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Theaterschool Utrecht Jaarverslag 2021  
 

Inleiding  

 

Theaterschool Utrecht is een jonge, bevlogen organisatie met een centrale positie in het 

stedelijke landschap van amateurkunsteducatie-instellingen. Het begin van het jaar stond in 

het teken van de aanvraag van een meerjarige subsidie voor de periode 2022-2024. We 

presenteerden ons eerste meerjarenplan: Op weg naar een kleurrijke theatercommunity 

voor de hele stad. Onze ambities legden we vast in een aantal doelstellingen met groei als gemene 

deler en co-creatie als uitgangspunt – in wisselwerking met docenten en cursisten, met partners in 

de stad en de wereld om ons heen.  

 

Concreet houdt dat in dat we voortdurend investeren in de kwaliteit en de diversiteit van 

het aanbod en de reikwijdte daarvan onder verschillende doelgroepen. Tegelijkertijd 

spannen we ons in voor de professionaliteit en de duurzaamheid van onze organisatie. De 

kernwaarden van Theaterschool Utrecht zijn niet voor niets laagdrempelig, betrokken en 

professioneel. We zijn ambitieus en willen graag vooruit, maar de werkelijkheid is grillig en 

niet altijd plooibaar. We beseffen dat de levendige, kleurrijke, creatieve theatercommunity 

die we voor ogen hebben – een theaterhuis voor de stad – niet van vandaag op morgen te 

realiseren valt.  

 

Toch hebben we nu al belangrijke stappen gezet en zelfs nieuw aanbod weten te 

bewerkstelligen. Zeker, de coronacrisis heeft ons flink dwarsgezeten. Theater is bij uitstek 

een kunstvorm van samenwerken en samenspelen, kortom: van contact. Het gebrek daaraan 

heeft niet alleen docenten en cursisten gehinderd, maar ook de organisatie als geheel. Toch 

lukte het ons steeds weer om er het beste van te maken. Cursussen werden aangepast, er 

ontstonden nieuwe initiatieven, meestal online. 

 

Voor ons is het dan ook een geweldige opsteker dat we nu al meer kinderen, jongeren en 

volwassenen hebben weten te bereiken dan we bij de opstart van Theaterschool Utrecht 

hebben durven dromen. Voor team en docenten is dit gegeven een belangrijke stimulans om 

productief, creatief en optimistisch te blijven. We zijn er trots op dat we tweeënhalf jaar na 

de openstelling kunnen zeggen dat we de grootste theaterschool van de provincie Utrecht 

zijn. 

 

Het afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in de organisatie, in samenspraak met 

het bestuur. De organisatie heeft zich vanaf de start van de theaterschool organisch 

ontwikkeld en was toe aan een nieuwe stap waarin taken en bevoegdheden nader zijn 

verdeeld en gepreciseerd. Dit heeft geleid tot een team met een tweehoofdige leiding, te 
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weten artistiek en zakelijk. Zo’n veranderingsproces vraagt een flinke investering van 

iedereen, maar nu zijn we des te slagvaardiger. Team en medewerkers van Theaterschool 

Utrecht staan te popelen om verder te bouwen aan een levendig, kleurrijk theaterhuis voor 

de stad. 

 

 

Programma 
 
Alles draait om de kwaliteit en omvang van ons programma-aanbod en de mate waarin dat 

aansluit op de wensen en behoeften van onze trouwe en nieuwe cursisten. Het programma 

wordt samengesteld op basis van wat er leeft onder ons publiek, bij docenten en 

samenwerkingspartners.  

Het programma-aanbod van Theaterschool Utrecht is in 2021 verder uitgewerkt, verdiept en 

uitgebreid. Zo zijn de ambities voor de wijken Zuilen en Leidsche Rijn concreet gemaakt, 

waardoor – met succes – een begin kon worden gemaakt met het benaderen en bereiken 

van nieuwe doelgroepen in samenwerking met onze partners. We zijn er trots op dat we 

ondanks de coronabeperkingen meer cursussen en projecten hebben kunnen realiseren en 

meer cursisten hebben weten te bereiken dan waar we op voorhand hadden ingeschat. We 

hebben 148 activiteiten georganiseerd voor ruim 1400 cursisten. De doelstelling van 

minimaal 1100 cursisten is niet alleen ruimschoots overtroffen, ook ten opzichte van 2020 is 

groei verwezenlijkt: het aantal cursisten is met 4,3% gestegen.  

  

We zijn in het bijzonder ingenomen met het Tussenjaar, nieuw in het programma, dat in 

september 2020 van start ging met zestien jongeren. 

 

Door de lockdowns hebben we veel (afsluitende) voorstellingen en lessen moeten 

verplaatsen. Veel daarvan hebben we in de laatste weken voor de zomervakantie kunnen 

inhalen. Dankzij het enthousiasme en de veerkracht van docenten en cursisten konden we 

alsnog mooie voorstellingen bijwonen en bewonderen in gezelschap van een publiek, veelal 

bestaande uit familie en vrienden. Meer dan bij de jeugd hebben we voor de volwassenen 

een aantal cursussen moeten uitstellen. 

 

Facts & figures 

 2020 2021 

cursisten Jeugd en Volwassenen 1.353                     1.414  

contacturen docenten Theaterschool Utrecht 34.058                 36.468  

 

 

Jeugd 
Met doorlopende leerlijnen in het aanbod bieden we kinderen de gelegenheid om door te 
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groeien en zich te blijven ontwikkelen. Vanaf twee jaar kunnen kinderen terecht bij 
Theaterschool Utrecht. Opzet van de peutercursussen – op locaties van Bibliotheek Utrecht 
– is jonge kinderen kennis te laten maken met de magie van verhalen en het lezen te 
stimuleren. Voor oudere kinderen is er steeds passend aanbod dat aansluit bij hun 
belangstelling en leefwereld. In aanvullende cursussen zoals MusicalLAB en Camera Acteren 
kunnen zij zich verder bekwamen. Kinderen die al langer les hebben, kunnen meedoen aan 
de ProductieKlassen. Daar leren ze vanuit verschillende inspiratiebronnen hun eigen ideeën 
vorm te geven op de vloer.  
 

Scholieren en studenten 
Jongeren die op de middelbare school zitten worden uitgedaagd om het 
talentontwikkelingstraject te doorlopen; dat doen zij in Theaterklassen 1, 2, 3 en 4 (van 
starter tot gevorderd). Eventueel kunnen zij na een selectie de Landelijke Oriëntatiecursus 
Theaterscholen (LOT) en de Vooropleiding Theater volgen.  
Voor de LOT en de Vooropleiding trekken we studenten uit heel Nederland aan. We werken 
samen met verschillende hbo-theateropleidingen in het land. Zo krijgt jong talent de kans 
zich in een professionele omgeving te ontwikkelen en voor te bereiden op een 
vervolgopleiding.  
 

Een selectie uit het aanbod van 2021 
We hebben een aantal nieuwe cursussen opgestart, als ook een aantal uitgebreid wegens 
ruime belangstelling bij cursisten: 

• in samenwerking met de gemeente Utrecht konden we in januari een vervolg bieden 
op de online ‘lockdownworkshops’ voor jongeren; dit waren dagworkshops waar 
jongeren zich konden inschrijven op diverse thema’s; 

• onze nieuwe partner Cultuur & School bood  theaterworkshops van Theaterschool 
Utrecht aan op Utrechtse basisscholen, waaronder een workshop over Utrecht 900; 

• in september startte de Vooropleiding met twee klassen in plaats van één klas (23 
studenten) en de LOT met één klas van 15 studenten; 

• Theaterklas 4 (17-19 jaar) speelde de voorstelling ‘De Jeugd van Tegenwoordig’, op 
het grensvlak van theater, film, documentaire en performance. Centraal stond het 
theatrale onderzoek naar verschillende crossovers onder begeleiding van Eva 
Bervoets (performance Toneelacademie Maastricht) en Nelly Patist (ArtEZ student). 

 
  



 
 
 

 
 
 7 

Nieuw: Tussenjaar 
 

In het voorjaar van 2021 hebben we tijdens de lockdown het Tussenjaar ontwikkeld in 
samenwerking met onze docenten en adviseur Thekla Wildekamp. Het initiatief voor een 
Tussenjaar komt voort uit een behoefte bij jongeren die we al langer signaleren: er is een 
toenemend aantal jongeren dat na de middelbare school de tijd wil nemen om tot een 
gedegen keuze voor een vervolgopleiding te komen. 
Het Tussenjaar omvat een breed en afwisselend programma voor jongeren die niet goed 
weten wat ze willen na hun eindexamen of jongeren die in het regulier onderwijs buiten de 
boot vallen. Theaterschool Utrecht geeft hun de gelegenheid een jaar lang te spelen, te 
experimenteren en te leren zonder prestatiedruk. In het Tussenjaar is theater geen doel op 
zichzelf, maar een middel tot zelfreflectie en zelfontplooiing. Het idee is dat de jongeren 
gaandeweg hun eigen kracht en talenten ontdekken, zodat ze vanuit intrinsieke motivatie de 
vervolgstap kunnen maken (naar opleiding, werk, reizen). 
De jongeren volgen niet alleen zogeheten ‘labdagen’ bij docenten in onze studio’s op het 
Domplein, maar ook programma’s bij partners in de stad. Een medewerker van Bibliotheek 
Utrecht vertelt bijvoorbeeld aan de hand van biografieën over drijfveren van beroemde 
mensen. Het Catharijne Convent biedt stageplekken aan. Het programma-aanbod kwam tot 
stand in samenspraak met verschillende partners, docenten, coaches en 
onderwijsvertegenwoordigers. In september 2020 ging het eerste Tussenjaar van start met 
zestien jongeren.  
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Volwassenen 
 

Voor volwassenen hebben we een aanbod van leerlijnen op verschillende niveaus: basis, 
vervolg en verdiepend. Docententeams begeleiden de verschillende leerlijnen zodat 
afstemming, ontwikkeling en kwaliteit worden gewaarborgd. Volwassenen kunnen kiezen uit 
Acteren, Kleinkunst/cabaret, Improviseren en Theatermaken. 
 

Een selectie uit het aanbod van 2021 
Ook hier hebben we een aantal nieuwe cursussen opgestart, als ook een aantal uitgebreid 
wegens ruime belangstelling bij cursisten: 

• Theaterschool Utrecht beschikt voor het eerst over een HUISgezelschap: een hechte 
groep van gevorderde amateurspelers die al meerdere cursussen hebben gevolgd. Zij 
hebben met begeleiding van Lize van Olden hun eerste voorstelling gemaakt en 
gespeeld (in het voorjaar na de lockdown). Het HUISgezelschap vormt een 
toevoeging aan ons stelsel van leerlijnen. 

• Onze docent Frouwke Hendriks heeft de leerlijn Camera Acteren verder uitgewerkt 
zodat die optimaal aansluit op de vraag van onze cursisten die middels de 
evaluatieformulieren zijn teruggekomen; 

• We hebben het online aanbod uitgebreid tijdens de lockdown; online presenteren via 
Zoom, Online TheaterGames en toneelschrijven waren een groot succes. 

• Onder leiding van Thjum Arts, winnaar van het Camarettenfestival, zijn we in 
september 2021 gestart met Stand-up Comedy, een nieuwe leerlijn waarvoor veel 
belangstelling is. 

 

Nieuw: het Prikbord 

Theaterschool Utrecht fungeert als intermediair tussen (professionele) theatermakers en 
amateurspelers. Op onze website hebben we een platform ingericht waar vraag en aanbod 
op het gebied van theater en podiumkunsten samenkomen; een operagezelschap zoekt 
figuranten of een filmproductie zit verlegen om vrijwilligers. Zo geven we onze cursisten (en 
andere Utrechters) de gelegenheid nieuwe ervaringen op te doen. Het prikbord is tot op 
heden succesvol; in november, één maand na de lancering, had het digitale prikbord 748 
bezoekers (19,5%) van de 3824 (100%) unieke website bezoekers. Inmiddels zien we 
herhaalbezoeken van partijen als de Theateralliantie met auditieoproepen voor bijvoorbeeld 
Charlie en de Chocoladefabriek - de Musical. Ook van studenten van de HKU ontvangen we 
regelmatig oproepen voor spelers voor hun afstudeerprojecten, waar verschillende cursisten 
al aan hebben mee gewerkt. Het prikbord is een mooie opstap geworden naar verassende 
samenwerkingen en leerzame ervaringen. 
 

Evaluaties 
Theaterschool Utrecht vindt het belangrijk om feedback te krijgen van cursisten en vraagt 
daar frequent naar. Doorlopende evaluaties helpen ons niet alleen de kwaliteit van de 
cursussen te verbeteren, ze brengen ons ook op ideeën voor aanvullend en nieuw aanbod. 
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Cursisten 
 
Zo divers als ons aanbod is, zo divers zijn onze cursisten. In onze theaterschool is iedereen 
welkom die in aanraking wil komen met theater met welk doel dan ook: voor ontspanning 
en plezier, persoonlijke groei of talentontwikkeling. Op al die verschillende wensen stemmen 
wij ons aanbod af. We werken aan een open theatercommunity waar iedereen zich thuis kan 
voelen. We zetten ons in voor een veilige spelomgeving waar onze cursisten zich vrij voelen 
om zich te uiten en te berde te brengen wat hen bezighoudt. In workshops en voorstellingen 
snijden we de belangrijke thema’s van deze tijd aan. Het theater is bij uitstek een plek waar 
verschillen in kleur, gender, identiteit en fysieke kenmerken niet alleen worden 
geaccepteerd, maar ook worden gewaardeerd en worden gevierd.  
 

Inclusie 
In ons meerjarenplan hebben we het belang van inclusie en diversiteit uiteengezet en we 
hebben vastgesteld dat bewustwording binnen de organisatie prioriteit heeft. We zijn om 
die bewustwording te krijgen gestart met een bijeenkomst onder leiding van docent Jimat 
Pelupessy. Vanwege de coronamaatregelen hebben we hieraan minder kunnen doen dan we 
hadden voorgenomen, amar we hebben de draad intussen weer opgepakt.  
Maar we zitten niet stil. Zo hebben we van de traditionele kerstproductie een sfeervolle 
winterproductie gemaakt. Nieuwe cursisten kunnen sinds kort op het aanmeldingsformulier 
kiezen tussen m/v/x. In de eindvoorstellingen van de studenten van de Vooropleiding was er 
afgelopen jaar alle ruimte voor persoonlijke verhalen rondom identiteit. 

 

Toegankelijkheid 
Laagdrempelige toegang is een belangrijk uitgangspunt voor Theaterschool Utrecht. 
Cursisten kunnen budget van hun U-pas gebruiken en we wijzen de weg naar Jeugdfonds 
Sport en Cultuur. Hier maken we op de website vanzelfsprekend melding van. Ook wijzen we 
op de mogelijkheid om het cursusgeld gespreid in termijnen te voldoen. 
De prijs voor een cursus varieert van € 7,70 tot € 9,90 per lesuur. Dit bedrag sluit aan bij de 
voorwaarden die de Gemeente Utrecht stelt aan gesubsidieerde instellingen. Een 
uitzondering vormt de productiecursus; die is duurder omdat er meer kosten voor decor en 
materiaal worden gemaakt. 

Marketing 
In 2020 hebben we onze website en huisstijl vernieuwd. De doelstelling van onze marketing 
is tweeledig: promotie van het (nieuwe) cursusaanbod en werving gericht op specifieke 
doelgroepen. Zo hebben we in Zuilen uitgebreid geflyerd. In het najaar van 2020 lanceerden 
we een offline campagne in de stad om de naamsbekendheid van Theaterschool Utrecht te 
vergroten.  
Online zijn we wekelijks actief op diverse communicatiekanalen: social media wordt gericht 
ingezet om specifieke doelgroepen te bereiken. Ook zijn we in 2021 gestart met een 
Linkedin-pagina om met name bij Utrechtse partners in het vizier te komen.  
In 2021 hebben deze verschillende inspanningen geleid tot groei van het aantal cursisten, 
een groter bereik van nieuwe doelgroepen en een grotere naamsbekendheid.  
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Promotie Tussenjaar – Buitenreclame 2021 
 

 
Leerlingen spelen mee met de voorstelling 𝗧𝗿𝗼𝗷𝗮𝗻 𝗪𝗮𝗿혀 van HNTjong in Stadsschouwburg Utrecht 
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Samenwerkingspartners  
 
Theaterschool Utrecht werkt samen met diverse partners in het centrum en daarbuiten. 
Juist in de samenwerking met en de kruisbestuiving tussen verschillende organisaties en 
instellingen creëren we meerwaarde, inhoudelijk en maatschappelijk. We versterken zo niet 
alleen de keten van talentontwikkeling, maar bewerkstelligen ook meer variatie in het 
aanbod. 
 
Door corona konden een aantal projecten niet doorgaan of ze kregen een andere vorm. Zo 
moesten we het Regionaal Festival Jongeren opnieuw cancelen. Het festival voor 
jeugdtheaterorganisaties in de regio, in samenwerking met Kunstenhuis de Bilt en JTS aan de 
Slinger in Houten, staat al een paar jaar op de rol. We hopen dat het in 2022 wel kan 
doorgaan. 
 
 

 
Theater na de Dam, voordeurvoorstellingen gespeeld door jongeren van Theaterschool Utrecht door heel de stad 
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Voorbeelden van projecten met partners in 2021: 

• X11 Media en Vormgeving 
We organiseerden tientallen theaterworkshops voor de scholieren van X11, onder 
meer voor het lockdownfestival van X11 en voor de derdejaars voor het vak Engels. 

• Kunstbende 
Met onze cursus TheaterWerkPlaats stimuleren we jongeren hun creatieve talenten 
in te zetten bij de Kunstbende. De cursus bestond afgelopen jaar noodgedwongen uit 
een aantal coachingmomenten via Zoom. De jongeren krijgen een herkansing in 
2022. 

• Cultuur & School 
We ontwikkelden zoals elk jaar aanbod voor het primair onderwijs op het platform 
van Cultuur en School. 

• DOMunder  
Op 18 december 2021 speelde de voorstelling ‘STORM’. Het maken van STORM 
begon met een bezoek aan de DOMunder, waar we 2000 jaar geschiedenis bekeken 
en ons afvroegen wat er over 2000 jaar van ons zal worden opgegraven.  

• Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
De samenwerking met de HKU – sinds september 2019 – bestaat vooral uit 
uitwisseling van cursisten, studenten, stagiaires en docenten. Theaterschool Utrecht 
biedt stageplekken voor HKU-studenten, deelnemers aan de Vooropleiding spelen in 
afstudeerprojecten van HKU-studenten   

• Bibliotheek Utrecht 
De samenwerking is breed en vruchtbaar. We bieden jaarlijkse cursussen 
Toneelspelen voor Peuters aan in Leidsche Rijn en in de nieuwe bibliotheek op de 
Neude. In de bibliotheek in Zuilen speelde de ProductieKlas uit Zuilen hun 
voorstelling. Voor het Tussenjaar ontwikkelde Bibliotheek Utrecht een LAB. 

• Theater Na de Dam 
Door corona ging de traditionele voorstelling in het kader van de landelijke 
theatermanifestatie op 4 mei voor het tweede jaar niet door. De manifestatie in het 
teken van de Nationale Dodenherdenking beleefde toch een succesvolle editie met 
bijzondere voordeurvoorstellingen. Theaterschool Utrecht werkt voor Theater na de 
Dam samen met Bibliotheek Utrecht. 

• ZIMIHC  
Met ZIMIHC organiseren we het Theatercafé: terugkerende netwerkbijeenkomsten 
met een breed scala aan deelnemers uit het amateurtheaterveld uit de gemeente en 
provincie Utrecht. ZIMIHC Zuilen is de locatie voor onze ProductieKlas Zuilen. 

• Emigratie Generatie: de verhalen van emigratie-ouderen vormen een grote 
inspiratiebron voor de voorstellingen van onze cursisten. De ProductieKlas in Zuilen 
maakte er dankbaar gebruik van. 

• MBO Creative College 
Met het Creative College hebben we een module voor het Tussenjaar ontwikkeld. 
Derdejaars van het mbo maakten met onze studenten van het Tussenjaar een 
afstudeervoorstelling. Zij speelden voorstellingen op het Creative College in 
Overvecht.  

• Podium Sprits 
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We verzorgen randprogramma’s bij jeugdvoorstellingen van Podium Sprits in Zimihc 
Zuilen.  

• Brede School Utrecht 
We geven cursussen aan kinderen bij Brede School ’t Zand in Leidsche Rijn. 
 

 

De Jeugd van Tegenwoordig, Theaterklas 4 
 

 

 
Voorstelling STORM, december 2021 
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Nieuw: TRY OUT NAU 
Op initiatief van Theaterschool Utrecht vond op zaterdag 11 september 2021 de eerste Try 
Out NAU plaats. Tien Utrechtse amateurkunstinstellingen sloegen de handen ineen voor een 
dag vol gratis proeflessen theater, dans en muziek voor alle leeftijden. Try out NAU wordt 
georganiseerd door het Netwerk Amateurkunsteducatie Utrecht, dat bestaat uit: Dans 
Atelier 42, Danscentrum Utrecht, De Dirigentenwerkplaats Utrecht, De Utrechtse 
Muziekschool, Kunstkasteel (Muziek in de Wijk), Muziek voor ieder Kind, Muziqu, Sesar 
Toneel, Theaterschool Utrecht en Vocal Arts Academy. 
Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt. Gesubsidieerde 
scholen op diverse locaties in Utrecht openen hun deuren met een divers en aanlokkelijk 
programma: van proeflessen voor ‘boys class’-ballet tot moderne dans voor volwassenen, 
van toneellessen tot ‘Maak je eigen studio-opname’.  

 
 

Organisatie 
 
Het afgelopen jaar hebben we ons extra ingespannen voor de inrichting van de organisatie. 

Theaterschool Utrecht is een organisatie in ontwikkeling en is van een startende organisatie 

nu in de volgende (groei)fase beland. Tijdens dit proces vroeg bovendien de coronacrisis  de 

nodige flexibiliteit en aanpassingsvermogen, net als de ontwikkelingen ten aanzien van de 

samenwerking met de partners in het pand. 

We gingen van een platte organisatiestructuur naar een toekomstbestendig model met een 

tweehoofdige directie. We hechten aan een duidelijke taakopvatting en onderkennen het 

belang van transparantie en een veilige omgeving voor werknemers en cursisten. In 

samenspraak met het bestuur is de basis gelegd voor een heldere constructie waarin de 

directie verantwoordelijk is voor de gang van zaken en rekenschap aflegt bij het bestuur. Per 

1 januari 2022 bestaat de directie uit Hannah Ebbinge, zakelijk leider, en Arieke Luikinga, 

artistiek leider. Voorheen werkten we met twee artistiek leiders: een voor het aanbod voor 

volwassenen en een voor het aanbod voor kinderen en jongeren.  

 

In 2021 bestond het team van de theaterschool Utrecht uit: Arieke Luikinga (artistiek leider 

jeugd), Wilfred Hermkens (artistiek leider volwassenen), Hannah Ebbinge (zakelijk leider) en 

Monica Benjaminse (programmacoördinator). Voor marketing en communicatie zijn Wessel 

Spoelder en Zoë van der Scheer (per september 2021) op zzp-basis aangetrokken. 

Voor de medewerkers in vaste dienst wordt het functiebouwwerk en de salarisschalen van 

de CAO Cultuureducatie gehanteerd. 

 

Theaterschool Utrecht werkt op zzp-basis met 52 docenten, die het gezicht van de school 

zijn. Zij worden actief betrokken bij het vormgeven van het aanbod. De kwaliteit van het 

onderwijs staat voorop; de docenten van Theaterschool Utrecht hebben minimaal een hbo-

opleiding Theater afgerond. Het team bestaat uit net afgestudeerde talenten en 
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doorgewinterde vakdocenten. Ons beloningssysteem is consequent en gelijk voor iedereen: 

docenten krijgen een honorarium van € 41,00 per lesuur (exclusief btw) en € 28,70 per 

taakuur (exclusief btw), jaarlijks te indexeren. Wanneer docenten lesgeven aan kinderen 

moet de docent in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 

Theaterschool Utrecht is een erkend leerbedrijf, aangesloten bij SBB/Calibris. Door 

studenten te helpen opleiden leveren we een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het 

vakmanschap. 

 

Nieuw: aanstelling vertrouwenspersoon 

Sinds 1 november 2021 heeft Theaterschool Utrecht een vertrouwenspersoon. Annemarie 

Postma is aangesteld als vertrouwenspersoon voor cursisten (en hun ouders), docenten en 

andere medewerkers. Zij is aanspreekpunt voor kwesties rondom ongewenste 

omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en agressie.  

 

Code Cultural Governance, Fair Practice & Inclusie 

Theaterschool Utrecht heeft een bestuursmodel en hanteert de Governance Code Cultuur 

als instrument voor goed bestuur en goed toezicht. Het huidige bestuur is sinds september 

2020 in functie. Alle medewerkers van Theaterschool Utrecht worden in overeenstemming 

met de Fair Practice Code beloond volgens CAO Kunsteducatie. Onze docenten, allen zzp’ers, 

ontvangen hetzelfde uurtarief en worden jaarlijks geïndexeerd. 

We onderschrijven de Code Diversiteit & Inclusie van harte, maar moeten ook erkennen dat 

het veranderingsproces (gericht op de vier P’s: Programma, Personeel, Publiek en Partners) 

nog een aandachtsgebied is.  

In 2021 hebben we de focus gelegd op een inclusief programma. Dit houdt in dat 

maatschappelijke thema's zoals genderdiversity en LHBTQ+-community meer dan 

gemiddelde aandacht kregen tijdens de eindvoorstellingen van de diverse cursussen. Ook 

namen we deel aan stadsbrede initiatieven waarbij inclusie hoog op de agenda staat, zoals 

PACT Utrecht. 

 

Huisvesting 

Theaterschool Utrecht is een van de vier organisaties die zijn gehuisvest op Domplein 4. De 

andere zijn: Danscentrum Utrecht, De Utrechtse Muziekschool en DOMunder. De 

hoofdgebruikers hebben op 31 december 2021 de Vereniging DOMUS in het leven 

geroepen. De vereniging zet zich in voor de voortzetting van Domplein 4 als centrale plek 

voor amateurkunsteducatie en erfgoed in de stad.  
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Coronamaatregelen  

In verband met de aanpassingen die we hebben moeten doen op het aanbod, hebben we de 

financiële situatie goed in de gaten gehouden en geprobeerd op basis van diverse scenario’s 

één en ander door te rekenen. Per scenario (impact 'licht-midden-zwaar') hebben we 

gekeken naar het financiële uithoudingsvermogen van de organisatie, de vormgeving van de 

lessen in het huidige seizoen en de al dan niet gehele of gedeeltelijke openstelling van 

Domplein 4. Veranderende interpretaties in de lokale en regionale noodverordeningen 

maakten besluitvorming soms ingewikkeld, des te meer omdat die in samenspraak met de 

verschillende bewoners van het pand tot stand kwam. We hebben de risico’s zoveel mogelijk 

weten te spreiden door het aanbod online door te laten lopen en niet te annuleren. 

Aangezien onze omzet onder de 20%-norm bleef hebben we ook in 2021 geen aanspraak 

hoeven te maken op overbruggingsgelden.  

 

Verhuuractiviteiten 

In 2021 hebben we een verhuurtak op poten gezet.  We hebben ons enerzijds gericht op 

grote partners zoals HKU, Tweetakt en X11 en anderzijds op lokale makers (zoals Theater 

Oester) die behoefte hebben aan repetitie-/ en presentatieruimte. Onze inspanningen 

hebben geleid tot een groei in het aantal aanvragen voor verhuringen; we gaan ons best 

doen deze tendens in 2022 door te zetten, met name naar de Theaterzaal is veel vraag. 

Verhuur is meer dan alleen een middel om extra inkomsten te generen. In de samenwerking 

met partners in de stad is de beschikbaarheid van repetitie-/ en presentatieruimte van grote 

toegevoegde waarde.  

 

 

Bestuur 

Het bestuur van Theaterschool Utrecht bestaat uit: 
 

• Voorzitter: Paul Adriaanse (toegetreden in 2020) 

Paul Adriaanse is directeur Onderwijs voor Professionals Binnenstad aan de 

Universiteit Utrecht. Hij is ook programmadirecteur van LinC (Leiderschap in Cultuur), 

een leiderschapsprogramma voor professionals in de cultuursector van de UU.  

• Secretaris: Sofie Bienert (toegetreden in 2020) 

Sinds ruim 10 jaar is Sofie Bienert als partner verbonden aan LVWB Fundraising en 

werkt ze als adviseur, interimmanager en trainer voor opdrachtgevers uit vooral de 

cultuur- en zorgsector.  
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• Penningmeester: Carola van der Sluijs (toegetreden in 2020) 

Carola heeft een eigen administratiekantoor (Cijfers voor Elkaar) met veel klanten uit 

de culturele sector.  

• Paula van den Elsen (toegetreden in 2021) 

Paula is eindredacteur van cultuurprogramma’s en documentaires (tv, radio, online) 

bij de VPRO. Zij maakt programma’s over theater, literatuur, muziek, film en 

maatschappelijke thema’s.  

 

In 2022 zal het bestuur worden aangevuld met twee leden om de benodigde 

deskundigheden, vaardigheden en diversiteit binnen het bestuur te waarborgen. 

 

 
Tussenjaar 2021-2022 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s gemaakt door Wessel Spoelder 
















































