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VVVVoorwoordoorwoordoorwoordoorwoord    

In 2017 bestaat de amsterdamse jeugdteJAterschool maar liefst 27 jaar. In al deze 

jaren is onze kern en het het het het harthartharthart van de school: de artistiek inhoudelijke visie, 

onveranderd gebleven.  

 
“ Bijdragen aan de kwaliteit van het leven van kinderen en jongeren door hen kennis te laten maken  

met het plezier dat spelen en theater maken oplevert. En waarin de leerlingen in de gelegenheid 

gesteld worden kennis en vaardigheden te verwerven op het gebied van theater op professionele 

wijze en in de breedste zin van het woord.” 

 

Met de ingang van het nieuwe kunstenplan in 2017 is deze missiemissiemissiemissie actueler en 

harder nodig voor de stad Amsterdam dan ooit.  

 

De AJTS richt zich met hoogwaardige theaterlessen niet alleen op doorstroom 

naar het kunstvakonderwijs maar ook op het ontwikkelen van talenten en 

vaardigheden, het verbreden van blikken, het verwonderen over en het meetellenmeetellenmeetellenmeetellen 

ín de maatschappij. Met een bereik van 4750 deelnemende kinderen en jongeren 

op jaarbasis neemt de AJTS een belangrijke plek in binnen het cultuuronderwijs in 

de stad Amsterdam.  

 

Met onze voorstellingen, presentaties, openbare lessen, samenwerkingen met 

theaters, organisaties en instanties, tonen we jaarlijks aan 9000 mensen wat 

kinderen en jongeren opsteken van ons theateraanbod.  

 

Met een actueelactueelactueelactueel lesaanbod en kennis van de jongeren van nu, trekken we de 

wijken en scholen in om hen de gelegenheid te geven kennis te maken met ons 

vak en te enthousiasmeren door te stromen. Met een fris, divers en jong 

docententeam, dat bestaat uit geschoolde theatermakers, bieden we reflectie op 

de wereld.   

 

Terugblikkend op 2017 heeft de AJTS zich stevig verbreed in de stad en blijft de 

AJTS de Amsterdamse jongeren spelplezier en inspiratie bieden. 

Suzanne Klomp, directeur AJTS 
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VVVVisie, missie en positioneringisie, missie en positioneringisie, missie en positioneringisie, missie en positionering    
 

De  amsterdamse jeugdteJAterschool (AJTS) stelt kinderen en jongeren in de gelegenheid 

kennis en vaardigheden te verwerven op het gebied van theater, op professionele wijze 

en in de breedste zin van het woord. Aan de hand van een meerjarig leerplan wordt het 

vakmanschap met betrekking tot theater getraind en het kunstenaarschap ontwikkeld. 

  

• Voor de ontwikkeling van het ‘vakmanschap’ zijn in het leerplan o.a. de disciplines 

spel, beweging, mime, scènestudie en beeldend werken verweven met de 

theaterlessen, waardoor de leerlingen zich via theater ook breed oriënteren op 

andere kunstdisciplines.  

• Voor de ontwikkeling van ‘kunstenaarschap’ zijn vakkennis, een brede algemene 

kennis en training van de creativiteit vereist. Hiertoe wordt het lespakket 

aangevuld met de vakken filosofie, kunst- en theatergeschiedenis, 

theatervormgeving en dramaturgie. 

 

De AJTS heeft voor alle Amsterdamse kinderen en jongeren een breed aanbod om kennis 

en vaardigheden te verwerven binnen verschillende kunstvakken. Jongeren kunnen via de 

AJTS een aangesloten traject volgen dat loopt van (onder schooltijd) kennismaken tot en 

met (buiten schooltijd) excelleren en doorstromen naar het kunstvakonderwijs.  

Hieraan ten grondslag ligt het (meerjarig) leerplan dat de jongeren door gerichte 

trainingen het vakmanschap van theater bijbrengt en bijdraagt aan het kunstenaarschap. 

Met deze activiteiten voorziet de AJTS in de gehele keten van talentontwikkeling.  

 

Buiten de lessen om organiseert de AJTS extra activiteiten zoals een winterfilmweek, extra 

lessen in de lente, theater na de Dam en een zomertheaterkamp in Gendringen. In de 

zogeheten ‘theaterkijkworkshops’ bezoeken leerlingen 10 voorstellingen per jaar en 

bespreken ze deze samen na afloop na. Deze activiteiten zijn dusdanig populair onder de 

leerlingen dat de workshops snel zijn volgeboekt.  

    

AAAArtistiekrtistiekrtistiekrtistiek----inhoudelijkinhoudelijkinhoudelijkinhoudelijk    

• De doelgroep spelenderwijs confronteren en laten ervaren dat spelen en 

samenwerken met elkaar via theater plezier, zelfkennis, inzicht in anderen én 

eigenwaarde oplevert, Daarnaast vaardigheden en competenties die zij naast 

theater kunnen inzetten bij opleiding, werk of het leggen en onderhouden van 

sociale contacten, het ontwikkelen van persoonlijke en maatschappelijke 

netwerken etc.  

• Kinderen en jongeren, die van huis uit niet snel met theater in aanraking komen, 

de gelegenheid bieden kennis te maken met, en zich te ontwikkelen en bekwamen 

in het theatervak. 

• Oriëntatie bieden op kunstvakopleidingen en voorbereiding op de audities voor 

de theaterscholen. 

MissieMissieMissieMissie    

• een plek bieden waar kinderen en jongeren de relatie ontwikkelen met zichzelf, 

hun omgeving, kunst en kunstenaars.  

• vergroten van het zelfbewustzijn van jongeren door het bijbrengen van 

dramatische basisprincipes waardoor zij kritischer leren denken, op zichzelf 

reflecteren en beter formuleren. 

• een serieuze en kunstzinnige jeugdtheaterschool in Amsterdam zijn, waarvan de 

leerlingen in de gelegenheid gesteld worden kennis en vaardigheden te verwerven 

op het gebied van theater op professionele wijze en in de breedste zin van het 

woord. Aan de hand van een meerjarig leerplan wordt het vakmanschap met 

betrekking tot theater getraind en het kunstenaarschap ontwikkeld. 

• streven naar een schoolbevolking Onder- en Ná schooltijd, die de diversiteit 

weerspiegelt van de Amsterdamse bevolking.  .  .  .      
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Positionering Positionering Positionering Positionering     

De AJTS is een ontmoetingsplaats, speelplaats en werkplek die de stad Amsterdam eigen 

is. Er is ruimte voor verschillende opvattingen, ideeën, achtergronden, mensen en 

culturen. De AJTS vindt het belangrijk dat leerlingen, ongeacht verschillen in 

sociaaleconomische- en culturele achtergrond gebruik kunnen maken van de inhoud, 

infrastructuur, kennis en het netwerk van de AJTS. Hiermee wil de AJTS een 

maatschappelijke en artistieke bijdrage leveren aan de stad Amsterdam, zijn inwoners en 

de pluriformiteit van het theaterlandschap.  

De AJTS onderscheidt zich door haar gedegen en doorlopende leerplan; hierin staat 

spelplezier voorop. Aan de hand van een meerjarig leerplan wordt het vakmanschap met 

betrekking tot toneel/theater getraind en het kunstenaarschap ontwikkeld. Voor de 

ontwikkeling van het ‘vakmanschap’ krijgen leerlingen lessen in beweging, stemtechniek, 

spel en scènestudie. Voor de ontwikkeling van  kunstenaarschap zijn vakkennis, een brede 

algemene kennis en training van de creativiteit vereist. Hiertoe wordt het lespakket 

aangevuld met de vakken filosofie en theatergeschiedenis, theatervormgeving, mime, 

scėnestudie en dramaturgie. We bieden een interactief, innoverend en uniek aanbod in 

heel Amsterdam, waarin gebruik gemaakt wordt van de jarenlang opgebouwde expertise 

van medewerkers uit vele disciplines. De organisatie biedt laagdrempelige en kortlopende 

cursussen in de wijken om kinderen en jongeren kennis te laten maken theater, zodat zij 

door kunnen stromen naar de lange cursussen. Daarnaast bereikt de AJTS jaarlijks 

duizenden leerlingen onder schooltijd om hen te enthousiasmeren.  
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KernrKernrKernrKernresulesulesulesulttttaten aten aten aten 2017201720172017    

Bereik Bereik Bereik Bereik bbbbuitenschooluitenschooluitenschooluitenschools aanbods aanbods aanbods aanbod    

    

• Totaal aantal leerlingen op de hoofdlocatiehoofdlocatiehoofdlocatiehoofdlocatie: 515151515555. Ten opzichte van kalenderjaar 

2016 is dat een stijging van 11%. van 11%. van 11%. van 11%. Deze stijging is vooral te verklaren door de het 

extra aanbod in kortlopende projecten als de WinterjeugdteJAterschool, de 

voorstelling in het kader van Theater na de Dam en de extra klassen bij de 

lentejeugdteJAterschool.  

• Het totaal aantal leerlingen op de dependancesdependancesdependancesdependances is met 269269269269 nagenoeg gelijk 

gebleven met een kleine daling. Deze daling is deels te verklaren doordat 17 

dependanceleerlingen de weg naar de voljaarscursus op de hoofdlocatie hebben 

gevonden.  

• Naast deze activiteiten heeft de AJTS nananana    schooltijdschooltijdschooltijdschooltijd lessen gegeven en heeft 

daarmee 261261261261 kinderen bereikt. Dat is een stijging van 76,5%. Deze lessen 

bestonden niet alleen uit theaterlessen, maar ook kleuterdans en yogalessen 

voor kinderen, veelal in samenwerking met welzijnsorganisaties.   

 

Doorstromers van dependances naar de hoofdlocatie: 17 (12,4% 2016) 

• Doorstromers van naschoolse lessen naar de AJTS:  

• Activiteiten (voorstelling of presentatiemomenten) in de stad: 311 

 

Bereik Bereik Bereik Bereik binnenbinnenbinnenbinnenschoolschoolschoolschools aanbods aanbods aanbods aanbod        

• Totaal aantal leerlingen binnen het primair onderwijsprimair onderwijsprimair onderwijsprimair onderwijs: 1298129812981298. Ten opzichte van 

  2016 is dat een daling van 171 leerlingen. Een aantal activiteiten onder schooltijd 

is doorgegaan in de naschoolse lessen. Dat verklaart mede waardoor de AJTS een 

stijging ziet van 76,5% in de naschoolse theaterlessen.  

• Totaal aantal leerlingen binnen het voortgezet onderwijs: 940voortgezet onderwijs: 940voortgezet onderwijs: 940voortgezet onderwijs: 940; een groei van 17% 

ten opzichte van 2016.  

• Met de interactieve voorstelling tijdens de KinderboekenweekKinderboekenweekKinderboekenweekKinderboekenweek bereikte de AJTS 

een recordaantal kinderen: 1458!1458!1458!1458! Een stijging van 125%.    

 

 

 

Buitenschoolse activiteiten 2017 2017 2016

T o taal B ereik Gerealiseerd begroot gerealiseerd

Totaal groepen BUS 82 61 69 18,8% 13

Totaal contactmomenten BUS 1821 1797 1756 3,7% 65

Waarvan 8-12 jaar 515 nvt 399 29,1% 116

Waarvan 13-18 jaar 531 nvt 535 -0,7% -4

Totaal bezoekers BUS 7096 2540 6115 16,0% 981

Totaal leerlingen BUS 1046 748 934 12,0% 112

Percentage
aantal t .o.v. 

vorig jaar

Binnenschoolse activiteiten 2017 2017 2016

T o taal bereik Gerealiseerd Begroot Gerealiseerd

Totaal scholen PO 4 3 8 -50,0% -4

kinderboekenweek 13 nvt 7 85,7% 6

Totaal scholen VO 5 3 4 25,0% 1

Waarvan VMBO 4 3 4 0,0% 0

contactmomenten VMBO 435 600 1000 -56,5% -565

Totaal groepen BIS 166 100 136 22,1% 30

Totaal Contactmomenten BIS 1537 600 1000 53,7% 537

Totaal leerl ingen BIS 3696 780 2921 26,5% 775

Percentage
aantal t.o.v. 

vorig jaar
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SSSSamenvatting bereik 2017amenvatting bereik 2017amenvatting bereik 2017amenvatting bereik 2017

    
    

    

    

    

    

    

    

        

BIS + BUS 2017 2017 2016

T o taal bereik Gerealiseerd Begroot Gerealiseerd

Totaal leerl ingen BUS 1048 748 934 12,2% 114

Totaal leerl ingen BIS  3696 780 2921 26,5% 775

Groepen totaal 248 161 205 21,0% 43

Groepen BUS 82 61 69 18,8% 13

Groepen BIS 166 100 136 22,1% 30

Contactmomenten totaal 3358 2397 2756 21,8% 602

Contactmomenten BUS 1821 1797 1756 3,7% 65

Contactmomenten BIS 1537 600 1000 53,7% 537

Bezoekers Bis + Bus totaal 8940 2540 6115 46,2% 2825

Percentage
aantal t.o.v. 

vorig jaar
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FFFFinanciële positieinanciële positieinanciële positieinanciële positie    2017201720172017    
Het jaar 2017 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 13.112. Eén van de 

oorzaken hiervan is de grote groei in inkomsten uit binnenschoolse activiteiten (baten 

minus kosten een plus van circa € 10.000).  

• Tevens is de in januari 2016 aangetreden directeur zodanig goed ingewerkt dat 

bespaard kon worden op de kosten voor advisering en ondersteuning (circa € 

6.000). 

• De stijging van de inkomsten uit binnenschoolse activiteiten naar aanleiding van 

het aanstellen van een medewerker voor de organisatie in 2016, is gecontinueerd 

in 2017. De verwachting voor 2018 is dat het huidige inkomstenniveau 

stabiliseert. 

• De inkomsten uit overige subsidies en private middelen zijn ruim boven het 

begrote bedrag uitgekomen. Dit komt door de aanzienlijke bijdrage van het 

Jongeren Cultuurfonds ten behoeve van de lesgelden van minder draagkrachtige 

jongeren.  

• Het percentage eigen inkomsten in 2017 is 76% (begroot was 73,6%) 

 

  

Stichting de amsterdamse jeugdteJAterschool

Staat van baten en lasten over 2017

Baten Realisatie Begroot Realisatie Begroot

2017 2017 2016 2018

€ € € €

Eigen inkomsten

Binnenschools aanbod 73.557            33.000            54.018            74.250            

Buitenschools aanbod Hoofdlocatie 233.578          255.314          222.824          233.206          

Buitenschools aanbod Dependances 35.385            20.088            37.796            36.952            

Overige inkomsten 25.258            21.200            40.212            22.000            

367.778          329.602          354.850          366.408          

Subsidiënten en sponsors

Amsterdams Fonds voor de Kunst 121.044          119.858          82.700            122.739          

Gemeente Amsterdam Stadspas 2.595               -                        -                        2.000               

Overige fondsen 20.011            6.000               1.717               12.300            

143.650          125.858          84.417            137.039          

Totaal baten 511.428          455.460          439.267          503.447          

 

Lasten Realisatie Begroot Realisatie Begroot

2017 2017 2016 2018

€ € € €

Beheerlasten

- personeel 53.874            51.599            49.246            57.757            

- materieel 59.307            68.250            68.046            73.045            

113.181          119.849          117.292          130.802          

Activiteitenlasten

- personeel 296.898          265.996          253.698          307.202          

- materieel 88.560            72.115            69.408            72.376            

385.458          338.111          323.106          379.578          

Totaal lasten 498.639          457.960          440.398          510.380          

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 12.789            2.500-               1.131-               6.933-               

Rentebaten en -lasten 323                  2.500               1.255               1.250               

Bijzondere baten en lasten -                        -                        5.683               

Exploitatieresultaat 13.112            -                        124                  -                        

Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de risico- en bestemmingsreserve
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ResultateResultateResultateResultatennnn    buitenschoolsbuitenschoolsbuitenschoolsbuitenschools    
Een belangrijk doel in 2017 is het vergroten van een zo breed en divers mogelijk publiek 

en het bereikbaar maken van de AJTS voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen. 

Daarnaast staat de doorstroom naar de hoofdlocatie centraal.  

  

Opleidingstraject op de HoofdlocatieOpleidingstraject op de HoofdlocatieOpleidingstraject op de HoofdlocatieOpleidingstraject op de Hoofdlocatie        

    

In 2015 en 2016 bemerkte de AJTS de tendens dat kinderen onder de 12 jaar vaker kiezen 

voor het aanbod op een dependance. In 2017 ziet de AJTS een groei van 85 leerlingen in 

2016 naar een aantal van 146. Een groei van 72%. Een dergelijke fluctuatie binnen de 

schoolbevolking is de AJTS niet vreemd; in de afgelopen 29 jaar ziet zij deze in ‘golven’ 

komen en gaan. Echter zijn de wervingsactiviteiten in het bijzonder gericht op de 

doelgroep in de leeftijd 8 t/m 12 jaar. Hiermee trekt de AJTS de conclusie dat de wervende 

activiteiten hun vruchten afwerpen.   

    

Meerjarig lMeerjarig lMeerjarig lMeerjarig leerplaneerplaneerplaneerplan    

Op de hoofdlocatie van de AJTS krijgen leerlingen 24 weken les in 15 verschillende 

disciplines: beweging, spel, filosofie, theatergeschiedenis, mime, scėnestudie, ruimtelijke 

theatervormgeving, les over het werkveld, , dramaturgie en regie. 

De school biedt lessen vanaf 8 jaar (groep 5 PO). Gedurende de jaren stromen zij door en 

krijgen theaterles naar aanleiding van het zorgvuldig opgestelde leerplan. In 2017 is het 

leerplan onder de loep genomen en verfrist om aan te sluiten bij de 21e eeuw. Toelichting? 

Het leerplan geldt als fundament en identiteit van de school die de kwaliteit van de lessen 

borgt. De docenten worden geacht het specifieke leerplan van hun klas toe te passen en 

hun lessen daaromheen vorm te geven. 

    

    

    

    

Productieklas 2017: Productieklas 2017: Productieklas 2017: Productieklas 2017: Wonderaars Wonderaars Wonderaars Wonderaars     

In het kader van talentontwikkeling maakt de AJTS jaarlijks een voorstelling met 

getalenteerde leerlingen. In de productieklas krijgen leerlingen een voorproefje van het 

professionele theatervak waardoor de ontwikkeling van de leerlingen sneller gaat dan in 

een reguliere klas.  

Door middel van een auditie worden getalenteerde en gemotiveerde jongeren 

geselecteerd. Ze repeteren wekelijks en maken onder begeleiding van regisseur Natalie 

Heevel vanuit improvisaties, teksten, beweging en maakopdrachten een voorstelling van 

1,25 uur. Naast de wekelijkse repetities van 3 uur spelles en 1 uur bewegingsles repeteren 

zij in de voorjaars- en meivakantie. De voorstelling spelen zij in theater De Krakeling op 6 

en 7 mei 2017. Alle voorstellingen zijn uitverkocht. Met de Crowdfundingsactie op 

voordekunst.nl wordt € 1250,= bijeen verzameld.  

Na drie druk bezochte voorstellingen in jeugdtheater De Krakeling met familie en 

leerlingen van de AJTS, volgt een voorstelling op maandagochtend 8 mei speciaal voor 

kinderen uit groepen 8 van het basisonderwijs. Hiervoor zijn 4 basisscholen uit heel 

Amsterdam uitgenodigd,  met in totaal 180 kinderen van 11 en 12 jaar.  

    

        

Bereik 2017 2017 2016

Hoofdlocatie Gerealiseerd begroot gerealiseerd

Aantal groepen 37 38 36 2,8% 1

Contactmomenten 1299 1458 1342 -3,2% -43

Bezoekers 6295 2000 5329 18,1% 966

Deelnemers 8-12 jaar 146 nvt 85 71,8% 61

Deelnemers 12-18 jaar 372 nvt 382 -2,6% -10

Aantal deelnemers 518 500 467 10,9% 51

Percentage
aantal t .o.v. 

vorig jaar
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Doorgroei en oriëntatie Doorgroei en oriëntatie Doorgroei en oriëntatie Doorgroei en oriëntatie kunstvakonderwijs: dekunstvakonderwijs: dekunstvakonderwijs: dekunstvakonderwijs: de    Werkplaatsen Werkplaatsen Werkplaatsen Werkplaatsen     

Getalenteerde en gemotiveerde jongeren die een aantal jaren achtereen de leerlijn 

hebben gevolgd op de hoofdlocatie of dependances worden in de gelegenheid gesteld om 

klassen te volgen die een nóg verdiepender aanbod hebben. Door de intensieve training 

die leerlingen hier volgen wordt toptalent nog verder ontwikkeld. Vaak volgen jongeren 

meerdere jaren werkplaatsen en stromen hierna door naar het kunstvakonderwijs.  

Het aanbod is in 2017 vernieuwd en verbeterd: De werkplaats van Jaïr Stranders wordt 

ingezet om de zichtbaarheid van de AJTS te vergroten en speelt op diverse plekken in de 

stad. De werkplaats Kleinkunst wordt verdiept waarin de AJTS samenwerkt met het 

Amsterdams Kleinkunstfestival. De werkplaats theatermaken is weer terug binnen het 

aanbod.  

 

• Werkplaats Infiltranten            Werkplaats Infiltranten            Werkplaats Infiltranten            Werkplaats Infiltranten            o.l.v. Jaïr Stranders    

De werkplaats die de stad Amsterdam als podium gebruikt en bijna maandelijks 

zichtbaar is op evenementen met theatrale pop-up acties zoals: op de 

museumnacht bij het Joods historisch museum, het Arabisch literatuurfestival, het 

Stedelijk Museum, etc.     

• Werkplaats Kleinkunst            Werkplaats Kleinkunst            Werkplaats Kleinkunst            Werkplaats Kleinkunst            o.l.v.  Vera van de Meeberg en diverse cabaretiers.  

Jongeren met kleinkunstaspiraties krijgen muziek en spel, sketches maken, 

teksten/liedjes schrijven, zang, verhalen vertellen, beweging en samenspel. 

Samenwerking met het Amsterdams kleinkunstfestival. 

• Werkplaats Theatermaken Werkplaats Theatermaken Werkplaats Theatermaken Werkplaats Theatermaken     o.l.v. Natalie Heevel en Jip Vuik     

Jongeren maken gedurende het jaar zelf theater en laten deze in de vorm van 

‘Etudes’ zien in Theater Perdu.  

    

Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod     

Naast het reguliere aanbod organiseert de AJTS extra activiteiten. Deze activiteiten zijn 

dusdanig populair onder de leerlingen dat ze snel zijn volgeboekt 

• ZomerjeugdteJAterschoolZomerjeugdteJAterschoolZomerjeugdteJAterschoolZomerjeugdteJAterschool     

Het aanbod voor nieuwe- en huidige leerlingen van de AJTS wordt als geweldig 

ervaren door ouders en leerlingen. 44 deelnemers in de leeftijd van 12 tot 17 jaar 

nemen deel en eindigen met twee prachtige voorstellingen in de bossen van 

Gendringen. Het  kamp wordt ondersteund door stagiaires van de AHK. 

• LentejeugdteJAterschoolLentejeugdteJAterschoolLentejeugdteJAterschoolLentejeugdteJAterschool     

Dit aanbod is voor nieuwe en bestaande leerlingen die graag nog meer lessen 

willen volgen als de half- en voljaarscursus van de AJTS zijn afgerond. Ze zijn 

bedoeld als werving voor de nieuwe inschrijving van 17-18. De reeks van zes 

lessen wordt georganiseerd op onze dependances in Oost en de Pijp.  

• WinterjeugdteJAterschoolWinterjeugdteJAterschoolWinterjeugdteJAterschoolWinterjeugdteJAterschool     

In de kerstvakantie van 2017 organiseert de AJTS een filmproject op de 

Hoofdlocatie. Met 22 enthousiast leerlingen maakten professionele filmmakers 

in 5 dagen een eigen film. Ze worden niet alleen geprikkeld voor de camera te 

acteren maar ook ingezet als opnameleider, regisseur, camera-assistent, etc.   

• ShowroomShowroomShowroomShowroom 

Is een feestavond van de AJTS waar een competitie plaatsvindt tussen klassen. 

De competitie wordt beoordeeld door een professionele jury. Leerlingen mogen 

een scène, een act, enz. laten zien in het theater van het MLA op de hoofdlocatie. 

Er komen 183 leerlingen van de AJTS kijken of participeren.   

• Theaterkijkworkshops Theaterkijkworkshops Theaterkijkworkshops Theaterkijkworkshops     

In 2017 organiseren we weer theaterkijkworkshops, voor leerlingen vanaf 12 jaar 

t/m 18 jaar. Deze vinden plaats in De Krakeling, de Stadsschouwburg en theater 

Bellevue. Leerlingen bezoeken 5x in het jaar een voorstelling onder begeleiding 

van een AJTS docent, na afloop praten zij na over de voorstelling onder het genot 

van een kopje thee.    

• Festival in de PijpFestival in de PijpFestival in de PijpFestival in de Pijp    

Jaarlijks organiseren theater Ostade A’dam en filmhuis Rialto Sprookjes in de 

Krokus en Verhalen in de Herfst. De AJTS verzorgt theaterworkshops in het 

theater Ostade A’dam. 

• Theater na de DTheater na de DTheater na de DTheater na de Dam in de Krakeling am in de Krakeling am in de Krakeling am in de Krakeling     

In de meivakantie werkten twee theaterdocenten met 22 jongeren. In 7 dagen 

maakten zij een voorstelling in Theater de Krakeling. Ze verdiepten zich in de 

geschiedenis van de wijk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en interviewden 

ouderen uit de buurt over hun herinneringen. Die gesprekken waren de basis 

voor de voorstellingen op 4 en 5 mei 2017.   
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Opleidingstraject op de Opleidingstraject op de Opleidingstraject op de Opleidingstraject op de DependancesDependancesDependancesDependances    

 

In de WijkIn de WijkIn de WijkIn de Wijk    

De AJTS wil zichtbaar en bereikbaar zijn voor alle jonge Amsterdammers met diverse 

achtergronden en financiële draagkracht. Wij hebben daartoe -op strategische plekken in 

de hele stad- dependances opgezet. Hier wordt uitsluitend theaterles gegeven op 

doordeweekse dagen, in een halfjaarcursus. Deze cursussen zijn korter van duur waardoor 

het lesgeld laag is. Hierdoor wordt de aantrekkelijkheid voor deelname vergroot en 

kunnen bijvoorbeeld ook kinderen en jongeren uit financieel minder draagkrachtige (één-

ouder)gezinnen lessen volgen en (blijven) meedoen. 

 

In 2017 worden op de 4 dependances 2 keer per seizoen een reeks van 12 weken lessen 

aangeboden. Er wordt een beperkter aantal disciplines aangeboden en het leerplan is 

compacter en laagdrempeliger dan op de hoofdlocatie. Om doorstroom te bevorderen 

naar het verdiepende aanbod op de hoofdlocatie, kunnen leerlingen meedoen aan het 

extra aanbod aldaar.  De strategisch gekozen dependances zijn:  

• Dependance West: Dependance West: Dependance West: Dependance West: op de Pro Regeschool, naast het Hervormd Lyceum West in 

de wijk Slotervaart/Overtoomseveld 

• Dependance Oost:Dependance Oost:Dependance Oost:Dependance Oost: in het gebouw van stichting Nowhere aan de Madurastraat 

• Dependance Buitenveldert:Dependance Buitenveldert:Dependance Buitenveldert:Dependance Buitenveldert: op de Kindercampus Zuidas, aan de Vivaldistraat 

• Dependance De Pijp:Dependance De Pijp:Dependance De Pijp:Dependance De Pijp: op de Mavo-locatie van het Montessori Lyceum  

 

    

]]]]    

    

        

Bereik 2017 2017 2016

Dependances Gerealiseerd begroot gerealiseerd

totaal aantal groepen 24 22 24 0,0% 0

Contactmomenten 312 264 324 -3,7% -12

Bezoekers 540 540 556 -2,9% -16

Deelnemers de pijp 108 125 108 0,0% 0

Deelnemers  West 49 25 41 19,5% 8

Deelnemers Buitenveldert 18 35 29 -37,9% -11

Deelnemers Oost 95 85 100 -5,0% -5

Deelnemers 8-12 jaar 225 nvt 224 0,4% 1

Deelnemers 12-18 jaar 45 nvt 54 -16,7% -9

Aantal deelnemers 270 270 278 -2,9% -8

Percentage
aantal t .o.v. 

vorig jaar
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Opleidingstraject Na schooltijdOpleidingstraject Na schooltijdOpleidingstraject Na schooltijdOpleidingstraject Na schooltijd    

    
 

In de wijkIn de wijkIn de wijkIn de wijk    

Voor zowel leerlingen van de basisschool als de middelbare school biedt de AJTS op een 

laagdrempelige manier theaterlessen na schooltijd aan om kinderen en jongeren te 

enthousiasmeren voor het theatervak. De lessen vinden plaats in, of vlakbij de school 

zodat het voor de leerlingen makkelijk is naar de les toe komen. Maar ook om daarna over 

te kunnen stappen naar één van onze dependances 

 

WelzijnWelzijnWelzijnWelzijn    

Wij werken samen met verschillende welzijnsorganisaties (Dynamo, Combiwel) om de 

lessen betaalbaar te houden voor leerlingen. Op deze manier kunnen de lessen bijna gratis 

worden aangeboden zodat de drempel om mee te doen zo laag mogelijk is. Het maximale 

lesbedrag is gemiddeld 3 euro per les van 1 uur. Om leerlingen doorgroei te genereren is 

herhaling en continuïteit belangrijk. Bij voorkeur geven wij dan ook meer dan 1 

lessenreeks na schooltijd op dezelfde school.   

 

DoorstroomDoorstroomDoorstroomDoorstroom    

Omdat persoonlijk contact één van de belangrijkste voorwaarden is van de AJTS, bouwen 

we een persoonlijke band op met -niet alleen de leerlingen- maar ook de ouders. Daardoor 

zijn de ‘lijnen kort en kunnen we helpen bij bijvoorbeeld de inschrijving of het aanvragen 

van beurzen. Vanuit de naschoolse lessen in 2017: 31 leerlingen doorgestroomd naar onze  

dependance of hoofdlocatie.  

 

Naschoolse lessen op: Naschoolse lessen op: Naschoolse lessen op: Naschoolse lessen op:     

Hervormd Lyceum West, Coenschool, De Kraal, Kindercampus ZuidAs, de 

Merkelbachschool, de Kraemerschool, de Rivierenschool, de Catharinaschool, Smallsteps, 

Hildebrand van Loonschool. 

 

 

 

  

Bereik 2017 2017 2016

Naschools Gerealiseerd begroot gerealiseerd

Aantal groepen 21 nvt 9  133,3% 12

Contactmomenten 210 nvt 90 133,3% 120

Deelnemers 8-12 jaar 144 nvt 0

Deelnemers 12-18 jaar 117 nvt 0

Aantal deelnemers 261 nvt 148 76,4% 113

Percentage
aantal t .o.v. 

vorig jaar
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Resultaten binnenschools 
In 2017 nemen aan de binnenschools activiteiten 3696 leerlingen deel en zijn er 1537 

contactmomenten. Dat is een groei van 26,5% aan deelnemende leerlingen ten 

opzichte 2016. 

 

 
 

DoelDoelDoelDoel    en inhouden inhouden inhouden inhoud    

In het Kunstenplan 2017-2020 stelt de AJTS zich ten doel 2 scholen binnen het PO te 

bedienen en 1 VMBO/VO school. In 2017 is onze samenwerking binnenschools in het PO 

met 4444 scholen en in het VO met  5555 scholen, waarvan 4 binnen het VMBO.  

De AJTS werkt om twee redenen samen met scholen in het PO en VO.  

1. VVVVerbredingerbredingerbredingerbreding: van de diversiteit binnen het leerlingenbestand.  

2. WervingWervingWervingWerving: de lessen hebben een wervend effect op deelnemende jongeren.  Het 

is daarmee onderdeel van de strategie van de werving voor de dependances en 

de hoofdlocatie.  

 

 

We bieden scholen cursussen theater, dans, musicalbegeleiding, filosofie én bieden 

ondersteuning aan scholen in het primair onderwijs bij de ontwikkeling van lange 

leerlijnen ten behoeve van het Basispakket Cultuureducatie en in het kader van het 

Leerlijnen LAB van MOCCA. Projecten variëren van eenmalige workshops of voorstellingen 

tot wekelijkse lessen die nauw aansluiten op het curriculum van de school.     

 

Voorstelling tijdens de Voorstelling tijdens de Voorstelling tijdens de Voorstelling tijdens de KinderboekenweekKinderboekenweekKinderboekenweekKinderboekenweek 

Voor de Kinderboekenweek maken twee docenten een interactieve voorstelling voor de 

groepen 1 t/m 4. De workshop wordt in 2017 52525252    keerkeerkeerkeer gespeeld. Voor de groepen 5 t/m 8 

ontwikkelt de AJTS een workshop die 16 keer16 keer16 keer16 keer wordt gegeven. Deze activiteit vindt plaats 

binnen 13 scholen13 scholen13 scholen13 scholen waarmee we 1414141458585858 leerlingen in het PO bereiken. Dit is tevens een mooi 

werfmoment: alle kinderen vanaf groep 5 krijgen informatie en een flyer van de lessen 

aan de AJTS.  

 

Leerlijnen LAB van MOCCALeerlijnen LAB van MOCCALeerlijnen LAB van MOCCALeerlijnen LAB van MOCCA    

Samen met scholen zit de AJTS in het kader van het leerlijnen LAB samen met MOCCAMOCCAMOCCAMOCCA om 

tafel. In 2017 is dat voor binnenschoolse theater- en/of danslessen voor basisschool de 

Springstok, de Kraal en de Boe. Onder schooltijd krijgen leerlingen les van een 

theaterdocent van de AJTS. Twee leerkrachten krijgen coaching m.b.t. het geven van 

theaterlessen. Het doel van MOCCA is hiermee de vakleerkracht uiteindelijk te vervangen 

door de groepsleerkracht van de school. De AJTS voorziet dat het doel van MOCCA met 

deze methode niet behaald zal worden.  

 

    

    

Bereik 2017 2017 2016

Primair Onderwijs Gerealiseerd begroot gerealiseerd

Aantal weken 138 98 40,8% 40

Aantal groepen 60 71 -15,5% -11

Aantal docentenuur 665,21 578,03 15,1% 87,18

Aantal docenten 10 13 -23,1% -3

Contactmomenten 940 720 30,6% 220

Bezoekers Openb. Les 1848 749 146,7% 1099

Totaal leerl ingen 1298 1469 -11,6% -171

Bereik

Voortgezet onderwijs

Aantal weken 76 74 2,7% 2

Aantal groepen 49 37 32,4% 12

Aantal docentenuur 539,24 258,4 108,7% 280,84

Aantal docenten 14 11 27,3% 3

Contactmomenten 540 252 114,3% 288

Totaal leerl ingen 940 805 16,8% 135

aantal t .o.v. 

vorig jaar
Percentage
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Primair onderwijs Primair onderwijs Primair onderwijs Primair onderwijs (inclusief de activiteiten tijdens de (inclusief de activiteiten tijdens de (inclusief de activiteiten tijdens de (inclusief de activiteiten tijdens de KinderboekenweekKinderboekenweekKinderboekenweekKinderboekenweek) ) ) )         

De Coenschool, De Merkelbachschool, OBS de Notenkraker, De Kraemerschool, De Rivierenschool, De 

Catharinaschool, OBS de Springstok, De Boe, Hildebrandt v. Loon school, De Piet Hein, De Stern, De 

Scholekster, De Odyssee, De Kindercampus Zuidas, De Springstok, De witte olifant, Elzenhagen, OBS 

de Burght, Archipel, De Meander, De Kraal, Smallsteps NSO   

Voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijs         

Spinoza 21st, ‘T Hogelant, Het IJburg College 1 & 2, Hervormd Lyceum West, Montessori Lyceum 

Amsterdam 

 

Theater en Taal: Samenwerking DENISE Theater en Taal: Samenwerking DENISE Theater en Taal: Samenwerking DENISE Theater en Taal: Samenwerking DENISE     

Om vooronderzoek te verrichten naar het gestelde doel in 2018, zoekt de AJTS naar 

mogelijkheden om de lessen Taal en Theater te kunnen geven binnen het onderwijs. In 

dat kader wordt samenwerking gezocht met DENISE: De Nieuwe Internationale School van 

Esprit. “De school biedt algemeen toegankelijk internationaal onderwijs van hoge kwaliteit 

vanuit de realiteit van nu en de collectieve verantwoordelijkheid voor de toekomst van de 

wereld waarin wij leven. DENISE wil dit bereiken door het aanbieden van breed 

internationaal onderwijs en een goede basis voor het opgroeien in de Nederlandse 

samenleving.” De school bestaat uit een basisschool, een middelbare school en 

internationale schakelklassen, waarbij de doelgroep bestaat uit kinderen of jongeren die 

nog geen Nederlands spreken. De AJTS maakt in 2017 afspraken om in 2018 te starten 

met naschoolse theaterlessen aan leerlingen van DENISE.  
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Samenwerkingen Samenwerkingen Samenwerkingen Samenwerkingen     
Voor de ontwikkeling van het draagvlak in Amsterdam, zoekt de AJTS samenwerking met 

diverse partijen. In 2017 zijn daar heel wat partijen bij gekomen, die op organische basis 

en vanuit intrinsieke motivatie zijn ontstaan. De samenwerkingsverbanden worden 

ingezet om op onze hoofdlocatie en dependances het leerlingenaantal te laten groeien en 

jongeren uit de wijk te voorzien van theateraanbod. 

    

Overleg Jeugdtheaterscholen AmsterdamOverleg Jeugdtheaterscholen AmsterdamOverleg Jeugdtheaterscholen AmsterdamOverleg Jeugdtheaterscholen Amsterdam    

In het overlegorgaan OJA werkt de AJTS samen met de DAT!school in Noord, 

Jeugdtheaterschool Zuidoost en TIJ van IJburg. Deze samenwerking is een inhoudelijke, 

beleidsmatige en artistieke uitwisseling van ervaring en expertise. Ook wordt er gekeken 

naar nieuwe samenwerkingen in de kunst- en cultuursector.  

 

De Stadsschouwburg Amsterdam en de jeugdtheaterscholen. De Stadsschouwburg Amsterdam en de jeugdtheaterscholen. De Stadsschouwburg Amsterdam en de jeugdtheaterscholen. De Stadsschouwburg Amsterdam en de jeugdtheaterscholen.     

Om de samenwerking met de stadsschouwburg te bekrachtigen start de AJTS een klas die 

de samenwerking met de Stadsschouwburg bezegelt. In de winter van 2017 speelt deze 

klas tijdens de kerstvakantie in het 4luik dat door de jeugdtheaterscholen wordt 

georganiseerd.  

 

De AJTS maakt deel uit van:De AJTS maakt deel uit van:De AJTS maakt deel uit van:De AJTS maakt deel uit van:    

• het SOCK (Stedelijk Overleg Culturele en Kunstzinnige organisaties)- overleg van 

Amsterdamse culturele instellingen die actief zijn in het basis- en voortgezet 

onderwijs.  

• de Tafel van Talentontwikkeling - bestaat uit een divers gezelschap van 

talentontwikkelaars in Amsterdam die zich vooral richten op theater, dans en het 

interdisciplinaire gebied daartussen. 

• Het landelijk netwerk: Platform Theater  

    

Aslan MuziekcentrumAslan MuziekcentrumAslan MuziekcentrumAslan Muziekcentrum::::    Samenwerking in NieuwSamenwerking in NieuwSamenwerking in NieuwSamenwerking in Nieuw----WestWestWestWest    

In 2017 stelt de AJTS zich ten doel contacten te leggen in Nieuw-West. Voor de 

ontwikkeling van draagvlak in de wijken waar dependances zitten, zoekt de AJTS in 2017 

samenwerking met en aansluiting bij organisaties en scholen in de buurt. Deze 

samenwerkingsverbanden worden ingezet op onze dependances om het leerlingenaantal 

te laten groeien en kinderen uit de wijk te voorzien van theateraanbod. In dit kader wordt 

onderzocht op welke manier er een samenwerking mogelijk is met het Muziekcentrum 

Aslan. Aslan biedt muziek-, dans- en theaterlessen aan kinderen, jongeren en 

volwassenen, op verschillende locaties in West en Nieuw-West.  

    

    

    
    

ToneelmakerijToneelmakerijToneelmakerijToneelmakerij    

De jarenlange samenwerking met de Toneelmakerij heeft een centralere plek gekregen 

binnen de AJTS. Opleidingsklas 4 is vernieuwd en in het teken komen te staan van 

kennismaking met het professionele werkveld. De klas maakt een presentatie gebaseerd 

op een voorstelling van de Toneelmakerij; krijgt een kijkje op kantoor, ziet een repetitie, 

heeft contact met de dramaturg en krijgt les van de regisseur van het stuk. In 2017 is de 

voorstelling gebaseerd op het stuk Nadia en speelt in de zaal van de Toneelmakerij.     

 

Theater na de Dam en DTheater na de Dam en DTheater na de Dam en DTheater na de Dam en De Krakeling e Krakeling e Krakeling e Krakeling     

In 2017 werken de AJTS, jeugdtheater de Krakeling  en Theater na de Dam samen. Met 22 

jongeren wordt een voorstelling gemaakt in het kader van de In de meivakantie wordt er 

in 6 dagen een voorstelling gemaakt. De jongeren verdiepen zich in de geschiedenis van 

de wijk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en interviewen ouderen uit de buurt. Die 

gesprekken zijn de basis voor de voorstelling. 

 

Wijkfestival in de Pijp: Wijkfestival in de Pijp: Wijkfestival in de Pijp: Wijkfestival in de Pijp: Ostade Ostade Ostade Ostade A’dam A’dam A’dam A’dam en Rialtoen Rialtoen Rialtoen Rialto    

Jaarlijks organiseren theater Ostade A’dam en filmhuis Rialto in samenwerking met de 

AJTS 2 festivals: Sprookjes in de Krokus en Verhalen in de Herfst. De AJTS verzorgt 

theaterworkshops in Ostade A’dam tijdens deze festivals.    
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WelzijnsorganisatiesWelzijnsorganisatiesWelzijnsorganisatiesWelzijnsorganisaties    

In samenwerking met Combiwel en Dynamo organiseren wij op vier verschillende scholen 

theaterlessen na schooltijd. (Catharina, De Kraemerschool, De Kraal, JP Coenschool). De 

Welzijnsorganisaties hebben een breed netwerk van kinderen op verschillende scholen en 

weten deze te bereiken. Het  lesgeld voor deelname is significant lager dan op onze 

dependances omdat de Stichtingen ook een financiële bijdrage leveren in de leskosten. 

Gemiddeld betaalt een leerling € 2 per uur aan de welzijnsorganisatie. De AJTS ziet dat er 

veel belangstelling is voor de lessen die aansluitend worden gegeven op de lessen op 

school. Door de lage lesprijs en het gemak van de aansluiting is de AJTS een concurrent 

geworden van de eigen dependance die op 300 meter lopen zit. Niet alleen de lage 

tarieven zijn een oorzaak hier van, ook de tijd en de locatie.     

 

PodiaPodiaPodiaPodia    

In 2017 werkt de AJTS samen met diverse podia in Amsterdam. In theater De Krakeling 

speelt de productieklas van de AJTS met de voorstelling WONDERAARS en worden er 

theaterkijkworkshops georganiseerd. In theater Perdu en het Theater van ’t Woord in de 

OBA zijn presentaties van theaterklassen en werkplaatsen van de AJTS. In theater Ostade 

A’dam zijn de workshops tijdens de seizoensfestivals. Met het festival in Frascati: Enfants 

Terribles, in de Rechtszaak tegen de Volwassenen spelen 22 leerlingen mee.  

Theaters: De Stadsschouwburg Amsterdam, Theater de Krakeling, Frascati, Theater van ‘t 

Woord  (OBA), Theater Perdu, Ostade A’dam, Openluchttheater Gendringen. 

 

    

    

KunstvakonderwijsKunstvakonderwijsKunstvakonderwijsKunstvakonderwijs    

De AJTS is aangesloten bij en actief binnen het ‘Platform Theater’ (voorheen Landelijk 

Netwerk Jeugdtheaterscholen) en werkt daardoor samen met Hogescholen voor de Kunst 

door heel Nederland.  

 Opleidingen: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten – Theaterschool, 

Toneelschool Maastricht, Hoge  school voor de Kunsten Utrecht (afdeling theater), 

ArteZ - De Toneelschool in Arnhem, ArteZ - School voor docent Drama Zwolle, 

Fontys Hogeschool Tilburg - Academie voor Drama, Opleiding docent Drama 

Leeuwarden, Theateropleiding Eindhoven 

 

Culturele instellingen en CastingsCulturele instellingen en CastingsCulturele instellingen en CastingsCulturele instellingen en Castings    

Omdat de AJTS bekend staat om het hoge niveau van de leerlingen wordt de school meer 

dan vaak benaderd door verschillende instellingen met castingverzoeken. De AJTS is 

selectief in samenwerking met andere partijen en werkt alleen samen als dit artistiek 

interessant is voor onze leerlingen. De AJTS heeft te maken met jonge kinderen, die zich 

graag verdiepen en ontwikkelen binnen het theater. Omdat ze ambitieus zijn, is het de 

taak om hen en hun ouders heel zorgvuldig te benaderen m.b.t. castings voor 

buitenschoolse projecten. Er worden in 2017 kinderen van de AJTS gecast voor 

voorstellingen en films  voor o.a. De Vloer op Junior, KRO-NCRV en Holland Festival.    

 Met welke culturele instellingen werken wij: Het Rijksmuseum, het Stedelijk 

Museum, Frascati, Q-Factory, Het Concertgebouw, Museumnacht,  Cultuur Cluster 

Asscher, Theater na de Dam, Nowhere,  

    

NowhereNowhereNowhereNowhere    

De dependance Oost van de AJTS is in 2017 verhuisd van Q-factory naar Nowhere aan de 

Madurastraat. Nowhere is een productiehuis waar workshops en masterclasses, 

talentontwikkelingstraject en optredens, festivals en evenementen voor jonge 

Amsterdammers worden georganiseerd. Omdat zowel de AJTS als de organisatie van 

Nowhere meerwaarde zien in samenwerken, is de dependance hier gevestigd. Daarnaast 

zijn er bijeenkomsten voor alle partners van het gebouw.     

Partners in het pand: Don’t Hit Mama, The Poetry Circle, De Gasten, Studio 52nd, Nowhere 
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PerPerPerPersonesonesonesoneel en organisatieel en organisatieel en organisatieel en organisatie    
Bestuur en personeelBestuur en personeelBestuur en personeelBestuur en personeel    

Het bestuur wordt gevormd door Suzanne Klomp.  

Directie   Suzanne Klomp       01-01 t/m 31-12-2017   1,00 fte  

Coördinatie  Vera van de Meeberg   01-01 t/m 31-12-2017  0,86 fte 

Coördinatie  Nina Lahocsinszky        01-03 t/m 31-12-2017  0,55 fte   

Secretariaat  Ursula Bouman       01-01 t/m 31-12-2017  0,90 fte 

   Nadège Chaumont       10-10 t/m 31-12-2017  Inval 

Host-team  Arash Faizi        01-01 t/m 31-12-2017  0,35 fte 

     

Financiële organisatieFinanciële organisatieFinanciële organisatieFinanciële organisatie    

De financiële- en personeelsadministratie worden uitbesteed aan administratiekantoor 

Jos van Berkum. Daarnaast biedt het administratiekantoor ondersteuning en advisering 

aangaande beleidsmatige, organisatorische en facilitaire zaken. Regelmatig wordt een 

voortgangsrapportage overlegd. Het administratiekantoor ondersteunt de directeur bij de 

fondswerving. De werkzaamheden worden maandelijks gefactureerd op basis van 

gewerkte uren. Accountantskantoor Hilgers & Co uit Purmerend voert de jaarlijkse 

beoordelingscontrole uit.  

 

    

    
    

Uitgangspunten van het personeelsbeleid zijnUitgangspunten van het personeelsbeleid zijnUitgangspunten van het personeelsbeleid zijnUitgangspunten van het personeelsbeleid zijn 

• Vakontwikkeling zowel praktisch als theoretisch 

• Bijdragen aan het behalen van organisatiedoelen  

• Verbinding maken met en bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie 

• Betrekken bij de inhoudelijke ontwikkeling van de leerlingen 

• Bijdragen aan de ontwikkelingen in het professionele werkveld 

• De juiste persoon op de juiste plek 

    

Vakbekwame docentenVakbekwame docentenVakbekwame docentenVakbekwame docenten    

Om kwalitatief hoogwaardig theateronderwijs aan te bieden, werkt de AJTS uitsluitend 

met docenten die minimaal een HBO opleiding binnen de theaterfaculteit hebben 

genoten. Het bevlogen team bestaat zowel uit net afgestudeerde aanstormende talenten 

als stevige vakdocenten die hun sporen reeds verdiend hebben. Om zich te kunnen blijven 

ontwikkelen en voeden besteedt de AJTS drie keer per jaar tijd aan intervisiemomenten. 

Het team van de AJTS is divers en een afspiegeling van het leerlingenbestand. Alle 

docenten zijn gediplomeerde theater-, bewegings- en filosofiedocenten en professionele 

theatermakers. In 2017 zijn de onderwerpen van de docentenbijeenkomsten: 

vakinhoudelijk uitwisselen van kennis en opdrachten omtrent de leerjaren zoals gesteld in 

het leerplan; maken van theatrale activiteiten en samenwerking tussen de vakdocenten 

ten behoeve van de eindpresentaties. Daarnaast worden docenten jaarlijks gecoacht en 

geëvalueerd door directie en de coördinator. 

    

Raad van ToezichtRaad van ToezichtRaad van ToezichtRaad van Toezicht    

De Raad van Toezicht is samengesteld op basis van bestuurlijke, financiële, 

organisatorische, juridische, educatieve en vakinhoudelijke kennis. Zij is in 2017 4 keer 

bijeengekomen en de leden vervullen hun rol onbezoldigd. De AJTS volgt de richtlijnen van 

de Code Cultural Governance en is een financieel gezonde organisatie. In 2017 verandert 

de samenstelling. Lid Hetty Heyting legt na 8 jaar haar functie neer. De Raad van Toezicht 

bestaat eind 2017 uit:  

• Els IpingEls IpingEls IpingEls Iping (voorzitter) voormalig stadsdeelvoorzitter Stadsdeel Centrum; eigenaar Els Iping  advies (Interim-

management en projectbegeleiding) nevenfuncties: bestuurder Vereniging Vrienden van de Amsterdamse 

Binnenstad, voorzitter Stichting Pels, voorzitter Stichting Dansity, voorzitter de Brandstichting 

• Vivianne VernimmenVivianne VernimmenVivianne VernimmenVivianne Vernimmen Marketing- en business development manager  

• Yolande van der Linden  Yolande van der Linden  Yolande van der Linden  Yolande van der Linden  directeur Psychologie & Assessments Leeuwendaal 

• Sabri RiahiSabri RiahiSabri RiahiSabri Riahi directeur Fyousion  

• Jerry StraubJerry StraubJerry StraubJerry Straub directeur Federatie Opvang. Nevenfuncties:  lid Raad van Toezicht Swazoom; oprichter/lid 

Actiecomité Red Bus 62, bestuurslid Social Inclusion Games   Netherlands (SIGN), voorzitter Huis van de Wijk 

Buitenveldert/Zuidas, bestuurslid Stichting Werkwijs (Stichting Leerwerkbedrijf Amsterdam Zuidoost Sweet 

Store, Stichting Kinderboerderij Gliphoeve)  
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LLLLeerlingeneerlingeneerlingeneerlingen 

Afspiegeling van AmsterdamAfspiegeling van AmsterdamAfspiegeling van AmsterdamAfspiegeling van Amsterdam    

De AJTS vormde van oudsher een afspiegeling van de cultureel diverse stad. Helaas heeft 

verhoging van het lesgeld (door o.a. gemeentelijke bezuinigingen), de veranderende 

bevolking in het stadsdeel/postcodegebied waar zij huist, geleid tot versmalling van de 

diversiteit van de schoolbevolking.  

 

De AJTS vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en wil deze tegengaan door hoog in te zetten 

op het bereiken van alle Amsterdammers. Verbreding van het leerlingenbestand hopen 

we te kunnen bereiken door het vergroten van herkenbaarheid, bereikbaarheid, 

betaalbaarheid en laagdrempeligheid voor een breed palet aan leerlingen.  

 

Om haar beleid (geformuleerd d.m.v. de code Culturele Diversiteit) te verankeren in de 

school, neemt de AJTS in 2017 een aantal concrete stappen:  

    

Verlagen Verlagen Verlagen Verlagen van de van de van de van de drempel in afstanddrempel in afstanddrempel in afstanddrempel in afstand    

• Dependance dichter bij de woonomgeving van de leerlingen 

• Toename in naschoolse theaterlessen op scholen waar veel diversiteit in het 

leerlingenbestand is. (De Kraal, de JP Coen)   

• Behoorlijk toename in leerlingaantallen op scholen onder schooltijd 

    

    

    

    

Verlagen financiële drempelVerlagen financiële drempelVerlagen financiële drempelVerlagen financiële drempel    

• De samenwerking met de Stadspas (Gemeente Amsterdam) wordt versterkt  

• Actief benaderen van en bemiddelen van ouders met laag inkomen voor beurs 

Vriendenfonds, Jongerencultuurfonds, Stadspasacties en andere kortingen 

• Versterken van Vriendenfonds t.b.v. deze leerlingen, door ouders in de 

gelegenheid te stellen iets méér lesgeld te betalen voor dit fonds (toezegging 

2017: € 850) 

    

Vergroten herkenbaarheid door samenstelling docententeamVergroten herkenbaarheid door samenstelling docententeamVergroten herkenbaarheid door samenstelling docententeamVergroten herkenbaarheid door samenstelling docententeam    

• In 2017 is het docententeam verrijkt met een divers palet aan etnische 

achtergrond, kennis van jeugdculturen en/of er zelf uit voortkomen, seksuele 

voorkeur, man/vrouw verhouding.  

    

Persoonlijk contactPersoonlijk contactPersoonlijk contactPersoonlijk contact    met oudersmet oudersmet oudersmet ouders    

• Bellen met ouders van kinderen waarvan de AJTS het vermoeden heeft dat een 

drempel wordt ervaren bij aanmelding van de lessen  

• Door middel van brieven op de hoogte brengen van aanbod 

• Persoonlijk contact met en zorg om de leerlingen vanuit Studio 52nd  

• Persoonlijk contact met en zorg om de leerlingen vanuit de Coenschool 

    

Persoonlijke Persoonlijke Persoonlijke Persoonlijke aandacht aandacht aandacht aandacht en monitoringen monitoringen monitoringen monitoring    

De discipline acteren is meer dan muziek of dans, een discipline die gaat om persoonlijke 

ontwikkeling. Dat wil zeggen dat de AJTS samen met de kinderen en jongeren op zoek gaat 

naar de ‘eigenheid van de leerlingen’. Uiteraard zijn enkele aan te leren vaardigheden 

zoals beweging, muzikaliteit en stem van belang bij het spelen, net als enkele 

speltechnieken. De persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen vraagt om ruimte en te 

worden geprikkeld. Dit maakt dat de klassen per definitie niet groter kúnnen dan een 

maximaal aantal van 17 leerlingen.  

 

Bij acteren staat de persoonlijke ontwikkeling en training van vaardigheden van kinderen 

centraal. Het is van essentieel belang dat kinderen gedurende het jaar goed in de gaten 

worden gehouden.  

De leerlingen worden gemonitord via de administratie. De kantoormedewerkers 

informeren ouders en leerlingen niet alleen over praktische zaken rondom de lessen, maar 

bieden ook ondersteuning  in geval van problemen of bijzondere zaken. Door regelmatig 

contact met ouders weten wij waar de problemen zitten bij sommige leerlingen en maken 

daar een plan van aanpak voor. Door het directe en persoonlijke contact blijven de lijnen 

‘kort’, maar de overhead van de school tot het minimale beperkt.  
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De leerlingen worden ook gemonitord via de drie rapportagemomenten van 

theaterdocenten met hun bevindingen van de leerlingen. En aan het einde van het seizoen 

middels de rapporten waarop zij op verschillende criteria worden beoordeeld én tijdens 

de openbare lessen.  

    

Financiële toegankelijkheid Financiële toegankelijkheid Financiële toegankelijkheid Financiële toegankelijkheid     

Om te zorgen voor een zo breed en divers mogelijk publiek, heeft de AJTS diverse 

financiële middelen tot haar beschikking om de lessen toegankelijk te maken. Als het 

lesgeld een probleem vormt, wordt er altijd naar een passende en concrete oplossing 

gezocht. Korting op het lesgeld is gebaseerd op 3 verschillende mogelijkheden, waarvan:   

1. een korting van 5% voor kinderen van ouders die onder modaal jaarinkomen zitten  

2. een korting van 10% voor mensen met een stadspas * 

3. een korting van gemiddeld 96% op een dependance in samenwerking met de Stadspas  

 

In 2017 treft de AJTS een regeling met de 

Stadspas om de lessen op de dependances nóg 

toegankelijker te maken voor deze doelgroep. 

De dependances zorgen voor de mogelijkheid 

voor kinderen om het theateraanbod dichter 

bij huis te benutten. Omdat het een kortlopend en daardoor goedkoper aanbod betreft, 

is dit financieel aantrekkelijk.  

 

Leerlingen kunnen voor een zéér gereduceerd tarief deelnemen. Een cursus van 12 weken 

kan al worden gevolgd vanaf 5 euro. Stadspas draagt hierbij gemiddeld 58% bij aan het 

lesgeld, de AJTS gemiddeld 38% per deelnemer. Dat is 8% meer dan de korting die was 

begroot voor 2017.  

    

BeurzenBeurzenBeurzenBeurzen    

De AJTS werkt samen met diverse instanties om de kans zo groot mogelijk te maken alle 

Amsterdamse jongeren deel te laten nemen aan de lessen door:  

1. De scholierenvergoeding van de Gemeente (DWI)  

2. Actief bemiddelen met het Jongerencultuurfonds (JCF) voor beurzen. 

3. Jongeren die buiten alle regelingen vallen een beurs laten aanvragen via de 

Stichting Vrienden van de amsterdamse jeugdteJAterschool. Deze stichting stelt 

zichzelf tot doel financieel minder draagkrachtige leerlingen een beurs toe te 

kennen. In 2017 hebben 3 jongeren een beurs gekregen voor het lesgeld.  

Het percentage jongeren dat gebruik maakt van kortingsmogelijkheden op de 

hoofdlocatie en de dependances is, mede door de stadspasactie gestegen in 2017. In 2016 

namen 34 leerlingen deel met een stadspas. In 2017 is dat 57.  

 

Zichtbaarheid nieuwe leerlingenZichtbaarheid nieuwe leerlingenZichtbaarheid nieuwe leerlingenZichtbaarheid nieuwe leerlingen    

De AJTS boort diverse kanalen aan om zichtbaar te zijn in de stad 

• We geven in 2017 op 4 scholen in het PO en 5 scholen in het VO theaterlessen 

onder schooltijd. 

• De AJTS maakt jaarlijks een schoolvoorstelling in het kader van de 

Kinderboekenweek (2017: 1485 leerlingen) 

• We staan op de Uitmarkt 2017 met wervende theaterlessen  

• adverteren met buitenreclame voorafgaand aan de start van een nieuw seizoen  

• We organiseren korte lessenreeksen met de ‘LentejeugdteJAterschool’ om 

nieuwe belangstellenden kennis te laten maken met onze lessen.  

• Voor een gereduceerd tarief mogen vrienden en vriendinnen kijken naar 

presentaties in het theater 

• Een groot deel van de werving verloopt via de scholen door middel van het 

ophangen van posters en het uitdelen van flyers.  

• Van enkele scholen mogen wij in de digitale nieuwsbrief een oproep doen voor 

de start van een nieuw seizoen.  

• De AJTS adverteert in kranten en de Amsterdamse huis-aan-huis bladen, , in het 

jaarprogramma van Jeugdtheater de Krakeling, wordt vermeld in het 

stadspaskortingenboekje van de Gemeente Amsterdam. 

• In de wijk worden bij organisaties met betrekking tot kunst en cultuur, welzijn en 

onderwijs, posters en flyers verspreid.  

• Ouders van leerlingen op de scholen en deelnemers van de organisatie waar de 

dependances gevestigd zijn helpen bij de verspreiding van flyers en posters. Bij elke 

inschrijving kan hiervoor worden aangemeld. 

Kortingen 2017 2016

Onder modaal 15 26 -42%

Stadspas 57 34 68%

Jongeren Cultuurfonds 29 12 142%

Stichting Vrienden 3 2 50%

104 74 41%


