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Voorwoord
Theaterschool Utrecht kan terugkijken op een succesvolle start,
ondanks corona en de beperkingen die daarmee gepaard gaan.
Onze docenten zijn gedreven, de cursisten enthousiast. In korte
tijd hebben we een mooi, divers aanbod opgebouwd voor jong
en oud, beginners en gevorderden.
Co-creatie is de komende jaren voor Theaterschool Utrecht een
belangrijk uitgangspunt. Samenwerken met partners vormt een
wezenlijk bestanddeel, maar co-creatie behelst meer: flexibiliteit,
inspelen op de behoeftes van cursisten en docenten, oog hebben
voor de veranderende maatschappelijke context. In wisselwerking
met partners en de wereld om ons heen ontstaat een meerwaarde
die per definitie open en dynamisch is. Dat past bij de kunstvorm
theater die vragend en onderzoekend is.
Het Domplein is onze centrale locatie. Vandaaruit bouwen
we verder aan een community voor theater(onderwijs) die
toegankelijk is voor alle doelgroepen en zich onderscheidt met
een uitgekiend, creatief aanbod voor alle leeftijden. Theaterschool
Utrecht wil een ‘thuis’ zijn voor alle theaterliefhebbers.

Inleiding

Theaterschool Utrecht neemt in het stedelijke
landschap van amateurkunsteducatie een
centrale positie in. Hoewel de school in zijn
huidige vorm nog maar kort bestaat (sinds najaar
2019), wortelt hij in een lange, rijke traditie.
Die traditie past bij Utrecht, een stad die cultuur
en talentontwikkeling van oudsher hoog in het
vaandel heeft.
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Theaterschool Utrecht is de plek waar jong en
oud zich kunnen uitleven in theater. Met ons
gevarieerde cursus- en activiteitenaanbod in
een doordachte doorlopende leerlijn dragen
we bij aan de culturele signatuur van de stad.
We zijn ervan overtuigd dat theater, bij uitstek
een kunstvorm waarin je samenwerkt en samenspeelt, de blik verruimt. Daar zetten onze
docenten, stuk voor stuk professionals, zich
met hart en ziel en kennis van zaken voor in.
De ambitie om zoveel mogelijk mensen, liefst
afkomstig uit alle hoeken van de stad, plezier
te laten beleven aan cultuur – in ons geval:
theater – is ons uit het hart gegrepen.
Iedereen heeft zijn eigen verhaal en iedereen
houdt ervan verhalen te delen. Of je dat nou
via Instagram of op het podium doet. Met een
verhaal vertel je wie je bent. Verhalen geef je
aan elkaar door, om grip te krijgen op de wereld,
jezelf en de ander. Ze verbreden je horizon.
Juist in het digitale tijdperk en ten tijde van
een pandemie.
Theater kan niet zonder verhalen. Bij Theaterschool Utrecht bedenken we nieuwe verhalen,
al dan niet in samenwerking met uiteenlopende
partners. We stoppen oude verhalen in een
nieuw jasje en geven ze samen vorm: als spelers

en makers, beginners en gevorderden. Voor ons
is theater is meer dan een prachtige kunstvorm,
het is een methodiek die je helpt je zelfvertrouwen te ontwikkelen en emotionele en sociale
vaardigheden te onderzoeken en te verbeteren.
Theater is ook een effectief middel voor het
aansnijden van gevoelige thema’s. Maatschap
pelijke verandering begint bij bewustwording.
Dat laten breed gedragen bewegingen als
#MeToo, Black Lives Matter en body positivism
zien. We vinden het belangrijk in te gaan op de
grote vraagstukken van onze tijd en verschillen
in kleur, achtergrond, (sekse)identiteit en fysieke
kenmerken bespreekbaar te maken. Daarbij
sluiten we aan bij de belevingswereld van onze
cursisten. We zetten ons in voor een veilige
spelomgeving waarin zij zich vrij voelen om zich
te uiten.

‘Theaterschool Utrecht is een
fijne werkplek waar je persoonlijke ontwikkeling nooit stilstaat.
Bij de invulling van de lessen en
projecten heb je veel vrijheid.
De artistieke leiding is flexibel
en staat open voor nieuwe
initiatieven. De docent krijgt
veel verantwoordelijkheid. Dat
maakt dat je je werkelijk onderdeel voelt van een community.’
– Bente van Arkel
docent
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Plek in de stad
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‘Voor Bibliotheek Utrecht is Theaterschool
Utrecht een ideale partner op het gebied
van literatuur, maatschappij en cultuur.
We versterken elkaars kennis, kunde en
vakmanschap. Dit komt tot uiting in
gezamenlijke programma’s zoals Theater
na de Dam en theatercursussen in de bieb
voor peuters en voor jongeren in het kader
van het Tussenjaar. Ze voeden de verbeelding en de nieuwsgierigheid.’
– Nina de Hondt
programmamaker Bibliotheek Utrecht

Het Utrechtse theateraanbod is rijk en overzichtelijk. De keten van talentontwikkeling voorziet
zowel in professioneel aanbod van gerenommeerde gezelschappen en theatermakers als
in speelplekken, scholen en cursussen voor
amateurs. Stadsschouwburg Utrecht en Theater
Kikker genieten landelijk aanzien, hetzelfde
geldt voor Festival Tweetakt. HKU Theater
en MBO Creative College bieden beroeps
opleidingen voor theatermakers en acteurs in
spe. Daarnaast zijn er diverse (amateur)toneelgezelschappen. En ook de nieuwe Bibliotheek
op de Neude – een trekpleister voor alle
doelgroepen – is een mooie aanvulling op de
bestaande keten.
In zo’n omgeving kan Theaterschool Utrecht
goed gedijen. Iedereen heeft baat bij een
goede wisselwerking tussen professionals en
amateurs. De lijnen zijn kort, het stedelijke
theaterklimaat vaart er wel bij.

2.1 Cultuur kleurt de stad
Theaterschool Utrecht onderschrijft het pleidooi
voor kleurrijk, veelzijdig, kwalitatief hoogstaand
aanbod zoals is vastgelegd in de Cultuurnota
2021-2024. Het stimuleren van creatief vermogen
is voor ons een grondbeginsel. Vandaaruit
dragen we waar mogelijk bij aan een pluriform
aanbod, een inclusieve cultuursector en ontwikkelruimte in de stad – de pijlers van het gemeentelijk cultuurbeleid.
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2.2 Samenwerking met partners
Theaterschool Utrecht werkt samen met diverse
partners in het centrum en daarbuiten. Tot onze
partners rekenen we verschillende theater
groepen en -makers, podia (Stadsschouwburg,
Theater Kikker/Podium Hoge Woerd) en kunstvakopleidingen (HKU Theater, MBO Creative
College), maar ook basisscholen, Bibliotheek
Utrecht, ZIMIHC, Festival Tweetakt en Kunst
bende. Met HKU Theater vindt er bijvoorbeeld
uitwisseling plaats tussen docenten en studenten. Voor Festival Tweetakt is het Domplein een
vaste speellocatie; acteurs van Festival Tweetakt
betrekken we bij de Vooropleiding.
We hebben een plan van aanpak opgesteld om
die samenwerkingen in kaart te brengen en
te bestendigen. Juist in de samenwerking met
en de kruisbestuiving tussen verschillende
organisaties en instellingen creëren we meerwaarde, inhoudelijk en maatschappelijk. Het
optrekken met partners versterkt niet alleen de
keten, maar maakt ook het aanbod van Theaterschool Utrecht gevarieerder en rijker. Zo brengen
we een veelheid aan invalshoeken en perspectieven bij elkaar en kunnen we een breed spectrum
aan cursisten bereiken dwars door leeftijden en
doelgroepen heen.

Theatercafé i.s.m. ZIMIHC
Onder de noemer Utrecht Speelt van ZIMIHC
werken we samen aan het theatercafé.
Amateurtheatergroepen krijgen zo de kans
elkaar (online) te ontmoeten voor het uitwisselen
van kennis en ervaring. Het theatercafé wordt
drie à vier keer per jaar georganiseerd. In de
toekomst ontwikkelen we samen Amateur
theaterfestival AT ZIMIHC.

TSU Herdenkt

Een paar samenwerkingen met bijzondere
partners lichten we toe.

Bibliotheek Utrecht
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De samenwerking met Bibliotheek Utrecht
omvat verschillende projecten. Op locatie in
de bibliotheek verzorgt een docent een cursus
toneelspelen voor peuters. Samen met Theater
Na de Dam maken we jaarlijks een jongerenvoorstelling over de Tweede Wereldoorlog (zie TSU
Herdenkt). Tijdens het Tussenjaar voorziet de
bibliotheek in stageplaatsen voor de deelnemers.

Cultuur & School Utrecht
Via Cultuur & School geven we workshops en
trainingen aan basisscholen. Zo creëren we
laagdrempelig aanbod: kinderen krijgen les in
hun vertrouwde omgeving en maken kennis
met theater. Wie zich verder wil verdiepen, kan
overstappen naar ons reguliere, buitenschoolse
aanbod. De lesmodule voor 2022 is gericht op
Utrecht 900 jaar. Ook bieden we via Cultuur &
School een module aan voor expertiseverbreding
van leerkrachten.

Heimwee naar (t)huis
Met Kunstkasteel Zuilen en Emigratie Generatie
organiseert Theaterschool Utrecht in 2022-2024
het project ‘Heimwee naar (t)huis’. De drie
partijen bereiden het thema migratie voor met
een verkenning vanuit de eigen doelgroep. De
bevindingen leiden tot een lesprogramma en een
interdisciplinaire eindvoorstelling in de Metaal
Kathedraal of Werkspoorkathedraal.

NAU
In 2019 heeft Theaterschool Utrecht het Netwerk
Amateurkunsteducatie Utrecht (NAU) opgericht.
NAU is een krachtenbundeling van de tien
gesubsidieerde AKE-instellingen in de stad:
een platform om actuele thema’s zoals diversiteit
te bespreken en een aanspreekpunt voor de
gemeente. Het netwerk organiseert circa vier
keer per jaar een bijeenkomst. Theaterschool
Utrecht is namens NAU contactpersoon voor
de gemeente Utrecht.
In een jaarlijks terugkerend weekend zullen
de NAU-instellingen gratis openbare lessen
aanbieden waarvoor gezamenlijk promotie zal
worden gemaakt.

Met TSU Herdenkt sluiten we aan bij twee
landelijke theaterprojecten die pijnlijke episodes
uit onze geschiedenis als onderwerp hebben.
Makers, spelers en docenten delen verhalen en
ervaringen en onderzoeken het belang van
herdenken. De projecten gaan gepaard met
landelijke bijeenkomsten voor kennis- en
expertisedeling.

• Theater Na de Dam
Jongeren van onder meer het Tussenjaar gaan in
gesprek met Utrechtse ouderen die de Tweede
Wereldoorlog hebben meegemaakt. Op basis
daarvan maken ze een voorstelling (te zien op
4 mei in Bibliotheek Neude) over vrijheid, oorlog
en herdenken. Dit is een coproductie met
Theater Na de Dam, Bibliotheek Utrecht en
MBO Creative College.

• Keti Koti
Keti Koti is de Surinaamse feestdag op 1 juli ter
herinnering aan de afschaffing van de slavernij.
In navolging van Theater Na de Dam is een
nieuw landelijk theaterinitiatief ontstaan waarbij
Theaterschool Utrecht zich heeft aangesloten.
Jongeren van verschillende achtergronden
maken theater over kolonialisme en slavernij.
Het eerste project gaat in 2022 van start.

Drazans
Met Jeugdtheaterschool Drazans op Curaçao
onderhouden we een vriendschappelijke band.
We wisselen ervaringen uit en stemmen leer
lijnen af. Dat maakt het mogelijk voor cursisten
van Drazans om door te stromen naar de Vooropleiding of de Landelijke Oriëntatiecursus
Theaterscholen (LOT) bij ons in Utrecht. Soms
met een bijdrage via HKU Theater en Likeminds.
In de afgelopen periode zijn vier talenten van
Drazans via onze Vooropleidingen doorgestroomd naar HKU Theater, Toneelacademie
Maastricht en ArtEZ.

Regionaal Jongeren Theaterfestival
Ook de regionale samenwerking krijgt steeds
meer vorm. Met Kunstenhuis (De Bilt, Zeist) en
Jeugdtheaterschool Aan de Slinger (Houten)
bouwen we aan een regionaal platform van
jeugdtheaterscholen voor scholing, kennisdeling
en inspiratie. De eerste editie van het Regionaal
Jongeren Theaterfestival zou plaatsvinden in
2021, dit wordt opgeschort naar 2022. We willen
dat het een jaarlijks terugkerend fenomeen
wordt.

2.3 Domplein en samenwerking
in de wijken
Op het Domplein werken we aan een theaterhuis, een hotspot voor de stad. Tegelijkertijd
dragen we bij aan het aanbod in de wijken,
structureel en incidenteel. Zo willen we het
theateraanbod voor de hele stad verrijken.

2.3.1 Domplein
Theaterschool Utrecht bevindt zich in het
centrum van de stad op het Domplein. Op één

adres (Domplein 4) bevindt zich een mix van
culturele organisaties: TSU (Theaterschool
Utrecht), DCU (Danscentrum Utrecht), DUMS
(De Utrechtse Muziekschool) en DOMunder.
Deze vier hoofdgebruikers vormen het samenwerkingsverband DOMUS. DOMUS zet zich
blijvend in voor het behoud van Domplein 4
als centrale plek voor amateurkunsteducatie
en erfgoed.
Hier kan heel Utrecht terecht voor theater, dans,
muziek en erfgoed. DOMUS bewaakt die functie
en identiteit met zorg.

2.3.2 Theaterzaal
De Theaterzaal, ons eigen podium, is het
kloppende hart van onze locatie en onze
organisatie. Cursisten spelen er voorstellingen
en houden wekelijks presentaties. Jonge makers
‘try-outen’ een nieuwe productie, al dan niet in
uitwisseling met studenten van de Vooropleiding
en het Tussenjaar. Overdag bezoeken middelbare
scholen hier voorstellingen van Theatergroep
Aluin. De zaal is voor Festival Tweetakt een vaste
speellocatie. Zo is Domplein 4 een bruisend
centrum van amateurkunsteducatie voor de stad
– met leslokalen, studio’s en eigen podia.

2.3.3 Satellietlocaties Zuilen en
Leidsche Rijn
In de wijken Zuilen en Leidsche Rijn werken we
onder meer samen met de cultuurcoaches, Brede
School Utrecht, Cultuur19, ZIMIHC, Emigratie
Generatie, Kunstkasteel Zuilen en JoU Jongerenwerk Utrecht. Het doel is tweeledig: we bereiken
nieuwe doelgroepen in een omgeving waar
nog weinig theateraanbod is en we hopen op
toeleiding naar het aanbod op onze hoofdlocatie.
In Leidsche Rijn trekken we op met het jongerenproject KLUB19 samen met Cultuur19 en Podium
Hoge Woerd. Onze ProductieKlas gaat in 2022
spelen op het Open Podium, krijgt een rondleiding backstage en mag gratis naar een voorstelling in Podium Hoge Woerd. Bij De Vrijstaat gaan
we aanbod voor volwassenen ontwikkelen.
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Missie en visie
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De proeftuinperiode ligt achter ons. We hebben
de afgelopen tijd benut om uit te vinden waar
onze kracht ligt en welke rol we in de stad
vervullen. Vanuit die bevindingen hebben we
onze missie en visie heroverwogen en opnieuw
gedefinieerd. Als praktisch kompas dienen drie
kernwaarden: laagdrempelig, betrokken en
professioneel. Zowel missie als visie laten zich
tot deze kernwaarden herleiden. Het is onze
ambitie om van Theaterschool Utrecht een
theaterhuis voor de stad te maken: een leven
dige theatercommunity met tentakels in de
wijken. Dat doen we op basis van co-creatie:
mét partners, in samenspraak met onze cursisten en docenten, en uitgedaagd door een
steeds veranderende maatschappelijke context.

3.1 Missie
Theaterschool Utrecht biedt spelplezier,
persoonlijke groei en talentontwikkeling in een
levendige, door professionals geleide, open
theatergemeenschap waar iedereen – kinderen,
jongeren en volwassenen – welkom is.
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3.2 Visie
Theaterschool Utrecht ontwikkelt zich tot een
levendige, kleurrijke, creatieve theatercommunity met tentakels en voelsprieten overal in de stad
en in de samenleving. Die gemeenschap is laagdrempelig, betrokken en professioneel. Dat uit
zich zowel in het aanbod (voor elk wat wils) als
in de samenstelling en de afkomst van onze
docenten en onze cursisten. Zo willen we alle
Utrechters in staat stellen zich onder te dompelen in theater. In onze doorlopende leerlijn staan
21ste-eeuwse vaardigheden hoog in het vaandel.

3.3 Strategie
De volgende doelstellingen geven handen en
voeten aan het toekomstscenario. Per doelstelling geven we kort aan hoe die concreet is
verankerd in ons beleid.

Doelstelling 1:
Het ontwikkelen en presenteren van een
breed cursusaanbod voor alle leeftijden
In 2019-2020 hebben we een nulmeting gedaan
(daarna kwam corona). De komende periode
staat in het teken van verdieping en groei in
diversiteit van het aanbod. Dat betekent dat
aanbod dat aansluit bij nieuwe doelgroepen en

relevante maatschappelijke thema’s prioriteit
heeft. Zowel onze inclusieagenda als ons
‘Plan van aanpak samenwerkingspartners’ zijn
instrumenten om dat te bewerkstelligen.

Doelstelling 2:
Een breder bereik van cursisten in de stad
We werken aan een beter bereik van jeugd in
de wijken, te beginnen in Zuilen en Leidsche
Rijn, en streven naar een groei in 2024 van 10
procent. In 2021 beginnen we met binnenschools
aanbod in het primair onderwijs. Afhankelijk van
de vraag breiden we onze activiteiten uit.

Doelstelling 3:
Het vergroten van het belang en de
bekendheid van Theaterschool Utrecht
Tijdens de proeftuinperiode hebben we een
up-to-date klantsysteem ontwikkeld. Komende
tijd gaan we ons cursusaanbod gerichter
promoten en Theaterschool Utrecht onder de
aandacht brengen als dé community voor
theaterliefhebbers. Dat doen we in samenwerking met partners, al dan niet projectmatig.

Doelstelling 4:
Het ontwikkelen van onze locatie als
theaterhotspot in de stad
We bouwen verder aan Domplein 4, het huis
voor amateurkunsteducatie. Onze Theaterzaal
is hét podium voor amateurtheater. Het is een
levendige plek waar jonge makers en spelers
elkaar ontmoeten en schoolkinderen uit de
wijken een voorstelling bezoeken. Voor alle
doelgroepen van Theaterschool Utrecht is dit
een hotspot – the place to be.

jeugd

basisschool

middelbare school

talentontwikkeling

hoofdstuk 4

Acteerklas
Landelijke Oriëntatie
cursus Theaterscholen

Aanbod

TheaterSpeelplaats
Theaterklas (tot 22 jaar)

LAB

Vooropleiding

LAB

ProductieKlas

ProductieKlas

Tussenjaar

TSU Herdenkt

volwassenen

14

Vakantieactiviteiten

1. basis

2. vervolg

Vakantieactiviteiten

3. verdieping

Acteren
- Toneel
- Productie
- Camera Acteren
- Meisner Acteertechnieken
- Fysieke Acteertechnieken
-	Autobiografische
Performance

Acteren

Improvisatietheater
- Theatersport
- Improviseren

Improvisatietheater

Kleinkunst

Kleinkunst

- Cabaret
- Stand-up Comedy

4.1 Activiteiten en cursussen
We bieden activiteiten en cursussen van hoge
kwaliteit op het gebied van theater en aangrenzende disciplines. Met ons aanbod van proef
lessen, (vakantie-)cursussen, workshops,
masterclasses, LABs en producties richten we
ons op de eerste plaats op de stad Utrecht,
maar we hebben ook regionaal en zelfs landelijk
bereik. Bij Theaterschool Utrecht kun je een
leven lang leren onder één dak.

Het aanbod in vogelvlucht:
Peuters
Theatercursus voor de allerkleinsten in
Bibliotheek Utrecht (Neude en Leidsche Rijn).

Kinderen
In de TheaterSpeelPlaatsen gaan kinderen
spelenderwijs aan de slag. Ze maken kennis
met acteren, presenteren en theatermaken.
Kernwoorden zijn: plezier, creativiteit, zelfvertrouwen, samenwerken, verwonderen, verbeeldingskracht, grenzen verleggen. Daarnaast
bieden we korte, verdiepende LABs (uitstapjes
in film, musical, performance).

Jongeren
Voor jongeren zijn er diverse productieklassen
en acteerklassen naast een leerlijn voor talent
ontwikkeling: de theaterklassen. Dat zijn intensieve jaarcursussen, geschikt voor talentvolle
jongeren die overwegen naar een theateropleiding te gaan.

Tussenjaar

Theatermaken

Vakantieactiviteiten

We bedienen alle leeftijden met een aanbod
dat zowel laagdrempelig is – voor beginners en
amateurs – als verdiepend en uitdagend – voor
aanstormend talent en gevorderden. Met lange
leerlijnen en de mogelijkheid tot doorstromen
naar hbo-opleidingen onderscheiden we ons.
In de stad hebben we een centrale positie in
het veld van de amateurkunsteducatie en een
onmisbare rol in de keten. Theaterschool
Utrecht voorziet in een ‘humuslaag’, een basis
waarop niet alleen jong talent kan gedijen,
maar ook kinderen en ouderen iets van hun
gading vinden of het nou om spelplezier gaat
of persoonlijke groei.
We werken vraaggericht en hebben oog voor
het individu. Kwaliteit ligt niet alleen in vakmanschap en professionaliteit, maar juist ook in
maatwerk. We denken mee. Docenten raad
plegen zo nodig de artistiek leiders, zodat
iedereen tot zijn recht komt. Desgewenst
passen we het programma aan. We bieden
extra mentorlessen aan jongeren die de Voor
opleiding volgen als we zien dat ze het moeilijk
hebben. Die persoonlijke benadering is voor
ons een basiskwaliteit.

Theatermaken
Workshops/
Masterclasses

- Schrijven
- TheaterKijken
- Regie/TheaterMaken

Theater is een uitgelezen middel om met
verbeeldingskracht naar de wereld en jezelf te
kijken. In het Tussenjaar, een samenwerking met
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‘(…) Online lessen zullen nooit de echte
lessen kunnen vervangen. Maar de wijze
waarop jullie alles hebben laten doorgaan,
is bijzonder en bewonderenswaardig. Ik
ben zelf al twintig jaar werkzaam in het
onderwijs en heb bewondering voor de
creativiteit, deskundigheid en didactische
knowhow waarmee jullie het programma
ondanks de lockdowns hebben voortgezet.
Menige school in Nederland zou hiervan
kunnen leren.’
– Moeder van student Vooropleiding

o.a. Bibliotheek Utrecht, ontdekken jongeren
wat hun volgende stap zal zijn na de middelbare
school.

Volwassenen
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Beginners en gevorderden kunnen kiezen uit
verschillende routes, zoals acteren, improvisatietheater, kleinkunst en theatermaken. De route
ligt niet vast en mag grillig zijn. Al spelend
ontdek je waar je hart ligt en wat je nog meer
wilt leren.

Vooropleidingen (CRBKO gecertificeerd)
Voor jongeren die zich willen voorbereiden
op een theateropleiding bieden we:
-	Landelijke Oriëntatiecursus Theaterscholen
(16-22 jaar, 1 dag in de week)
-	Vooropleiding Theater (16-25 jaar, voltijdse
opleiding van 1 jaar)
Voor beide opleidingen geldt: toelating via
Selectiedagen. Jongvolwassenen komen uit het
hele land, ons talentontwikkelingstraject staat
landelijk hoog aangeschreven. Theaterschool
Utrecht is een toeleverancier voor HKU Theater,
ArtEZ, Toneelacademie Maastricht, Academie
voor Theater en Dans in Amsterdam en andere
kunstvakopleidingen.

kritisch
denken

4.2. Onderscheidenheid, kwaliteit
		 en samenhang

creatief
denken

probleem
oplossen

zelfregulering

Theaterschool Utrecht is de enige amateur
theaterschool in de regio voor alle leeftijden.
Met onze doorlopende leerlijnen zijn we uniek in
Utrecht en in het land. Theater is bij ons een doel
en een middel. We zijn er voor amateurs en voor
talenten die zich voorbereiden op een professionele carrière – en weer bij ons terugkeren als
docent of theatermaker.
Ons aanbod is gericht op verschillende genres
en verschillende vaardigheden. We werken met
professionele docenten, die stuk voor stuk een
vakopleiding hebben afgesloten.

sociale &
culturele
vaardigheden

21e eeuwse

vaardigheden
informatie
vaardigheden

samenwerken

communiceren

4.3. Leerstrategie
In de lessen is er veel ruimte en aandacht voor de
inbreng van de leerling. De leerling is eigenaar
van het creatieve proces. De docent reageert,
spiegelt en beweegt mee. Het groepsproces
staat centraal. Samen leren is samen experimenteren in een veilige omgeving. Samen leren is
ook durven; zoals Samuel Beckett zei: Try again.
Fail again. Fail better. Feedback geven en krijgen
speelt daarin een belangrijke rol. Zo verleggen
cursisten niet alleen hun grenzen op theater
gebied, ze ontwikkelen vaardigheden op sociaal,
emotioneel en cognitief vlak die ten goede
komen aan hun zelfvertrouwen, verbeeldingskracht en begrip van de wereld (wat ook wel ‘21st
century skills’ wordt genoemd, zie afbeelding).

Online cursussen
In verband met corona hebben we nieuw
aanbod ontwikkeld, gemaakt voor acteren
via het scherm. Bij gebleken succes gaan we
daarmee door.

computational
thinking

media
wijsheid

ICT-basis
vaardigheden

21st Century Skills

In alle cursussen zijn drie elementen verankerd:
actief, receptief en reflectief.
Actief: het ontwikkelen van vaardigheden als
acteren, improviseren en voorstellinngen maken
(het dóen) vormt de kern van ons aanbod.
Receptief: naar elkaar kijken tijdens lessen en
voorstellingen is even belangrijk. We stimuleren
theaterbezoek in samenwerking met partners
Theater Kikker, Podium Hogewoerd en Stadsschouwburg Utrecht.
Reflectief: beschouwende en analytische
vaardigheden worden getraind in feedback
gesprekken en theoretische lessen zoals
dramaturgie, filosofie, theatergeschiedenis
en Meisner-acteertechnieken.

Het aanbod in kerncijfers
Aantal contacturen jeugd
Aantal contacturen volwassenen

28440
18918

Aantal docenten
Gerealiseerd aantal cursisten 2020
Verwacht aantal cursisten 2021-2022

47
1353
1566*

* excl. bereik primair onderwijs via Cultuur & School
Voor een gedetailleerd cursusoverzicht seizoen
2021 – 2022, zie bijlage.

‘Op het toneel staan voor publiek
was iets wat ik al heel lang wilde,
maar nooit echt durfde. Gisteren
was het zover: samen met mijn negen
medecursisten stond ik op het
podium. Twee uur lang improviseren
met hulp van het publiek. Het was
een beetje spannend, maar vooral
ontzettend leuk.’
– Cursist Theatersport 2

4.3.2. Actief, receptief en reflectief
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Doelgroepen
- cursisten
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Zo divers als ons aanbod is, zo divers zijn onze
cursisten. De motieven om bij ons een cursus te
volgen zijn heel verschillend. Ouders vinden het
belangrijk dat hun kinderen plezier hebben en
sociale vaardigheden ontwikkelen, jonge
talenten volgen de Vooropleiding omdat ze zich
willen voorbereiden op het kunstvakonderwijs,
professionals willen zich trainen in spreken in
het openbaar.
De waardering voor onze cursussen is groot.
Volwassenen geven de cursus die ze volgden
gemiddeld een 8,6. Bij de jeugd is dat 8,9
(ouders) en 8,6 (de cursisten zelf). Dat stemt
tot tevredenheid, toch is er nog volop werk
aan de winkel.
We zijn ons ervan bewust dat Theaterschool
Utrecht nog weinig representatief is voor de
samenstelling van de stad. De komende jaren
zetten we ons in voor een inclusieve theaterschool. We werken met drie indicatoren voor
diversiteit van ons cursistenbestand: leeftijd,
motivatie (spelplezier, persoonlijke groei,
talentontwikkeling) en spreiding over de stad.
Op dat laatste punt valt er nog een wereld te
winnen. Door beter zichtbaar te zijn in de wijken
en in wisselwerking met partners relevant
aanbod te ontwikkelen willen we nieuwe
doelgroepen enthousiast maken voor theater.

5.1 Plan van aanpak diversiteit
en inclusie
Theaterschool Utrecht werkt aan een theatercommunity waar iedereen zich thuis kan voelen
ongeacht kleur, afkomst, (sekse)identiteit en
fysieke kenmerken. We steunen de Code
Diversiteit & Inclusie en zijn deelnemer van PACT
Utrecht. Komende periode zetten we vooral in
op de P van Programma (inhoud) en de P van
Personeel.

actief te betrekken bij Theaterschool Utrecht
krijgt de community die ons voor ogen staat
steeds meer vorm.

Ons stappenplan:

5.3 Marketing en communicatie

1.	Vergroten van awareness en bewustwording
bij docenten en team in thematische sessies.
2.	Gebruiken van inclusieve taal in onze communicatie (website, socials, nieuwsbrieven).
3.	Toezien op een veilige cursusomgeving; onze
docenten zijn er scherp op, ze worden hierin
getraind.
4.	Aanboren van nieuwe kanalen bij vacatures
zodat een mix van kandidaten zich aangesproken kan voelen.
5.	Thematisch werken op de vloer, cursussen en
voorstellingen aangrijpen voor inhoudelijke
verkenningen van actuele thema’s zoals
genderdiversiteit. We sluiten zoveel mogelijk
aan bij de belevingswereld van onze cursisten.

We zien dat onze marketinginvesteringen online
en offline vruchten afwerpen. Afgelopen jaar
hebben we onze huisstijl geïntroduceerd en een
nieuwe website gelanceerd. Het bezoekersaantal
op onze website steeg de afgelopen 12 maanden
daardoor met ruim 46% ten opzichte van de
periode ervoor. Het gemiddelde websitebezoek
werd langer van duur en er werden aanzienlijk
meer pagina’s bekeken per bezoek.
Op social media groeiden onze accounts (nieuw
aangemaakt in 2019) naar bijna 2.000 volgers
gecombineerd. Door slimme inzet van gepromote posts bereikten we op social media in de
periode vanaf juni 2019 325.000 mensen.
Meer mensen weten Theaterschool Utrecht te
vinden. Aan de hand van ons communicatieplan
promoten we onze cursussen, werven we gericht
bij specifieke doelgroepen en werken we aan
naamsbekendheid.
Publicaties over publieksonderzoek in de
cultuursector volgen we nauwlettend. Interne
evaluaties en enquêtes helpen ons de kwaliteit
van onze cursussen op peil te houden. We
houden gegevens bij over de werving en de
demografische spreiding van onze cursisten.
Zo kunnen we cursisten op maat informeren

5.2 Betaalbaarheid aanbod voor 		
doelgroepen
Ons aanbod is toegankelijk voor iedereen, dus
ook voor cursisten met een minder ruime beurs.
Theaterschool Utrecht is partner van U-pas en
Jeugdfonds Cultuur. Voor volwassenen is er de
gelegenheid vrijwilligerswerk te doen in ruil voor
korting, bijvoorbeeld als gastheer of -vrouw. Het
mes snijdt aan twee kanten: door onze cursisten

over nieuw aanbod en vervolgcursussen. Voor
het aanboren van nieuw publiek zoeken we
aansluiting bij partijen in de wijken zoals
cultuurcoaches, Brede Scholen, Cultuur 19
en ZIMIHC.
Het bezoekersaantal op onze website steeg
de afgelopen 12 maanden met ruim 46% ten
opzichte van de periode ervoor. Het gemiddelde
websitebezoek werd langer van duur en er
werden aanzienlijk meer pagina’s bekeken per
bezoek.

Bereik doelgroepen 2019-2021

30%
Kinderen
4 - 12 jaar

44%
Volwassenen

26%

Jongeren
LOT VO
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‘Als cursist van Theaterschool Utrecht
heb ik niet alleen veel geleerd over het vak,
maar ook over mezelf, over mijn stijl, over
mijn kwaliteiten en over mijn valkuilen.
Binnenkort ga ik stagelopen als docent
op Theaterschool Utrecht, de plek waar
het voor mij ooit is begonnen. Ik kan niet
wachten om weer door de gangen te lopen
en jongeren te begeleiden die hun eerste
stappen in het vak zetten, net als ik toen
deed.’

hoofdstuk 6

Organisatie

– Nelly Patist
student ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
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Theaterschool Utrecht heeft in korte tijd veel
bereikt, ondanks de moeilijke omstandigheden
door corona. We zijn een jonge organisatie met
een solide basis. Tegelijkertijd constateren we
dat we onze organisatie nog verder moeten
uitbouwen en verstevigen ten behoeve van de
continuïteit. De komende jaren zetten we ons
in voor een slagvaardige, financieel gezonde
organisatie waarin competenties, functies en
verantwoordelijkheden duidelijk zijn gedefinieerd en verankerd.

Organisatiemodel
Theaterschool Utrecht onderschrijft de Code
Cultural Governance en werkt voortdurend aan
een helder organisatiemodel. Zakelijk leider en
artistiek leider zijn eindverantwoordelijk voor
de dagelijkse gang van zaken, respectievelijk
op zakelijk en artistiek gebied. We werken met
een groot bestand aan zzp’ers: onze docenten.
Zij vormen het kapitaal van onze organisatie.
Co-creatie is een belangrijk uitgangspunt.
Team, docenten en cursisten werken samen en
voeden elkaar. Voor feedback en evaluaties
maken we gebruik van de cursistenraad, een
kritische achterban van cursisten. In 2022-2023
zal de stap naar een Raad van Toezicht-model
worden gezet.

Verhuur
HKU Theater (hbo), X11 Media en Vormgeving
(havo, vmbo), Creative College Utrecht (mbo),
Festival Tweetakt en Kunstbende zijn aangetrokken als vaste huurders van Theaterschool
Utrecht. We zijn trots dat we deze belangrijke
partners op het Domplein mogen verwelkomen.

Fair Practice Code
Theaterschool Utrecht onderschrijft de Fair
Practice Code. De CAO Kunsteducatie is van
toepassing op onze medewerkers. We indexeren
jaarlijks onze cursusgelden. Het uurloon van
onze docenten groeit mee met de indexering
wanneer de omzet dit toelaat.

Cultureel ondernemerschap
Theaterschool Utrecht voorziet voor een
belangrijk deel (58%) in haar eigen inkomsten.
Daarbij gaan we uit van een groei van eigen
inkomsten van 5 procent per jaar. Met name in
ons aanbod voor volwassen is groei mogelijk,
omdat er weinig concurrerend aanbod is.
Daarnaast verwachten we groei door ons aanbod
in de wijken en in samenwerking met de verschillende partners in de wijken.
De inkomsten uit onze cursussen vormen de kern
van ons businessmodel. Daarnaast ontplooien
we diverse activiteiten – altijd passend bij de
missie en visie van Theaterschool Utrecht – om
extra inkomen te genereren. In de komende
periode leggen we ons toe op verhuur van
onze ruimtes en cursusaanbod voor het primair
onderwijs. Op deze terreinen hebben we een
onderscheidende en toegevoegde waarde.
Zo kunnen we onze financiële basis verder
versterken en trekken we de banden aan met
partners in de stad ter versteviging van de keten.
De komende jaren willen we het cultureel
ondernemerschap op een creatieve manier
verder ontwikkelen.
In het kader van een gezonde financieringsmix
vragen we in 2022-2024 voor vier projecten
subsidie aan bij verschillende fondsen, te weten
het Regionaal Jongeren Festival, ‘Heimwee naar
vroeger’ in wijk Zuilen, Utrecht Herdenkt en
Utrecht 900 jaar.
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