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IJburg groeit en Jeugdtheaterschool TIJ groeit mee. IJburg is de meest kinderrijke wijk van 
Nederland met een unieke Jeugdtheaterschool die op eigen kracht, vanuit de wijk is 
gerealiseerd.  
 
 

 
 
 
Voor u ligt het jaarlijkse inhoudelijk verslag van de activiteiten van Jeugdtheaterschool TIJ 
(Theatraal IJburg). Dit verslag dient ter verantwoording van de ontvangen cultuursubsidie 
van Stadsdeel Oost voor de buitenschoolse cultuureducatie en voor de centrale stad 
Amsterdam voor de binnenschoolse cultuureducatie van Jeugdtheaterschool TIJ .  
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1. Activiteiten 
Wij bieden theater- dans- en musicallessen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. 
Wanneer de eigen creativiteit en fantasie van jongs af aan wordt gestimuleerd in spel hebben zij hier 
hun leven lang profijt van. Leerlingen die ooit op zeer jonge leeftijd bij ons hun eerste lessen volgden, 
zien wij zich ontwikkelen in hun spel.  
 
Al onze lessen worden gegeven naar: leeftijd, ontwikkeling en ervaring in de vorm van klassen of 
cursussen. In de theater- en musicalklassen werken onze vakdocenten volgens onze leerlijn toe naar 
een jaarlijkse slotvoorstelling in een grote theaterzaal. De cursussen zijn ter oriëntatie en/of 
verdieping van diverse theaterdisciplines zonder nadruk op het eindproduct. Na ieder cursusblok is 
er een open les en/of presentatie voor ouders en vriendjes. 
 

1.1. Na-schoolse cultuureducatie  
 
Kinderen van 4 tot 8 jaar 
De jongste kinderen van 4-8 jaar zijn onderverdeeld in twee verschillende leeftijdsgroepen; 4-6 jaar 
en 6-8 jaar. Deze groepen presenteren nog in intieme setting voor alleen ouders, familie en 
vriendjes. Deze presentatiemomenten noemen wij open lessen. Wij organiseren deze open lessen 
om de ontwikkeling van de belevingswereld en fantasie van het kind aan de ouders te laten zien. Dit 
geeft de ouders de mogelijkheid in te spelen op deze ontwikkelingen. Door de open lessen 
toegankelijk te maken voor vriendjes en vriendinnetjes krijgen we meer inschrijvingen. 
 
Voor de allerjongsten bieden wij cursussen aan van 10 lessen per blok, ter kennismaking voor ouders 
en jonge kinderen. In Kleutertheater en de Proeftuin ligt het accent op spel, dans, beweging, ritme en 
samenspelen. Er worden verschillende muziekgenres gebruikt (van klassiek tot pop) ter 
ondersteuning van het spel en de fantasiebeleving van deze jonge kinderen.  

Kleuters 4-6 jaar  

Bij de cursus Kleutertheater staat de eigen 
en unieke fantasiebeleving van de kleuter 
centraal. Deze rijke fantasiebeleving is de 
leidraad in spel met ritme, beweging, 
sprookjes, circus en liedjes. In de vorm van 
geleide fantasie worden sprookjes en 
verhalen aangeboden, waarin de kleuters 
hun eigen unieke verhalen en fantasieën 
spelenderwijs toevoegen. De leerlingen 
spelen samen met de theaterdocenten in 
de vorm van vertel- en meespeeltheater. 
 

Dit jaar zijn er 4 kleutertheatercursussen aangeboden met als thema’s circus, sprookjes en reizen. 
We hadden 35 leerlingen in deze leeftijdscategorie. Via deze link kunt u compilaties van de open 
lessen bekijken. 

https://youtu.be/r3B5XpqfX9Q?list=PLm7OJ5lamNAFiSqeVLyoC0K-yzkYU2rJ_
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Kinderen 6-8 jaar  

Bij de cursus De Proeftuin staan de zintuigelijke-, fysieke- 
en de fantasiebeleving centraal. Het ‘proeven aan’ en op 
een speelse manier kennismaken met verschillende 
theaterdisciplines, zoals toneel, clowning, mime, dans, 
zang en muziek. De beginselen van leren samenspelen; 
door te leren naar elkaar te kijken, te luisteren en te 
genieten. Het spelplezier en het ontdekken van de 
verschillende vormen van theater staan centraal en er 
wordt een begin gemaakt met het leren en onthouden van 
korte tekstjes. Aan het einde van ieder cursusblok is er een 
presentatie en open les voor familie en vriendjes.   

 
Dit jaar hebben wij  zijn er 3 proeftuincursussen aangeboden. We hadden 33 leerlingen in deze 
leeftijdscategorie. Via deze link kunt u compilaties van de open lessen bekijken. 
 
Kinderen en jongeren van 8 tot 16 jaar 
De leerlingen van de musical- en theaterklassen zijn tussen de 8 en 16 jaar en onderverdeeld in drie 
verschillende leeftijdsgroepen; 8-10 jaar, 10-12 jaar en 12-16 jaar. Dit onderscheid is gemaakt om de 
leerlingen gelijke kansen in hun ontwikkeling te bieden, een jongere van 14 heeft andere 
mogelijkheden dan een kind van 8 jaar. Dat kan er in een voorstellingssituatie voor zorgen dat de 
leerling op leeftijd wordt uitgesloten voor bepaalde rollen en wordt afgeremd in zijn 
spelontwikkelingen. Door met leeftijdsgroepen te werken bieden wij onze spelers al op jonge leeftijd 
de uitdaging van het ontdekken van alle facetten van het spel waardoor de spelontwikkeling 
versnelt.  
 
We maken gebruik van een doorlopende leerlijn vanaf 8 t/m 12 jaar, die oploopt naar de 
Theaterwerkplaats (12 tot 16 jaar). De theaterklassen bestaan uit 2 blokken per jaar. In het 1e blok 
bieden wij de basisprincipes van toneelspelen, afgestemd naar leeftijden en ontwikkeling. 
Stemgebruik, samenspel, improviseren, teksten lezen,  scenes maken, het transformeren naar 
personages: alles komt aan bod. In het 2e blok werken we toe naar een voorstelling in het theater. 
De klassen beslaan 2 schooljaren; door naast de lange leerlijn per klas een 1e en 2e leerlijn te 
gebruiken kunnen wij de leerling meer diepgang bieden in zijn/haar ontwikkeling. 

 

Kinderen 8-10 jaar  

In de Theaterklas II wordt er naast spelplezier, lef en samenspel 
gewerkt aan personages, scènes, tekst en improvisatie. Met 
veel aandacht voor beweging/dans/mime, stem/zang en 
vormgeving. Rond het 8e en 9e levensjaar is er meer zelfreflectie 
waardoor in spel en samenwerking er meer ruimte komt om 
kritiek te durven geven en te ontvangen. Het inlevingsvermogen 
wordt gestimuleerd door middel van transformatie en 
personageontwikkeling. De leerlingen zetten een verhaallijn op 
door het zelf ontwikkelen van scènes. Vanuit hun eigen verhaal 
wordt er gewerkt naar een slotvoorstelling, getransformeerd 
naar spel en heldere mise- en- scenes.   
 
In Musicalklas II dans- en zangtechniek, samenspel, improvisatie, korte teksten en personages. In het 
2e blok speelt het leren presenteren een grotere rol, er wordt toegewerkt naar een slotvoorstelling in 
de theaterzaal. Scripts en muziek worden speciaal voor onze leerlingen op maat herschreven en 
aangepast naar leeftijden en ervaring. 
 
Dit jaar zijn er 6 klassen II  aangeboden, met 73 leerlingen in deze leeftijdscategorie. Via deze link 
kunt u compilaties van de open lessen en voorstellingen bekijken. En via deze link de totale 
registraties van de voorstellingen in de OBA. 

https://youtu.be/u-rdNXAePac?list=PLm7OJ5lamNAGKIk0qOptfeI0kFOFH4Ajz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm7OJ5lamNAH2UXT8Um1zdM3d5t_g6PeR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm7OJ5lamNAGGccOJ8mIGvi4Fswy09xXa
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Kinderen 10-12 jaar  

Binnen Theaterklas III is de zelfreflectie is gegroeid en begint het echte acteren meer vorm te 
krijgen. De leerlingen leren te transformeren, timen en de beginselen van abstraheren. Het 
ontwikkelen van scènes in verschillende speelstijlen, werken vanuit improvisatie waarbij het 
probleem oplossend vermogen wordt aangesproken.  
Er is aandacht voor de open houding; binnen scènes situaties te accepteren en daarop in te spelen. 
Aan het eind van een lesblok werken de leerlingen toe naar de slotpresentatie of voorstelling en 
nemen hiermee meer verantwoordelijkheid voor het leren van teksten en onthouden van mise-en-
scene. In Musicalklas III wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan dans- en zangtechniek, 
acteren en presenteren, improvisatie, ensemble, ritme & beweging.  In het 2e blok wordt  toegewerkt 
naar een slotvoorstelling in de theaterzaal en speelt naast zang, dans en samenspel, het acteren en 
timing een grote rol. Vanaf de leeftijd van 10 jaar typecasten onze docenten de leerlingen, zodat zij 
zich nog meer kunnen verdiepen in hun personage. Scripts en muziek worden speciaal voor onze 
leerlingen (naar personages) op maat herschreven en aangepast naar leeftijden en ervaring. 
 
Dit jaar zijn er 6 klassen III aangeboden, met 72 leerlingen in deze leeftijdscategorie. Via deze link 
kunt u compilaties van de open lessen en voorstellingen bekijken. En via deze link de totale 
registraties van de voorstellingen in de OBA. 

 

Jongeren 12-16 jaar  

In de Theaterwerkplaats ligt de nadruk op 
creëren en het makerschap. In dit proces 
staat de autonomie van de jongere centraal, 
de verandering in het lijf, school, liefde, 
empathie, moraal en vriendschappen zijn 
belangrijke onderwerpen. De jongeren 
werken met deze thema’s en door acteren en 
filosoferen creëren wij de ruimte om deze 
veranderingen te onderzoeken, tastbaar te 
maken en betekenis te geven. Door actuele 
onderwerpen te theatraliseren ontstaat er 
een unieke vorm om hun stem over te 

brengen aan een groter publiek, in het laatste blok werken de jongeren toe naar een slotvoorstelling 
waarbij de inhoud door henzelf is aangereikt. De theaterwerkplaats is hernoemd naar de 
Productieklas. 
 
Dit jaar hebben zijn er wij 3 productieklassen aangeboden, met 23 leerlingen in deze 
leeftijdscategorie. Via deze link kunt u compilaties van de open lessen en voorstellingen bekijken. En 
via deze link de totale registraties van de voorstellingen in de OBA. 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm7OJ5lamNAHysM72qjatRd9kWinciULD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm7OJ5lamNAGGccOJ8mIGvi4Fswy09xXa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm7OJ5lamNAG7r2gTaTmWkS0XsOHXrVbY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm7OJ5lamNAGGccOJ8mIGvi4Fswy09xXa
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Leeftijd overstijgend 

In de Theater- en Musicalclub kunnen leerlingen van 8 tot 12 jaar zich oriënteren en bieden wij 
inspiratiebronnen uit verschillende theaterdisciplines. Centraal staat het kennismaken met acteren, 
dansen, zingen,  muziek, script schrijven en leren presenteren. Na afloop kunnen de leerlingen 
doorstromen naar een theaterklas of musicalklas. Deze oriëntatie cursussen eindigen met open 
lessen en presentaties voor ouders en vrienden. Deze cursussen hebben zich geëvalueerd naar de 
TM-combiclub ( 8-12 jaar) en TM-juniorclub ( 6-8 jaar), waarbij TM staat voor Theater en Musical. In 
deze periode namen in verschillende vormen 71 leerlingen deel. Van deze leerlingen kwam een 
gedeelte via de BSO Creart waarmee wij een samenwerking zijn gestart. Via deze link kunt u de 
compilaties van de verschillende presentaties bekijken. 
 
In de vakantie was er de Mei-vakantiemusical waar kinderen van 8 tot 12 jaar in korte tijd een 
minimusical maakten. De leerlingen gaven een spetterende presentatie van Highschool Musical in 
onze eigen locatie voor ouders, familie en vrienden.  Dit jaar deden er 9 leerlingen mee. 
 
In mei presenteerden 38 leerlingen van de musicalklas een showcase van Cyrano de Bergerac op het 
Open Haven Festival, hier kwam veel publiek op af. We hebben gedurende de dag twee presentaties 
gedaan. Naar schatting waren er circa 150 mensen die  actief  naar onze leerlingen keken. 
 
Samen met haar docenten heeft Jeugdtheaterschool TIJ ‘De Nieuweling’ geproduceerd voor de BIS. 
Deze voorstelling had zijn try-out tijdens het festival Voor De Wind waarbij 12 kinderen meededen. 
Onder het kopje BIS leest u meer over deze voorstelling. 
 
Dit jaar hebben wij voor het eerst een heuse 
Summerschool georganiseerd. Een hele week 
gingen 2 groepen leerlingen aan de slag op het 
strand van BLIJburg. Hier maakten zij twee 
locatievoorstellingen. In totaal deden er 31 
leerlingen mee aan de Summerschool. 
 
Voor Sint op IJburg heeft Jeugdtheaterschool TIJ 
een interactieve voorstelling geproduceerd op de 
pakjesboot van sinterklaas. Deelnemers konden een 
workshop volgen in het ruim van het schip, samen 
met de klungelpiet. Gedurende de interactieve 
voorstelling hielpen de kinderen klungelpiet 
minder klungelig te worden. In totaal hebben 
er 88 kinderen deelgenomen aan de 
interactieve voorstelling en is deze 3 keer 
gespeeld. 
 
Ook voor de Kerstviering van 2016 werd Jeugdtheaterschool TIJ weer gevraagd om een kerstkoor te 
vormen en te presenteren tijdens de viering. Uiteindelijk heeft een koor van 15 leerlingen voor 
ongeveer 500 mensen mogen presenteren. 
 
Via deze link kunt u compilaties van de bovenstaande projecten en evenementen bekijken.  
 

Buiten de Jeugdtheaterschool 

In april 2016 hebben wij onze Brochure BUS genaamd ‘TIJ na school’ ontwikkeld en gepresenteerd 
aan onze partners.  Ons aanbod is zeer uitgebreid en er zijn langdurige samenwerkingen met 6 
partijen in het naschoolse veld, denk aan BSO’s en scholen.  Hier hebben we een breed aanbod 
gedaan van theater, muziek, circus, dans en beeldend tot yoga. In totaal hebben 2647 leerlingen 
onze workshopreeksen in de vrije tijd buiten onze jeugdtheaterschool gevolgd. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm7OJ5lamNAG4mz6A20ennmllTdgy9dbg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm7OJ5lamNAHG-1HioHns8kwEPY-TBUQo


Theatraal IJburg- Ed Pelsterpark 8- 1087 EJ Amsterdam www.jeugdtheaterschooltij.nl  8 

Voorstellingen 
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1.2. Binnenschoolse cultuureducatie  
In 2016 zijn we hard bezig geweest om onze positie in de binnenschoolse cultuureducatie terug te 
winnen. Deze positie waren wij helaas verloren door de beleidswijzigingen en bezuinigingen. Er was 
geen subsidie meer voor binnenschoolse educatie in 2015 en er werd gekort op de subsidie voor 
onze jeugdtheaterschool. We moesten hierdoor harde keuzes maken. In 2016 ontvingen wij een 
impuls van de centrale stad om juist onze kracht in binnenschoolse cultuureducatie weer op te laten 
bloeien.  
 
Wij zien het als onze missie om in de meest kinderrijke wijk van West- Europa onze 10 bassischolen 
van een stevige cultuur educatieve basis te voorzien. Van deze IJburgse scholen zijn er al 4 bereikt. 
Als ingang voor de scholen hebben wij zoveel mogelijk samengewerkt met Mocca door het 
aanbieden van Leerlijnenlabs. 
 
In de prognose naar de centrale stad gaven wij aan 885 leerlingen te gaan bereiken. Wij hebben een 
aantal van 760 leerlingen gehaald. Dit is te wijten aan het verzetten van de activiteiten van de 
bovenbouw van de Poseidon (225 leerlingen) naar januari 2017, deze beslissing is genomen n.a.v. het 
rooster van de school en onze eigen bezetting. Naast 760 leerlingen hebben we 56 PO-docenten 
actief kennis laten maken met cultuureducatie door coaching en inspiratiebijeenkomsten. 

Peetersschool  
Door de Peetersschool zijn wij gevraagd om een traject op maat aan te bieden met basislessen 
drama aan 6 groepen, met als extra functie het aanleren van meer vaardigheden aan de 
schooldocent. ( 86 leerlingen en 1 docent) 
 
Later in het jaar gaven wij de docent van groep 8 en de leerlingen van groep 8 2 dagen extra coaching 
gegeven met zang en dans lessen en mise-en-scene. (29 leerlingen en 1 docent) 

Eloutschool 
Op de Eloutschool hebben wij met 27 leerlingen van groep 8 hun eindmusical gemaakt. In deze 
musical was er veel ruimte voor de eigen verhalen van de leerlingen. 

De Poseidon & IKC Zeeburgereiland 
Voor deze twee IJburge scholen zijn we met het leerlijnlab van MOCCA gestart met een leerlijn 
theater en media. Dit is een groot project met een doorlopende leerlijn van de kleuterklas tot groep 
8 met de insteek deze leerlijn gedurende de gehele leer loopbaan van de leerling te vervolgen. Op de 
Poseidon bereikten wij 225 leerlingen in de eerste helft van het project en op het IKC 
Zeeburgereiland 140 leerlingen. Naar aanleiding van dit project zijn er met alle docenten van beide 
scholen inspiratiebijeenkomsten gehouden waarmee we in totaal 30 docenten kennis lieten maken 
met de cultuureducatie die hun leerlingen gingen ervaren. 
 
Een indruk van de uitkomsten kunt u krijgen door via deze link de stop-motions van de kleuters te 
bekijken. i.v.m. privacy van de leerlingen kunnen we helaas geen andere beelden publiceren. 

Laterna Magica 
Met Laterna Magica ontwikkelen wij met behulp van het leerlijn lab de ‘Toolkit Theater Maken’. Deze 
unieke toolkit is een  op maat gemaakte handleiding voor zowel kleine groepjes leerlingen als de 
leerkracht. In 8 lessen begeleidt de toolkit naar een presentabele scene. Er heeft een groep van 120 
leerlingen gewerkt met deze toolkit onder leiding van een vakdocent van TIJ. 

Coproductie ‘de Nieuweling ‘ 
Voor de BIS heeft Jeugdtheaterschool TIJ samen met haar docenten een interactieve voorstelling 
ontwikkeld die in 2017 kan worden geboekt op scholen. 
 
 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm7OJ5lamNAFin4e2n7K_l5g-_wI6IbGs


2. Ontwikkelingen 2016  

2.1. Bereik; leerling- en publieksaantallen 

Aanbod, aantal leerlingen en publieksaantallen. 

 2.1.1 NAS                  

 
    

januari t/m juni 
2016                 

juli t/m december 
2016     

  leerlingen leerlingen leerlingen publiek publiek publiek publiek     leerlingen publiek 

  blok 2 blok 3 totaal blok 2 blok 3 OBA totaal     totaal totaal 

kleuters wo 8 12 20 24 46 - 70   Summerschool 31 125 

kleuters zat 8 - 8 24 - - 24   TM Juniorclub 7 20 

proeftuin 15 10 25 45 44 - 89   TM Combiclub 6 16 

theaterclub 13 0 13 42 - - 42   Musicalklas w2 5 13 

musicalclub 1 14 10 24 42 34 - 76   Musicalklas w3 10 25 

musicalclub 2 - 12 12 - 44 - 44   Theaterklas 3a 9 22 

combiclub - 9 9 - 46 - 46   Theaterklas 3b 11 27 

musical woe 19 - 19 40 - 90 130   Productieklasb 6 10 

musical do 13 - 13 48 - 90 138   Productieklasa 8 11 

musical do 16 - 16 48 - 90 138   Musicalklas d2 6 15 

theaterklas 2 14 - 14 42 - 90 132   Musicalklas d3 15 37 

theaterklas 3 14 - 14 42 - 90 132   Kleutertheater  7 17 

theaterwerkplaats 9 - 9 28 - 90 118   De Proeftuin 8 20 

de nieuweling - 12 12 - 32 - 32   Kerstkoor 15 500 

Open Havenfestival - 38 38 - 125 - 125   Intocht sinterklaas 88 88 

mei musical - 9 9 - 46 - 46     232 946 

      255       1382   
   

Totalen NAS 

487 2328 



2.1.2 BUS           

 
        

januari t/m juni 2016 
      

juli t/m december 2016 
    

leerlingen publiek   leerlingen publiek 

totaal totaal   totaal totaal 

muziekles de nieuwe kring 200 0   circustheater Kidsplanet 15 45 

circustheater  laterna magica 30 45   capoeira Kidsplanet 15 45 

rap/muziek kidsart 12 25   dans Kidsplanet 15 45 

stop motion/poetry 
slam/kunstenmakers 

de nieuwe kring 45 
65   yoga 

Kidsplanet 15 
45 

muziekles de nieuwe kring 200 0   superhelden Laterna Magica 15 30 

musical de nieuwe kring 16 32   goochelen Laterna Magica 15 30 

dans en zang kidsplanet 24 0   stop motion Nieuwe Kring 30 40 

muziekles de nieuwe kring 200 0   muziekles Nieuwe Kring 1000 600 

kleuterdans frankendael 14 20   berenjacht Noorderbreedte 15 35 

muziekles de nieuwe kring 200 0   animatie Noorderbreedte 30 52 

circus en akrobatiek laterna magica 30 73   streetdance Frankendael 15 35 

kunstenmakers/hiphop kidsplanet 24 0   kleuterdans Frankendael 15 35 

muziekles de nieuwe kring 200 0   musical Nieuwe Kring 15 35 

musical de nieuwe kring 16 38   project runway Nieuwe Kring 11 25 

muziekles de nieuwe kring 200 0           

invalles vrijdagmiddag de nieuwe kring 15 0           

   
1426 298   

   
1221 1097 

Totalen BUS 

2647 1395 
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2.1.3 BIS       

 
    

januari t/m juni 2016       juli t/m december 2016     

  leerlingen publiek     leerlingen publiek 

  totaal totaal     totaal totaal 

Eloutschool, groep 8 musical 27 250   De Poseidon 225 1050 

Zuiderzeeschool, Kleuters 
sprookjestheater 75 160   Laterna Magica 120 500 

Zuiderzeeschool, groep 8 musicals 58 440   IKC Zeeburgereiland 140 490 

Peetersschool, groep 3, 5, 7 dramalessen 86 580         

Peetersschool, groep 8 musical coaching 29 265         

  275 1695     485 2040 

Totalen BIS 

760 3735 

 



 

c. Analyse  
In 2016 volgden 487 leerlingen de cursussen, Theater- en Musicalklassen, presentatieklas, 
interactief theater en workshops, een stijging van 16% over 2015. We merken dat er meer 
balans komt in de aantallen op leeftijd; 110 van onze leerlingen zijn tussen de vier en acht 
jaar, 188 van onze leerlingen zitten in het middensegment (acht tot tien jaar) en 101 
leerlingen zijn ouder dan tien jaar. De leerlingen die meededen aan de workshops tijdens de 
intocht van sinterklaas (88) zijn niet in deze verdeling meegenomen. 
 
TIJ heeft de focus weer verbreedt naar de Jeugdtheaterschool en binnenschoolse 
cultuureducatie en met succes; het leerlingenaantal is gegroeid, de publieksaantallen zijn 
vergeleken met 2015 vele malen hoger(295%). Hieruit blijkt dat onze focus op het meer 
zichtbaar maken van TIJ zijn vruchten heeft afgeworpen. We konden dit bereiken door 
gebruik te maken van de grotere capaciteit van de centrale OBA waar we onze 
slotvoorstellingen hebben gespeeld, presentaties op festivals en onze terugkeer in de 
binnenschoolse cultuureducatie. In onze (ongesubsidieerde) activiteiten in de BSO hebben 
we dit jaar 2647 kinderen bereikt en 1395 publiek. In de binnenschoolse cultuureducatie 
hebben wij op 5 scholen 760 leerlingen bereikt en 3735 publiek. Binnen onze eigen 
jeugdtheaterschool hadden we 487 leerlingen en 2328 publiek. Dit betekend dat we in 2016 
in zijn totaal 7458 aantal toeschouwers en 3894 aantal leerlingen hebben bediend, hier zijn 
wij erg trots op. 
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2.2. Financieel en organisatorisch 

Aan de inkomstenkant heeft TIJ lange tijd in onduidelijkheid geleefd, het is lang onbekend 
geweest of TIJ de subsidie van stadsdeel oost en centrale stad zou ontvangen. De 
uiteindelijke toezegging van stadsdeel oost is 15.000,- geworden in plaats van de gevraagde 
20.000,-, dit is met 5.000,- aangevuld door gebiedsmanagement: beiden voor na-schoolse 
cultuureducatie. Uiteindelijk heeft de centrale stad 20.000,- toegekend voor binnenschoolse 
cultuureducatie. Jeugdtheaterschool TIJ had op verzoek van het stadsdeel een aanvraag 
ingediend bij de subsidieregeling stimulering buitenschoolse cultuureducatie in het kader 
van het aanvalsplan armoede  en was hiervoor een partnerschap aangegaan met de 
Olympusschool op IJburg. Helaas is deze subsidie aanvraag niet beoordeeld om technische 
redenen en zijn wij er ook niet in geslaagd om andere lessen op de Olympusschool te geven 
i.v.m. te weinig budget vanuit de school. Een deel van dit begrotingstekort  heeft TIJ door 
succesvolle fondsenwerving kunnen opvangen, er is van het Prins Bernhard Cultuurfonds en 
VSB-fonds in totaal 8.500,- euro ontvangen om de voorstellingen in de OBA te kunnen 
financieren.  
 
TIJ heeft een aantal ontwikkelingen doorgevoerd om zich aan te passen aan de nieuwe 
situatie:  

 Stagiaires; wij hebben bij een aantal MBO en HBO opleidingen verzoeken ingediend 
voor stagiaires voor aankomend schooljaar, met veel succes! In juli beginnen er 3 
stagiaires bij ons; 2 stagiaires docent theater in de lessen en 1 stagiaire culturele en 
maatschappelijke vorming op het kantoor. 

 Aanstellen van een freelance coördinator binnenschoolse cultuureducatie. 

 Inhuren van freelance Productie, PR en fondsenwerving voor de slotvoorstellingen. 

 We hebben voor het eerst gewerkt met een digitaal kaartsysteem voor de 
slotvoorstellingen i.v.m. het groot aantal bezoekers, dit is goed bevallen. 

 Groeiend aantal leerlingen per groep; waardoor ontvangst lesgelden stijgt door 
groter aantal leerlingen. We experimenteerden met grotere aantallen per groep of 
klas. Aankomend schooljaar wordt dit maximaal 16 leerlingen per groep of klas. 
Omdat uit dit experiment is gebleken dat het teveel vraagt van de kinderen en de 
docent om in zo een grote groep tot dezelfde resultaten te komen. 

 De slotvoorstellingen zijn in de theaterzaal van de centrale OBA gegeven, hierdoor 
was er voldoende gelegenheid voor publiek de voorstelling te bezoeken en hadden 
we de mogelijkheid volwaardige producties op de planken te brengen. 

 
Na 13 jaar hard werken om cultuur op IJburg op de kaart te zetten zijn we beloond door de 
kunstraad/Amsterdams fonds voor de kunsten met een toekenning van een bijdrage voor de 
komende jaren vanuit het 4-jarig kunstenplan. Een prachtige erkenning van ons werk en een 
positieve kijk op de toekomstige ontwikkelingen van ons als jeugdtheaterschool. 
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2.3. PR en Communicatie  

 TIJ is binnen de eigen jeugdtheaterschool een nieuwe campagne gestart: “Jij het 
nieuwe gezicht van TIJ?” nadat we merkten op beurzen en festivals dat de foto’s 
waarin klasgenoten en buurtbewoners werden herkend voor veel aandacht zorgden. 
We hebben uiteindelijk van de 36 aanmeldingen 3 diverse kinderen uitgezocht, 2 
meisjes en 1 jongen. Hiervan zijn er meerdere affiches en flyers verspreid op IJburg 
en A’dam Oost om bekendheid te geven aan onze activiteiten. Flyers worden ‘slim’ 
verspreid op plekken waar al onze doelgroepen komen, zoals theaters, scholen, 
sportclubs, bibliotheken, boekhandels en cursuscentra.  

 Een groot deel van de communicatie wordt online gevoerd. Met mailchimp werden 
er 8 nieuwsbrieven verzonden naar ca. 2.000 geïnteresseerden en alle Amsterdamse 
scholen(PO) - per nieuwsbrief.  

 De activiteiten van TIJ worden ook aangekondigd via online- activiteitenkalenders 
van Amsterdam, Hallo IJburg en Amsterdam Oost.  

 Social media vormt een belangrijk onderdeel in de promotie van TIJ en hier wordt 
dan ook actief redactie over gevoerd door het actief posten van filmverslagen en 
foto’s uit de lessen met een gemiddeld bereik van 200. Ook zijn we pas recent gestart 
met Instagram en hebben daar het afgelopen jaar 417 foto likes verzameld en 
hebben 116 volgers aan ons kunnen binden. 

 IJburgTV produceerde voor JTS TIJ mooie filmverslagen en vooraankondigingen. Deze 
worden via facebook zeer goed bekeken: circa 1800 bereik per film of item. Zie 
https://www.facebook.com/JTSTIJ/ of 
https://www.youtube.com/jeugdtheaterschooltijamsterdam voor filmverslagen. 

 

 

https://www.facebook.com/JTSTIJ/
https://www.youtube.com/jeugdtheaterschooltijamsterdam

