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Kunst ligt voor het oprapen

 1 |  Maak een playlist op Youtube met favoriete liedjes van de leerlingen, 
  speel af tijdens de pauze of op andere momenten.

   2 |  Schrijf de naamkaartjes van kinderen als een graffititag.

 3 |  Check websites van culturele instellingen voor tof gratis lesmateriaal.

   4 |  Vraag die ene kunstzinnige ouder, buurman of kunstenaar uit de buurt 
   of hij/zij iets wil laten zien in de klas.

 5 |  Laat je sturen door de interesses van kinderen, 
  niet door de wisseling van de seizoenen.

   6 |  Zet iedere week een ander object neer en laat kinderen het 
   tijdens tussendoormomenten natekenen.

7 |  Laat leerlingen een collage op die saaie wand of deur maken 
  met posters en flyers van culturele instellingen.

  8 |  Feest op school? Vergeet de standaard vlaggetjeslijn en vrolijk 
   de school op met versieringen uit andere culturen.

9 |  Hang naast de officiële plattegrond van de school een versie 
  die door leerlingen gemaakt is.

  10 |  Laat kinderen zelf hun gymtas maken van oude kleding, 
   vraag handige ouders om te helpen.

11 |  Boek een cultureel uitstapje met de Cultuurbus Amsterdam van Mocca.

  12 |  Ga naar de kringloop voor een schommelstoel, een schemerlamp 
   en oude kunstboeken, zet ze in de klas en klaar is je kunsthoek.

Kinderen hebben veel te vertellen over kunst en cultuur  

Br
on

: K
in

de
rc

ul
tu

ur
m

on
ito

r M
oc

ca

Een theatervoorstelling is een soort van bioscoop, 

maar dan in het echt.

Ik ga graag naar museum,omdat ik daar naar 
mooie en oude schilderijen mag kijken. 
Jammer dat ik ze niet mag aanraken.

Ik vind het fijn om goede voorbeelden te zien, zo krijg ik zelf goede ideeën 
                                                       en maak ik mooie dingen waar ik blij van word.

Ik ga liever niet naar een dansvoorstelling, 
                        want het is niet toegestaan in mijn geloof.

Ik leer veel van toneel. 

             Ik leer taal omdat ik voelens en woorden en taal kan uitbeelden.
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. Hoe langer het is hoe spannender het wordt.

 Muziek is niet echt m
ijn ding.

Ik zou wel zangles na school willen.

 Soms ga ik naar een muziekconcert, 
                          maar meestal niet en dat vind ik jammer.

Ik ga graag naar een museum,

want er is stilte.

Vroeger zat ik op dans en dan herken ik                        alles en ik vind het ook mooi.

Musea interesseren mij niet,                 want ik ben geen geschiedenisjongen. 

Kunst voelt rustig, het geef mij rust.
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De Mocca

Amsterdam, die stad die we iedere dag 
weer anders beleven. Een jong kind heeft 
een andere beleving van de stad dan een 
puber. Een ouder ziet zijn kind met andere 
ogen dan een juf, meester of kunstdocent. 
Maar er zijn ook overeenkomsten. In dit 
magazine komt naar voren wat die over-
eenkomsten zijn. Die ene docent beelden-
de vorming, die ene vader met het atelier, 
die ene fijne ervaring op een stageschool. 
Onze schooltijd maakt hen tot wie ze nu 
zijn, als leerling, als docent, als kunstenaar 
of als ouder, maar in ieder geval als Am-
sterdammer. 

In dit magazine van Mocca, het expertise-
centrum voor cultuureducatie, laten we 
de verschillende perspectieven zien van 
mensen die verbonden zijn met kinderen 
en kunst. Lees in het interview met de 
kinderdirecteur van de OBA hoe een ne-
genjarig meisje zich inzet voor samenhang 
in de stad. Krijg inzicht in de ambities en 
wensen van docenten en Amsterdamse 
ouders. Leer meer over de overstap naar 
het vo voor de eerste lichting Basispakket-
generatie en krijg door de interviews van 
kinderen van De Zeeheld een beeld van 
het werk dat mijn collega’s en ik met zo 
veel plezier voor Amsterdamse kinderen 
doen. En vergeet vooral niet de poster op 
te hangen als reminder dat kunst voor het 
oprapen ligt en dat kinderen kunst soms 
zo anders beleven.

Dominique van Egeraat

 2 Kind in Amsterdam  

           Dominique van Hoof, kleine dame met grote plannen |   
           4 Onderwijs aan het woord     
                     Nadia Benali en Amel Bouazizi  |   

  8 Ouders in Amsterdam   
Jerry Afriyie, Simone Kukenheim, Taco Dibbits, Jorgen Tjon A Fong, 

        Levent Aslan, Kasja Ollongren, Jane Poerwoatmodjo,

                        Barbara Hattmansdorfer |  

16 Cultuur aan het woord   
          Daphne van Duivenboden |

18 De Basispakketgeneratie komt eraan 

               Eerste lichting naar het VO |   

   21 De KinderCultuurMonitor  

       22 Wat doet Mocca? 
                      Sabri en Carice willen alles weten |   

Colofon Aan dit magazine werkten mee: Dominique van Hoof, Nadia Benali, Amel Bouazizi, Daphne 
van Duivenboden, Jerry Afriyie, Simone Kukenheim, Taco Dibbits, Jorgen Tjon a Fong, Levent Aslan, 
Kasja Ollongren, Jane Poerwoatmodjo, Barbara Hattmansdorfer, Just Veldhuizen, Carice Steinhoff,  
Sabri el Allati, Maartje Schokker. Eindredactie: Dominique van Egeraat. Redactie: Peggy Brandon, 
Peter Zwaga, Christy Ju. Fotografie: Ada Nieuwendijk, Ben Roberts, Horus Fotografie. Vormgeving: 
FVM’Design. Coverobject: Button-art ‘streetfighter’ van de kunstenaars Dominique Serrano & Patricia 
Vogel.

Dominique & Dominique

Kinderen hebben veel te vertellen over kunst en cultuur  

Br
on

: K
in

de
rc

ul
tu

ur
m

on
ito

r M
oc

ca

Een theatervoorstelling is een soort van bioscoop, 

maar dan in het echt.

Ik ga graag naar museum,omdat ik daar naar 
mooie en oude schilderijen mag kijken. 
Jammer dat ik ze niet mag aanraken.

Ik vind het fijn om goede voorbeelden te zien, zo krijg ik zelf goede ideeën 
                                                       en maak ik mooie dingen waar ik blij van word.

Ik ga liever niet naar een dansvoorstelling, 
                        want het is niet toegestaan in mijn geloof.

Ik leer veel van toneel. 

             Ik leer taal omdat ik voelens en woorden en taal kan uitbeelden.

•  

Ik 
ga

 graag naar een theatervoorstelling, want dan hoef ik niet te w
erken op school.

Da
ns

 is
 n

et
 a

ls
 e

en
 fi

lm
, d

an
 z

ie
 je

 he
t v

oor je
. Hoe langer het is hoe spannender het wordt.

 Muziek is niet echt m
ijn ding.

Ik zou wel zangles na school willen.

 Soms ga ik naar een muziekconcert, 
                          maar meestal niet en dat vind ik jammer.

Ik ga graag naar een museum,

want er is stilte.

Vroeger zat ik op dans en dan herken ik                        alles en ik vind het ook mooi.

Musea interesseren mij niet,                 want ik ben geen geschiedenisjongen. 

Kunst voelt rustig, het geef mij rust.

1democca



     OBA Kinderdirecteur 
          Dominique van Hoof                     Kleine dame met grote plannen

Dominique van Hoof (9) is sinds 11 januari de kinderdirecteur van de OBA. In haar nieuwe 
functie vertegenwoordigt zij de 100.000 jeugdleden van de bibliotheek. Voor deze gewich-
tige baan vergadert ze regelmatig met de directeur van de OBA want de jonge Dominique 
zit vol met ideeën. Daar wil Mocca alles over weten. Tijd voor een diepte-interview dus. We 
ontmoeten Dominique in de OBA op de Linnaeusstraat. Professioneel gekleed in een zwart 
colbertje en met een stapel visitekaartjes op zak wijst ze op een zitje waar we kunnen 
plaatsnemen. Moeder en broertje Michiel vermaken zich ondertussen met een boek. 
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     OBA Kinderdirecteur 
          Dominique van Hoof                     Kleine dame met grote plannen

Waarom wilde je eigenlijk kinderdirecteur worden?  
Ik wilde al heel lang iets doen met lezen. Toen mijn moeder in 
de krant las dat de OBA een kinderdirecteur zocht wist ik: dit 
is het! Ik heb toen een zelfgemaakt filmpje ingestuurd. Martin, 
de directeur, vroeg toen of ik op sollicitatiegesprek wilde 
komen.  

Waarom denk je dat jij uitgekozen werd?  
Ik denk dat de zin ‘Ik wil lezen leuk maken voor iedereen’, het 
verschil maakte. Ik heb vriendinnen met dyslexie. Die struike-
len soms over woorden. Dat vind ik dan extra vervelend, want 
lezen is leuk! Eén van mijn ideeën voor de OBA is toneel voor 
dyslexie, om lezen ook voor die kinderen leuk te maken.   

Heb je nog meer goede ideeën? 
Ik wil ook graag dat kinderen computerles geven aan oude-
ren. Want kinderen weten hoe dat gaat. De laatste tijd hebben 
we programmeren op school. Meestal lukt het de juf niet, 
maar we hebben drie jongens in de klas die er alles van af 
weten en die zeggen dan waar de juf op moet klikken en dan 
komt alles goed. Daarom bedacht ik dat.   
 
Je houdt erg van lezen. Wat vind je van andere  
culturele activiteiten op school?  
We gingen een keer met de bus naar het Rijksmuseum. Wij 
waren de testklas. We moesten kijken of het leuk was voor 
kinderen. Ik leerde iets op een leuke manier. Ik vond het heel 
bijzonder want ik zou zelf het Rijksmuseum niet uitkiezen om 
naartoe te gaan. Ik zou zelf iets kiezen wat geen uitdaging is, 
maar dit was echt een uitdaging. We maakten een tekening 
van ons eigen land met inkt. Verder hebben we ook muziekles 
en we hebben ook dansles gehad. En we gaan elk jaar naar De 
Krakeling.   

Heb je nog cultuurtips voor andere Amsterdamse 
kinderen? 
Het Anne Frank Huis, omdat je ervaart hoe het was in de 
Tweede Wereldoorlog. Er is maar één keer een Tweede  
Wereldoorlog geweest, ik ben blij dat ik er niet in zat en ik 
vind het fijn om te weten hoe het toen was. En de Maakplaat-
sen van de OBA. Die heb ik laatst geopend met wethouder  
Kajsa Ollongren. Ik denk dat boeken lezen al heel leuk is, maar 
veel kinderen vinden het ook leuk om testjes te doen. Dingen 
die je eigenlijk niet zelf doet, maar die daar wel kunnen. Ik 
vind het belangrijk dat kinderen dingen kunnen maken, dat ze 
creatief kunnen zijn.’   

Je bent een directeur met veel plannen.  
Hoe zie je de toekomst voor jezelf?  
Ik wil het liefste detective of fotograaf worden. Of iets met 
kinderen doen of de opvolger worden van Martin. Ik denk dat 
het een beetje te veel is, dus dan moet ik het combineren. 
In een film speel ik dat ik overdag foto’s maak van kinderen 
en ‘s nachts ben ik detective. En als ik geen acteerding heb 
ben ik gewoon directeur. Of ik word met een raket de lucht in 
geschoten, zodat ik aan alle aliens boeken kan geven zodat zij 
ook gaan lezen.  

En voor de bibliotheek? 
Ik hoop dat er over tien jaar nog steeds OBA’s zijn voor Am-
sterdamse kinderen en dat kinderen boven de acht jaar zelf 
naar de OBA kunnen. Dat er een bus is waar je in kan stappen, 
dat je altijd naar de bieb kan gaan.  
 
De rol van kinderdirecteur is deze kleine en zeer ambitieuze 
dame duidelijk op het lijf geschreven. Wij twijfelen er niet aan 
dat Dominique een mooie toekomst tegemoet gaat en dat 
onder haar bezielende leiding de OBA de komende tijd nog 
veel meer Amsterdamse kinderen zal inspireren.
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Hier kan ik als leerkracht vaker

     een eerste ervaring geven

Wat is je eerste herinnering aan kunst en cultuur?
Van huis uit heb ik het niet echt meegekregen, we gingen 
bijvoorbeeld niet naar een museum en namen ook niet deel 
aan andere culturele activiteiten. Tijdens vakanties heb ik van 
mijn oom Klaas en mijn beppe (oma) wel veel meegekregen 
over de geschiedenis van Friesland. Verder knutselde ik veel 
met mijn tante: kalligrafie, boetseren, tekenen en surprises 
maken voor Sinterklaas. Mijn moeder heeft mij leren naaien, 
kleding en gordijnen leren maken, meubels leren bekleden, en 
ik heb met haar zelfs een kasteel voor de huishoek van mijn 
basisschool gemaakt. Als ik er zo over nadenk, dan is dat toch 
eigenlijk ook kunst! 

Op mijn basisschool kreeg ik handvaardigheid, van een vakdo-
cent en van een moeder die tijdens de overblijf veel met ons 
deed. We hadden ook muziekles, waarvan ik mij kan herinne-
ren dat we vaak in canon zongen en dat ik dat heel leuk vond. 
Ik kreeg er als kind energie van om in canon te zingen, daar 
werd ik echt vrolijk van! Verder ben ik met school wel eens 
naar het Groninger Museum geweest, een uitstapje dat toen 
veel indruk op mij heeft gemaakt, misschien omdat het mijn 
eerste ervaring in een museum was en omdat ik het museum 
heel groot vond. Eigenlijk heb ik best veel gedaan, ik moet het 
alleen niet vergelijken met Amsterdam, want hier heb je al die 
musea, theaters enzovoort. 

Nadia Benali is leerkracht op Basis-
school Achtsprong in Amsterdam 
Zuid-Oost. Onlangs besloot ze om na 
een aantal jaren te hebben gewerkt 
op een school in Amsterdam-West, 
de overstap te maken naar de an-
dere kant van de stad, Amsterdam 
Zuid-Oost. 
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Onderwijs aan het woord

Waarom ben je het onderwijs in gegaan?
Ik dacht dat ik het leuk zou vinden om iets met kinderen te 
doen. Daarom ben ik de opleiding tot onderwijsassistent 
gaan volgen. Voor die opleiding moest ik stage lopen op een 
basisschool, basisschool De Swetten in Drachten, waar ik heel 
leuke stagebegeleiders had. Daar kwam ik in aanraking met 
onderwijs waarbij thematisch in hoeken werd gewerkt, wat ik 
prachtig vind. Dit maakte dat ik ineens dacht: “Ik wil gewoon 
zélf juf zijn.”
Na een aantal jaar te hebben gewerkt op een basisschool in 
Amsterdam-West werk ik nu op een basisschool in Zuid-Oost, 
Basisschool Achtsprong. Deze school heeft een multiculturele 
populatie, de kinderen hebben een Surinaamse, Ghanese, 
Antilliaanse of Roma achtergrond. Daarnaast hebben we 
kinderen met wortels in het Caraïbisch gebied, in Zuid-Ame-
rika, in Azië, in het Midden-Oosten, in Afrika, in Oost-Europa. 
Dat maakt de samenstelling van de school bijzonder, het 
geeft een aparte dynamiek. Dat is ook de reden dat ik op 
Achtsprong ben gaan werken. Als leerkracht kun je voor deze 
populatie het verschil maken, kun je écht iets voor kinderen 
betekenen. Dit kan op het gebied van onderwijs, maar je kan 
als leerkracht ook op een andere manier een basis leggen. 
Gisteren had ik bijvoorbeeld te maken met een kleuter die een 
woordenschat heeft op het niveau van een tweejarige. Die wil 
ik dan zo graag verder helpen, daarvoor wil ik zo graag iets 
betekenen. Ik wil helpen een basis te leggen, en mijn bijdrage 
daaraan geef ik met mijn lessen en met de structuur die ik als 
leerkracht aan de kinderen meegeef. Deze kinderen krijgen zo 
iets van school mee wat zij van huis uit niet meekrijgen. 
 
Wat betekent kunst- en cultuuronderwijs op jouw school?
Ik ben nog maar pas begonnen op Basisschool Achtsprong, 
dus ik heb daar nog geen volledig beeld van. Er worden op dit 
moment verschillende activiteiten aangeboden, zowel onder 
lestijd als bij de naschoolse activiteiten. Laatst heb ik een 
introductie gezien van de gratis naschoolse activiteit Theater-
battle, waarbij meerdere scholen uit Zuid-Oost tegen elkaar 
gaan strijden in het Bijlmer Parktheater. Tijdens de introduc-
tie oefenden kinderen kort enkele danspasjes. Als ik zie dat 
de meeste kinderen deze pasjes ‘in no time’ oppakken met 
een energie, dan word ik daar enorm blij en vrolijk van. Dat 

kinderen na schooltijd hun talent inzetten voor iets positiefs, 
dat ze niet op straat hoeven te spelen, waar ze soms in aanra-
king komen met minder fijne zaken, en dat ze toewerken naar 
een gezamenlijk doel, is wat mij betreft de ideale situatie. 

Het belang van kunst- en cultuuronderwijs
Door kunst- en cultuuronderwijs kunnen deze kinderen alleen 
al hun woordenschat enorm verbreden, en dat dan naast 
vaardigheden als het leren omgaan met anderen en het 
ontdekken van talenten of interesses. Kinderen zijn hier vaak 
niet eerder naar een museum geweest, soms weten ze niet 
eens wat een museum is. Ik neem ze dan mee. Op mijn vorige 
basisschool in Amsterdam-West was dit een ander verhaal.
Op mijn huidige school begin ik daarom ‘klein’ met kunst- en 
cultuuronderwijs om het zo minder abstract te maken. Ik be-
gin in de omgeving waar de leerlingen opgroeien. ‘Loop eens 
door de buurt, wat zie je allemaal?’

Wat is je wens voor de toekomst van Amsterdamse 
kinderen? 
Een integratie van kunst- en cultuuronderwijs in de huidige 
vakken, omdat kunst en cultuur zoveel aanknopingspunten 
bieden. Lessen zijn dan meer een beleving, meer dan een 
opzichzelfstaande reken- of taalles. Daarnaast zou ik willen 
dat er een verplicht en passend cultureel programma voor 
alle scholen komt, in de vorm van uitstapjes naar culturele 
instellingen. Dan heeft iedere Amsterdamse leerling dezelfde 
basis, ongeacht op welke school hij zit.

Heb je tips voor andere leerkrachten?
Haal bekenden, ouders, familieleden, kennissen, van kinderen 
in de school om hen in de klas iets te laten vertellen of om 
hun iets te laten zien over een bepaald onderwerp. Probeer 
daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld 
van kinderen, laat kinderen zelf met ideeën komen en laat hen 
mee beslissen over hun eigen leerproces. Het proces moet 
een belangrijk onderdeel zijn van kunst- en cultuuronderwijs, 
omdat daarmee kennis wordt geactiveerd en kinderen erdoor 
worden gestimuleerd om na te denken over hun keuzes.
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  In de educatieve wereld gaat het 
          niet alleen om scoren

Waar is je liefde voor kunst en cultuur ontstaan?
Op de een of andere manier was het vroeger al een soort van 
natuurlijke behoefte, een roeping.
Als kind van acht was ik vaak creatief bezig in mijn eigen 
kamertje met complete installaties van papier en muurschil-
deringen. Op de middelbare school had ik in de brugklas een 
onwijs leuke tekendocent, meneer Van de Veen, en die heb je 
nodig, de bekende rolmodellen. De ‘bluetooth’ stond aan, er 
was een verbinding tussen hem en mij. Hij was streng, maar 
had wel een goede doelstelling voor mij als leerling. Ik ben 
zelfs een keer naar de leiding gestapt toen we een andere 
docent kregen. Ook mocht ik in plaats van gym meer teken-
les volgen. Dat was eigenlijk al leren op maat. In die periode 

ontstond bij mij de gedachte dat ik ook wel kunstdocent wilde 
worden. Ik vond het gaaf dat je daar je beroep van kon maken.

Waarom ben je docent geworden?
Na een weg via de dans, textiel en confectie kwam ik terecht 
bij het volwassenenonderwijs. Het lesgeven bleek iets te zijn 
wat ik altijd al wilde. Vervolgens ben ik naar de Willem de 
Kooning Academie gegaan om mijn pedagogische graad te 
halen. Alles kwam toen bij elkaar. Ik vond het fijn om na de 
commerciële harde wereld, waar je wordt afgerekend op cij-
fers, in de educatieve wereld te komen waar het wat pedago-
gischer toegaat. Daarin gaat het niet alleen om scoren.

Amel Bouazizi is vakdocent beeldend op het 
Zuiderlicht College, waar ze voornamelijk 
lesgeeft aan vmbo-leerlingen. 
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Onderwijs aan het woord

Wat zie je gebeuren als kinderen in aanraking komen 
met kunst en cultuur?
Ik vind het nog steeds prachtig als een leerling bij mij bin-
nenkomt die niet eens een rechte lijn kan tekenen of knippen, 
dat dan na verloop van tijd wel kan. Dat vind ik winst. Het 
differentiëren vind ik ook interessant. De ene leerling heeft 
al veel onderwijs op creatief gebied gehad van vakdocenten 
op de basisschool. De andere leerling heeft dit onderwijs 
alleen door de eigen leerkracht maar een uurtje in de week 
gehad. Die verschillen vind ik heel leuk, je bent er dynamisch 
en afwisselend door bezig in je klas. Op een gegeven moment 
heb je alles op niveau, en dan kun je gaan bouwen. Dat doe ik 
dan door te benoemen wat je verwacht. Beeldende vorming is 
geen eenheidsworst, je krijgt leerlingen nooit echt helemaal 
gelijk, want je hebt ook leerlingen die het niet leuk vinden en 
het doen omdat het op het lesprogramma staat. Een andere 
manier om te bouwen is dat je leerlingen stap voor stap 
meeneemt. Neem een stilleven. Toen ik dat kunstgenre intro-
duceerde bij vmbo 2 ging er een zucht door de klas. Een paar 
minuten video van Tussen Kunst en Kitsch konden ze al niet 
trekken. Dan kook ik van binnen, want hoe kan dat nou? Het is 
zo belangrijk! Dan probeer ik via lesbrieven vaardigheden aan 
te bieden: perspectief tekenen, de kubus, arceren, schaduwen. 
Dat vinden leerlingen dan lastig omdat het saai is, maar dan 
zeg ik dat ze dat wel moeten kunnen om een stilleven te ma-
ken. Ik beloof ze dan ook dat ze het leuk gaan vinden. Op het 
moment dat ze vaardiger worden kan ik ze loslaten, en dan 
zie ik ze denken: ‘ja, dit is te gek!’. Als een leerling weerstand 
biedt, dan gaan we terug naar de vorige stap: ‘kijk wat je daar 
hebt geleerd en pas het toe’. 

Pedagogische waarde
Ik ben heel pedagogisch en didactisch in mijn lessen voor het 
vmbo. Ik leg de lat hoog, het is geen kleurplaat kleuren, ne-
ver-nooit. Ik heb liever dat de K schots en scheef is, maar hij 
is dan wel van jou. Daardoor ervaren leerlingen mij misschien 
een beetje streng, maar geloof me: oefening baart kunst. Op 
de open dagen vertelde ik over de technieken die noodzake-
lijk zijn om zelfstandig je expressie vorm te geven. Maar ik zei 
ook dat beeldende vorming een vak is waarbij je jezelf leert 
kennen. Je begint aan iets en moet het afmaken. Voor heel 
veel leerlingen is dat een uitdaging. Aan het einde van het 

liedje gaat het heel erg over het creëren van succeservarin-
gen. Hoe vaker dat gebeurt, hoe toffer ze het gaan vinden. 
Dat is mijn taak. Als leerlingen het proberen, dan stel ik ze 
gerust en geef ik ze er sowieso een voldoende voor. Daarin 
ligt voor mij de pedagogische waarde en dat vind ik steeds 
leuker, omdat het zoveel betekenisvoller is. Je maakt verbin-
ding met leerlingen door met ze te kletsen en door wrijvingen 
die je met ze hebt. Daardoor gaat het voor mij de diepte in en 
voel ik me steeds meer docent in plaats van kunstenaar. 

Wat zijn je wensen voor de toekomst?
Ik zou graag zien dat het op het vmbo een examenvak wordt. 
Dat is mijn ambitie. Niet dat we ons niet erkend voelen, maar 
het zou leuk zijn voor leerlingen. Ze kunnen dan nadenken 
over de mogelijkheden, want in het mbo heb je genoeg 
doorstroomopties. Ook denk ik na over een soort ‘talenten-
uur’ buiten het curriculum, iets wat ik misschien volgend jaar 
ga opstarten om te kijken of het leeft op school. Het zou een 
moment zijn waarop het ‘hidden curriculum’, leren zonder 
vast programma, naar voren komt. In dat gebied leren kin-
deren veel en daar ben ik supernieuwsgierig naar. Het moet 
een vrijblijvend uur zijn waarin geïnteresseerde leerlingen of 
leerlingen die zich thuis vervelen, iets meekrijgen van kunst 
en cultuur en vaardiger worden. 

Heb je tips voor andere docenten?
Wat we soms wel eens vergeten is dat we veel meer 
peer-to-peeractiviteiten moeten meenemen in het leerproces. 
Ik merk aan mezelf, misschien omdat ik met een doelgroep 
werk waarvoor dat lastig is, dat peer-to-peer juist heel erg 
bij kunst hoort. Het is niet alleen leren borduren, het werk 
inleveren en een cijfer krijgen. Het gaat juist om wat jij er zelf 
van vindt, wat je buurvrouw ervan vindt, en dat leerlingen 
vervolgens elkaar gaan beoordelen. Verder zou ik het leuk 
vinden als er in het Amsterdamse kunst- en cultuuronderwijs 
meer wedstrijden en talentenjachten zijn voor kinderen. Die 
zijn vaak een begin voor een leerling om zich te presenteren. 
De gemeente Amsterdam kan bijvoorbeeld onder scholen 
uitzetten dat zij een flyer nodig heeft. Als leerlingen die flyer 
maken, wordt die meer onderdeel van onze samenleving. Zo 
zien kinderen ook dat vormgeving en kunst onderdeel zijn van 
ons alledaagse zijn.

7democca



Jerry A
friyie

Ik ben Jerry Afryie, projectleider bij Stich-
ting Nederland Wordt Beter en ik ben dich-
ter. Ik heb een dochter van zeven en een 
zoon van dertien. 

Wat is je herinnering aan kunst en cultuur uit je 
kindertijd? 
Als kind kwam ik weinig in aanraking met kunst en 
cultuur. Ik hield van tekenen, maar dat stopte toen 
ik tekenles op school kreeg. Vanaf mijn veertiende 
schrijf ik verhalen in de vorm van raps, gedichten 
en liedjes. Het cultuuraanbod in mijn omgeving was 
niet groot, al kende ik veel muzikanten die op hun 
eigen manier aan de weg timmerden. 

Hoe is het om een Amsterdamse ouder te zijn?
Daar heb ik nooit echt bij stilgestaan. Het mooiste 
eraan is dat ik met mijn kinderen naar veel verschil-
lende plekken kan gaan zonder de stad te verlaten. 

Kun je iets vertellen over de manier waarop 
jouw kinderen in aanraking komen met kunst en 
cultuur?
Ze komen vooral op school met kunst en cultuur in 
aanraking en we gaan soms samen naar een mu-
seum of film. Mijn zoon is minder met kunst bezig, 
vooral met voetbal. Hoewel hij wel veel naar muziek 
luistert, met hem kan ik praten over de nieuwste 
artiesten. Mijn dochtertje is een kunstenaar, ze 
danst, acteert en maakt kunstwerken die ik zo aan 
een galerie kan verkopen. Dit heeft wel als nadeel 
dat geen enkel meubelstuk veilig is voor haar cre-
ativiteit.

Wat zie je als je kinderen in aanraking komen 
met kunst en cultuur?
Als mijn dochtertje een kunstwerk heeft gemaakt, 
roept ze iedereen bij elkaar om het te presenteren. 
De kinderen genieten van kunst en muziek en wor-
den gestimuleerd om creatief te denken. We praten 
thuis vaak over verschillende kunstvormen ze stel-
len veel vragen over wat ze zien. 

Heb je wensen op het gebied van kunst en cul-
tuur voor Amsterdamse kinderen?
Mijn wens is dat alle kinderen, dus niet alleen kinde-
ren van wie de ouders het zich kunnen veroorloven, 
vroeg in aanraking komen met kunst. Ik denk dat 
dat bijdraagt aan een open houding. Kunst heeft zo 
veel vormen en achtergronden, daarmee kan kunst 
kinderen helpen te leren over de diversiteit in de 
samenleving en kan het een vrije manier van den-
ken meegeven.
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Sim
one K

ukenheim

Ik ben Simone Kukenheim, wethouder 
Onderwijs in Amsterdam. Ik ben moe-
der van drie dochters van zeven, vijf en 
twee.
 
Wat is je herinnering aan kunst en cultuur uit 
je kindertijd? 
Als kind speelde ik viool en ik herinner me dat 
ik met mijn grootouders mee ging naar Het Con-
certgebouw. Ik vond dat heel indrukwekkend al 
vertelden ze me later dat ik tegen het eind altijd 
in slaap viel.

Hoe is het om een Amsterdamse ouder te 
zijn?
Amsterdam vind ik een hele fijne stad om kin-
deren in op te voeden en er zijn goede scholen, 
waar veel aandacht is voor cultuureducatie. Alle 
culturele instellingen hebben speciale program-
ma’s gericht op kinderen; echt mooi aanbod om 
je kind te laten kennismaken met musea, theater 
en muziek. Het gebrek aan een tuin compense-
ren we met mooie parken en speelplaatsen.

Wat zie je als je kinderen in aanraking komen 
met kunst en cultuur?
Kunst geeft mijn, maar ook andere kinderen, 
een andere manier om zich te uiten en te laten 
zien wat ze kunnen. Dus als de echte wereld nog 
spannend is kun je je als kind storten in dans 
of theater en zelfvertrouwen krijgen. Als je het 
moeilijk vindt om te lezen of te rekenen, kun je 
via muziek laten zien hoeveel talent er in je zit 
en een verhaal vertellen. Als kinderen dat ont-
dekken gaat er een nieuwe wereld voor ze open.

Heb je wensen op het gebied van kunst en 
cultuur voor Amsterdamse kinderen?
Ik wens voor alle kinderen dat ze in aanraking 
komen met goede kunsteducatie. Door met 
kunst bezig te zijn stimuleer je je creativiteit 
en dat maakt een mens veerkrachtig. Die cre-
ativiteit kun je in moeilijke situaties gebruiken 
om oplossingen te vinden in het leven of het nu 
een persoonlijke tegenslag betreft of een oplos-
sing voor een technisch of zakelijk probleem. 
Kortom, willen we van kinderen veerkrachtige 
creatieve mensen maken, dan moeten we ze van 
jongs af aan kennis laten maken met het genie-
ten van en het maken van kunst.
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Taco D
ibbits

Ik ben Taco Dibbits, directeur van het 
Rijks museum en vader van drie zonen in 
de leeftijd van vier, zes en zeven jaar. 

Wat is je herinnering aan kunst en cultuur uit je 
kindertijd?
Dat is de restauratie van de Nachtwacht in het 
Rijksmuseum, ik weet nog dat ik diep onder de in-
druk was van de aandacht waarmee de restaurato-
ren bezig waren.

Hoe is het om een Amsterdamse ouder te zijn?
Amsterdam is een fantastische stad voor kinderen. 
Het is redelijk klein, de school is vlakbij, je leeft wat 
dat betreft in een buurt. Het is een stad die zo rijk is 
aan cultuur en geschiedenis, maar ook een stad die 
de toekomst niet schuwt en dat is mooi. 

Kun je iets vertellen over de manier waarop 
jouw kinderen in aanraking komen met kunst en 
cultuur?
Ze komen in aanraking met het Rijksmuseum. Maar 
wat heel mooi is zijn de thema’s die de kinderen op 
school hebben, waarbij het thema kunst belangrijk 
is. Daar wordt verteld over kunstenaars en je ziet 
dan dat ze snel de namen en stijlen onthouden. Aan 
het einde van het thema hebben ze een tentoon-
stelling en verkopen ze kaartjes. Op een speelse 
manier raken ze gewend om naar een museum te 
kijken. Nog voordat ze zijn opgegroeid denk ik dat 
daardoor de drempel lager is om een museum te 
bezoeken. Als museum probeer je op de thema’s en 
het curriculum aan te sluiten. 

Wat zie je als je kinderen in aanraking komen 
met kunst en cultuur?
Ik zie een grote nieuwsgierigheid, en ze zijn heel 
geïnteresseerd in het persoonlijke verhaal van de 
kunstenaar. Wie was dat dan, ik hoorde dat hij – Van 
Gogh – een beetje gek was. Het vergroot enorm hun 
verbeeldingskracht. 

Heb je wensen op het gebied van kunst en cul-
tuur voor Amsterdamse kinderen? 
Het Rijksmuseum is van iedereen. Ik hoop dat alle 
kinderen met school in de gelegenheid worden ge-
steld om het museum te bezoeken. We zetten daar 
ook heel erg op in omdat we nog steeds niet alle 
groepen bereiken, ook al doen we ons best. Je moet 
de kinderen voorbereiden op de toekomst en de 
weg naar het museum makkelijker maken. 
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Jorgen Tjon A
 Fong

Ik ben Jorgen Tjon A Fong, artistiek leider 
van Urban Myth. Ik ben vader van Lila (9 
jaar) en de tweeling Eliot en Ravid (4 jaar).

Hoe is het om een Amsterdamse ouder te zijn?
Wat ik als ouder heel fijn vind, is dat er in vakanties 
veel mogelijkheden zijn. We gaan vaak naar kinder-
voorstellingen die in de schouwburg geprogram-
meerd worden. Verder help ik als klassenouder bij 
het overblijven en lees ik ’s ochtends vaak voor. 

Kun je iets vertellen over de manier waarop 
jouw kinderen in aanraking komen met kunst en 
cultuur?

We gaan veel naar het theater en mijn dochter 
heeft laatst gefigureerd in een dansvoorstelling. 
Verder zit ze op een kinderkoor en de jongens vin-
den kindertheater erg leuk. Ze bezoeken ook de 
kinderprogramma’s in musea. Cultuur is onderdeel 
van hun leven zoals het dat voor mij ook was en ik 
vind het fijn om die ervaringen door te geven.

Wat zie je als je kinderen in aanraking komen 
met kunst en cultuur?
Ik zie dat hun verbeelding wordt gestimuleerd. In 
het Rijksmuseum zag ik dat kinderen heel anders 
naar schilderijen kijken. In het Familielab van het 
Stedelijk participeren kinderen actief. In het thea-
ter wordt meer een beroep gedaan op hun fantasie. 
Ik zie dat kunst aansluit bij kinderen als zij toe-
gankelijk voor hen is. 

Heb je wensen op het gebied van kunst en cul-
tuur voor Amsterdamse kinderen?
Ik vind het jammer dat musea niet gratis zijn voor 
gezinnen. Met de toegangsprijs verlagen is een mu-
seum er nog niet, het moet ook rekening houden 
met het referentiekader van de bezoeker, de groep 
die het wil aanspreken en het moet zich afvragen 
hoe het juiste publiek wordt gevonden voor een 
expositie. Er zijn al mooie voorbeelden zoals de 
Buurtexpedities van het Amsterdam Light Festival. 
Kinderen zien dan kunst in de openbare ruimte en 
tijdens hun rondgang langs kunstwerken vindt er 
verdieping plaats. Bovendien krijgen ze ook op een 
andere manier de stad te zien. Dat soort initiatie-
ven mag er wat mij betreft meer komen.
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Levent A
slan

Ik ben Levent Aslan, directeur van Aslan 
Muziekcentrum. Ik ben vader van Serdina 
(13 jaar) en Devrim (20 jaar). 

Hoe is het om een Amsterdamse ouder te zijn?
Amsterdam is mijn favoriete stad door zijn enorme 
culturele rijkdom. Als het om ouderschap gaat, zie 
ik een groot verschil tussen de basisschool en de 
middelbare school. Voor onze kinderen was die 
overgang enorm, en voor mij als ouder eigenlijk 
ook. Het verschil met de basisschool is dat er meer 
huiswerk gemaakt moet worden en er helaas min-
der tijd is voor andere vormen van talentontwikke-
ling. Bovendien waren we als ouders actief op de 
basisschool, waar we onze muzikale achtergrond 
voor konden inzetten. Op de middelbare school is 
die actieve betrokkenheid jammer genoeg minder 
geworden.

Kun je iets vertellen over de manier waarop 
jouw kinderen in aanraking komen met kunst en 
cultuur?
Mijn kinderen zijn door ons werk als muzikanten op-
gegroeid met muziek en dans. Mijn zoon houdt van 
films en gaat vaak naar de bioscoop. Mijn dochter 
gaat regelmatig naar dans- en balletvoorstellingen. 
Verder bezoeken ze met ons musea in binnen- en 
buitenland. 

Wat zie je als je kinderen in aanraking komen 
met kunst en cultuur?
Via dans en muziek afkomstig uit de hele wereld 
zijn het kinderen geworden met een open mind. In 
Amsterdam komen ze in aanraking met een veel-
heid van culturen, en door die te zien en te ervaren, 
leren mijn zoon en dochter daar waardevrij en zon-
der vooroordelen mee omgaan.

Heb je wensen op het gebied van kunst en cul-
tuur voor Amsterdamse kinderen?
Er zou nog meer aandacht moeten komen voor 
kunst en cultuur op scholen, niet op projectbasis 
maar in een vast curriculum met brede aandacht 
voor drama, dans, muziek en beeldende kunst. 
Scholen zouden dat dan niet als een kant-en-klaar-
menu moeten opdienen, maar aan de kinderen 
moeten vragen hoe die invulling willen geven aan 
dat curriculum. Als ze vanaf groep 1 van de basis-
school intensief aandacht besteden aan cultuur, 
biedt dat de gelegenheid om in een vroeg stadium 
in alle kunsten talenten te ontdekken. En dat is 
goed omdat alle kinderen in Amsterdam daardoor 
gelijke kansen krijgen.
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 K
asja O

llongren

Ik ben wethouder Kunst en Cultuur in Am-
sterdam. Ik ben moeder van twee zonen. 
 
Wat is je  herinnering aan kunst en cultuur uit 
je kindertijd?
Mijn ouders namen ons vaak mee naar de opera, 
dat vind ik nu zelf ook heel mooi. En ik speelde 
saxofoon in een band op school. 

Hoe is het om een Amsterdamse ouder te zijn?
Hartstikke leuk, want Amsterdam is een fijne plek 
om te wonen met een gezin. We hebben veel muse-
ums en theaters, juist ook voor kinderen. En de stad 
heeft mooie parken en pleinen om te spelen. 
 
Kun je iets vertellen over de manier waarop 
jouw kinderen in aanraking komen met kunst en 
cultuur?
Via hun school en soms via mijn werk, want als 
wethouder word ik vaak uitgenodigd voor voorstel-
lingen. Dan neem ik ze mee naar de opera of het 
toneel. En we bezoeken ook wel eens een museum. 
In Amsterdam, maar ook op vakantie in het buiten-
land. 

Wat zie je als je kinderen in aanraking komen 
met kunst en cultuur?
Ik zie dat ze soms iets leren over de stad, soms over 
de wereld. Ik zie dat ze kunst mooi of lelijk vinden. 
En soms vinden ze het ook gewoon heel saai, dat 
had ik vroeger ook. Maar dat geeft niet, dat komt 
later vast wel goed. 

Heb je wensen op het gebied van kunst en cul-
tuur voor Amsterdamse kinderen?
Ik vind het belangrijk dat alle kinderen in Amster-
dam kennis maken kunst en cultuur. Zodat ieder 
kind kan kiezen of het zelf verder wil met bijvoor-
beeld toneel, muziek, dans, poëzie of  schilderkunst.  
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Jane Poerw
oatm

odjo

Ik ben Jane Poerwoatmodjo, zelfstandig 
communicatieprofessional en community 
builder. Samen met Barbara ben ik moe-
der van Ravi (9 jaar).
    
Wat is je herinnering aan kunst en cultuur uit je 
kindertijd?
Wij gingen niet zo vaak naar musea met ons gezin. 
Ik sportte fanatiek en speelde veel buiten. Op de 
Montessorischool leerde ik ‘out of the box’ te den-
ken en kreeg ik alle ruimte om mijn creativiteit te 
ontwikkelen. Kunst fascineerde me wel altijd. Ik had 
steeds behoefte om buiten de lijntjes te kleuren en 
nieuwe dingen uit te proberen. Mijn grote inspira-
tiebron was Pippi Langkous: „Ik heb het nog nooit 
gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!“ 

Hoe is het om een Amsterdamse ouder te zijn? 
Ik vind het heerlijk om in Amsterdam te wonen en 
met Ravi ogenschijnlijk doelloos door de stad te 
dwalen om vervolgens allerlei interessante dingen 
te vinden. Kunst en cultuur liggen hier letterlijk op 
straat. Een mooie graffiti op de muur, schilderen bij 
een minifestival in de buurt, een klassiek concert 
in een tunneltje. Maar ook interactieve exposities 
in musea als het Stedelijk of het EYE Filmmuseum 
boeien ons vaak. Het is wel jammer dat culturele 
evenementen tegenwoordig vaak ‘huge’ zijn en 
enorme hordes mensen trekken. Dan haak ik af en 
speel ik liever een spelletje thuis of in ons buurt-
plantsoentje.

Wat zie je als je kind in aanraking komt met 
kunst en cultuur?
Kunst en cultuur leren Ravi om dingen vanuit een 
ander perspectief te zien. Steeds weer je eigen 
waarheid tegen het licht houden en uitdagen. Daar-
naast is het natuurlijk vooral leuk en spannend om 
samen op cultureel avontuur te gaan langs voor-
stellingen en exposities.

Heb je wensen op het gebied van kunst en cul-
tuur voor Amsterdamse kinderen?
Meer buitenkunst, de combinatie van stadsnatuur 
en cultuur. En lekker veel zelf co-creëren in plaats 
van alleen maar kunst consumeren. Dit kan trou-
wens door ouders en kinderen zelf worden ingevuld 
en hoeft niet per se in de vorm van kant en klare 
pakketjes te worden aangeboden. We hebben al 
meer dan genoeg aanbod in Amsterdam. 
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Barbara H
attm

ansdorfer

Ik ben Barbara Hattmansdorfer, vrijwilli-
gerscoördinator bij De Regenboog Groep. 
Samen met Jane ben ik mama van Ravi (9 
jaar). 

Wat is je herinnering aan kunst en cultuur uit je 
kindertijd?
Ik ben in Zwitserland opgegroeid en in mijn herin-
nering kwam ik pas op latere leeftijd in contact met 
kunst en cultuur. De focus in mijn omgeving en fa-
milie lag bij sport en natuur.

Hoe is het om een Amsterdamse ouder te zijn? 
Ik vind het hier heel anders, en vooral druk, haha! In 
Zürich lopen kinderen al vanaf de eerste klas alleen 
naar school. Hier moet je je kind overal naartoe 
brengen. Erg beschermend. Een kind heeft weinig 
‘kans’ om te verdwalen en ongezien kattenkwaad 
uit te halen. Daartegenover staat het culturele, en 
ook het culinaire, vermaak dat Amsterdam te bie-
den heeft, want het aanbod en de mogelijkheden 
zijn immens. Toch blijf ik, vooral ook voor mezelf, 
graag het evenwicht zoeken in activiteiten buiten 
de stad: met de trein naar het strand, de duinen of 
het bos. 

Kun je iets vertellen over de manier waarop 
jouw kind in aanraking komt met kunst en cul-
tuur?
Zonder Museumjaarkaart en biebpas gaan we de 
deur niet uit. Daarnaast weet Jane altijd allerlei 
leuke culturele activiteiten te spotten in de stad. 

Wat zie je als je kind in aanraking komt met 
kunst en cultuur?
Ik zie dat Ravi opgroeit met de vanzelfsprekend-
heid van een leven met kunst en cultuur, terwijl 
dit alles behalve vanzelfsprekend is. Een stad als 
Amsterdam waarin wij kunnen leven maakt ons dit 
mogelijk. 

Heb je wensen op het gebied van kunst en cul-
tuur voor Amsterdamse kinderen?
Meer Oerol en meer Buitenkunst in en om Amster-
dam!

©
 A

da
 N

ie
uw

en
di

jk

Ouders in Amsterdam

15democca



Zie iedere les als 
          een nieuwe wereld

Daphne van Duivenboden is bikker oftewel beroeps-kunstenaar-in-de-klas. Acht jaar geeft ze in-
middels les aan basisschoolleerlingen (onder- en naschools) en voert ze grote kunstprojecten uit 
in opdracht van scholen. Daphne maakt al haar lessen zelf en besteedt veel aandacht aan de voor-
bereiding. ‘Ik probeer voorbereid te zijn op alle vragen, want kinderen vragen altijd zoveel meer’. 
Nu wil ze haar werkveld uitbreiden naar het speciaal onderwijs. Daarom volgde ze onlangs bij Mocca 
de leergang Cultuurdocent Speciaal Onderwijs. Deze cursus is ontwikkeld door Plein C, samen met 
Mocca en andere partners, met een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Tijdens de op-
leiding krijgen kunstenaars en educatiemedewerkers van culturele instellingen inzicht in het werken 
met leerlingen in het speciaal onderwijs en voeren ze op stagescholen een kunstproject uit met de 
leerlingen. Mocca spreekt Daphne over haar werk als kunstenaar op Amsterdamse scholen. 
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Waarom ben je kunstenaar geworden? 
‘Als kind was ik altijd al aan het knutselen. Ik verzamelde 
echt van alles en maakte daar dan weer iets nieuws van. Dat 
deed ik thuis, maar ook veel op school. Daardoor ging het op 
school overigens niet zo denderend’. Na de basisschool en 
het voortgezet onderwijs rondde Daphne op de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunsten de fotografieopleiding af. 
Maar ze kwam er al snel achter dat fotografie als kunstvorm 
te ‘plat’ voor haar was. ‘Mijn vader had een voorliefde voor 
beeldende kunst. Ik was regelmatig bij mijn vader in het ate-
lier te vinden en merkte dat ik daar echt op mijn plek was.’   

Dit gelukkige gevoel wilde ze graag delen met kinderen en de 
BIK-opleiding maakte dat mogelijk. ‘Iedereen kan dat geluks-
gevoel bereiken, maar het moet kinderen wel aangereikt 
worden. Ik zie een groot verschil tussen scholen. Op de ene 
school zijn kinderen al veel gewend, ze kunnen er al heel veel 
en ik moet er mijn best doen om de les uitdagend te houden. 
Op andere scholen, waar kinderen nog niet veel creatieve 
activiteiten hebben ervaren, worden dezelfde lessen bijna 
vanzelfsprekend als spannend en uitdagend ervaren. Die 
verschillen maken het werk bijzonder voor Daphne. ‘Ik pas me 
steeds aan de situatie van het moment aan. Neem bijvoor-
beeld ‘Sterrenstof’, een project waarbij ik met kinderen het 
heelal onderzoek. Er zijn kinderen die zeggen: ‘kijk, daar is de 
evenaar’. Dan weet ik dat ik de basis over kan slaan en ga ik 
hun juist vragen hoe zij een nieuwe planeet zouden inrichten. 
Bij jongere kinderen stel ik de lesstof ook weer bij. Je kan met 
hen hetzelfde bereiken, maar je moet het in een ander jasje 
stoppen. Ik doe wat er in mijn vermogen ligt om ze op weg te 
helpen en een zelfverzekerd gevoel te geven. Ik wil dat ze dat 
gevoel mee naar huis nemen en hun laten weten dat ze de 
moeite waard zijn en zelf nieuwe dingen kunnen ontdekken.’  

Wat zie je gebeuren op het moment dat kinderen in aan-
raking komen met kunst en cultuur? 
‘Kinderen mogen bij kunst en cultuur zichzelf zijn. Kinderen 
moeten heel veel, maar bij kunst en cultuur mogen ze. Ik 
denk dat dat het is. De vrijheid van het spel, dat vinden we 
allemaal fijn. Ik had eens een jongetje in een groep, dat liever 
geen poppetje wilde maken. Een armband voor mama was 
wel een goed idee. Als de les het toelaat geef ik er een draai 

aan waardoor die jongen dan een armband kan maken voor 
zijn moeder. Ik heb altijd wat extra’s bij me voor onvoorziene 
verzoekjes of situaties. Dat is die vrijheid.’ 

Wat is je volgende stap? 
‘Ik hoop meer te kunnen doen in het speciaal onderwijs. Ik 
wil deze kinderen ook toegang tot de wereld geven, die voor 
mij zo veilig was. Daarom heb ik onlangs de leergang Cultuur-
docent Speciaal Onderwijs gevolgd. Er is zo weinig tijd voor 
docenten om iets met kunst en cultuur te doen. Er is zoveel 
meer mogelijk, er blijft zoveel liggen.’

Wat zijn je wensen voor de toekomst?
‘Meer samenwerken met andere kunstenaars en een uitwis-
selingsprogramma tussen scholen. Dat kunstenaars grote 
projecten die ze op scholen neerzetten, gaan uitwisselen met 
elkaar. En dat scholen bij andere scholen op bezoek gaan en 
leren van wat zij kunnen’. Daphne vertelt dat ze in het begin 
bij scholen soms angst bespeurde als ze een samenwerking 
binnen projecten voorstelde. ‘Er heerst bij sommige scholen 
het beeld van een kunstenaar die een spoor van rommel ach-
terlaat in de school. Maar dat is niet zo, het is ook onze baan. 
We laten alles spik en span achter als we weer weg gaan. Na-
tuurlijk bestaan er ook kunstenaars die hier te makkelijk mee 
omgaan, maar die verdwijnen altijd weer snel van het toneel.’  

Heb je tips voor collega-docenten en kunstenaars?  
‘Ik neem elke les heel serieus, zie iedere les als een nieuwe 
wereld. Dat herkennen kinderen en dan is het van “Fijn dat 
je er weer bent!” Het lijkt wel een soort missie, zo ervaar ik 
het. Ik ga er volledig in op en geef meer van mezelf dan dat ik 
ervoor betaald krijg. Een fantastisch salaris heb ik niet, maar 
dat hoeft ook niet’. De inspiratie voor haar lessen haalt ze 
vaak uit de wereld van kinderen. ‘Als je als docent loslaat dat 
het plaatje moet kloppen, zal je zien dat je veel meer contact 
krijgt, ook onderling. Laat kinderen zelf bedenken hoe iets 
eruitziet. Als je de uitkomst open laat, krijg je hele verhalen 
en word je als leerkracht wakker geschud.’

Cultuur aan het woord
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De eerste vier jaar Basispakket     
Met de regeling Basispakket Kunst- en Cultuureducatie van de 
gemeente Amsterdam is er een impuls gegeven aan het cul-
tuuronderwijs van Amsterdamse basisscholen. Dankzij deze 
regeling besteden Amsterdamse basisscholen meer aandacht 
aan cultuuronderwijs. Leerlingen ontwikkelen gedurende hun 
schoolloopbaan culturele vaardigheden die vastgelegd zijn 
in doorgaande leerlijnen. Op dit moment doen volgens de 
gegevens van Mocca bijna alle 260 basisscholen mee aan het 

Basispakket. Daarvan heeft 98% een eerste leerlijn, 74% een 
tweede leerlijn en 15% een derde leerlijn. Muziekonderwijs in 
de klas is sinds 2013 door de gemeente Amsterdam via het 
Basispakket structureel gesubsidieerd. Dat betekent dat de 
leerlingen die nu van de basisschool komen sinds groep 4 
wekelijks muziekonderwijs krijgen. Masterstudent muziekwe-
tenschap Saskia van der Meer heeft in samenwerking met 
Mocca in 2015 de stand van zaken in het muziekonderwijs en 
de mogelijke effecten van het Basispakket Kunst en Cultuur-

De eerste lichting 
     Basispakketgeneratie               

In 2018 gaat de eerste lichting basisschoolleerlingen 
die vanaf groep 4 van de regeling Basispakket Kunst- 
en Cultuureducatie van de gemeente Amsterdam 
heeft geprofiteerd naar het voortgezet onderwijs. 
Van deze leerlingen stromen de meesten, 55%, uit 
naar het vmbo (basis, kader, gemengd en theoreti-
sche leerweg) en de resterende 45% gaat naar de 
havo, het vwo en de categoriale gymnasia. Deze nieu-
we lichting leerlingen heeft vanuit het Basispakket 
gedurende haar schoolloopbaan kennis en vaardig-
heden opgedaan in een of meerdere kunstdisciplines 
in doorgaande leerlijnen. Kunnen deze leerlingen de 
opgedane vaardigheden verder ontwikkelen op het 
moment dat zij het vo betreden?  
Vooruitlopend op een rapport dat Mocca later dit 
jaar uit brengt, beschrijven we alvast een aantal aan-
dachtspunten voor de aansluiting van leerlingen in het 
vmbo en laten we een ervaringsdeskundige, een brug-
klasser, aan het woord.

stroomt het VO binnen
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Wat voor cultuuronderwijs had je op je oude basisschool? 
We zijn naar verschillende musea geweest. Eén keer in de 
maand kregen we muziekles van de leerkracht. Sommige leer-
krachten kozen er voor om geen muziekles te geven. Beelden-
de vorming hadden we wel, soms kregen we een knutselop-
dracht. Tekenen mochten we doen als we klaar waren met ons 
werk.

Hoe vond je dat? 
Leuk, even geen rekensommen…

Gingen jullie naar musea en naar theater? 
Ja

Zijn jullie met de hele klas weleens met een bus gegaan? 
Ja

Heb je nu cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs? Zo 
ja, lijkt het op wat je op de basisschool hebt gehad?
Ja, muziek en KUB (Kunst Beeldend). We krijgen ook Techniek 
& Science, is dat ook cultuuronderwijs? De vakken worden nu 

wat serieuzer aangeboden. Het gaat echt om mooie dingen 
maken. Op de basisschool was het meer relaxed, gewoon wat 
maken. Muziek is nu wel heel anders. Op de basisschool was 
het zingen, nu is het meer met ritmes en notenschrift en zo. 
Dat vind ik minder leuk, want dat heb ik al geleerd op pianoles.

Vind je dat wat je op de basisschool hebt gedaan, aansluit op 
wat je nu krijgt bij kunst en cultuur? 
Het is totaal anders. Je kan KUB ook doen zonder dat je ooit 
beeldende vorming hebt gehad.

Heb je een tip voor docenten in het voortgezet onderwijs die 
cultuuronderwijs willen laten aansluiten op de basisschool? 
Bij muziek in het VO makkelijker beginnen en het vak leuk ma-
ken. Voor mij is het niet moeilijk, maar er zijn heel veel kinde-
ren die het een moeilijk, en daardoor niet leuk vak vinden. Dat 
is toch jammer!

Wat vind je zelf leuk om te doen?  
Pianospelen, lezen, museum bezoeken, dat zijn dingen die ik 
echt leuk vind.

Het ministerie van OCW heeft de ambitie om voor het vmbo meer en beter cultuuronderwijs te realiseren. Het Fonds voor 
Cultuurparticipatie start samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds vanaf april 2017 een subsidieregeling om nog meer 
leerlingen te bereiken. Het budget voor deze regeling is € 1,7 miljoen. Meer informatie via www.cultuurparticipatie.nl of 
via Mocca, Richard Smolenaers telefoonnummer: 020 620 95 67. 

De Basispakketgeneratie komt eraan

Een leerling van de basispakketgeneratie aan het woord: 
Just Veldhuizen, brugklas havo/vwo

Laatste nieuws
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Het vmbo heeft het meeste baat bij een doorgaande leerlijn 
voor cultuuronderwijs. Niet alleen omdat daar de meeste leer-
lingen instromen, maar ook omdat ckv pas vanaf groep 3 een 
vast onderdeel is van het onderwijsaanbod.  

Kansen voor cultuureducatie in het vo
Voor scholen die aansluiting zoeken bij het basisonderwijs en 
zich sterker willen profileren, biedt cultuureducatie aankno-
pingspunten voor onderwijsvernieuwing. Vooral voor leer-
lingen in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en 
gemengde leerweg van het vmbo. In dialoog met culturele in-
stellingen kunnen er projecten worden ontwikkeld die aanslui-
ten op de beroepsgerichte componenten van het vmbo zoals 
mode of techniek. 

Een tweede aanknopingspunt is de toenemende belangstelling 
voor techniek op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. 
Aanleiding hiervoor is het tekort aan technisch geschoolde 

mensen. De rijksoverheid heeft daarom als doel dat in 2020 
op alle basisscholen techniekonderwijs wordt aangeboden. 
In Amsterdam is in 2012 het samenwerkingsverband Master-
plan Techniek Amsterdam opgericht om deze doelstelling te 
behalen. ‘Die belangstelling voor techniek valt op’, zegt Fleur 
de Kort, adviseur cultuur en onderwijs bij Mocca. Zij begeleidt 
een aantal basisscholen bij een combinatieleerlijn beeldend 
en techniek. ‘Deze combinatieleerlijnen omvatten media & ict, 
constructies, materialen, en vormgeving. En voor deze leerlij-
nen wordt samengewerkt met culturele partners uit diverse 
domeinen.’

Eind 2016 is Mocca met de financiële impuls van de rege-
ling Cultuureducatie met Kwaliteit in Amsterdam met twaalf  
vmbo-scholen een samenwerking gestart om doorgaande leer-
lijnen van po naar vmbo op te zetten. Die scholen zijn straks 
klaar voor de eerste lichting van de Basispakketgeneratie.

educatie in het vmbo (inclusief praktijkonderwijs) onderzocht.   
Uit interviews met Amsterdamse scholen voor voortgezet 
onderwijs blijkt dat er geen goede aansluiting is op het 
muziekonderwijs van de basisschool. Van de geïnterviewde 
docenten is 85% niet bekend met de huidige ontwikkelingen 
op het gebied van muziek op de basisschool. Docenten geven 
aan wel bekend te zijn met het Leerorkest, dat op tientallen 
basisscholen actief is. Een aantal docenten merkt de invloed 
van het Leerorkest in de brugklas. Leerlingen hebben meer 
vaardigheden. Dit heeft grote niveauverschillen tot gevolg, 
waardoor differentiëren in de klas nog belangrijker wordt.  
 

Amsterdam staat niet alleen 
Van de Amsterdamse vmbo-scholen heeft 33% in 2014 aan-
gegeven ondersteuning te willen bij het invoeren van door-
gaande leerlijnen. De docenten vinden het een goede zaak dat 
het muziekonderwijs een positieve ontwikkeling doormaakt 
en willen die ontwikkeling graag voortzetten in hun eigen 
lessen. Een aansluiting op de doorgaande leerlijnen uit het 
basisonderwijs kunnen zij echter volgens eigen zeggen nog 
niet bieden.
Amsterdam staat niet alleen: de ontwikkeling van doorgaande 
leerlijnen van de basisschool naar het vo en vooral het vmbo 
is ook landelijk nog niet ver gevorderd. Uit een trendanalyse 
van SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikke-
ling, blijkt dat op 1 van de 5 scholen voor voorgezet onderwijs 
sprake is van een doorgaande leerlijn voor cultuur. Slechts 
5% van de scholen voor voortgezet onderwijs heeft een 
doorgaande leerlijn tussen de basisschool en het voortgezet 
onderwijs.

De Basispakketgeneratie komt eraan
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    Mocca 
     KinderCultuurMonitor

Met de KinderCultuurMonitor, de KiCuMo,vragen we aan Amsterdamse basisscholieren hoe ze cultuureducatie 
op school of tijdens een bezoek aan podia en musea beleven. Ben je met je school naar een museum geweest 
of naar een theater of naar een andere culturele plek? Of heb je op school een muziek- of theatervoorstelling 
gezien of was er een kunstenaar op de school? Wij vinden het leuk om van jou te horen hoe je dat vond. Laat 
het ons weten. De afgelopen 12 maanden hebben 737 kinderen zelf of samen met hun ouders en leerkracht hun 
mening gegeven. Daarvan vertelden 246 kinderen dit over een kunstles in de school. 

Wat vond je van de kunstles op school?

Heel leuk
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KinderCultuurMonitor
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Wat doet Mocca?

Carice en Sabri uit groep 7 van Alles in 1 school De Zeeheld in Amsterdam-West 
hebben een aantal medewerkers van Mocca aan de tand gevoeld over hun werk. Ze 
hadden een hele lijst met vragen bedacht. Wat doen ze bij Mocca? Hoe vinden ze hun 
werk? Verdient het genoeg? Hoeveel uur werk je? Wanneer mag je met pensioen? En 
hebben jullie misschien tips voor kinderen die later ook iets met kunst en cultuur 
willen doen? Lees hieronder de interviews met Felice Pootjes van de Cultuurbus, 
Vivian Lansheuvel van communicatie & de Buurtexpedities, Fleur de Kort, adviseur 
voor onderwijs en cultuur en Peggy Brandon, de directeur van Mocca. 

Sabri, Carice, Peggy Brandon, Vivian Lansheuvel, Felice Pootjes en Fleur de Kort
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Felice Pootjes – Coördinator van de Cultuurbus 
Ik zorg ervoor dat kinderen met de bus of de boot naar het 
museum, naar Nemo of naar andere instellingen kunnen 
gaan. Ik zorg ervoor dat die bezoeken goed verlopen. Ik vind 
mijn werk hartstikke leuk omdat ik contact heb met juffen 
en meesters en ervoor kan zorgen dat de kinderen naar een 
leuke instelling gaan en een fijne tijd hebben. Wat ik minder 
leuk vind aan mijn werk is als een juf of meester belt en zegt: 
‘We staan hier te wachten op de bus of boot maar die is er 
nog niet, wat moeten we nu doen?’. Dat moet ik dan oplossen. 
Ik vind het niet leuk als kinderen moeten wachten. Maar wat 
ik dan weer wel leuk vind is dat ik het probleem dan ook snel 
kan oplossen. Op een werkdag ben ik bezig met het lezen van 

boekingen van juffen en meesters, 
en ik zorg dat problemen worden 
opgelost. Als je later ook iets 
met kunst en cultuur wilt doen, 
dan adviseer ik om een richting 
te kiezen waar je interesse het 
meest naar uitgaat en om je 
hart te volgen. Doen wat je leuk 
vindt en proberen dat ook te ontwik-
kelen door een school of opleiding uit te 
kiezen die bij je past. En heel veel naar musea en instellingen 
gaan om heel veel te zien en te horen, daar leer je ook veel 
van. 

www.cultuurbusamsterdam.nl

Maand van de 
Cultuureducatie

Doorgaande leerlijnen
cultuuronderwijs Buurtexpedities

Cultuurbusamsterdam

Met Mocca naar Cultuur

Penvoerder

KinderCultuurMonitor
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Vivian Lansheuvel – Communicatie-
medewerker & projectleider  
Buurtexpedities
Ik mag bij Mocca bijzondere projecten 
doen, waaronder het project Buurtexpedi-
ties. De Buurtexpedities zijn wandelingen die 
we bedacht hebben opdat kinderen erachter 
kunnen komen wat voor kunst we in de stad 
hebben. Het zijn heel leuke activiteiten voor kinderen om 
met hun ouders of met hun opa of oma te doen. Je kan een 
wandeling maken door Amsterdam waarbij een kunstenaar 
vertelt over de buurt. We hebben bijvoorbeeld een Buurtex-
peditie waarbij je langs de grachten loopt. Je ziet dan al die 
gevelstenen, kleine of grote plaatjes boven deuren en ramen 
waar afbeeldingen op staan. De kunstenaar die de wandelin-
gen leidt, vertelt dan hoe oud de stenen zijn, waar ze vandaan 
komen en wat ze betekennen. Ouders en kinderen kunnen 
zich via de Mocca-website aanmelden. Ik vind mijn werk erg 
leuk omdat ik mee mag helpen om kinderen zo goed mogelijk 
met cultuureducatie in aanraking te brengen en om kinderen 
mooie ervaringen te geven. Ik vind het minder leuk dat ik op 
kantoor zit om bijvoorbeeld de administratie te doen. Ge-
lukkig kan ik soms met de honden spelen bij ons op kantoor, 
want veel mensen bij Mocca hebben een hond en die nemen 
hem mee. Als je later met kunst en cultuur wilt werken moet 

je dat gewoon doen en niet bang zijn wat anderen 
ervan vinden. Als je denkt ‘hé, dit is een 

beetje raar’, gewoon doen, gewoon 
gaan. Volg wat je leuk vindt, dan 
zul je zien dat anderen jou gaan 
volgen.

Fleur de Kort – adviseur cultuur 
en onderwijs

Ik werk als adviseur en daarom 
praat ik met een juf of meester en een 

directeur. Ik vraag: ‘Ga eens goed nadenken wat je 
kinderen wilt meegeven met kunst en cultuur en probeer dan 
niet in de acht jaar dat ze op de basisschool zitten één keer 
naar het theater gaan, maar vaker naar het theater te gaan 
of een museum te bezoeken’. Ook vind ik het belangrijk dat 
de school gaat nadenken waarom ze met kinderen naar het 

theater willen gaan. Daar praat ik dan over en dan 
kijken we vervolgens wat de kinderen nodig heb-
ben, zodat ze heel veel met kunst en cultuur gaan 
doen. Ik vind mijn werk afwisselend en ik leer nog 
steeds. Ik spreek veel verschillende mensen, zie 

veel kinderen en scholen. Ik probeer mijn steentje 
bij te dragen zodat de kinderen, kunnen genieten van 

kunst en cultuur. Dat vind ik leuk. Ik ben op kantoor veel 
bezig met het bellen van scholen om afspraken te maken en 
met het beantwoorden van mailtjes. Daarnaast overleg ik met 
collega’s en lees ik stukken, en natuurlijk drink ik tussendoor 
ook koffie en klets ik wat. Je bent nooit te oud om iets te 
doen, dus als je iets met kunst en cultuur wilt doen, dan moet 
je het gewoon proberen. Ik zit nu ook weer op les, ik ben  
gitaar aan het leren spelen en ik heb leren etsen. Gewoon 
doen en proberen. Dat is het. 

Peggy Brandon 
Ik ben directeur van Mocca en ik 
vind dit werk het belangrijkste 
wat er is. Toen ik voor mijn 
dochter een school ging 
zoeken in Amsterdam dacht 
ik: ‘Hmm, met kunst en cultuur 
kan het wel wat beter.’ Dat was 
voor mij de reden om dit werk 
te gaan doen. Wat ik bijzonder vind 
aan mijn werk is dat ik op heel veel plekken in de stad kom, 
ook wel daarbuiten. Ik mag veel zien: theater, musea, dans, en 
daar word ik heel blij van. Ik vind ook dat we écht een verschil 
kunnen maken voor kinderen, dat vind ik een enorm voor-
deel van mijn werk. Anders zou ik het gewoon niet doen. Een 
nadeel is dat ik hele lange dagen werk, soms wel vijftien uur 
en dat mijn hoofd soms heel erg vol zit. Hoe oud je moet zijn 
vraag je? Je kunt ook bij Mocca werken als je op de basis-
school zit. 
We hebben een jongen gehad, Marley, en die was volgens mij 
tien en die schreef weleens stukjes voor ons, dus zo jong kan 
het. Maar het hoeft niet. Je mag jong of oud zijn. Mijn advies 
is om nú iets met kunst en cultuur te doen als je dat graag 
wilt. Stel niets uit voor later! Dus als jullie twee kinderen nog 
een baantje zoeken als interviewer, laat maar horen, dat kan!

Wat doet Mocca?
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Kinderen hebben veel te vertellen over kunst en cultuur  
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Een theatervoorstelling is een soort van bioscoop, 

maar dan in het echt.

Ik ga graag naar museum,omdat ik daar naar 
mooie en oude schilderijen mag kijken. 
Jammer dat ik ze niet mag aanraken.

Ik vind het fijn om goede voorbeelden te zien, zo krijg ik zelf goede ideeën 
                                                       en maak ik mooie dingen waar ik blij van word.

Ik ga liever niet naar een dansvoorstelling, 
                        want het is niet toegestaan in mijn geloof.

Ik leer veel van toneel. 

             Ik leer taal omdat ik voelens en woorden en taal kan uitbeelden.

•  

Ik 
ga

 graag naar een theatervoorstelling, want dan hoef ik niet te w
erken op school.
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. Hoe langer het is hoe spannender het wordt.

 Muziek is niet echt m
ijn ding.

Ik zou wel zangles na school willen.

 Soms ga ik naar een muziekconcert, 
                          maar meestal niet en dat vind ik jammer.

Ik ga graag naar een museum,

want er is stilte.

Vroeger zat ik op dans en dan herken ik                        alles en ik vind het ook mooi.

Musea interesseren mij niet,                 want ik ben geen geschiedenisjongen. 

Kunst voelt rustig, het geef mij rust.



Mocca verbindt kinderen en cultuur

 #moccaamsterdam                                  moccaamsterdamwww.mocca-amsterdam.nl


