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2020: Het jaar waarin we ons 30 jarig bestaan vieren! In 2019 wordt subsidie aangevraagd voor een groot project 

waarmee we ons bestaan vieren, taart voor alle leerlingen en een speciaal randprogramma rondom een feestelijke 

voorstelling in het theater… Aan onze vrolijke plannen komt begin 2020 al snel een einde, als CORONA19 ons  

dagelijks leven ontregelt. 

Een nieuwe realiteit: ieders flexibiliteit wordt op de proef gesteld. We ontwikkelen zo snel mogelijk online aanbod, 

om de laatste drie lessen van het seizoen af te kunnen maken. We zorgen er voor dat onze ZZP docenten geen  

verlies aan inkomsten hebben, door de lessen te laten doorgaan. Onze binnenschoolse lessen vinden veelal doorgang 

door de nieuwe afspraken met onze opdrachtgevers: de scholen. We zitten bovenop onze financiële situatie om te 

kunnen bijsturen. 

De vooringenomen plannen voor Kunstenplan 21-24 passen niet meer helemaal in de realiteit van nu. Er is haast 

gebo den bij de herziening ervan, om zo te kunnen anticiperen op de verwachte onzekerheid in de markt. De AJTS 

krijgt hulp van KPMG om de financiële situatie te waarborgen en te verbeteren, om deze te laten aansluiten op de 

veranderende marktdynamiek. Hiermee willen we de bedrijfsvoering, niet alleen in ’20 maar ook de daaropvolgende 

jaren, in lijn brengen met behoud van onze kernwaarde en focusgebieden zoals eerder vastgelegd in beide kunsten-

plannen.

We zijn dankbaar voor de ouders die in september hun kind of puber toch nog hebben opgegeven. Dankbaar voor 

de scholen die onze samenwerking financieel bleven steunen tijdens de lockdown. Dankbaar voor het steunpakket 

van de Gemeente voor de gederfde inkomsten. 

Deze factoren zorgen ervoor dat het in 2020 tóch mogelijk was véél (5800) kinderen en jongeren te bereiken. En 

dat, in een tijd waarin we elkaar kwijt kunnen raken. Een tijd waarin het bemoeilijkt wordt de wijken in te trekken, 

de theaters te bestormen, de klassen in te gaan, presentaties te geven en zichtbaar te zijn voor iedereen die zich wil 

ontwikkelen. 

Voorwoord 

Zodra het kan, doen we het weer. 
Met heel ons hart. 
Voor een steun in de rug.
Voor het verbreden van blikken.
Voor plezier.
Voor het talent. 
Voor ambitie.
Voor de toekomst.   

Suzanne Klomp
Directeur AJTS
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Ons profiel Waarde voor de Amsterdamse Jeugd
De AJTS richt zich met buitenschoolse cultuureducatie op de volledige  

keten van talentontwikkeling: kennismaken, ontwikkelen, bekwamen en  

excelleren. Met het binnenschoolse aanbod richt de AJTS zich op cultuur-

educatie. Belangrijke doelen zijn om deelnemers kennis te laten maken met 

aan theater gerelateerde kunstdisciplines, hun talent en vaardigheden te ont-

wikkelen, hun blik te verruimen en daarmee hun positie in de maatschappij 

te versterken. De AJTS is daarmee een ontmoetingsplek waar ruimte wordt 

geboden aan verschillende verhalen, opvattingen en ideeën, achtergronden, 

mensen en culturen. Door het brede en gevarieerde aanbod van cursussen 

en projecten kunnen kinderen en jongeren uit diverse bevolkingsgroepen 

kennis en vaardigheden verwerven binnen verschillende kunstvakken en zich 

oriënteren en voorbereiden op het kunstvakonderwijs. 

Onze missie
De AJTS wil een plek bieden waarbinnen kinderen en jongeren in de gele-

genheid gesteld worden kennis en vaardigheden te verwerven op het gebied 

van theater op professionele wijze en in de breedste zin van het woord. Een 

omgeving waar zij de relatie ontwikkelen met zichzelf, hun omgeving, kunst 

en kunstenaars. 

Onze visie 
De AJTS wil 

•  De doelgroep spelenderwijs laten ervaren dat spelen en samenwerken 

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

van eigenwaarde oplevert. Dat de leerlingen de verworven vaardigheden 

en competenties 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 ont-

wikkelen en bekwamen in het theatervak.

• Oriëntatie bieden op kunstvakopleidingen en voorbereiding op de  

audities voor de theaterscholen.

Positionering in Amsterdam
De Amsterdamse Jeugdtheaterschool (AJTS) is dé toneelschool voor alle  

jonge Amsterdammers van 8 t/m 18 jaar, waar spelplezier, persoonlijke  

aandacht en leskwaliteit voorop staan. Wij bieden sinds 1990 een plek aan 

Amsterdamse kinderen en jongeren om zich via theater op creatief, expres-

sief en persoonlijk vlak te ontwikkelen. De ervaren en vakbekwame docenten 

bereiden de spelers met plezier voor op het kunstenaarschap, met een breed 

aanbod aan lessen, kleine klassen en met aandacht voor iedereen. Met het 

grote bereik onder jongeren en de brede spreiding van de activiteiten in de 

stad, helpt de AJTS leerlingen in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling en 

draagt zo bij aan een leefbare stad.
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Artistieke visie
Wij kenmerken ons door een heldere artistieke visie op theatereducatie. Die 

visie is concreet vertaald naar een inhoudelijk, meerjarig en multidisciplinair 

leerplan voor al ons aanbod. Hierdoor wordt het vakmanschap met betrek-

king tot toneel/theater op alle niveaus getraind en het kunstenaarschap ont-

wikkeld. De leerlingen krijgen les in spel en beweging. Voor de ontwikkeling 

van een brede algemene kennis en training van de creativiteit wordt het 

lespakket in het verdiepende aanbod aangevuld met de vakken filosofie, 

theater geschiedenis, theatervormgeving, mime, scènestudie en dramaturgie. 

We bieden een interactief, innoverend en uniek aanbod in meerdere de-

len van de stad, waarin gebruik gemaakt wordt van jarenlang opgebouwde  

expertise van medewerkers en docenten uit vele disciplines.

Ons aanbod 
Jongeren kunnen in de verdiepende training (verdiepend aanbod) een 

aangesloten traject volgen dat loopt van kennismaken tot en met excel leren 

en doorstromen naar een vervolgstudie. Voor kinderen en jongeren die wil-

len kennismaken hebben wij kennismakingaanbod. Naast het reguliere 

trainingstraject, organiseert de AJTS voor haar leerlingen én die van daar-

buiten, extra trainingsmomenten d.m.v. projecten zoals een winterweek, 

extra lessen in de lente, zomertheaterkampen en ‘theaterkijk-workshops’. 

Om kinderen en jongeren te enthousiasmeren voor theater geven we lessen 

op scholen, onder en na schooltijd (minicursussen).

1: Verdiepende training (BUS)

2: Kennismakings aanbod(BUS)

3: Projecttraining (BUS)

4: Minicursus (BIS/BUS)

5: Theaterlessen op scholen (BIS)
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De binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten hebben een bereik van: 

1. Verdiepende training: Het totaal aantal leerlingen dat deelneemt aan 

het verdiepende aanbod is: 272. Ten opzichte van de verwachting en 

daar op inspelende begroting van 2020 is dat 9 leerlingen meer dan 

verwacht (groei van 3,4%). Echter: ten opzichte van kalenderjaar 2019 

is dat een daling van 12%. (37 leerlingen). De verwachte daling is dus 

minder dan gedacht. Voorgaande jaren was er jaarlijks een daling te zien 

van gemiddeld 7,5% (gem. 27 leerlingen).

2. Kennismakingsaanbod: Het totaal aantal leerlingen dat het kennis-

makingsaanbod volgt is 208. Ten aanzien van de begroting is dat een  

daling van 15% (36 leerlingen). Deze is (naast de Coronacrisis) deels ook 

te verklaren doordat meer kennismakingsaanbod bewust is omgezet 

naar verdiepend aanbod. (later meer uitleg)

3. Projecten: Aan de projecten nemen 127 leerlingen deel. Door de dan 

geldende overheidsmaatregelen, wordt een aantal projecten gecanceld. 

Ten opzichte van de begroting is dat een, een daling van 35%, een gemis 

van 67 leerlingen.

4. Minicursus: Het totaal aantal leerlingen dat een minicursus op school 

na schooltijd volgt is 117 in 2020. De verklaring voor deze daling is niet 

Corona-gerelateerd. Een uitgebreide antwoord hierop staat beschreven 

op pagina 8.

5. Binnenschoolse lessen: Het totaal aantal leerlingen dat deelneemt aan 

BIS activiteiten is 5005. Ten opzichte van 2019 (4917) is dat een kleine 

stijging van dit hoge aantal. Echter: indien de Coronacrisis geen gemiste/ 

gecancelde opdrachten had opgeleverd, had het leerlingenaantal op 

minimaal op 5800 leerlingen gelegen, 795 leerlingen hoger dan deze 

realisatie!    

Kernresultaten 2020 

Het totaal aan openbare activiteiten in de stad is door de maatregelen extreem afgenomen. (215 in  

2019) Onder openbare activiteiten schaart de AJTS voorstellingen, eindpresentaties, openbare lessen,  

workshops en openbare gelegenheden waar leerlingen zichtbaar zijn voor Amsterdam. 

Behalve 2 voorstellingen in de zomer en bij de lente lessen, zijn alle openbare gelegenheden niet fysiek doorgegaan. 

Openbare lessen zijn online getoond, onze voorstelling is een film geworden, de eindpresentaties zijn niet door-

gegaan. 

Afkortingen verklaard 

BIS Binnenschoolse activiteiten

BUS  Buitenschoolse activiteiten

KBW  Kinderboekenweek 

PO/VO  Primair-/Voortgezet  

 onderwijs
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Financiële posit ie 2020 

Resultaat
In 2020 is een negatief resultaat gerealiseerd ad € 31.187. In de begroting van 2020 was al rekening gehouden met 

een negatief resultaat ad €10.829. De exploitatiekosten zijn € 21.755 hoger dan begroot. 

• In 2020 is er een terugloop in eigen inkomsten. Dit wordt veroorzaakt doordat diverse projecten en eind

presentaties niet konden doorgaan als gevolg van Corona en doordat de lesgelden voor het schooljaar 2019/2020 

voor een te groot deel zijn toegerekend aan 2019. 

• De hogere personeelskosten zijn veroorzaakt door de CAO welke miv 1 juli 2020 verplicht is geworden. De kosten 

per persoon vielen hierdoor hoger uit dan begroot. De personeelskosten bestaan niet alleen uit medewerkers van 

het bureau. De kosten van docenten en hosts in loondienst zijn ook opgenomen onder de personeelskosten. 

• Door de achterblijvende resultaten wordt de personele bezetting in 2021 ingekrompen. De hiermee gepaard 

gaande transitiesvergoedingen zijn een derde factor voor de hogere personeelskosten.

• De activiteitenlasten personeel zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. Het buitenschools aanbod is lager geweest 

dan begroot maar het binnenschools aanbod was hoger. De inzet van docenten is hierdoor nagenoeg gelijk  

geweest aan de begroting.

• De activiteitenlasten materieel zijn beduidend lager dan begroot. Dit heeft te maken met het niet doorgaan van 

diverse projecten en eindpresentatie als gevolg van Corona.

• De beheerlasten materieel zijn nagenoeg gelijk aan de begroting maar wel beduidend lager dan in 2019. Het 

verschil ad € 25.065 wordt met name veroorzaakt door de lagere kosten voor publiciteit/fondsenwerving. Deze 

activiteiten hebben in 2019 niet gebracht wat er van verwacht werd en zijn beëindigd in 2020. Publiciteit/

fondsen werving wordt nu gedaan door de medewerkers van het bureau.

• Daarnaast was de inzet van de cultuurcoach niet begroot. Ook dit heeft gezorgd voor hogere personeelskosten 

maar voor deze kosten is extra subsidie ontvangen.

• In 2020 zijn meer bijdragen ontvangen van subsidiënten, te weten AFK voor de cultuurcoach en de gemeente 

Amsterdam voor de Coronasteun. Daarnaast was recht op de TOGS bijdrage vanuit de overheid. Tevens waren er 

meer activiteiten binnenschools die hogere baten dan vorig jaar met zich mee hebben gebracht. Per saldo zijn de 

exploitatiebaten € 9.435 lager dan over 2019 en € 1.197 lager dan begroot.

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bedraagt eind 2020 € 36.882. Door de negatieve resultaten is ingeteerd op het opgebouwde 

eigen vermogen. Dit is een zorgelijke situatie. Bij de werkbegroting 2021 zijn met name besparingen doorgevoerd 

in de personele bezetting die zouden moeten leiden tot een positief resultaat dat weer aan het eigen vermogen kan 

worden toegevoegd. 

Steunmaatregelen 
• TOG: Dit betreft de TOGS ad € 4.000 voor de tegemoetkoming in de 

vaste lasten.

• NOW: Uit gemaakte berekeningen blijkt dat er geen recht op NOW 1.0 

is. De omzetdaling in maart, april, mei is lager dan de vereiste 20%. De 

ontvangen NOW is op de balans als terug te betalen verwerkt. Er was 

ook geen recht op NOW 2.0 en 3.0.

• Uit het 2e fase steunpakket van gemeente Amsterdam is een bijdrage 

ontvangen van € 15.652. In het steunpakket houdt de gemeente er 

reke ning mee dat een deel van de gevolgen van de Coronacrisis door 

de instellingen zelf gedragen dient te worden door interen op het eigen 

vermogen. Voor de AJTS gaat dit om een bedrag van € 24.771.

Gevolgen voor 2021
De huidige economische situatie heeft ertoe geleid dat er onzekerheid is ont-

staan over de levensvatbaarheid van onze activiteiten. Het aantal inschrijvin-

gen voor cursusjaar 2020 is teruggelopen en de kosten zijn flink gestegen. 

Anticiperend op de verwachte onzekerheid zien wij ons genoodzaakt om de 

financiële situatie van de organisatie te waarborgen en te verbeteren, dit om 

deze te laten aansluiten op de veranderende marktdynamiek. 

Door de Coronacrisis ziet de AJTS haar sterke positie in Amsterdam af nemen. 

We voorzien derhalve een terugloop in eigen inkomsten.  In ’21 wil de AJTS 

deze positie weer versterken. De grote groeiambities van het eerdere kun-

stenplan zullen niet kunnen worden verwezenlijkt. De ingrepen en beheers-

maatregelen dwingen ons tot pijnlijke keuzes met als gevolg: verschraling 

van ons aanbod en bereik in Amsterdam en een geweldige aanslag op mid-

delen en activiteiten die inclusiviteit waarborgen. 

De AJTS heeft daarom een analyse laten uitvoeren op haar financiën. Ook 

heeft ze de rentabiliteit van cursussen en personeelslasten tegen het licht 

gehou den. Dat maakt dat de wijzigingen betrekking hebben op het inge-

diende Kunstenplan ‘21-’24 in januari 2020. 
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 Begroting 2020 2019

€ e e € e €

Binnenschoolsaanbod 89.000 99.374 90.087

Buitenschoolsaanbod 230.472 196.820 235.513

Subsidiënten 127.312 171.987 135.821

Overige inkomsten 20.200 -  16.195

Som der exploitatiebaten 466.984 468.181 477.616

Personeelskosten      

Lonen en salarissen 176.290 186.586 150.015

Sociale lasten 28.000 34.250 31.732

Pensioenlasten 18.750 22.439 20.499

Andere personeelskosten 28.296 50.651 57.680

       

Overige bedrijfskosten      

Activiteitenlasten, personeel 134.832 131.977 149.827

Activiteitenlasten, materieel 44.951 25.110 50.314

Beheerlasten, materieel 46.694 48.555 73.620

       

Som der exploitatielasten 477.813 499.568 533.687

Resultaat - 10.829 - 31.387 - 56.071

Resultaatbestemming      

Risicoreserve    31.387  54.718

Bestemmingsreserve productie     - 1.353

Bestemd resultaat   - 31.387 - 56.071

Winst  en verl iesrekening over 2020
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Buitenschoolse kunsteducatie

Ons leertraject 
In het multidisciplinaire leerplan van de AJTS verdiept en traint jong talent 

zich binnen verschillende aspecten van theater en aan theater gerelateerde 

disciplines. Door inhoud, techniek en vakkenaanbod aan te laten sluiten bij 

de leeftijd en ontwikkeling van de leerlingen, kan het geleerde optimaal be-

klijven. Een kwalitatief hoogstaand en solide leerplan krijgt pas echt betekenis 

in wisselwerking met de eigenheid, creativiteit en inzet van de deelnemers. 

Het leerplan geeft ruimte aan alle culturen en behoeftes. De stem van de 

leerling is dus essentieel voor de inhoud. Ook oriënteren leerlingen zich op 

het kunstvakonderwijs. Hiervoor zijn in de verdiepende cursus in de loop 

van de lesjaren filosofie, beweging/dans, mime, beeldende kunst, dramatur-

gie, vormgeving, theatergeschiedenis en muziek verweven met acteerlessen. 

Om de inhoud te ondersteunen zijn er duurzame samenwerkingen met het 

profes sionele werkveld. 

De locaties in de stad 
De AJTS wil zichtbaar en bereikbaar zijn voor alle jonge Amsterdammers met 

verschillende achtergronden en financiële draagkracht. Wij hebben daartoe  

op strategische plekken in de hele stad meerdere leslocaties opgezet. Deze 

locaties zijn: 

➊ Locatie Centrum:   op het Montessori Lyceum in  

de Pieter de Hoochstraat

➋ Locatie De Pijp:  op het Montessori Lyceum in de Van Ostadestraat

➌ Locatie Nieuw-West:  in BS Pro Rege, in de wijk Slotervaart

➍ Locatie Westerpark:  in de Clifford Studio, aan de Cliffordstraat 

➎ Locatie Oost:    in BS de Nautilus (Indische buurt) 

➊

➎

➋

➌

➍
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Verdiepend trainingstraject

De Basisklassen: voor 8 t/m 12 jaar. In deze vier opeenvolgende jaren staat spelplezier en samenwerking voorop. 

Leerlingen maken kennis met basisprincipes van toneelspelen. De nadruk ligt op fysiek uitdrukking geven aan het 

spel, improvisatie, verstaanbaarheid en duidelijk spel tonen aan het publiek. 

De Elementaire klas of Opleidingsklas: iedereen boven de 12 jaar volgt éérst een elementaire klas: het 

meest essentiële jaar. Leerlingen worden ingedeeld op leeftijd en ervaring. De focus ligt op training van fundamentele 

acteertechnieken. Daarna volgens de 4 opeenvolgende opleidingsklassen (‘bewegingstheater’, ‘teksttheater’, ‘vorm-

gevingstheater’ en ‘werkveld’), waarin het lespakket jaarlijks wordt verdiept door een andere theaterdiscipline met 

specialisatieblok. Er worden verschillende dansstijlen gedoceerd naast diverse invalshoeken van theatergeschiedenis 

en acteren. In de opleidingsklassen van de ouderejaars leerlingen is er in 2020 een samenwerkingsverband met  

Orka ter en met de Toneelmakerij.

Werkplaatsen en Productieklas: Door de intensieve training wordt toptalent nog verder ontwikkeld, kan 

het  doorgroeien en oriënteren op het kunstvakonderwijs. Getalenteerde en gemotiveerde jongeren die een aantal 

jaren achtereen onze leerlijn hebben gevolgd, kunnen zich nog verder verdiepen in een werkplaats of productie-

klas. Vaak volgen zij meerdere jaren werkplaatsen of een productieklas en stromen hierna door naar het kunstvak-

onderwijs. Het aanbod van 2020/2021 is door CORONA kleiner dan voorgaande jaren: 

•	 Werkplaats	Verdiepend	spel	

 O.l.v. Nico Tillie; voor jongeren met ambitie en talent, die zich oriënteren op en doorstromen naar het kunstvak-

onderwijs. Tillie biedt intensieve speltraining en voorbereiding op de audities van toneelscholen. In 2020 mag 

deze groep op bezoek bij Orkater. 

•	 Werkplaats	Kleinkunst	 

 O.l.v. Vera van de Meeberg en diverse cabaretiers; voor jongeren met kleinkunstaspiraties. Zij krijgen de vakken 

muziek, spel, sketches maken, teksten/liedjes schrijven, zang, verhalen vertellen, beweging en samenspel. 

•	 Productieklas	19/20	ANTIGONE/THUNBERG 

 Onder leiding van Jelle Zijlstra maken de jongeren van de AJTS de voorstelling ANTIGONE/THUNBERG. Hier 

schetst de productieklas een portret van twee rebellen die een koor van  machtige volwassenen trotseren. Over 

opgroeien in angstige tijden, over ongehoorzaamheid en over opstaan voor waar je in gelooft, ook al ben je nog 

maar jong. Want niemand is te klein om het verschil te maken. Door de lockdown speelt de klas geen voorstelling 

in het theater. In juli 2020 is hier een prachtige registratie van gemaakt die te zien is op onze website. 

Kennismakingaanbod
De kennismakingscursussen zijn korter van duur (12 lessen) waardoor het les-

geld laag blijft. Hierdoor wordt de aantrekkelijkheid voor deelname vergroot 

en kunnen bijvoorbeeld kinderen en jongeren uit financieel minder draag-

krachtige (één-ouder) gezinnen lessen volgen en (blijven) meedoen. 2 Keer 

per seizoen start een reeks van 12 weken. Ten opzichte van de verdiepende 

cursus is er een beperkter aantal disciplines, is het leerplan zeer gedegen 

maar compacter en laagdrempeliger. 
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Projecten 
De AJTS geeft projecten die leerlingen naast de verdiepende- en kennismakingstrajecten kunnen volgen. Deze projec-

ten zijn erop gericht om gemotiveerde leerlingen extra trainingsmomenten te geven en om nieuwe leerlingen een 

inkijk te geven in de mogelijkheden van theater en de AJTS. Projecten worden binnen 1 week of maximaal 6 lessen 

afgerond in de vorm van een concreet eindproduct. Corona zorgt in 2020 helaas voor het verplaatsen of cancelen 

van een aantal projecten. De projecten die doorgang vonden: 

•	 Winterjeugdtheaterschool  

 Door de geldende maatregelen is het voor de AJTS niet mogelijk om in 

de kerstvakantie van 2020 een theaterweek te organiseren. Volgend jaar 

organiseren we weer voor 22 enthousiaste leerlingen en twee regisseurs 

een bijzondere theaterroute op locatie.

•	 Jeugdtheaterscholen	in	ITA	met	de	Toneelmakerij	

 De vierde editie zou weer een samenwerking zijn geweest met ITA en 

de Toneelmakerij (voorstelling de Tantes)  Waarin de jongeren van de 

jeugdtheaterscholen zich aan de stad presenteren. De samenwerking 

met ITA geeft jongeren de kans om gebruik te maken van de bestaande 

culturele infrastructuur van Amsterdam, en te spelen en te leren op een 

professionele plek. 

•	 Theaterkijkworkshops  

 Door de sluiting van de theaters organiseren we in 20/21 geen kijk-

momenten met de leerlingen. Voorgaande jaren bestond dit aanbod uit 

4 groepen, met in totaal 60 leerlingen, die 4x per jaar een voorstelling 

bezoeken in De Krakeling, de Stadsschouwburg of Theater Bellevue. Een 

docent van de AJTS gaat mee als begeleider en voert daarna een na-

gesprek met leerlingen en soms het theatergezelschap.  

•	 Showroom	2020		

 180 leerlingen van de AJTS op één feest! Normaliter een heerlijk en 

feestelijk theatrale gebeurtenis. Waar alle niveaus van de AJTS samen-

komen en verbinding en saamhorigheid wordt gecreëerd. In november 

2020 is dat niet verantwoord. De Showroom is een theatercompetitie 

die plaatsvindt tussen klassen. De competitie wordt beoordeeld door een 

pro fessionele jury. Leerlingen mogen een scène, een act, enz. laten zien 

in het theater van het MLA. 

•	 Kinderfeestjes	(PO)		

 Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen in het weekend een kinderfeestje 

vieren met vriendjes en vriendinnetjes. De feestjes hebben de vorm van 

een workshop theater, worden feestelijk aangekleed en met slingers  

omhuld. Aan het eind van het feestje komen ouders kijken naar een 

kleine presentatie. Door de onzekerheid van de maatregelen wordt dit 

aanbod tussen maart en dec 2020 niet aangeboden.

•	 Zomerweek	Amsterdam		

 De AJTS neemt deel aan het gemeentelijke project Zomer in Mokum. 

In dat kader organiseren we 2 zomerweken dichtbij Amsterdam, in een 

openluchttheater. Door deze organisatie kunnen we voldoen aan de  

1,5 meter afstand en kan er zelfs publiek komen kijken. 

•	 Lentejeugdtheaterschool   

 De reeks van zes themalessen wordt normaliter georganiseerd op 3 korte 

cursuslocaties in Oost, Westerpark en de Pijp. Deze worden in 2020 niet 

gegeven tijdens de lockdown, maar verplaatst naar de eerste week van 

de zomervakantie, op locatie Centrum. Hierdoor nemen er +/- 30 leer-

lingen deel aan het aanbod 

•	 Filmklas 

 Ook in samenwerking met Zomer in Mokum. Er worden 2 Filmacteerklas-

sen (12-14 jaar en 15+) verzorgd in dezelfde periode als de (verplaatste) 

Lentejeugdtheaterschool. Aan deze cursussen nemen 30 leerlingen deel.

•	 Festival	in	de	Pijp   

 AJTS is samenwerkingspartner van CC Amstel en filmhuis Rialto. Jaarlijks 

organiseren zij 2 festivals: Sprookjes in de Krokus en Verhalen in de Herfst. 

De AJTS verzorgt theaterworkshops in het theater tijdens deze festivals. 

Gelukkig kunnen deze workshops aan kinderen net aan doorgaan.

De Gecancelde projecten: 
•	 Zomerkamp	12+		 	

 Helaas worden de twee kampen gecanceld vanwege de maatregelen die 

op dat moment heersen. In de bossen van Gendringen wordt normaliter in 

1 week tijd een voorstelling gemaakt. De intensieve weken eindigen met 

twee prachtige voorstellingen in het openluchttheater. Het kamp wordt 

geleid door eigen docenten en ondersteund door stagiaires van de AHK. 
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Minicursus Doorstromen naar de AJTS 
Een minicursus geven we in opdracht van bijvoorbeeld een welzijns-

organisaties als Dynamo en Combiwel, of een school. 

Omdat de focus in die periode ligt op verbreding van het bereik met een di-

vers bereik aan leerlingen die nog niet of nauwelijks met cultuur in aanraking 

zijn gekomen, is de kwantitatieve uitbreiding van het leerlingenaantal (en 

daarmee ook de inkomsten) achtergebleven. De doorstroom naar de AJTS 

is nihil door het lage lesbedrag dat kinderen via een welzijnsorganisatie be-

talen (3 euro per uur t.o.v. 9 euro per uur). Daarnaast zijn de operationele 

kosten voor deze cursussen hoog: de inzet van communicatie, coördinatie 

en marketing naar de welzijnsorganisatie is net zo hoog als wanneer wij zelf 

een cursus organiseren. Het vinden van en communiceren met de docent die 

de cursus geeft meer organisatie en handelingen. De inkomsten van deze 

cursus dekken de overheadkosten niet. De AJTS spreekt met het geven van 

deze lesjes de eigen reserves aan. Dat is niet meer mogelijk. Met het oog op 

het waarborgen van de continuïteit van de school beslist de AJTS om daarom 

minder in te zetten op minicursussen. 

Deze beleidswijziging zorgt er voor dat in 2020 minder kinderen zijn bereikt 

tijdens kortstondige trajecten (minicursussen) na schooltijd. Echter zetten wij 

wel in op nieuwe, duurzame relaties onder schooltijd. (meer hierover in H3)

Corona in 2020
Lockdown. De lessen worden in maart 2020 gestaakt. Niet wetende of en 

wanneer we deze mogen hervatten. Voorstellingen en eindpresentaties wor-

den afgezegd. Activiteiten op scholen staan on hold. En nu? De AJTS volgt 

nauwkeurig de dan geldende maatregelen. Ouders en leerlingen worden 

goed geïnformeerd over de volgende stappen met betrekking tot de lessen 

en het vervolg. De leerlingen hebben recht op theaterlessen en een presen-

tatiemoment in het theater. De AJTS zoekt een passende oplossing die recht 

doet aan leerlingen, ouders, docenten en werknemers. Zo wordt besloten tot 

het geven van drie online theaterlessen: de Corona Creaties! In de opdracht-

en die docenten via een filmpje geven aan de leerlingen, worden deze uit-

gedaagd tot zelf maken. Leerlingen sturen de zelfgemaakte filmpjes terug 

naar de docent die daarop feedback geeft. Hierdoor blijven we leerkansen 

bieden aan de kinderen om zichzelf te ontwikkelen. Ook zorgt de AJTS er 

voor dat de ZZP docenten geen terugval hebben van inkomsten. Op de web-

site staan deze online lessen om terug te  kijken en een inkijkje te geven in 

de crea tiviteit van onze docenten. Om AVG redenen kunnen we helaas het 

geweldige resultaat van de leerlingen niet laten zien aan derden.  

Normaliter maken en spelen alle leerlingen van 12 jaar een eindpresentatie 

in een professioneel theater. Deze presentaties zijn uniek en gemaakt vanuit 

de leerlingen, met de professionaliteit van de docent/regisseur. Deze zorgt 

voor een voorstelling van kwaliteit die aansluit bij de belevingswereld van 

jongeren. Door de sluiting van de theaters kan de AJTS deze kans helaas 

niet bieden. Daarvoor in de plaats kunnen leerlingen de “Gouden Zater-

dag” volgen aan het begin van het jaar, een leuke workshopmiddag voor alle  

leerlingen toegankelijk. 
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Binnenschoolse kunsteducatie 

De waarde van cultuureducatie
In de theaterlessen buiten schooltijd wordt het vak theater ingezet als doel 

om kennis en vaardigheden verwerven over theater én de persoonlijke ont-

wikkeling te bevorderen. 

Bij theaterlessen onder schooltijd wordt het vak theater ingezet als middel 

om doelen te bereiken die bewust de persoonlijke ontwikkeling stimuleren: 

leren samenwerken, kritisch denken, sociale vaardigheden trainen, leren 

communiceren, probleemoplossend vermogen te krijgen en de creativiteit 

te stimuleren. Binnen het reguliere onderwijs wil de AJTS zo veel mogelijk  

kinderen en jongeren met theater laten kennismaken. Zo ervaren zij via 

spel en dans spelenderwijs dat 

samen werken met elkaar plezier, 

zelfkennis, vaardigheden, inlevings-

vermogen én zelfvertrouwen ople-

vert. Door middel van kwalitatieve, 

hoogwaardige drama/theaterlessen 

levert de AJTS een zo actief moge-

lijke bijdrage in de ontwikkeling van 

kinderen en jongeren. 

Theatereducatie zowel onder als na 

schooltijd, onderscheidt zich van 

andere vormen van kunsteducatie 

door het interactieve karakter en de  

inzet van zowel lichaam als geest. 

Er wordt aanspraak gedaan op de 

persoonlijkheid en  de persoonlijke 

ontwikkeling wordt gestimuleerd. 

Daarom hecht de AJTS grote waar-

de aan heldere spelregels tijdens 

de theaterles en is het creëren van  

sociale veiligheid in de lessen een 

basisvoorwaarde. 

Ons aanbod 
We bieden scholen niet alleen lessen theater, dans en musicalbegeleiding 

aan, maar ook ondersteuning bij de ontwikkeling van lange leerlijnen voor 

bijvoorbeeld het Basispakket Cultuureducatie en in het kader van de Leer-

lijnen LAB van MOCCA. 

Daarnaast spelen wij (interactieve) voorstellingen in het primair onderwijs. 

Projecten variëren van eenmalige workshops of voorstellingen tot wekelijkse 

lessen die nauw aansluiten op het curriculum van de school.
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Duurzaamheid 
De AJTS streeft naar duurzaamheid: de huidige en nieuwe relaties met scholen  

te behouden en te verdiepen. Ons doel is om de doorstroom van leerlingen 

naar onze naschoolse cursussen te bevorderen. Dit doen we onder andere 

door:

• Een overzichtelijk en concreet aanbod voor de BIS lessen (o.a. op de web-

site weer) te geven. 

• Een helder en kwalitatief hoogstaand leerplan te overleggen met de 

school 

• Mee te denken met de wensen en doelstellingen van de school en altijd 

een aanbod op maat te maken. 

• Zorgvuldig de juiste theaterdocent aan de juiste school te koppelen. 

• Vinger aan de pols te houden tijdens de lessen en bij te sturen waar  

nodig. 

• Actief leerlingen in de BIS lessen aan te moedigen naar de AJTS te  

komen. 

• Op regelmatige basis intern en met de scholen te evalueren waarbij het 

artistiek niveau en hoe de doorstroom kan worden bevorderd ter sprake 

komt. Veel gehoorde feedback van onze scholen is: 

 • De AJTS denkt goed mee binnen de mogelijkheden van de school. 

 • De AJTS is goed te bereiken en communicatie verloopt goed. 

 • De vakleerkrachten werken met enthousiasme binnen de school. 

 • De AJTS geeft op heldere en transparante wijze inzicht in de kosten.

Onze inzet op duurzaamheid: De AJTS is naar aanleiding van de voor-

stellingen op de school een stap verder gegaan in de samenwerking met de 

Joop Westerweelschool. I.s.m. MOCCA is een LeerlijnenLAB opgezet voor 

het geven van theaterles in het kader van de Vreedzame School. Dit zou 

aanvankelijk alleen voor de bovenbouw zijn, maar na een pilot is ook de 

onderbouw er bij gekomen. 
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Resultaten van 
bereikte aantal len

In Kunstenplan ’17-’20 stelt de AJTS zich 1118 leerlingen in het PO en VO 

(gezamenlijk) te bereiken in 2020. Ondanks de crisis hebben we een bereik 

van 5005 kinderen en jongeren in Amsterdam.  

Aantal bereikte kinderen via het PO: 2245. Met 1797 contactmomenten. 

Indien de Coronacrisis niet had plaats gevonden, hadden we zelfs nog 800 

leerlingen meer kunnen bereiken en 350 meer contactmomenten. 

Aantal bereikte jongeren via het VO: 628. door Corona hadden er 135 bij 

kunnen komen

Aantal bereikte kinderen middels voorstellingen: 2132. Ondanks de strenge 

maatregelen hebben alle scholen de voorstelling doorgang laten geven. 
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Resultaten van beleidsmatige doelstellingen

Diversiteit en inclusie 
De AJTS focust zich in 2020, met de doelstellingen inclusie en doorstroming, 

met name op de wijken tussen Stadsdeel West	en	Nieuw	West	(Slotervaart, 

Bos en Lommer- en de Kolenkitbuurt). De gestelde doelen in het kunsten-

plan zijn om in 2020 2 klassen van 12 leerlingen buiten schooltijd (BUS) te 

bereiken. Inmiddels bereiken we 1756 leerlingen in dit stadsdeel, met onze 

activiteiten. Zowel BIS, als BUS. Daarmee hebben we ruimschoots aan onze 

vooropgestelde doelen behaald.  

Doorstroom BIS naar BUS
De algemene strategie van de AJTS is om kinderen en jongeren binnen de 

scholen kennis te laten maken met theatereducatie en daarmee een door-

stroom te realiseren naar het buitenschoolse aanbod van de AJTS. Deze 

strate gie haakt in op de doelstelling van de gemeente Amsterdam om de 

keten van talentontwikkeling te versterken. In het marketingplan van eind 

2019 is een analyse gemaakt van de huidige doorstroom. In ieder lesseizoen 

geeft 20 tot 30 deelnemers aan dat zij via de activiteiten van de AJTS op het 

PO in contact zijn gekomen met onze school. Deze doorstromers zijn kinde-

ren die aan een langer traject van de AJTS onder schooltijd deelnemen en 

niet de kinderen die ons leren kennen via een korte workshop of minicursus. 

Hierdoor weet de AJTS dat een langdurige verbinding met kinderen op de 

scholen van noodzakelijk belang is voor de doorstroom. Een vast gezicht 

vanuit de AJTS op een school zorgt voor herkenning en zekerheid. Zo zijn 

de leerlingen sneller bereid om de stap naar een naschoolse theaterklas te 

zetten, al dan niet op aanraden van de docent. We doen dit o.a. door een 

bevlogen vakdocent de lessen te laten geven en de leerlingen direct aan te 

spreken en te enthousiasmeren voor theaterles na schooltijd. Wij zijn aan-

wezig bij open lessen of voorstellingen en ouders informatie te geven over 

een vervolgstap. We zijn zichtbaar in de school door mee te gaan in de 

nieuwsbrief, posters en flyers op te hangen in de school, in het gebouw 

shirts te dragen met het logo van de AJTS en vanuit de organisatie vaak 

aanwezig te zijn op belangrijke momenten. 

De AJTS hoopt met de lessen onder schooltijd een maatschappelijke bijdrage 

te leveren aan de stad en de jonge inwoners.

We focussen ons hierbij op twee beleidsmatige doelstellingen: 

•	 Diversiteit	 en	 inclusie: via scholen bereiken we kinderen uit diverse 

stadsdelen met verschillende culturele en sociaaleconomische achter-

grond. We willen zoveel mogelijk kinderen en jongeren spelenderwijs de 

mogelijkheid geven zich creatief te uiten. 

•	 Doorstroming	van	binnen-	naar	buitenschools	aanbod: de lessen 

hebben een wervend effect op deelnemende jongeren. De activiteiten 

onder schooltijd zijn daarmee strategisch onderdeel van de werving voor 

de cursussen na schooltijd en ziet de AJTS ook als noodzakelijk voor de 

continuïteit en toekomstbestendigheid van de organisatie.  

Hervormd lyceum West  105 leerlingen  BUS theaterlessen in het kader van “Hallo wereld”

Hervormd Lyceum West 390 leerlingen  BIS theaterlessen    (brugklas) 

Basisschool het Talent  12 leerlingen  BIS theaterlessen   (groep 5 t/m 8). 

Joop Westerweelschool  225 leerlingen  BIS i.h.k.v. de Vreedzame School.   (groep 1 t/m 8)

Basisschool El Kadisha  134 leerlingen  BIS voorstellingen   (groep 6 t/m 8).

De Mijlpaal:  100 leerlingen  BIS voorstellingen   (groep 1 t/m 4). 

Pro Rege Noordhof:  101 leerlingen  BIS voorstellingen   (groep 1 t/m 8). 

Basisschool de Corantijn   242 leerlingen  BIS voorstellingen   (groep 1 t/m 8). 

De Boomgaard  393 leerlingen  BIS voorstellingen   (groep 1 t/m 8). 

Huizingaschool  54 leerlingen  BIS voorstellingen   (groep 7 en 8) 
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Resultaten van andere activiteiten  

Rondom de voorstelling is er goed contact met de scholen. Bij evaluatie en 

tussentijdse terugkoppeling met de scholen krijgen we niets dan positieve 

reacties. Voor meerdere scholen geldt dat wij er nog jaren terugkomen met 

onze KBW voorstellingen. De vraag is echter groter dan wat de AJTS tij-

dens de Kinderboekenweek kan bieden. Beleid is dat we diverse scholen 

willen bereiken en het aantal voorstellingen dat we kúnnen spelen, verdelen 

over deze scholen. Om 94 keer te kunnen spelen zijn 4 teams van docenten 

gefor meerd zodat we op een aantal plekken tegelijk kunnen spelen. Als we 

eenmaal op een school zijn geweest, weet deze ons ook te vinden voor  

andere lessen onder schooltijd. Voorbeeld hiervan is de Frankendaelschool en 

de Corantijn.  N.a.v. het succes van onze kinderboekenweekvoor stellingen 

heeft de AJTS ook een speciale kerstvoorstelling ontwikkeld voor basisschool 

de Corantijn. Helaas heeft deze voorstelling geen doorgang kunnen vinden 

i.v.m. de lockdown van 15 december. 

LeerlijnenLAB 
In 2020 heeft de AJTS weer op een project kunnen ontwikkelen i.s.m. Mocca 

in het kader van het LeerlijnenLAB. Met de Joop Westerweelschool heeft de 

AJTS een LAB ontwikkeld met als doel de Vreedzame School tastbaar te maken 

d.m.v. theaterles. Het is de eerste keer dat de AJTS zoiets ontwikkeld heeft maar 

in de praktijk werkte het heel goed. De communicatie met de school verliep 

prettig en we hebben actief ingezet op de participatie van de groepsleerkrach-

ten zodat zij ook simpele handvatten kregen waarmee ze de Vreed zame School 

ook buiten de theaterles kunnen implementeren in hun lessen. Dit werkte erg 

goed. Ook heeft de AJTS kleine leskaartjes gemaakt als geheugensteuntje voor 

de groepsleerkrachten zodat zij er zelf mee aan de slag kunnen. 

 

Nieuw vak ondersteunend aanbod
In 2019 en 2020 geeft de AJTS een kort project op het Sint Nicolaas Lyceum. 

Alle leerlingen uit 5 VWO doen mee aan een project voor het vak Duits. In 

dat project maken ze een Krimi. Ter voorbereiding krijgen zij een les film-

acteren van de AJTS.  

Interactieve voorstelling in de klas 
Tijdens de Kinderboekenweek (KBW) maakt en speelt de AJTS interactieve 

voorstellingen binnen het thema van de KBW, in de klas voor de groepen  

1 t/m 5 en voor de groepen 6 t/m 8. Deze activiteit wordt 94 keer verkocht 

en vindt plaats op 14 PO scholen waarmee er 2132 kinderen worden bereikt 

in een tijdsbestek van slechts 3 weken. De voorstelling duurt een uur waarin 

de leerlingen het thema van de KBW beleven: zij spelen mee in het verhaal. 

De voorstelling wordt gespeeld door twee theaterdocenten die ervaren zijn 

in het uitdagen van de leerlingen om mee te spelen. Om de doorstroom 

naar de AJTS de bevorderen, wordt de voorstelling gegeven op scholen in de 

buurt van een leslocatie van de jeugdtheaterschool. 
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De Kunstschooldagen 
In samenwerking met CC Amstel en de Kunstschooldagen zou de AJTS 3 workshops geven voor de kunstschool-

dagen. Helaas is dit door Corona niet doorgegaan. 

Online theaterles op afstand
Omdat leerlingen vanwege de lockdown niet naar school kunnen ontwikkelt de AJTS ́ Theaterlessen voor Thuis zitters´, 

inmiddels ook te bekijken op onze website. Aanvankelijk alleen voor de leerlingen van ons naschoolse aanbod maar 

uiteindelijk heeft de AJTS dit aanbod ook ingezet voor alle scholen waar wij warme contacten mee onderhouden. Dit 

leidt tot nieuwe samenwerkingen en interessante ontdekkingen. Zo vraagt het Montaigne College uit Den Haag of 

wij de filmpjes met opdrachten voor VO kunnen inzetten voor alle derde jaars. De 89 scholieren maakten een filmpje 

en de AJTS gaf individueel feedback op het materiaal. 

Theaterles in een Lockdown
Toen CORONA zich aandiende was alles ineens anders. Ook de AJTS moest zich aanpassen aan het onderwijs dat 

ineens online gegeven moest worden. Door Corona is een aantal (live) lessen en projecten niet doorgegaan. Des-

alniettemin heeft de AJTS toch 5005 leerlingen bereikt en daarmee haar doelen voor 2020 behaald. Corona bracht 

ook een nieuwe manier van denken met zich mee die de AJTS nog niet eerder had hoeven onderzoeken. Een aantal 

ontwikkelingen; 

• Enkele scholen kozen er voor de theaterlessen op te schorten tot na de lockdown. De theaterdocenten hoefden 

dus geen les te geven maar konden daardoor iets anders doen waar zowel de school als de AJTS profijt van had-

den. Denk aan het uitschrijven of aanpassen van leerplannen, het ontwikkelen van toekomstig lesmateriaal, het 

uitbreiden van het scholenaanbod op de website, het ontwikkelen van theaterleskaartjes voor leerkrachten zodat 

zij ook zelf in de klas aan de slag kunnen. 

• Op basisschool de Notenkraker heeft onze theaterdocent live theaterles gegeven aan de kinderen van de bovenbouw. 

• Op basisschool de Piet Hein zijn de dans en speldocent ingezet om de leerlingen die toch naar school gingen op 

te vangen en zo het docententeam te ondersteunen.

• Op de BOE en basisschool Piet Hein is de hele groep 8 voorstelling omgezet naar een groep 8 film. Dit werkte zo 

goed dat de scholen er in 2021 waarschijnlijk weer voor willen kiezen.

• Door de AJTS ´theaterlessen voor thuiszitters´ ook te delen met de scholen konden we meer leerlingen bereiken 

dan tijdens een theaterles (de filmpjes van onze docenten voor leerlingen waren voor iedereen te bekijken). Ook 

was het meteen een visite kaartje van de AJTS naar scholen die ons nog niet kenden en voor ouders om een kijkje 

in een (digitale) theaterles te krijgen. 

• Bij elk filmpje dat vanuit de AJTS voor de lockdown is gemaakt staat duidelijk het logo van de AJTS. Dit is een 

nieuwe manier van werving die we voorheen nog niet ontdekt hadden. 

Warme contacten met Primair onderwijs scholen
OBS de Notenkraker, De Hildebrandt, De Piet Hein, De BOE, DENISE ba-

sisschool, De Burght, De Mijlpaal, OAS, De Pro Rege, De Springstok,  

De Meidoorn, De Witte olifant, De El Kadisha, De Merkelbachschool,   

De Frankendaelschool, De Zeeheld, De Kinkerbuurtschool, Pro Rege Noor-

derhof, De Corantijn, De Boomgaard, De Huizingaschool

Warme contacten met Voortgezet onderwijs scholen
De Nieuwe Internationale Scholengemeenschap Esprit (DENISE), Hervormd 

Lyceum West, Montessori Lyceum Amsterdam, St. Nicolaaslyceum en  

Montaigne Lyceum.  
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Cultuurcoach 

De AJTS hecht waarde aan het faciliteren van betekenisvolle kunsteducatie voor alle Amsterdamse jongeren.  

De AJTS voelt zich verantwoordelijk voor de verankering van inclusieve cultuureducatie en heeft als doel om  

kwalita tief kunstonderwijs toegankelijker te maken door de drempel BIS en BUS te verlagen. De AJTS wil op een 

vernieuwende en bovenal duurzame wijze de droomstroom bewerkstelligen tussen:

• Het binnenschoolse en het naschoolse kunsteducatieve aanbod

• Het naschoolse en het buitenschoolse  kunsteducatieve aanbod

• En als stip op de horizon tussen het buitenschoolse aanbod en het hoger kunstvakonderwijs

De AJTS wil graag kunsteducatie brengen naar onderwijsinstellingen waar het nu nog niet is, om zo nieuwe doel-

groepen in aanraking te brengen met cultuuronderwijs van verschillende kunstinstellingen in Amsterdam. De pilot 

van de gemeente met de inzet van de cultuurcoach biedt hier een mogelijke oplossing voor. Daarom dient de AJTS 

dan ook graag deze aanvraag in. Deze wordt gehonoreerd! 

Helaas, ook hier zorgt CORONA voor de nodige vertraging. Door uitstel van de start en de onzekerheid m.b.t. tot de 

doorgang hiervan, verlaat de reeds ingewerkte en aangestelde cultuurcoach deze functie. Haar uren worden door-

geschoven naar een opvolgster en kunnen na de zomervakantie de activiteiten starten.  

Altra College
Op het Altra College begint de cultuurcoach van de AJTS met het vakoverstij-

gend project: OBA	vs.	Me. Dit gaat gepaard met de literatuurlijst voor Neder-

lands en Engels en het bezoeken van de Black Lives Matter-expositie in de OBA. 

Tijdens de voorbereidende lessen komen thema’s aan bod als: zelfstandigheid 

& verantwoordelijkheid, zelfbeeld & zicht op vooroordelen; mening formuleren 

en leren argumenteren over discriminatie & racisme. Dit gebeurt in samenwer-

king met (het online lesmateriaal van) de Anne	Frank	Stichting. Het doel van 

dit project is een laagdrempelige manier om een culturele instelling binnen te 

stappen en de intrinsieke motivatie van de leerlingen te triggeren voor de keuze 

van een boek door letterlijk in de bibliotheek te staan. Alle leerlingen komen 

met mandjes vol zelfgekozen boeken terug op school. Een succes! 

Na dit project gaat de cultuurcoach door met het ontwikkelen van De Proef-

tuin: een plek waar de leerling een break krijgt van het vaste lesprogramma. 

Door middel van theatrale opdrachten en improvisatie-spellen geeft dit de 

leerlingen een nieuwe boost; door de interactie met medespelers worden 

ze aangesproken op creativiteit en empathisch vermogen. Dit zorgt in 2020 

(i.v.m. Corona helaas voor korte duur) toch voor positiviteit en verbinding 

binnen de school. 

Sweelinck College
Op het Sweelinck College ontwikkelt de cultuurcoach lesmateriaal voor 

het trainen van 21st-century	 skills voor de eerste- en tweedejaars leer-

lingen om wekelijks mee te werken. In deze lessen leren de leerlingen hun  

kritisch denken en creativiteit aan te scherpen terwijl ze samenwerken voor 

een gezamen lijk doel. Vanwege Corona wordt dit meerdere keren uitgesteld. 

We kunnen niet wachten om hier in de klas mee van start te gaan! 

Daarnaast staat de cultuurcoach op het punt om de Workshop	Work-out	 

dag te lanceren, eind november 2020. Deze dag bestaat uit maar liefst  

6 verschillende workshops onder leiding van professionals uit de performan ce  

wereld. In deze workshops worden leerlingen op een actieve manier geprik-

keld om zich in te schrijven voor de naschoolse performance lessen. Op deze 

manier krijgen alle leerlingen een eerlijke en gelijke kans om hun talenten te 

ontdekken en verder te ontwikkelen. 
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Partners in Amsterdam 

De AJTS werkt al jarenlang en op grote schaal met andere partijen in Amsterdam. De verschillende samenwerkingen 

en uitwisselingen zijn ontstaan vanuit organisatorisch- en/of financieel oogpunt of op basis van inhoud, expertise en 

vanuit de wens te innoveren. Op die manier creëert de AJTS een breed draagvlak binnen Amsterdam. 

Stadsbrede coalitie jeugdtheaterscholen CAJ
De vier jeugdtheaterscholen in Amsterdam werken samen in de Coalitie Amsterdamse Jeugdtheaterscholen (CAJ, 

voorheen Overleg Jeugdtheaterscholen Amsterdam OJA). Dit netwerk bestaat uit de Amsterdamse Jeugdtheater-

school, DAT!school, Jeugdtheaterschool Zuidoost en Jeugdtheaterschool TIJ. De jeugdtheaterscholen zijn samen 

verantwoordelijk voor een (stads)breed bereik van 12.314 kinderen en jongeren binnen en buiten schooltijd. (cijfers 

uit 2019) Elke school kent haar eigen doelgroep als geen ander en weet daardoor maatwerk te leveren op inhoud en 

aanbod. De CAJ is een stevig netwerk met als doel het delen van kennis en het zichtbaar en toegankelijk maken van 

De	Pijp: 

• Wijkfestival in de Pijp: CC Amstel (voorheen) Ostade A’dam en Rialto. 

Jaarlijks organiseren theater Ostade A’dam en filmhuis Rialto in samen-

werking 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. 

• CC Amstel is het theater waar eigenlijk de eindpresentaties en de pro-

ductieklas hadden moeten spelen, echter waren de deuren gesloten. Wél 

konden we in de vakanties workshops geven aan kinderen uit groep 7/8 

• Het Montessori Lyceum biedt de AJTS twee cursuslocaties, waarvan 1 in 

de Pijp aan de Van Ostadestraat

• Het Sweelinck College wordt in 2020 een partner, in het kader van de 

Cultuurcoach. 

de sector voor instellingen en beleidsmakers. Ook is de coalitie een duidelijk 

aanspreekpunt voor andere (culturele) instellingen en organisaties. 

De CAJ werkt samen met ITA (Jeugdtheaterscholenfestival/ Vierluik in ITA). 

De CAJ treedt gezamenlijk op naar stakeholders en naar bestuur en politiek. 

Ook tijdens Coronatijden hebben de jeugdtheaterscholen vaak ruggespraak 

over hun beleid en door met elkaar te delen en door te sparren sneller te 

kunnen komen tot juist beleid en handelen in een onzekere tijd. 

Wijkgerichte allianties 
Voor de ontwikkeling van draagvlak in de stad, behoudt of zoekt de AJTS 

samenwerking met en aansluiting bij organisaties en scholen in de buurt:

Oost: 

• Nowhere is van janjuli ’20 het decor van een van de leslocaties van de 

AJTS. De AJTS biedt meer lessen dan Nowhere kan verhuren, hierdoor 

besluit de AJTS uiteindelijk te verhuizen naar een grotere locatie. 

• Cultuurnetwerk Oost, is een samenwerking van Nowhere, Amsterdam 

Roots, Don’t Hit Mama, Studio 52nd, AJTS, DEGASTEN en Poetry Circle. 

• Kids van Oost Is de tijdelijke uitbereidingslocatie voor de leslocatie

• De AJTS huurt in 2020 Sudio K in als extra leslocatie 

• Nautilus Flevohof, is de basisschool in oost waar de leslocatie uiteindelijk 

heen verhuist 
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Nieuw-West	/	West

• Hervormd Lyceum West (VO); Op het HLW bereikt de AJTS leerlingen zowel binnen als buitenschools. 

• ProRege school; Op de Pro Rege (PO) school biedt de AJTS een kennismakingscursus theater. De school fungeert 

als leslocatie, waardoor leerlingen makkelijk de weg vinden. Dat geldt ook voor kinderen uit de buurt.

• 10 basisscholen in dit stadsdeel (zie hoofdstuk binnenschools) 

• De Nieuwe Internationale Scholengemeenschap Esprit (DENISE); (PO en VO) Nieuwe gesprekken kiezen voor 

nieuwe activiteiten Binnenschools 

• HW10 Culturele broedplaats; Door de maatregelen op deze basisschool is de AJTS genoodzaakt om met de les-

locatie uit te wijken naar een andere plaats. 

• De Clifford Studio is een leslocatie van de AJTS 

Netwerkorganisaties 
De AJTS is aangesloten bij de Tafel van Talentontwikkeling (divers gezelschap van vele talentontwikkelaars in 

Amster dam dat zich vooral richt op de disciplines theater, dans en het interdisciplinaire gebied daartussen), Cultuur-

netwerk	Oost (zie Wijkgerichte allianties) en SOCK (Stedelijk Overleg Culturele en Kunstzinnige organisaties) dat 

het overleg organiseert van Amsterdamse culturele instellingen en actief is in het basis- en voortgezet onderwijs.  

De AJTS is ook aangesloten bij	Kunsten	92’.

Voorbereiding op de beroepspraktijk
In het derde jaar op rij werken AJTS en Orkater weer samen. In 2020 bereiden leerlingen en docent zich voor op een 

bezoek aan de try-out. Ondanks Corona is het uiteindelijk toch mogelijk om in ITA een workshop te krijgen van regis-

seur Belle van Herikhuizen. Daarnaast bezoekt Belle de werkplaats ook op onze leslocatie. Op deze manier kunnen 

de jongeren zich toch enigszins oriënteren op het professionele werkveld.

De jarenlange samenwerking met theatergezelschap Toneelmakerij heeft een centrale plek gekregen binnen de 

AJTS. Een van de klassen van de AJTS maakt in 2020 een presentatie gebaseerd op een voorstelling van de Toneel-

makerij. Hierdoor krijgen leerlingen een kijkje in de toneelkeuken ofwel het kantoor, zien zij een repetitie, hebben zij 

contact met de dramaturg en krijgen zij les van de regisseur van het stuk. De voorstelling was gepland  in maart 2020 

bij de voorstelling Hamlet, in broedplaats de Lely, in Stadsdeel Nieuw-West.  

Podia
Door de Coronacrisis werkt de AJTS bijna niet samen met podia. Theater Perdu zou het podium zijn voor de werk-

plaats kleinkunst, helaas is deze gecanceld. Het theater wordt nu gebruikt voor de opname van de productie klasfilm. 

Theater	CC	Amstel zou  een goede samenwerkingspartner zijn geweest. Daar waren  onze eindpresentaties en 

productieklas gepland. Openluchttheater	 Elsrijk in Amstelveen is in de 

zomer twee keer het podium waar we toch het publiek de resultaten van 

de zomerweek kunnen laten zien. De samenwerking met Jeugdtheater	de	

Krakeling is in 2020 enkel op het gebied van marketing: we delen content 

over ons aanbod via onze online kanalen. Ook oriënteren we ons of we een 

kantoor kunnen delen. De plannen met theater Bellevue, International	

Theatre	 Amsterdam, het openluchttheater	 Engbergen, worden in de 

ijskast gezet en misschien doorgeschoven naar het nieuwe jaar.
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Toegankeli jkheid voor leerl ingen 

Drempels verlagen 
In opmaat naar het nieuwe kunstenplan maakt de AJTS een uitgebreid Actie-

plan Diversiteit. Deze is uitgebreider dan het voorgestelde actieplan dat bij 

de nieuwe kunstenplanaanvraag wordt gesteld. Juist om intern en instel-

ling-breed de focus te houden op ons beleid. In 2019 voeren we tal van 

acties uit om drempels te verlagen en de kans op deelname van kinderen met 

diverse achtergronden zo groot mogelijk te maken. 

Tijdens Coronajaar 2020 wordt dit gecontinueerd. Deze acties gaan over het 

wegnemen van: sociale drempels ‘dit is niet voor ons’; financiële drempels 

‘dit is te duur’; demografische drempels ‘dit is te ver’. Dit willen we doen om 

de pluriformiteit van onze leerling populatie zo divers mogelijk te houden en 

te bevorderen.

Verlagen	van	demografische	drempel	(‘dit	is	de	ver	voor	mij’)	

• Leslocaties dichter bij de woonomgeving van de leerlingen (dependan-

ces)

• Toename in naschoolse theaterlessen op scholen met diversiteit in het 

leerlingenbestand (bv de nautilus)  

• BIS lessen en voorstellingen op scholen onder schooltijd in verschillende 

wijken.

• BUS activiteiten tijdens de zomerschool

Verlagen	financiële	drempel	(‘Dit	is	te	duur	voor	mij’)	

Als het lesgeld een probleem vormt, wordt er altijd naar een passende en 

concrete oplossing gezocht. 

• Korting op het lesgeld dat de AJTS zélf initieert:  

 •  een korting van 5% voor kinderen van ouders die onder modaal jaar

inkomen zitten 

 • een korting van 10% voor kinderen met een Stadspas (lange cursus)

 •  een korting van 10% voor gezinnen waarvan 3 kinderen bij de AJTS 

zitten

 • een korting van gemiddeld 96% op korte cursus, i.c.m. Stadspasactie

Afspiegeling van de Amsterdamse bevolking
Dat de AJTS diversiteit zeer serieus neemt blijkt uit de algehele visie van de 

AJTS, de ambities verwoord in de aanvraag van Kunstenplan 21-24 maar ook 

door de stappen die we maken in 17-19. De diversiteit onder de leerlingen 

is in de afgelopen jaren fors toegenomen. Zo hebben we een grote verschei-

denheid aan leerlingen van verschillende sociaaleconomische en etnische 

achtergrond, kinderen met kort en lang praktisch of theoretisch opgeleide 

ouders. In 2019 is een uitgebreid beleidsplan opgesteld ter ondersteuning 

van kunstenplan 21-24. 
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• De samenwerking met de Stadspas (gemeente Amsterdam) wordt voort-

gezet voor alle kennismakingscursussen.

• De AJTS benadert actief ouders met een laag inkomen, indien zij dat 

hebben aangegeven en bemiddelt voor een beurs bij het Jongeren-

cultuurfonds en andere fondsen zoals Samen Is Niet Alleen (SINA) en 

Sponsormaatje. 

• Kinderen en Jongeren die buiten alle regelingen vallen, draagt de AJTS 

voor bij de Stichting Vrienden van de Amsterdamse Jeugdtheaterschool. 

Deze stelt zichzelf tot doel financieel minderdraagkrachtige ouders van 

leerlingen een beurs toe te kennen. In 2017 hebben 8 jongeren een 

beurs gekregen voor het lesgeld van één van de cursussen of projecten. 

(3 in 2017)

Verlagen	van	sociale	drempel	(‘Dit	is	niet	voor	mij’)	

• In 2020 is het docententeam weer verrijkt met een divers palet aan 

mede werkers met een etnische achtergrond, kennis van jeugdculturen 

en/of er zelf uit voortkomen, seksuele voorkeur, man/vrouw verhouding. 

• In alle communicatieuitingen (emails, de website, sociale media, media 

aandacht en posters en flyers) staat voorop dat vele Amsterdammers 

zichzelf erin kunnen herkennen. 

Persoonlijke groei en monitoring
In de theaterles staat de persoonlijke ontwikkeling centraal. Hier stimule-

ren en trainen de docenten jongeren in het ontwikkelen van sociaalemotio-

nele vaardigheden, expressie en creativiteit. Ook is het in de les van belang 

dat deelnemers samenwerken, voor een groep durven staan en zich uiten. 

Verder leren de leerlingen om op eigen werk en dat van anderen te reflec-

teren. Veiligheid en vertrouwen zijn logische basisvoorwaarden voor goede 

samenwerking. 

De AJTS hecht daarom grote waarde aan een veilig klimaat met wederzijds 

respect, wat zich vertaalt in sterke cohesie binnen de school en een positief 

groepsgevoel. Dit maakt dat de AJTS kiest voor klassen die niet groter zijn 

dan het maximumaantal van 17 leerlingen. Bij ontwikkeling van kinderen en 

jongeren is van essentieel belang dat zij gedurende het jaar zorgvuldig in de 

gaten worden gehouden. De leerlingen worden onder andere gemonitord 

via hun docenten en 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  bij som-

mige leerlingen zitten en maken we daar een plan van aanpak voor. Door 

het directe en persoonlijke contact en de korte lijnen, blijft de overhead van 

de school tot het minimum beperkt. De leerlingen worden ook gemonitord 

via de drie rapportagemomenten van theaterdocenten over de leerlingen. 

Zichtbaar zijn voor nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen kunnen ons vinden via de volgende wegen: 

• In 2020 bedienen wij 5005 leerlingen in het PO en VO met workshops, 

voorstellingen of theaterlessen onder schooltijd. Tijdens alle activiteiten 

worden de kinderen die binnen onze leeftijdsdoelgroep vallen (v.a. 8 jaar) 

actief geïnformeerd over de AJTS.

• De AJTS organiseert korte projecten om nieuwe belangstellenden kennis 

te laten maken. 

• Er vindt ook werving plaats op andere scholen dan waar wij lesgeven, 

door het ophangen van posters en het uitdelen van flyers en informatie 

via de nieuwsbrieven van scholen. 

• We adverteren op diverse plaatsen via ‘de flyerman’. 

• Via AJTSleerlingen en –ouders die posters en flyers voor ons verspreiden

• De AJTS adverteert in het jaarprogramma van Jeugdtheater de Krake-

ling, wordt vermeld in de Kidsgids (het stadspaskortingenboekje van de 

gemeente Amsterdam) en de programmagids van diverse wijken en op 

diverse sociale media. (Facebook, Instagram: content gericht op ouders 

en/of jongeren) 

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

waar de leslocaties gevestigd zijn helpen bij de verspreiding van flyers en 

posters. Bij elke inschrijving kan hiervoor worden aangemeld.

• De voorstelling van de productieklas is gratis online te bekijken, leer

lingen van de PK willen dit graag delen. 
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Personeel  en Organisatie 

uitsluitend met docenten die minimaal een hbo-opleiding binnen het kunst-

vakonderwijs hebben genoten. Het team van de AJTS is divers en een af-

spiegeling van het leerlingenbestand. Allen zijn deskundige, artistiek en met 

name pedagogisch onderlegde theater-, bewegings- en filosofiedocenten. 

Het bevlogen team bestaat zowel uit net afgestudeerde aanstormende talen-

ten als stevige vakdocenten die hun sporen reeds verdiend hebben. Onze 

ZZP-docenten werken gemiddeld enkele uren in de week of op projectbasis. 

Om docenten de mogelijkheid te geven zich te kunnen blijven ontwikkelen 

en voeden besteedt de AJTS drie keer per jaar tijd aan intervisiemomen-

ten. In 2020 wordt er 1 intervisiemoment overgeslagen in verband met de 

geldende maatregelen. Normaliter zijn de onderwerpen van de docenten-

bijeenkomsten: het vakinhoudelijk uitwisselen van kennis en opdrachten 

omtrent de leerjaren zoals gesteld in het leerplan en de  theatrale activiteiten 

en samenwerking tussen de vakdocenten ten behoeve van de eindpresen-

taties. Daarnaast worden docenten jaarlijks gecoacht en geëvalueerd door 

de directie of coördinator.

Fair Practice 
Goede docenten zijn het kapitaal van de organisatie. Hun deskundigheid is 

essentieel voor de kwaliteit van de lessen. De AJTS staat voor goed werk-

geverschap en een eerlijke en transparante honorering in het culturele werk-

veld. Door de ontwikkelingen in het werkveld en in het licht van de Fair 

Practice Code is een verhoging van het uurtarief met 2,50 per uur in 2019 

doorgevoerd en in 2020 met 0,50 cent. Dit was noodzakelijk om het verschil 

in beloning met de CAO-Kunsteducatie te verminderen en daarmee op het 

vlak van de beloning een aantrekkelijke werkgever te blijven. Het uurtarief is 

inclusief voorbereiding, scriptschrijven, eindpresentatie en reistijd/reiskosten. 

Docenten in het binnenschoolse aanbod krijgen een toeslag van 20% op 

hun uurloon om enigszins tegemoet te komen aan werkdruk, extra organi-

satie/communicatie en tijd die nodig is om lessen voor te bereiden. In 2021 

zal de AJTS conform de cao-loonschalen werken. 

Bestuur en personeel
Suzanne Klomp is de directeur/bestuurder en verantwoordelijk voor de gang 

van zaken en de (financiële) resultaten van de organisatie. Samen met de 

zakelijk adviseur, stelt zij begrotingen en jaarrekeningen op. De medewer-

kers van de AJTS die verantwoordelijk zijn voor de cursussen binnenschools, 

buiten schools en projecten worden geconsulteerd, zodat de doelen reëel zijn 

en de hele organisatie ze onderschrijft.

Directie/ bestuur 01-01 t/m 31-12-2020 1,00 fte 

Secretariaat  01-01 t/m 31-12-2020 0,90 fte

Coördinatie Buitenschools  01-01 t/m 31-12-2020 0,60 fte

Coördinatie Binnenschools 01-01 t/m 31-12-2020 0,65 fte 

Coördinatie Hostteam  01-01 t/m 31-12-2020 0,35 fte 

Zakelijke en financiële organisatie
De financiële en personeelsadministratie wordt tot 1 mei 2020 uitbesteed 

aan administratiekantoor Jos van Berkum. Een taak die hij 25 jaar lang voor 

de school op zich heeft genomen. Hij adviseert over  beleidsmatige, organisa-

torische en facilitaire zaken. Regelmatig overlegt hij een voortgangsrappor-

tage  en hij ondersteunt de directeur bij de fondsenwerving. De werkzaam-

heden worden per 1 mei overgenomen door S. Boeren, tot 15 september 

2020 ivm ziekte. Daarna worden de zakelijk taken van advies, controller en 

boekhouding opgepakt door Accountantskantoor Hilgers & Co uit Purme-

rend; Met dit kantoor heeft de AJTS een relatie van meer dan 10 jaar. De 

Salarisadministratie wordt uitgevoerd door Salarisvisie. 

Docenten
Om kwalitatief hoogwaardig theateronderwijs aan te bieden, werkt de AJTS 
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De Raad van Toezicht en de Code Good Governance 
De Raad van Toezicht heeft een diverse samenstelling. Zij komt minimaal  

4 keer per jaar samen waarbij de financiële situatie en behaalde resultaten, 

zoals gesteld in het Kunstenplan, worden besproken. 

De directeur en zakelijk adviseur geven toelichting op de begrotingen, de 

resultaten, de bedrijfsvoering en de strategie. De RvT geeft feedback en kan  

vragen om aanvullende informatie aan te leveren. De RvT geeft uiteindelijk 

een akkoord op de begroting. 

De Raad van Toezicht is samengesteld op basis van bestuurlijke, financië-

le, organisatorische, juridische, educatieve en vakinhoudelijke kennis. Zij is 

in 2019 vijf keer bijeengekomen; de leden vervullen hun rol onbezoldigd.  

De AJTS volgt de richtlijnen van de Code Cultural Governance en is een 

financieel gezonde organisatie. De Raad van Toezicht bestaat eind 2020 uit: 

•	 Yolande	van	der	Linden - directeur HR Amsterdam UMC (voorzitter) 

•	 Vivianne	Vernimmen Marketing Advisor KPMG

•	 Jerry	 Straub directeur Federatie Opvang (tot 1 september). Neven-

functies: lid Raad van Toezicht Swazoom (vanaf 1 oktober voorzitter a.i), 

bestuurslid Social Inclusion Games Netherlands (SIGN), voorzitter Huis 

van de Wijk Buitenveldert/Zuidas, bestuurslid Sweet Store, voorzitter 

Rode Kruis Amsterdam-Amstelland, lid Raad van Commissaris World of 

Food.

•	 Alexander	Scholtes Adviseur Public Affairs bij Royal Schiphol Group, 

bestuurslid Indisch Herinneringscentrum, auditor Nederlandse Vecht-

sportautoriteit

•	 John	Leerdam; Adviseur en commissielid Diversiteit en Inclusiviteit bij  

De Amsterdamse Kunstraad; Voorzitter Stuurgroep Slavernij Museum 

Amsterdam; Voorzitter OCAN (Overleg orgaan Caribische Nederlanders); 

Artistiek leider Black Achievement Month; Directeur Stichting Julius Leeft!

Vacatures worden altijd openbaar gepubliceerd. Het diversiteitsbureau Binoq 

Atana ondersteunt de AJTS bij de werving en selectie van personeel en leden 

van de Raad van Toezicht. Vacatures 2020: Zakelijk adviseur/ controller en 

spel- bewegings-, en mimedocenten.




