingsprijs voor bijzonder nieuw theatertalent.   
  
Marte Boneschansker (Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie, lichting 2013)   
BNG Bank Theaterprijs   
  
Dionne Verwey (Mime Opleiding lichting 2012 en student Masteropleiding DAS 
Creative Producing) en Jennifer Muntslag   
Joop Mulder Plak 2020, een stimuleringsprijs voor talentvolle makers op Oerol.   
  
Jip Smit (Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie lichting 2012)   
‘Best of Fringe’ 2020.  
  
Docenten  
  
Het onderwijsteam (Theaterdocent Verkort)   
voorgedragen voor de nieuw ingestelde Nederlandse Hogeronderwijspremie 2021.   
  
  

• Breitner Academie  
  
Studenten  
  
Ilse Kok en Leon Kemp   
'De kunst van het ontwerpen 2020', de landelijke LKCA prijs voor het meest innovatieve of 
prikkelende lesontwerp door studenten van Nederlandse kunstvakdocentopleidingen.   
  
 

• Nederlandse Filmacademie  
  
Studenten lichting 2020  
  
Dobber Bolhuis, productie  
NAPA Award, Nederlands Film Festival  
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Milou Gevers, regie documentaire, Waarom bleef je niet voor mij?  
Eindwerkprijs 2020, winnaar categorie Bachelor  
Eindwerkprijs 2020, winaar Publieksprijs  
VPRO Documentaire Prijs, Keep an Eye Filmacademie Festival  
KNF Award, Nederlands Film Festival  
Filmfonds Wildcard Documentaire, Nederlands Film Festival  
  
Marrit Greidanus, productie  
NAPA Award, Nederlands Film Festival  
  
Max Houtman, cinematography, Hoe perfect wil je zijn?  
Camera Rentals Commercial Award, Keep an Eye Filmacademie Festival  
  
Dajo Leunge, scenario, Donnie Mountain  
AVROTROS Scenarioprijs, Keep an Eye Filmacademie Festival  
  
Thom Lunshof, regie fictie, Harmonia  
Topkapi Films Fictie Prijs, Keep an Eye Filmacademie Festival  
Filmfonds Wildcard Fictie, Nederlands Film Festival  
  
Burak Öztas, sound design  
Fentener van Vlissingen Fonds Award, Nederlands Film Festival  
  
Dylan Werkman, regie documentaire, A View From Above   
Fentener van Vlissingen Fonds Award, Nederlands Film Festival  
  
Alumni   
  
Prijs voor een eindexamenfilm  
  
Florence Bouvy, regie fictie, Tot het einde van de wereld, 2018  
Grand Prize, 22nd Kyoto Int Student Film and Video Festival  
  
Edson da Conceica, regie fictie, Mania, 2019  
Best Student Live Action, 8th Silk Road Int Film Festival  
Finalist International Narrative, Student Academy Awards  
Best Film of the Month, European Cinematography Awards (ECA)  
  
Loïs Dols de Jong, regie fictie, El Muerto 2019  
Winnaar, That Film Festival  
  
Daphne Lucker, regie fictie, SISTERS, 2018  
Festival Award Winner, Dance Camera West Film Festival  
Audience Award, Sans Souci Festival of Dance Cinema  
Best Film, Flatpack Film Festival  
  
Casper van Oort, cinematography, SISTERS, 2020  
IMAGO Int Award for Best Student Cinematography  
  
Marlies Smeenge, regie documentaire, Traag naar de hemel, 2019  
Het Gouden Hert, Gelders Kort Competitie  
  
Marc Wagenaar, regie fictie, Dante vs Mohammed Ali, 2018  
Winner Dutch Competition; Audience Award, 3. Niederrhein Filmfestival  
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Prijs voor een film na de Filmacademie  
  
Aziz Al-Dilaimi, cinematography, 2015 – Sexorcism  
ADCN Cinematography Award  
  
Isabel Lamberti, regie documentaire, 2015 – La Última Primavera (2020)  
New Directors Award, San Sébastian Int Film Festival  
  
Marina Meijer, regie documentaire, 2016, Carrousel (2019)  
Gouden Kalf Beste Korte Documentaire, Nederlands Film Festival  
  
  

• Conservatorium van Amsterdam  
  
Studenten  
 
Tess Verweij (Sweelinck Academie)  
Nederlands Vioolconcours; Eerste prijs categorie Iordens B (13 en 14 jaar)  
 
Mara Mostert (Sweelinck Academie)  
Nederlands Vioolconcours; Tweede prijs categorie Davina van Wely (14 t/m17 jaar)  
 
Alice van Binsbergen (Sweelinck Academie)  
Nederlands Vioolconcours; Bartholomeus Prijs categorie Davina van Wely (14 t/m17 jaar)  
 
Emily Bannister (master blokfluit klassiek).  
Grachtenfestival Pitch  
 
Duo Zeffiretti (master zang oude muziek en klavecimbel)  
Grachtenfestival Conservatoriumconcours 2020; vakjury prijs en publieksprijs  
 
Sasha Witteveen (student vooropleiding CvA)     
Britten Contrabasconcours  
 
Pippa Schot (Sweelinck Academie)   
Britten Concours; derde prijs leeftijdscategorie 13-15 jaar  
 
Lucie Horsch (bachelor blokfluit en piano)  
Nederlands Muziekprijs 2020  
 
Steije Maurer (Sweelinck Academie/Percussion Friends-klas)  
World Bach Competition; eerste prijs  
 
Julia Nefedov (Sweelinck Academie)  
Prinses Christinaconcours; eerste prijs categorie 1 (12-14 jaar)  
 
Isaac Lottman (Sweelinck Academie)   
Prinses Christinaconcours; tweede prijs categorie 2 (15-19 jaar)  
 
Takehiro Konoe (bachelor Altviool)  
Johannes Brahms Concours; eerste prijs categorie 'altviool'  
 
Iris van Nuland (bachelor Klassiek Viool)  
Prinses Christina Klassiek Concours; eerste prijs categorie 2 (15 t/m 19 jaar)  
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Elin Haver (Sweelinck Academie)   
Prinses Christina Klassiek Concours; Muziekhaven Prijs; Publieksprijs Nationale Finale, deel III  
 
Cheuk Hin Keith Ng (bachelor Altviool)   
Prinses Christina Klassiek Concours; Tweede prijs categorie 3 (12 t/m 19 jaar)   
Gijs Idema (master Jazz)  
Conservatorium Talent Award 2020  
 
Agostinho Sequeira (bachelor Slagwerk Klassiek)  
Tromp International Percussion Competition  
 
Kaixin Dokter (Sweelinck Academie)  
Chopin Festival; eerste prijs categorie II  
  
Identities Project (bachelor Jazz)  
Downbeat Student Music Award  
 
Nachtlicht  
Grachtenfestival Pitch  
 
Mo van der Does Motet   
Keep an Eye The Records  
 
Marta Arini Forest Light   
Keep an Eye The Records  
 
Lucas Figueiredo 5tet  
Keep an Eye The Records  
  
Alumni  
 
YenTing Lo (alumna bachelor Jazz)   
Grachtenfestival Pitch;   
Golden Indie Music Awards;   
Best Jazz Album;   
Best Jazz SongInternational   
  
Deborah Witteveen (alumna master saxofoon)   
Kunst aan de Dijk Prijs voor Jong Talent 2021  
 
Darlyn (band) (alumni CvA Pop)   
Zilveren Notekraker 2020  
 
Diederik Rijpstra (alumnus master Jazz)   
Gouden Kalf; beste muziek  
 
Ramon van Engelenhoven (alumnus Piano)   
Dutch Classical Talent Awards; publieksprijs  
  
Victor Baena (alumnus Orgel)   
Orgelconcours Francisco Salinas; Tweede prijs; Prijs beste uitvoering  
  
Sebastiaan Kemner (alumnus Trombone)   
Nederlands Muziekprijs 2021 2020   
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Gerard Spronk (alumnus bachelor Viool)  
Kersjesprijs 2020  
  
 

• Reinwardt Academie  
  
Nikita Kusters, Louisa Miesen, Bibi Silvertant, Justin van den Berg, Lea Grüter  
Winnaars van de RWA ‘My Future Me’ prijs  
  
Hester Dibbits (lector) en Imagine IC   
Shortlist voor de Evens prijs   
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Sponsors, donateurs en 
partners 
 
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  
Foam  
Fotoacademie  
Framer Framed Amsterdam  
Grafisch Atelier Haarlem  
Grafische Werkplaats Amsterdam  
Hamidrasha, Beit Berl College Tel Aviv  
Het Nieuwe Instituut Rotterdam  
Hogeschool van Amsterdam  
Hout- en Meubileringscollege Amsterdam  
Lukida Amsterdam  
Mediacollege 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  
Tropenmuseum Amsterdam   
  
Conservatorium van Amsterdam  
 
Onderstaande een selectie uit de partners van 
het 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  
Erasmusprijs  
Eurosonic Noorderslag  
Eye Filminstituut  
Fonds voor Cultuurparticipatie  
Festival Oude Muziek  
Gemeente Amsterdam  
Grachtenfestival  
Hermitage  
Hortus  
Holland Festival  
Instituto Italiano di Cultura, Amsterdam  
Jazzfest  
Jazzorchestra of the Concertgebouw  
Karel Hendrik van Minnen-Stichting  
Keep an Eye Foundation  
Koninklijk Concertgebouw  
Koninklijk Concertgebouw Orkest  
Louise van Ter Tholenfonds  
Lowlands  
OBA  
Meer Muziek in de Klas  
Meer Jazz Festival  
Melkweg  
Metropole Orkest  
MOJO  
Muziekgebouw aan ‘t IJ  
Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven  
Muziekschool Amsterdam / Amstelveen  
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds  
Nederlands Philharmonisch Orkest  
Nederlandse Orkest- en Ensemble-Academie  
Nederlandse StrijkKwartet Academie  
Nemo  
Newport Jazz Festival   
North Sea Jazz Festival  
Oosterkerk  
Panama Jazz Festival  
Papagenohuis, Laren  
Paradiso  
Prinses Christina Concours  
Rabobank Amersfoort Jazz  
Red Light Jazz Festival  
Rosa Spierhuis  
Residentie Orkest  
Rijksmuseum  
Scheepvaartmuseum  
Stadsgehoorzaal Leiden  
Stedelijk Museum  
Stichting Omroep Muziek  
Stichting Musici van Morgen  
Stichting STEIM  
Stichting Wim de Monchy  
Shanghai Jazz Festival  
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Singer Laren  
Tivoli Vredenburg  
Thomaskerk  
UITmarkt  
Universiteit van Amsterdam  
Van Gogh Museum  
Vondelpark Openluchttheater  
Wisseloord Studios  
En diverse particuliere donateurs  
   
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  
USC Thornton School of Music  
Xinghai Conservatory  
  
Academie voor Theater en Dans  
  
Sponsors en donateurs  
Amsterdams Fonds voor de Kunst  
Firma A. Boeken  
Gemeente Amsterdam  
MOCCA, expertisecentrum cultuureducatie  
NRO Comenius Fonds  
NWO/SIA (postdoc-onderzoek)  
Rabobank  
Wear Moi  
Yamaha   
  
Partners Theaters  
Amsterdamse Bostheater  

Bijlmerparktheater  
Brakke Grond   
Compagnietheater  
De Melkweg  
Frascati  
Het Muziektheater Amsterdam  
Korzo Theater  
Nationale Opera & Ballet  
Pleintheater Amsterdam  
Schouwburg Amstelveen  
Splendor Amsterdam  
Stadsschouwburg Amsterdam  
Stadsschouwburg Utrecht  
Theater Bellevue Amsterdam  
Toneelschuur Haarlem  
Veem House for Performance   
Zonnehuis  
  
Overige partners: gezelschappen, groepen en 
andere organisaties  
Afrovibes   
Artbeat  
AZC Schalkhaar   
Avondlicht   
BAK Utrecht  
BAU Space for Performing Arts Amsterdam  
Black Archives  
Blijf van mijn lijf huis  
Buurthuis Anansi  
Scapino Ballet Rotterdam  
Cardiac Output  
Cinedans  
Club Guy & Roni  
Club Jaco  
Club Shelter  
Cordaan – Theatergroep Lebelle  
Dansmakers  
2nd Dance Production  
DanceConnects  
Dagcentrum Utrecht  
Dario Tortorelli/DIVEinD  
De Ceuvel  
De Danswinkel  
DEGASTEN  
De Nieuwe Opera   
De Parade   
De Turnclub (Merlijn van Twaalfhoven)  
Don't Hit Mama  
Dutch Culture  
Dylana’s Dance Center  
ECHO diversity training  
Framer Framed  
Fysio World Amsterdam  
Generale Oost  
Grishko Dancewear  
Haags Hiphopschool   
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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  
ISH Dance Collective  
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  
Prins Claus Fonds  
Rapenburg Plaza  
ReDiscoverMe Amsterdam  
Research Center for Material Culture 
(Nationaal Museum voor Wereldculturen)  
RIGHTABOUTNOW  
Shared Network   
Shine – Jongerencentrum Podiumkunsten  
Sir Duke   
SLPLZN   
Society for Artistic Research Amsterdam  
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  
TjillSkillz Hoorn   
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 Dreef (bassschool)  
De Hogeberg Scholengemeenschap Texel   
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   
Holendrechtbasisschool  
HKU  
St. Ignatiusgymnasium  
IJburg College  
Ijplein (basisschool)  
Instituut voor Audio- en Belichtingstechniek, 
Utrecht  
IVKO Montessorischool  
‘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)  
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5e Montessorischool Watergraafsmeer 
(basisschool)  
Montessori Steigereiland (basisschool)  
MotionDance School ZuidOost  
Nautilus (basisschool)   
Nieuwland Amsterdam  
Nova College   
Openbare Basisschool Olympia  
Onze Wereld (basisschool)  
Open Schoolgemeenschap Bijlmer  
PhDArts, Universiteit Leiden  
ROC Amsterdam  
Rozemarn (basisschool)  
Samenspel (basisschool)  
Sandberg Instituut (MA Studio for Immediate 
Spaces)  
Spinoza 20First   
St. Nicolaas Lyceum   
THE Dancecomplex  
Toneelacademie Maastricht, Hogeschool Zuyd  
Universiteit van Amsterdam  
Universiteit Leiden: Humanities Faculty, Film & 
Literary Studies, Leiden University Center for the 
Arts in Society: The Critical Visitor  
Universiteit Utrecht Lectoraat Kunst en 
Economie  
Universiteit Utrecht Media en 
cultuurwetenschappen  
Vathorst College  
Vrije Universiteit Amsterdam  
Wereldwijs basisschool  
4West  
Zuiderlicht College  
  
Internationale partners (theaters, organisaties & 
scholen)  
Aleppo, laboratory for experiments in 
performance and politics, Brussels  
Angewandte Theaterwissenschaft Giessen  
Arts Umbrella Canada  
Beuth Hochschule für Technik Berlin  
Central School of Speech and Drama London  
Colombia University New York   
Concordia University Montreal, Senselab   
Conservatoire 
National Supérieur d'Art Dramatique Paris  
CND Paris  
Dance Center Move, Aalst  
De Munt, Brussel  
De Vlaamse Opera Gent   
DOCH, University of Stockholm  
Ecole des écoles  
Ecole des Sables, Senegal  
English National Ballet School  
Finnish National Ballet (Youth Company)   
Flow Dance Academy Copenhagen  

Folkwang Studio Essen   
Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin   
Hochschule der Künste Zürich   
Institute of Applied Theatre Studies University of 
Giessen  
Institut Supérieur des Arts et 
des Chorégraphies de Bruxelles   
Jeugdtheaterschool On Stage Paramaribo   
Joffrey Academy and Junior Company 
(Joffrey Ballet Chicago)  
Kultuurfactorij De Monty Antwerpen  
Kunstenfestivaldesarts Brussel   
L'Ecole des Sables Senegal   
Los Angeles Poverty Department  
MOBBallet – Cuating the History of Blacks 
in Ballet  
Münchner Kammerspiele  
National Ballet School of Canada  
Neue Galerie New York   
Nordic Choreography Platform Uniarts Helsinki  
Nørre Gymnasium Kopenhagen  
Norwegian Artistic Research Program   
NYU Tisch school of Arts  
OISTAT education projects  
OISTAT scenography commission   
Operaestate Bassano   
Oslo National Academy of the Arts, 
Fellowship Programme, Master’s in 
Choreography  
Palucca Hochschule fur Tanz Dresden  
PAF St Ermes   
Prix de Lausanne  
PQ Prague Quadrennial (PQ'15)  
RITCS School of Arts/ podiumtechnieken  
Royal Conservatoire of Scotland  
Salzburger Festspiele  
San Franscisco Ballet School  
Sarma Laboratory for discursive practices and 
expanded publication Brussel  
Schauspielhaus Hamburg   
School of the Opera National de Paris  
Secundair Kunsteninstituut Gent  
Sophiensaele Berlin  
Tanzkongress Deutschland, Kulturstiftung des 
Bundes  
Tanzquartier Wien  
Theaterakademie Hamburg  
The Ailey School, New York   
The Australian Ballet School Victoria  
The Boston Ballet School  
The New Zealand School for Dance Wellington  
The New York theatre workshop  
The Royal Ballet School London  
The Royal Danish Ballet School Kopenhagen  
The Theatre Academy Warschau  
Yale University New Haven  
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Youth American Grand 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/Dans
ekapellet  
Zürcher Theater Spektakel  
 
Nederlandse Filmacademie  
 
25FPS   
Ambassadors  
Amarte Fonds  
Amcar  
Audio Electronics Mattijsen   
Avid Education  
AVROTROS  
Being There  
Bejing Film Academy  
BNNVARA  
Cam-a-lot  
Camera Rentals  
Captcha!  
Cinecrowd  
Cinegrip  
Cinesud  
CoBO Fonds  
Cultuurfonds Almere  
Deep Space   
De Floriade Parade  
De Grot  
De Herrieboerderij   
Diks Autoverhuur  
Dr C.J. Vaillant Fonds  
Dutch Mountain Films  
ECHO – Expertisecentrum Diversiteitsbeleid  
EPAS European Postgraduate in Arts in Sound  
Eye Filmmuseum  
Family Affair Films  
Filmakademie Baden Würtemberg  
Filmmore Amsterdam  
Goedzoekers  
Gripwise  
Groen Casting  
Haghefilm Digitaal   
Het Licht  
Harro Presser  
Het Raam  
Helios Pro Audio Solutions   

Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) 
München  
Houdini  
Human  
International Film Festival Rotterdam  
IDFA  
Keep an Eye Foundation  
Kepler Film  
KeyFilm  
KRO-NCRV  
LITES Amsterdam  
Locatiegoed  
Lux en Co  
Maloney Amsterdam  
Media Monks  
Meervaart Studio  
N279 Entertainment  
National Film and Television School (NFTS)  
NBF  
Nederlands Film Festival  
Neef Louis  
Neverlak   
Noyz Boyz  
NPO  
NTR  
Oak Motion Pictures  
Paradiso Films  
Pathé  
Planet X  
Pontmeyer  
Post Castelijn Casting  
Pupkin  
Rob’s Propshop  
Room For Film  
Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound 
(RITCS)   
Screenservice  
Shosho   
Singel Film  
Special Effects Wiessenhaan   
Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving  
Stichting Oscar Maarsman  
Stichting RC Maagdenhuis  
Stichting Stimuleringsfonds Rouw  
Stichting Tick  
Stichting Young and Free  
Storm Post Production  
Stuntteam De Beukelaer  
Theater Amsterdam   
Topkapi Films  
Unbranded – props  
Versteeg Wigman Sprey advocaten  
Vice  
Vincent TV Producties  
Vocas  
VPRO  
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VR Days  
Witfilm  
Xsens  
Young Global People  
  
Reinwardt Academie  
  
75B  
ABC Architectuurcentrum Haarlem  
AFC Ajax Erfgoed  
Airborne Museum Hartenstein  
Allard Pierson Museum  
Atlantikwall Centrum  
Amsterdam Museum  
Amsterdam Pipe Museum  
Amsterdams Kleinkunst Festival  
Amsterdamse School Museum het Schip  
Anne Frank Stichting - Anne Frank Huis  
Arcam Architectuur Centrum Amsterdam  
Archief Maluku  
Artifex, Cultureel Organisatiebureau  
ARTIS  
ARTtube  
Atria  
Belasting & Douane Museum  
Belvédère, Verhalenhuis Rotterdam   
Bevrijdingsmuseum Zeeland  
Bijbels Museum  
Black Archives  
Black Heritage Tours & Mapping Slavery  
BlazHoffski Productions BV  
Blue Shield Nederland  
Buitenplaats Doornburgh  
Centraal Museum Utrecht  
Christie's  
City Tec  
Cobra Museum voor Moderne Kunst  
Critical Mass  
Crown Fine Art / Art Handling Services B.V.  
Cultuureducatiegroep  
De Appel Arts Centre  
De Balie   
De Betovering  
De MuseumFabriek  
De Nederlandsche Bank  
De Nieuwe Collectie  
De Waalse Kerk  
Design Museum Dedel  
Design Museum Den Bosch  
DIG IT UP  
Dolhuys / Museum van de Geest / Outsider Art 
Museum  
Drents Museum  
Dudok Architectuurcentrum   
Erasmus Universiteit Rotterdam   

Erfgoed Brabant  
Erfgoed Gelderland  
Erfgoed Leiden en Omstreken  
Erfgoedhuis Zuid-Holland  
Erfgoedpark Batavialand  
Erfgoedpartners Groningen  
Europeana Foundation  
Eye Film Instituut Nederland  
Fashion for Good   
FOAM  
Framer Framed  
Frans Hals Museum Hal en Hof  
Fries Museum - Keramiekmuseum Princessehof  
Galerie Nouvelles Images  
Geldersch Landschap & Kasteelen  
Gemeente Alkmaar  
Gemeente Breda  
Gemeente Haarlem  
Gemeente Westerkwartier  
Gemeente Zwolle  
H401  
Haags Historisch Museum  
Haarlemmermeer Museum de Cruquius  
HAMA gallery   
Hermitage Amsterdam / de Nieuwe Kerk  
Het Klimaatmuseum  
Het Meertens Instituut  
Het Nieuwe Instituut  
Het Scheepvaartmuseum  
Het Utrechts Archief  
Historisch Centrum Overijssel   
Hogeschool van Amsterdam  
Hoogheemraadschap Noord-Hollands Kwartier  
Hoogheemraadschap van Rijnland  
Hortus Botanicus Amsterdam  
Hortus Botanicus Leiden  
Hout- en Meubileringscollege  
Huis van Hilde  
IHLIA LHBT Heritage  
IISG  
IJsfontein   
Imagine IC  
Indisch Herinneringscentrum  
ING Art Management  
InHolland  
IVN, Instituut voor natuureducatie en 
duurzaamheid  
Jenevermuseum Schiedam  
Joods Cultureel Kwartier  
Kasteel Duivenvoorde   
Kossmandejong  
Kröller-Müller Museum  
Kunstfort Vijfhuizen   
Kunstmuseum Den Haag   
KVAN brain  
Landelijk Bureau Kunstbende  
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Landschap Erfgoed Utrecht  
LAM museum   
Leiden American Pilgrim Museum  
Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum  
Luther Museum  
Maria Austria Instituut  
Marinemuseum  
Maritiem Museum Rotterdam  
Mauritshuis  
Meertens Instituut   
Middelheim Museum   
Ministerie van OCW  
Modemuze  
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 Speelklok  
Museum van Loon  
Museum Vrolik  
MuseumTV  
Museumvereniging  
Nationale Commissie UNESCO  
Nationaal Glasmuseum Leerdam  
Nationaal Holocaust Museum  
Nationaal Militair Museum  
Nationaal Monument Kamp Vught  
Nationaal Onderwijsmuseum  
Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers  
Naturalis Biodiversity Center  
Natuurmonumenten  
Nederlands Architectuur Instituut  
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid  
Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis  
Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover  
Nederlands Volksbuurt Museum  
Nederlands Openluchtmuseum  
NEMO  

Netwerk Digitaal Erfgoed  
NiNSee  
NIOD  
NMVW: Museum Volkenkunde  
NMVW: Nationaal Museum voor Wereldculturen  
NMVW: Tropenmuseum  
NMVW: Wereldmuseum  
NN Group N.V.  
Oyfo Techniekmuseum   
Oudheidkamer Texel  
Paleis het Loo   
Paleis Soestdijk   
Pakhuis de Zwijger  
Planbureau voor de Leefomgeving   
Radboud Universiteit Nijmegen    
Rijksdienst Cultureel Erfgoed   
Rijksmuseum Amsterdam  
Rijksmuseum Boerhaave  
Rijksmuseum van Oudheden  
Rose Stories  
Scapino Ballet Rotterdam  
SmithDavidson Gallery  
SNS Historisch Centrum  
Soundtrackcity  
Staatsbosbeheer  
Stad Antwerpen   
Stadsarchief Amsterdam  
Stadsmuseum Woerden  
Stedelijk Museum Alkmaar  
Stedelijk Museum Amsterdam  
Stedelijk Museum Breda   
Stedelijk Museum Schiedam  
Stichting 2030   
Stichting Bildung  
Stichting Het Dolhuys  
Stichting Het ReclameArsenaal  
Stichting Kunsthal Rotterdam  
Stichting Monumenten Bezit (SMB)  
Stichting Museumnacht Amsterdam  
Stichting Oorlogs- en Verzetsmuseum 
Groningen  
Stichting Open Monumentendag  
Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw 
Amsterdam  
Stichting Oude Kerk  
Stichting Producties De Nieuwe Kerk en 
Hermitage Amsterdam  
Stichting Texels Museum  
Studio I Platform for inclusive culture  
Studio Louter  
Synergique  
Textielmuseum  
Teylers Museum  
Technische Universiteit Eindhoven (Tu/e)  
The Beach, Platform Ontwikkelinstellingen 
Amsterdam  
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Turks Nederlands Instituut in Istanbul   
Unfair Amsterdam  
Universiteit Delft   
Universiteit Utrecht   
Universiteit Leiden   
Universiteit van Amsterdam   
Universiteit Groningen   
Universiteit Maastricht   
Universiteit Wageningen   
Universiteit Utrecht   
Van Abbemuseum  
Van Gogh Museum  
Vereniging Hendrick de Keyser  
Verzetsmuseum Amsterdam   
Verzetsmuseum Zuid-Holland  
Villa Zebra  
Vijfeeuwenmigratie.nl   
Vinger.nl   
VoordeKunst   
Vrije Universiteit Amsterdam   
WAAG  
Waterliniemuseum - Fort bij Vechten  
Westergas  
WKPA  
Zaans Museum  
Zandvoorts Museum  
Zuiderzeemuseum  
  
Internationaal  
Art for Amnesty   
Au Fil du Geste  
Centre for the Study in Cultural Development 
Belgrado   
City of Antwerp   
City of Tallinn  
Copenhagen Municipality  
Danish Design Centre  
European Creative Hubs Network   
Fab City Grand Paris  
Fab Lab Onl’fait  
Fab Lab Zagreb  
FARO   
Fränkisches Museum Feuchtwangen   
Landesmuseum Stuttgart   
Icelandic Textile Center  
Innova FP - Generalist de Catalunya  
MAS   
MD Nema - Rete Nuove Manifatture  
Metabolic Institute  
Middelheim Museum  
Museum Joaneum  
Museum of European Cultures Berlin   
Museum of Everyday Culture Waldenbuch  
National Museum Stockholm   
Poblenou Urban District  

Ressources Urbaines - Cooperative   
São Paulo Museum of Art  
Sony Europe BV  
Tallinn University of Technology   
Terra Form New York  
The Yugoslav Film Archive   
University of Aarhus  
University of Glasgow   
University of Helsinki   
University of Iceland  
University of Lisbon    
University of Stockholm  
University of Wurzburg   
University of Zagreb  
Vogtländisches Freilichtmuseum   
Volkskunde Museum Graz   
Volumes  
  
  
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  
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European Master in Landscape Architecture, 
EMiLA joint degree programme 
(Landschapsarchitectuur) Universitat 
Polytècnica de Catalunya (UPC) / Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSAB) / 
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
(ESAB)  
The University of Edinburgh / Edinburgh College 
of Art (ECA) / The Edinburgh School of 
Architecture and Landscape Architecture 
(ESALA) 
Leibniz Universität Hannover (LUH) / Fakultät für 
Architektur und Landschaft Ecole Nationale 
Supérieure de Paysage Versailles / Marseille 
(ENSP)  
 
Wood (Architectuur)  
Universität van Liechtenstein, Vaduz 
Norwegian University of Science and 

Technology, Faculty of Architecture and Design, 
Trondheim (NTNU)  

Design in Urbanism (Stedenbouw)  
LUCA School of Arts, Faculty of Architecture, 
Brussels 
The Glasgow School of Art – Mackintosh School 
of Architecture 
Bauhaus Universitat, Faculty of Architecture and 
Urban Studies, Weimar 
Istanbul Kültür Universitesi 
Universidade do Porto, Facultdade de 
Arquitectura 
Ecole Nationale Superieure d'Architecture et de 
Paysage, Bordeaux 
Riga Technical University, Faculty of 
Architecture and Urban Planning 
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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 2020 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 
Marieke Veldema, Kwaliteit, communicatie en beleid 
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 
 
© 2021 
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€ 116  K€ 49 
CvA Online B.V. Amsterdam Ja   
Stichting Jacques 
Vonk Fonds 

Stichting Amsterdam Ja K€ 1.112 K€ 15 

Nuyts’ Stichting Stichting Amsterdam Ja K€ 222 K€ 7 
Stichting Muziek Is 
Meer 

Stichting Amsterdam Ja K€ 58 - K€ 25 

Stichting Musici van 
Morgen 

Stichting Amsterdam Ja K€ 35    - K€ 2 

Stichting Snellebrand 
Studiereisfonds van de 
vereniging voor 
Voortgezet en Hoger 
Bouwkunstonderricht 

Stichting Amsterdam Ja K€ 103 - K€ 1 

Willem Kromhout 
Stichting Steunfonds 
voor de Academie van 
Bouwkunst te 
Amsterdam 

Stichting Amsterdam Ja K€ 39 K€ 0 

Faculteitsvereniging 
Reinwardt Academie 

Vereniging Amsterdam Nee   

Stichting Studiefonds 
Tehatex 

Stichting Amsterdam Nee   
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BIJLAGE 2. Detailoverzicht voortgang Kwaliteitsafspraken AHK 
 
Onderwijsintensiteit 

Project Academie  Omschrijving Begroting 
2020 

Realisatie 
2020 

ID LAB ATD Het ID LAB als les- en montageruimte is gerealiseerd 
en er is een grote diversiteit aan projecten afgerond 
waar studenten gebruik hebben kunnen maken van de 
meest recente technologische ontwikkelingen. 

139 147 

Beeldend onderwijs 
intensivering 

BA Bij de beeldende vakken is een dubbele bezetting aan 
studiebegeleiding, waardoor de student-docentratio 
ongeveer 1-10/1-12 is.  

40 43 

Project 
onderwijsintensiteit 

BA Dit budget was oorspronkelijk bedoeld voor meer 
decaanuren, NL-les en blended learning. Vanwege 
corona vooral ingezet aan verdere ontwikkeling van 
blended learning. 

9 10 

Intensivering 
instrumentaal onderwijs 

CvA Voornamelijk ingezet voor extra fte’s voor meer 
persoonlijke begeleiding van studenten en meer 
maatwerk waarmee studenten hun curriculum verder 
kunnen personaliseren.  

214 249 

Interdisciplinaire 
artistieke 
samenwerking 

MAKE Alle tweedejaars studenten volgen drie deelmodules 
van ieder drie dagen van experts. 

7 7 

Bijzondere 
onderwijsintensiteit 

Gezamenlijk Er is een nieuwe cursus drum proficiency ontwikkeld 
voor alle jazzstudenten uit de bachelor, er is een 
projectweek georganiseerd voor gastdocenten en 
popstudenten hebben meer studiotijd en lessen 
ondernemerschap. 

75 154* 

* Hiermee is 93k aan kosten gefinancierd voor het project Intensivering instrumentaal onderwijs van het 
CvA. 
 
Onderwijsdifferentiatie 

Project Academie  Omschrijving Begroting 
2020 

Realisatie 
2020 

Onderwijsdifferentiatie 
voorbij de bachelors: 
Versterking 
onderwijsaanbod 2e en 
3e cyclus 

ATD In juli hebben zeven studenten hun onderzoek 
afgerond, in september is een nieuwe groep van 
zeven studenten gestart. Met dit onderzoek worden 
ze voorbereid op een PhD-plek op een internationale 
universiteit. Doordat de uitwisselingsbijeenkomst 
naar Amerika niet door kon gaan, is er minder 
besteed. 

56 22 

Curriculum 2.0 
(binnenschools 
curriculum) 

AvB Dit project kent acht kleinere deelprojecten, waarvan 
meer is uitgevoerd dan gepland, mede als gevolg 
van de coronacrisis. Als voorbeeld: de groepsgrootte 
bij het onderdeel onderzoek is verkleind en 
afstudeerders krijgen meer begeleiding van de 
studieadviseur. 

49 52 

Curriculumontwikkeling MAKE De modules kunstfilosofie en kunsteducatief project 
zijn geactualiseerd en de modules 
literatuuronderzoek en empirisch onderzoek zijn 
samengevoegd tot één nieuwe module. 

13 16 

Uitstroomprofielen NFA Project start in 2022 0 0 
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Internationale 
samenwerkings-
projecten 
 
 

NFA Project start in 2022 0 0 

Innovatiefonds: 
gezamenlijk project in het 
kader van de 
medezeggenschap 

Gezamenlijk Project start in 2021 0 0 

Ondernemerschap Gezamenlijk Er zijn lessen ondernemerschaponderwijs 
aangeboden aan alle studenten van de AHK, 
vanwege corona veelal digitaal. Daarnaast is er ook 
een meer verdiepende module aangeboden. De 
website ahk.nl/ondernemen is verder verbeterd. 

100 111 

Kunst in Europa Gezamenlijk Er is een lezingenserie aangeboden aan alle 
studenten van de AHK over kunst in Europa. Deze 
lezingenserie is vanwege corona volledig digitaal 
aangeboden en heeft daardoor een erg groot bereik 
gekregen. Vanwege het succes zijn er middelen naar 
voren gehaald, voor de ontwikkeling van de online 
lezingenserie. 

0 22 

Art Advocacy Gezamenlijk Het eerste plan behoefde nog wat verdere 
aanpassing, er wordt gewerkt aan een tweede plan 
dat in het voorjaar van 2021 wordt ingediend. 

9 0 

Brandt! Gezamenlijk Het oorspronkelijke plan om een 24-uurs bijeenkomst 
te organiseren voor alle docentopeidingen om samen 
interdisciplinair te werken is ingekort naar 12 uur en 
heeft vanwege de geldende coronamaatregelen iets 
later plaatsgevonden dan gepland. Via een 
livestream kon het publiek het eindresultaat bekijken. 

15 14 

Kunst Algemeen Gezamenlijk Er is een startbijeenkomst geweest met alle 
docentopleidingen om gezamenlijk na te denken over 
het kunsttheoretische deel van de docentopleidingen. 
Door corona is dit project even stil komen te liggen, 
aangezien de opleidingen  

9 7 

 
 
Docentprofessionalisering 

Project Academie  Omschrijving Begroting 
2020 

Realisatie 
2020 

Professionalisering 
docenten 

ATD Alle leidinggevenden hebben een cursus 
Awareness gevolgd. Er is een inventarisatie 
uitgevoerd naar inclusieve communicatie en wordt 
beleid gemaakt over inclusieve communicatie. De 
bibliotheek en kostuumatelier zijn geëvalueerd op 
inclusiviteit. De start van dit project heeft vertraging 
opgelopen vanwege gebrek aan tijd bij het 
kernteam. 

44 17 

Ontwikkeling en 
implementatie fair practice 
module in curricula 
 
 
 
 

ATD De fair practice module van vier lessen is 
aangeboden binnen de AHK-brede zzp-cursus, dit 
is zeer succesvol gebleken. Een van deze lessen is 
opgenomen in het curriculum van de opleidingen 
Regie, Mime en Scenografie. De overbesteding 
wordt uitgebalanceerd de komende jaren. 

22 45 
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Professionaliseren 
docenten onderzoek 

Gezamenlijk Dit project is verdeeld over de academies (15k per 
academie) en 10k voor een gezamenlijke activiteit. 
Per academie is er een professionaliseringsplan 
gemaakt en zijn er activiteiten georganiseerd om 
docenten in aanraking te laten komen met 
onderzoek, zo is er een webinair georganiseerd. 
De middelen van de NFA worden doorgeschoven 
naar 2021. Van de gezamenlijke middelen is een 
(online) Dag van de docentonderzoeker 
georganiseerd. 

100 85 

Deskundigheidsbevordering MAKE Docenten zouden een studiereis volgen in het 
buitenland, maar dit is vanwege corona niet 
doorgegaan. Docenten hebben literatuur kunnen 
aanschaffen. 

2 1 

Internationalisering MAKE De geplande studiereis naar een conferentie in 
Ierland is niet doorgegaan vanwege corona. Een 
klein deel van de kosten waren al gemaakt ter 
voorbereiding van de reis. 

8 0 

Onderwijsontwikkeling 
didactiek bachelor 2,3,4 

NFA Onder leiding van de Reflect Academy was er een 
plan ontwikkeld voor de flexibilisering van jaar 3 en 
4. Door corona zijn bijeenkomsten afgezegd en in 
het najaar vergde het onderwijs draaiende houden 
te veel dat het niet is gelukt dit op te pakken. De 
inbedding van de digitale leeromgeving in de 
reguliere systemen is opgepakt. Doordat het 
onderwijs veelal online is gegeven is er een extra 
inzet geweest van het hoofd en blokdocenten. 

28 41 

Onderwijsontwikkeling 
didactiek master 

NFA Oorspronkelijke invulling van dit project had 
betrekking op herziening van het mentoraat. Nav 
evaluaties en de accreditatie is besloten om niet 
langer met mentoren te werken maar worden er 
kerndocenten aangesteld die vanuit hun 
docenttaak ook individuele begeleiding aan 
studenten kunnen bieden. 

6 10 

Individuele 
docentprofessionalisering 

NFA Project start in 2021 0 0 

Kenniskring en lectoraat NFA Er zijn in 2020 geen middelen voor begroot 0 0 
 
Onderwijsfaciliteiten 

Project Academie  Omschrijving Begroting 
2020 

Realisatie 
2020 

Huur studioruimte ATD In de eerste maanden zijn er vanwege corona 
nauwelijks ruimtes gehuurd, maar in de tweede 
helft van het jaar juist meer om zodoende 
studenten voldoende afstand van elkaar te 
kunnen laten houden.  

30 49 

Verblijfs- en 
onderwijsruimtes 

ATD Er is een keukenfaciliteit gerealiseerd, die wordt 
beheerd door studenten en docenten. Er zijn extra 
werkplekken gerealiseerd in de bibliotheek en er 
is een ijsmachine geplaatst om bij blessures gelijk 
te kunnen koelen. 

10 7 

Versterking ondersteuning 
afdeling Theatertechniek 
 

ATD Er is een allround technicus aangesteld en tijdens 
piekmomenten worden er extra freelancers 
ingehuurd. 

60 60 
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Digital Academy AvB Er is een medewerker aangesteld die ondersteunt 
bij het digitaal onderwijs, zoals bij het inrichten 
van online colleges via Kaltura en de inzet van het 
digitale schoolbord Miro. Daarnaast maakt de 
medewerker een plan voor de digitalisering van 
het onderwijs. Dit project heeft meer prioriteit 
vanwege corona, daardoor zijn er middelen naar 
voren gehaald. 

22 46 

Distelweg BA De extra atelierruimte is tijdelijk gesloten geweest 
vanwege corona, maar is vanaf de tweede helft 
van 2020 weer gebruikt 2D lessen, atelierlessen 
en individueel werken. 

25 14 

Uitbreiding en vernieuwing 
faciliteiten 

CvA De openingstijden zijn uitgebreid en er is budget 
besteed aan instrumenten. Er zijn investeringen 
naar voren gehaald om het onderwijs door te 
kunnen laten gaan ten tijde van 
corona(spatschermen, extra beveiliging, digitale 
leermiddelen). Een aantal investeringen is 
vanwege corona naar voren gehaald. 

30 63 

Blended Learning MAKE Er zijn kennisclips ontwikkeld, zodat een deel van 
de theorie online kan worden aangeboden en er 
in de les meer tijd is voor individuele begeleiding. 

13 16 

ICT-training MAKE Dit budget is komen te vervallen, en wordt 
gebruikt voor extra inzet experts. 

3 0 

Onderwijsfaciliteiten NFA Er zijn geluidsstudio’s gerealiseerd en er zijn 
middelen ingezet om het online onderwijs vorm te 
geven, bijvoorbeeld door het inzetten van hybride 
vormen waarbij studenten en docenten die niet op 
de academie konden participeren in 
onderwijsactiviteiten die fysiek plaatsvonden. De 
uitgaven zijn lager omdat er minder extern advies 
is ingehuurd. 

41 19 

De Reinwardt als leer- en 
werkomgeving 

RWA De verbouwing is naar voren gehaald omdat er 
geen studenten aanwezig waren en dit dus 
uitstekend kon plaatsvinden. Er zijn onder andere 
nieuwe werkplekken gerealiseerd, upgrade 
geweest van de klaslokalen en de entree/receptie 
is verbouwd. In de begroting is rekening 
gehouden met het afschrijven van de verbouwing 
binnen de periode van de kwaliteitsafspraken, 
echter zijn de verbouwingen een investering voor 
een langere termijn en zullen de kosten ook over 
deze langere termijn worden uitgesmeerd. 

48 21 

VR Academy Gezamenlijk De VR-Academy is succesvol in gebruik. 
Studenten van alle academies maken gebruik van 
Virtual Reality. Er worden projecten en workshops 
gerealiseerd waarbij studenten in aanraking 
komen met VR. 

210 216 

Werkplaats (Makerspace) Gezamenlijk De MakerSpace is vanwege corona langere tijd 
gesloten geweest of slecht beperkt gebruikt. Wel 
is er gebruik gemaakt van ‘model to go’, waarbij 
instructeurs maquettes maken voor studenten die 
ze vervolgens afhalen.  

235 229 

Kaltura Gezamenlijk De kosten voor het video-platform Kaltura worden 
hiermee betaald. Vier academies maken op dit 

108 100 
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moment gebruik van Kaltura en twee academies 
zijn nog in de onderzoekende fase. Het wordt 
onder meer gebruik om colleges op te nemen, 
eindproducten op te nemen en te documenteren. 

Digitalisering Gezamenlijk Het curriculum van het eerste jaar van de 
opleiding AEMA is vertaald naar online 
cursussen. Er is daarnaast geïnvesteerd in een 
nieuw online platform voor studenten van het 
CvA.  

100 156 

Coördinatie 
kwaliteitsafspraken 

Gezamenlijk De centrale coördinatie en het projectleiderschap 
wordt hiermee betaald. 

125 94 

 
 
 
Begeleiding van studenten 

Project Academie  Omschrijving Begroting 
2020 

Realisatie 
2020 

Ontwikkeling Zorg advies 
team 

ATD Er is een coördinator zorg en advies aangesteld. 
Daarnaast is er onder andere een nieuw intranet 
voor zorg en advies ontwikkeld, zijn er 
mindfulnesslessen geweest en kunnen 
studenten coachingssessies volgen. 

24 28 

Ontwikkeling en uitvoering 
studentenbureau 

ATD Het oorspronkelijke fysieke studentenbureau is 
vanwege corona (nog) niet gerealiseerd.  Er is 
wel een zes-wekelijkse pilot geweest. Er zijn 
twee studentencoördinatoren aangesteld, die 
onder meer ondersteunen bij het invullen van 
vacatures. 

32 9 

Internationalisering AvB Met deze middelen is een coördinator 
internationalisering aangesteld. 

6 9 

Praktijk 2.0 AvB Er is een onderzoek onder werkgevers 
uitgevoerd door Panteia. Er zijn praktijkcoaches 
aangesteld, die studenten begeleiden en ook 
contact onderhouden met de werkgevers waar 
de studenten werkzaam zijn, met name met de 
bureaus die minder goed bekend zijn met de 
academie. 

33 48 

Begeleiding van studenten 
stage en studie 

BA Met deze middelen worden stagescholen (vaker) 
bezocht. De opleiding krijgt hiermee een beter 
beeld van het functioneren van de student en de 
stagescholen krijgen een beter beeld van de 
opleiding. Daarnaast is de relatie met de 
opleidingsscholen verstevigd. 

50 55 

Intensivering begeleiding 
studenten vakinhoudelijk 

CvA Alle studenten hebben een studiecoach of 
mentor, deze zijn wel later gestart dan gepand. 
Er is een monitoringssysteem ontwikkeld om 
studenten beter te kunnen volgen en beter in te 
kunnen inspelen op de begeleidingsbehoefte 
van de student. 

85 60 

Intensivering begeleiding 
studenten organisatorisch 
 
 

CvA Er is een studie-informatiesysteem ingesteld, 
waar een medewerker voor is aangesteld. 
Vanwege corona is de aanstelling voor de 
medewerker tijdelijk opgeschaald. 

50 35 
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Inzet experts en 
begeleiding 

MAKE Er zijn gastlessen verzorgd bij Kunsteducatie 
project en er is een lezingenserie geweest over 
inclusieve kunsteducatie. Er is extra ingezet 
geweest van de experts en begeleiders. 

12 21 

Begeleiding van studenten NFA Er zijn twee life coaches aangesteld die 
studenten ondersteunen, onder meer in tijden 
van corona. Er is een nieuwe studieleider 
Productie aangesteld, waardoor er meer ruimte 
is gekomen voor het hoofd productie. Het 
buddyproject voor studenten uit de propedeuse 
is door corona minder goed van de grond 
gekomen, er is wel een ander buddy-project 
waar ervaringen worden opgedaan hiermee.  

75 41 

Studentenwelzijn Gezamenlijk Er is een beleidsscan uitgevoerd door ECIO bij 
alle academies. Daaropvolgend zouden 
focusgroepen worden georganiseerd, maar die 
zijn vanwege corona niet doorgegaan. Dit 
project krijgt in 2021 een mogelijk andere 
invulling 

100 27 

 
Studiesucces/toegankelijkheid 

Project Academie  Omschrijving Begroting 
2020 

Realisatie 
2020 

Versterking en behoud 5’ O 
Clock class 

ATD De vooropleiding van de ATD is verder 
geïntensiveerd, in totaal zijn er ongeveer 160 
leerlingen. Dit zijn voornamelijk leerlingen voor 
wie een stap naar de ATD niet vanzelfsprekend 
is. Vanwege het wegvallen van de subsidie van 
de gemeente Amsterdam wordt dit deels 
opgevangen met de kwaliteitsafspraken. 

68 87 

Studio Breitner BA De academie heeft samen met een aantal vo en 
mbo-scholen een programma ontwikkeld om de 
aansluiting vanuit het vo en mbo naar de 
opleiding te vergroten. 

21 10 

Jong Talent CvA Het curriculum in vernieuwd en het onderwijs is 
geïntensiveerd doordat leerlingen meer 
contacturen hebben en er is een gezamenlijk 
orkest opgericht. De curriculumvernieuwing is 
gedeeltelijk naar voren gehaald. 

65 105 

Verbeteren aansluiting 
werkveld 

CvA Om de aansluiting op het werkveld goed in 
beeld te brengen is er een enquête uitgezet. Er 
zijn daarnaast projecten geïnitieerd, zoals een 
side-by-side project en PopTV. Veel studenten 
zijn niet met een live-optreden afgestudeerd 
maar met een portfolio, die studenten krijgen 
nog een gelegenheid om zich te presenteren 
aan het werkveld. 

90 114 

Inclusiviteit/diversiteit NFA Er zijn trainingen diversiteit en inclusie 
georganiseerd voor medewerkers. Er is een 
projectgroep ingericht waar studenten in 
participeren en studenten krijgen de ruimte om 
zelf initiatieven te ontwikkelen. Er is een nieuwe 
collega aangetrokken die zorgt voor 
intensivering van het contact met het mbo. 

67 85 
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Studiesucces in de 
bachelor cultureel erfgoed 

RWA Dit project bestaat uit meerdere deelprojecten. 
Onder andere de studiekeuzecheck is 
vernieuwd, net als de vakevaluaties. Er is een 
dashboard ontwikkeld waarin studiesucces 
zichtbaar is. Het project rondom 
docentprofessionalisering is door drukte 
vanwege corona minder goed uit de verf 
gekomen. 

388 348 

Taalvaardigheid en 
studievaardigheid 

Gezamenlijk Er zijn Nederlandse lessen gegeven aan 
internationale studenten en docenten en aparte 
lessen aan Nederlandse studenten met een 
taalachterstand. 

139 109 

Lector Diversity in the Arts Gezamenlijk Er is een kwartiermaker aangesteld die een plan 
van aanpak heeft opgesteld om tot een profiel te 
komen voor een lector ‘sociale rechtvaardigheid 
en diversiteit in de kunsten’. De kosten hiervan 
zijn pas in 2021 gefactureerd. 

100 13 

Diversiteit Gezamenlijk Eind 2020 is, later dan gepland, door de VU een 
AHK-brede diversiteitsscan uitgevoerd. Dit 
bestond uit een enquête en verdiepende 
gesprekken. Er zijn twee circles georganiseerd, 
diverse medewerkers hebben een training 
inclusief werven gevolgd en er is een fonds 
gelanceerd waar studenten een beroep kunnen 
doen om activiteiten te organiseren die inclusie 
bevorderen. 

100 114 

 
 
Overig 

Project Academie  Omschrijving Begroting 
2020 

Realisatie 
2020 

Differentiëren en verdiepen 
theorie-onderwijs 

NFA Er zijn twee nieuwe docenten aangesteld en er 
is een leerlijn Film in Context uitgerold. 

79 98 

Verhoging 
contacturen/verdieping 

NFA Er zijn twee nieuwe docenten aangesteld en een 
bestaande aanstelling is uitgebreid, waardoor 
studenten meer contacturen hebben.   

0 0* 

Studievoorschot-middelen Divers Er is een overige rekening waar nog niet 
verdeelde middelen op staan.  

0 3 

*De gemaakte kosten op dit project zitten in dezelfde kostenplaats als het project differentiëren en 
verdiepen theorieonderwijs.  
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