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Directieverslag
Een totaal van 200 van de 240 basisscholen
Mocca prikkelt scholen om vrij te kiezen uit het grote aanbod in de stad.
bleken eind 2014 gebruik te maken van de
De kracht van het netwerk binnen de school is juist die onafhankelijkfaciliteiten van het Basispakket en te werken
heid. De activiteiten van Mocca zijn er steeds op gericht dat scholen een
aan de opzet van leerlijnen voor dans, muziek,
keuze maken uit het aanbod aan cultuureducatieve projecten en daarbij
drama, beeldend onderwijs of een andere discihun eigen wensen en verwachtingen kenbaar maken. Zij krijgen advies
pline. Deze 80% bereik, een doelstelling die de
over waar het aanbod te vinden is, wat het voor de leerlingen kan be440 1016na
GDvier
Amsterdam
gemeente
jaar had gesteld, is daarmee
tekenen en hoe ze de eigen visie steeds centraal kunnen stellen. Mocca Keizersgracht
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
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Daarnaast organiseert Mocca bijeenkomsten met het culturele veld.
Sinds 2013 treedt Mocca namens de gemeente
Verder zijn er publicaties, expertbijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten,
op als penvoerder voor de regeling ‘Cultuuredueen jaarlijkse markt en de coördinatie van de Cultuurbus en de Cultuurcatie met Kwaliteit’ waarbij ook een aanvraag
boot. Mocca biedt, ook letterlijk, directe toegang tot het culturele veld.
voor Aslan Muziekcentrum en het Leerorkest
zijn gedaan. Mocca is daardoor ook in 2014
De ambitie van de gemeente om drie uur cultuureducatie per week voor
verantwoordelijk voor de daarmee samenhaniedere leerling in het basisonderwijs te realiseren heeft nieuwe taken
gende taken van monitoring en verantwoording
voor Mocca met zich meegebracht. Er zijn raamleerplannen ontwikkeld
voor de regeling. Het bijbehorende regelmatig
met het culturele veld en scholen zijn vertrouwd gemaakt met het weroverleg met zowel de partners voor de aanken met leerdoelen en competenties voor kunstvakken binnen leerlijnen.
vraag als alle landelijke aanvragers legt extra
De directe contacten met de scholen zijn geïntensiveerd en de vraag
beslag op tijd. Een tweede extra taak is de
naar netwerk- en scholingsactiviteiten is toegenomen.
coördinatie en begeleiding van de disciplinedeskundigen in opdracht van de gezamenlijke
stadsdelen. Naast de directe werving en begeleiding van de deskundigen hangt hiermee veel
administratie samen.

M CCA
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De cultuureducatie-informatiemarkt tijdens Cultuureducatie in Amsterdam 2014
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Directieverslag
Dit alles heeft veel gevergd van de kleine groep werknemers. De taken
namen toe en de subsidie nam iets af. Veel van de extra taken kwamen
bij de eerst vier, later vijf accountmanagers, de directie en de coördinator Basispakket terecht. In de loop van het jaar is er een nieuwe manier
van werken ontwikkeld en een modus gevonden voor de samenwerking
met deskundigen. Ook dat laatste was nieuw.

M CCA

Dat het werken met leerlijnen en het succes
van het Basispakket desondanks zo’n grote
vlucht heeft kunnen nemen zegt veel over de
inzet van de medewerkers en de waarde die zij
aan hun werk hechten. Bij de zware belasting
bleef het ziekteverzuim ook in 2014 vrijwel
Keizersgracht
440 1016 GD Amsterdam
verwaarloosbaar.
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belast met de vele nieuwe taken die in zo’n klein tijdsbestek op haar
afkwamen. Naast inhoudelijke taken moesten geldstromen voor derden
worden verantwoord en afgehandeld. Dat alles maakte het niet tot een
gemakkelijk jaar.

Peggy Brandon
Directeur Mocca

Wijnand Stomp tijdens Cultuureducatie in Amsterdam 2014
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Bestuursverslag
Een mooi en intensief jaar. Zo kunnen we 2014 wel karakteriseren. Onze
doelstellingen zijn ruim behaald én we hebben hard gewerkt aan een
bescheiden organisatorische verdieping. Dat laatste vergt enige
toelichting. We zijn in de afgelopen jaren betrokken geraakt bij verschilMocca is een stichting die wordt gecontroleerd
lende extra initiatieven, allen gericht op de inbreng van cultuur naar /
door een Raad van Toezicht. Het bestuur wordt
in / met het onderwijs. We zijn daar blij mee, zolang we bij kunnen
gevormd door een directeur.
Keizersgracht 440 1016 GD Amsterdam
dragen aan meer gestructureerd en beter cultuuronderwijs aan de
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
een
Directie
E X P E RAmsterdamse
T I S E N E T W E R Kschoolkinderen.
C U L T U U R E D U CWe
A T zijn
I E immers vooral een facilitator,
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faciliterende speler die de ontmoeting tussen onderwijs en het cultuMw. drs. Peggy Brandon
rele veld helpt organiseren – en scholen ondersteunt bij de visie en het
opzetten en uitvoeren van hun plannen.
De Raad van Toezicht bestond in 2014 uit vijf
personen.
Er is echter ook een organisatorische en financiële kant. De financieeladministratieve kant van het werk wordt complexer. We hebben in 2014
Raad van Toezicht
daarom ook aandacht besteed aan de interne organisatie. Hoe maken we
Dirk Houtgraaf
de verschillende kasstromen goed zichtbaar, houden we het overzicht,
Norbert Smulders
en blijven transparant? Hoe werken we met een groep kleine zelfstanCarlo Pedroli
digen uit het cultuur- en onderwijsveld samen? En dan op zo’n manier
Edwin Jacobs
dat we gemakkelijk bij of terug kunnen schakelen als dat vereist is. Onze
Vera Arents
kracht schuilt er juist in dat we een projectmatig opgezette organisatie
zijn.

Bestuursvorm

M CCA

De omslag-achter-de-schermen is goed verlopen. En zeker zo belangrijk,
ik zeg het maar even opnieuw, Mocca heeft afgelopen jaar haar doel
stellingen voor het stimuleren van scholen om cultuuronderwijs
structureel onderdeel van het curriculum te maken ruim behaald. En dat
zeggen we in het volle besef dat het uiteindelijk gaat om kinderen en
om een verruiming van hun denken en perspectieven door een open en
intensieve uitwisseling met kunst en cultuur.
Dirk Houtgraaf
Voorzitter Raad van Toezicht
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Kengetallen 2014
Er zijn dit jaar 487 schoolbezoeken afgelegd, een gemiddelde van
Het aantal bezoeken aan de MoccaAcademie
1,6 bezoeken per Amsterdamse school door 6, per mei 2014
website is gedaald van 6190 naar 5066 en
5 accountmanagers.
unieke bezoeken van 3866 naar 3447.
De zes muziekdisciplinedeskundigen hebben 288 bezoeken aan
168 scholen afgelegd. De drie deskundigen beeldend onderwijs hebben
Er verschenen 3 nieuwsbrieven voor scholen en
158 bezoeken aan 92 scholen afgelegd. De erfgoeddeskundige
culturele instellingen en 1 speciale editie. Er is
440 1016 GD Amsterdam
23 bezoeken aan 12 scholen. De disciplinedeskundige theater 16 bezoe- Keizersgracht
1 halfjaarrapportage
gepubliceerd.
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
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82 scholen werken eind 2014 aan twee leerlijnen (de meesten muziekHet aantal Cultuurbusritten is van 2013 naar
beeldend) en 2 scholen werken aan drie leerlijnen.
2014 gestegen van 870 naar 1135. Het totaal
De accountmanager cultuur heeft 66 kennismakings- en adviesgesprekaantal kinderen vervoerd van 28.234 naar
ken met culturele instellingen en kunstenaars gevoerd. Er is circa 1870
34.443 en aantal begeleiders van 4.132 naar
keer telefonisch advies gevraagd door scholen en culturele instellingen.
5.445. Het aantal Cultuurboot vaarten is uitgebreid van 68 naar 115 vaarten en het aantal
Er hebben zich in totaal 67 nieuwe instellingen aangemeld op de aanbievervoerde kinderen van 2.728 naar 3.563 met
dersdatabase van de Mocca website. Door een opschoning zijn er in 2014
400 naar 523 begeleiders. Het aantal bezoeken
282 profielen verwijderd. Het totaal aantal instellingen daalde hierdoor
aan de Cultuurbus website in 2014 was 6000.
van 868 naar 653. Het aantal projecten in de database steeg van 2479
Het aantal unieke bezoekers was 4211.
naar 2663.
Het aantal bezoeken aan de Mocca website daalde van 23.216 naar
Het totaal aantal (niet unieke) bezoeken
17.905. Het aantal unieke bezoekers daalde van 15.438 naar 13.047.
17.878 in het kader van de Overgangsregeling
Kunstkijkuren. Het totaal aantal bezoekende
Mocca nam 300 maal deel aan landelijke en regionale bijeenkomsten
begeleiders was 1585.
en 5 maal aan buitenlandse bijeenkomsten als participant of als
spreker.
Mocca maakte het filmpje Wat is het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie? in opdracht van
De MoccaAcademie biedt verdieping in cultuureducatie. De MoccaAcadeOC&W. Begin 2014 publiceerde Mocca raamleermie organiseerde in totaal 47 bijeenkomsten die 925 bezoekers trokken.
plannen voor Drama, Cultureel Erfgoed
Hieronder de ICC-cursus van 16 lessen die 2 maal gegeven is aan een
en Dans.
totaal van 25 cursisten. En twee cursussen Fondsenwerving van totaal
4 bijeenkomsten met 18 cursisten.

M CCA

Vanaf 2006 zijn er in totaal 172 ICC´ers opgeleid in Amsterdam. 221
personen staan bij ons bekend als ICC´er. Daarvan 101 gecertificeerd.

De MoccaAcademie verhoogt de kwaliteit van cultuureducatie in Amsterdam met netwerken en cursussen
MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM
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Voortgang Basispakket
Met het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie biedt de gemeente
Amsterdam basisscholen een pakket ondersteunende faciliteiten aan
om drie uur cultuureducatie per week een vaste plek in het schoolprogramma te geven. Deze faciliteiten zijn onder meer gratis muzieklessen
Eén van de faciliteiten van het Basispakket is
en muziekcoaching, het budget via Voucherbeheer, de gratis Cultuurbus
de inzet van disciplinedeskundigen. Scholen
en –boot en de inzet van disciplinedeskundigen die scholen ondersteukrijgen zo vakgerichte ondersteuning bij het
Keizersgracht
440van
1016keuzes
GD Amsterdam
nen bij de opzet van een doorgaande leerlijn.
maken
voor culturele partners en
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
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ging
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projecten
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2013 van start. Het Basispakket heeft een looptijd van tien jaar en wordt
school heeft gesteld. Om hierin te voorzien
na vijf jaar geëvalueerd. Het Basispakket is een stadsbrede samenhebben de stadsdelen en de centrale stad geld
werking waarin de scholen en het culturele veld niet alleen staan. De
beschikbaar gesteld voor de inzet van onafhangemeenteraad, de centrale stad en stadsdelen hebben met schoolbestukelijke disciplinedeskundigen. Dit zijn vakdocenren, Pabo en kunstvakopleidingen het Convenant Basispakket Kunst- en
ten met een vakspecifieke opleiding en ervaring
Cultuureducatie gesloten waarin ieders inzet is vastgelegd. In opdracht
in het werken op scholen. Zij zijn vertrouwd
van de gemeente coördineert Mocca een aantal van de aan het Basismet beleidszaken op het gebied van kunst- en
pakket verbonden diensten en faciliteiten en ondersteunt scholen en
cultuureducatie zoals die op basisscholen aan
hun culturele partners. Eind 2014 liep het Basispakket anderhalf jaar. In
de orde zijn. De disciplinedeskundigen zijn
dat anderhalf jaar is er een grote omslag in de stad teweegbracht. Dit
geworven via diverse kanalen. Ze worden bejaarverslag biedt een - zeer beknopte - eerste tussenbalans.
geleid door een coördinator en trekken op met
de accountmanagers van Mocca. Indien nodig
krijgen ze additionele trainingen op het gebied
van adviseurschap. Ze worden steeds voor
zes maanden ingezet, dit kan een aantal maal
worden verlengd. Door de begeleiding krijgen
zelfstandigen uit het veld de mogelijkheid om
Na aanvankelijke reserve - ‘weer een nieuw initiatief ‘ - bleek het
zich verder te bekwamen. Dit komt het hele
Basispakket voor heel veel scholen aantrekkelijk: eind 2014 hadden
veld ten goede. Het heeft ook het effect dat
tweehonderd scholen, meer dan tachtig procent, zich eraan gecomde zelfstandigen steeds zelf voor een nieuwe
mitteerd. Daar zijn wel honderden motiverende gesprekken met Mocca
impuls zorgen in de kennis van de leerkrachten.
aan voorafgegaan. Het Basispakket is niet vrijblijvend, scholen nemen
Uit de eerste evaluatie blijkt dat scholen de
de verplichting op zich om doorgaande leerlijnen in te voeren. Daarinbreng van de deskundigen hoog waarderen.
bij helpt het stappenplan dat Mocca hiervoor heeft ontwikkeld en de
heldere opzet van de raamleerplannen. Een andere reden dat scholen de
ondersteuning omarmden is dat de vraagstelling van de school centraal
blijft. Vanaf de aanvang heeft Mocca scholen gevraagd een keuze uit alle
kunst- en cultuurdisciplines te maken. In 2014 heeft de gemeenteraad
dat bekrachtigd: het Basispakket faciliteert ook de opzet en uitvoering
van leerlijnen drama, dans en erfgoed of een andere discipline die de
school kiest.

Disciplinedeskundigen

M CCA

Basispakket
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Voucherbeheer
De gemeente Amsterdam stelt jaarlijks een bedrag aan scholen beBestedingen per discipline
schikbaar dat specifiek bestemd is voor cultuureducatie. Het bedrag is
Voucherbeheer verricht betalingen op basis van
beschikbaar voor alle groepen in het basisonderwijs, groep 1 tot en met
een factuur die samen met een online declara8 en voor de klassen 1 en 2 in het VMBO. Elke school krijgt een totaaltieformulier wordt ingediend. Op het formulier
bedrag op basis van het aantal leerlingen van circa 20 tot 22 euro per
geeft de school aan welk project is uitgevoerd
leerling. Het bedrag fluctueert per jaar aangezien het budget per jaar
en in welke cultuureducatieve discipline.
Keizersgracht 440 1016 GD Amsterdam
door de gemeente wordt vastgesteld.
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
was € 1.413.205 en voor
2013Een leerlijn laat een logische opbouw van doelen
E X P E RHet
T I S beschikbare
E N E T W E R K Cbudget
U L T U Uvoor
R E D U2012-2013
CATIE
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2014 € 1.626.790. Daarvan is respectievelijk € 1.276.057 (90,2%) en
en tussendoelen zien die toewerken naar het
€ 1.456.790 (89,5%) besteed.
einddoel in groep 8. In een leerlijn staan zowel
Scholen besteden het geld via Voucherbeheer Amsterdam, die het bede vakinhoudelijke doelen als de ontwikkeling
drag beheert en betalingen namens de scholen op basis van ingediende
van het kind centraal. Bij de ontwikkeling van het
facturen verricht. Voucherbeheer Amsterdam is een samenwerking van
kind gaat het om de ontwikkeling van culturele
Cultuur en Ondernemen en DBF, een bedrijf in administratieve dienstvercompetenties door middel van kunst en cultuur.
lening.
Een competentie is een samenhangend geheel
Naast het Voucherbudget heeft een school eigen middelen voor culvan vaardigheden, kennis en houding: iets kentuureducatie. Dat is bijvoorbeeld de € 10,90 van de rijksoverheid en de
nen, iets kunnen en aangesproken worden op je
budgetten via de ouderbijdrage of andere geldstromen.
houding.

M CCA

Bestedingen in het schooljaar 2013/2014
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Cultuureducatie met Kwaliteit

M CCA

Keizersgracht 440 1016 GD Amsterdam
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Bij Cultuureducatie in Amsterdam 2014 werden bezoekers meegenomen op een reis door cultuureducatie

Mocca is penvoerder namens de gemeente Amsterdam voor de vierjarige
matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit die voor het ministerie van OCW door het Fonds Cultuur Participatie wordt uitgevoerd.
Als penvoerder heeft Mocca een aanvraag gedaan voor een financiële
impuls voor scholen die leerlijnen ontwikkelen. Deze impuls komt de
samenwerking van scholen en culturele instellingen ten goede en kan
worden besteed aan kennisverbreding van de leerkrachten. Het penvoerderschap houdt ook in dat Mocca deelaanvragen heeft gedaan voor
verdere professionalisering en kennisoverdracht van het Leerorkest en
van Muziekcentrum Aslan. Mocca is daarmee verantwoordelijk voor een
aantal nieuwe taken die veel tijd vragen. Er zijn verschillende jaarlijkse evaluatierapportages en evaluatiegesprekken en Mocca heeft de
verantwoording van de financiële afhandeling van de deelaanvragen en

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

voor het overleg met het Fonds. Er zijn landelijk
meer dan vijftig aanvragen gedaan. Mocca dient
als aanvrager op de hoogte te blijven van de
voortgang van de andere landelijke projecten
en regelmatig deel te nemen aan bijeenkomsten. Zowel de Landelijk Platform Kenniscentra
Cultuureducatie- bijeenkomsten als de beoordelings- en volgsysteembijeenkomsten bij het
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en
Amateurkunst geven waardevol inzicht in de
processen van anderen, bieden inspiratie en
creëren ruimte voor samenwerking.
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Financiële impuls voor LeerlijnenLabs
Met de financiële impuls uit Cultuureducatie met Kwaliteit worden
scholen financieel ondersteund in LeerlijnenLabs. In een LeerlijnenLab
ontwikkelen scholen samen met een culturele partner naar keuze een
doorgaande leerlijn. Voorwaarde bij de aanvraag voor cultuureducaDe positie van vakdocenten staat al langer
tie met kwaliteit is monitoring en onderzoek van de effecten van de
onder druk door bezuinigingen in het onderwijs.
projecten en evaluatie van het proces, de voortgang, de knelpunten en
De komst van het Basispakket zorgde onder
440 1016 GDvoor
Amsterdam
de succesfactoren. In het schooljaar 2014-2015 zijn tientallen Leerlijnen- Keizersgracht
vakdocenten
extra onrust, die voortkomt
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
Labs
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waarin
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schoolbesturen
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voor cultuur uitvoeren. De gedegen aanpak - consultatiegesprekken met
door de extra gemeentelijke diensten en faciliMocca, visievorming en beleidsontwikkeling, scholing van ICC’ers, - komt
teiten opnieuw formatie-uren van vakdocenten
de kwaliteit en verankering van de leerlijnen ten goede. Per december
zouden opheffen. Na een aarzelend begin zien
2014 waren 118 scholen betrokken bij een LeerlijnenLab.
de vakdocenten nu mogelijkheden in het Basispakket voor de ondersteuning van hun eigen
positie. Mocca benadrukt het belang van hun rol
in leerlijnen en brengt de vakdocenten bijeen in
goed bezochte netwerkbijeenkomsten.

Vakdocenten

M CCA

Gratis muzieklessen stimuleren
invoering Basispakket

De gratis muzieklessen, 13 uur per jaar per groep, ook een faciliteit van
het Basispakket, hebben de invoering van het Basispakket versneld: 168
scholen maken ervan gebruik. Zij verplichten zich zo een eigen inspanning te verrichten voor de lessen, een leerlijn voor muziek te ontwikkelen en een keuze voor een tweede leerlijn te maken. Ook landelijk
is er veel aandacht voor de gratis muzieklessen. In een tijd waarin
veel muziekscholen worden wegbezuinigd heeft de gemeenteraad van
Amsterdam een andere keuze gemaakt. De instellingen die gezamenlijk
de gratis muzieklessen verzorgen, Aslan Muziekcentrum, het Leerorkest,
Muziekschool Amsterdam en Muziekcentrum Zuid Oost (samen Mosa),
hebben een enorme inspanning verricht. Medewerkers zijn getraind en
gecoacht en Muziekschool Amsterdam is op een andere bedrijfsvoering
overgegaan. Mosapartners, scholen en Mocca zoeken gezamenlijk naar
een werkwijze die het Basispakket ten goede komt. Omdat de muziekleerlijnen al vanaf 2011 in een pilot zijn uitgewerkt staat de leerlijn muziek in de meeste scholen goed op de rails. Een fors deel van de scholen
is daardoor klaar om een tweede leerlijn op te zetten.

‘De kracht is dat er een vakdocent is.’
(de Witte Olifant)

Enkele reacties van scholen uit 2014:

‘Al een hoop bereikt! Er staan nog genoeg ambities voor de
komende jaren.’
(Multatulischool)

Drukworkshop bij het Grafisch Werkcentrum
Amsterdam voor cultuurcoördinatoren

‘Ik hoor eindelijk weer muziek in de gangen.’
(Admiraal de Ruyterschool)
‘De leerkrachten zijn weer geïnspireerd door muziek.’
(Westerparkschool)

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

8

>>

MOCCA JAARVERSLAG 2014

Cultuurbus en Cultuurboot
De Cultuurbus Amsterdam biedt kosteloos besloten bus- en bootvervoer
voor Amsterdamse basisscholen naar Amsterdamse culturele instellingen. Mocca coördineert de Cultuurbus in opdracht van de gemeente
Amsterdam. Het Basispakket Cultuureducatie heeft onmiskenbaar een
fors impuls gegeven aan de Cultuurbus. Het aantal ritten steeg van 749
in schooljaar 2012-2013 tot 1.202 ritten in het schooljaar 2013-2014. In
2014 is 75 procent van de ritten benut.

Basispakket en
Kunstmagneetscholen

M CCA

In Amsterdam zijn vijf scholen die zich als
Kunstmagneetscholen profileren op een totaal
Keizersgracht
440 reguliere
1016 GD Amsterdam
van 240
en speciaal onderwijs basisT 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
scholen.
Op
een
Kunstmagneetschool
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Nieuw is dat scholen met de Cultuurbus ook naar podia, muziekontdekken en ontwikkelen leerlingen hun
instellingen of erfgoedinstellingen kunnen. Voorwaarde is dat
creatieve en sociaal-emotionele kanten. Naast
het bezoek past binnen een bestaande leerlijn of een leerlijn in
aandacht voor de cognitieve vaardigheden is
ontwikkeling. Dit heeft gezorgd voor een toename van het geer aandacht voor creatieve vaardigheden. De
bruik van de bus en de boot. Het telefonisch en mail-overleg met
vraag of de vijf Amsterdamse KunstmagneetMocca-medewerkers is sterk toegenomen. Meer dan in vorige
scholen ook baat bij het Basispakket
jaren vragen scholen of de Cultuurbus voor een veelheid aan
hebben is door een aantal van hen positief
bestemmingen kan worden ingezet. Dat zal naar verwachting zo
beoordeeld. Nu meer scholen een sterk
blijven zolang de leerlijnen nog in ontwikkeling zijn.
cultuurprofiel ontwikkelen komt ook de vraag
op hoe er op lange termijn een onderscheidend
Vraag van een leerkracht: ‘Mogen we met de Cultuurbus naar de
profiel voor deze scholen kan worden opgezet.
berenkliniek in het AMC?’
De Kunstmagneetscholen zijn rond 1970 in
Amerika ontstaan in een poging om gemengde
scholen te creëren waar kinderen van Amerikanen met een Europese achtergrond en
kinderen van Afro-Amerikanen samen naar
school gaan. Daarvoor werd niet zozeer kunst
en cultuur ingezet als wel additionele middelen
voor kleinere klassen en een rijke, kindgerichte, leeromgeving. In de jaren ‘90 is het
idee van de Magnetschools in Nederland
overgenomen. Hierbij werd gekozen voor strucMocca kreeg in 2014 vaak te maken met ‘uitzonderingsscholen’: scholen
turele aandacht voor creatieve vakken om zo
met een onderwijsconcept dat niet altijd strookt met de voorwaarden
scholen
in achterstandsbuurten aantrekkelijk te
van het Basispakket kunst- en cultuureducatie. In de praktijk blijkt het
maken voor een meer diverse populatie.
Basispakket voldoende flexibel om ook deze scholen te ondersteunen
in de opzet van leerlijnen. De disciplinedeskundigen ondersteunen de
school in een aangepaste leerlijn op maat, waarbij vaak twee, soms
meer disciplines worden gecombineerd binnen een lijn. De muziekschool
Kunstmagneetscholen In Amsterdam
op haar beurt past het aanbod aan bij de vraag van de school, ook als dit
De Notenkraker
inhoudt dat er in project- en themaweken wordt gewerkt.
De Pieter Jelles Troelstraschool
De Oscar Carre
De Kraal
De Rozenmarn

Basispakket en specifieke
onderwijsconcepten
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Raamleerplannen, een landelijke trend
Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie biedt scholen grote kansen.
In de Zomer 2014 heeft SLO het LeerplankaMaar het introduceren van doorgaande leerlijnen cultuureducatie - een
der Kunstzinnige Oriëntatie gepubliceerd. Dit
voorwaarde voor deelname - is voor scholen geen eenvoudige opdracht.
Leerplankader is in opdracht van het ministerie
Daarom heeft Mocca in 2013 samen met opleidingsinstituten, het cultuvan OCW ontwikkeld en voorziet in kaders voor
rele veld, experts en het onderwijsveld raamleerplannen opgesteld. Een
leerlijnen voor muziek, beeldend onderwijs en
raamleerplan is geen lesmethode maar een instrument voor scholen,
drama. Het kader is na het consulteren van
Keizersgracht
440 1016 GDwaaronder
Amsterdam Mocca, opgesteld.
leerkrachten en vakdocenten waarmee zijn hun eigen visie kunnen
veel partijen,
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
omzetten
in
een
gestructureerd
plan.
Voor
het
Basispakket
zijn
raamHet
Leerplankader
is geen verplichting en richt
EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE
info@mocca-amsterdam.nl | www.mocca-amsterdam.nl
leerplannen voor beeldend onderwijs, drama, muziek, dans en cultureel
zich vooral op ondersteunende instellingen
erfgoed beschikbaar. Voorzichtig tekent zich ook de vraag af of er geen
en minder op scholen. In september 2014 zijn
andere mogelijkheid is dan dit strakke disciplinegerichte denken. Omdat
nieuwe versies van de Mocca-raamleerplannen
de raamleerplannen dezelfde structuur voor elke discipline hebben,
gemaakt waarin dit Leerplankader is verwerkt.
bieden ze daar mogelijkheden voor. Een raamleerplan voor beeldend
Cultuur in de Spiegel heeft na een jarenlang
onderwijs in het speciaal onderwijs is in ontwikkeling in samenhang met
onderzoek en uitvoering in de praktijk zijn
een project dat met Papageno en PleinC wordt uitgevoerd.
bevindingen in een kader gevat. Ook met dit
kader en de raamleerplannen van Mocca is een
Net als Mocca met het culturele veld en scholen in Amsterdam, zijn
vergelijking gemaakt zodat scholen een keuze
in andere steden - en provincies - raamleerplannen, kaders en zelfs
kunnen maken uit de verschillende kaders.
leerlijnen met vast aanbod opgezet. Hoewel niet overal dezelfde termen
worden gehanteerd, zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen.
Twee belangrijke landelijke ontwikkelingen zijn het Leerplankader van
De scholen zijn positief over de begeleiSLO en de uitkomsten van Cultuur in de Spiegel.
ding van Mocca bij het schrijven van het
beleidsplan en leerlijnen. Ze evalueren de
uitvoeringen en gaan het gesprek aan met
de cultuuraanbieder om hun leerlijn nog
meer op maat te krijgen. Door de culturele
competenties uit de raamleerplannen zijn
scholen zich bewuster van de dwarsverbanden die ze kunnen leggen.

M CCA

M CCA
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Keizersgracht 440 1016 GD Amsterdam
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Raamleerplan
Dans
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Raamleerplan
Drama

‘De kapstok is het onderzoekende vermogen
waar ze alle disciplines onder laten vallen.’
(de Catamaran)

Raamleerplannen

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM
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Scholen worden mondiger
Een beoogd effect - tevens meerwaarde - van het Basispakket en de
begeleiding door Mocca en de disciplinedeskundigen is dat de scholen
mondiger worden in hun positie binnen het culturele veld als opdrachtgever en afnemer van diensten. Dit vraagt om een flexibele opstelling
van het culturele veld.

M CCA

Mocca helpt de scholen hun eigen keuzes te maKeizersgracht
440 1016andere
GD Amsterdam
ken, onder
door hen te ondersteunen bij
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
het
maken
van
leerlijnen
en hen te informeren
info@mocca-amsterdam.nl | www.mocca-amsterdam.nl

Culturele instellingen op de
Mocca website

EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

Op de Mocca website kunnen culturele instellingen hun projecten en contactgegevens kosteloos bekend maken. Het aanbod is daarmee vindbaar
voor elke belangstellende. Met enkele kliks kan het aanbod gefilterd
worden zodat het eenvoudig wordt uit geschikte partijen een keuze te
maken. Mocca doet jaarlijks een scan van de inschrijvingen. Als een partij langer dan een jaar geen updates maakt van inhoud en profiel wordt
de inschrijving verwijderd. Zo zijn dit jaar 282 profielen verwijderd. Het
totaal aantal instellingen en kunstenaars op de site nam daardoor af van
868 naar 653. Het aantal projecten steeg van 2.479 naar 2.663 en er
meldden zich in totaal 67 nieuwe instellingen aan. Het aantal bezoeken
van de website verminderde van 23.216 naar 17.905. Het aantal unieke
bezoekers nam af van 15.438 naar 13.047.

© Ada Nieuwendijk Fotografie

Toegang tot het
culturele veld: een
punt van kritiek?

over het rijkgeschakeerde cultuuraanbod. In die
vrije keuze van de scholen en de onafhankelijkheid van Mocca ligt de kracht van netwerk.
Het educatieve aanbod in Amsterdam van grote
gesubsidieerde instellingen is, mede door de
invloed van het kunstenplan, de afgelopen jaren
enorm toegenomen.
Scholen blijken hun weg te kunnen vinden
ondanks, of misschien wel dankzij, het grote
aanbod.
De Voucherbeheerbestedingen aan musea zijn
onverminderd hoog en het gebruik van de
Cultuurbus naar musea neemt alleen maar toe.
Voor individuele instellingen is die vrije keuze
en de onpartijdige informatie van Mocca een
punt van kritiek: er is steeds de vraag om scholen niet vrij te laten kiezen maar hen specifiek
een aantal instellingen te adviseren. Scholen
geven aan juist de vrije keuze te waarderen.

Stichting ACCU bij Cultuureducatie in Amsterdam 2014

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM
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Trends in aanbod
De heropening van het Rijksmuseum in 2013 en het Stedelijk museum in
2012 maken de twee instellingen tot geduchte concurrenten van andere
musea. Een aantal musea merkt dat, volgens eigen zeggen, aan een
afname van het aantal schoolbezoeken.
Een van de oplossingen om dit tegen te gaan is meer samenwerking tussen de instellingen onderling. De theaters en de filminstellingen zoeken
Keizersgracht 440 1016 GD Amsterdam
daarom sinds het schooljaar 2013-2014 steeds meer die onderlinge
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
samenwerking.
Met
name
De
Pit
heeft
in
2014
een
nieuwe
rol
op
zich
geEXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE
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nomen en in het Amsterdams filmmenu hebben 16 filminstellingen vanaf
het schooljaar 2014-2015 een gezamenlijk aanspreekpunt. Dit voorziet in
een reële behoefte van scholen. Met zowel De Pit als de filminstellingen
werkt Mocca nauw samen. Musea kunnen elkaar faciliteren door scholen
die niet bij hun terecht kunnen, te verwijzen naar een ander museum dat
mogelijk wel ruimte heeft. Er is altijd goed educatief aanbod beschikbaar in Amsterdam. De websites www.mocca-amsterdam.nl of www.
Activiteitlocatie 2013-2014
amsterdammuseums.org geven daarin inzicht. Door Amsterdam
Marketing is de site amsterdammuseums.org geïnitieerd.
Elders
Op school
Op school en elders

M CCA

Lichte verschuiving naar
educatie binnen de school

Eindtotaal

Bedrag
€ 317.049,40
€ 812.047,47
€ 327.692,97
€ 1.456.789,84

De leerkrachten hebben behoefte aan coaching op de werkvloer
voor beeldend.’
(Anne Frank school)

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

© Ada Nieuwendijk Fotografie

De investering van de scholen in het introduceren van doorgaande
leerlijnen zorgt in de beginfase voor een focus op cultuureducatie binnen de school. De dertien uur gratis muziekles als onderdeel van het
Basispakket versterkt deze focus. De ervaring die kinderen opdoen door
een theater, museum of concertzaal te bezoeken zou hiermee in het
gedrang kunnen komen. De verschuiving heeft weer wel een positief effect op direct contact van leerlingen met kunstenaars. Er worden meer
projecten binnen de school door individuele kunstenaars uitgevoerd. In
2014, het jaar dat de opzet van leerlijnen een grote vlucht nam, tekende
zich dat sterker af. Voor Mocca was dat een signaal om in de gesprekken
op scholen de aandacht te vestigen op de beleving van kunst en cultuur
op locatie. In de raamleerplannen is het bezoek van cultuur op locatie
opgenomen en met de Mosa-partners is besproken hoe dat onderdeel
ook in de muziekleerlijnen een vaste plek houdt.

De Beeldmakers bij Cultuureducatie
in Amsterdam 2014
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Het voortgezet onderwijs
Het landelijke en het lokale beleid voor cultuureducatie richt zich de
Totaal aantal (niet unieke) bezoeken: 17.878
laatste jaren vooral op het basisonderwijs. Sinds vorig jaar is er een
Totaal aantal bezoekende begeleiders: 1.585
lichte kentering, het vmbo krijgt meer aandacht en cultuuronderwijs
voor het VO staat weer op de agenda.
Voor Mocca blijven de werkzaamheden voor het VO van belang, ook
al behoren die niet direct tot haar opdracht. Om de overgang van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs op het gebied van cultuur- Keizersgracht 440 1016 GD Amsterdam
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
E X P E Reducatie
T I S E N E Tte
W Efaciliteren
R K C U L T Uheeft
U R E Dook
U C Ahet
T I E VO aandacht nodig.
info@mocca-amsterdam.nl | www.mocca-amsterdam.nl
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MoccaAcademie

In 2014 hield Mocca een onderzoek onder alle 85 VO-scholen met de
vraag of en hoe ze ondersteund willen worden. Daarop heeft 37 procent
van de scholen gereageerd. Een aantal scholen vraagt om individuele
begeleiding bij het opstellen van een programma voor cultuuronderwijs.
De respondenten zijn positief over een aantal activiteiten van Mocca, te
weten het netwerkplatform voor onderlinge uitwisseling, de verdieping
en trainingen en informatievoorziening.
Hoe belangrijk die uitwisseling en de verdieping is blijkt uit de deelname
van 41 docenten aan een focusbijeenkomst over nieuwe media. Het
onderzoek geeft Mocca de nodige informatie om haar diensten aan het
VO verder te ontwikkelen.

Overgangsregeling Kunstkijkuren
Vanaf februari 2013 tot aan de zomervakantie van 2014 liep de Overgangsregeling Kunstkijkuren. Deze regeling is betaald door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), en heeft als doel de overgang in
te leiden naar een leerlijn beeldend onderwijs of cultureel erfgoed.
Omdat het budget voor de Overgangsregeling niet was besteed binnen
de vooraf gestelde projectperiode (tot januari 2014), is met het AFK
afgesproken om de projectperiode te verlengen tot aan de zomervakantie van 2014. Mocca heeft de aanvraag namens de deelnemende musea
gedaan en was verantwoordelijk voor de coördinatie en de uitvoering.

De MoccaAcademie bundelt de cursussen,
trainingen, studiedagen, schoolteamtrainingen,
netwerkbijeenkomsten en inspiratiebijeenkomsten die Mocca organiseert. Onder de actieve
Interne Cultuurcoördinatoren (hierna ICC’ers)
bestaat de behoefte aan bijscholing, inspiratie, uitwisseling en netwerken. Hiervoor zijn
netwerkbijeenkomsten georganiseerd en het
netwerk Kunstvakdocenten voortgezet. Het
jaarprogramma brengt bruikbare onderzoeksrapporten, publicaties en tools die de kennis en
deskundigheid van het cultuureducatieve veld
versterken. In 2014 zijn meer dan negenhonderd professionals bereikt met cursussen en
bijeenkomsten en zijn de tools op de website
geactualiseerd. Met een zelfbeoordelingstool
kunnen ICC’ers bepalen welke competenties
versterkt kunnen worden. Daarnaast is met
het Centrum voor Nascholing Amsterdam, CNA,
een post-HBO-opleiding Cultuurbegeleider voor
Amsterdam ontwikkeld.

Aantal bezoeken per museum in het kader
van de Overgangsregeling Kunstkijkuren
MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM
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Cursus fondsenwerven
Advies over
acquisitie en leerlijnen
bij culturele veld

De cursus Fondsenwerven is opgezet voor iedereen in het onderwijsveld
en het culturele veld die zich bezighoudt met fondsenwerving voor een
school of groep scholen. Sommige deelnemers konden de opgedane kennis direct succesvol toepassen. Docent kunsteducatie Else van der Burgt
van het Huygens College schreef een plan tijdens de cursus en boorde
financiering aan voor het fotoproject ‘I was here’: 153 leerlingen fotoEr hebben veel gesprekken plaatsgevonden met
1016 GD Amsterdam
grafeerden hun buurt. Ingeborg Pheifer, groepsleerkracht bij Stichting Keizersgracht
zowel440
individuele
kunstenaars als grote instelT 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
Openbaar
Onderwijs
Noord,
zette
een
website
op
om
geld
in
te
zamelen
lingen.
De
voornaamste
informatie en advies
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voor projecten van de Weidevogel. www.stichtingdeweidevogels.nl
behoefte in het culturele veld ligt op het gebied
van acquisitie en leerlijnen. De MoccaAcademie
heeft in 2014 verschillende bijeenkomsten en
workshops ontwikkeld om in deze behoefte te
‘Ons project had in de eindfase heel veel impact: trotse kinderen,
voorzien: ‘Hoe overleef ik een leerlijn?’, kentrotse ouders en positieve reacties uit de buurt. Door dit project
nismakingsbijeenkomsten en ‘Over de drempel’,
op school te doen, hebben kinderen meer zelfvertrouwen gekreeen workshop over het benaderen van scholen
gen en zijn op een andere manier naar kunst gaan kijken. Zonder
zijn daar voorbeelden van.
Mocca was het niet gelukt.’
Else van der Burgt, deelnemer Cursus Fondsenwerving en docent op
het Huygens College
Hoe overleef ik een leerlijn?
Amsterdam heeft de ambitie om in het
primair onderwijs drie uur per week cultuureducatie mogelijk te maken voor elke
leerling gestructureerd in leerlijnen. Dit
is vastgelegd in het Basispakket Kunst- en
Interne Cultuurcoördinatoren zijn bevlogen leerkrachten die affiniteit
Cultuureducatie. Scholen zullen de komende
hebben met kunst en cultuur. Zij ontwikkelen het cultuureducatieplan
jaren in ieder geval voor twee disciplines
en zorgen voor de coördinatie van het programma binnen de school. Om
leerlijnen ontwikkelen in de school. Het is
hen van een goede kennisbasis te voorzien heeft het ministerie van OCW
daarom belangrijk dat de culturele insteleen gecertificeerde opleiding ontwikkeld. De opleiders dienen eerst een
lingen en kunstenaars kennis hebben van
gecertificeerde opleiding te volgen en mogen daarna een landelijk erleerlijnen en raamleerplannen. De workshop
kende cursus opzetten. Acht medewerkers van Mocca zijn gecertificeerd
Hoe overleef ik een leerlijn? geeft cultuurom de ICC-cursus te geven.
aanbieders handreikingen om hun aanbod te
plotten in een raamleerplan en aan te laten
Sinds 2006 hebben 171 leerkrachten een ICC-cursus gevolgd, in heel
sluiten bij leerlijnen van scholen. (Uit het
Nederland bijna zesduizend. Het afgelopen jaar is de cursus van negen
jaarprogramma van de MoccaAcademie)
lessen - voor twee groepen - afgerond met in totaal 25 deelnemers.

M CCA

Cursus ICC

Anouck Castenmiller van de Pieter Jelles Troelstraschool: ‘Ik ben
heel blij dat ik de cursus heb afgerond. Het heeft mij veel inzicht
gegeven in hoe het cultuurplan bij ons op school vormgegeven
moet woerden. De puzzelstukjes vallen op hun plaats! Bedankt!’

In de informele setting van Cinetol gaan
cultuuraanbieders met elkaar in gesprek

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM
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Verbinding binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie
Mocca ziet het belang van de ontwikkeling van doorgaande leerlijnen
binnenschools met een koppeling aan de naschoolse activiteiten. In een
aantal delen van de stad en bij specifieke scholen is er een dusdanige
toename van leerlingen dat naschoolse programma’s volgt dat de verbinding ook goed gemaakt kan worden.

Kwaliteitsraad

De gemeente Amsterdam heeft in 2013 een
onafhankelijke kwaliteitsraad ingesteld. De
taak van de Kwaliteitsraad is om jaarlijks te
440 1016 GD
Amsterdam
Onder de naam ‘De kunst van het verbinden’ onderzoeken drie organisa- Keizersgracht
rapporteren
aan
de wethouder cultuur en de
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
ties
hoe
doorlopende
leerlijnen
zoals
bedoeld
in
het
Basispakket
Kunstportefeuillehouders
cultuur/onderwijs van de
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en Cultuureducatie en het naschoolse aanbod in het kader van de Brede
stadsdelen over de kwaliteit van cultuureducaTalent Ontwikkeling (hierna BTO) op elkaar aan kunnen sluiten.
tie in Amsterdam.
Mocca, Dynamo en Combiwel werken hierin samen. De drie organisaties
De Kwaliteitsraad volgt de ontwikkelingen op
wisselen gedurende twee schooljaren intensief informatie uit over het
het gebied van cultuureducatie als gevolg van
werk binnen zes scholen in Amsterdam Zuid.
de invoering van het Basispakket en signaleert
trends. Om de kwaliteit van cultuureducatie te
De scholen die tijdens dit onderzoek worden gevolgd zijn de Cathabeoordelen ontvangt de Kwaliteitsraad inforrinaschool, de Merkelbachschool, 12e Montessorischool de Stern, De
matie vanuit de organisaties die betrokken zijn
15e Montessorischool Maas en Waal, de Springstok, De Notenkraker en
bij de uitvoering van het Basispakket Kunst- en
de Nautilus school. Dit zijn scholen die de wens en de ambitie hebben
Cultuureducatie. In 2014 zijn, met ondersteuuitgesproken om binnen- en naschoolse cultuuronderwijs programma’s
ning van Mocca, een reeks gesprekken gevoerd
organisatorisch en inhoudelijk op elkaar aan te laten sluiten.
met vakdocenten in het basisonderwijs.

M CCA

Door het houden van interviews en het verzamelen van de informatie
van Mocca accountmanagers, disciplinedeskundigen en de talentmakelaars van Dynamo en Combiwel wordt gedurende twee jaar het proces in
kaart gebracht. Het uiteindelijke doel is om aan de hand van deze casestudies met aanbevelingen te komen voor andere scholen in de stad.

Mocca en schoolbesturen
In 2014 heeft de MoccaAcademie de contacten met schoolbesturen geïntensiveerd. Met het AMOS-bestuur (dertig basisscholen in Amsterdam)
is een Werkgroep Cultuur ingesteld voor de implementatie van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Een enquête onder de AMOS-scholen
gaf antwoord op een aantal vragen: Is er een beleidsplan? Hoeveel uur
per week besteed je aan cultuuronderwijs? Is er een vakdocent of werk
je met externen? Op basis van de resultaten heeft de werkgroep een
advies geschreven voor het schoolbestuur.

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

Speciaal Onderwijs
en Mocca
Mocca heeft in de zomer van 2014 een onderzoek gedaan onder scholen voor speciaal
onderwijs. De resultaten zijn in de bijlagen
opgenomen. Het onderzoek bood de basis voor
subsidieaanvraag voor een SO-nascholingspilot
voor de matchingsregeling Flankerend Beleid.
Deze aanvraag bij het Fonds Cultuur Participatie, samen met Stichting Papageno en PleinC,
is toegekend. Aan de nascholing kunnen twee
keer tien scholen en twee keer tien kunstenaars
of medewerkers van culturele instellingen deelnemen. De uitvoering van de leerlijnen die in de
pilot worden opgezet wordt deels gefinancierd
uit de motie Van Roemburg.
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Projecten motie Van Roemburg
Leerlingenonderzoek
‘beyond music
education’

Op 20 juni 2012 nam de gemeenteraad een amendement aan van
mevrouw E.T.W. van Roemburg waarin 400.000 euro wordt bestemd
ter ondersteuning van cultuureducatie, met name erfgoededucatie,
kunstbeschouwing, kunst in de openbare ruimte, beeldend onderwijs en
beeldend onderwijs binnen het speciaal onderwijs. In 2014 is samen met
het Amsterdams Fonds voor de Kunst een verkenning voor kunst in de
Artur Jascke, promovendus aan de VU, heeft
440 1016 GDingediend
Amsterdam om gedurende vier jaar
openbare ruimte onder scholen gedaan, waaruit concrete handreikingen Keizersgracht
een voorstel
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
voor
leerlijnen
zijn
voortgekomen.
Sculpturen
in
de
stad,
maar
ook
tijeen
groep
kinderen
te volgen en de effecten
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delijke foto-, video-, en filmprojecties zijn herkenningspunten in de stad
van muziekeducatie op hun ontwikkeling te
en de eigen wijk. Zij zijn bij uitstek geschikt voor de verbinding tussen
meten. De kinderen in Amsterdam worden vererfgoed, beeldend onderwijs en omgevingsonderwijs. Voor beeldend ongeleken met een controlegroep van leerlingen
derwijs en het speciaal onderwijs is een project met Papageno gestart
in Den Haag die geen structureel binnenschools
dat in 2015 met tien scholen wordt uitgevoerd. Met de erfgoedinstellinmuziekonderwijs krijgen. Het Fonds voor Culgen zijn de uitgangspunten voor een leerlijn kunstbeschouwing verkend.
tuurparticipatie, de gemeente Amsterdam en
De uitvoering hiervan vindt plaats in 2015.
enkele fondsen dragen bij aan het onderzoek.
Mocca draagt zorg voor de coördinatie van het
contact met de scholen en doet een bescheiden financiële bijdrage uit het eigen onderzoeksbudget. Het onderzoek ‘beyond music
education’ wordt begeleid door professor Erik
Scherder. In 2014 is de basismeting afgerond.
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Personeel
Het personeelsbestand is iets toegenomen tot 12,5 fte. Deze toename
is een gevolg van vier activiteiten die na indiening van de meerjarenbegroting als taak bij Mocca zijn neergelegd. Deze activiteiten brachten in
2014 een toename in de werkdruk met zich mee, vooral in de financiële
en projectmatige administratie. Voor de uitvoering van een aantal tijdelijke taken zijn tijdelijke contracten aangegaan, andere werkzaamheden
zijn tijdelijk over het bestaande team herverdeeld. Voor twee tijdelijke Keizersgracht 440 1016 GD Amsterdam
T 020 - 620 9567 F 020 - 523 0955
E X P E Rwerknemers
T I S E N E T W E Rgeldt
K C Uloonkostensubsidie
L T U U R E D U C A T I E van de Dienst Werk en Inkomen.
info@mocca-amsterdam.nl | www.mocca-amsterdam.nl
Ondanks de tijdelijk grotere werkdruk voor hele team is het ziekteverzuim laag.
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Financieel overzicht
Mocca is financieel gezond. Het financieel beheer is in professionele
handen en is conform de in de culturele sector gebruikelijke systematiek. De meerjarenbegroting die voor de periode 2013-2016 is ingediend
is niet langer een afspiegeling van de activiteiten die Mocca uitvoert.
Dit komt met name door vier activiteiten met bijhorende budgetten die
na indiening van de meerjarenbegroting als taak bij Mocca zijn neergelegd. Voor de uitvoering van de activiteiten is geen additioneel budget
toegekend.
Door het penvoerderschap namens de gemeente voor de vierjarige
matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit is Mocca sinds voorjaar
2013 verantwoordelijk voor de besteding en de financiële verantwoording van gelden die aan muziekcentrum Aslan en aan het Leerorkest zijn
toegewezen. Mocca is door de aanvraag ook verantwoordelijk voor een
budget dat als financiële impuls voor leerlijnen door basisscholen kan
worden besteed. Op jaarbasis is daardoor ruim 600.000 euro aan de begroting toegevoegd. Het grootste deel van dit bedrag is rechtstreeks te
besteden door Aslan, het Leerorkest en de basisscholen en niet bestemd
voor de reguliere activiteiten van Mocca.
De tweede budgettoevoeging hangt samen met de coördinatie van de inzet van disciplinedeskundigen voor het basisonderwijs als onderdeel van
het gemeentelijke Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. De gemeente
kent voor de deskundigen een jaarlijks fluctuerend bedrag toe. Dit bedrag is bestemd voor de werkzaamheden van disciplinedeskundigen en
de coördinatie daarvan en niet voor de reguliere activiteiten van Mocca.

De derde budgettoevoeging is een in de motie
Van Roemburg eenmalig vrijgemaakt budget
van 400.000 euro, te besteden over een
periode van vier jaar. Ook dit budget is geoormerkt voor een aantal specifieke projecten en
is niet bestemd voor de reguliere activiteiten
van Mocca. Een vierde toevoeging is het budget
voor het vervoer met de Cultuurbus en de
Cultuurboot dat de gemeente aan het basisonderwijs biedt. Mocca draagt zorg voor de
coördinatie van en informatie over dit vervoer
en zorgt voor de financiële, administratieve en
inhoudelijke afhandeling. Het vervoersbudget
wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld.
Naast kantoorapparatuur en kantoorinrichting
heeft Mocca geen eigen roerende en onroerende goederen. In het financieel jaarverslag staat
een uitgebreide toelichting op de financiën.
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Baarsjesweg 224 1058 AA Amsterdam
T 020 - 620 9567 | info@mocca-amsterdam.nl
www.mocca-amsterdam.nl | www.cultuurkaartamsterdam.nl
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