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Directieverslag
In 2011 heeft een onderzoek van Oberon het bevestigd: in Amsterdam
hebben scholen cultuureducatie beter in hun programma verankerd dan
scholen in de rest van Nederland. Deze verankering is het resultaat van
de gezamenlijke inzet van de gemeenteraad van Amsterdam, de scholen,
het culturele veld en Mocca.

M CCA

in leerlijnen en is zij begonnen met een leerlijn
muziekeducatie. Ook is in 2011 de Cultuurbus
Amsterdam geïntroduceerd, waarmee scho
len voor slechts 2 euro per leerling besloten
vervoer wordt aangeboden naar zeventien
culturele instellingen.

In Amsterdam neemt de gemeente een actieve rol op zich in het facilite Keizersgracht 440 1016 GD Amsterdam
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
Mocca heeft zowel het projectplan voor de
in tegen de landelijke
trend.
E X P E R Tren
I S Evan
N E Tdie
W E kennismaking,
R K C U L T U U R E en
D U gaat
C A T I daarmee
E
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Cultuurbus Amsterdam als het projectplan voor
De gemeente stimuleert alle basisscholen om drie uur per week aan
muziekeducatie geschreven en is de project
cultuureducatie te besteden. Om meer houvast te geven, investeert zij
organisatie voor beide projecten.
In 2011 is aan de prestatieafspraken met de
gemeente ruimschoots voldaan. De nadruk van
de werkzaamheden lag bij de bestendiging van
het door scholen gekozen cultuureducatie
beleid, in de implementatie van dat beleid, en
bij de verdere inhoudelijke ondersteuning van
cultuuraanbieders en leerkrachten.
Mocca heeft zich ontwikkeld tot een vooruit
strevend expertisecentrum met als constante
factor dat de opgedane expertise steeds wordt
gedeeld en wordt verdiept. De relatie met
Amsterdamse scholen is nauw.
Voor de komende jaren ligt er een taak in de
stimulering van de continuïteit in de vorm van
leerlijnen en het basispakket cultuureducatie,
in helderheid over de kwaliteitsvraag en in de
ondersteuning van een nieuwe fase in de stede
lijke cultuureducatie.
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Peggy Brandon, directeur Mocca
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Jaarverslag van de Raad van Toezicht van Mocca 2011
Dat er veel verandert in de werelden van onderwijs, kunst en cultuur is
ook wordt herkend overigens, want er komt
inmiddels een open deur. Nu was dat er altijd al, dynamiek, maar ze is
steeds meer interesse bij andere gemeentes
nu heftiger en diepgaander. Fundamenteler. Het gaat niet alleen om de
voor de Amsterdamse aanpak. Voor de ko
effecten van de crises, maar ook om een zekere mate van herbezinning
mende jaren hopen we de resultaten van het
op positie en aanpak. Dat geldt ook voor Mocca. Als leden van de Raad
afgelopen jaar en jaren, te kunnen bestendigen
komen we het ook allemaal binnen onze eigen (educatieve en culturele)
en versterken. Met een positieve blik. Want
Keizersgracht
440 1016jaar
GD Amsterdam
beroepspraktijk tegen, maar bij Mocca komt dit allemaal samen. Daar
afgelopen
was opnieuw een goed jaar. Alle
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
overlappen
de
drie
werelden
elkaar.
doelstellingen
zijn
ruim gehaald, de werksfeer
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was prima, en een aantal nieuwe initiatieven
Een van de belangrijkste strategische lessen bij dit soort heroriëntaties
heeft een eigen plek gekregen.
is dan vaak: blijf bij de kern waar je goed in bent, herijk je doelen en
doelstellingen, bezie het speelveld opnieuw, en onderzoek naar de wijze
Dirk Houtgraaf
waarop je uitvoering geeft aan je werk.
Voorzitter Raad van Toezicht

M CCA

Dat hebben we ook bij Mocca gedaan. En op zichzelf is het duidelijk.
De kern van Mocca is het leggen van verbindingen tussen onderwijs en
kunst en cultuur. Met als belangrijk doel om kunst en cultuur een
permanent plekje in de onderwijsleerplannen te helpen geven, om
- uiteindelijk - de Amsterdamse kinderen in hun ontwikkeling te onder
steunen. En Mocca, als ‘actieve makelaar en schakelaar’, is de afgelopen
jaren er bijzonder goed in geslaagd. Het onderwijs is merk- en meetbaar
actiever betrokken bij kunst en cultuur. De rol is zelfs nog iets uitge
breid, door ook te (helpen) organiseren van de logistiek, zoals met de
Cultuurbus en -boot.
Als we terugkijken, dan kunnen we niets anders dan zeggen dat Amster
dam, als gemeente en gemeenschap, een goede, vaste inbedding van
cultuur in vele onderwijsprogramma’s heeft verkregen. En daar heeft
Mocca, als kleine, flexibele organisatie namens de gemeente, veel aan
bijgedragen en kunnen bijdragen. Het is mooi dat de aanpak werkt. En

Bestuursvorm
Mocca is een stichting die wordt gecontroleerd
door een Raad van Toezicht. Het bestuur wordt
gevormd door een directeur.

Directie
Mw. drs. Peggy Brandon
De raad van toezicht bestond in 2011 uit 1 vrouw
en 3 mannen. De leden hebben elk een breed
netwerk in voor Mocca relevante doelgroepen.
Eén persoon had een meervoudige culturele
achtergrond.

© Mocca

Raad van Toezicht
Dirk Houtgraaf
Jonna Merkx
Norbert Smulders
Carlo Pedroli

Jonna Merkx

Dirk Houtgraaf

Carlo Pedroli

Norbert Smulders
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Kengetallen 2011
Er zijn dit jaar 359 schoolbezoeken afgelegd, een gemiddelde van
het aanbod per groep. Er zijn van 1 november
1,1 bezoek per Amsterdamse school door 5 accountmanagers. De
tot 31 december 13 Cultuurbusritten uitge
3 accountmanagers cultuur hebben 93 (uit overzicht gesprekken
voerd die een totaal van 339 kinderen en 58
begeleiders hebben vervoerd. Er is onderzoek
aanbieders 2011) kennismakings- en adviesgesprekken met culturele
gedaan naar de resultaten van de vraagsturing
instellingen en kunstenaars gevoerd. Er is circa 680 keer telefonisch
in Amsterdam met ‘Opbrengsten Amsterdams
advies gevraagd door scholen en culturele instellingen. Er zijn 2 ken1016 GD Amsterdam
Model4402006-2010’
door R. Boonzajer Flaes en
niskringen georganiseerd. Het aantal instellingen in de database op de Keizersgracht
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
M.
Verrips.
Ymkje
Koopal,
student aan de RUG,
Mocca-website
groeide
van
620
naar
697.
Het
aantal
projecten
in
de
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werd door Mocca begeleid in een kwalitatief on
database nam toe van 1269 tot 1388. Er zijn 41 bijeenkomsten georga
derzoek naar ‘de invloed van de activiteiten van
niseerd die 1100 bezoekers trokken. Het aantal bezoeken van de site
Theatereducatie Amsterdam op de partners die
nam af van 26.326 naar 26.031. Het aantal unieke bezoekers daalde van
erbij zijn aangesloten’. Er verscheen 1 trendrap
16.834 naar 15.917. Een totaal van 205 basisscholen en 53 voortgezet
port cultuureducatie. Er is een Cultuurbus
onderwijsscholen heeft cultuureducatie in een meerjarenbeleidsplan
Amsterdam geïntroduceerd waarmee het
vastgelegd. Mocca nam 56 maal deel aan landelijke en regionale bijbasisonderwijs naar 17 culturele instellingen
eenkomsten en 4 maal aan buitenlandse bijeenkomsten als participant
kan reizen.
of als spreker. De ICC-cursus is 1 maal gegeven aan een totaal van 16
cursisten. Er verschenen 5 nieuwsbrieven voor culturele instellingen,
4 voor scholen en 1 speciale editie. Speciaal voor primair onderwijs
maakte Mocca het overzicht Amsterdamse musea & erfgoedinstellingen:

M CCA

Mark Mieras, tijdens ‘Cultuureducatie in Amsterdam’ 2011
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Samenwerking
De bestaande samenwerkingsverbanden – zoals met de pabo en de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) – zijn bestendigd.
De samenwerking met stadsdeelbesturen kreeg in 2011 meer vorm door
de netwerkbijeenkomsten voor scholen per stadsdeel. Deze bijeenkom
sten worden in nauwe samenwerking met beleidsambtenaren georgani
seerd. In Zuidoost is de samenwerking geformaliseerd in een steunpunt
Keizersgracht 440 1016 GD Amsterdam
voor cultuureducatie. De partners in dit steunpunt zijn het Stadsdeel
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
Zuidoost,
de
schoolbesturen
en
Mocca.
De
samenwerking
met
Koers
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Nieuw West heeft tot een goed resultaat geleid. Een van de werknemers
van Mocca heeft 12 scholen begeleid in hun projectaanvragen voor het
kopprogramma. Samen met het OSA, de Ondernemerskring Sociale
sector Amsterdam, is het initiatief genomen voor een op maat gemaakte
cursus Cultuurcoördinator voor talentmakelaars in de wijken.

M CCA

Basispakket cultuureducatie:
Muziekeducatiepilot
De gemeente stimuleert alle basisscholen om drie uur per week aan
cultuureducatie te besteden. Om meer houvast te geven, investeert zij
in leerlijnen voor de disciplines muziek, beeldende kunst en cultureel
erfgoed.
Voor muziekeducatie is als eerste discipline een aanzet gegeven voor
een leerlijn. Op basis van gesprekken met deskundigen en van de inven
tarisatie van al lopende vergelijkbare programma’s, heeft Mocca een
voorstel voor een pilot voor stadsbreed muziekonderwijs in Amsterdam
geschreven. De testfase, met een pilot op zeven scholen, is van start
gegaan aan het begin van het schooljaar 2011-2012.

Busvervoerspilot:
Cultuurbus
Amsterdam

Besloten vervoer, speciaal voor basisscholen,
was een wens van veel scholen en culturele
instellingen. Vanaf 2006 heeft ook Mocca
daar verschillende malen bij de gemeente op
aangedrongen. In 2010 wendden drie musea
zich opnieuw tot de gemeente met het verzoek
om besloten vervoer te faciliteren. De gemeen
teraad besloot hiervoor gelden beschikbaar te
maken en een eerder door Mocca opgesteld
projectplan als pilot uit te voeren. Hoewel de
uitvoering in eerste instantie bij de instellin
gen zelf zou komen te liggen, is in juli 2011 aan
Mocca voorgesteld om het besloten vervoer op
te zetten voor zeventien culturele instellingen.
Vanaf 1 november 2011 is de website in de lucht
en is er voorzien in een simpele backoffice.
De eerste boeking werd al op de eerste dag
ontvangen. Daarmee was het systeem operatio
neel, twee maanden eerder dan gepland.

MO Music Activation
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Culturele instellingen

Schoolrondleiding Tropenmuseum

Met het opheffen van provinciale en stedelijke van kunstinstellingen is
het aanbod van zelfstandige vakdocenten toegenomen.
De ontsluiting van het aanbod werpt de vraag over kwaliteit van het
aanbod op. Mocca legt daarom steeds meer nadruk op de borging van
kwaliteit. Uit de contacten met zelfstandig werkende kunstenaars en
andere culturele ondernemers blijkt het belang van professionalisering.
Culturele instellingen vragen naar meer informatie over de beleids
aspecten van cultuureducatie. Door de scholen te ondersteunen in de
kwaliteit van hun vraag, de zogeheten vraagontwikkeling, heeft Mocca
een rol in de verbetering van het contact tussen scholen en cultuur
aanbieders. Aan de aanbiederskant verhoogt Mocca aandacht voor de
wensen en de vraagontwikkeling van de scholen.
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Kenniskringen

Inspiratiebijeenkomst vakdocenten
Mocca organiseert elk jaar een of meerdere kenniskringen. De onder
werpen daarvan worden ingegeven door vragen en behoeftes die leven
op scholen in Amsterdam. In kenniskringgesprekken komen experts uit
de praktijk en de theorie tot direct toepasbare aanbevelingen en instru
menten voor steeds verschillende thema’s binnen cultuureducatie. Voor
een kenniskring worden oriënterende gesprekken met verschillende
partijen binnen en buiten Amsterdam gevoerd om de uitgangspunten te
formuleren. Vervolgens worden andere experts, zowel uit de praktijk als
uit de theorie, gevraagd aan kringgesprekken deel te nemen.
De resultaten van de kenniskringen worden gepubliceerd op de Moccawebsite of opgenomen in een aparte publicatie. In 2010-2011 zijn de
kenniskringen over de ‘kwaliteitsvraag bij cultuureducatie’ en Commu
nity Art/Buurtgerichte Projecten afgerond en zijn kenniskringen over
Theatereducatie en Beeldende Vorming gestart.

Netwerkbijeenkomst vakdocenten

Scholen
In 2011 kwam meer nadruk op beleidsaan
passing te liggen. Hierdoor bleef het aantal
schoolbezoeken nagenoeg gelijk met 2010. De
evaluatie en de implementatie van beleidsplan
nen zorgde ervoor dat er nog steeds vraag is
naar de één-op-éénbenadering van scholen.
Hoewel het merendeel van de scholen al een
beleidsplan voor cultuureducatie heeft, zijn in
2011 enkele nieuwe scholen een beleidstraject
gestart.

Netwerken
De professionalisering bij leerkrachten heeft de vraag om meer ken
nisdeling en inhoudelijke ondersteuning doen toenemen. Netwerken
zijn een goed middel om die kennisdeling en inhoudelijke informatie te
bieden.
In 2011 organiseerde Mocca in elk stadsdeel netwerken waar scholen
elkaar konden ontmoeten. Naast deze geografische netwerken is er een
netwerk voor speciaal onderwijs en een netwerk voor de kunstprofielen kunstmagneetscholen.

Gecertificeerde icc-ers!
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Ruim 400 bezoekers kwamen naar ‘Cultuureducatie in Amsterdam’
De werkwijze van Mocca en tools die Mocca ontwikkelt om cultuur
educatie in Amsterdamse scholen te verankeren, worden landelijk
gebruikt en staan model voor andere organisaties. Rotterdam heeft een
expertisecentrum voor cultuureducatie gekregen, gestoeld op de werk
wijze die we in Amsterdam kennen. In 2011 is samen met Cultuurnetwerk
Nederland een pilot uitgevoerd waarin de leervraag van culturele instel
lingen werd vertaald in een landelijke kwaliteitsbevorderende cursus
voor culturele instellingen.

© Ada Nieuwendijk

© Anouck Wolf

Expertisecentrum

Museumbezoek met
Cultuurbus Amsterdam
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Publicaties
De digitale nieuwsbrief van Mocca is in 2011 tien keer verschenen, waar
van eenmaal in print. Het trendrapport Cultuureducatie in Amsterdam
2011 is in gedrukte versie onder 400 personen verspreid. Het rapport is
in te zien en te downloaden op de Mocca-website. De gids Kies voor cul
tuur, met een overzicht van het aanbod in de Mocca-database, had een
oplage van 1250 stuks. Om tegemoet te komen aan de vraag van scholen
naar informatie over de rol van ambachten in cultuuronderwijs is een
Ambachtengids samengesteld.

Bijeenkomsten
Mocca heeft in 2011 een totaal van 41 thema
bijeenkomsten georganiseerd, waaronder
Workshops en netwerkbijeenkomsten. Scholen
weten steeds meer de weg naar de bijeen
komsten te vinden. Het aantal bijeenkomsten
voor culturele instellingen nam toe door goed
bezochte workshops Marketing en workshops
Lesmateriaal.
De jaarlijkse bijeenkomst ‘Cultuureducatie
in Amsterdam’ trok in 2011 opnieuw zo’n 400
bezoekers, gelijkelijk afkomstig van scholen en
culturele instellingen.

© Marco van Hal

Mocca Ambachtengids

Beeldmakers, Workshop Memory
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Personeel

J. Roemer, BIK’er, presenteert zich tijdens de cultuureducatie-informatiemarkt

Het personeelsbestand is in 2011 constant gebleven.
Alle personeelsleden volgen scholing, gezamenlijk en individueel. De
scholing ondersteunt de directe werkzaamheden en de verdere eigen
ontwikkeling. In 2011 heeft Mocca stageplaatsen ingevuld met stagiairs
van het ROC.

9

Financiën
Mocca is financieel gezond. Het financieel
beheer is in professionele handen en is conform
de in de culturele sector gebruikelijke systema
tiek. De balans is gezond. Behoudens kantoor
apparatuur en kantoorinrichting heeft Mocca
geen eigen roerende en onroerende goederen.
In de loop van het jaar is aan de begroting
40.000 euro toegevoegd. Deze additionele
inkomsten bestaan uit inkomsten zoals die
van de ICC-cursus, door coördinatiewerkzaam
heden voor projecten, door het detacheren
van personeel en door een verjonging van het
personeelsbestand. In het financieel jaarver
slag staat een uitgebreide toelichting op de
financiën.
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B I J LAGE
Activiteitenoverzicht 2009-2012
Mocca legt jaarlijks verantwoording af over de veelheid aan activiteiten.
Een deel daarvan is vastgelegd in de onderstaande prestatieafspraken.
Deze prestatieafspraken zijn alle ruimschoots behaald. Gemiddeld is het
totale aantal scholen 1,1 keer bezocht. Dit houdt in dat sommige scholen
meerdere bezoeken hebben gehad en andere minder. Het aantal con
tactmomenten met scholen buiten schoolbezoeken is constant gebleven
mede door de pilot muziekeducatie en de toename in het aantal work
shops. Gemiddeld heeft elke Amsterdamse school 1,5 contactmoment
buiten schoolbezoeken om.

1.	Mocca bezoekt jaarlijks minimaal tweemaal alle scholen voor PO.
Er dient per school een heldere visie ontwikkeld te worden en een
op de school toegerust beleid voor cultuureducatie. Daarnaast
moeten scholen worden gestimuleerd om gebruik te maken van
voor cultuureducatie (CE) beschikbare subsidies door voorlichting
en door waar nodig hulp te verlenen bij de aanvragen.
2.

 lle scholen voor VO worden jaarlijks minimaal tweemaal be
A
zocht. Daarnaast komen er afspraken voor trajecten bij nog eens
15 procent van de scholen om tot een heldere visie voor een op de
school toegerust beleid voor CE te komen. Het cultuureducatieve
aanbod is inzichtelijk op de Mocca-website en scholen worden
aangespoord hier gebruik van te maken / te matchen aan het
beleid. Ook stimuleert Mocca de scholen tijdens deze bezoeken om
gebruik te maken van voor CE beschikbare subsidies door voorlich
ting en door waar nodig hulp te verlenen bij de aanvragen.

3.	Mocca ondersteunt de implementatie en evaluatie van beleid bij
PO- en VO-scholen.
4.	Mocca ziet mogelijkheden om scholen te stimuleren om beschik
bare subsidies aan te vragen. Mocca is voorwaardenscheppend
voor een zo goed mogelijk gebruik van de Voucherbankgelden en
het nieuwe Participatiefonds en neemt de inzet hiervan op in alle
CE-beleidsplannen.
5.	Mocca initieert minstens tweemaal per jaar relevant CE-onder
zoek, in samenspraak met de afdeling DMO. Vast onderdeel is de
uitgave van een Trendrapport op het gebied van CE.

6.	Mocca organiseert minstens twee kenniskringen en levert scholen daarmee mate
riaal dat zij direct kunnen gebruiken. Voor
een kenniskring wordt door het houden
van kringgesprekken kennis verzameld en
bediscussieerd. Deze kenniskring moet
uitmonden in aanbevelingen en instrumen
ten die kunnen worden gepresenteerd en/
of gepubliceerd ten behoeve van Amster
damse PO- en VO-scholen.
7.	Mocca neemt deel aan verschillende
vormen van overleg over CE en verzamelt
zoveel mogelijk kennis hierover. Deze ken
nis wordt gedeeld met scholen en aanbie
ders en andere belanghebbenden via de
Mocca nieuwsbrief en andere media en via
verschillende bijeenkomsten.
8.	Mocca zorgt voor een zo volledig mo
gelijke database met het aanbod op het
gebied van cultuureducatie in Amsterdam.
De database is toegankelijk voor scholen
via een website met een speciaal voor de
scholen ontwikkelde zoekmachine. Deze
website is operationeel en bevat momen
teel ongeveer duizend projecten; informa
tie wordt constant up-to-date gehouden.
De functionaliteit van de website zal de
komende jaren daar waar nodig worden
verbeterd.
9.	Mocca legt contact met zoveel mogelijk
culturele aanbieders in Amsterdam om
te zorgen voor de beschikbaarheid van
complete en actuele gegevens over het
culturele aanbod in Amsterdam.
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10.	Mocca stelt zich ten doel, door heldere marketing bij zoveel moge
lijk partners bekend te zijn. Mocca streeft naar deze bekendheid
door een herkenbare huisstijl, regelmatige uitingen met een duide
lijke signatuur, een nieuwsbrief, rapporten, een overzicht van het
culturele aanbod, en door aanwezigheid bij verschillende fora en
bijeenkomsten. Mocca zal waar dit zinvol is, publiciteit bij de lokale
of nationale media genereren over beleid of best practices en doet
dit minstens twee keer per jaar. Mocca zorgt voor minstens twee
publicaties per jaar en voor minstens vijf nieuwsbrieven per jaar.
11.	Mocca initieert allianties met strategische partners en gaat deze
aan met onder meer de AHK, de pabo, welzijnsorganisaties en
andere partijen. Dit gebeurt minstens vier maal per jaar.
12.	Mocca organiseert jaarlijks minstens vier bijeenkomsten voor
scholen en aanbieders en neemt deel aan – of is medeorganisator
van – minstens vier andere bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten
hebben ten doel de kennis van CE te verspreiden en potentiële
partners bijeen te brengen.
13.	De competenties en kennis van het Mocca-team dienen gelijke
tred te houden met ontwikkelingen in het werkveld. Mocca zorgt
derhalve voor een scholingsplan voor het eigen team.
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