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Directieverslag
Het werk op scholen kreeg richting door de
In 2012 begon een nieuwe fase in de cultuureducatie. Op landelijk niveau
specifieke vragen van scholen. Zo werden op
werd de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair
tientallen scholen beleidsplannen aangescherpt
onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie 2013–2016 voorbereid en in
en werd op andere scholen een start gemaakt
Amsterdam werd de besluitvorming voor het Basispakket Cultuuredumet beleidstrajecten. Ook werden themabijeencatie afgerond. Met dit Basispakket wil de gemeente cultuureducatie
komsten georganiseerd en netwerken opgezet.
dieper verankeren in het basisonderwijs door de Amsterdamse scholen
1016 GDvoor
Amsterdam
Door 440
de pilot
muziekeducatie en de ICCte ondersteunen in het geven van lessen cultuureducatie. De bedoeling Keizersgracht
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
cursussen
ontstond
er een nauwe band met de
is
dat
alle
leerlingen
wekelijks
drie
uur
cultuureducatie
krijgen.
In
deze
EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE
info@mocca-amsterdam.nl | www.mocca-amsterdam.nl
scholen die deelnamen.
drie uur kunnen scholen cultuuronderwijs aanbieden in doorlopende
leerlijnen, waarvoor zij langdurige relaties kunnen aangaan met
In 2012 is Mocca haar prestatieafspraken met
culturele instellingen.
de gemeente ruimschoots nagekomen. Het accent lag daarin op het opzetten van netwerken,
Dit jaar heeft Mocca haar kennis over al bestaande leerlijnen en raamop het delen van kennis en op verdieping ervan
leerplannen verdiept. Zij heeft deze kennis met succes gebruikt bij het
via de MoccaAcademie, en op de voorbereidendoen van een aanvraag bij het Fonds Cultuurparticipatie. Namens de
de werkzaamheden voor het Basispakket.
gemeente Amsterdam heeft Mocca deze aanvraag gedaan samen met
het Leerorkest en Aslan Muziekcentrum.

M CCA

© Anouck Wolf

Peggy Brandon, directeur Mocca

Paul Collard, tijdens ‘Cultuureducatie in Amsterdam’ 2012
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Jaarverslag van de Raad van Toezicht van Mocca 2012
Amsterdam is een actieve, levendige en economisch sterke stad met een
stevige identiteit. Haar bruisende culturele leven en haar historische
wortels en erfgoedsector vormen daarin een belangrijke factor. Het
maakt de stad een aantrekkelijke plaats om te wonen en je te vestigen. En het vormt de basis voor een bloeiende creatieve en toeristen
industrie.

Het afgelopen jaar - 2012 – was opnieuw
een succesvol jaar. We kijken tevreden terug
op wat we hebben kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in
Amsterdam. En we zijn niet alleen trots op de
resultaten, we zijn de gemeente, onze partners
Keizersgracht
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voor haar jeugd. Zij zijn de nieuwe generaties waar we als stad mee door
gende verhaalt daarover in ruime mate.
ontwikkelen. De kwaliteit van hun culturele vorming van vandaag is een
voorschot op onze toekomst.
Tot slot, voor ons als Raad van Toezicht, is het
ook belangrijk dat we trots zijn op de prachtige
Het recent door de gemeente Amsterdam geïnitieerde Basispakket voor
groep mensen die dit werk mogelijk maken en
Kunst- en Cultuureducatie is een nieuwe mijlpaal. Met dit Basispakket
op de gezonde financiële basis van de organiinvesteert de gemeente opnieuw, samen met de schoolbesturen, in
satie. Het geeft ons alle vertrouwen voor 2013
kunst en cultuur voor elk Amsterdams kind van 4 tot 12 jaar.
en verder.

M CCA

Bij Mocca zijn we bijzonder gelukkig met dit initiatief. Het is precies
waar we voor staan. Immers, als Mocca spelen we een bescheiden maar
belangrijke rol in de kunst- en cultuureducatie van de Amsterdamse
jeugd. We verbinden onderwijs en cultuur door scholen te ondersteunen
in hun jaarplannen, door te ‘makelen en schakelen’ tussen aanbod en
vraag, door het faciliteren van het bezoek aan culturele instellingen,
door de MoccaAcademie en het organiseren van kenniskringen en door
het initiëren van onderzoek en het verspreiden van de verzamelde
kennis.

Dirk Houtgraaf
Voorzitter Raad van Toezicht

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 2012 uit 1 vrouw
en 4 mannen. Een daarvan heeft een meervoudige culturele achtergrond.

© Mocca

Raad van Toezicht
Dirk Houtgraaf
Jonna Merkx (tot 31-12-2012)
Norbert Smulders
Carlo Pedroli
Edwin Jacobs

Jonna Merkx

Dirk Houtgraaf

Carlo Pedroli

Norbert Smulders
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Kengetallen 2012
Er zijn dit jaar 200 schoolbezoeken afgelegd, een gemiddelde van
In het eerste jaar was het aantal bezoeken aan
1 bezoek per Amsterdamse school door 6 accountmanagers. Met de
de MoccaAcademie site, gelanceerd in April
disciplinedeskundigen zijn samen ook nog eens 110 bezoeken afgelegd.
2012, 3015 en unieke bezoeken 1904. Er zijn
De 2 accountmanagers cultuur hebben 141 kennismakings- en adviesvan 1 januari 2012 t/m 31 december 2012, 426
gesprekken met culturele instellingen en kunstenaars gevoerd. Er is
Cultuurbusritten uitgevoerd die een totaal van
circa 430 keer telefonisch advies gevraagd door scholen en culturele
12.988 kinderen en 2.149 begeleiders hebben
440 1016
Amsterdam
instellingen. Er zijn 2 kenniskringen georganiseerd. Het aantal instellin- Keizersgracht
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aantal projecten in de database nam toe van 1388 tot 2241. Het aantal
kinderen en 101 begeleiders hebben vervoerd.
bezoeken van de site nam af van 26.031 naar 22.511. Het aantal unieke
Er verscheen 1 trendrapport cultuureducatie.
bezoekers daalde van 15.917 naar 15.603. Een totaal van 205 basisscholen en 55 voortgezet onderwijsscholen heeft cultuureducatie in een
Speciaal voor primair onderwijs maakte Mocca
meerjarenbeleidsplan vastgelegd. Er zijn in totaal 33 bijeenkomsten
het overzicht ‘Amsterdamse musea & erfgoed
georganiseerd die 804 bezoekers trokken. Mocca nam 30 maal deel
instellingen: het aanbod per groep.’ Samen met
aan landelijke en regionale bijeenkomsten en 1 maal aan buitenlandse
het speciaal onderwijs is een gids voor cultuurbijeenkomsten als participant of als spreker. De ICC-cursus is 2 maal
educatie in het speciaal onderwijs uitgegeven
gegeven aan een totaal van 26 cursisten. In 2012 is ook de ICC cursus
handreikingen voor culturele instellingen die in
voor SO gestart met 11 deelnemers. Er verschenen 4 nieuwsbrieven
het onderwijs willen werken. Er is een ondervoor culturele instellingen, 4 voor scholen en 1 speciale editie. Er
zoek gedaan naar muziekeducatie in Londen.
waren 2 nieuwsbrieven voor muziekeducatie en 2 nieuwsbrieven voor
de Cultuurbus. De MoccaAcademie biedt verdieping in cultuureducatie.
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Samenwerking
In 2012 zijn nieuwe samenwerkingen aangegaan, met name met het
expertise centrum voor cultuureducatie in Rotterdam, KCR. Landelijk
zijn de banden met Cultuurnetwerk Nederland versterkt door deelname
aan bijeenkomsten. Mocca neem ook deel aan het mede daaruit voortgekomen initiatief AliceMoves.

M CCA

Basispakket cultuureducatie:
EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE
Muziekeducatiepilot

Busvervoerspilot:
Cultuurbus
Amsterdam en
Cultuurboot
Amsterdam

Keizersgracht 440 1016 GD Amsterdam
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
info@mocca-amsterdam.nl | www.mocca-amsterdam.nl

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 raamleerplan opgezet.
Gecoördineerd door Mocca en samen met 14 muziekinstellingen is de
pilot in 2012 uitgebreid van 14 naar 32 scholen.

Besloten vervoer, speciaal voor basisscholen
was een wens van veel scholen en culturele
instellingen. Eind 2011 is de Cultuurbus Amsterdam van start gegaan: gefinancierd door
de gemeenteraad van Amsterdam en opgezet
en gecoördineerd door Mocca. In 2012 zijn 426
ritten geboekt waarmee 12.988 scholieren en
2.149 begeleiders zijn vervoerd.
In de loop van het jaar is ook de Cultuurboot
Amsterdam gaan varen. Met de rederij Canalboot als partner, kunnen scholen via het
Amsterdamse waternet de bij de bus aangesloten instellingen bezoeken. Een totaal van 701
leerlingen heeft daar gebruik van gemaakt.

Prijsuitreiking Uitmarkt wedstrijd aan Daltonschool Neptunus
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Culturele instellingen

De markt tijdens ‘Cultuureducatie in Amsterdam’ 2012

Afgelopen schooljaar 2011-2012 hebben er in totaal 116 nieuwe culturele
instellingen en kunstenaars zich aangemeld op de database. Dit is een
stijging van 13% op het totale aanbod. Een totaal van 790 culturele
instellingen en kunstenaars bieden cultuureducatieve projecten aan.
De twee disciplines die voor de meeste aanmeldingen zorgen zijn
theater (23%) en beeldend (22%). Het aantal culturele instellingen en
kunstenaars dat multidisciplinair werkt, 14% van het totaal, valt op. Wat
verder opvalt bij de nieuwe aanmeldingen is dat 40% van de aanmeldingen buiten Amsterdam is gevestigd. Bekendheid met de werkwijze
van Mocca en de veranderingen in de organisatie van cultuureducatie in
andere gemeenten en provincies worden als reden genoemd.
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Overgangsregeling KKU

OVERGANGSREGELING KUNSTKIJKUREN
RIJKSMUSEUM
TROPENMUSEUM

IS p
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STEDELIJKMUSEUM
VAN GOGH MUSEUM
AMSTERDAM MUSEUM

Bezoek in 2013 met
groep 7 & 8 deze musea!
Flyer Overgangsregeling Kunstkijkuren

Samen met het Rijksmuseum, het Topenmuseum, het Amsterdam
Museum, Het Van Gogh Museum, en het Stedelijk Museum is eind 2012
een voorstel geschreven om het wegvallen van de Kunstkijkuren op te
vangen. Op basis van dit voorstel is een aanvraag ingediend bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Met deze regeling kunnen Amsterdamse
basisschoolkinderen deze musea bezoeken voordat ze naar de middelbare school gaan.
De vijf musea hebben hun kernprogramma’s voor groep 7 en 8 op elkaar
aangepast, zodat de belangrijkste kerndoelen en canonvensters aan
de orde komen. Samen met Mocca is hiermee een start gemaakt met
een samenhangend programma als aanloop naar een Basispakket voor
erfgoededucatie en beeldend onderwijs.
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Kenniskringen
Mocca organiseert elk jaar een of meerdere kenniskringen over verschillende onderwerpen. De onderwerpen 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 instrumenten voor steeds verschillende thema’s
binnen cultuureducatie. In 2012 zijn kenniskringen over Theatereducatie
en Beeldende Vorming afgerond. De rapporten zijn beschikbaar via de
website.

Netwerken

Speciaal Onderwijs

Het belang van netwerken neemt toe. Kennisdelen en het uitwisselen
van faal- en succesfactoren ondersteunen de kwaliteitsverbetering van
cultuureducatie binnen de school. Met de stadsdelen wordt samengewerkt voor bijeenkomsten per stadsdeel. De netwerken voor speciaal
onderwijs, ckv docenten en van vakdocenten in het basisonderwijs zijn
steeds goed bezocht en leveren tegelijkertijd informatie over de leervraag van de deelnemers.

Scholen
In 2012 namen 34 scholen deel aan de muziekpilot en dat hield gelijk in
dat deze scholen intensief contact hadden met de accountmanagers van
Mocca en met de discipline deskundigen voor muziek. Daarnaast namen
nog eens 30 scholen deel aan de ICC-cursussen. Deze scholen werden
tussen de lessen door additioneel begeleid. Andere scholen zijn een
traject gestart om het bestaande beleidsplan aan te scherpen.

De scholen voor speciaal onderwijsvragen om
een eigen aanpak. Veel speciaal onderwijs
scholen zijn bijzonder actief op het gebied
van kunst en cultuur, omdat zij zien dat dat
culturele ervaringen bijdragen aan de ontwikkeling van hun leerlingen en aan hun gevoel van
trots en geluk. Dit geldt zowel voor culturele
ervaringen op school als daarbuiten, met de
eigen vakdocenten of met externe docenten.
Mocca begeleidt scholen bij de opzet van hun
cultuuronderwijs programma, het organiseert
netwerkbijeenkomsten en brengt culturele
instellingen en speciaal onderwijs scholen
bij elkaar. Om de kwaliteit van het aanbod te
verhogen is in 2012 de Speciaal Onderwijsgids
uit gebracht. Het is een beknopte ‘How to’ gids;
er staan per cluster tips en zaken in waarmee
de aanbieder rekening moet houden. Ook staan
er interviews in met leerkrachten, leerlingen en
aanbieders, en voorbeelden van projecten die in
het speciaal onderwijs zijn uitgevoerd. Er is in
2012 gestart met een ICC cursus voor speciaal
onderwijs waaraan 11 personen deelnamen.

>>
7

Mocca Jaarverslag 2012

© Anouck Wolf

Expertisecentrum

Ruim 400 bezoekers kwamen naar ‘Cultuureducatie in Amsterdam’

De manier waarop Mocca uitvoering geeft aan het beleid van de gemeente Amsterdam staat in de belangstelling. De kennis wordt gedeeld
door deelname aan landelijke netwerken en het publiceren van rapporten en nieuwsbrieven. Er worden regelmatig adviesgesprekken gevoerd
met andere gemeenten. De MoccaAcademie heeft een grote rol in het
delen en verspreiden van de verzamelde kennis.

© Edwin van Eis

Wethouder Asscher bezoekt
basisschool Maas en Waal in het
kader van de Pilot Muziekeducatie

8

>>

Mocca Jaarverslag 2012

Publicaties

Mocca stuurt 6 keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit. scholen en
culturele instellingen hebben elk een eigen versie. voor de muziekpilot
en voor de cultuurbus/cultuurboot worden elk eigen nieuwsbrieven geschreven. er is een vergelijkend onderzoek gedaan naar muziekeducatie
in londen en amsterdam. speciaal voor primair onderwijs maakte Mocca
het overzicht ‘amsterdamse musea & erfgoedinstellingen: het aanbod
per groep.’ er is ook een gids voor cultuureducatie in het speciaal onderwijs uitgegeven.
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In verband met het Gouden Jubileum van koningin Elizabeth II, stonden er door heel London piano’s
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Personeel

De wethouders Asscher en Gehrels op bezoek bij basisschool Maas en Waal

Het personeelsbestand is in 2012 constant gebleven. De personeelsleden
volgen ieder scholing, gezamenlijk en individueel. De scholing ondersteunt de directe werkzaamheden en de verdere eigen ontwikkeling.
In 2012 heeft Mocca stageplaatsen ingevuld met stages van de UvA.

Financiën
Mocca is financieel gezond. Het financieel
beheer is in professionele handen en is conform
de in de culturele sector gebruikelijke systematiek. Naast kantoorapparatuur en kantoor
inrichting heeft Mocca geen eigen roerende en
onroerende goederen. In de loop van het jaar is
aan de begroting € 40.000 toegevoegd. Deze
additionele inkomsten zijn het resultaat van de
ICC-cursus, coördinatiewerkzaamheden voor
projecten, door het detacheren van personeel.
In het financieel jaarverslag staat een uit
gebreide toelichting op de financiën.
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B I J LAGE
Activiteitenoverzicht 2009-2012
Mocca legt jaarlijks verantwoording af over zijn veelheid aan activiteiten. Een deel daarvan is vastgelegd in de onderstaande prestatie
afspraken. Deze prestatieafspraken zijn alle ruimschoots behaald.

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.	Alle scholen voor VO worden jaarlijks minimaal tweemaal bezocht.
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 voorlichting 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 beschikbare 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-onderzoek, 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 materiaal 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 instrumenten die kunnen worden gepresenteerd
en/of gepubliceerd ten behoeve van Amsterdamse PO- en VOscholen.

7.	Mocca neemt deel aan verschillende
vormen van overleg over CE en verzamelt
zoveel mogelijk kennis hierover. Deze kennis wordt gedeeld met scholen en aanbieders en andere belanghebbenden via de
Mocca nieuwsbrief en andere media en via
verschillende bijeenkomsten.
8.	Mocca zorgt voor een zo volledig mogelijke 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 momenteel ongeveer duizend projecten; informatie 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 een zo uitgebreid en actueel
mogelijke kennis van het culturele aanbod
in Amsterdam. Mocca legt contact met
zoveel mogelijk aanbieders van cultuur
in Amsterdam om te zorgen voor de
beschikbaarheid van complete en actuele
gegevens over het culturele aanbod in
Amsterdam.
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B I J LAGE
10.	Mocca stelt zich ten doel, door een heldere marketing bij zoveel
mogelijk partners bekend te zijn. Mocca streeft naar deze bekendheid door een herkenbare huisstijl, regelmatige uitingen met een
duidelijke 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
mede-organisator 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
Moccateam dienen gelijke tred te
houden met ontwikkelingen in het werkveld. Mocca zorgt derhalve voor
een scholingsplan voor het eigen team.
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