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Directieverslag
Met het honoreren van de aanvraag voor de landelijke regeling Cultuureducatie met kwaliteit,
kreeg het Basispakket extra gewicht: scholen
werden inhoudelijk ondersteund door Mocca en
Het was vooral ook een jaar dat in het teken stond van de start van het
per kunstdiscipline door de disciplinedeskunBasispakket Kunst- en Cultuureducatie. Met het Basispakket legt de
digen, die door de stadsdelen werden bekosgemeente de ambitie vast om drie uur cultuureducatie te faciliteren
Keizersgracht
Amsterdamwerd het mogelijk om
tigd. 440
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een extra financiële impuls te bieden om een
van keuzevrijheid van scholen en er zijn extra faciliteiten voor muziek.
leerlijn uit te voeren voor beeldend onderwijs
Dit alles is door de gemeente Amsterdam samen met stadsdelen, schoolof erfgoededucatie via een LeerlijnenLab.
besturen, lerarenopleidingen en kunstvakopleidingen vastgelegd in een
Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie met een looptijd van
Mocca is penvoerder namens de gemeente
10 jaar.
Amsterdam voor deze aanvraag, die is gedaan
samen met het Leerorkest en Aslan MuziekDe afronding in het voorjaar van de in 2010 ingezette muziekpilot, bleek
centrum. Ook de deelaanvragen voor de beide
het startpunt voor nog meer scholen die aan een muziekleerlijn wilden
muziekinstellingen zijn gehonoreerd.
werken. De inzet van disciplinedeskundigen voor muziek, geïnspireerd
door de gedachte van de kunstschouw Paul Collard, bewees zijn waarde.
Vooruitlopend op de start van het Basispakket later dat jaar, meldden
zich zestig scholen die alvast van start wilden gaan.
Het jaar was als een Japans gedicht, het verliep eerst rustig en kwam
toen in een stroomversnelling.
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Directieverslag
In het voorjaar is een eerste inventarisatie gedaan onder de scholen
instellingen via dit vervoer is verlopen. Per
met een simpele vraagstelling: Wilt u alle leerlingen op uw school drie
eind 2013 zijn 170 scholen begonnen met de
of minimaal twee uur cultuureducatie per week aanbieden, en zo ja voor
ontwikkeling van een eerste leerlijn en een flink
welke disciplines wilt u dit uitwerken?
aantal scholen ook met een tweede leerlijn.
Toen nog voor de zomervakantie 130 scholen zich daaraan wilden
Dit brengt voor het kleine team uiteraard een
verbinden was al snel duidelijk dat het werken met leerlijnen en met de
grote werkdruk met zich mee.
daaraan verbonden doelen en tussendoelen aansluit bij de wensen van Keizersgracht 440 1016 GD Amsterdam
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
De MoccaAcademie heeft tientallen netwerkE X P E R het
T I S Eonderwijs.
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bijeenkomsten, workshops en verdiepende
Om meer houvast te bieden heeft Mocca samen met het culturele veld
bijeenkomsten georganiseerd. Er zijn nieuwsraamleerplannen voor muziek, beeldend onderwijs en erfgoededucabrieven uitgebracht en er zijn honderden
tie opgesteld. Ook heeft zij een start gemaakt met raamleerplannen
scholen bezocht door de accountmanagers voor
voor theater en dans. Met SLO is contact over de leerlijn kunstzinnige
het basisonderwijs samen met de disciplinedesvorming die wordt ontwikkeld. Zodra deze gereed is worden de raamkundigen. Ook het VO is een blijvend punt van
leerplannen waar nodig aangepast.
aandacht.

M CCA
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De door Mocca gecoördineerde overgangsregeling Kunstkijkuren liep,
met toestemming van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het gehele
kalenderjaar door, en de Cultuurbus en de Cultuurboot werden 938 keer
ingezet door scholen waardoor ruim 30.000 bezoeken aan culturele

Voor 2013 zijn de in de werkafspraken gestelde
doelen ruimschoots behaald.
Peggy Brandon, directeur Mocca

Prof. Dr. Erik Scherder spreekt op ‘Cultuureducatie in Amsterdam 2013’
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Jaarverslag van de Raad van Toezicht van Mocca 2013
Cultuureducatie hoort thuis in het hart van het onderwijs. Het proDe Raad van Toezicht kan niet anders dan tebleem is onder meer dat leraren inhoudelijke handvatten missen en
vreden zijn over Mocca. Alle doelen zijn keurig
dat de culturele sector onoverzichtelijk en versnipperd is. Scholen
gehaald, binnen de tijd en de budgetten, en moeten zélf de regie kunnen voeren over cultuureducatie.
daar gaat het natuurlijk echt om - met resultaat
Dit stukje, uit een betoog van de Onderwijsraad uit 2012, is ons uit het
bij de leerlingen en de scholen.
hart gegrepen. Uit de argumentatie haal ik nog een punt: culturele
440 1016 GD Amsterdam
participatie en cultuureducatie leveren een bijdrage aan de vorming van Keizersgracht
Dirk Houtgraaf
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
kinderen,
aan
het
“leren
functioneren
in
een
complexe,
pluriforme
en
Voorzitter
Raad van Toezicht
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snel veranderende maatschappij”.

M CCA

Ik haal dit punt niet voor niets aan. Cultuureducatie is een belangrijke drager in de visie van de gemeente Amsterdam en van Mocca. In
Amsterdam wordt er structureel op ingezet om scholen te faciliteren en
kinderen wél veelvuldig en doordacht actief met cultuur in aanraking te
brengen. Mocca heeft zich daarin tot een faciliterende speler kunnen
ontwikkelen, die de ontmoeting tussen het onderwijs en het culturele
veld weet te organiseren en die scholen ondersteunt bij het opzetten en
uitvoeren van hun plannen.
Het afgelopen jaar was een jaar met vele initiatieven. En belangrijk: de
onderliggende basis is verder versterkt. Meer dan 85% van de basisscholen heeft inmiddels een beleidsplan en het Basispakket Kunst- en
Cultuureducatie is ook echt het stimuleringspakket gebleken, zoals
het bedoeld was. In januari 2014 blijkt dat 172 scholen een doorgaande
leerlijn muziek, 13 scholen een leerlijn beeldend onderwijs en 2 scholen
een leerlijn theater willen opzetten. 93 scholen zijn al met een tweede
leerlijn beeldend onderwijs gestart, 10 scholen met een leerlijn cultureel
erfgoed, 9 met een leerlijn muziek, 6 met een leerlijn theater en 3 met
een leerlijn dans.

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 2013 uit vier
personen.

Raad van Toezicht
Dirk Houtgraaf
Norbert Smulders
Carlo Pedroli
Edwin Jacobs
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Kengetallen 2013
Er zijn dit jaar 607 schoolbezoeken afgelegd, een gemiddelde van
1,2 bezoek per Amsterdamse school door 6 accountmanagers, acht
muziekdisciplinedeskundigen en drie deskundigen beeldend onderwijs.
De 2 accountmanagers cultuur hebben 100 kennismakings- en adviesgesprekken met culturele instellingen en kunstenaars gevoerd. Er is
circa 1731 keer telefonisch advies gevraagd door scholen en culturele
instellingen.

Er verschenen 4 nieuwsbrieven voor culturele
instellingen, 4 voor scholen en 1 speciale editie. Er was 1 nieuwsbrief voor de Cultuurbus.

M CCA

Het aantal Cultuurbusritten is van 2012 naar
2013 gestegen van 426 naar 870. Het totaal
Keizersgracht
1016 GD Amsterdam
aantal440kinderen
dat is vervoerd van 12.988
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
naar
28.234
en
aantal begeleiders van 2.149
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Het aantal instellingen in de database op de Moccawebsite groeide van
naar 4132. Het aantal Cultuurboot vaarten
790 naar 868. Het aantal projecten in de database nam toe van 2241 tot
is uitgebreid van 21 naar 68 vaarten en het
2479. Het aantal bezoeken van de site nam toe van 22.511 naar 23.216.
aantal vervoerde kinderen van 701 naar 2728
Het aantal unieke bezoekers daalde van 15.603 naar 15.438. Mocca nam
kinderen. Het aantal begeleiders steeg van 101
200 maal deel aan landelijke en regionale bijeenkomsten en 5 maal
naar 400. De Cultuurbus website had 5999
aan buitenlandse bijeenkomsten als participant of als spreker.
bezoeken, waarvan 4201 unieke bezoekers. Het
aantal deelnemende scholen aan de OverDe MoccaAcademie biedt verdieping in cultuureducatie: door de
gangsregeling Kunstkijkuren was 102. Van
MoccaAcademie zijn er in totaal 50 bijeenkomsten georganiseerd die
deze scholen bezochten er 27 eenmaal een
900 bezoekers trokken. De ICC-cursus is 2 maal gegeven met een
museum en 17 scholen alle 5 musea.
totaal van 28 cursisten. In het najaar van 2013 is een ICC cursus gestart
met 11 deelnemers. De cursus Fondsenwerving had 12 cursisten.
Voor de convenants-ondertekening van het
Het aantal bezoeken aan de MoccaAcademie website is gestegen van
Basispakket Kunst- en Cultuureducatie maakte
3015 naar 6190 en unieke bezoeken van 1904 naar 3866.
Mocca het boekje ‘Marley over het Basispakket’.
Daarnaast publiceerde Mocca raamleerplannen
voor muziek, erfgoed educatie en beeldend
onderwijs.

Mocca team en vrijwilligers bij ‘Cultuureducatie in Amsterdam 2013’
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Samenwerking
Door het bestuurlijke convenant in Amsterdam en door de landelijke
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit zijn nieuwe samenwerkingen
ontstaan. De vele instellingen die subsidie via de regeling ontvangen
zijn een actief netwerk. Zo is er regelmatig contact met provinciale
en gemeentelijke instellingen, zoals met de Kunstbalie in de provincie
Noord-Brabant en het expertise centrum voor cultuureducatie in Rotterdam, KCR. Voor de regeling Flankerend beleid van het Fonds Cultuur- Keizersgracht 440 1016 GD Amsterdam
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
landelijke organisaties info@mocca-amsterdam.nl
en met
E X P E Rparticipatie
T I S E N E T W Eis
R Ksamen
C U L Tmet
U U Reen
E D Utwaalftal
CATIE
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het Steunpunt Cultuurprofielscholen een aanvraag gedaan, en ook met
Besloten vervoer, speciaal voor basisscholen,
de verschillende opleidingen binnen de Amsterdamse Hogeschool voor
was een wens van veel scholen en culturele
de Kunsten zijn de banden aangehaald. Door de geslaagde pilot voor
instellingen. Eind 2011 is de Cultuurbus Amstermuziekeducatie is er een nauwe relatie ontstaan met de Amsterdamse
dam van start gegaan, gefinancierd door de
muziekinstellingen binnen Amuze.
gemeente Amsterdam en opgezet en gecoördineerd door Mocca.
In 2013 zijn 870 ritten geboekt waarmee
28.234 scholieren en 4.132 begeleiders werden
vervoerd. Het vervoer per boot is niet altijd een
voor de hand liggende keuze. Door scholen te
In 2010 is op aanvraag van gemeente door Mocca een projectvoorstel
stimuleren om de boottocht als een ervaring
gedaan voor een pilot voor muziekeducatie. In 2011 konden op basis van
op zich te zien en door een samenwerking met
dit project een 7-tal scholen beginnen met de opzet van een leerlijn voor
Wereldgrachten aan te gaan, is het gebruik van
muziek, in samenwerking met de muziekinstellingen, verenigd binnen
de Cultuurboot in 2013 aanzienlijk toegenomen.
Amuze. Door steeds nieuwe scholen toe te voegen, namen in de laatste
In 2013 werd het busvervoer uitgevoerd door
fase van de pilot ruim dertig scholen deel. Deze laatste fase, in het
Connexxion, de rederij Canal Boat draagt zorg
schooljaar 2012-2013, waarin scholen een maatplan voor muziekeducatie
voor het vervoer per Cultuurboot. Een totaal
konden uitvoeren, werd mede gefinancierd door het Amsterdams Fonds
van 2.728 leerlingen en 400 begeleiders hebvoor de Kunst. De financiële afhandeling van deze laatste fase van de
ben gebruik gemaakt van vervoer per boot.
pilot was niet eenvoudig. Het duurde langer dan verwacht voordat
scholen en instellingen de daadwerkelijke lessen en uitvoeringen konden
uitvoeren. De pilot periode is daarom verlengd. Door de goede samenwerking tussen de gemeente, het Amsterdams Fonds voor de Kunst,
Mocca en de betrokken muziekinstellingen kon de pilot met succes
worden afgerond.

Cultuurbus
Amsterdam en
Cultuurboot
Amsterdam

M CCA
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Muziekpilot

De Burchtschool tijdens het programma Wereldgrachten
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Culturele instellingen

M CCA
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Bezoekers op de markt bij Cultuureducatie in Amsterdam 2013

© Rogier Bosch

Afgelopen schooljaar 2012-2013 hebben zich in totaal 78 nieuwe culturele instellingen en kunstenaars aangemeld op de database. Dit is een
stijging van 10%. Een totaal van 868 culturele instellingen en kunstenaars bieden meer dan 2400 verschillende cultuureducatieve projecten
aan. De grootste disciplines blijven theater (30%) en beeldend (19%),
gevolgd door multidisciplinair (12%), nieuwe media (11%) en muziek
(9%). Wat opvalt is dat de aanmeldingen van buiten Amsterdam toe blijven nemen. Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen waaronder het
wegvallen van de kunstencentra en muziekscholen buiten Amsterdam en
de openheid van het Amsterdamse systeem.

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

Prijsuitreiking Cultuurbus
Uitmarktwedstrijd aan IKC Noordrijk
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Overgangsregeling Kunstkijkuren

OVERGANGSREGELING KUNSTKIJKUREN

M CCA

RIJKSMUSEUM

TIS
GRoAr groep
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TROPENMUSEUM

8

STEDELIJKMUSEUM

VAN GOGH MUSEUM
AMSTERDAM MUSEUM

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

In 2012 stopte de regeling Kunstkijkuren. Met deze regeling konden
leerlingen van groep 7 en 8 kosteloos een programma volgen bij het
Rijksmuseum, het Tropenmuseum, het Amsterdam Museum, het Van
Gogh Museum en het Stedelijk Museum. Scholen betaalden een bijdrage
voor het vervoer, de entree van het museum was gratis, net als de
rondleiding die werd verzorgd
door gemeentelijke
cultuurbus
a m s t e r d amuseumdocenten.
m
Voor het overgangsjaar, waarin de regeling stopte en het Basispakket
startte, is eind 2012 een aanvraag gedaan bij het Amsterdams Fonds
voor de Kunst om het wegvallen van de Kunstkijkuren op te vangen. De
regeling liep gedurende het kalenderjaar 2013. In dat jaar hebben 102
scholen gebruik gemaakt van de regeling. De meeste scholen hebben
één museum bezocht, dertien scholen hebben aan alle vijf musea een
bezoek gebracht.
Met toestemming van het Fonds is per eind 2013 de subsidieperiode verlengd met de eerste helft van het schooljaar 2014. De subsidie was niet
geheel benut, een aantal musea werd begin 2013 immers verbouwd.

Museum
Het Amsterdam Museum
Het Rijksmuseum
Het Stedelijk Museum
Het Tropenmuseum
Het Van Gogh Museum

M CCA
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Spiegelgracht 14-16 1017 JR Amsterdam
T 020 - 620 9567 | info@mocca-amsterdam.nl
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Besteed budget: per museum was een budget
van € 22.500 beschikbaar

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM
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Besteed budget
€ 19.650
€ 12.750
€ 17.550
€ 15.975
€ 11.325
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Raamleerplannen
De gemeente Amsterdam en de Amsterdamse schoolbesturen willen
van het VMBO. Specifieke aandacht is er ook
alle leerlingen in het basisonderwijs structureel in aanraking brengen
voor de diversiteit in herkomst van Amstermet kunst en cultuur. Om meer te bieden dan een kennismaking is het
damse kinderen en de hieraan gerelateerde
Basispakket Kunst- en Cultuureducatie ontwikkeld. Voor dit Basispakket
diversiteit in cultureel erfgoed.
ontwikkelt Mocca samen met het culturele veld raamleerplannen voor
een veelheid aan kunstdisciplines om scholen te ondersteunen bij de inrichting van hun cultuuronderwijs. Het raamleerplan is geen lesmethode, Keizersgracht 440 1016 GD Amsterdam
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
en vakdocenten
waarE X P E Rmaar
T I S E Neen
E T Winstrument
E R K C U L Tvoor
U U R Escholen,
D U C A T I leerkrachten
E
info@mocca-amsterdam.nl | www.mocca-amsterdam.nl
mee zij hun eigen visie kunnen omzetten in een gestructureerd plan. Met
In 2013 zijn de contacten met de scholen in
het oog op de culturele competenties die leerlingen moeten verwerven,
het basisonderwijs geïntensiveerd. Niet alleen
heeft Mocca per twee leerjaren vakgerichte leerdoelen geformuleerd.
omdat 33 scholen aan een muziekpilot deel
Binnen het kader van dit basismodel kunnen scholen eigen accenten
namen maar ook door de start van het Basisvoor verdieping leggen in het vakgebied. Voor muziek, beeldend onderpakket. Het werken met leerdoelen zoals dat
wijs en erfgoededucatie zijn in 2013 raamleerplannen ontwikkeld. Dans
in raamleerplannen is vastgelegd blijkt goed te
en theater zijn in het voorjaar 2014 gereed. Film en media vallen onder
passen bij de werkwijze van het onderwijs. In
beeldend onderwijs. Als blijkt dat er behoefte bestaat aan andere raamhet voorjaar hebben zo’n 60 scholen kenbaar
leerplannen op basis van de vraag van scholen, dan zal Mocca hiertoe
gemaakt een leerlijn muziek te willen opzetten.
een aanzet geven. Met SLO is contact over de leerlijn die wordt ontwikDat heeft zich de rest van het jaar voortgezet.
keld voor kunstzinnige vorming. Als deze gereed is, wordt het raamleerEind 2013 zijn er 172 scholen die aan een muziek
plan waar nodig aangepast.
leerlijn willen werken met daarnaast een
tweede leerlijn in een andere discipline.

M CCA

Basisonderwijs

Motie Van Roemburg
In juni 2012 heeft de gemeenteraad, op initiatief van het raadslid voor
Groen Links, Evelien van Roemburg, een amendement ingediend om
beeldend onderwijs en erfgoededucatie in het cultuureducatiebeleid te
verankeren. In overleg met de afdeling Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling heeft Mocca een voorstel ingediend om het amendement uit te
voeren. De basiselementen uit dit voorstel zijn:
1.	De uitwerking van handreikingen voor de verankering van Kunst
beschouwing, zowel op locatie in musea als tijdens lessen op school.
2.	De uitwerking van handreikingen leerlijnen voor Kunstbeschouwing
samen met erfgoedinstellingen en instellingen voor contemporaine
kunst.
3.	Ondersteuning van erfgoededucatie in de vorm van het project Wereldgrachten. Waarbij het jaar 2013 als viering van 400 jaar grachten
in het teken van werelderfgoedlijst van Unesco wordt betrokken in
samenhang met de Amsterdamse context, de canon van Nederland en
de 10 tijdvakken.
4.	Een pilot voor beeldend onderwijs in het speciaal onderwijs om tot
een raamleerplan of andere handreikingen voor een leerlijn te leiden.
5.	Een pilot voor kunst in de openbare ruimte, samen met het Amsterdams Fonds voor de Kunst voor de aansluiting bij en de versterking
van Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (BKOR) in het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. De doelgroep bestaat uit alle scholen
in het Amsterdams primair- en speciaal onderwijs en de eerste jaren

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM
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Voortgezet onderwijs
Sinds 2013 is de opdracht van Mocca nadrukkelijk op het basisonderwijs gericht. Om de
overgang van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs (VO) ook op het gebied van
cultuureducatie te faciliteren heeft het VO
blijvend aandacht nodig. De relatie die in het
VO met een grote groep scholen is opgebouwd,
zorgt ervoor dat die scholen ook in 2013 nog
regelmatig advies aan Mocca hebben gevraagd. Naast de netwerkbijeenkomsten die
Mocca organiseert zijn er 33 schoolbezoeken
afgelegd. Er zijn ook nog steeds scholen die
met ondersteuning van Mocca aan een beleidsplan voor cultuureducatie willen werken. In
overleg met de Gemeente Amsterdam is de ene
fte. die op het VO is gericht, teruggebracht naar
0,6 fte. Om dat deels op te vangen is de organisatie van (netwerk)bijeenkomsten verschoven
naar de MoccaAcademie.
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Disciplinedeskundigen
De vijf muziekdisciplinedeskundigen die al sinds de aanvang van de
muziekpilot scholen adviseren zijn vanaf september versterkt met
drie nieuwe muziekdisciplinedeskundigen. Deze acht musici hebben
gezamenlijk meer dan 200 bezoeken aan 109 scholen afgelegd. Er zijn
Netwerken hebben een belangrijke rol bij
honderd sollicitatiebrieven ontvangen voor de vacatures voor de diverse
kennisdelen en het uitwisselen van faal- en
deskundigen. Hiervan zijn twintig kandidaten uitgenodigd voor een
succesfactoren voor cultuureducatie. De
Keizersgracht
440 1016 GD Amsterdam
gesprek. Na deze gesprekken is met drie muziekdeskundigen en drie
MoccaAcademie
organiseert netwerken voor
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
deskundigen
voor
beeldend
onderwijs
een
samenwerking
aangegaan.
icc-ers,
voor
speciaal
onderwijs, CKV docenEXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE
info@mocca-amsterdam.nl | www.mocca-amsterdam.nl
Vanaf de start van het schooljaar 2013-2014 hebben de drie deskundigen
ten en vakdocenten in het basisonderwijs. De
beeldend onderwijs 32 bezoeken aan 31 scholen afgelegd. Eind 2013 zijn
netwerken worden soms per stadsdeel en soms
ook disciplinedeskundigen voor theater en erfgoed aangesteld.
op thema opgezet. Voor de stadsdeelnetwerken
wordt nauw samengewerkt met de ambtenaren
cultuur en onderwijs in de verschillende stadsdelen. De netwerken worden goed bezocht.
Door de Cultuurbus en Cultuurboot is ook een
Mocca heeft een sterk netwerk in het speciaal onderwijs. Nu passend
netwerk ontstaan van instellingen die daarin
onderwijs in het reguliere basisonderwijs wordt gestimuleerd, wordt de
zijn opgenomen.
taak van het speciaal onderwijs verzwaard. Juist daar heeft kunst en
cultuur een grote meerwaarde. Leerlingen worden weerbaarder, hebben
meer gevoel van eigenwaarde en vooral ook meer plezier in school. Door
de Motie van Roemburg is er ruimte om een raamleerplan te ontwikkelen
voor het speciaal onderwijs. Met Stichting Papageno wordt een pilot
De manier waarop Mocca uitvoering geeft aan
uitgewerkt die landelijk kan worden benut.
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. Mocca neemt ook deel aan internationale
netwerken. Er worden regelmatig adviesgesprekken gevoerd met andere gemeenten en er
zijn internationale contacten met instellingen
in Londen, Newcastle, Hamburg, Antwerpen en
Melbourne. De MoccaAcademie heeft een grote
rol in het delen en verspreiden van de verzamelde kennis.

Netwerken

M CCA

Speciaal Onderwijs

Expertisecentrum

>>
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Publicaties
Mocca stuurt vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit, in een
versie voor scholen en een versie voor culturele instellingen. Voor de
muziekpilot en voor de Cultuurbus/Cultuurboot zijn eigen nieuwsbrieven
geschreven. Er zijn regelmatig incidentele publicaties. In 2013 verschenen drie raamleerplannen en een factsheet over de introductie van het
Basispakket.

M CCA

M CCA
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Stand van zaken
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Basispakket
Januari 2014

Marley over het
Basispakket
Kunst- en
Cultuureducatie
Stand van zaken Basispakket

Basispakket Kunst- en Cutluureducatie
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Raamleerplan
Cultureel Erfgoed

Raamleerplannen
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Personeel
Het personeelsbestand is in 2013 toegenomen. De additionele taken
voor het Basispakket, voor de overgangsregeling Kunstkijkuren, voor de
disciplinedeskundigen en voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
konden niet geheel binnen de huidige bezetting worden opgevangen.

M CCA

Financiën

Eén van de accountmanagers basisonderwijs werd toegevoegd als
tweede coördinator voor de MoccaAcademie en een projectmedewerker Keizersgracht 440 1016 GD Amsterdam
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
met Kwaliteit.info@mocca-amsterdam.nl
Voor de
Mocca
is financieel gezond. Het financieel
E X P E Rwerd
T I S E coördinator
N E T W E R K C Basispakket
U L T U U R E D U en
C A TCultuureducatie
IE
| www.mocca-amsterdam.nl
coördinatie van de disciplinedeskundigen is een parttime-coördinator
beheer is in professionele handen en is conform
aangetrokken en door de vele organisatorische en administratieve taken
de in de culturele sector gebruikelijke systewas de begrote ondersteuning van drie dagen per week ontoereikend.
matiek. Naast kantoorapparatuur en kantoorVia Pantar/de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam is
inrichting heeft Mocca geen eigen roerende
additioneel personeel geworven. Hoewel het deels gesubsidieerd
en onroerende goederen. In de loop van het
personeel is, waren de kosten hoger dan verwacht. Het via Pantar
jaar is aan de basisbegroting € 55.000.- toegeworven personeelslid werd ziek en er moest een tweede persoon
gevoegd. Deze additionele inkomsten zijn het
worden aangetrokken.
resultaat van de icc-cursus, van coördinatiewerkzaamheden voor projecten en van de inzet
Alle personeelsleden volgen scholing, gezamenlijk en individueel. De
van stagiaires, gesubsidieerde werkplekken
scholing ondersteunt de directe werkzaamheden en de verdere eigen
en vrijwilligers. Daarnaast zijn er subsidies
ontwikkeling. In 2013 heeft Mocca stageplaatsen ingevuld met stagiontvangen voor de Cultuurbus, Cultuureducatie
aires van de UvA en het Mediacollege Amsterdam. Daarnaast zijn vijf
met Kwaliteit, Overgangsregeling Kunstkijkuren,
vrijwilligers van grote waarde voor de organisatie van bijeenkomsten en
voor de disciplinedeskundigen in het kader van
mailings.
het Basispakket, voor de uitvoering van de Motie Van Roemburg en voor de laatste fase van
de Muziekpilot. Deze subsidies zijn geoormerkt
voor specifieke projecten en maken geen vast
onderdeel uit van de meerjarenbegroting van
In het voorjaar van 2013 is Mocca verhuisd van het Kleine GartmanMocca. In het financieel jaarverslag staat een
plantsoen naar de Baarsjesweg. Het nieuwe kantoor heeft een groter
uitgebreide toelichting op de financiën.
oppervlak en betere faciliteiten en is goed bereikbaar met het openbaar
vervoer, maar ook met de auto en de fiets. In het eigen kantoor kunnen
daarom bijeenkomsten worden gehouden tot ongeveer twintig personen.
Dit levert een besparing in kosten en tijd op.

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM
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Huisvesting

Het leerorkest treedt op bij Cultuureducatie in Amsterdam 2013
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BIJLAGE
Mocca legt jaarlijks verantwoording af over zijn veelheid aan
activiteiten. Een deel daarvan is vastgelegd in de onderstaand
overzicht.

9.	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,
1.	Mocca ondersteunt de invoering, implementatie en evaluatie van
regelmatige uitingen met een duidelijke
leerlijnen in het PO en speciaal onderwijs in het kader van het
signatuur, een nieuwsbrief, rapporten,
Keizersgracht een
440 1016
GD Amsterdam
Basispakket Kunst- en Cultuureducatie.
overzicht
van het culturele aanbod,
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
en
door
aanwezigheid
bij verschillende
EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE
info@mocca-amsterdam.nl | www.mocca-amsterdam.nl
2. Mocca heeft jaarlijks minimaal twee contactmomenten met scholen.
fora en bijeenkomsten. Mocca zal waar dit

zinvol is, publiciteit bij de lokale of natio3.	Om de overgang van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
nale media genereren over beleid of best
(VO) ook op het gebied van cultuureducatie te faciliteren heeft
practices en doet dit minstens twee keer
het VO blijvend aandacht nodig. De MoccaAcademie organiseert
per jaar. Mocca zorgt voor minstens twee
incidenteel bijeenkomsten en netwerken voor het VO.
publicaties per jaar en voor minstens vijf
nieuwsbrieven per jaar.
4.	Mocca ziet mogelijkheden om scholen te stimuleren om beschikbare subsidies aan te vragen. Mocca is voorwaardenscheppend voor
10.	Mocca initieert allianties met strategische
een zo goed mogelijk gebruik van de Voucherbankgelden en neemt
partners en gaat deze aan met onder
de inzet hiervan op in alle CE-beleidsplannen.
meer de Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten, de Pabo, zusterorganisaties en
5.	Mocca initieert of participeert in relevant cultuureducatieonderandere partijen. Dit gebeurt minstens vier
zoek.
maal per jaar.

M CCA

6.	Mocca neemt deel aan verschillende vormen van overleg over
cultuureducatie en verzamelt zoveel mogelijk kennis hierover.
Deze kennis wordt gedeeld met scholen en aanbieders en andere
belanghebbenden via de Moccanieuwsbrief en andere media en via
verschillende bijeenkomsten.
7.	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 vijfentwintighonderd projecten;
informatie wordt constant up-to-date gehouden. De functionaliteit
van de website zal de komende jaren waar nodig worden verbeterd.
8.	Mocca legt contact met zoveel mogelijk culturele instellingen en
kunstenaars in Amsterdam, om te zorgen voor zo uitgebreid en
actueel mogelijke kennis van het culturele aanbod in Amsterdam.
Mocca legt contact met zoveel mogelijk cultuuraanbieders in
Amsterdam, om te zorgen voor de beschikbaarheid van complete
en actuele gegevens over het culturele aanbod in Amsterdam.

CCA

11.	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 cultuureducatie
te verspreiden en potentiële partners
bijeen te brengen.
12.	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.

M CCA
EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

Baarsjesweg 224 1058 AA Amsterdam
T 020 - 620 9567 | info@mocca-amsterdam.nl
www.mocca-amsterdam.nl | www.cultuurkaartamsterdam.nl

E N E T W EMATCH
R K CONDERWIJS
U L T U U CULTUUR
R E D U CAMSTERDAM
ATIE

13

