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I N L E I D I N G

De Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO) 
biedt een creatief podium voor jonge bewon-
ers van Amsterdam Zuidoost en omstreken. 
Als basis dienen de geuren, kleuren, talenten, 
smaken, talen, rituelen, normen en waarden 
uit de wijk. Het doel van de school is om 
zo veel mogelijk kinderen in aanraking te 
brengen met theater en dans, zodat zij hun 
creativiteit verder kunnen ontwikkelen en 
Amsterdam verzekerd is van toekomstbesten-
dige bewoners en kunstenaars. De samens-
melting van vele culturele perspectieven die 
de deelnemers en werknemers van de JTSZO 
in zich dragen, maken van de JTSZO een 
inclusieve organisatie. JTSZO dient daarbij 
als voorbeeld voor andere kunst educatieve 
organisaties.

De JTSZO is opgericht in 1999. Omdat de 
omvang en bekendheid van de school in de 
Bijlmer steeds meer toenam, ontstond de 
wens naar een locatie met professionele facili-
teiten. Een belangrijk moment in het bestaan 
van de school was dan ook de verhuizing in 
2009 naar het Bijlmer Parktheater (BPT). In 
de afgelopen jaren hebben diverse samenw-
erkingsprojecten hun vruchten afgeworpen 
en levert het samenwerken met het BPT nog 
steeds meerwaarde op. Het merendeel van 
onze voorstellingen en presentaties zijn dan 
te zien in het BPT, maar JTSZO laat zich 
daarnaast ook op allerlei andere locaties en 
plekken zien: in de wijk, op scholen, op festi-
vals, in winkelstraten, dichtbij de mensen.Bijlage : 3 JTSZO Activiteiten, belevingswereld, vier stemmen
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 1 Jeugdtheaterschool Zuidoost 

(JTSZO)
1.1 Visie1.1 Visie

De visie van de Jeugdtheaterschool Zuidoost is dat de leerling en diens ervar-
ingen het uitgangspunt zijn. Op die manier groeit parallel aan de kunstzinnige 
ontwikkeling ook het zelfbewustzijn, de eigen identiteit en het respect voor 
elkaar. Openheid, nieuwsgierigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn cruciale 
begrippen in de vormende jaren van de jongeren.

Onderwijspedagoog en hoogleraar Biesta (2002) stelt dat de ontmoeting met 
het andere, de lerende de kans geeft om volwassen te worden en daarmee 
humaniteit te bereiken. Er moet daarbij niet gestreefd worden naar het eigen 
maken van dat wat anders is, maar men moet zelf een ander standpunt inne-
men. Biesta (2002) haalt filosofe Hannah Arendt aan: ‘in plaats van het vreemde 
eigen maken, het eigene vreemd maken’. De JTSZO streeft de stelling van Biesta 
(2002) na door zichzelf alsmaar een spiegel voor te houden. Welke verhalen 
vertellen wij? Waar worden deze verhalen verteld? Wie bepaalt dit? Voor wie 
zijn wij toegankelijk? En voor wie nog niet?

De JTSZO is van mening dat kunst de maatschappij hoort te verbinden, te bev-
ragen en te verwonderen. Aangezien representatie van de huidige maatschappij 
een essentieel element is om de toeschouwer, deelnemer of participant met het 
kunstwerk en de kunstenaar te verbinden, committeert JTSZO zich volledig aan 
de agenda van de inclusieve stad. JTSZO maakt sinds jaar en dag voorstellingen 
waarbij de culturele perspectieven van de deelnemers worden meegenomen in 
het maakproces, zodat er geborgd is dat deze representatie er ook echt is.

1.2 Missie en kernwaarden1.2 Missie en kernwaarden

Jeugdtheaterschool Zuidoost staat voor de persoonlijke ontwikkeling van 2 tot 
19-jarigen in Amsterdam Zuidoost op het gebied van theater en dans. JTSZO is 
laagdrempelig maar ambitieus, en biedt iedere leerling ontwikkeling van zijn/
haar artistieke talenten en sociaal-maatschappelijke vaardigheden. De leerling 
en diens ervaringen zijn altijd ons uitgangspunt. Onze werkvormen en voor-
stellingen maken we op basis van thematiek die voor de kinderen relevant is, 
en vaak zelfs door hen zelf geïnitieerd is. Wij doen dit, omdat op deze manier 
parallel aan de kunstzinnige ontwikkeling, ook het zelfbewustzijn, de eigen 
identiteit en het respect voor elkaars eigenheid kunnen groeien. Samenwerken 
en spelplezier staan daarbij voorop.. Voorts wil JTSZO, door kinderen op een 
actieve en positieve wijze te informeren over leeftijdsgenoten ver weg én dicht-
bij, bijdragen aan een positieve en tolerante houding jegens een interculturele 
samenleving.

1. Spelplezier 1. Spelplezier 

Toneel leren spelen, een tekst onthouden of een choreografie instuderen is niet altijd even 
makkelijk, en niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom staat het plezier in het leren 
spelen voorop. De kinderen komen in een veilige omgeving waarin ze spelenderwijs ken-
nismaken met theater. Vanuit de basisvaardigheden 'samenwerken' en 'zelfvertrouwen' 
wordt een stimulerende leeromgeving aangeboden, die het vertrekpunt vormt voor het 
ontwikkelen van hun talenten.

2. Persoonlijke ontwikkeling 2. Persoonlijke ontwikkeling 

Bij de JTSZO leren de leerlingen meer dan alleen een rol spelen. Ze worden ook begeleid 
bij presentaties, hoe voor een groep te spreken, in beelden te denken en een oorspronkelijk 
idee vast te houden en te ontwikkelen. Het bewust worden van je zintuigen is een prachtige 
eerste stap. Een tweede belangrijke stap is het je bewust worden van je vooroordelen, en ze 
te overwinnen. Een derde stap is discipline: er wordt van de leerlingen verwacht dat zij elke 
week komen, inzet tonen en constructief samenwerken.

3. Maatschappelijk theater 3. Maatschappelijk theater 

JTSZO houdt contact met de maatschappelijke realiteit. Er wordt een combinatie gemaakt 
tussen het klassieke theater en de 'urban arts', die naadloos passen in de culturele bagage 
van de meeste leerlingen. Veel voorstellingen hebben een tweeledige opzet: ten eerste dat de 
jongeren een artistiek waardevolle tijd hebben, en ten tweede dat zij een maatschappelijk 
thema hebben doorvoeld en doorgewerkt.

Deze missie is geba-
seerd op de volgen-
de vier kernwaardes:



Omdat de school in een wijk staat met een gemiddeld lage sociaal-economische status, 
is zij niet enkel een opleidingsinstituut voor kunstbeoefening, maar ook een plek die 
zonder enige ironie een school des levens genoemd kan worden. Vele sociale kwest-
ies die het maatschappelijk verkeer onder druk zetten – zoals armoede, scheidingen, 
discriminatie, geweld, schooluitval en disciplineproblemen – worden middels de the-
atrale inhoud van de lessen in de groepen bespreekbaar gemaakt en uitgediept. Voor 
sommige leerlingen is de JTSZO de eerste en soms zelfs de enige plek waar hun stem 
tot klinken komt. Hierdoor vervult de JTSZO niet alleen een kunstzinnige, maar ook 
een – alom zeer gewaardeerde – maatschappelijke functie. Op grond van deze nadruk-
kelijk dubbele functie onderscheidt de school twee hoofddoelen, te weten een artistiek 

en een sociaal leerdoel.

Artistiek leerdoel Artistiek leerdoel 

Op de JTSZO ontdekt het kind zijn talent. Deze ontdekking is de sleutel tot het proces 
van individualisatie. Kinderen leren bij ons de wereld om hen heen bewust waar te ne-
men en hun eigen verbeeldingskracht te gebruiken om zichzelf uit te drukken. Al do-
ende leren ze de verbanden en samenhangen te zien tussen verschillende disciplines, 
zoals theater, dans en muziek, alsook leren ze verschillende technieken te hanteren om 
zichzelf te uiten en de wereld om zich heen te onderzoeken. Uiteindelijk leveren die 
het kind vrijheid op, omdat het vaardig is geworden om zichzelf persoonlijk te uiten. 
Omdat de maximale vrijheid ontstaat bij het werkelijk beheersen van de kunstzinnige 
competenties, houdt de school daarom zowel binnen elke les, binnen de cursus, alsook 
binnen het gehele aanbod de continuïteit van de leerlijnen goed in het oog. Een laatste 
artistiek leerdoel is dat de kinderen leren hun kunst- en cultuur ervaringen met elkaar 

te delen en daar plezier in te hebben.

Sociaal leerdoelSociaal leerdoel

 Door samen aan presentaties en voorstellingen te werken worden de sociale vaar-
digheden van het kind bevorderd. De JTSZO prikkelt en ontwikkelt de creativiteit en 
fantasie van het kind, en maakt het zo eigenaar van zijn talent. Het maakproces leert 
het kind zich individueel te profileren in een groep. Het kind groeit in persoonlijk 
opzicht en krijgt zelfvertrouwen waar het ook buiten de muren van de JTSZO wat aan 
heeft. Ook maakt podiumervaring kinderen weerbaarder. Door zich te verhouden tot 
een publiek raakt het kind tevens gewend om open voor kritiek te staan, en kwetsbaar 

en sterk tegelijk te (durven) zijn.

Artistiek en sociaalArtistiek en sociaal
  

Goed voorbeeld van de dubbelfunctie van de school is hoe artistieke vaardigheden en 
menselijke – en in het volwassen leven zeer van pas komende – vaardigheden elkaar 
overlappen: presenteren, discussiëren, leren kijken, leren luisteren, omgaan met tekst, 
verstaanbaar spreken, bewustzijn van ruimte, spelen van emoties, inleving in een an-
der, kennen van je rol, lijfgevoel en beweging, aanleren van diverse dansstijlen, het 

ontdekken van de klank en mogelijkheden van de eigen stem.

1
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De leerdoelen 1 . 4 Het team
Micha Hamel, voorzitter Micha Hamel, voorzitter 
 
Micha is componist en dichter, en lector aan kunsthoges-
chool Codarts Rotterdam.  
 portefeuille: artistieke zaken.

Eshe Reijnders, secretaris Eshe Reijnders, secretaris 
  
Eshe is moeder van een oudleerling en werkzaam als medi-
ator, en jurist gespecialiseerd in media-, auteurs- en priva-
cy-recht bij Endemol  
portefeuille: contracten en juridische zaken  

Ryan Ramdien, penningmeester Ryan Ramdien, penningmeester 
 

Ryan is werkzaam als consultant en projectleider op het vlak van 
(big) data.  

portefeuille: financiën   

 Bianca Montsanto, algemeen bestuurslid  Bianca Montsanto, algemeen bestuurslid 
 

Bianca is moeder van twee JTSZO-leerlingen Kyra-Nerys 
en Erin-Noël, beiden bij de school sinds 2011. Ze werkt bij 

de ING als data- en informatie-analist. 
portefeuille: perspectief van de ouder

Nancy Poleon, algemeen bestuurslid Nancy Poleon, algemeen bestuurslid 
 
Nancy is oprichter en eigenaar van Branded Personalities 
(2011) en Branded U (2014) een personal branding pro-
gramma gemaakt om de zichtbaarheid van vrouwen in 
business te vergroten. portefeuille: pr en branding  

Directie Directie 
Irene Lips, directeur JTSZO en gevolmachtigde Irene Lips, directeur JTSZO en gevolmachtigde 

Irene Lips werkt sinds 2002 bij de school en is sinds 2009 directeur. Ze 
kwam met een koffer luchtvaart-, marketing- en PR-ervaring. Irene is 
commercieel georiënteerd met een maatschappelijke inslag. Altijd op 

zoek naar nieuwe verbindingen en de mentor van het team.

H
et bestuur vergadert gem

iddeld vijf keer per jaar, en levert tevens 
op individuele basis advies aan de directeur.  



Ondersteuning van de organisatie. Ondersteuning van de organisatie. 

Ondersteuning wordt ingezet op projectbasis. Hiervoor worden freelancers op 
basis van kwaliteiten en ervaring ingezet op diverse taken.  

Pia Schuuring Pia Schuuring 

werkt sinds 2010 bij de school als docent dans. Naast haar dan-
servaring heeft ze ruime ervaring als kwaliteits- en veiligheids-
manager. Sinds 2012 ondersteunt zij de directie op gebied van 
HR, educatie en financiële administratie.  

Kayleigh BeunKayleigh Beun

alumni, is verantwoordelijk voor de leerlingenadminis-
tratie, de ICT, content van de website, vaste gastvrouw 
en is intermediair voor Jongerencultuurfonds en Stad-

spas acties. 

Carmen LampteyCarmen Lamptey
 alumni,  is hoofd educatie, coaching en begeleiding van 
docenten en peer-educators  van JTSZO, en aanspreekpunt 
wat betreft de artistieke koers van de school  

Nina HaanappelNina Haanappel
 alumni, gaat over talentontwikkeling en is 

aanspreekpunt wat betreft de artistieke koers van de 
school 

 
De taak van het artistiek team bestaat uit 1. Het bewaken van de JTSZO-signatuur; 2. Het geven van feedback 
aan de collega’s bij het ontwerp en de invulling van de reguliere lessen; 3. Het geven van feedback op de pre-
sentaties en voorstellingen; 4 het adviseren van de directie welke makers er bij de JTSZO betrokken kunnen 
worden.   
 
De overkoepelende taak van het artistieke team is om alle verschillende verhalen en perspectieven die de kin-
deren aanleveren als gelijkwaardig te zien, en dat bronnen die afkomstig zijn vanuit de Westerse cultuur niet 
gezien worden als ‘de norm’ of ‘beter’ dan bronnen die afkomstig zijn vanuit andere culturele perspectieven. Op 
deze manier zorgt de JTSZO dat het een inclusieve organisatie is.  
 
Het JTSZO docententeam is de kern van de school. Het doel is dat alle docenten het familiaire JTSZO gevoel 
ademen en uitdragen. Een belangrijke voorwaarde om bij de JTSZO te kunnen werken is betrokkenheid bij en 
interesse voor Amsterdam Zuidoost, een bevlogenheid in het werken met kinderen en jongeren, en een combi-
natie van vakmanschap en pioniersgeest. De docenten slaan dagelijks de brug tussen onze idealen en de prakti-
jk. Ze voeren het beleid uit zowel als dat ze het voeden, en zijn dus het kapitaal van de school.  
 
Zuidoost is een stadsdeel met een pittig karakter, en met vele sociale uitdagingen bovendien. Op de JTSZO is 
het daarom zeer belangrijk dat de docenten voeling met hun leerlingen hebben die buiten het leslokaal nog 
voortduurt. Veel van onze docenten zijn dan ook oud-leerlingen die inmiddels een vakopleiding en/of een ped-
agogische aantekening verworven hebben. Ze komen bij ons terug met in hun achterhoofd nog de didactische 
uitdagingen die zij zelf ooit waren. Behalve dat ze over goede pedagogische kwaliteiten beschikken, geven ze de 
kinderen ook structuur en de begeleiding die ze nodig hebben. Docenten zijn te allen tijde rolmodellen voor de 
jongeren, en deze jongeren zijn op hun beurt weer rolmodellen voor de jongere jeugd. 
 
De docenten zijn echte 'creatives'; ze maken zelf de theatervoorstellingen en choreografieën voor de halfjaarli-
jkse presentatiemomenten. Door het werken op basis van actuele en persoonlijk gevoelde thematiek wordt er 
een sterk eigenaarschap in de klas ontwikkeld, zodat de presentatie werkelijk een uiting is van wat de kinderen 
bezighoudt.  
 
In de groepen werkt JTSZO met twee docenten op een groep, waarbij er naar gestreefd wordt om docenten 
vanuit verschillende disciplines en met verschillende (culturele) achtergronden op gelijkwaardige basis te laten 
samenwerken. Voorts worden de docenten altijd bijgestaan door 'peer-educators': de nieuwe generatie docent-
en-in-opleiding bestaande uit oud-leerlingen, MBO- en HBO-stagiaires. 

De docenten 
Sinds 2011 heeft JTSZO geen artistiek leider, maar een artistiek team dat bestaat uit het gehele do-
cententeam. Het artistiek team bewaakt de visie en de artisticiteit van alle activiteiten van de JTSZO. 
Alle freelance leraren van de school ontwikkelen eigen lesstof, die vervolgens door de andere lerar-
en en de directie wordt geëvalueerd. Het team vindt op dit moment unaniem dat het gezamenlijke 
artistiek leiderschap voor motivatie en inspiratie zorgt. Om toch hierin nog een professionaliser-
ingsslag te maken heeft de directie sinds 2020 halfjaarlijkse intervisiebijeenkomsten ingesteld, met 
input  van externen, zodat er een structuur onstaat waarbinnen de kwaliteit gewaarborgd wordt.  

Het artistiek team bestaat uit: Sona Abhelakh, Alexander Benton, Danique Beun, Yahmani Blackman, 
Emilie Calf, Keisha Cruden, Yona Etel, Nina-Elisa Euson, Jeffrey Flu, Eva de Jongh, Nina Haanappel, 
Wieke Hoekstra, Sem Huth, Maggy Krizanic, Carmen Lamptey, Rahana Oemed, Serano Pinas, Joanne 
Purperhart, Pia Schuuring, Emese van der Steen, Cheyenne Toney, Hilde Tuinstra en Robbie Wallin. 

Peer educators  
Zoals hierboven gezegd bestaat een groot gedeelte van het docententeam uit oud-leerlingen die de 
school en haar visie kennen. Om deze visie te waarborgen en een nieuwe lichting op te leiden tot 
JTSZO-docent is het peer-education traject opgezet. Peers zijn leerlingen of oudleerlingen die ambi-
tie hebben om les te geven maar nog weinig / geen ervaring hebben. Ze worden naast een reguliere 
(ervaren) JTSZO-docent op een groep gezet, en leren in de praktijk hoe het lesgeven in zijn werk 
gaat. De docent heeft op zijn beurt steun aan de peer educator omdat deze nieuwe kennis meebrengt, 
en omdat er in praktische zin een extra paar handen in de les aanwezig is. Peer educators hebben 
een sterke bindende werking tussen de groep en de leiding, en fungeren als rolmodellen, wervers en 
ambassadeurs voor de school. Doordat het betaald werk is, kunnen ze hun portfolio opbouwen en 
ervaring opdoen in het vak waarin ze misschien verder willen. Hierdoor hebben ze in een latere fase 
meer kans op werk.



2.1 De leefbare Stad 2.1 De leefbare Stad 

JTSZO verbindt zich aan de leefbare stad. In onze waarneming kenmerkt leefbaarheid zich door de onder-
linge verbondenheid en de zorg voor de omgeving. Leefbaarheid ontstaat waar mensen zich verantwoor-
delijk voelen, vrij zijn in hun handelen, en die vrijheid niet misbruiken door de vrijheid van anderen te 
beknotten. Om dit te kunnen laten groeien zijn er bewuste, weerbare en positief ingestelde mensen nodig, 
burgers die hart hebben voor de wijk en niet terugdeinzen voor haar moeilijkheden. JTSZO is dan ook 
een plek waar alle verhalen en perspectieven kunnen worden behandeld, waar maatschappelijke thema's 
worden doorgewerkt. Middels creatief handelen werkt men aan o.a. het probleemoplossend, improvisa-
torisch en het empathisch vermogen, en leert men de werkelijkheid kritisch te bevragen. Aangezien repre-
sentatie van de huidige maatschappij een essentieel element is om de toeschouwer, deelnemer of participant 
met het kunstwerk en de kunstenaar te verbinden, committeert JTSZO zich eveneens aan de agenda van de 
inclusieve stad. JTSZO is er trots op een organisatie te zijn waarin leerlingen en docenten een representati-
eve afspiegeling vormen van het cultureel en sociaal-maatschappelijk zeer diverse Zuidoost. 
 
Kinderen in Zuidoost groeien op in een uitdagende, leerrijke, levendige, en ook lastige omgeving. De 
JTSZO is de leverancier van lessen en voorstellingen die bij uitstek de leefbaarheid vergroten omdat jon-
geren serieus genomen worden. Door urgente kwesties, lastige problemen en levensechte verhalen op het 
toneel te zetten, maken wij kritisch en actueel werk, en dragen op deze manier bij aan een gezonde en 
weerbare leefomgeving. Voorts is het juist in ons stadsdeel belangrijk dat de bewoners een sterke identite-
it, eigenwaarde en openheid ontwikkelen met respect voor én vertrouwen in anderen. Onze school speelt 
kortom een belangrijke rol in het aanbrengen en onderhouden van een kwaliteitsvol gemeenschapsgevoel. 
 
De JTSZO is allereerst gericht op Zuidoost. Toch heeft zij ook een functie voor de hele stad. Leerlingen die 
naar andere stadsdelen verhuizen blijven namelijk bij ons komen. De artistiek-inhoudelijke lijn trekt ten 
eerste divers samengestelde groepen, en ten tweede ook kinderen uit andere stadsdelen en buurgemeenten 
o.a. Amstelveen, Almere, Bilthoven, Diemen, Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel, Zaandam. 
 
Regelmatig wordt JTSZO gevraagd voor evenementen binnen en buiten de wijk. Zo schitteren onze leerlin-
gen o.a. tijdens Kunstschooldagen, Kids ZO, nationale Kinderherdenking, Prinsengrachtconcert, Theater 
na de Dam en in de kerstvakantie in de ITA samen met de andere Amsterdamse jeugdtheaterscholen als 
het visitekaartje van Zuidoost. Voor juni 2020 staat er een optreden op het Holland Festival in de planning.   
 
Uit al die kinderen die in onze lessen mee komen doen komen dan (ook) de talenten naar boven drijven 
waar het vakonderwijs, de televisie, filmmakers en de gezelschappen zo op zoek naar zijn. Zoals Niels van 
den Heuvel, Joshua Halman, Yamill Jones en Yahmani Blackman.

2.2 Landelijke uitstraling 2.2 Landelijke uitstraling 

Er is veel kennis, er zijn mooie projecten en werkvormen in den lande. De kunst is om deze kennis te 
bundelen en duurzaam in te zetten, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. De JTSZO 
wisselt regelmatig uit met een netwerk van Jeugdtheaterscholen en het LKCA. Ook de Amsterdamse Tafel 
van talentontwikkeling is een krachtig netwerk van collega’s die prominente sprekers ontvangt om kennis te 
delen. Ons contact met de hogescholen gebeurt veelal organisch omdat onze docenten er vandaan komen 
of er werken. Zij zorgen voor een gezonde doorstroom van leerlingen van de JTSZO naar de hogescholen 
en een instroom van afgestudeerden in de JTSZO. De afgestudeerden maken vaak eerst een afstudeervoor-
stelling met onze leerlingen om vervolgens in te stromen als docent. Wij noemen hier bijvoorbeeld Emese 
van der Steen die met haar scriptie, visie op het vak en drive voor inclusiviteit de HKU prijs van de Ge-
meente Utrecht won. Haar afstudeervoorstelling 'All Rise' met leerlingen van de JTSZO was onderdeel van 
de winst. H
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Belang voor Amsterdam Door deelname aan festivals en evenementen zoals Kunstbaken, het jongerentheaterfestival van het Theaterschip in De-
venter wordt de JTSZO zichtbaar voor het netwerk, collega jeugdtheaterscholen, sponsoren en andere belangstellenden. 
 
2.3 Internationale uitwisselingen 2.3 Internationale uitwisselingen 
JTSZO doet haar best om kinderen op actieve wijze te informeren over en enthousiasmeren voor de verscheidenheid aan 
kunstuitingen, cultuur, levensstijlen en achtergronden van leeftijdgenoten uit andere landen. Daarom zijn internatio-
nale uitwisselingen voor JTSZO belangrijk, en doen we ons best die regelmatig (mede) te organiseren. De afgelopen 20 
jaar heeft de JTSZO een aantal interessante projecten en uitwisselingen gedaan met diverse landen, zoals o.m. Suriname 
(2016), Finland (2018), Engeland (2019) en Denemarken (2020). Door de internationale uitwisselingen krijgen onze jon-
geren en de jongeren van uitwisselingspartners de kans van elkaar te leren, elkaar te inspireren en vrienden te worden. 
Zo leren de jongeren hun authenticiteit te waarderen, hun wereldbeeld te vergroten en het vreemde te omarmen. 
 
2.4 Onze Legacy - Diversiteit en Inclusie  2.4 Onze Legacy - Diversiteit en Inclusie  
Inclusie is voor JTSZO vanaf haar ontstaan in 1999 een dagelijksheid. Door onze volstrekt open aanpak groeide het leer-
lingaantal binnen een week van 12 tot 100 kinderen, en heeft de school zichzelf op de kaart gezet door niet voor of van 
een bepaalde cultuur of bevolkingsgroep te zijn. Iedereen moet zich thuis voelen, was en is ons devies. Er is bij JTSZO 
een   cultuur van openheid en verbondenheid waarin het potentieel en de verschillen van alle spelers worden gewaardeerd 
en gerespecteerd. Diversiteit en inclusie zijn op deze manier altijd onderdeel geweest van het DNA van de school. Het is 
dan ook tekenend dat een aantal docenten verbaasd reageerde toen het de subsidie-eisen van de voorliggende aanvraag 
voorgeschoteld kreeg: 'Wat moeten wij daar invullen, wij zijn het toch al?'.  
 
Omdat wij uit vele culturele bronnen putten, is JTSZO een ware smeltkroes. Jongeren met verschillende culturele achter-
gronden, uit verschillende sociaal economische lagen en uit verschillende omgevingen worden samengebracht: jongeren 
die in het dagelijks leven weinig met elkaar in contact komen vinden elkaar hier. Zodoende bieden wij een veilige ruimte 
voor onverwachte dialogen, waarin de fricties en verschillen niet onaangeroerd blijven. Het in contact te komen met 
andere inzichten, juist ook als zij vreemd zijn, maken bijzondere en vernieuwende inzichten mogelijk. De ervaringen en 
verhalen van deze jongeren zijn de bron van de lesinhouden en voorstellingen, want via hen sonderen de docenten wat er 
leeft, waar de kinderen mee zitten of inspiratie uit putten. Bij de JTSZO is geen verhaal te min om gehoord te worden.  
 
Er is een grote roep om diversiteit en inclusie vanuit het professionele kunstenveld en haar vooropleidingen. JTSZO komt 
dit tegemoet, gezien de grote aantallen acteurs en makers die zich op de JTSZO hebben ontwikkeld en nu in het werkveld 
werkzaam zijn, dan wel aan de diverse opleidingen studeren. Kort en goed zijn wij een belangrijke leverancier van de 
oplossing van dit probleem. Door het intrinsiek diverse karakter van de JTSZO is inclusie geen kennis uit een boek of 
een kreet uit de krant, maar is zogeheten 'embodied knowledge', kennis die doortrokken van ervaring is, en zodoende 
een geloofwaardig en oprecht karakter heeft.  
 
Maar ook voor ons is er nog te ontwikkelen, want inclusie is een lang proces, een strijd die (helaas) steeds weer gevo-
erd moet worden. Onze grootste uitdaging nu is om onze “way of life” naar buiten te brengen: om onze expertise om te 
zetten naar een strategische focus zodat we waar we voor staan beter kunnen uitdragen en breder kunnen inzetten. Waar 
wij nu nog vaak 'opgehaald worden' om iemand anders diversiteitsprobleem op te lossen – hoe goed bedoeld ook – gaan 
wij in de komende jaren meer inzetten op het pro-actief handelen, het uitdragen van de 'best practice' die wij zijn.

2.5 Publieksbereik  2.5 Publieksbereik  
Jaarlijks volgen om en nabij de 2500 leerlingen onze cursussen waarvan 50% in het Bijlmer Parktheater. Onze presen-
taties, onze voorstellingen in het theater, alsook onze speciale projecten op pleinen, in straten, op festivals en in bejaar-
dentehuizen bereiken zo 22.000 bezoekers: publiek uit ons stadsdeel, maar ook mensen uit de centrale stad, waarvan 
11.000 drempeloverschrijdingen in het BPT.  
 



Amsterdam Zuidoost is een multicultureel stadsdeel waarvan 83% van de bevolking een 
migratieachtergrond heeft. Hierdoor is Zuidoost volgens Gemeente Amsterdam Onder-
zoek, Informatie en Statistiek (2016) het meest diverse gebied van de stad Amsterdam. 
 

Een logisch kenmerk van onze groepen is, dat zij uit kinderen van heel verschillende cul-
turele achtergronden zijn samengesteld, net zoals de wijk dat is. Van groot belang in Am-
sterdam Zuidoost, waar meer dan 170 culturen samenleven, is dan ook dat de inwoners 
een sterke eigenwaarde en openheid ontwikkelen met respect voor en vertrouwen in elkaar 
vanuit een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel voor de leefomgeving. Middels 
een levendige uitwisseling tussen het kantoorteam, de docenten en makers, de deelnemers, 
ouders van de deelnemers, betrokkenen uit de buurt en experts van buitenaf kunnen de 
thema's die belangrijk zijn om in de lessen te behandelen aan het licht komen. Het gesprek 
over de actuele zaken speelt zich vanzelfsprekend af op verschillende niveaus. Daarnaast 
opent de JTSZO om de zoveel tijd een gesprek met de buurtbewoners en omliggende or-
ganisaties van Broedplaats Heesterveld Creative Community. Doordat de huiselijke locatie 
goed te bereiken is met het openbaar vervoer, biedt het een laagdrempelige manier om een 
dialoog aan te gaan. De deuren van de JTSZO staan echt open voor elk kind. Gedurende het 
hele seizoen kunnen kinderen instromen in de lessen.   
 
Behalve dat de diverse culturele perspectieven een stem krijgen, biedt de JTSZO ook een 
podium aan kinderen uit de sociaal-economische onderklasse, en kinderen met een fysieke 
en geestelijke beperking.  De praktijk wijst uit dat wij een succesvolle werkwijze hebben 
ontwikkeld die het mogelijk maakt dat kinderen met én zonder beperking op gelijke voet 
kunnen samenwerken en deel kunnen nemen  aan alle  activiteiten. Dit wordt mogelijk ge-
maakt doordat al deze verschillende stemmen, verhalen en mensen als basis dienen van de 
lesinhoud, en niemand daar  buiten kan vallen 
 
Nog steeds vinden de meeste kinderen ons door direct contact of een ervaring van een  
voorstellingsbezoek als introducé van een van de spelers. Een appje van een docent, of een 
keuzebezoek vanuit school; ze gaan meedoen – uiteraard met toestemming van de ouders – 
als ze ons gezien hebben.   
 
Voor vele ouders heeft de theatrale rondleiding door het Bijlmer Parktheater, het Winter-
festival in december en de eindpresentaties tijdens het Zomerfestival het karakter van een 
kennismaking, die vaak uitgroeit tot een vaste en gezellige relatie. Middels berichten op 
facebook, flyers en persoonlijke brieven worden zij op de hoogte gehouden. Uit een recent 
gehouden enquête onder de ouders is gebleken dat zij geprikkeld worden door dat wat ze 
zien, waardoor zij vaak (naar aanleiding daarvan) zelf meer culturele activiteiten onder-
nemen. Doordat de productiegroepen, die als uithangbord van de de JTSZO fungeren, ook 
o.a. in de Krakeling, CCAmstel, de la Mar en ITA  optreden komen deze ouders ook in een 
theater in de binnenstad. Ook hier vervult de JTSZO een belangrijke bindende functie.  
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De JTSZO bestaat momenteel uit twee takken: Tak 1: de reguliere lessen, en Tak 2: de edu-
catieve projecten, binnen- en buitenschools. Uit een uitgebreide peiling (in 2019) onder de 
leerlingen van de productiegroepen als onder het artistieke team bleek dat de wens leeft om 
in twee groepen van oudere en ervarenere kinderen zelfstandiger en professioneler te werken. 
Meer dan eens ontstond er de afgelopen jaren de wens om andere werkvormen te onder-
zoeken. Ook ziet het artistieke team de mogelijkheid om die leerlingen beter voor te bereiden 
op het vakonderwijs. Daarnaast zien we dat er diverse initiatieven zijn waar onze kinderen 
aan meedoen waarin een grote zelfstandigheid en flexibiliteit vereist is. Denk hierbij aan het 
maken van eigen acts, of het reageren op de vraag van een derde partij.  Om in te spelen op 
de behoeftes die e bij de leerlingen en het artistieke team spelen willen we de komende jaren 
Tak 3: “Young-ZO” introduceren.  

De Activiteiten  

3.1 Tak 1: De reguliere lessen3.1 Tak 1: De reguliere lessen
    
De JTSZO is vooraleerst een school met reguliere, wekelijkse lessen. 
De deelnemers (2-19 jaar) leren bij de school hun eigen verbeeldingskracht te gebruiken om 
zichzelf uit te drukken. Daarnaast maken deelnemers kennis met verschillende disciplines zoals 
in hoofdzaak theater en beweging, en incidenteel ook met muziek en nieuwe media. Binnen 
de school krijgen deelnemers handvatten aangereikt op het gebied van presenteren, creëren en 
verbinden. 
Het is mogelijk om op alle niveaus in te stromen. Alle docenten werken met het overkoepelende 
didactisch concept, waarin er natuurlijk gedifferentieerd wordt naar leeftijd en ervaringsniveau. 
Voor de jongere kinderen wordt er gewerkt aan de volgende competenties:  
1. Weet de (on)mogelijkheden van het lichaam. 2. Weet het verschil tussen werkelijkheid 
en fantasie  3. Kan zich concentreren. 4. Kan samenwerken met door de docent gekozen 
groepsgenoten. 5. Toont respect voor docenten en presentaties van groepsgenoten. 6. Durft zijn 
talenten te onderkennen en te ontplooien 7. Durft fouten te maken 8. Durft nieuwe dingen uit te 
proberen. 9. Kan samenspelen. 
Voor de oudere kinderen komen daar de volgende competenties bij:  
10. Kent de 5 W’s: Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom. 11. Kent de 4 B’s: Boos, Bang, Blij, Bed-
roefd 12. Is zich bewust van de ruimte en de spelvloer. 13. Kan de hele spelvloer gebruiken. 14. Is 
zich bewust van de vierde wand en kan daar naar handelen. 14. Kan een personage uitbouwen. 
15 Kan werken met tempo en timing. 16. Kan eigen fantasie inzetten in spel. 17. Kan een the-
ateractiviteit zo exact mogelijk herhalen 18. Kan een spanningsopbouw maken gedurende een 
presentatie of improvisatie. 



Alle kinderen werken binnen hun eigen competenties naar de twee grote presentatiemomenten van het seizoen: het 
Winter- en het Zomerfestival. Naast deze lessen bezoeken ze als groep minimaal 1 voorstelling van de programmering 
in het BPT. 
  
3.2 Tak 2: De educatieve projecten  3.2 Tak 2: De educatieve projecten  
Onder Educatieve projecten vallen binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals: kleuterplein, ROC, bredeschool less-
en, groep acht-eindvoorstellingen en topuur talentklassen. De JTSZO zet in op actief en receptief kennismaken met 
de school en haar lessen. Vanuit de kennismakingstrajecten kan op diverse niveaus ingestapt worden in de leerlijn van 
de reguliere lessen. 
 
Binnenschoolse educatieve projecten 
Als kunstinstelling biedt de JTSZO verschillende leerlijnen die op verschillende manieren iets toevoegen aan de leerli-
jnen van het PO, VO, MBO. Hiertoe heeft zij een menukaart ontwikkeld waarbinnen de school een keuze kan maken 
uit het aanbod en samenstelling van de activiteiten. Dit varieert van losse workshops, serie workshops, tot serie work-
shops gekoppeld aan het kijken van een voorstelling van een productiegroep van de JTSZO met als einddoel nieuwe 
voorstelling maken welke op school of in het BPT wordt uitgevoerd.  
Een belangrijk onderdeel van de binnenschoolse kennismaking zijn ons Art’s Cool Festival (VO/MBO), de Kunst-
schooldagen, en KidZo (een particulier initiatief van de familie Komproe om kinderen uit Zuidoost het de la Mar te 
laten zien). De kracht van deze festivals zit in het spelen met en kijken naar leeftijdsgenoten die stappen verder zijn in 
de leerlijn theater. 3  
 
In samenwerking met Projecten Primair Onderwijs Zuidoost verzorgt de JTSZO: In samenwerking met Projecten Primair Onderwijs Zuidoost verzorgt de JTSZO: 
- Brede School lessen Theater Mix. Leerlingen maken kennis met de school en haar lessen in een reeks   
             van lessen aansluitend op lessen op hun eigen school.  
- de VSD (verlengde schooldaglessen) Individuele scholen bouwen een “tegoed” op door dagelijks een   
 kwartier langer les te geven en vullen deze extra verkregen tijd op me creatieve lessen onder schooltijd. Alle  
 leerlingen van een school nemen in een wissel rooster aan de lessen deel.  
- lessen Topuur. Doel van deze les is verdiepen van eerder opgedane (podium) ervaring. Leerlingen   
             maken kennis met de school en haar lessen maar ook met het extra dat de JTSZO je biedt, werken naar een               
 eindvoorstelling en een eventueel optreden in het BPT.  
 
Buitenschoolse educatieve projecten Buitenschoolse educatieve projecten 
- JTSZO verzorgt zelfstandig en vaak in samenwerking met haar partners DGAI en Urban Hero’s the  
             ater lessen in Broedplaats Heesterveld Creative Community (HCC) en op scholen. Deze lessen hebben   
             een tweeledig doel. Ten eerste wordt de stap van (gratis) Brede School naar (betaalde) lessen van de  - 
             JTSZO in het BPT verkleind. Hiervoor wordt de vertrouwde omgeving van school/HCC gebruikt om   
             de overstap laagdrempeliger te maken. Ten tweede houdt de JTSZO zo een satellietfunctie in de wijk   
             voor haar school en het BPT. De lessen en docenten geven de school en het theater een gezicht en kun  
             nen vanuit deze functie observeren, signaleren en reageren. Deze activiteiten zijn de broodnodige                                 
 tussenstap om een brug te slaan naar de activiteiten in het BPT.   
 De JTSZO verzorgt vakantieactiviteiten (die mede gepromoot (kidsgids) en gefinancierd worden door   
             DWI/stadspas) in Broedplaats Heesterveld Creative Community. Doel van deze activiteiten is tweeledig.   
 Ten eerste wordt een grote groep kinderen met diverse interesses bereikt, ten tweede wordt theater   
 ingezet als middel dat sociale vaardigheidstraining combineert met actuele problematiek gezien vanuit de  
 belevingswereld van kinderen. 

gegeven door makers/regisseurs van het hoogst mogelijke niveau. Ervaren community artists, aanstormende 
talenten die van de regisseursopleiding komen, performance kunstenaars, onafhankelijke makers, makers die 
nu bij JTSZO op de voorstellingsgroepen werken, of theatermakers die via onze partners ITA en Orkater en 
Toneelmakerij binnenkomen.  

Traject 1:  Traject 1:  
Dit is een individueel traject waarin jongeren die zelfstandig een act willen maken (bedenken, schrijven, 
samenstellen, ontwikkelen, uitvoeren) serieuze begeleiding krijgen om deze te realiseren. In de afgelopen jaren 
hebben wij namelijk ondervonden dat sommige jongeren de wens hebben om hun eigen concepten te realiseren 
in de praktijk. Echter hadden de jongeren vaak de (fysieke) ruimte, tijd, benodigdheden en begeleiding niet om 
deze ideeën uit te werken.  
 
Binnen de broedplaats Heesterveld Creative Community kan de JTSZO wekelijks ruimte bieden aan deze leer-
lingen. Deze locatie dient als ‘safe space’ om zonder een hoge prestatiedruk ideeën te onderzoeken. De jongeren 
krijgen op deze manier de ruimte om hun makerschap te ontwikkelen en creatieve initiatieven te realiseren 
onder begeleiding van een professionele begeleider, een expert uit het werkveld. Deze begeleider monitort het 
maakproces door middel van conceptbegeleiding tijdens coachingsgesprekken en contacturen tijdens repetities. 
Traject 2:  Traject 2:  
Dit traject is bedoeld om snel (artistiek) te kunnen reageren op de actualiteit, alsook om vragen vanuit het 
veld tegemoet te kunnen treden. Zo zou door middel van een compacte voorstelling goed kunnen reageren op 
bijvoorbeeld een nieuwsfeit, of kan er op aanvraag een fijne kerstvoorstelling worden gemaakt voor eenzame 
ouderen in de wijk. We denken per seizoen drie verschillende samenwerkingsprojecten doen. Dit werkproces 
sluit aan bij de visie van de JTSZO om dicht op de maatschappelijke kwesties te staan.  
 
Het bereiken van bewoners zullen wij bewerkstelligen door samenwerkingspartners en initiatieven in de wijk. 
Doordat deze voorstellingsgroep diverse samenwerkingsprojecten zal realiseren met derde partijen, vragen uit 
de praktijk (zoals een bejaardentehuis, of Theater na de Dam) en (commerciële) klanten, zorgt dit voor een 
ontmoeting met de groepen die zich verbinden aan deze organisaties. Het is de vraag of deze  producties in het 
theater worden gespeeld, ze zullen eerder spelen op de locaties waar de specifieke groepen zich bevinden. Hier-
door worden de kunstwerken laagdrempelig aangeboden en zijn deze toegankelijk voor de diverse doelgroepen. 
 
Per project worden makers uitgenodigd op hun expertise en kwaliteiten, passend bij de specifieke samenwerk-
ing en de thematiek. Dit traject leent zich goed voor een nieuwemakerstraject, omdat er in een korte tijd een 
product moet staan. Pas afgestudeerde makers van de kunstacademies krijgen de kans om onder begeleiding 
van het artistieke team hun makerschap te ontwikkelen.  

Traject 3:  Traject 3:  
De voorstellingsgroep in dit traject werkt onder leiding van twee professionele theatermakers aan één artis-
tiek hoogwaardige productie die minimaal vijf keer speelt in theaterzalen. Deze makers/regisseurs zijn af-
gestudeerd in de kunsten. In artistiek opzicht is het belangrijk dat de maker geïnteresseerd is naar de onder-
zoeksfase van een maakproces, en geïnteresserd zijn in de wijk en de maatschappelijke kwesties die er spelen, 
en daar flexibel en artistiek-inhoudelijk op kan reageren. Dit omdat YOUNG-ZO zich identificeert met het 
werken vanuit de spelers. De makers krijgen beschikking over een budget waarmee andere kunstenaars aan 
het team kunnen worden toegevoegd worden, zoals bijvoorbeeld een schrijver, een muzikant, een vormgever 
of een dramaturg. Voorts worden ze ondersteund door een productieleider.  
Wat betreft het aantal speelbeurten heeft YOUNG-ZO een duidelijke ambitie. In 2022 zou de productie in 
verschillende theaters in Amsterdam moeten spelen, en zich daarnaast moeten aansluiten bij bestaande 
programmering zoals bijvoorbeeld het In the Picture festival in het Bijlmer Parktheater, GOGOGO festival in 
CC Amstel, RIGHTABOUTNOW Festival in het Compagnietheater.  
Vanaf 2022 zou dit aantal moeten worden uitgebreid met verschillende andere theaters, in Amsterdam en 
daarbuiten, diverse scholen-voorstellingen, alsook naar festivals.  

3.3 Tak 3: Young-ZO, de broedplaats  3.3 Tak 3: Young-ZO, de broedplaats  

YOUNG-ZO zal bestaan uit drie trajecten, waarin de deelnemers de mogelijkheid krijgen om zich binnen 
een professionele omgeving te ontwikkelen. De drie trajecten zijn niet getrapt maar gelijkwaardig, ingericht 
naar waar de belangstelling en de urgentie van de speler ligt. Aan de maakprocessen zal leiding worden 
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4.1 Bartering4.1 Bartering
Wat niet uit de boekhouding blijkt maar wat een groot onderdeel is van onze ondernemer-
schap is onze bartering. We stellen programma inhoud beschikbaar en daar krijgen we veel 
voor terug. Zo ontvangen we sponsoring uit het bedrijfsleven in natura wat we stuff-funding 
noemen (licht, geluid, verf, meubels, onderhoud voor onze broedplaats in Heesterveld) en 
liften we steeds meer mee  op de organisatie en marketing van anderen wat een boost geeft 
aan de naamsbekendheid. (zoals  Stadsdeel Zuidoost, ZO Grace Creative Agency van Gra-
ziella Hunsel Rivero, RAZO, I Love ZO van Hans Morren, Open Art Route/Enjoy your Local 
Art Scene, Heesterveld Creative Community, Amsterdam Marketing (24h, Museumnacht, 
de aankondiging van onze eigen voorstellingen), St. Jam (Kunstschooldagen), het Bijlmer 
Parktheater, ITA)  
Veel waardevolle projecten zoals Theater Na de Dam en onze Internationale uitwisselingen 
worden georganiseerd met partnerinstellingen. Zo betaalt Theater Na de Dam de regisseur 
€2400 en St. Interlock de logistiek/basis kosten van de internationale uitwisselingen. Voor 
beide evenementen stelt de Jeugdtheaterschool de broedplaats Heesterveld ter beschikking 
en voorziet in programma inhoud en deelnemers. 
 
4.2 De gezamenlijke werving   4.2 De gezamenlijke werving   
In de werving werken we samen met DGAI (muziek) en Urban Hero’s (dans). We zijn nader 
tot elkaar gekomen tijdens de pilot Stimulering Cultuurparticipatie in de lage inkomens 
wijken (Kunst/Armoede gelden). In plaats van zelf uitgebreide kennismakingstrajecten in de 
wijk te organiseren geven onze docenten een vijftal lessen presentatie en theater techniek en 
helpen mee in de eindregie. Zo zien zij in die lessen gauw genoeg of er “theaterkandidaten” 
aanwezig zijn. 
Het effect is drieledig. 1) het is een efficiënte manier van werven 2) kinderen die niet zo snel 
voor theater kiezen krijgen toch podiumskills aangereikt en 3) er is een uitwisseling van 

Structuren

4.3 Het huis wordt te klein  4.3 Het huis wordt te klein  
Het BPT wordt steeds intensiever gebruikt. De combinatie van BPT als productiehuis, the-
atervloer (flexibel gebruik) en JTSZO als lesinstelling (elke week hetzelfde rooster) blijkt in 
de praktijk lastig.  
 
Samen met het BPT en de andere interne organisaties; Untold van Otmar Watson, We Are 
On The Move van Enver Liesdijk en Going Social en met als onze collegainstellingen in het 
veld, met name gericht zijn op lessen aan kinderen en jongeren; ST. Helden/Urban Hero’s 
van Charlie Duran; DGAI van Ellen Alvares; Shaggy MC van Gregory Albertzoon;  en Glo 
Entertainment Live van Glenn Lodeweges zijn we in gesprek met het Stadsdeel hoe de vraag 
naar ruimte op korte en lange termijn op te lossen.    
 
4.4  Belangrijkste partners 4.4  Belangrijkste partners 
Er zijn legio redenen om samenwerking met anderen te zoeken of accepteren: uitwisseling 
van expertise, doorverwijzing van talent, beter bereik van (nieuwe) doelgroepen, het stimul-
eren van cultuurparticipatie, scholing of coaching van personeel, empowerment van leer-
lingen, deelname aan speciale projecten en evenementen, verbetering van faciliteiten, pub-
liciteit, communicatie, deelname aan congressen, versterking van de positie in de wijk enz. 
Voorop staat hierbij de financiële, artistiek-inhoudelijke, organisatorische of beleidsmatige 
meerwaarde voor de school.  
 

De belangrijkste partners van JTSZO zijn:  

4.4.1 JTSZO en het BPT 4.4.1 JTSZO en het BPT 
Sinds het begin is JTSZO vaste partner en bewoner van het Bijlmer Parktheater. Ons hoofdkantoor is hier 
gevestigd en we zijn de grootste gebruiker van de studio’s en de theaterzaal. Voor de buitenwereld wordt 
onze samenwerking zichtbaar in het Voorjaars-, Zomer- en Winterfestival.  
Ook kiest elke lesgroep een professionele voorstelling uit het aanbod van het BPT om naartoe te gaan. De 
JTSZO-docenten bereiden dit bezoek voor met de leerlingen. Enerzijds versterkt dit de kunstzinnige vorm-
ing van de leerlingen en anderzijds garandeert het publieksbereik voor de programmering van het BPT. 
Binnen het BPT werkt JTSZO samen met de (BPT-)partners Untold, We are On the Move and Going Social. 
Samen verzorgen we content voor jubilea en festivals van het Bijlmer Parktheater en zetten we elkaars ex-
pertise in waar nodig. Ook wijzen we leerlingen naar elkaar door. 
 
4.4.2  JTSZO en het CJA (Coalitie Jeugdtheaterscholen Amsterdam) 4.4.2  JTSZO en het CJA (Coalitie Jeugdtheaterscholen Amsterdam) 
Jeugdtheaterscholen zijn de grassroots van de cultuursector, ze faciliteren de eerste stap in de richting van 
een betekenisvolle reflectie op de innerlijke en uiterlijke cultuur en geven zodoende waardevolle bagage 
voor het leven. Op hun lagere en middelbare scholen maken de kinderen slechts even kennis met theater. In 
hun vrije tijd kunnen ze zich bij de diverse jeugdtheaterscholen verder verdiepen en bekwamen en ontdek-
ken waar hun mogelijkheden liggen. Daarom bundelen de AJTS, de DAT! School, JTS TÏJ en de JTSZO 
hun krachten in het CJA door uit te wisselen in programma en kennis, gezamenlijk de samenwerking uit te 
breiden met kunstinstellingen zoals ITA en Toneelmakerij, afspraken te maken in het kader van Fair Prac-
tice (zoals het minimum uurtarief van €40) en bereiden gezamenlijke een stadsbrede vooropleiding voor.  
 

4.3.3JTSZO en ITA 4.3.3JTSZO en ITA 

JTSZO vervolgt de samenwerking waarbij we een jongeren-
versie maken van een grote zaalvoorstelling van ITA. Door 
deze samenwerking zorgen wij voor ontmoetingen tussen 
spelers en makers met hun respectievelijke verschillende 
referentiekaders. 
 
4.4.4JTSZO en Orkater 4.4.4JTSZO en Orkater 

Sinds het najaar van 2019 zijn JTSZO en AJTS (Amster-
damse Jeugdtheaterschool) in gesprek met theaterge-
zelschap Orkater. De voorgenomen samenwerking heeft 
de volgende doelen voor ogen: door kennisuitwisseling de 
organisaties te versterken op het gebied van educatie; een 
doorgaande lijn van amateurkunst naar professionele kunst 
te creëren; Orkater vindbaar te maken voor een nieuw en 
jong publiek; voor de JTSZO gebruik te kunnen maken van 
de expertise van de Orkater-makers, voor inspiratie voor 
en verbreding van de vakkennis van de docenten.  
 

Bereik JTS’enBereik JTS’en



4.4.5 JTSZO en Theater na de Dam  4.4.5 JTSZO en Theater na de Dam  
Sinds 2019 werkt JTSZO jaarlijks als partner samen met Theater na de Dam. Dit wordt voortgezet in 2020 
en in de periode van het kunstenplan 2021-2024. Onze jongeren verdiepen zich samen met theatermakers 
in de geschiedenis van hun wijk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en interviewen ouderen uit de buurt 
over hun herinneringen. Die gesprekken gebruiken zij als basis voor hun voorstelling. In 2019 waren er 34 
jongerenprojecten door het hele land, van Sittard tot Groningen en van Den Haag tot Arnhem. 
 
4.4.6 JTSZO en Stichting Helden/Urban Heroes 4.4.6 JTSZO en Stichting Helden/Urban Heroes 
Met St. Helden/ Urban Heroes is JTSZO een samenwerking aangegaan om over en weer de leerlijnen voor 
dans en theater inhoudelijk sterker te maken. Dansers van Urban Heroes kunnen gebruik maken van 
de theatrale kennis van JTSZO en theaterleerlingen kunnen gebruik maken van de choreografische en 
danstechnische kennis die Urban Heroes te bieden heeft. De lessen vinden plaats in het Bijlmer Parktheater 
alwaar ook een gezamenlijke presentatie plaatsvindt tijdens het Zomerfestival van JTSZO. 
 
4.4.7JTSZO en Stichting Interlock 4.4.7JTSZO en Stichting Interlock 
Stichting Interlock is een maatschappelijke non-profit organisatie. Met Stichting Interlock initieert JTSZO 
internationale uitwisselingen en maatschappelijke projecten.  
 
4.4.8JTSZO en DGAI Music School4.4.8JTSZO en DGAI Music School
DGAI Music School is een instelling voor educatie, organisatie en presentatie met een focus op the urban 
cultures. Binnen de muziek- en zanglessen van DGAI, geeft JTSZO theatrale ondersteuning in de talent-
groepen om hun uitvoeringen naar een hoger niveau te tillen. Gezamenlijk worden open huizen in Heester-
veld en een eindpresentatie in het BPT gehouden.  
 
4.4.9JTSZO en PBS Creatives & Sport  4.4.9JTSZO en PBS Creatives & Sport  
Met PBS Creatives & Sport werken we samen in de wijk Driemond. In hun presentaties nemen zij meerdere 
generaties mee in de wereld van sport en dans. Ouderen uit de wijk worden gestimuleerd om als publiek 
naar de presentatie te komen kijken. Hiervoor wordt georganiseerd vervoer ingezet. JTSZO ondersteunt 
met docenten en met studenten de theatrale verhaallijn van deze presentaties die plaatsvinden in het Bi-
jlmer Parktheater. Behalve BPT en HCC wordt Driemond een satellietlocatie in het nieuwe kunstenplan. 
 
4.4.10 JTSZO en Broedplaats Heesterveld Creative Community (HCC) 4.4.10 JTSZO en Broedplaats Heesterveld Creative Community (HCC) 
In HCC heeft JTSZO een tweede locatie: onze Club 1102,  onze 'huiskamer' alwaar wij 140 vierkante meter 
repetitieruimte hebben met een klein kantoor en gezamenlijke eetruimte.  
Behalve het huis van Young ZO is het ook de performance locatie voor de activiteiten van Heesterveld Cre-
ative Community.(o.a. Club Prinsengracht, Museumnacht, 24h) Zo ontmoeten onze jonge spelers de geves-
tigde kunstenaars die in de broedplaats wonen.  
Deze extra locatie heeft wel een forse extra kostenpost met zich meegebracht. We zijn er trots op dat die 
volledig gefinancierd wordt door commerciële opdrachten en incidentele projecten.  
 
4.4.11 JTSZO en diverse productiegezelschappen4.4.11 JTSZO en diverse productiegezelschappen 
(Oud)leerlingen doen ervaring op als uitvoerend artiest bij (semi)-professionele 
gezelschappen als de GASTEN, Lost Project, DOX, Solid Ground, Ish en Don’t Hit mama. 
De instellingen verwijzen onderling door naar elkaars trajecten. De voorstellingen van deze gezelschap-
pen zijn een uitstekende opmaat naar het bezoek aan de professionele voorstellingen van het BPT waar de 
kinderen naar toe gaan als onderdeel van de leerlijn van de JTSZO. De meet en greet met de makers en de 
spelers van deze gezelschappen die de leerlingen vaak al kennen brengt een extra dimensie met zich mee. 
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De Toekomst 
5.1 Young-ZO 5.1 Young-ZO 

Met Young-ZO zet de JTSZO een nieuwe, ambitieuze stap. In deze nieuwe tak slaat zij 
een brug naar het middelbaar en hoger kunstvakonderwijs, al blijft Young-ZO zeker ook 
toegankelijk voor deelnemers die de doorstroom naar kunstvakonderwijs niet ambiëren en 
spelplezier en zelfontplooiing voorop hebben staan.  
Young-ZO moet de plek worden waar de hedendaagse makers kunnen experimenteren met 
nieuwe concepten. Jongeren krijgen de mogelijkheid om zichzelf en hun ideeën binnen een 
professionele omgeving te ontwikkelen. Zij zijn de makers die vanuit een nieuw perspectief 
kijken naar maatschappelijke thema’s en daar middels theater vorm aan geven. Zij geven 
kleur aan en versterken de school, de wijk en de stad. Young-ZO biedt een directe stem 
aan jongeren om hun verhalen te vertellen, wat voor verrassende inzichten zorgt. Verhalen 
die ergens anders niet verteld worden, krijgen hier de ruimte om zich te laten uitspreken. 
Het idee van Young-ZO omarmt in essentie de ideeën van diversiteit en inclusie, en staat 
YOUNG-ZO voor maatschappelijk geëngageerd theater.  
 
5.2 Nieuwe kansen 5.2 Nieuwe kansen 

De samenwerking met het ROC blijft evolueren. Zo staan we nu aan de voet van een 
samenwerking met het Veiligheidscollege (interactieve monologen over profiling i.s.m. 
ControleAltDelete.nl) en onderzoeken we of we het concept ondernemend leren kunnen 
uitrollen naar het ROC in Den Haag i.s.m. Dilligentia en Pepijn. 
Een andere samenwerking die er kansvol uitziet is die met de vrijwilligers werkgroep 
ZOOV i.s.m. Gemeente Amsterdam en Markant op gebied van mantelzorg en eenzame 
ouderen.  
De JTSZO werkt altijd met docentenduo's. Een kans in het komende kunstenplan is om de 
disciplines dans en muziek in te vliegen van DGAI (muziek) en Urban Hero’s (Dans). Zo 
blijven zij ook betrokken bij doorstromend talent en weegt alleen 1 van de 2 docenten op 
de begroting van de school. 
Verder gaan we in het komende kunstenplan meer aandacht besteden aan gezamenlijke 
presentaties met onze samenwerkingspartners zodat er meer cross-overs komen van elkaars 
publiek. Dit betekent echter geen verhoging van publieksinkomsten omdat de bezoekers 
hun euro maar 1 keer besteden. 
Samenwerken is een kunst, het lukt ons steeds beter om deze kansen te verzilveren.  
Een spannende nieuwe ontwikkeling is dat JTSZO op dit moment is geselecteerd als 1 van 
de 18 instellingen door de gemeente, Mocca en he AFK als pilotinstelling voor de regeling 
Cultuurcoach. De cultuurcoach zal vooral werken als kunstvakdocent onder schooltijd die 
kinderen en jongeren enthousiast maakt voor kunst en cultuur en ook de weg wijst naar 
vervolgaanbod in de vrije tijd. 
De gemeente wil hiermee realiseren dat meer kinderen en jongeren in aanraking komen 
met kunst en cultuur en hun creativiteit kunnen ontwikkelen.  
Sponsoring in valuta blijft een lange weg. Maar we geven het niet op. De intentie is ont-
bijten te organiseren waarin bedrijfsleven en culturele partners elkaar ontmoeten hierin 
worden we gecoached door ons bestuurslid Nancy Poleon.  
En tot slot is er altijd de uitdaging om de 'best practice' die wij nog beter uit te dragen!   
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Toelichting meer-
jarenbegroting 

In het huidige Kunstenplan is in 2017 en 2018 voldaan aan de door het AFK gestelde prestatie-eisen.
In beide jaren was het exploitatieresultaat positief (2017 €10.130 en 2018 €5.025). Deze bedragen zijn 
toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Het eigen vermogen van de stichting bedraagt per 21-12-2018 
€69.111. 
In de periode 2017-2020 ontvangt JTSZO een vaste subsidie van €160.000 per jaar (exclusief indexatie) 
van het AFK. Verder ontvangt de school een structurele bijdrage voor de huur van het Bijlmer Park-
theater. Tot aan 2018 werd dit bedrag rechtstreeks aan de JTSZO verleend door het Stadsdeel Zuidoost. 
(voor kantoor-, studioruimte en theaterzaal). In 2018 besloot Stadsdeel Zuidoost het bedrag recht-
streeks aan het BPT over te boeken met een specifiek bedrag bestemd per partner. Vanaf 2019 veran-
derde de route, en het bedrag werd opgenomen in het totaalbedrag Kunstenplan van Gemeente Am-
sterdam. Nu vraagt het BPT een totaalbedrag van €94.208 in haar kunstenplan aanvraag aan waarvan 
€60.000 voor JTSZO bestemd is. We gaan ervan uit dat dit in orde komt. En nemen de opbrengsten 
mee in de begroting zoals voorheen. 
De school verwacht door haar wijkgerichte aanpak ook in de toekomst de jaarlijkse subsidies van het 
Stadsdeel Zuidoost te blijven ontvangen.
BatenBaten
De financieringsmix van de JTSZO bestaat in de nieuwe kunstenplanperiode uit
Directe inkomsten (32 %), structurele subsidies van AFK (47 %), incidentele subsidies (21%).
De publieksinkomsten zijn voornamelijk samengesteld uit lesgelden, recettes en bijdragen van DWI/
Stadspas en Jongerencultuurfonds.
De recettes zijn kleine inkomsten die worden gegenereerd tijdens presentaties, voorstellingen en uit-
wisselingen. 
De lesgelden zijn op zo’n niveau dat mensen die net boven de minimum inkomensgrens zitten en niet 
in aanmerking komen voor Stadspas of Jongerencultuurfonds ze ook kunnen betalen. In dit stads-
deel blijft het lastig toegangsprijzen te verhogen. Leerlingen die het echt niet kunnen betalen worden 
ingezet in de PR (social media) en tijdens de festivals. Of bij de jongere deelnemers helpen de ouders/
verzorgers mee.
Jaarlijks ontvangen we van Stadsdeel Zuidoost een bijdrage in onze voorstellingsgroepen van €15.000 
omdat zij een waar visitekaartje zijn van onze wijk.
Vanaf 2020 ontvangt de JTSZO voor het eerste een bijdrage van €20.000 vanuit de sociale basis. 
In nauw overleg met het stadsdeel hebben we ingezet op onderwijs- en arbeidstoeleiding met ons 
Peer-educator traject. 
 De post samenwerkingsproject is voornamelijk opgebouwd uit onze educatieve projecten met Het 
Projectenbrueau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO) en met als grootste opdrachtgever het ROC 
van Amsterdam waar we al sinds 2012 heel intensief mee samenwerken. 
De fondsen waar we wisselend aanvragen voor een bijdrage in onze festivals zijn het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Het AMVJ fonds, de Rabobank en het ING.
De JTSZO heeft de ANBI status. Via de website worden kleine bedragen gedoneerd. 
BeheerslastenBeheerslasten
Beheerlasten Personeel: De directie wordt gevoerd door Irene Lips, zij is de enige in dienstverband van 
de stichting ( 1 FTE).
Inhuur personeel bestaat uit extra kantoor ondersteunende werkzaamheden door leden uit het docen-
tenteam.   
Beheerslasten Materieel:Beheerslasten Materieel:
Activiteiten Lasten 
Onder personele activiteitenlasten is ons hele creatieve team opgenomen. De toename komt door ener-
zijds verhoging van de uurtarieven en anderzijds de uitbreiding met Young-ZO. 
Gevraagde bijdrage van het AFKGevraagde bijdrage van het AFK
De totale omzet van de JTSZO bedraagt jaarlijks €465.000. Om het totaalpakket aan activiteiten, een 
eerlijke beloning en de ontwikkeling van YOUNG-ZO vraagt de JTSZO een structurele subsidie aan bij 
het AFK van €220.000 (47%), 
De Jeugdtheaterschool Zuidoost hoopt op een positieve beoordeling van het AFK.


