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Inleiding 
 
Missies 
Stichting De Bildung Academie is opgericht in 2015 om antwoord te geven op een roep 
uit de maatschappij; het onderwijs moet vernieuwen. In 2015 is succesvol gestart met een 
onderwijsprogramma dat persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid 
centraal stelt. Er is geëxperimenteerd met nieuwe vormen van onderwijs en onderwezen 
in nieuwe gebieden zoals sociaal ondernemerschap, empathie, zelfkennis, daadkracht, 
ethiek, expressie en nog vele andere. In 2016 gaat De Bildung Academie hiermee verder. 
Dit onderwijsprogramma is hét voorbeeld voor klassieke onderwijsinstellingen en de 
proeftuin om meer te leren over bildungsonderwijs. Met deze kennis wil De Bildung 
Academie meer naar buiten treden. Middels co-creatie zal Bildung geïntegreerd worden 
op de bestaande onderwijsinstellingen. 
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Onderwijs 
 
Semesterprogramma 
In 2016 hebben een tweetal edities van het semesterprogramma van De Bildung 
Academie plaatsgevonden. Deze programma’s stonden allebei in het teken van Bildung: 
de bewuste, brede, betrokken en persoonlijke vorming van het individu en de groep. Op 
hoogwaardig academisch niveau volgen studenten onderwijs over maatschappelijk 
relevante thema’s. Hierin scherpen studenten hun kritisch denkvermogen aan, maar 
besteden tevens aandacht aan kwaliteiten zoals daadkracht, zelfbewustzijn, ethisch 
besef, empathisch vermogen, expressieve kwaliteiten en natuurlijk de leerdoelen die de 
student zichzelf stelt.  
 
Voor beide semesters gold de volgende opbouw: 
 

• Introductieweek 
o Studenten startten met een kennismakingsweekend bij De Baak in 

Driebergen. Vervolgens is er een introductieweek als onderdeel van de 
Bildungflow.  

o Hierin staat de creatie van een veilige omgeving en het bepalen van je 
startpunt centraal.  

• Domein I: Ik & de Ander 
o Studenten kiezen één module: Identiteit, Rebellie of Overtuigingskracht.  
o Binnen het eerste domein kijkt de student naar de eigen persoon en zijn 

wisselwerking met anderen om hem heen. Hoe verhoudt de student zich 
tot zichzelf, de naaste ander en de verre ander? 

• Bildungflow: week 1 
o Tussen de modules door reflecteren studenten op hun eigen leerdoelen, op 

de plek waar ze nu staan en formuleren ze (nieuwe) leerdoelen voor de 
periode die gaat komen. 

o Daarnaast voorzien studenten het onderwijs van feedback, zodat De 
Bildung Academie zichzelf constant kan blijven ontwikkelen.  

• Domein II: Onze Erfschat 
o Studenten kiezen één module: Geld, Kunst of Religie & spiritualiteit. 
o Binnen het tweede domein onderzoekt de student de rijkheid van onze 

erfschat, waar we vandaan komen en wat we om ons heen hebben in onze 
samenleving. De verhouding tussen de student en de samenleving neemt 
in dit domein een centrale rol in. 

• Bildungflow: week 2 
o De student reflecteert op de eigen positie en voorziet het onderwijs van 

feedback. 
• Domein III: De Wereld in Transitie 

o Studenten kiezen één module: Digitalisering, Energie of Spullen. 
o Studenten gaan actief aan de slag met de snel veranderende wereld en hoe 

je als individu of als groep hierin kan bewegen. Daadkracht, 
ondernemerschap en handelen spelen hierin een grote rol. 

• Outroweek 
o In de laatste week blikt de student terug naar zijn startpunt, de route die 

vervolgens is ingezet en de te bewandelen weg.  
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Personen  
Al ontwikkelt het onderwijs zichzelf constant, de opbouw van de modules is in de twee 
semesters min of meer hetzelfde. Een module duurt 5 weken, waarin de student fulltime 
onderwijs volgt. Dit onderwijs bestaat uit lezingen, workshops, opdrachten, excursies en 
innovatieve pedagogische onderwijsvormen. Tijdens dit proces wordt de student 
begeleid door een tweetal gidsen en bij sommige modules tevens door een leermeester. 
Gidsen zorgen voor de hele organisatie van de module. Ze hebben meegebouwd aan de 
module en zorgen dat alles soepel verloopt. Daarnaast zijn ze bewakers van de 
groepsdynamiek en de sfeer binnen een module en vormen ze een aanspreekpunt voor 
individuele studenten die daar behoefte aan hebben. De gidsen zijn zo een onmisbaar 
element van het onderwijs.  
 
Feb 2016 – Jul 2016:   
Identiteit:   Femke Keeren 
 
Overtuigingskracht: Rozemarijn Brus & 

Jeroen Daatselaar 
Rebellie:  Meret Muntinga & 
   Ilona Roesli 
Geld:   Gijs Faber & 
   Vita Sakkers 
Kunst:   Stijn Out & 
   Michelle Geraerts 
Religie: Kirsten Kalkman & 

Maarten Vogelaar 
Digitalisering:  Milan Zeijen & 
   Durk Gardenier 
Spullen:   Ynte Bakhuizen & 
   Lieveke Heijn 
Energie:  Tomas van Duin & 
   Sven Peetoom 
Bildungflow:  Arthur de Gast 
   Merel van Geel 
   Hanna Naus 
 
 

Sep 2016 – Jan 2017: 
Identiteit:   Kyra Mensink & 
   Nina-Sophie Meijer 
Overtuigingskracht: Martijn Kager &  
   Hessel v. Piekartz 
Rebellie: Berend van Wijk & 

Boris Pinksterboer 
Geld: Mark Helfrich &  
   Luc Stefelmanns 
Kunst:  Luuc Overvoorde &  

 Roos van Amstel  
Religie: Michiel v/d Padt & 

Maarten Vogelaar  
Digitalisering:  Tanne Baas & 
   Quinten Heijn 
Spullen:   Mila Stolk & 
   Kim Lapperre  
Energie:  Sofia Maza & 
   Leonie Coppes 
Bildungflow:  Arthur de Gast 
   Merel van Geel 
   Koen Wessels 
   Hanna Naus 

 
Daarnaast is er bij een aantal modules sprake van een leermeester. De leermeester is een 
expert in het thema van de module en bewaakt de inhoud van de module en de rode lijn 
door de module heen. De betrokkenheid verschilt per module maar leermeesters zijn 
over het algemeen 2 maal per week aanwezig. Gezien de geringe vergoeding die de 
leermeester ontvangt en de grote bijdrage die ze leveren in het onderwijs, is De Bildung 
Academie deze mensen ontzettend dankbaar! 
 
Identiteit:  Reine Rek (feb. – jul. 2016) en  

Bart Nooteboom (sep. 2016 – jan. 2017) 
Overtuigingskracht: Eugène Sutorius 
Geld   Tom Duin 
Kunst:   Marijn Moerman 
Digitalisering:  Hans Schnitzler 
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Daarnaast draait het onderwijs grotendeels op de inzet van gastmeesters. Gastmeesters 
verzorgen het merendeel van het onderwijs. Vanuit een grote verscheidenheid aan 
achtergronden geven ze les en helpen ze met het ontwikkelen van het onderwijs. Zo 
krijgen de studenten een breed aanbod en worden de verschillende thema’s van vele 
kanten en disciplines belicht. Gastmeesters zijn aldus, net als de gidsen en de 
leermeesters een onmisbaar element van bildungsonderwijs.  
 
Een overzicht van de 225 gastmeesters van 2016:  
 
Aart van Veller   
Ad Rek    
Ad Verbrugge    
Adriaan van der Maarel  
Adriana González 
Hulshof   
Ahmad Abuznaid    
Albert Benschop    
Albert Jan Kruiter   
Albert Korper    
Alexander Rinnooy Kan   
Ali Al- Khatib   
André Platteel    
Ank Oosting    
Anna Frens    
Anne-Maria van Hilst   
Annemieke Roobeek    
Arjo Klamer    
Aynouk Tan    
Barry Voeten    
Bart Nooteboom    
Bart Stuart    
Bart Timmers    
Bart van Rosmalen   
Bas van Bommel   
Ben Kirssen    
Bert de Reuver   
Bert de Vries   
Bert Keizer    
Bert van Baar   
Bettine Siertsema    
Boris van der Ham  
Casper Stubbé    
Chantal Suissa-Runne    
Charlotte Icke-
Lemmens    
Charlotte Meijling    
Cis van Heertum   
Corine van Emmerik   
Daan van Schalkwijk   
Dan Hassler Forest   
Daniël Vogelaar     
Daphne van der Kroft 

Dette Glashouwer    
Dick Middelhoek    
Dick Willems    
Diederik Stapel    
Dirk de Anarchist   
Douwe Jan Joustra   
Dylan Ahern    
Edgar Kempers    
Egge van der Poel  
Egidius Berns    
Elisabeth Bogaard    
Erik Groenendijk    
Erik Huizer    
Erik-Jan Vlieger    
Ernst van den Hemel  
Esther Keymolen    
Esther van Duin   
Eugène Sutorius    
Eveline Dijck    
Eveline Groot    
Ewald Breunesse    
Fatima El Mourabit   
Frances Sanders    
Frank Boon    
Frank Rieck    
Frank Schipper    
Frank van der Linde  
Frank-Jan van Triest   
Frédérique Six    
Gabriël Levi    
Gerard Visser    
Gijs van Donselaar   
Gracia Wartes    
Hans Otten    
Hans Schnitzler    
Hans van Amstel   
Haroon Sheikh    
Harriët Bergman    
Henk Eggink    
Henk Overbeek    
Henri Snel    
Henry Mentink    
Herman Heijn    

Herman Philipse    
Hero Brinkman    
Huib Wursten,    
Irene Stengs    
Iris van Domselaar   
Ivo Bronstring    
Jac Hielema    
Jamie Huijse    
Jan Rotmans    
Jan van Hooff   
Jan van der Kolk  
Jan-Willem van Balen   
Jana de Heer   
Janneke Stegeman    
Jenny van Dongen   
Jeroen de Swart 
Jeroen Karssen    
Jeroen Touwen    
Jeroen Vanson    
Joachim Duyndam    
Joep Dohmen    
Johan Wagenaar    
Johannes Kronenburg    
John Cornelissen    
Jonathan van Doornum   
Jonneke Bekkenkamp    
Joop Hartog     
Joost Beuving    
Joost de Boo   
Joris Buis    
Jos Notenboom    
Judith Kamerman    
Judith van Werkhoven,   
Justus Uitermark    
Kees Biekart    
Kees Vlaanderen    
Kees Zoeteman    
Keijen van Eijk   
Kemal Gözütok    
Khalil Aitblal    
Kirsten Kalkman    
Klaar van der Lippe  
Klaar van der Linden  
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Laurens ten Kate   
Leen Torenvliet    
Leoni van de Water  
Lobke Vlaming    
Lourens Minnema    
Lucas Osse    
Magda van der Ende  
Marc Davidson    
Marcel Zeelenberg    
Margriet Minnema    
Marieke de Lange   
Marieke Vervugt    
Marijn Moerman    
Marjolein Baars    
Marjolein Lanzing    
Mark Bergwerff    
Mark Bos    
Mark Hage    
Mark Hoek    
Mark van Baal   
Martijn van Haagen   
Martin Fondse    
Maryam Babur    
Mathijs Schouten    
Matthea Westerduin    
Matthijs van Dijk   
Maurits Martijn    
Maurits Ros    
Max Boiten    
Menno de Bree   
Merijn Ritmeester 
Michael Costello    
Michiel Tolman    

Michiel van Elk   
Milena Veenis    
Mounir Samuel    
Nico Wilterdink    
Nicoline Smalbraak    
Paul Cliteur    
Paul Cobben    
Pauline Voortman 
Peter van Baalen   
Pieter Pekelharing    
Polly Higgins    
Puck van Dijk   
Ralph Blom    
Reine Rek    
Rembrandt Sutorius    
Remco van Wijk   
Rena Netjes    
René van Woudenberg   
Renee Frissen    
Riekje van Osnabrugge   
Rob Leijdekkers    
Robert Jan v/d Veen 
Robin Pistorius    
Rosaliene Israël   
Rosie Duivenbode    
Ruben van Zwieten   
Rudi te Velde   
Ruud Sondag    
Samuel Lee    
Sander den Hartog 
Sander Heijne    
Sander Klous    
Sebas Eliens    

Sharona Ceha    
Sheila Sitalsing    
Sjaan & Jeanette Schuijt  
Soufian Afkir    
Stephan Jackmuth    
Stijn van den Heuvel  
Sweder van Wijnbergen   
Tanja Jadnanansing    
Theo Compernolle    
Theo Wolters    
Thijs Lijster    
Thomas Muntz    
Thomas Nys    
Thomas van Neerbos   
Tim Vis    
Timothy Prescott    
Tiziana Pintus    
Tom Duin    
Vanessa Vroon    
Vera Moll 
Veronique Steijn    
Victor Kal    
Victor Pastoor    
Welmer Molenmaker    
Wieger Pollmann    
Willem Anker    
Willem van Maanen   
Wladimir Mufty,    
Wouter Hanegraaff    
Yori Kamphuis 
Zmnako Hezermardy   
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Evaluatie  
Het onderwijs dat De Bildung Academie aanbiedt, wordt constant geëvalueerd en 
verbeterd. Hieruit kunnen verschillende lessen worden getrokken die zowel voor het 
onderwijs van de academie als voor het onderwijs dat we samen met de gevestigde 
onderwijsinstellingen maken erg belangrijk zijn. Hieronder een greep van processen die 
erg positief beoordeeld worden en hun valkuilen.  
 
Groepsdynamiek 
De Bildung Academie besteedt veel tijd aan groepsdynamiek. Dit gaat over de dynamiek 
binnen in de academie zelf, tussen de studenten en als een leerproces (de student gaat 
zich in de toekomst altijd in groepen bewegen). Elementen die positief beoordeeld 
worden zijn het feit dat de studenten op de academie allemaal hun motivatie hebben 
laten zien en dat iedereen dus gedreven is richting eenzelfde soort doel: de ontwikkeling 
van zichzelf en de ander. Daarnaast vormt De Bildung Academie een veilige basis om 
open, eerlijk en verbonden te zijn, alsmede een plek voor humor en gezelligheid. Het 
blijkt dat de gids hierin een hele grote rol speelt. Als valkuil hierin wordt gegeven dat De 
Bildung Academie geen knuffelcultuur moet worden. Dat kan de scherpte en kritische 
houding in het gedrang brengen. Ook teveel focussen op het individu wordt soms als 
valkuil gegeven. 
 
Dit wordt meegenomen richting 2017, waar een aantal wijzigingen worden aangebracht 
in de rol van de gids. Ook zal de vorm van de Bildungflow veranderen, waardoor er meer 
nadruk komt op de rol van het individu in de groep, in tegenstelling tot een te diepe focus 
op het individu zelf.  
 
Innovatieve onderwijsvormen 
Bij De Bildung Academie werken we met enkele ‘rituelen’, zoals een check-in aan het 
begin van de dag en een check-out aan het einde. Deze ‘rituelen’ blijken succesvol. Ook 
andere vaste momenten binnen een module (bijv. elke maandagochtend komt de 
leermeester) geven houvast en worden positief beoordeeld. Hierin wordt ook het feit dat 
er gereflecteerd wordt als positief beoordeeld. Dit voornamelijk wanneer het geordend 
verloopt op drie niveaus: persoonlijk, de groep en onderwijsinhoudelijk. Als valkuil krijgt 
De Bildung Academie te horen dat er weleens te weinig ruimte is voor deze reflectie, een 
zogeheten ‘witregel’ in het onderwijs. De balans tussen onderwijsaanbod en rust/ruimte 
heeft nog weleens richting het eerste gehangen. Voor komend jaar is het dan ook zaak 
om al in een vroeg stadium in het module bouwproces deze ‘witregels’ een plek te geven 
in het onderwijs.  
 
Feedback 
Belangrijk voor De Bildung Academie is feedback. Zo ontvangt de academie graag 
feedback om zichzelf te blijven verbeteren maar is het ook een essentieel onderdeel van 
het onderwijs. Er vinden geen toetsen plaats, in plaats daarvan krijgt de student 360-
graden feedback over zijn of haar persoon en de prestaties binnen de verschillende 
modules. Studenten ervaren dit als plezierig en ontvangen graag feedback van 
medestudenten, de gidsen en de meesters. Wanneer er goed wordt gekeken naar de 
evaluaties, leest men wel dat het niet altijd lukt om dit in voldoende mate te 
bewerkstelligen. Of de momenten ontbreken, of de aandacht, om de feedback te 
verzamelen die een student zich zou wensen om zich verder te ontwikkelen ontbreekt. 
Hier blijven we bij stilstaan om in de komende programma’s wel de aandacht hier 
dusdanig op te leggen, dat alle studenten voldoende feedback ontvangen. 
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Materialiseren 
Tevens een essentieel onderdeel van het bildungsonderwijs is het materialiseren: het 
toepassen van de theoretische kennis die je hebt ontvangen in een praktisch project. Hier 
gaat het om het integreren van het geleerde en de daadkracht tonen om je te bewegen en 
te ‘doen’. In 2016 heeft de academie veel geleerd over de begeleiding van een 
materialisatie-traject bij de studenten. Alumni weten ook te melden dat ‘daadkracht’ een 
van de vaardigheden is die ze op de academie hebben meegekregen. Echter geven 
sommige evaluaties nog steeds aan dat de prestatiedruk bij het materialiseren erg hoog 
kan zijn, zeker naar het einde van het semester. Al zijn er al verbeteringen, hierin is het 
voor 2017 wederom zaak om duidelijk verwachtingen naar elkaar uit te spreken en om 
studenten duidelijk afgebakende vrijheid te geven in hun materialisatieproces. Te veel 
vrijheid leidt tot zweven en verlamming, maar te weinig leidt tot weerstand. 
 
Paneladvies 
In februari 2016 is er een rapport uitgekomen van een visitatiepanel van 
onderwijsexperts van de VU en UvA, bestaande uit dr. Sijbolt Noorda (voorzitter), drs. 
Joyce Aalberts, drs. Erik Boer, drs. Cato Cramer, prof. dr. Gjalt de Graaf en dr. Machiel 
Keestra, ondersteund door Jennifer Schijf, MSc (secretaris). Het panel beoordeelde de 
kwaliteit van het onderwijs dat De Bildung Academie aanbiedt, met oog op formele 
inbedding binnen het klassieke wetenschappelijke onderwijs. De belangrijkste 
conclusies van het panel zijn: : 

• De Bildung Academie maakt haar pretenties, om zelfontplooiing en 
maatschappelijk besef te stimuleren, waar.  

• Het panel twijfelt er niet aan dat, gezien de kwaliteit en de waarde van het 
onderwijs van de academie, De Bildung Academie opgenomen kan worden 
binnen het klassieke wetenschappelijk onderwijs.  

• Het panel benadrukt stellig dat het voor wo-instellingen de moeite waard is 
verdere samenwerking met De Bildung Academie te verkennen.  

 
Het gehele advies is te vinden op onze website. 
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Organisatie 
 
Bouwers 
De Bildung Academie staat voor bottom-up onderwijsinnovatie. Daarom zijn de bouwers 
van de academie de echte mensen die de academie dragen. Zonder hun vrijwillige inzet 
is de academie ondenkbaar. De Bildung Academie is dan ook heel trots dat tot en met 
december 2016 ruim 100 bouwers betrokken zijn geweest bij De Bildung Academie. 
Bouwers zijn dan ook actief binnen alle facetten die de academie rijk is. Het merendeel 
bouwt mee binnen het onderwijs maar ook binnen marketing, financiën, 
personeelszaken, evenementen, strategie en externe betrekkingen zijn bouwers vrijwillig 
bezig met de onderwijsinnovatie van Nederland. Ook is de academie heel erg trots dat 
het overgrote deel van de alumni meebouwt aan het onderwijs van de generaties na hen. 
Hun kennis en ervaring helpt het onderwijs alleen maar verbeteren. Een overzicht van 
de 111 bouwers die zich in 2016 hebben ingezet voor de academie: 
 
Ad Verbrugge 
Andrea Koll 
Angela Spoor 
Anna Sotiriadis 
Annemieke Roobeek  
Annette van Valkengoed 
Arjen Wals 
Arthur de Gast 
Astrid Elburg 
Babet te Winkel 
Barry Mastenbroek 
Berend van Wijk 
Berend Rigter 
Boris Pinksterboer 
Corine van Emmerik 
Danny de Groot 
David van Rooij 
Djorna Mostert 
Douwe Meuldijk 
Durk Gardenier 
Dylan Vianen 
Ebru Aydin 
Eugène Sutorius 
Eva Rasing 
Eveline Groot 
Floor van Schie 
Florian Gerritsen 
Gijs Faber 
Hanna Worm 
Hanna Naus 
Hessel Von Piekartz 
Ilona Roesli 
Ilse van der Linden 
Isabelle Sijm 
Ishara Kaitjily 
Ivy Van den Berge 
Jan Post 

Jennifer Muller 
Jeroen van Daatselaar 
Jeroen Lutters 
Joeri Scholtens  
Johannes Kronenburg 
Joost Ruiter 
Joost de Boo 
Julius Oud 
Karlijn Arts 
Kiki Varekamp 
Kim Lapperre 
Kirsten Kalkman 
Kjeld Oostra 
Koen Wessels 
Kyra Mensink 
Leonie Coppes 
Lieveke Heijn 
Linde van Schuppen 
Lisanne Boerop 
Lisanne De Berg 
Loes Formsma 
Luc Stefelmanns 
Lucas van Bilderbeek 
Luuc Overvoorde 
Luzaira (Lulu) Jamanika 
Maarten Vogelaar 
Margreet Zandbergen 
Margriet Minnema 
Marijn Moerman 
Marius van Rosmalen 
Mark Helfrich 
Martijn Kager 
Maud Dahmen 
Mees Bijpost 
Merel van Geel 
Merèt Muntinga 
Michelle Geraerts 

Michelle Gerlach 
Michiel Smit  
Michiel Van der Padt 
Michiel Tolman 
Mila Stolk 
Milan Zeijen 
Nina-Sophie Meijer 
Odilia van der Valk 
Ole Thijs 
Paul de Lange 
Quinten Heijn 
Reine Rek 
Rhinja Rutjes 
Rolien Sandelowsky 
Ronja Van Der Schalk 
Roos Varekamp  
Roos van Amstel 
Roos Apotheker 
Rozemarijn Brus 
Sandra Verbruggen 
Saran Aarif 
Shivani Jagroep 
Sietse de Kok 
Sofia Maza 
Steven Schoon 
Stijn Out 
Sven Peetoom 
Tanne Baas 
Thomas Hart 
Thomas van de Loo 
Tomas van Duin 
Valeska Peek 
Victoria Brood 
Vincent Kommers 
Vita Sakkers 
Ynte Bakhuizen 
Yorick Feld



Kernteam 
Het kernteam vormt het dagelijks bestuur van de academie. Zij maken het onderwijs en 
bieden dit aan en voeren alle omliggende taken die hierbij komen kijken uit. Ook wordt 
hier de visie, de missie en de strategie van de academie bedacht, bepaald en uitgezet. Het 
kernteam ontvangt een minimale vergoeding voor zijn werkzaamheden. Het kernteam 
bestond dit jaar uit: 
 
Michiel Tolman   - Directeur 
Merel van Geel   - Financiën en externe relaties 
Dylan Vianen   - Onderwijs coördinator 
Kirsten Kalkman  - Onderwijs innovator  
Arthur de Gast   - Onderwijs facilitator 
Koen Wessels   - Onderwijsdidactiek & evaluatie 
Ynte Bakhuizen   - Onderwijs en de maatschappij 
Marijn Moerman  - Onderwijsdidactiek & kunst 
Mark Helfrich (vanaf sep.) - Communicatie & Marketing 
Kyra Mensink (vanaf sep.) - Personeelszaken 
Douwe Meuldijk (vanaf sep.)  - Externe relaties 
 
Stichtingsbestuur 
Het stichtingsbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor De Bildung Academie. 
Zij laat het dagelijks bestuur aan het ‘kernteam’ en controleert uit zichzelf de kwaliteit 
van het onderwijs dat wordt aangeboden. Hiervoor ontvangt het bestuur geen 
vergoeding. In 2016 zag het bestuur er als volgt uit: 
 
Em. prof. mr. Eugène Sutorius - Voorzitter 
Mr. Lida Moll   - Secretaris 
Martijn Adam   - Penningmeester1 
Sietse de Kok   - Algemeen 
 
In 2016 hebben er weinig activiteiten plaatsgevonden rond het bestuur. Daarom is er aan 
het einde van het jaar de wens uitgesproken om wijzigingen aan te brengen in het 
bestuur, zowel in de taken van het bestuur, als de samenstelling. Die zullen in 2017 
plaatsvinden.  
 

  

                                                
1	Martijn	Adam	heeft	zijn	taken	als	penningmeester	per	31	juni	2017	neergelegd.	De	functie	
van	penningmeester	is	overgenomen	door	Lida	Moll.				
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Inkomsten 
De Bildung Academie kent slechts enkele inkomstenstromen in 2016. De voornaamste 
inkomstenbron is het collegegeld van studenten. De Bildung Academie probeert zo 
laagdrempelig mogelijk te zijn en brengt daarom €1.200,- in rekening per semester. In 
het boekjaar 2016 is €91.532,- aan inkomsten gegenereerd uit collegegelden.2 Daarnaast 
zijn bouwers van De Bildung Academie actief geweest met workshops en trainingen bij 
verschillende onderwijsinstellingen. Gezamenlijk heeft dit €5.155,- opgebracht. Als 
laatste inkomstenstroom zijn er enkele donaties gedaan, een bedrag ter hoogte van 
€2.150,-.3 In totaal is daarmee €99.049,48 euro binnengekomen. Dit weegt helaas nog 
niet op tegen de uitgaven van De Bildung Academie. Daarom is er gebruik gemaakt van 
de subsidie die De Bildung Academie in 2015 heeft ontvangen van het platform Bèta-
techniek. Deze subsidie is voorlopig erg belangrijk voor de continuïteit van de academie 
aangezien ook voor 2017 een nettoverlies is begroot.  
 
Uitgaven 
De uitgaven van De Bildung Academie zijn dit jaar erg toegenomen ten opzichte van 
2015. De voornaamste reden hiervoor is dat er in 2016 gestart is met het uitbetalen van 
een kleine vergoeding aan het kernteam. Tijdens de oprichting van De Bildung Academie 
in 2015 toonden alle kernteamleden zich bereid om zich volledig vrijwillig in te zetten 
voor de academie. Vanwege een toename van werkdruk en verantwoordelijkheden, was 
die situatie in 2016 niet meer houdbaar en werd besloten kernteamleden een vergoeding 
van € 1.200,- per persoon per maand toe te kennen. In totaal zijn de managementkosten 
uitgekomen op € 109.621,-. 
 
Daarnaast zijn de onderwijskosten toegenomen ten opzichte van 2015. Allereerst komt 
dit natuurlijk omdat er in 2016 2 semesters hebben plaatsgevonden, waar dit er in 2015 
nog maar een was. Daarnaast streeft De Bildung Academie ernaar om de mensen die het 
onderwijs mogelijk maken beter te belonen. Dit zijn primair de gidsen en de meesters van 
de academie. In totaal bedroegen de onderwijskosten €36.088,97. De overige 
kostenposten (marketing, evenementen, bank en administratief) zijn ook allemaal 
gestegen, maar niet meer dan in de lijn van verwachting ligt.  
 
De totale uitgaven van de academie komen in 2016 uit op €170.638,96. Dit resulteert dus 
in een gat van €71.589,48. Om dit op te vullen, is gebruik gemaakt van de subsidie van 
platform Bèta-techniek. De rest van de subsidie zal naar alle waarschijnlijkheid worden 
gebruikt in 2017, waarna De Bildung Academie of zelf genoeg inkomsten moet genereren 
of op zoek moet naar andere externe inkomstenbronnen.  
 
  

                                                
2	Collegegeld	kan	in	termijnen	worden	betaald.	In	dat	geval	wordt	er	ofwel	tweemaal	€615,-	
euro	overgemaakt	ofwel	zesmaal	€210,-.		
3	In	de	staat	van	baten	en	lasten	staat	ook	nog	een	inkomstenbedrag	uit	‘crowdfunding’.	Dit	
bedrag	is	reeds	in	2015	opgehaald,	nu	enkel	uitbetaald.			
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Balans t/m 31 december 2016 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Staat van baten en lasten 1 januari t/m 31 december 2016 
  

De Bildung Academie  

Moleneind 40  

1241 NH Kortenhoef  

  

Datum: 20-09-2017  

    

    

BALANS t/m 31-12-2016

    

Code Omschrijving Activa Passiva

10000 Vooruit ontvangen betalingen  6.600,00

10100 Debiteuren 375,00  

10200 Crediteuren  22.300,99

11100
Bank IBAN: NL06TRIO 0390 1042
48 132.745,59  

16330 Voorziening btw 15-16  6.786,67

30000 Reservering t,b,v, Continuïteit  97.432,93

 Saldo  0,00

  133,120.59 133,120.59

De Bildung Academie  

Moleneind 40  

1241 NH Kortenhoef  

  

Datum: 20-09-2017  

    

    

WINST & VERLIES 01-01-2016 t/m 31-12-2016

    

Code Omschrijving Verlies Winst

40000 Huisvesting kosten 12.047,64  

41000 Onderwijskosten 9.933,72  

41100 Leermeester kosten 1.625,00  

41200 Gastmeester kosten 1.963,42  

41300 Gidsen kosten 8.010,00  

41410 Reiskosten Bilders: Trein 535,93  

41420 Reiskosten Bilders: Auto 20,00  

42100 Management kosten 109.621,00  

43000 ICT infrastructuur 228,75  

44000 Marketing & vormgeving 3.558,66  

45000 Evenementen 3.073,19  

47000 Bank en administratiekosten 182,92  

49000 Bildungflowkosten 12.511,60  

61010 De Bildung Ontwerpschool Inkomsten  3.555,00

80000 Sponsoring  1.500,00

82000 Crowfunding  212,48

84000 Contributie / collegegeld  91.532,00

85000 Bijzondere baten  650,00

85100 Workshops  1.600,00

94000 Btw kosten 6.742,64  

95000 Afschrijvingen 400,00  

99997 Betalingsverschillen 184,49  

 Saldo verlies  71.589,48

  170,638.96 170,638.96
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2017 
 
Onderwijs 
In februari 2017 start het vierde semester van De Bildung Academie. Binnen het 
kernteam van De Bildung Academie is de wens uitgesproken om een jaarprogramma te 
starten per september 2018. Hierdoor is het onzeker of per september 2017 nog een vijfde 
semesterprogramma van start zal gaan.  
Daarnaast start in februari het honoursvak: De Bildung Academie: Vorming in Vloeibare 
Tijden aan de Vrije Universiteit. De Bildung Academie heeft zichzelf voorgenomen om 
nog meer samenwerking op te zoeken met de klassieke onderwijsinstellingen en daar 
middels co-creatie bildungsvakken en bildungsonderwijs te verzorgen.  
Als laatste is er nieuw project opgezet in samenwerking met de Hogeschool van 
Amsterdam en het ROC van Amsterdam, ondersteund door de gemeente Amsterdam. Dit 
project, Over Bruggen in Amsterdam, is de eerste grootschalige samenwerking van mbo, 
hbo en wo in Nederland. Doel is om 90 studenten van de verschillende niveaus samen te 
laten werken aan verbinding. Dit doen ze allereerst door veel van elkaar te leren, maar 
ook door gezamenlijk een festival op te zetten in juli 2017.  
 
Financiën 
Een begroting voor het voltallige jaar is problematisch. Een begroting is aldus opgesteld 
voor het vierde semester van De Bildung Academie. Hieruit blijkt een nettoverlies van 
€45.000,-. Dit betekent dat De Bildung Academie verder gebruik moet maken van de 
subsidie van platform Bèta-techniek. Dit betekent dat er in de zomer weinig tot geen geld 
over is van die initiële subsidie. Het is dan ook prioriteit voor het jaar 2017 om de eigen 
financiën op orde te krijgen. De Bildung Academie gaat voor nu op zoek naar externe 
subsidies en/of sponsoren. Dit zullen hoofdzakelijk fondsen zijn. Doel is om hier de 
inkomsten te verzoeken totdat De Bildung Academie in staat is zichzelf te bedruipen.  
 
Het is niet financieel duurzaam om afhankelijk te zijn van externe geldschieters. De 
Bildung Academie streeft er dan ook naar vanaf studiejaar 2019-2020 wel in staat is 
zichzelf te ondersteunen, zonder externe financiële hulp. De plannen hiervoor worden 
begin 2017 opgesteld en direct uitgevoerd.  
 
ANBI-status 
Gezien de werkzaamheden van De Bildung Academie en de voordelen die dit met zich 
meebrengt is De Bildung Academie bezig met de aanvraag van een ANBI-status. Dit is 
een verklaring dat een organisatie opereert in het algemeen belang en levert 
belastingvoordelen op voor eventuele donateurs. Dit proces moet in 2017 worden 
afgerond zodat De Bildung Academie kan aantonen dat het zich inzet voor het algemeen 
belang, en niet eigen gewin. Daarnaast wordt het zo aantrekkelijker voor donateurs, zoals 
fondsen, om een financiële bijdrage te leveren. 
 
Beheer & controle 
De rekening van De Bildung Academie wordt beheerd door één lid van het kernteam, 
formeel onder toezicht van de penningmeester binnen het stichtingsbestuur. In de 
praktijk echter is dit kernteamlid de enige persoon die gebruik maakt van de rekening en 
ontbreekt voldoende controle. Het stichtingsbestuur gaat daarom op zoek naar iemand 
voor de functie van penningmeester.  
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Slotwoord 
 
De Bildung Academie is wederom gegroeid in 2016. Er hebben twee zeer succesvolle 
semesters plaatsgevonden, de beweging wordt steeds groter met bouwers die zich 
vrijwillig inzetten voor ons gemeenschappelijk doel, het bildungsonderwijs dat wordt 
aangeboden is onderzocht en beoordeeld als academisch onderwijs dat een rijke 
toevoeging is aan het Nederlandse onderwijs. Universiteiten en hogescholen beginnen 
te merken dat Bildung werkt en we werken steeds dichter tegen het Nederlandse 
onderwijs aan. Dit alles leidt tot de zeer optimistische conclusie dat De Bildung 
Academie doet waarvoor zij is opgericht: langzaam het Nederlandse onderwijs in de 
goede richting duwen. Er is nog een hele lange weg te gaan maar het is duidelijk dat 
stappen in deze richting worden gezet, dat we een erg breed draagvlak hebben en dat we 
in staat zijn de vinger op de zere plek te leggen binnen het klassieke onderwijs. 
 
In 2017 gaat De Bildung Academie hiermee verder. Het feit dat er in februari een vak start 
van De Bildung Academie aan het Vrije Universiteit is een prachtig vertrekpunt. Dit soort 
programma’s moeten overal geïntegreerd worden, als co-creatie tussen 
universiteiten/hogescholen en De Bildung Academie. Het enige punt van zorg zijn de 
financiën. De Bildung Academie wil een toegankelijke instelling blijven. Daarom vragen 
we onze studenten geen hoge onderwijsbijdrage en zijn we afhankelijk van externe 
financiering. In 2017 heeft het vinden van partners topprioriteit. Samenwerken met 
universiteiten, maatschappelijke instellingen en bedrijven sluit tevens inhoudelijk aan 
bij de missie van De Bildung Academie. Op lange termijn verwachten we samen met hen 
financieel duurzaam aan onze missies kunnen werken. 
 
 
Namens Stichting De Bildung Academie, 

 

 
___________________________  ___________________________ 
Prof. mr. E.P.R. Sutorius, voorzitter Mr. L.A. Moll-Doyer, secretaris/penningmeester 
 
 
 
 
 
 


