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Beste student,

Wat vind ik het leuk om jou te verwelkomen als (potentiële) toekomstige student
op de  I AM Arts& Discipleship School! Ik kan niet wachten om, samen met ons
hele team, het potentieel wat God in jou heeft gelegd te laten groeien en bloeien
door I AM heen. 

“Om te komen waar je wilt zijn, moet je zijn waar je bent.”

We willen jou helpen om steeds meer te zijn wie jij bent, hoe God jou geschapen
heeft en vandaaruit te leven, zodat jij met jouw unieke, creatieve talent kan
uitreiken naar de mensen om jou heen.

Via deze brochure willen we jou nog meer informeren over de I AM Arts&
Discipleship School. Naast de ontstaansgeschiedenis en ons DNA als school
komen ook de praktische zaken aan bod zoals het lesprogramma, de docenten 
en de cultureel maatschappelijke projecten waar jij als student bij 
betrokken zult zijn, als ook de opleidingskosten. Ook kun je hier lezen hoe jij
je kunt inschrijven bij de I AM Arts& Discipleship School. 

Mocht je na het lezen van de brochure nog vragen of opmerkingen hebben,
neem dan gerust contact met ons op.

Ik hoop jou op 31 augustus te ontmoeten tijdens de feestelijke jaaropening!
 

     Jennifer Bakker 
          Directeur van I AM
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Het is jaren geleden dat zowel Jennifer Bakker als Carla Veldhuis een droom van
God kregen over een creatieve school. Doordat zij elkaar hebben ontmoet en
hun dromen deelden werd de school geboren.

Voor de zomer van 2019 hebben we met een aantal mensen een
brainstormsessie gehouden. Het was een mooie eerste meeting, waarin we
ervaarden dat het de tijd was om de droom te realiseren. Na deze zomer hebben
we concretere afspraken gemaakt en verschillende locaties bezocht, zoekend
naar Gods plan en weg met ons. 
Na diverse ontmoetingen en gesprekken hebben we gekozen voor een
samenwerking met Credo Church Amsterdam. Door deze samenwerking hebben
we niet alleen toegang tot een mooie locatie voor de school, maar ook advies
van een ervaren docent en directeur van een vormingsschool. 

We hebben een stichting opgericht voor de school en de bijkomende projecten:
Stichting Intuitive Arts Movement. (I AM) 
In de naam van de stichting zit bewust niet het woord school. Onze visie is
namelijk veel breder dan lesgeven aan een selecte groep studenten. De visie van
de stichting richt zich op het zijn van een “arts movement”, een kunstbeweging
die met excellente, geïnspireerde kunst uitreikt naar de samenleving. 

Op de school zal naast Bijbelonderwijs les gegeven worden in drie creatieve
hoofdvakken: Dans, Theater en Beeldende Kunst.  In de toekomst willen we dit
uitbreiden naar meerdere disciplines. 
In 2021 zijn we gestart met parttime onderwijs, eerst alleen op zaterdagen en
vanaf 2022 in blokken van vier weken op vrijdag én zaterdag.  In de toekomst 
 zouden we graag ook internationale studenten verwelkomen op onze school en
een tweede verdiepingsjaar willen ontwikkelen.  De school is geboren en we
hebben nog veel dromen, maar nu eerst de praktijk van deze creatieve school.

Ontstaan van de school



I AM bestaat uit een team van gepassioneerde en bekwame kunstenaars en
medewerkers die hun creativiteit en ervaring delen met studenten. 
We leiden studenten op zodat zij zich kunnen ontwikkelen in hun identiteit en in
hun creatieve talenten. Zo kunnen zij met hun geïnspireerde kunstvorm
uitreiken naar de samenleving en een stukje laten zien van Gods hart.

Onze missie

Studenten begeleiden in het vormen van hun identiteit door middel van
Bijbelonderwijs en coaching.
Studenten vaardiger maken in hun kunstdiscipline zodat ze kunnen
excelleren.
Uitreiken naar de samenleving door middel van geïnspireerde kunst en
daarnaast kunst terugbrengen in de kerk.

Als Intuitive Arts Movement hebben wij als visie dat wij:

Visie



Onze identiteit en cultuur wordt bepaald door wie wij zijn; I AM. 
God is onze grote I AM, en omdat Hij is wie Hij is, kunnen wij zijn zoals Hij ons
geschapen en bedoeld heeft. Zijn wezen bepaalt wat Hij doet en kan. 
Wij zijn geschapen naar Zijn beeld. Wie wij zijn bepaalt ons doen en kunnen en
niet andersom. In deze identiteit staat Zijn Liefde centraal. 

DNA van de school

Geliefd en waardevol
Geschapen naar het beeld van God
Een kind van de Vader
Geaccepteerd
Gerechtvaardigd
Heilig
Creatief
Getalenteerd

I AM/ Ik ben:  
                                                  

Dit alles vanuit genade, het is niet iets wat ik kan verdienen door mijn best te
doen, maar het is gebaseerd op Zijn liefde voor mij. Jezus offer is compleet en ik
leef in relatie met Hem.

Als team van deze school zijn wij geen ouders, psychologen of pastoraal
werkers. We bieden geen theologische opleiding en zijn geen kerk. We hebben
geen winstoogmerk en zijn niet te vergelijken met een kunstacademie. 
Wij zijn I AM!

I AM staat voor Inuitive Arts Movement

Omdat het profetische vaak gepaard gaat met het
kunstenaarschap.

Omdat het draait om de kunsten. Het aanleren en ontwikkelen  
van de gaven  die je hebt om daarmee Gods hart zichtbaar te
maken. 

Omdat kunst mensen in beweging brengt via het hart. Dat
doet God en wij mogen meebewegen in Zijn stroom.

Intuitive

Movement

Arts



Veiligheid 
We zijn aan elkaar gelijk, en binnen die gelijkwaardigheid heeft
ieder zijn eigen verantwoordelijkheden. We luisteren naar elkaar,
eren elkaar en accepteren elkaars eigenaardigheden.  
We mogen fouten maken en zijn aanspreekbaar op ons gedrag. We
leren en groeien en zijn daarin transparant en open naar elkaar
toe.  

Dienen
“Het leven van een christen zou doorspekt moeten zijn met het
dienen van anderen”.  We hebben oog en zorg voor elkaar. We
werken samen en mogen vragen om hulp. We vullen elkaar aan
met de talenten die we hebben. 

Heiliging 
Wij geloven dat de Heilige Geest het willen werkt in ons hart en
ons steeds meer verandert naar het beeld van God. In wie we zijn
en wat we doen geven we Jezus de eer. De Bijbel is onze norm. 
Er is genade én waarheid. We handelen vanuit de Liefde van God
voor ons. Belangrijk in al ons handelen is de vraag of dat wat we
doen ons én de ander naar Jezus toe laat bewegen.
 

Vrijheid
Out-of-the-box ideeën zijn welkom! We geven onze studenten
graag de ruimte om nieuwe wegen te ontdekken, en nemen hen
mee op ontdekkingstocht. Er is vrijheid ingekaderd in Liefde. 

Excellence 
Wij geven het beste wat wij hebben om de ander te laten
excelleren. Jij hebt iets te bieden aan de mensen om jou heen. 
Geef het beste van wat jij hebt en kunt. Wij helpen jou daar graag
bij en stimuleren jou om vol te houden.

Wie wij wel én niet zijn bepaald mede de cultuur binnen onze school. We noemen
dit ook wel Kingdom Culture. Het is ons verlangen dat door ons heen Gods 
 koninkrijk zichtbaar is hier op aarde. 

Onze schoolcultuur vatten we samen in vijf kernwaarden.

Cultuur van de school



Als stichting Intuitive Arts Movement zijn we geweldig blij
met de locatie Credo Church, gevestigd in de
Regenboogkerk.
Het voorgangersechtpaar Enzo en Sandy Pignato hebben
jarenlang een bijbelschool geleid, genaamd ‘Masters
Comission’, en hebben visie om jonge mensen te discipelen.
Zij ontvangen ons met open armen en staan ons bij met
raad en daad.

Credo als host

Tuindorp Oostzaan is een van de tuindorpen die tussen de Eerste en Tweede
Wereldoorlog werden ontwikkeld in Amsterdam om een tegenwicht te bieden
aan de verpauperde volksbuurten in de binnenstad. Bovendien wilde men de
groeiende groep arbeiders van de nieuwe industrieën en scheepsbouw aan de
noordoevers van het IJ dichtbij hun werk huisvesten. 

Eind 19e, begin 20e eeuw waren er tal van nieuwe ondernemingen
neergestreken. Dat waren vooral grote scheepswerven, zoals de Amsterdamse
Droogdok Maatschappij (ADM), die steeds meer arbeiders nodig hadden.
Eenvoudig en goedkoop was het om in de buurt van de bedrijven nieuwe
woningen te bouwen voor de arbeiders. De gemeente Amsterdam heeft daarom
een uitgestrekt voormalig baggerterrein aangekocht dat op het grondgebied
lag van de gemeente Oostzaan. Hier ontstond de wijk Tuindorp Oostzaan. 

Over Tuindorp-Oostzaan

Credo Church is een christelijke gemeente die actief betrokken is bij de wijk
Tuindorp Oostzaan en Molenwijk in Amsterdam-Noord. Een stadsdeel met zijn
eigen cultuur en een rijke historie in de kunstgeschiedenis. 
Credo Church kenmerkt zich door het zoeken van verbinding met de
(multi-)etnische gemeenschap in Tuindorp-Oostzaan door letterlijk en figuurlijk
aanwezig te zijn voor de buurt. Samen met organisatie Helpende Handen delen
zij voedselpakketten uit aan gezinnen die in armoede leven. En door een
ontmoetingspunt in de wijk te zijn willen ze op die manier een stukje
eenzaamheid tegengaan. 
Gastvrijheid is een van de kernwaarden van Credo Church. De andere
kernwaarden zijn discipelschap, gemeenschap en missionair gericht zijn. Hierin
sluiten zij mooi aan bij de visie van Intuitive Arts Movement. 



De voormalige naam van Credo Church is ‘de Regenboogkerk’ en verwijst naar
de Bijbelse belofte dat er nooit meer een ramp als deze zou komen. Een kerk
waar redding, hoop en nieuw leven centraal staan. Tot op de dag van vandaag
worden de samenkomsten op de eerste verdieping gehouden, een veilige plaats
bij calamiteiten. 

De grijze klokkentoren werd voor de kerk geplaatst als alarmeringssysteem, om
mensen bijeen te roepen om te schuilen. Het plan is om met de studenten de
toren een mooi design te geven, in de vorm van een muurschildering over het
gehele oppervlak. Een design dat past bij het huidige Credogebouw, maar ook
relevant is voor de buurt en haar bewoners en dat haar geschiedenis eert. 

Tuindorp Oostzaan ligt op een steenworp afstand van de oude werf waar
vroeger de NDSM, de Nederlandse Dok en Scheepsbouw Maatschappij,
gevestigd was.  De straten zijn dan ook vernoemd naar de ambachten die men
op de werf bedreef.  Nu worden er op de oude werf veel kunstactiviteiten
aangeboden. Er vestigen zich diverse kunstenaars met hun galerieën en
exposities en is het een perfecte plek om zowel oude als nieuwe cultuur op te
snuiven. Dit terrein met graffiti muren wordt ook wel de kunstscene van
Amsterdam genoemd.  
Voor ons is dit dus de locatie om ons als I AM te gaan vestigen.

De wijk is ontworpen in de stijl van de Amsterdamse School. In eerste instantie
waren de huizen bedoeld als noodwoningen voor niet meer dan 35 jaar. 

Centraal in de wijk Tuindorp Oostzaan staat het gebouw van
Credo Church, met daarvoor de hoge klokkentoren - een
herkenningspunt voor de buurtbewoners en een terugblik
naar haar geschiedenis. Voor de overstroming van 1960
stond op dezelfde plek een kleine kapel deze is echter met
het water weggevaagd.



Jennifer Bakker is de directeur en oprichter van de school en

bewaakt en werkt de missie en visie uit. 

Carla Veldhuis is de artistiek leider en oprichter van de school

en helpt mee in het bewaken van de missie en schrijft samen

met de hoofdvak docenten het curricullum.  

Rianne van Leeuwen is administratief en organisatorisch

coördinator van de school.

Marita Schiettekatte zorgt voor de financiële boekhouding.

Isabelle Wolswinkel is projectleider maatschappelijke

projecten.
 

Sarianne Brandes is verantwoordelijk voor de outreaches en 

de sociaal maatschappelijke projecten. 

Enzo is onze gastheer van Credo Church Amsterdam, waarvan

hij samen met zijn vrouw Sandy het voorgangersechtpaar is.   

Het team van de school

Voor het opzetten van het lesprogramma en het schrijven
van het curriculum mogen we rekenen op de inzet en betrokkenheid van
onze docenten. Op onze website stellen zij zich graag aan je voor.

Het team van I Am bestaat intussen uit meer dan vijfentwintig personen. 
Er is een bestuur en een kernteam die samen deze school vanaf de
eerste stap hebben opgebouwd. Dit team bestaat uit zeven personen.    



Beeldende kunst is de veelzijdige, krachtig sprekende vorm
waarbij het visuele voorop staat. Door de verstilling van
beeldende kunst kunnen kijkers in alle rust diepe concepten van
het hart van God ontvangen.
 

We zijn ontzettend enthousiast binnen I AM over het scala aan
disciplines zoals tekenen, schilderen en beeldend- 3D die in dit
hoofdvak aan bod gaan komen. Binnen deze disciplines komen
allerlei technieken aan de orde. Zo leren studenten bij Beeldend-
3D lessen om met diverse materialen sculpturen te maken.

Naast individueel werk hebben we ook fusion lessen, waarbij ons
gemaakte werk gebruikt gaat worden door de studenten van de
andere hoofdvakken. Denk aan decor bouwen, vlaggen
ontwerpen, poppen maken of een gastles over fotografie. 

Met het docententeam bestaande uit; Hanneke Visser, Rebecca
Siccama, Carla Veldhuis en Wieke Pierhagen hebben wij alle
creatieve talenten in huis om onze studenten een breed
spectrum aan prachtige kunstvormen aan te leren.

De basis voor al onze lessen wordt gelegd in het Bijbelonderwijs.
Het Bijbelonderwijs dat gegeven wordt is deels uniek in
onderwerpen die specifiek van toepassing zijn op de
(toekomstige) kunstenaars/artiesten zoals: God de kunstenaar,
Kingdom Culture en burn-out en ondernemerschap. Naast
onderwijs zal er door middel van coaching ook een stuk
discipelschapstraining gegeven worden. 

De docenten zijn: Enzo Pignato, Wilbert de Goei, Giovanni
Veldhuis en Jennifer Bakker. Dit gepassioneerde team zal de
studenten meenemen in het Woord van God en ze handvaten
meegeven om te gebruiken in hun dagelijkse wandel met God.

Hoofdvakken en docenten

BEELDENDE KUNST

Daarnaast kiezen onze studenten één van de drie hoofdvakken.  



Het gecombineerde hoofdvak dans & theater spreekt tot zowel
het hart als het hoofd en zet het hele lichaam in beweging. 
Wanneer iemand geïnspireerd vanuit ‘de Bron’ leert dansen en
bewegen dan kan er een gelaagdheid ontstaan die mensen diep
raakt.  We delen emoties in dans en fysiektheater, we vertellen
verhalen en delen inzichten met elkaar waarbij  we de
toeschouwers uitnodigen om deelgenoot te zijn.

Studenten krijgen les in moderne dans, klassiek en in urban-
contemporary. Er worden verschillende moderne stijlen
aangeboden, zoals limon, cunningham en floorwork. Daarbij
brengt iedere docent zijn/haar unieke stijl mee naar de lessen.
Studenten leren over choreografie, improvisatie, partnering. 
Ze krijgen ook gastlessen over voeding en anatomie en vlaggen
dans. 

Het docententeam, bestaande uit Rebekka de Wit,  Birgit Juch,
Jellina de Raad en Sietske de Kievit, staat te popelen om
studenten het beste jaar van hun leven te geven.

Theater kan veel mensen aanpreken doordat op een luchtige
manier maatschappelijke thema’s behandeld worden, waarbij we
levenservaringen en Bijbelse principes delen. We weten uit
ervaring dat theater iets kan veranderen in hoe mensen denken.  
 

Studenten zullen in dit hoofdvak les krijgen in toneel, fysiek
theater (non-verbaal) en het schrijven van dramastukken. Er
worden een breed scala aan technieken behandeld waaronder
stemgebruik, types creëren, monologen & dialogen, toepassing
van humor,  tekstschrijven, vormgeving en storytelling. Er zijn
gastlessen in mime, kindertheater en professionele puppeteers. 
 

Het geweldige theaterteam bestaat uit: Jan Draaijer, Birte
Papenhausen, Ines Kok- van Triest, Job van der Wal, Esther
Meerholz , Arnaud Vandermeiren en Carla Veldhuis. Zij hebben
alles in huis om studenten van het vak theater te laten genieten.

DANS & THEATER

THEATER & BEELDEND



In het studiejaar zullen we werken met blokken van ongeveer 6 weken. Elk
blok zullen alle lessen afgestemd zijn op een bepaald thema. Hieronder vind
je het overzicht van de thema’s en de globale jaarplanning.

Week 35 - Introductieweek 
We starten deze woensdag op een andere locatie als de school en blijven daar
ook overnachten. We starten met studenten, docenten en het team ook
geestelijk het begin van het schooljaar . Op deze dagen zal het leren kennen van
elkaar, de docenten en het team centraal staan. 

Blok 1 - Thema: I AM (persoonlijke identiteit)
In dit blok wordt er aandacht besteedt aan identiteit. De studenten gaan de
ontdekkingsreis aan naar wie ze zelf zijn, wie God is en wat Hij voor hen
betekent. Ook zullen ze in dit blok doelen gaan formuleren en een begin maken
met hun portofolio. 

Blok 2 Thema: Intuïtief werken
Tijdens het blok intuïtief werken gaan de studenten geïnspireerde kunst maken.
Kunst die ontstaat doordat we leren te putten uit Gods bron van creativiteit. Het
intuïtieve en profetische is, niet geheel verrassend, bij veel christelijke
kunstenaars sterk aanwezig. Wij helpen studenten om hun intuïtieve,
profetische kant te ontdekken en vorm te geven en hier Bijbels verantwoord
mee om te gaan. 

Naast de lessen worden er door de studenten Naschoolse Activiteiten
voorbereid om, onder begeleiding van de project coördinator, aan te bieden aan
de kinderen en/of jongeren in de wijk.

Thema's per lesblok

Blok 3 Thema: Identiteit en kunstenaarschap 
In het eerste blok stond de 'persoonlijke identiteit' centraal. In dit blok
borduren we daar op voort, en focussen we ons op je identiteit als
kunstenaar. 
Welke persoonlijkheids- kenmerken zie je bij veel bij kunstenaars en welke
valkuilen horen daarbij? En hoe kan je de persoonlijke ontwikkeling sturen
zodat die valkuilen geen beperkende factor worden. 



Blok 4 Thema: Projectmatig werken 
In dit blok krijgen studenten zicht op organisatie en financiële planning bij het
kunstenaarschap. Ze krijgen informatie over rentmeesterschap,
projectmanagement en timemanagement. Op persoonlijk vlak onderwijzen we
de studenten in het afleggen van verantwoording over hun doen en laten en het
creëren van een positieve en veilige werk-leercultuur. 

Als praktijk onderdeel in dit blok werken ze zelfstandig bij de naschoolse
opvang. Ook zijn de studenten betrokken bij het evenement Dolorosa. Een
straattheaterproject van Carla Veldhuis. 

Blok 5 Thema: Projectmatig werken 
In dit blok leren de studenten hoe ze Gods liefde op een relevante manier zelf
kunnen vormgeven in de maatschappij. Zij ontvangen informatie over diverse
projecten die relevant zijn voor de samenleving en die vaak een missionair
karakter hebben en werken met een brede doelgroep. 

Studenten nemen deel aan community art projecten zoals het maken van een
muurschildering bij Credo Church in samenwerking met de buurtbewoners. Als
afsluiting hebben we een werkweek waar we ook missionair aan de slag gaan. 

Blok 6 Thema: Een nieuw seizoen
In dit blok werken we samen toe naar een eindoptreden waaraan alle studenten
vanuit hun hoofdvak een bijdrage leveren. Het eindoptreden vormt de afsluiting
van het jaar.

 We nemen de tijd voor evaluaties van de gestelde leerdoelen met iedere
student. En kijken samen uit naar de vervolgstappen na dit vormingsjaar. 



Onze lesweken lopen van woensdag tot en met zondag. De lesweek wordt
afgesloten op de zondagen met een inbreng van een creatief werkstuk van de
studenten in de zondagse dienst. Het is ook mogelijk om dit creatieve element
in een “thuis”gemeente te brengen met de studenten. 

Elke lesdag starten we met alle studenten met een Devotional Time. Deze tijd is
zowel bedoeld om de persoonlijke relatie met God te stimuleren als aandacht te
geven aan persoonlijke groei door middel van coaching. 

Op woensdag en donderdag zijn de lessen in één van de gekozen creatieve
hoofdvak richtingen. 

De vrijdag is de praktische onderwijsdag. We onderwijzen alle studenten in
kennis en vaardigheden om als kunstenaar te kunnen werken. Dit zijn
thematische lessen die een inkijkje geven in het leven van onze docenten, zodat 
de theorie gekoppeld is aan de praktijk van het beroep van de kunstenaar en de
beroepen van de mensen die hun werk mede mogelijk maken.  Deze lessen
worden gegeven door kunstenaars uit ons internationale netwerk. 
Op de vrijdag is er ook gelegenheid voor gesprekken met de studiebegeleider of
coach om persoonlijke leerdoelen te stellen en een leerplan te schrijven. 

Zaterdags is er themagericht onderwijs vanuit de Bijbel, met gebruik van
creatieve vormen. Zo kunnen de studenten de thema’s ook vanuit de Bijbel een
plaats geven in hun leven. Zo zullen er thema's behandeld worden specifiek
gericht op kunstenaarschap. Denk hierbij aan: Gods kijk op kunst, Kingdom
Culture en omgaan met (over)gevoeligheid en afwijzing. 

Zondag werken we mee aan de dienst van Credo Church. We willen iedere
zondag een creatief stuk in de dienst verzorgen. Dit zal roulerend per hoofdvak
vormgegeven worden. Hierbij geven we aandacht aan samenwerken met
verschillende disciplines en teams die nodig zijn binnen een eredienst. 
De zondagmiddag besteden we aan gastcolleges en persoonlijke coaching zo
werken wij aan de geestelijke vorming en toerusting van onze studenten. 

Indeling lesweek



Devotional Time
Pauze
Les in creatieve hoofdvakken 
Pauze
Les in creatieve hoofdvakken

Vrijdag 
10:00 – 11:30 
11:30 – 12:30 
12:30 – 14:30 
14:30 – 15:00 
15:00 – 16:00  

Zaterdag
09:30 – 10:30 
10:30 – 12:00 
12:00 – 13:00 
13:00 – 14:30 
14:30 – 15:00  
15:00 – 16:00 

Zondag
11:00 –  13:00 
13:00 – 14:00  
14:00 – 16:00 

Woensdag en donderdag
10:00 – 10:45 
10:45 – 11:00 
11:00 – 13:00 
13:00 – 13:30 
13:30 – 15:00 

Devotional Time
Pauze
Varia les (vakoverstijgende lessen)
Pauze
Opdracht uitwerken / 
Sociaal Maatschappelijke Projecten

Devotional Time
Themagericht onderwijs vanuit de Bijbel
Pauze
Themagericht onderwijs vanuit de Bijbel
Pauze
Themagericht onderwijs vanuit de Bijbel

Kerkdienst Credo church 
Pauze
Gastcollege / coaching gesprek / vrij

Globale lesplanning per dag



Tijdens het schooljaar zullen de studenten meewerken aan sociaal
maatschappelijke projecten in de wijk. Deze projecten worden altijd onder
de toezicht en begeleiding van onze projectleiders uitgevoerd. 
de genoemde projecten zijn voorbeelden en onder voorbehoud van
financiering en vergunningen.

Sociaal Maatschappelijke Projecten

De studenten zullen het geleerde in de praktijk
brengen door creatieve lessen te verzorgen bij de
naschoolse opvang die in Credo gevestigd is. 
Samen met de kinderen zullen ze ieder in hun
eigen hoofdvak toewerken naar een uitvoering of
expositie, waarbij alle ouders en geïnteresseerden
kunnen komen kijken. Van lesgeven tot de
uitvoering en van de pr tot het regelen van de zaal,
etc. Het zijn allemaal zaken die tijdens de projecten
ook aan bod zullen komen. 

Ook zullen de studenten praktisch meehelpen met
een “Pop-up Museum”,  waar kunstenaars uit
verschillende regio’s samen met kunstenaars uit
Tuindorp zelf de ruimte krijgen om hun werk te
exposeren.
  
Naast de kunstexpositie – die de kern van het
evenement vormt – willen we ook gedurende de
dag open workshops houden waarin de bezoekers
kennis kunnen maken met verschillende
kunstvormen (bijvoorbeeld dans en theaterspel).
Zodat de bezoekers niet alleen kunst bekijken,
maar zelf ook het plezier ervaren door zelf iets te
creëren en te beleven.

Buitenschoolse opvang

Pop-Up Museum



Tijdens dit vormingsjaar trainen en coachen we
jou om te groeien in jouw relatie met God en in
jouw creatieve talent. Samen werken we aan
jouw toekomst en helpen je om keuzes te maken
gericht op de toekomst als christen kunstenaar. 

Jennifer Bakermans is de studentenbegeleider
van I AM en zal samen met jou leerdoelen
formuleren voor het studiejaar. Ook zal jij je
samen met haar kunnen oriënteren op de
vervolgstappen na dit vormingsjaar. 

Naast de studiebegeleider zijn er ook studenten
coaches aanwezig die jou begeleiden door het
gehele schooljaar heen. Door de gesprekken
houden zij jouw groeitraject in de gaten en
helpen ze jou bij jouw persoonlijke ontwikkeling.
Ook kun jij altijd bij hen terecht als je tegen iets
aanloopt gedurende de lessen.  

Studiebegeleiding en Coaching

De school is gehuisvest in het gebouw van onze partner Credo Church,
Kometensingel 58, Amsterdam Noord. 
 

Het vervoer
Het parkeren in dit gebied is gratis en de school is goed te bereiken. 
Vanaf het centraal station Amsterdam kun je een gratis pontje nemen naar de
NDSM-kade en vanaf daar in 20 minuten naar school lopen. 
De locatie is vanaf diverse NS stations in Amsterdam goed bereikbaar met OV.. 

Overnachten
We raden onze studenten die niet met het OV heen en weer reizen aan om bij
familie of vrienden te overnachten of dat ze een gastgezin zoeken.
Het is mogelijk om intern te wonen in een van de studentenkamers bij Credo
Church (kleine kamer €500 p.m., grote kamer €650 p.m.) 

De locatie en bereikbaarheid 



Het is vanaf nu mogelijk om je aan te melden als student van de creatieve school
I AM. Gebruik daarvoor ons inschrijfformulier, deze vind je als bijlage bij deze
brochure. 
Je kunt een inschrijfformulier ook opvragen via info@ia-movement.eu of
downloaden via onze website. 
 

Nadat wij jouw inschrijving en inschrijfgeld hebben ontvangen nemen we
contact met jou op voor een persoonlijke kennismaking. Bij aanmelding vragen
we ook om referenties vanuit jouw familie/vriendenkring en kerkelijke
gemeente.

Het inschrijfgeld is €50,- en dient bij de inschrijving te worden voldaan. 
Mocht de inschrijving door jou worden geannuleerd dan vervalt daarbij het
inschrijfgeld.

De studiekosten voor het het schooljaar 2022- 2023 zijn:  €5250 p.p. 
Als het lesgeld in één keer wordt voldaan ontvang je een korting van 10% op het
totale bedrag. 
Het lesgeld kan ook in 10 gelijke termijnen worden betaald van €525, waarvan 
de 1e termijn voor 31 augustus 2022 betaald moet zijn. 

De kosten voor de werkweek in Duitsland zitten niet bij het lesgeld inbegrepen. 
Deze kosten zullen apart worden gefactureerd. Voor de werkweek zal er
rekening gehouden moeten worden met €250 p.p. 

Tijdens de beeldende lessen gebruik je je eigen schetsblokken, schrift, doeken,
penselen, potloden, pennen en evt. overige materialen. Je ontvangt van ons
een lijst met benodigde/ aan te schaffen materialen voor ieder lesblok. 
Over het algemeen wordt de acrylverf/ waterverf ingekocht door I AM. 

Aanmeldprocedure

Studiekosten

I AM is een niet geaccrediteerde, particuliere school. Dit betekent dat
studenten geen studiefinanciering en/of reiskostenvergoeding kunnen
aanvragen. 



Door te bidden voor de school en de studenten en datgene wat God door de
kunsten heen wil doen in Nederland.
Je kunt ons steunen met een eenmalige of maandelijkse gift zodat wij onze
visie praktisch kunnen uitwerken en zo Gods koninkrijk door middel van de
kunsten zichtbaar kunnen maken in de maatschappij. Onder het kopje
contactgegevens vind je onze bankgegevens en QR code om ons financieel
te steunen.

Er zijn verschillende manieren waardoor je deel kan uitmaken van Intuitive
Arts Movement: 

I AM brengt creativiteit in de praktijk. 
Dat doen wij door het starten van deze fulltime Arts & Discipleship School. 
 Naast de school organiseren wij events met optredens en met inspirerende
sprekers die hun vakkennis delen over hele uitéénlopende onderwerpen. Deze
kun je vinden in onze agenda, op onze website of onze social media.

Door deelname aan onze evenementen maak je deel uit van de community van
kunstenaars en creatievelingen die samen een beweging op gang brengen in de
maatschappij door middel van kunsten. 

Ons team komt graag bij je langs om te spreken, en om het onderwijs over
kunst/creativiteit in de kerk te geven, met een creatieve inbreng in de lezing. 

Je bent welkom om een lesdag mee te maken en om samen met een vriend/in te
komen proeven hoe goed het is om les te krijgen bij I AM.

JOIN THE MOVEMENT! 



Stichting Intuitive Arts Movement is gevestigd in Woerden. De
creatieve school is één van de activiteiten van deze stichting. 

KvK-nummer: 77909712
RSIN: 861194238 
IBAN: NL67INGB 0008 6278 37

Stichting Intuitive Arts Movement heeft ANBI status

Jennifer Bakker (Directeur)
Rianne van Leeuwen (Coördinator)
Mail: info@ia-movement.eu

Telefoon: 06 13153317
Website: www.ia-movement.eu

Credo Church
Kometensingel 58
1033 BW Amsterdam

Contactpersonen:

Intuitive Arts Movement is actief op social media en
heeft een eigen YouTube kanaal

Intuitive Arts Movement

@intuitiveartsmovement

Locatie school:


