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Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag 2021-2022 van de Stichting Klassieke Academie. Een mooi en succesvol jaar!
Vrijwel alle lessen zijn live op de locaties gegeven, omdat de lockdown vanwege COVID19 precies in en 
rond de Kerstvakantie viel. Daarom bleef het afstandsonderwijs beperkt tot twee weken, waarin studenten, 
docenten en medewerkers moeiteloos schakelden tussen de onderwijsvormen. Hygiëneregels en ventileren 
bleef belangrijk, net als afstand houden van elkaar. Dat lukte prima, door optimaal gebruik te maken van 
de leslokalen. Al met al hadden de (tijdelijke) maatregelen geen effect op de lesprogramma’s en het 
schilderplezier. Ook het aantal nieuwe aanmeldingen voor de Vakopleiding bleef onverminderd op peil.

Op 1 januari heeft Leni Herenius als voorzitter ad interim het stokje overgedragen aan Henri J. Hendriks. 
Leni blijft tot 1 juli 2023 verbonden aan de Klassieke Academie en ondersteunt het Dagelijks Bestuur met 
hand- en spandiensten. Bijvoorbeeld bij het verkrijgen van het NRTO-keurmerk, één van de noodzakelijke 
stappen voor opname in het officiële Scholingsregister, zodat de studenten gebruik kunnen maken van het 
STAP-budget.

Kortom, de Klassieke Academie was ook in 2021-2022 volop in beweging. Met een drukke Open Dag, 
grote doeken in het Scheepvaartmuseum, een spetterende eindexamenexpositie en nog veel meer waar 
we onbescheiden trots op mogen zijn.

Wij wensen u veel leesplezier!

Namens het dagelijks bestuur,
Gré Oussoren, Anuschka de Smidt, Xandra Donders en Henri J. Hendriks

Groningen, 24 oktober 2022
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Opleidingen

Algemeen 
De Stichting Klassieke Academie biedt onderstaande drie particuliere beroepsopleidingen op hbo-niveau aan: 
•  Vakscholing: driejarig
•  Masterscholing: tweejarige vervolgopleiding na de Vakscholing
•  Basisscholing: eenjarige vooropleiding (optioneel)

De missie van de Klassieke Academie is het opleiden van eigentijdse beeldende kunstenaars door profes-
sionele docenten in de rijke Nederlandse figuratieve traditie. Deze goed aangeschreven kunstenaars uit de 
beroepspraktijk geven les in hun eigen specialisme. Onze visie is dat de verbinding van klassieke, door de 
eeuwenoude traditie gevormde, vaardigheden met eigentijdse opvattingen en ideeën de beste wijze vormt 
om de missie tot een succes te maken. 

De studenten volgen hoofdzakelijk praktijklessen, maar ook theoretische lessen (kunstgeschiedenis en kunst-
beschouwing). Daarnaast worden er excursies, gastlessen, workshops en (museum)projecten georganiseerd. 
De verschillende lessen staan gepubliceerd in de studiegids op de website.

De studenten worden twee keer per jaar beoordeeld op hun resultaten en ontwikkeling: de tussenbeoordeling 
aan het eind van het eerste semester en de eindbeoordeling aan het eind van het studiejaar. Als de 
eindbeoordeling voldoende is wordt de student toegelaten in het volgende studiejaar. Bij een positieve 
eindbeoordeling aan het einde van het derde studiejaar, ontvangt de student een getuigschrift Vakscholing en 
wordt besloten of de student wordt toegelaten tot de Masterscholing. De Masterscholing wordt afgesloten 
met een eindexamen en als de student geslaagd is wordt een diploma uitgereikt. 

Resultaat studiejaar 2021-2022
In totaal zijn 107 studenten gestart met een van de aangeboden opleidingen:
• Basisscholing 22 studenten 
• Vakscholing 1 22 studenten 
• Vakscholing 2 20 studenten
• Vakscholing 3 18 studenten 
• Masterscholing 1 16 studenten
• Masterscholing 2   9 studenten

Dit is een toename van acht studenten ten opzichte van studiejaar 2020-2021. Vijf studenten zijn met de 
Vakscholing gestopt wegens persoonlijke omstandigheden: twee daarvan stopten tussentijds, een aan 
het einde van de opleiding en twee studenten stopten voor een tussenjaar. Achttien studenten hebben 
een getuigschrift ontvangen na het succesvol afronden van de Vakscholing. Van de zestien studenten 
Masterscholing 1 kwamen dertien studenten uit Vakscholing 3, een student deed het Masterjaar over en 
twee studenten stroomden in na een tussenjaar. Alle negen studenten van Masterscholing 2 zijn geslaagd en 
hebben het diploma ‘vrij beeldend kunstenaar’ ontvangen.

De Klassieke Academie spreekt niet alleen studenten uit Noord-Nederland aan, maar staat inmiddels landelijk 
in de belangstelling. Ruim 40 procent van de studenten in studiejaar 2021-2022 kwam van buiten de drie 
Noordelijke provincies: Overijssel (15,7%), Gelderland (6%), Utrecht (7,2%), Noord-Holland (8,4%) en andere 
provincies (3,5%). De tendens dat steeds meer jongere studenten instromen, heeft zich voortgezet. De jongste 
instromer was 18 jaar bij aanvang van de studie. Dat meer jongeren kiezen voor de Klassieke Academie en 
het curriculum, laat zien dat de opleiding relevant is en uitstekend past in het nu. De generatiemix in de 
groepen werkt bovendien stimulerend en daar zijn we uiteraard blij mee!
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Workshop Master en projecten
Semester 1:
Workshop glaceren door Piet Sebens, 11 tot en met 13 oktober 2021, voor studenten Masterscholing.
Project Frida Kahlo door Lia Laimbock, 13 tot en met 15 oktober 2021, voor studenten Vakscholing. 
Onderdeel van het project was een zeer geslaagde excursie naar de tentoonstelling over Frida Kahlo in het 
Drents Museum.

Semester 2:
Workshop Sam Drukker, 28 februari tot en met 2 maart 2022, voor studenten Masterscholing.
Workshop Anna Maria Vargiu, 25 t/m 27 april 2022, voor studenten Masterscholing.
Project Bommen Berend door Rein Pol, 28 tot en met 30 april 2022, voor studenten Vakscholing. 
Het project sloot aan bij de Manifestatie Gronings Ontzet 350 en bij de herdenking van Rampjaar 1672. 
De resultaten - levensgrote doeken - werden van 17 mei tot en met 28 augustus geëxposeerd in het Noordelijk 
Scheepvaartmuseum te Groningen.
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project bommen berend: studenten maken een schuttersstuk

masterles piet sebens



Plafondschildering in Museum Jan van Loon
Onder leiding van Randolph Algera hebben drie studenten het tweede deel voltooid van een indrukwekkende 
plafondschildering in de voormalige doopsgezinde kerk te Assen. Het komend studiejaar wordt dit bijzondere 
project afgerond.

Voorlichting keuzevakken Masterscholing 1
In Vakscholing 3 staan studenten voor (soms) lastige keuzes. Welke vakken kiezen in de Masterscholing? 
Welke kant wil ik op en wat past bij mij? Om de studenten zo goed mogelijk te begeleiden, hebben we in 
studiejaar 2021-2022 gekozen voor een combinatie van klassikale voorlichtingssessies (tweemaal, door de 
Masterdocenten) en maatwerk per student. Het - voorlopige - keuzemoment hebben we vervroegd en het 
digitale systeem ‘wie-het-eerst-komt-wie-het-eerst-maalt’ werd afgeschaft. Dat gaf ruimte voor individuele 
gesprekken, zodat keuzes weloverwogen gemaakt konden worden. Deze wijze van benaderen heeft tevreden 
studenten opgeleverd en een efficiënte indeling van de keuzevakken.

Expositie Vakscholing 3 in de Roomsterborgh
Zeventien studenten van Vakscholing 3 hebben een expositie georganiseerd in de Roomsterborgh te Leek. 
In de tentoonstelling ‘Klassieke Academie op de Roomsterborgh’ toonden de studenten een selectie van 
hun werken die zij tijdens hun opleiding bij de academie maakten. De werken lieten de zoektocht van de 
studenten zien, wat een mooie diversiteit opleverde. De exposanten waren Carola Breukelman, Merel 
Feenstra, Sanne Hellingman, Aad Hoogeveen, Pauline Jonker, Bart Kelderman, Renate Lussenburg, Tally van 
Oosterum, Jessica de Rover, Marietje Stiekema, Janny Stoker, Gerlinde Visscher, Olga Voronina, Gabi Vos, 
Welmoed Westerdijk, Marieke Wijffels en Ekaterina Yakovleva.
De feestelijke opening door Bouk Wierda vond op 19 juni plaats op de prachtige tentoonstellingslocatie.
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Diplomering en Eindexamententoonstelling 2022
De diploma-uitreiking in de Martinikerk op 3 juli was een groot succes. Voor een 150-koppig publiek richtten 
de begeleidende docenten zich met een persoonlijke toespraak of zelfs via een komische act tot hun (oud-)
studenten. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke toost op de artistieke toekomst van de 
kunstenaars. De eindexamententoonstelling in Kunstlievend Genootschap Pictura (van 3 tot en met 24 
juli) was uitermate fraai van opzet en invulling. Informatie over de exposanten was te vinden in de door 
de academie uitgebrachte catalogus, die gretig aftrek vond. Vrienden van de Academie en de lezers van 
de Klassieke Berichten waren uiteraard ook van harte uitgenodigd om de eindexamententoonstelling te 
bekijken. De afgestudeerden hebben gedurende de expositie rondleidingen en uitleg gegeven aan de 
bezoekers. 

De eindexamenkandidaten waren: Ina van Berkum, Marian Hangyi-Vos, Annette Hoolsema, Fleur Krist, 
Harrie Medema, Kayla van der Schuit, Paulien Sprenger, Maaike van Veen en Edwin van der Veen.

De Prix de Norvège 2022, een door Egbert Pijfers ingestelde aanmoedigingsprijs, werd door jurylid Rein 
Pol uitgereikt aan Fleur Krist en Maaike van Veen. Dat de inspiratiereis naar Noorwegen dik verdiend was, 
bleek uit de lovende woorden van de jury.

Evaluatie Eindexamen 2021
De jaarlijkse evaluatie van het eindexamen met de voorzitter van de eindexamencommissie, de stafdocent 
Masterscholing en de voorzitter van de Klassieke Academie heeft in november 2021 plaatsgevonden. Er is 
gekeken naar de inhoud, structuur en het proces. Dit heeft geleid tot duidelijke richtlijnen voor studenten, 
docenten en begeleiders.
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Open Dag
De Open Dag op 5 maart 2022 (locatie Akerkhof) is druk bezocht door belangstellenden uit het hele land. 
Veel geïnteresseerde aspirant-studenten namen deel aan de clinics portrettekenen, die bij voorintekening 
snel vol waren. De rondleidingen door de glyptotheek en de tentoongestelde werken uit de Vak- en 
Masterscholing vielen eveneens in de smaak. Naast (staf)docenten en medewerkers, waren studenten 
aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Het was een drukke, gezellige en zinvolle dag, die direct tot een 
aantal aanmeldingen heeft geleid.

Werkbesprekingen
De werkbesprekingen aan het einde van het eerste semester zijn in kleine groepjes gehouden van steeds 
drie studenten. Dit vanwege de toen geldende coronamaatregelen. De besprekingen aan het einde van het 
tweede semester konden gelukkig weer met de hele jaargroepen gehouden worden. Overzicht krijgen van 
wat geschilderd is en met elkaar het werk bekijken van medestudenten, is immers een wezenlijk onderdeel 
van het leerproces. Iedereen was daarom blij dat de eindwerkbespreking weer op de ‘normale’ manier kon 
plaatsvinden. Inclusief de gezamenlijke lunch en een gezellige nazit.  

Studentenenquête en exit-enquête
Onder de studenten van de Vakscholing 1, 2, 3 en Masterscholing 1 is een online-studentenenquête 
gehouden. Met een responsgemiddelde van 67% was de representativiteit voldoende. Uit de enquête bleek 
een grote mate van tevredenheid onder studenten over onderwijs, docenten en faciliteiten. De uitkomsten 
zijn in het Algemeen Bestuur besproken.

Voor studenten die de opleiding voortijdig verlaten, werd een exit-enquête ontwikkeld. Hoewel het 
uitvalpercentage laag is (gemiddeld zo’n vijf studenten per jaar), er altijd meerdere gesprekken gevoerd 
worden en veelal persoonlijke omstandigheden de uitval veroorzaken, vinden wij het belangrijk om diverse 
indicatoren te toetsen voor een goed beeld van de uitval. De ontwikkelde enquête is daarbij een hulpmiddel.
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Studentenraad
Op 21 juni hebben de klassenvertegenwoordigers van de Vakscholing en het Dagelijks Bestuur een vruchtbare 
online-bijeenkomst gehouden. Verbeterpunten werden geïnventariseerd, en waar mogelijk, direct opgepakt. 
In het verslag zijn de acties benoemd als ‘wat we gaan doen’ en ‘wat we hebben gedaan’ als academie. 
Deze manier van transparantie in werken werd erg gewaardeerd. Ook grote tevredenheid over de heldere 
en duidelijke communicatie in coronatijd, de grote inzet van docenten en de snelle schakeling naar nieuwe 
situaties met bijpassende roosters. De online-informatiesessies over het op handen zijnde STAP-budget 
werden als zeer nuttig ervaren.

Wijzigingen in het onderwijsprogramma/lesrooster
In Vakscholing 1 werden enkele lessen Boetseren toegevoegd die in het rooster aansloten op de lessen 
Grafiek. Een mooie aanvulling, want juist het werken met een driedimensionale vorm kan meer inzicht geven 
in vertalingen naar het platte vlak. De Grafieklessen verschuiven overigens met ingang van studiejaar 2022-
2023 naar Vakscholing 2, omdat studenten dan meer kennis hebben over bijvoorbeeld tekentechnieken, 
composities en vorm. Grafiek wordt volgend jaar een keuzevak in de Masterscholing (was facultatief).

STAP-budget
Het STAP-budget is per 1 januari 2022 in de plaats gekomen van de studiekostenaftrekregeling. STAP staat 
voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Alle werkenden en werkzoekenden kunnen een budget aanvragen 
van maximaal € 1.000 per jaar voor scholing en ontwikkeling. Het afgelopen jaar hebben wij voorbereidingen 
getroffen om onze studenten in aanmerking te laten komen voor de regeling. Allereerst hebben wij de UBO-
registratie in orde gebracht en het voor STAP verplichte lidmaatschap aangevraagd bij de NRTO (Nederlandse 
Raad voor Training en Opleiding). Na de toetsing aan de financiële toelatingscriteria, is in mei het NRTO-
lidmaatschap toegekend aan de Klassieke Academie. Het behalen van het keurmerk NRTO was het volgende 
verplichte doel. Daarvoor hebben we o.a. een programma leeruitkomsten (PLU) en een toetsingskader per 
studiejaar en per vak opgesteld, de gedragscode onderschreven, de algemene voorwaarden aangepast, 
aan allerlei kwaliteitscriteria voldaan en een hotline onderhouden met het UWV en allerlei andere bij STAP 
betrokken (semi-)overheden. 

Hoewel het vervolg buiten het tijdvak van dit jaarverslag valt, is het zeker noemenswaardig: de audit op 20 
juli 2022 is succesvol verlopen en het NRTO-keurmerk staat inmiddels op de website van de academie. Ook 
is de Klassieke Academie opgenomen in het officiële STAP-scholingsregister en kunnen studenten het STAP-
budget aanvragen.
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Cursussen en workshops

De Klassieke Academie heeft in 2021-2022 wederom verschillende cursussen aangeboden in twee halfjaarlijkse 
programma’s die gelijk opliepen met de semesters van de opleidingen. De cursussen bestonden uit vijftien 
lessen van 2,5 uur. Naast de cursussen zijn aan het eind van het studiejaar enkele workshops gegeven in drie 
opeenvolgende dagen. De kwaliteit van de cursussen en workshops was hoog, waarbij de cursisten inzicht 
en verdieping kregen in het vak, de verschillende technieken en schilderonderwerpen.

In totaal zijn de cursussen en workshops door 129 deelnemers gevolgd.

Cursussen tijdens studiejaar 2021-2022
Semester 1: 
Realistisch tekenen, Portretschilderen, Modelschilderen, Portret/model aan de hand van Rembrandt, Intro-
ductiecursus, Modeltekenen, Fijnschilderen.
 
Semester 2: 
Realistisch tekenen, Modelschilderen, Model, Grafiek, Fijnschilderen.
Workshops tijdens studiejaar 2021-2022: Plein-air schilderen, Modelschilderen.

Zomeracademie

De jaarlijkse Zomeracademie was succesvol. Gedurende drie weken werden diverse cursussen aangeboden: 
Zomeracademie introductie, portret, model en grafiek. Een combinatie van verschillende onderdelen was 
mogelijk. In totaal volgden 28 deelnemers de Zomeracademie in juli 2021.

zomeracademie model
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Ambassadeurs van de Klassieke Academie

Oud-studenten zijn de beste ambassadeurs van de Klassieke Academie! Maar natuurlijk ook de docenten, 
de medewerkers, het bestuur en de vrienden. Eigenlijk is iedereen die van de academie houdt de beste 
ambassadeur.

AKKA
De bloeiende vereniging Alumni Kunstenaars Klassieke Academie (AKKA) telt inmiddels meer dan honderd 
leden, allemaal alumni met een Masterdiploma van de Klassieke Academie op zak. Ook dit jaar hebben 
de meeste afgestudeerden zich aangesloten bij de alumnivereniging. AKKA is actief op sociale media en 
organiseert mooie groepsexposities in binnen- en buitenland. Het steeds uitdragen, zowel in naam als in 
uitingen, heeft ervoor gezorgd dat de naamsbekendheid van de Klassieke Academie landelijk is vergroot.

Docenten, oud-docenten en alumni
De (oud-)docenten van de Klassieke Academie zijn zelf werkzaam in de beeldende kunst en exposeren 
wereldwijd in musea en galerieën. Ook zijn zij veelal actief op sociale media en dragen zo bij aan de 
beeldvorming en naamsbekendheid van de Klassieke Academie. Hetzelfde geldt voor de afgestudeerden 
die buiten of naast AKKA hun werk succesvol exposeren.

Vrienden van de Klassieke Academie
Vrienden dragen de academie een warm hart toe. Ze houden van kunst, het maakproces en van de makers. 
Ze zijn nieuwsgierig naar de aanstormende talenten die de academie rijk is. De Vrienden werden ook in 
2021-2022 op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten van de academie via de Klassieke 
Berichten, zij ontvingen uitnodigingen voor openingen, bijeenkomsten en exposities voor zover dit mogelijk 
was tijdens de pandemie.

Public Relations, promo’s en socials

Ondanks dat de pr zich pragmatisch en vooral via de online-kanalen afspeelde, was deze aanpak zeker 
succesvol. Uit de aanmeldingen voor zowel Basis- en Vakscholing bleek ook dit jaar dat een substantieel deel 
van de (aspirant-)studenten de Klassieke Academie via sociale media had leren kennen.

Website en social media
De website van de Klassieke Academie was goed vindbaar, zowel voor algemene informatie als voor informatie 
over de opleidingen en cursussen. De website werd in studiejaar 2021-2022 geheel vernieuwd wat techniek 
en inhoud betreft en adequaat voorzien van actuele informatie (coronamaatregelen, STAP, et cetera). De 
Facebookpagina van de Klassieke Academie kreeg 6.200 likes en had 6.513 volgers, de Instagrampagina 
had 1161 volgers. 

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief Klassieke Berichten bereikte meer dan 2.000 studenten, Vrienden, alumni, docenten en 
andere geïnteresseerden. De nieuwsbrief verscheen zeven keer en bevatte hoofdzakelijk houdbaar nieuws.



Pers en advertenties
Lopende het studiejaar zijn verschillende persberichten verstuurd die met name geplaatst werden door 
de lokale media (schrijvende pers, websites, agenda’s). Uiteraard zijn wij gelukkig met deze free publicity! 
Daarnaast zijn er diverse betaalde advertenties geplaatst, bijvoorbeeld op Facebook en in alle edities van de 
Kunstkrant, waarmee het aanbod van de Klassieke Academie breed onder de aandacht is gebracht.

Overige activiteiten Klassieke Academie in the picture
AVRO-TROS biedt jonge kunstenaars een podium in het magazine Muze en koopt werken aan voor het 
opbouwen van een collectie. Op verzoek van de omroep hebben wij vier pas afgestudeerde kunstenaars 
voorgedragen. Ook voor de expositiecommissie van Bout Advocaten zijn voordrachten gedaan.

Gedurende het studiejaar 2021-2022 hebben wij met diverse samenwerkingspartners de Klassieke Academie 
laten zien. Bijvoorbeeld met het Noordelijk Scheepvaart Museum en Kunstlievend Genootschap Pictura. In 
onze eigen wijk, het A-kwartier, hebben we een tekenworkshop gegeven met een afsluitende borrel voor 
buurtbewoners.
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Kijk voor het cursusaanbod in het tweede 
semester (start januari 2022) op de site!

Voor aanmelding én meer informatie: 
www.klassiekeacademie.nl / info@klassiekeacademie.nl
Akerkhof 43c / Paradijsvogelstraat 16, Groningen
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Financiën

Het positief resultaat van het boekjaar 2021-2022 bedroeg € 31.627. Dit resultaat was € 10.699 hoger dan 
geraamd in de aangepaste begroting 2021-2022. De verwachte financiële effecten op het resultaat als gevolg 
van coronamaatregelen zijn meegevallen door met name lagere modelkosten en huur.

Het eigen vermogen per 30 juni 2022 bedroeg € 93.500. De solvabiliteitsratio van 50% is zo goed als bereikt.
De jaarrekening 2021-2022 is, net zoals dit jaarverslag, te vinden op de website.

Beleids- en andere stukken
In het studiejaar 2021-2022 zijn de volgende beleidsstukken, met of na advies van de Raad van Advies, door 
het Dagelijks Bestuur opgesteld en door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
26 november 2021: jaarrekening 2020-2021 en jaarverslag
26 november 2021: aangepaste begroting 2021-2022
20 mei 2022: begroting 2022-2023 en meerjarenraming

Om het STAP-budget voor onze studenten bereikbaar te maken, hebben wij meerdere stukken opgesteld of 
aangepast (zie ook bij ‘STAP-budget’). Het Leerplan is aangepast, leerdoelen zijn omgezet naar Programma-
leeruitkomsten (PLU), per opleiding/leerjaar/les is een toetsingskader opgesteld, de handleiding voor 
docenten is aangepast met de gedragscode NRTO en in de Algemene Voorwaarden is een annulerings- en 
tussentijdse beëindigingsregeling opgenomen. 

Organisatie

Algemeen Bestuur (AB)
Het Algemeen Bestuur van de Stichting Klassieke Academie bestaat uit de docenten van de Basis-, Vak- en 
Masteropleiding en de stafdocenten. In studiejaar 2021-2022 kwam het AB viermaal bijeen. Er is besloten 
om jaarlijks tweemaal fysiek en tweemaal online te vergaderen. Het gemiddelde verloop onder AB-leden was 
laag. De redenen voor een afscheid waren meestal het allang bereikt hebben van de pensioengerechtigde 
leeftijd, meer tijd willen besteden aan grote opdrachten of eigen werk en persoonlijke omstandigheden. 
Openstaande functies zijn ingevuld op basis van competenties en geschiktheid. In eerste instantie is intern 
geworven of gelijktijdig in- en extern. Diversiteit en inclusie vinden we belangrijk, dus daar streven we naar.
Daarnaast staat het bestuur van de Klassieke Academie voor de waarden en normen van goed bestuur, die 
aansluiten bij de specifieke rechtsvorm en het besturingsmodel van de academie. De principes van goed 
bestuur in de Governance Code Cultuur zijn daarbij leidend.

Vrijwilligers
Bij de academie zijn tal van vrijwilligers betrokken die een essentiële rol vervullen in het bestaansrecht van de 
academie. In het maandelijkse overleg (FACT) zijn de werkzaamheden samen met de vrijwilligers geëvalueerd 
en werd steeds vooruitgekeken naar de komende periode wat betreft activiteiten en onderhoudswerk. Bij 
ieder FACT waren twee leden van het DB aanwezig. De jaarlijkse individuele voortgangsgesprekken waren 
waardevol en de samenwerking was zeer prettig. Ook in 2021-2022 hebben de vrijwillige medewerkers 
samen met het DB gezorgd voor een soepel lopende organisatie voor docenten en studenten.



Leerplan Onderwijs Commissie (LOC)
Onder leiding van de voorzitter van het DB kwam de LOC in het afgelopen jaar twee keer bijeen voor het 
bespreken van onderwijsvraagstukken. In het LOC zijn docenten uit alle schooljaren vertegenwoordigd, de 
coördinator Masterscholing, de stafdocent Basis- en Vakscholing en Leni Herenius als bestuursondersteuner.

Examencommissies
De commissie van het toelatingsexamen bestond wederom uit de stafdocent Basis- en Vakscholing, de 
stafdocent Masterscholing en een eerstejaarsdocent.
De eindexamencommissie bestond in studiejaar 2021-2022 uit: Cynthia Heinen (voorzitter), Piet Sebens, 
Joyce Eijkhout, Rachel Dieraert en Rein Pol (extern en binding met KA).

Raad van Advies (RvA)
De stichting Klassieke Academie heeft een betrokken Raad van Advies met statutaire bevoegdheden, zoals 
het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen. 
Leden: Cynthia Heinen, Klaas Koops, Tjalling Dorhout Mees en Dennis Luiten (t/m studiejaar 2021-2022). 
De RvA en het DB hebben op 26 oktober 2021 het jaarlijks overleg gevoerd.

Dagelijks bestuur
Samenstelling van het DB in studiejaar 2021-2022:
Voorzitter tot 1 januari 2021 Leni Herenius-Hendriks (ad interim-voorzitter)
Voorzitter vanaf 1 januari 2022 Henri J. Hendriks
Penningmeester   Gre Oussoren
Secretaris   Anuschka de Smidt

Het DB wordt ondersteund door een vrijwilliger bij secretariaatswerkzaamheden en bij voorbereidende 
werkzaamheden rond de STAP-budgetregeling. Het DB vergaderde in studiejaar 2021-2022 ongeveer eens 
per twee weken.
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