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‘Wat een goed initiatief, de MoccaAcademie! En ongelofelijk leuk dat 
jullie komen met zo’n diverse groep mensen die allen op hun beurt weer 
met veel verschillende mensen op de werkvloer staan. Belangrijk dat die 
werelden bij elkaar komen!’ (artistiek leider Conny Janssen) 

‘Zittend op het podium werd kunst iets dat niet van de elite is maar naar 
ons toe werd gebracht, letterlijk. Toen ik die avond wegging voelde ik 
me alsof ik een groot cadeau had gekregen. Een warm blij gevoel en 
een grote lach op mijn gezicht. Om mij heen zag ik dezelfde gevoelens 
gereflecteerd in andere gezichten. Een extra motivatie om kunst- en 
cultuuronderwijs te blijven geven op school.’ (Ilse Oomen, groepsleer-
kracht en ICC’er)

Dit zijn zomaar twee reacties van deelnemers aan Mocca-programma’s 
die leerkrachten en ouders in contact brengen met allerlei vormen van 
kunst en hen zo inspireren en overtuigen van het belang van cultuuredu-
catie. Dit punt stond hoog op de Innovatieagenda die door deskundigen 
werd opgesteld tijdens de Maand van de Cultuureducatie april 2015.      

Reacties als deze hoort Mocca steeds vaker. De resultaten van het 
Basispakket Kunst- en Cultuureducatie worden steeds meer zicht- en 
hoorbaar, in de scholen en daarbuiten. Leerkrachten, ICC’ers, directies, 
besturen, disciplinedeskundigen en culturele instellingen werken geza-
menlijk aan het verwezenlijken van de ambitie: ieder Amsterdams kind 
twee tot drie uur cultuureducatie per week. En dat niet ad hoc, maar 
vanuit een doorgaande leerlijn, zodat de kinderen van groep 1 tot en met 
groep 8 planmatig cultuurcompetenties ontwikkelen.

Mocca help daarbij en zorgt dat alle beschik-
bare middelen zoveel mogelijk besteed worden. 
In LeerlijnenLabs werken de scholen aan het 
ontwikkelen van een visie en de uitwerking 
daarvan in leerlijnen. Maatwerk, want iedere 
school koestert zijn eigen identiteit. De Moc-
caAcademie biedt verder een heel scala van 
diensten, zoals schoolteamtrainingen, een 
post-hbo-opleiding cultuurbegeleider en een 
cursus cultuurdocent speciaal onderwijs. Al die 
activiteiten zijn erop gericht te inspireren en de 
vakkundigheid van leerkrachten, directies en 
besturen te vergroten. Mocca werkt daarnaast 
samen met de pabo’s om de aandacht voor 
cultuur in de curricula te vergroten en van 
toekomstige leerkrachten cultuur(over)dragers 
te maken.
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Krispijn Plettenberg tijdens Cultuureducatie in Amsterdam 2015
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Maar Mocca doet meer. Het aanbod aan cultuurprojecten is in de wereld-
stad Amsterdam gigantisch. Dat is fantastisch, maar maakt het voor de 
scholen niet eenvoudig een onderbouwde keuze te maken. Mocca brengt 
het aanbod inzichtelijk in kaart en stelt zo de scholen in staat – begeleid 
door de accountmanagers van Mocca en disciplinedeskundigen – die 
verantwoorde keuze te maken. Met de Cultuurbus geeft Mocca de leer-
lingen ook letterlijk toegang tot cultuur, wel 44.000 keer het afgelopen 
schooljaar.

Drie jaar na de start mogen we vaststellen dat het Basispakket een 
enorme impuls heeft gegeven aan het cultuuronderwijs in Amsterdam. 
Veel scholen werken inmiddels aan een tweede leerlijn. Uit enquêtes 
blijkt dat de scholen de diensten van Mocca waarderen; vooral de 
onafhankelijke positie wordt op prijs gesteld. Dat betekent niet dat alles 
van een leien dakje gaat. Er zijn ook knelpunten. Het neerzetten van 
leerlijnen is geen sinecure en vergt veel tijd en aandacht van 
leerkrachten en directies, soms meer dan was voorzien. Het culturele 
veld zoekt nog naar wegen om aan de specifieke behoefte van de 
scholen tegemoet te komen. Mocca kan hierin nog meer dan eerst een 
verbindende rol spelen. Mocca monitort de resultaten van het Basispak-
ket nauwkeurig en past waar nodig werkwijze en planning aan. In 2015 
bood de door Mocca georganiseerde Maand van de Cultuureducatie alle 
betrokken partijen de gelegenheid hun kijk op de zaak te geven. Dit 
leverde de hierboven al genoemde Innovatieagenda Cultuureducatie op, 
waarmee Mocca direct aan de slag is gegaan. 
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Naast de taken in het kader van het Basispak-
ket is Mocca namens de gemeente Amsterdam 
penvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit, 
het landelijk programma van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook deze 
regeling wordt zoveel mogelijk verbonden met 
de doelstellingen van het Basispakket.

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de 
belangrijkste resultaten van ons werk in 2015. 
Met het hele team dank ik de Amsterdamse 
schoolkinderen, leerkrachten, schooldirec-
ties en besturen, culturele instellingen en de 
gemeente Amsterdam voor hun enthousiasme 
en vertrouwen. 

Mocca verbindt kinderen en cultuur. 

Cultuuronderwijs verrijkt kinderen.

Peggy Brandon
Directeur
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Het is vanzelfsprekend één onderdeel van een 
samenhangend pakket van activiteiten van 
Mocca en haar partners - helpend, ondersteu-
nend, inspirerend. Naar het onderwijs en via het 
onderwijs en cultuur naar onze Amsterdamse 
kinderen. Schakelen tussen je bed, je kamer, je 
huis en de wereld.

In dit jaarverslag over 2015 kunt u lezen wat er 
afgelopen jaar zoal is bereikt, over welke aan-
tallen en welk bereik het gaat. De feiten en de 
cijfers. Maar als u het leest, denkt u dan aan de 
kinderen, de docenten en de cultuurinstellingen 
die het doen en ervaren.
Samen.

Dirk Houtgraaf 
Voorzitter Raad van Toezicht

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur 
Amsterdam) heeft een bestuursmodel met een 
directeur en een Raad van Toezicht. 

Directie
Mw. drs. Peggy Brandon

Raad van Toezicht
Dirk Houtgraaf, Hoofd kennisuitwisseling van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Carlo Pedroli, Rector Openbaar Lyceum Zeist
Norbert Smulders, Interim projectmanagement 
van vastgoedprojecten 
Vera Arents, Lid MT, Teamleider MO, Asvo-school 
Amsterdam 
Edwin Jacobs, Directeur Centraal Museum, 
Utrecht

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van 
Mocca is onbezoldigd.

B e s t u u r s v e r s l a g

“Het bed wordt een kamer, een huis, een straat, een stad, een land, de 
wereld.” Herman van Veen zong het onlangs mooi in College Tour. Ik 
geef toe, het is wat vrij vertaald, maar het laat zo mooi zien hoe we ons 
vanuit onze eigen plek en onze persoonlijke geschiedenis verhouden tot 
de steeds kleiner wordende wereld.

Hoe kunnen we onze kinderen leren zich daartoe te verhouden, en 
daarmee ook onszelf? Wat geven we onze kinderen mee, en met welke 
hulpmiddelen leer je hun creatief te denken, zich te verplaatsen in denk-
wijzen van anderen? Lezen wordt vaak genoemd. Door te lezen stap je 
als het ware in andermans schoenen en kijk je door de bril van die ander. 
En dat geldt ook voor het actief participeren in culturele activiteiten. 
En natuurlijk spelen docenten en ouders daarin een belangrijke rol. We 
hebben allemaal gidsen nodig. Mensen die ons helpen, die méédenken, 
die ons vragen stellen.

Het afgelopen jaar hebben we ons daarom binnen Mocca ook nadruk-
kelijk beziggehouden met het meenemen van docenten. Zij zijn immers 
een spil in ons onderwijs, degenen die onze kinderen direct bereiken en 
inspireren.

Een van de agendapunten uit de Innovatieagenda, afgelopen jaar opge-
zet met professionals uit het veld, was om docenten te faciliteren. Eind 
2015 heeft Mocca daarom Met Mocca naar Cultuur opgezet, in samen-
werking met We Are Public. In de eerste twee maanden bezochten zo’n 
tweehonderd docenten en schooldirecteuren tentoonstellingen en dans-, 
muziek- en theatervoorstellingen.
Een ander punt op de Innovatieagenda was de samenwerking tussen 
culturele partners en scholen. We willen ook meer samenwerken over 
de grenzen van onze eigen domeinen heen. Uit de netwerkbijeenkom-
sten en klankbordgroepen kwam zo bijvoorbeeld het initiatief waarin 
docenten bijdroegen aan de voorbereiding van de Kleine Kunstshow in 
de Stadsschouwburg.

B e s t u u r s v o r m
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Verbinding cultuur
en onderwijs

Mocca verbindt kinderen en cultuur: dat is de 
missie van Mocca. Dat betekent heel praktisch 
dat individuele scholen, kunstenaars en kunst-
instellingen worden samengebracht waardoor 
kinderen dans, muziek, theater, beeldend on-
derwijs, erfgoed, letteren, media en alle andere 
kunstvormen kunnen beleven en zelf makers le-
ren zijn. Mocca adviseert en brengt het cultuur-
educatieve aanbod in Amsterdam inzichtelijk 
in beeld, zodat scholen een gefundeerde keuze 
kunnen maken. Maar Mocca brengt cultuur en 
onderwijs ook in netwerken en bijeenkomsten 
samen, om de gedachtevorming over cultuur-
educatie te helpen ontwikkelen, nieuwe trends 
te signaleren en de ontwikkeling op maat van 
cultuureducatief aanbod te bevorderen.

Verbinding in praktijk
Elke dag is Mocca in gesprek met scholen over 
de invulling van cultuureducatie. In die gesprek-
ken op scholen en tijdens bijeenkomsten en 
cursussen staat steeds de vraag van de school 
en samenwerking met cultuurpartners centraal. 
En met de Cultuurbus biedt Mocca toegang 
tot culturele instellingen. De website van de 
Cultuurbus linkt scholen direct naar het educa-
tieaanbod op de website van culturele instel-
lingen en biedt daarmee doorstroom naar het 
veld. In 2015 zorgde dat voor 44.000 bezoeken 
door basisscholieren en 7.000 begeleiders 
aan 58 musea, podia en voorstellingen. In het 
afgelopen jaar is het bezoek aan theater en 
podia gestegen van 265 ritten naar 373 ritten 
en via Voucherbeheer is ruim 1,2 miljoen euro 
naar het culturele veld gevloeid, een stijging 
van 90 naar 95 procent. Door financiering van 
de LeerlijnenLabs is er via Mocca extra geld 
beschikbaar voor de uitvoering van cultuur-
educatie en Mocca adviseert, samen met de 
disciplinedeskundigen actief over aanbod om 
die uitvoering te realiseren. Daarnaast bege-
leidt Mocca bij subsidieaanvragen voor nieuwe 
samenwerkingen en brengt steeds het aanbod 
in Amsterdam onder de aandacht van scholen. 
Culturele instellingen worden op aanvraag en 

Mocca heeft in Amsterdam een unieke rol: de mensen van Mocca geven 
advies-op-maat en begeleiden scholen en culturele instellingen bij de 
inhoudelijke opzet en uitvoering van cultuuronderwijs. Mede dankzij de 
extra faciliteiten van de gemeente Amsterdam ontwikkelen meer dan 
200 scholen samen met culturele partners leerlijnen voor cultuuronder-
wijs. Mocca doet meer. 
De Cultuurbus en Cultuurboot van Mocca vervoerden het afgelopen jaar 
44.000 leerlingen en 7.000 begeleiders naar een bezoek aan podia, 
musea en andere cultuurinstellingen en de MoccaAcademie zorgt voor 
kennisdeling. Door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het 
Fonds voor Cultuurparticipatie is er via Mocca een financiële impuls en 
begeleiding beschikbaar. Hiermee kunnen in het basisonderwijs leerlij-
nen worden opgezet in een veelheid van kunstdisciplines en is er ruimte 
voor de verbinding van cultuureducatie van binnen- naar naschools en 
van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Er zijn dit jaar 791 schoolbezoeken afgelegd aan 206 scholen, door vijf  
accountmanagers, vier muziekdisciplinedeskundigen, drie deskundigen 
beeldend onderwijs, door één erfgoeddeskundige, één disciplinedes-
kundige drama en een deskundige dans. 237 Scholen hebben per eind 
2015 één leerlijn in ontwikkeling, 156 scholen twee leerlijnen en 21 scho-
len werken aan drie leerlijnen. Drie scholen werken aan vier leerlijnen.
Er is circa 4.000 keer telefonisch advies gevraagd door scholen en 
culturele instellingen.
Er hebben zich in totaal 52 nieuwe instellingen aangemeld op de aan-
biedersdatabase.
van de Mocca-website. Het aantal instellingen steeg hierdoor van 653 
naar 705. Het aantal projecten in de database steeg van 2.663 naar 
2.777.
Het aantal bezoeken aan de Mocca-website ging van 17.905 naar 15.974, 
het aantal unieke bezoekers van 13.047 naar 11.276.
De MoccaAcademie organiseerde in totaal 56 bijeenkomsten, trainingen 
en cursussen met ruim 3.000 bezoekers. Er waren vijf bijeenkomsten 
in de Maand van de Cultuureducatie, waaronder het Grote Cultuuredu-
catiedebat en de Innovatieagenda voor Cultuureducatie. Er zijn vier 
ICC-cursussen, een training Fondsenwerving, netwerkbijeenkomsten 
voor het basisonderwijs, netwerkbijeenkomsten voor vakdocenten en 
netwerkbijeenkomsten voor het voortgezet onderwijs georganiseerd.  
Er is de leergang speciaal onderwijs voor 32 kunstenaars en kunstvak-
docenten opgezet en een meerjarige HBO-nascholing met 13 deel-
nemers, samen met het nascholingscentrum van de Hogeschool van 
Amsterdam en de Marnix Academie in Utrecht.

>>



MOCCA JAARVERSLAG 2015

6

M  CCA
E X P E R T I S E N E T W E R K  C U L T U U R E D U C A T I E

Keizersgracht 440  1016 GD Amsterdam
T 020 - 620 9567  F 020 - 523 0955

info@mocca-amsterdam.nl | www.mocca-amsterdam.nl

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

Voor het ontschotten van kunstdisciplines 
en schoolvakken bieden multidisciplinaire en 
gecombineerde leerlijnen goede kansen. Mocca 
adviseert over de inhoud en brengt culturele 
partners en scholen samen in gesubsidieerde 
LeerlijnenLabs.

Voor de samenwerking tussen culturele 
partners en scholen organiseert Mocca net-
werken en netwerkbijeenkomsten. Instellingen, 
kunstenaars en cultuurcoördinatoren worden 
uitgenodigd voor klankbordbijeenkomsten. 
Daarmee zijn al goede resultaten geboekt, 
bijvoorbeeld de bijdrage van docenten aan de 
voorbereiding van de Kleine Kunstshow in de 
Stadsschouwburg. Het aansluiten bij bestaande 
overlegstructuren in het culturele veld biedt 
nog kansen.

Om ook het voortgezet onderwijs beter te 
kunnen adviseren heeft Mocca een subsidie-
uitbreiding van de regeling Cultuureducatie met 
Kwaliteit aangevraagd waarmee vmbo-scholen 
culturele programma’s kunnen uitvoeren. Zo 
kunnen zij zich instellen op de instroom van 
leerlingen uit het primair onderwijs die het 
Basispakket voor Kunst- en Cultuureducatie 
hebben benut.

Over de Innovatieagenda is Mocca ook in 
gesprek gegaan met vertegenwoordigers 
van veertien toonaangevende Amsterdamse 
cultuureducatieve instellingen. De uitwerking 
daarvan is in de bijlage opgenomen.
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op eigen initiatief geïnformeerd over trends en behoeftes van scholen 
en maken gebruik van het aanbod van de MoccaAcademie.  Door het 
initiatief Met Mocca naar Cultuur brengt Mocca sinds eind 2015 leden van 
scholenteams naar voorstellingen, concerten, podia en musea.

Afstemming aanbod en vraag 
Amsterdam kent meer dan 40 musea, tientallen podia, theaters en 
concertzalen en honderden kleinere culturele instellingen, kunstenaars 
en makers. Op de Mocca-website staan meer dan 700 partijen verza-
meld, waaronder bijna alle ruim 100 Kunstenplaninstellingen. Naast de 
instellingen op de website zijn er  honderden andere partijen, lokaal, 
regionaal en landelijk. Kunstenaars, musea buiten Amsterdam en lande-
lijke theatervoorstellingen. Dit geeft, afgezet tegen de 250 basisscholen 
een beeld van het grote aanbod waar Mocca scholen mee samenbrengt. 
Scholen kiezen op basis van de eigen vraag en hebben beperkte tijd en 
een beperkt aantal leerlingen. Het bereik is daardoor niet evenredig 
over het grote aanbod in de stad verdeeld. 
Scholen brengen nog meer cultuur in het onderwijsprogramma dan drie 
jaar geleden. Dat is een of twee keer per jaar buiten de schoolmuren en 
ook een aantal keer binnen de schoolmuren, al dan niet met eigen (vak)
docenten. Er is meer geld beschikbaar dan in 2013 en de bestedingen 
stijgen elk jaar. En scholen gaan al vaak het gesprek aan met cultuur-
partners zodat het aanbod past bij de vraag van de school. Meer tijd 
daarvoor binnen scholen zou de aansluiting van vraag en aanbod op dat 
terrein kunnen verbeteren. De disciplinedeskundigen en de accountma-
nagers van Mocca adviseren en activeren scholen om het cultuuraanbod 
in de stad te benutten en hun behoeften aan het veld kenbaar te maken. 
Dat dit zijn vruchten afwerpt is elke dag in de scholen en in de culturele 
instellingen van Amsterdam te zien. 

Innovatieagenda voor 
Cultuureducatie

Tijdens de door Mocca georganiseerde Maand van de Cultuureducatie in 
april 2015 gingen professionals uit cultuur en onderwijs in gesprek om 
een innovatieagenda voor Cultuureducatie op te zetten. De vier hoofd-
punten: faciliteren van docenten, het ontschotten van kunstdisciplines 
en schoolvakken, samenwerking tussen onderwijs en cultuur en het 
opnemen van het voortgezet onderwijs in het cultuureducatiebeleid. De 
agenda is aan de wethouders van cultuur en onderwijs aangeboden en 
Mocca is met de agenda aan de slag gegaan. 

Voor het faciliteren van docenten is eind 2015 Met Mocca naar Cultuur 
opgezet, in samenwerking met WeArePublic. In de eerste drie maanden 
bezochten zo’n driehonderd docenten en schooldirecteuren tentoonstel-
lingen en dans- muziek- en theatervoorstellingen.

K e n g e t a l l e n  e n  v e r b i n d i n g  c u l t u u r  e n  o n d e r w i j s

	  

Met Mocca naar Cultuur
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B a s i s p a k k e t  K u n s t -  e n  C u l t u u r e d u c a t i e

Accountmanagers: trajectbegeleiders
De accountmanagers van Mocca zijn de directe 
aanspreekpunten voor de scholen. Zij hebben 
ieder zo’n zestig scholen in portefeuille. De 
accountmanagers begeleiden het traject, van 
LeerlijnenLab tot de start van de doorlopende 
leerlijn en daarna. Zij voeren ook de regie over 
de inzet van de disciplinedeskundigen die de 
scholen helpen de gemaakte plannen in praktijk 
te brengen. De accountmanagers houden elkaar 
regelmatig op de hoogte en signaleren zo bre-
dere ontwikkelingen en trends. 

De disciplinedeskundigen
De disciplinedeskundigen, freelance adviseurs 
voor cultuureducatie, geven scholen gerichte 
ondersteuning bij het maken van keuzes voor 
culturele partners en geschikte projecten bij 
de leerdoelen die de school heeft gesteld. 
Deze deskundigen zijn vakdocenten met een 
vakspecifieke opleiding in een kunstdiscipline 
en met ervaring in het werken op scholen. 
Zij zijn vertrouwd met beleidszaken op het 
gebied van kunst- en cultuureducatie zoals 
die op basisscholen aan de orde zijn. De inzet 
van de disciplinedeskundigen is een faciliteit 
die de gemeente gratis aan scholen biedt en 
onderdeel van het Basispakket. De deskundigen 
werken nauw samen met de accountmanagers 
van Mocca.

Het Basispakket verbindt Amsterdamse kinderen in het primair onder-
wijs met een breed scala aan kunst en cultuur. Dat kan zijn kunstenaars 
in de klas, muzieklessen, film-, theater- en museumbezoek, nieuwe me-
dia- projecten en meer. De scholen kunnen met hun cultuureducatie-aan-
bod hun unieke identiteit een gezicht geven en zich zo onderscheiden. 
Met hun deelname aan het Basispakket verplichten de scholen zich tot 
het inrichten van doorgaande leerlijnen in een of meer van de disciplines 
erfgoededucatie, muziek, beeldend onderwijs, theater, dans, letteren en 
media. Zo ontwikkelen de kinderen vanaf groep 1 systematisch culturele 
competenties. De MoccaAcademie inspireert leerkrachten, schooldirec-
ties en –besturen en kunstinstellingen en geeft bovendien praktische 
ondersteuning. De LeerlijnenLabs hebben, met financiële ondersteuning 
van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, bijgedragen aan de fei-
telijke uitvoering van leerlijnen. Door de extra middelen hebben scholen 
teamtrainingen ingehuurd en zijn nieuwe samenwerkingen aangegaan 
met bekende en nog onbekende culturele partners.

Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie startte in 2013 en heeft een 
looptijd van 10 jaar. Voor de uitvoering werd een convenant getekend 
tussen de gemeente, scholen, pabo’s en kunstvakopleidingen. De 
ambitie: alle Amsterdamse kinderen in het basisonderwijs 2 à 3 uur 
cultuureducatie in een of meer doorgaande leerlijnen. Eind 2015 was 
bij 90 procent van de scholen in Amsterdam één doorgaande leerlijn in 
ontwikkeling en bij 60 procent ook een tweede leerlijn. Het college van 
B&W heeft de Kwaliteitsraad voor het Basispakket Kunst- en Cultuuredu-
catie ingesteld die rapporteert over de kwaliteit van cultuureducatie in 
Amsterdam.

Leerlijnen in alle vormen
De raamleerplannen van Mocca, opgezet met het culturele en onderwijs-
veld en met experts, bieden scholen en culturele partners handreikingen 
bij de inrichting van hun cultuuronderwijs. 
De competenties binnen de raamleerplannen zijn hetzelfde voor alle 
kunstdisciplines. Dat geeft ruimte om disciplines te combineren binnen 
de leerlijnen en scholen doen dat steeds meer. Er ontstaan leerlijnen 
beeldend en techniek, dans en theater, media en taal en andere combi-
naties.

Bezoek aan het Stedelijk Museum,  
vervoer: Cultuurbus Amsterdam
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Rapportage leerlijnen 5 februari 2016 

Mocca heeft een totaal aantal van 250 scholen in haar bestand, bestaande uit scholen voor po, so, 
sbo en vso. Dependances van scholen vallen onder de hoofdlocatie en worden niet apart geteld.  

In dit overzicht zijn zowel leerlijnen in de ontwikkel-fase opgenomen als leerlijnen die in uitvoering 
zijn. Leerlijnen die na een aantal gesprekken (nog) niet worden ontwikkeld zijn niet meegeteld in dit 
overzicht. 

Aantal leerlijnen 
Aantal scholen met één leerlijn 238 
Aantal scholen van deze 238 met een 2e leerlijn 121 
Aantal scholen van deze 238 met een 3e leerlijn 15 
Aantal scholen van deze 238 met een 4e leerlijn 3 
 
 
 

 

Aantal 1e leerlijnen verdeeld over disciplines.  

Eerste Leerlijn 
Discipline Aantal 1e leerlijnen 
Beeldend 22 
Dans 1 
Erfgoed 2 
Letteren 0 
Muziek 211 
Theater 2 

 

Beeldend 22 Dans 1 

Erfgoed 2 

Muziek 211 

Theater 2 

Aantal 1e leerlijnen 

R a p p o r t a g e  l e e r l i j n e n  5  f e b r u a r i  2 0 1 6



9

MOCCA JAARVERSLAG 2015

 

 

 

Aantal 2e leerlijnen verdeeld over disciplines.  
Let op: Het aantal leerlijnen staat niet gelijk aan het aantal scholen met een tweede leerlijn, aangezien scholen 
met een tweede leerlijn ook een derde of een vierde leerlijn kunnen hebben. 

Tweede leerlijn 
Discipline Aantal 2e leerlijnen 
Beeldend 109 
Dans 5 
Erfgoed 5 
Letteren 1 
Muziek 11 
Theater 11 

 

  

Beeldend 109 

Dans 5 

Erfgoed 5 

Letteren 1 

Muziek 11 Theater 11 

Aantal 2e leerlijnen 
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Aantal 3e leerlijnen verdeeld over disciplines. 
Let op: Het aantal leerlijnen staat niet gelijk aan het aantal scholen met een derde leerlijn, aangezien scholen 
met een derde leerlijn ook een vierde leerlijn kunnen hebben. 

Derde leerlijn 
 Discipline Aantal 3e leerlijnen 

Beeldend 6 
Dans 5 
Erfgoed 1 
Letteren 2 
Muziek 0 
Theater 4 

 

  

Beeldend 6 

Dans 5 Erfgoed 1 

Letteren 2 

Theater 4 

Aantal 3e leerlijnen 
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Aantal 4e leerlijnen verdeeld over disciplines. 

Vierde leerlijn 
 Discipline Aantal 4e leerlijnen 

Beeldend 1 
Dans 1 
Erfgoed 0 
Letteren 0 
Muziek 0 
Beeldend-Techniek 1 
Theater 0 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beeldend 1 

Dans 1 

Beeldend-
Techniek 1 

Aantal 4e leerlijnen 
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Totaal aantal leerlijnen in de verschillende disciplines 

 

Gecombineerde leerlijnen zoals Beeldend & Techniek vallen hier onder de noemer beeldende leerlijn. 

Totaaloverzicht leerlijnen per discipline 
Discipline Aantal leerlijnen 
Muziek 222 
Beeldend 139 
Letteren 3 
Theater 17 
Dans 12 
Erfgoed 8 
Beeldend-
Techniek 1 

 

Muziek 222 
Beeldend 139 

Letteren 3 
Theater 17 

Dans 12 Erfgoed 8 
Beeldend-
Techniek 1 

Totaaloverzicht leerlijnen 
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Fondsenwervingscursus
De MoccaAcademie organiseerde ook in 
2015 de cursus Fondsenwerven. De cursus is 
gericht op docenten, ICC’ers, directies, ouders, 
kunstenaars en medewerkers van culturele 
instellingen die fondsen willen werven voor een 
school of groep scholen of voor een project. De 
cursus bestaat uit twee lesdagen plus indivi-
duele begeleiding. Voorafgaand aan de cursus 
is er een intakegesprek, waarbij de leervraag 
in kaart wordt gebracht. De cursus is door de 
MoccaAcademie ook in Rotterdam geven, op 
aanvraag van het KC-R, Kenniscentrum Cultuur-
educatie Rotterdam en in andere gemeenten. 
Het LKCA heeft de door Mocca ontwikkelde 
cursus toegevoegd als module bij de ICC-basis-
cursus.

De MoccaAcademie bundelt de cursussen, trainingen, studiedagen, 
schoolteamtrainingen, netwerkbijeenkomsten en inspiratiebijeenkom-
sten van Mocca. Actieve Interne Cultuurcoördinatoren hebben behoefte 
aan bijscholing, inspiratie, uitwisseling en netwerken. Hiervoor zijn 
netwerkbijeenkomsten georganiseerd en het netwerk Kunstvakdocenten 
voortgezet. Het jaarprogramma brengt onderzoeksrapporten, publica-
ties en tools die de kennis en deskundigheid van het cultuureducatieve 
veld versterken. In 2015 zijn ruim 3.000 professionals bereikt met cur-
sussen en bijeenkomsten en zijn de tools op de website geactualiseerd. 
Met een zelfbeoordelingstool kunnen ICC’ers bepalen welke compe-
tenties versterkt kunnen worden. Daarnaast is met het Centrum voor 
Nascholing Amsterdam, CNA, een post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider 
voor Amsterdam ontwikkeld. Voor de lessen is een samenwerking met 
aangegaan met de Pabo van de Marnix Academie, Utrecht.

Teamtraining voor basisschool Het Twiske

>>
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Tijdens een studiereis in Marokko gingen mu-
ziekdocenten, muziekvakopleiders, vertegen-
woordigers van muziekscholen, conservatoria 
en cultuur-intermediairs in gesprek. Tijdens 
het symposium in het Conservatorium van 
Larache wisselen Marokkaanse en Nederlandse 
professionals uit hoe muziek en ander cultuur-
onderwijs kan worden uitgevoerd en geborgd.  
Gespreksleider is Özkan Gölpinar, lid Raad van 
Cultuur, de sprekers zijn onder andere Ariette 
Kasbergen, directeur SKVR, Marco de Souza, 
directeur Leerorkest/Muziekcentrum Zuid-
Oost, Adri Schreuder, Hoofd opleiding Docent 
Muziek Conservatorium Amsterdam, Andreas 
Fleischmann, directeur Theater De Meervaart, 
Shakira van Oostveen groepsdocent en muziek-
docent El Amien en de directeur El Akrami van 
het Conservatorium Larache en Conservato-
rium Tétouan, de directeur DAR Amsterdam en 
Samira Kadiri. 

Leren van de leerlijnen
Uit de begeleiding van scholen en de bijbeho-
rende evaluaties met teams leert Mocca veel over 
de opzet en uitvoering van leerlijnen en over de 
eigen advisering.  

•  Dat de directie en ICC’er cultuureducatie 
ondersteunen is belangrijk maar een breed 
draagvlak, van het hele team, is cruciaal. 

•  De LeerlijnenLabs verdiepen de samenwerking 
tussen scholen en culturele instellingen. Dat 
vinden niet alleen de scholen, ook de culturele 
partners die bij een leerlijn betrokken zijn.   

•  De scholen waarderen vooral de onafhanke-
lijke positie van Mocca. 

•  De raamleerplannen die Mocca heeft ontwik-
keld, bewijzen in de praktijk hun nut. 

•  Veel scholen zijn inmiddels gestart met een 
tweede leerlijn, waarbij de opgebouwde kennis 
en ervaring die met de eerste leerlijn is opge-
daan van pas komt.

•  Presentaties van methodieken en voorbeeldlessen zijn heel belang-
rijk. Maar hoe kan een groepsleerkracht er vervolgens zelf mee aan 
de slag?

•  Sommige scholen kiezen niet voor een enkele discipline, maar voor 
een gecombineerde leerlijn, of voor algemene ‘kunstzinnige oriënta-
tie’. 

•  De disciplinedeskundigen hebben veel belangrijk pionierswerk ge-
daan.

•  Het ontwikkelen en invoeren van leerlijnen kost tijd, die moet de 
scholen dan ook gegund worden. In sommige gevallen kan beter ge-
start worden met de uitvoering; het formuleren van een visie – vaak 
een forse drempel voor de scholen – volgt dan als vanzelf.

•  Scholen hebben vaak ondersteuning nodig bij aanvragen van subsidie; 
die taak is nu opgenomen in de functieomschrijving van de account-
managers.

•  Muziekonderwijs is populair op scholen en heeft ruimte gegeven voor 
de opzet van leerlijnen in andere disciplines. 

•  Op een aantal Islamitische scholen is het niet eenvoudig een doorlo-
pende leerlijn in een van de disciplines te ontwikkelen. Gesprekken 
met alle betrokken, scholen en culturele partners en soms ook de 
godsdienstleraar is van belang. 

>>
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	   Symposium over borging cultuureducatie in samenwerking  
met Aslan Muziekcentrum, het Amsterdams Andalusisch Orkest  

en de MoccaAcademie. 

M o c c a A c a d e m i e
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O b e r o n  o n d e r z o e k :  M o n i t o r  B a s i s p a k k e t

Een andere verandering die goed zichtbaar 
wordt in deze tussenmeting is het oordeel over 
het draagvlak voor het programma cultuuredu-
catie. In 2013 oordeelde minder dan de helft 
van de respondenten dat er voldoende draag-
vlak was bij de directie, nu is dat percentage 
ruim 80 procent.

Alle scholen uit dit onderzoek maken gebruik 
van een of meerdere faciliteiten van het 
Basispakket. Ruim de helft van de responden-
ten vindt dat de invoering van het Basispakket 
heeft gezorgd voor structurele culturele acti-
viteiten en structureel budget voor cultuuredu-
catie. Twee derde van de scholen heeft in meer 
of mindere mate het idee dat de samenwerking 
met culturele instellingen is veranderd door het 
Basispakket. Door deze scholen wordt relatief 
het vaakst genoemd dat deze samenwerking 
vraaggerichter is geworden.
Tot slot zijn de scholen uit deze tussenmeting 
tevreden over de ondersteuning van Mocca bij 
de invoering van het Basispakket.

Ten behoeve van een onafhankelijke evaluatie is aan Onderzoeksbureau 
Oberon gevraagd om de voortgang van het Basispakket jaarlijks te 
volgen door een enquête onder scholen te houden. Bij dit onderzoek 
worden scholen ook steeds bevraagd over de advisering door Mocca, de 
inzet van de disciplinedeskundigen en de bijscholingen en trainingen van 
de MoccaAcademie. In 2015 hebben 180 scholen aan de enquête deelge-
nomen. 

De conclusie van Oberon in de monitor van 2015
‘Zoals we al in de inleiding schreven, kunnen we pas echt conclusies 
trekken over de invoering van het Basispakket bij de eindmeting van de 
Mocca monitor. Toch zullen we in het kort enkele opvallendheden uit 
deze tussenmeting vermelden.
Verreweg de meeste scholen uit dit onderzoek hebben een visie op 
kunst- en cultuureducatie geformuleerd en ook een ICC’er/cultuurcoör-
dinator benoemd. Twee derde van de scholen heeft cultuureducatie als 
aparte post opgenomen in de begroting. Een ongeveer even grote groep 
scholen heeft geformuleerd welke doelen en leeropbrengsten de school 
wil bereiken bij de leerlingen. De verschillen tussen de huidige tussen-
meting en de nulmeting van 2013 zijn voor wat betreft deze onderwer-
pen maar klein.
Een grotere verandering is te zien bij de het werken met doorgaande 
leerlijnen. Het aantal scholen dat zegt met doorgaande leerlijnen te 
werken is toegenomen van ongeveer een derde tot ongeveer de helft. 
Op de meeste scholen (ruim 80%) gaat het hierbij om muziek. De lessen 
in de verschillende disciplines worden minder vaak door vakleerkrachten 
en externe partners gegeven dan in 2013. Scholen oordelen wel positief 
over de deskundigheid van eigen en externe vakleerkrachten en kunst-
docenten van culturele instellingen.

>>

Educatieprogramma in het Stedelijk Museum, vervoer: Cultuurbus Amsterdam
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LeerlijnenLab letteren op school, samen met Stichting Taalvorming

Cultuureducatie met Kwaliteit, het Fonds voor Cultuurparticipatie 

Cultuureducatie met Kwaliteit
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 pen-
voerder heeft Mocca een aanvraag gedaan voor een financiële impuls 
voor scholen die leerlijnen ontwikkelen. Deze impuls komt de samenwer-
king van scholen en culturele instellingen ten goede en kan worden be-
steed aan kennisverbreding van de leerkrachten. De bestedingen van de 
regeling blijven landelijk achter en dat geldt ook voor Amsterdam. Dat 
brengt de beperkingen in de beschikbare tijd op scholen met zich mee. 
Mede daardoor heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie de regeling met 
een half jaar verlengd tot juli 2017, dus eind schooljaar 2016-17.

Deelaanvragen
Het penvoerderschap houdt ook in dat Mocca deelaanvragen heeft ge-
daan voor verdere professionalisering en kennisoverdracht van het Leer-
orkest 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 voor het overleg met het Fonds. Er zijn landelijk meer dan vijftig aan-
vragen 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- bijeen-
komsten als de beoordelings-en volgsysteem-
bijeenkomsten bij het Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en Amateurkunst geven 
waardevol inzicht in de processen van ande-
ren, bieden inspiratie en creëren ruimte voor 
samenwerking.

Financiële impuls voor LeerlijnenLabs
In de LeerlijnenLabs komen de identiteit, visie 
van de school en leerlijnen samen. Uitgangs-
punten voor Mocca: inspireren, adviseren en 
bijdragen  aan de kennis van lerarenteams. Met 
de financiële impuls uit Cultuureducatie met 
Kwaliteit worden scholen financieel onder-
steund in LeerlijnenLabs. In een LeerlijnenLab 
ontwikkelen scholen samen met een culturele 
partner naar keuze een doorgaande leerlijn. 
Voorwaarde bij de aanvraag voor Cultuuredu-
catie met Kwaliteit is monitoring en onderzoek 
van de effecten van de projecten en evaluatie 
van het proces, de voortgang, de knelpunten en 
de succesfactoren. 

Gedegen aanpak LeerlijnenLabs
De gedegen aanpak - consultatiegesprekken 
met Mocca, visievorming en beleidsontwikke-
ling, scholing van ICC’ers, - komt de kwaliteit 
en verankering van de leerlijnen ten goede. Die 
gedegen aanpak zorgt er ook voor dat de Leer-
lijnenLabs een lange aanloop hebben. Ook blijkt 
dat scholenteams vaak kiezen voor de ontwik-
keling van de eigen kennis van cultuuronder-
wijs. Er is aandacht voor teamtrainingen en de 
training in uitvoering van methodes. Hierdoor 
zijn groepsleerkrachten beter toegerust om 
aanbod te beoordelen of om zelf meer cultuur-
educatietechnieken in de klas uit te voeren. Dit 
is een landelijke tendens waardoor de beschik-
bare gelden van Cultuureducatie met Kwaliteit 
minder snel dan voorzien door scholen worden 
besteed. De regeling is daarom verlengd tot juli 
2017. 
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Rol disciplinedeskundigen en keuze culturele 
partners
De meeste scholen maken in een LeerlijnenLab 
gebruik van de adviezen van de disciplinedes-
kundigen, de freelance adviseurs die scholen 
vanuit het Basispakket Kunst- en Cultuureduca-
tie begeleiden in het opzetten van een leerlijn. 
Dat advies betreft het leggen van accenten op 
bepaalde competenties en doelen binnen de 
opgezette of op te zetten leerlijn, en strekt zich 
uit tot advies  bij het maken van een keuze uit 
het culturele veld. 
Er is een handvol scholen die in een Leerlijnen-
Lab geen gebruik maakt van een disciplinedes-
kundige, bijvoorbeeld omdat ze al een leerlijn 
heeft ontwikkeld met een vakdocent. Er zijn 
2 scholen die binnen het LeerlijnenLab een 
leerlijn letteren ontwikkelen. Stichting Taalvor-
ming en de Schoolschrijver zijn betrokken bij de 
opzet. 

Veel scholen kiezen ervoor om, vóórdat ze in 
een LeerlijnenLab stappen, eerst een inspira-
tiebijeenkomst te organiseren voor het team 
waarbij 1 of meerdere culturele instellingen 
betrokken zijn.
Dat is met name het geval bij drama en erfgoed.
Naast activiteiten van leerlingen, kiezen bijna 
alle scholen in een LeerlijnenLab voor de  
deskundigheidsbevordering van groepsdocen-
ten en soms ook van de vakdocent.
Deze deskundigheidsbevordering kan bestaan 
uit een teamtraining, bijvoorbeeld om een 
methode te implementeren, maar ook coaching 
van individuele docenten.

Aantal scholen 
Na een voorzichtige start in 2013 en 2014 zien we in 2015 een vooruit-
gang in de uitvoering van LeerlijnenLabs. Er zijn in Amsterdam ca. 250 
basisscholen, die allemaal in aanmerking komen voor de LeerlijnenLabs. 
Met het Lab hebben scholen recht op een financiële bijdrage voor de 
uitvoering en opzet van een leerlijn dat kan oplopen tot 3.500 euro. 
Een school dient aan een aantal voorwaarden te voldoen waaronder een 
eigen bijdrage van 200 euro.

Leervragen
Veelvoorkomende leervragen zijn:
•  Leerlingen vaardiger maken in het werken met ‘lastige materialen’
•  Leerkrachten leren ervaringsgericht werken i.p.v. methodisch
•   Leerkrachten leren dat een proces van leren belangrijker is dan het 

product
•  Leerkrachten kunnen reflecteren op een kunstzinnig proces
•  Film/nieuwe media onderdeel laten worden van de leerlijn beeldend
•  Ondersteuning bij de organisatie van de lessen in de klas
•  Implementeren van een leerlijn beeldend, met inzet van een kunste-

naar in de klas.
•  Hoe kan de school erfgoed en kunst aan elkaar verbinden?
•  Leerlingen leren omgaan met digitale apparatuur en programma’s
• Het ontwikkelen van een leerlijn beeldend-techniek

Verdeling over kunstdisciplines
Verreweg de meeste bestedingen zijn in de discipline beeldend onder-
wijs. Andere disciplines  waarvoor scholen een Leerlijnenlab uitvoeren 
zijn drama en cultureel erfgoed. Activiteiten of coaching voor muziek 
zijn uitgesloten van een LeerlijnenLab, mits muziek onderdeel is van een 
multidisciplinaire leerlijn.

Schooljaar 2015-2016
Mocca heeft eind augustus alle directeuren en ICCers een herinnerings-
brief gestuurd zodat scholen nogmaals gewezen worden op de moge-
lijkheden van de financiële impuls. Daarbij is expliciet benoemd dat een 
Leerlijnenlab ook multidisciplinair mag zijn en dat een school die een  
tweede of verdiepende leervraag hebben, extra budget mag aanvragen. 
Zo heeft de van Koetsveldschool, een school voor Speciaal Onderwijs die 
voor twee groepen deelneemt aan de pilot nascholing cultuurdocent SO 
samen met Stichting Tamino en PleinC, een aanvraag gedaan voor een 
verdiepend LeerlijnenLab, om zo álle groepen en álle groepsdocenten 
kennis te laten maken met de discipline beeldend onderwijs.

L e e r l i j n e n L a b s :  i n s p i r e r e n  e n 
d e s k u n d i g h e i d  v e r g r o t e n
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M o t i e  v a n  R o e m b u r g :  u i t v o e r i n g

Beeldend onderwijs in het speciaal onderwijs 
Leergang beeldend onderwijs in het speciaal 
onderwijs Dertig kunstenaars volgden deze 
nieuw ontwikkelde opleiding en voerden de 
bijbehorende stage uit op een school voor 
speciaal onderwijs.

Kunstbeschouwing bovenbouw
De Kunst van het Kijken: onderzoek en publi-
catie Wat is het belang van kunstkijken voor 
kinderen? Hoe krijgt kunstkijken een plek in het 
huidige en toekomstige cultuureducatieaanbod 
voor het Amsterdamse basisonderwijs? 
Expertmeetings en workshops kunstbeschou-
wing In 2015 gingen kunstenaars, rondleiders, 
ICC’ers en jongeren in gesprek en kwamen met 
nieuwe aanbevelingen. In diverse workshops 
zijn leerkrachten en kunstenaars vertrouwd 
gemaakt met een scala van kunstbeschou-
wingsmethodieken.

Met Mocca naar Cultuur Sinds oktober 2015 
hebben ruim driehonderd leden van school-
teams samen met Mocca musea, theaters en 
andere podia bezocht. De bezoeken worden in 
2016 voortgezet. 

In 2013 stelde de Amsterdamse gemeenteraad met de motie Van Roem-
burg een eenmalig budget beschikbaar voor een aantal aandachtspunten 
binnen cultuureducatie. In opdracht van de gemeente heeft Mocca in 
samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunst en vele andere 
partners pilots ontwikkeld. In 2013 en 2014 ging een aantal pilots van 
start. In 2015 ook de pilots voor Kunst in de Openbare Ruimte, speciaal 
onderwijs en kunstbeschouwing.
  
Kunst in de openbare ruimte
Leerlingen betrekken als BKOR-ambassadeur Met Tafeltje dekje – 
een lichtsprookje van Stichting Schoolbuurtwerk ging in 2015 de pilot 
Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte van start. Stichting School-
buurtwerk, CBK Zuidoost, Noordjes Kinderkunst en De Rode Loper op 
School en andere starten in 2016 meer pilotprojecten in verschillende 
stadsdelen. 

Laagdrempelig stimuleren van docenten en ouders In 2016 krijgen 
docenten, kinderen en ouders BKOR- buurtwandelingen en soundscape 
tours aangeboden. 

Digitale leerlijn: Groeistad Met Van Roemburg-budget startte een pilot 
met vijf scholen. Groeistad is een digitale stadsplattegrond. Basis-
schoolleerlingen kunnen hun persoonlijke verhaal of tekening toevoegen 
en er kan ook klassikaal mee gewerkt worden. 

Training en scholing leerkrachten
Minor cultuureducatie, docenten als cultuur(over)dragers De minor 
cultuureducatie is vernieuwd en verbreed. In 2016 nemen zestien pabo-
studenten deel vanuit alle deelopleidingen. Er wordt een denkkader 
ontwikkeld voor de vraag: hoe transformeren we de student tot cultuur-
drager en – overdrager? 

Leergang cultuurbegeleider De nieuwe leergang cultuurbegeleider is 
landelijk gecertificeerd als HBO-nascholingstraject. De eerste lichting 
bestaat uit dertien personen en de cursus wordt samen met de Marnix-
Academie, Utrecht, gegeven.
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Samenwerking met en tussen vakopleidingen en hogescholen 
Tafel van Talentontwikkeling Een van de resultaten van de tafelge-
sprekken is een plattegrond - fysiek en digitaal – van alle instellingen. 

Bijeenkomst diversiteit en talentontwikkeling Samen met Atana, vak-
opleidingen en de Hogeschool van Amsterdam is een bijeenkomst over 
diversiteit en talentontwikkeling georganiseerd. De bevindingen van de 
bijeenkomst zijn in een document vastgelegd.
 
Stimulering erfgoededucatie
Wereldgrachten Met een bijdrage uit het Van Roemburg-budget werd 
educatief materiaal voor dit project ontwikkeld. Het programma voor 
groep 7 en 8 bestaat uit een voorbereidende les op school, een actieve 
les op een rondvaartboot en een verwerkingsles. 
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Educatieprogramma in het Stedelijk Museum, vervoer: Cultuurbus Amsterdam
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S p e c i a a l  o n d e r w i j s

Scholing van culturele partners en het  
speciaal onderwijs 
In samenwerking met PleinC, Stichting Tamino 
en andere landelijke partners is een leergang 
beeldend onderwijs voor het speciaal onder-
wijs ontwikkeld. Dertig kunstenaars volgden 
de opleiding en voerden de bijbehorende 
stage uit op een school voor speciaal onder-
wijs. Ruim 100 professionals uit onderwijs en 
cultuur waren aanwezig op een symposium 
op de eerste bevindingen in de Academie van 
Bouwkunst. Accountmanager Clare McGrath 
van Mocca over de leergang: ‘Er was een jaar 
lang een cultuurdocent beeldend of dans aan 
de school verbonden. Mocca was al met de 
scholen in gesprek, dit traject paste er perfect 
in. De disciplinedeskundigen beeldend en dans 
waren erbij betrokken. We hebben er bij de 
meeste scholen de leerlijnen mee versterkt. 
Via leerlijnenLabs is een aantal scholen verder 
gegaan met de betrokken cultuurdocent. Ook 
de co-teaching begint te lopen. Een dansdocent 
heeft na een jaar lesgeven met het hele team 
gewerkt. Nu gaan ze in een nieuwe fase verder 
met een LeerlijnenLab, ook samen met team. 
Dat is zo belangrijk in het speciaal onderwijs: 
een vertrouwd gezicht.’ 

Het Amsterdam onderwijs heeft een veertigtal scholen voor speciaal 
onderwijs. Mocca heeft een sterke relatie met de meerderheid van deze 
scholen, mede door de inzet van een vaste contactpersoon die ook 
netwerkbijeenkomsten voor de scholen organiseert. De meeste scholen 
hebben een gedegen cultuureducatie programma en dat komt ook de 
rest van het onderwijs ten goede. In Amsterdam mogen vijf scholen zich 
het komend jaar ‘excellent’ noemen. Opvallend is dat vier van die scho-
len zich richten op speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking. 
Het gaat zowel om basisscholen als middelbare scholen, elk met een 
uitgebreid programma voor cultuur.

Basispakket en het speciaal onderwijs 
Het Basispakket voor Kunst- en Cultuureducatie is specifiek bestemd 
voor het basisonderwijs. De vso-scholen, de voortgezet speciaal on-
derwijsscholen vallen niet onder het Basispakket. De meeste speciaal 
onderwijsscholen zijn echter basisscholen en maken gebruikt van de fa-
ciliteiten van het Basispakket.  Scholen zijn daarvan goed op de hoogte 
en ontwikkelen leerlijnen en nemen deel aan LeerlijnenLabs. De scholen 
zetten leerlijnen in dans, beeldend onderwijs en theater op en maken 
gebruik van de muzieklessen, hoewel dat laatste wel enige aanpassingen 
en de juiste docent vergt. Voor de ritten en vaarten van de Cultuurbus 
en -boot geldt dat er alleen regulier vervoer mogelijk is. Scholen die 
speciaal vervoer nodig hebben boeken dat zelf, in overleg met Mocca, 
en krijgen een vergoeding voor het vervoer op basis van een reguliere 
Cultuurbus-rit.
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LeerlijnenLab-presentatie op de Alphons Laudy
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Subsidies voor cultuureducatie

Lokale en landelijke aanvragen
Veel scholenteams hebben informatie opge-
vraagd bij de accountmanagers van Mocca over 
de Amsterdamse lerarenbeurs en de Vloa-
regeling. Voor de landelijke aanvragen ging de 
aandacht vooral uit naar de professionalise-
ringsregeling en de muziekimpuls regelingen 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het 
doen van de aanvragen is niet eenvoudig en het 
zijn matchingsregelingen waardoor de school 
of het bestuur ook wordt gevraagd een flinke 
eigen bijdrage te doen. Mocca heeft zeven 
schoolbesturen begeleid bij het opstellen van 
een aanvraag: het Sirius bestuur, Bijzonderwijs, 
AWBR, Stichting Openbaar Onderwijs aan de 
Amstel, het AMOS bestuur, STAIJ en STWT.

De Muziekimpuls is een nieuwe landelijke  
subsidie voor muziekonderwijs
Uit heel Nederland konden vijftien scholen als 
voorloper een aanvraag doen. Mocca heeft 
de aanvraag voor de Laterna Magica school 
begeleid. Samen met de ICC’er zijn de plan-
nen van de school vergeleken met de eisen en 
uitgangspunten van het Fonds. De wensen van 
de school pasten goed bij de subsidie: verbin-
dingen tussen onder- en naschools, het team 
met de pedagogisch medewerkers van de na- 
en tussenschoolse opvang werd in de plannen 
geprofessionaliseerd en er werd intensief met 
NedPho als muziekpartner gewerkt.
Het Nedpho werkt samen met de muziekschool 
aan de professionalisering van het team en 
geeft orkestlessen waarin zowel leerlingen als 
ouders en musici van het Nedpho participe-
ren. De accountmanager van Mocca heeft de 
school als een critical friend begeleid; plan-
nen doorgesproken, vragen gesteld over de 
aanvraag bij het fonds, intenties van de school 
aangescherpt, geholpen met het opzetten van 
een sluitende begroting en het contact met 
het Nedpho georganiseerd. De aanvraag werd 
gehonoreerd. Het resultaat was december 
2015 zichtbaar tijdens een optreden van het 
leerlingen-orkest en het ouderkoor samen het 
Nedpho.

Ook in 2015 maakte Mocca de scholen wegwijs in diverse landelijke sub-
sidies voor Amsterdamse scholen. Er zijn subsidies die door leerkrach-
ten, door schooldirecties en door schoolbesturen aangevraagd kunnen 
worden. De Amsterdamse Lerarenbeurs is zowel voor leerkrachten in het 
basisonderwijs als voor docenten in het voortgezet onderwijs. De ac-
countmanagers van Mocca ondersteunen scholen ook met het aanvragen 
van subsidies.

Cultuureducatie Subsidiekrant
In 2015 heeft Mocca subsidies gebundeld en samengebracht in een Sub-
sidiekrant voor Cultuureducatie. De krant is aan alle scholen en culturele 
instellingen gestuurd en via sociale media en de website uitgezet. Na de 
verzending was er een directe toename in de belangstelling voor scho-
len voor het doen van aanvragen voor een aantal in de krant beschreven 
subdidies. 
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Cultuureducatie Subsidiekrant
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AMSTERDAMSE LERARENBEURS

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT 
SUBSIDIEERT LEERLIJNENLABS

De gemeente Amsterdam ondersteunt leraren die hun kennis willen verdiepen 
en vernieuwen. De lerarenbeurs kan, individueel of collectief, worden aange-
vraagd door alle Amsterdamse leraren op po- en vo-scholen. 

Individuele leraren kunnen de beurs aanvragen voor bijvoorbeeld de volgende 
initiatieven:
• Het volgen van een leergang.
• Het volgen van een cursus of coachingstraject.
• Het starten van een onderzoeksproject of innovatietraject in de school.
•  Het verdiepen of vernieuwen van een curriculum, een didactische aanpak of 

een klassenmanagement.
• Een stage lopen in een andere onderwijssector of in het bedrijfsleven.

Schooldirecteuren kunnen de Amsterdam-
se Lerarenbeurs aanvragen voor de eigen 
leraren en schoolleiders als de directeur is 
gemachtigd door zijn schoolbestuur. Groe-
pen leraren kunnen de beurs aanvragen 
voor initiatieven op basis van het principe 
‘van en met elkaar leren’. De hoogte van 
een beurs bedraagt maximaal 2000 euro 
per persoon. 
Aanvragen voor het schooljaar 2016-2017 
kan tot eind maart 2016. Voor de aanvraag 
is een Eherkenning nodig. Het aanvragen 
daarvan duurt een aantal dagen.

www.amsterdam.nl/subsidies/onderwerp/
subsidies-onderwijs/
www.eherkenning.nl/inloggen-met-eher-
kenning/middel-aanvragen/

De landelijke regeling Cultuureducatie 
met Kwaliteit van het Fonds voor Cul-
tuurparticipatie subsidieert de ver-
betering van cultuureducatie in heel 
Nederland namens het rijk, provincies 
en gemeenten. Het is een matchings-
regeling wat inhoudt de kosten wor-
den gedeeld door het rijk en de ande-
re partners. Hierdoor is een budget 
beschikbaar van 20 miljoen euro per 
jaar, 10 miljoen euro via het rijk, via 
het Fonds voor Cultuurparticipatie en 
10 miljoen euro via gemeenten en pro-
vincies. Per provincie, regio of stad is 
steeds een centrale aanvrager en pen-
voerder verantwoordelijk voor de uit-
voer van de regeling. In Amsterdam is 
Mocca de penvoerder. Met de subsidie 
van Cultuureducatie met Kwaliteit kun-
nen scholen in Amsterdam leerlijnen 
opzetten via een LeerlijnenLab. In 
LeerlijnenLabs werken scholen, cultu-
rele instellingen en kunstenaars inten-
sief samen om te ontdekken wat werkt 
in cultuuronderwijs. Het doel ervan 
is om doorgaande leerlijnen verder te 
ontwikkelen met door de school geko-
zen culturele partners. Net als in een 
echt lab is er alle ruimte om te experi-
menteren en te ontdekken wat aansluit 
bij de behoefte van een school. Met de 
subsidie kan de samenwerking met 
culturele instellingen worden betaald, 
maar ook teamtrainingen en scholing.

Alle Amsterdamse po-scholen, dus 
ook scholen voor speciaal basis on-
derwijs en vso-scholen, die een leerlijn 
opzetten in een kunstdiscipline komen 
in aanmerking. Het kan een leerlijn 
cultureel erfgoed of een kunstdiscipli-
ne zijn of combinaties van disciplines. 
Een vakoverstijgende of geïntegreerde 

leerlijn kunst en cultuur is ook moge-
lijk. Het kunnen ook combinaties met 
techniek, taal of andere vakken zijn 
zolang de leerlijn binnen het kader van 
het Basispakket Kunst- en Cultuure-
ducatie valt. Voor scholen die een ver-
diepende leerlijn voor muziek willen 
uitwerken: zie de informatie Impuls 
Muziekonderwijs. 

De subsidie voor een LeerlijnenLab 
bedraagt per schoollocatie 2500 tot 
3500 euro afhankelijk van het leerling-
aantal van de school en het gekozen 
programma. De eigen bijdrage van de 
school is 200 euro. Tot 31 december 
2016 kan een schooldirecteur een aan-
vraag doen bij Mocca, via de Mocca 
accountmanager van uw school. De 
activiteiten moeten plaatsvinden vóór 
het einde van het schooljaar 2016-
2017, dus voor 30 juni 2017. 

www.cultuurparticipatie.nl/subsi-
dies/cultuureducatie-met-kwaliteit/
www.basispakketamsterdam.nl/
leerlijnenlabs/

In deze krant zet Mocca verschillende landelijke en Amsterdam-
se subsidies voor cultuureducatie voor scholen op een rij. Er zijn 
subsidies voor het po en het vo, aan te vragen door leerkrachten, 
door schooldirecties en door schoolbesturen. De Amsterdamse 
Lerarenbeurs is zowel voor leerkrachten in het basisonderwijs 
als voor docenten in het voortgezet onderwijs.

De subsidies in deze krant
•  Cultuureducatie met Kwaliteit, Fonds voor Cultuurparticipatie: LeerlijnenLabs 
• De Amsterdamse Lerarenbeurs
• De landelijke Lerarenbeurs
•  Professionalisering Cultuuronderwijs PO en Impuls Muziekonderwijs, 
 Cultuureducatie met Kwaliteit, Fonds voor Cultuurparticipatie
•  VLOA: Verordening op het lokaal onderwijsbeleid in de gemeente Amster-

dam
• De Voorziening Vakleerkracht Cultuur 
• De Subsidievoorziening Burgerschap, diversiteit en gedeelde geschiedenis
• Voucherbeheer Amsterdam
• Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

De verschillende subsidies binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben een onderlinge samenhang en 
kunnen tegelijk aangevraagd worden. De Amsterdamse VLOA regeling is ge-
koppeld aan de opzet en uitvoer van leerlijnen binnen het Basispakket Kunst- 
en Cultuureducatie.
Meer informatie nodig over de subsidievoorwaarden en advies over aanvra-
gen? Ga dan naar de bijbehorende website of neem contact op met een van de 
account- of teammanagers van Mocca.

Cultuureducatie Subsidiekrant
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B l i k  o p  d e  t o e k o m s t

Pilot met zeven scholen en drie instellingen
Met dank aan de Catharinaschool, de Merkel-
bachschool, 12e Montessorischool de Stern, 
School Maas en Waal, de Springstok, de Noten-
kraker en de Nautilus is twee jaar lang gewerkt 
aan een beter verband tussen binnen- en 
buitenschoolse cultuureducatie in doorgaande 
leerlijnen. Combiwel en Dynamo, instellingen 
voor buitenschoolse cultuureducatie en Mocca 
begeleidden de scholen bij het pilotproject. 
Voor de pilot werden wijkanalyses opgesteld en 
een nulmeting gedaan. In verschillende fases 
werden gesprekken gevoerd met directies, 
ICC’ers en soms bredeschoolcoördinatoren 
en met de externe begeleiders van Combiwel, 
Dynamo en Mocca, die scholen helpen bij het 
opzetten van de leerlijnen cultuureducatie. Zo 
ontstond inzicht in de succes- en faalfactoren. 
Het volledige rapport is beschikbaar via de 
website van Mocca.

Onderwijs is beweging en cultuuronderwijs en creativiteitsontwikke-
ling krijgen een steeds grotere rol. Doorgaande leerlijnen op basis van 
competenties en leerdoelen worden ook voor cultuur toegepast en de 
onderwijsinspectie blijft niet achter. Vanaf het komende jaar worden 
scholen bevraagd over cultuuronderwijs op basis van competenties en 
doelen. Mocca signaleert ook de vraag naar gecombineerde leerlijnen 
van een kunstdiscipline met techniek en aandacht voor volgsystemen 
voor kunstvakken. Onderstaand enkele andere ontwikkelingen en schar-
nierpunten voor de aansluiting van cultuur binnen het onderwijs. 

Verbinding binnen- en buitenschoolse cultuureducatie
Veelal is de buitenschoolse cultuureducatie niet geïntegreerd in een 
doorgaande leerlijn. Zo missen de leerlingen mooie kansen voor de 
planmatige culturele competentieontwikkeling die het Basispakket 
beoogt. In de pilotperiode ging de beleidsverantwoordelijkheid voor het 
onderwijs van de deelraad terug naar de gemeente. Het Kunstenplan 
2017-2020 heeft de ambitie binnen- en buitenschoolse cultuureducatie 
beter te integreren. 
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•  Een duidelijke visie van de school leidt tot heldere doelstelling en afspraken. Formuleren van missie en beleid volgen 
dan als vanzelf. 

•  Goede afstemming en centrale regie tussen de betrokken partijen is onontbeerlijk.
•  Er moeten voldoende leerlingen meedoen aan het naschoolse programma.
•  Het naschoolse programma is effectiever als het exclusief is voor leerlingen van één school of van meerdere scholen 

met hetzelfde onderschoolse cultuureducatieprogramma.
•  Bij voorkeur voeren dezelfde docenten het onderschoolse en naschoolse programma uit.  
•  Het is belangrijk inzicht te hebben in de behoeften van leerlingen en ouders, de culturele omgeving, mogelijkheden en 

wensen van eventuele partnerscholen. 
•  Weinig kennis van de kunstvakken maakt de school afhankelijk van externe adviseurs en belemmert de door de school 

gewenste eigen regie. 
•  Scholen en aanbieders die de uitgangspunten en werkwijze van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie delen laten 

leerlijnen gemakkelijker op elkaar aansluiten. De raamleerplannen van Mocca zijn daarbij een goed referentiekader. 
•  De afwezigheid van geschikte ruimtes en materialen voor kunstvakken zoals schermen voor nieuwe media, dansvloer of 

presentatieruimte, vormt een belemmering. 
•  Het realiseren van een doorlopende leerlijn binnen- naar naschools vergt tijd. Betrokken partijen werken vanuit een 

gezamenlijke visie, bouwen, evalueren en stellen bij. Continuïteit, en formuleren van visie en missie op korte en langere 
termijn zijn belangrijk. 

Succes en faalfactoren verbinding binnen-, na- en buitenschoolse cultuureducatie
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Verbreding LeerlijnenLabs naar vmbo 1 en 2
Het leergebied Kunst en Cultuur in de onder-
bouw van het voortgezet onderwijs sluit in the-
orie aan op de kerndoelen van het leergebied 
Kunstzinnige oriëntatie van het basisonderwijs. 
Toch is in de praktijk slechts vijf procent van de 
vmbo-scholen sprake van een aansluiting van 
de doorgaande leerlijn cultuureducatie vanuit 
het primair onderwijs.  De docenten juichen die 
ontwikkeling van doorgaande leerlijnen cultuur-
educatie toe maar geven aan nu niet in staat te 
zijn een vergelijkbaar en aansluitend aanbod te 
ontwikkelen in het vmbo. Door een door Mocca 
aangevraagde uitbreiding van de regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit kunnen Leerlij-
nenLabs in het vmbo 1 en 2 worden opgezet om 
die aansluiting te verbeteren.

Groepsdocenten en cultuureducatie
Door de opzet van doorgaande leerlijnen krijgt 
het hele lerarenteam een taak in cultuureduca-
tie. Dat kan zijn door de toename van kunste-
naars die met kinderen in de school werken 
of door de begeleiding van de klas tijdens 
bezoeken aan instellingen buiten de school. Ook 
de co-teaching die onderdeel is van de muziek-
faciliteiten binnen het Basispakket vraagt om 
de inzet van groepsleerkrachten. Draagvlak 
voor cultuureducatie bij groepsdocenten en 
kennis en inzicht in de competenties binnen 
cultuureducatie zijn daarbij van belang. Mocca 
richt zich daarom met een aantal activiteiten 
waaronder met Mocca naar Cultuur specifiek op 
de groepsdocenten.

Aansluiting vmbo en ‘Basispakketleerlingen’ 
Mocca verkende in 2015 in hoeverre het vmbo in Amsterdam is voorbe-
reid op de instroom in 2017 van leerlingen uit het primair onderwijs die 
hebben geprofiteerd van het Basispakket, en waar kansen liggen om de 
aansluiting te verbeteren.

Techniek
In het kader van het Masterplan Techniek Amsterdam worden momenteel 
in het primair onderwijs combinatieleerlijnen met techniek ontwikkeld, 
zoals beeldend en techniek. Het vmbo ontwikkelt intersectorale toe-
komstbestendige beroepsprogramma’s waarin wetenschap, creativiteit, 
technologische toepassingen en ondernemerschap worden gebundeld. 
Deze programma’s bieden kansen voor meer aandacht kunst en cultuur 
in het vmbo en het aansluiten op- en voortzetten van de leerlijnen uit 
het primair onderwijs. 

Vakbekwaamheid vergroten
In de huidige situatie wordt in het vmbo cultuuronderwijs veelal op de 
klassieke manier gegeven, en is het minder gericht op de door de over-
heid geformuleerde lesdoelen: actief muziek maken, het presenteren, 
het opdoen van basiskennis over de kunstdiscipline, verslaglegging 
en reflectie. Er moet een plan worden ontwikkeld dat voorziet in het 
vergroten van de vakbekwaamheid in het vmbo ten aanzien van cultuur-
onderwijs. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de in de afgelopen 
jaren opgedane kennis en ervaring met het ontwikkelen van doorgaande 
leerlijnen in het primair onderwijs in het kader van het Basispakket 
Kunst- en Cultuureducatie. Zo’n plan kan ook mogelijkheden bieden voor 
de aanbieders van cultuuraanbod speciaal voor het vmbo.
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Kerndomein Taal en Cultuur 
Het Platform adviseert om tot een samen-
hangend kerncurriculum te komen, met 
daarnaast ruimte voor verdieping en verbreding 
op basis van de keuze van de school. Taal en 
Cultuur vormt één van de drie interdisciplinaire 
kerndomeinen in het kerncurriculum. Daarmee 
wordt cultuureducatie nadrukkelijk gepositio-
neerd als onderdeel van het onderwijs. In het 
kerndomein Taal en Cultuur komt cultuur en 
dus cultuureducatie meer aan bod dan taal. In 
dit domein gaat het om de rol en de beteke-
nis van cultuur in de samenleving. Leerlingen 
krijgen inzicht in hun eigen cultuur en hoe die 
tot uitdrukking komt in taal en kunst. Leerlin-
gen maken kennis met kunstzinnige elementen 
zoals literatuur, muziek, cultureel erfgoed, 
theater en beeldende kunst en leren hierop te 
reflecteren en er (vanuit eigen verbeelding) aan 
bij te dragen. Ook leren ze over cultuuruitingen 
in andere landen en kennismaking met religie.

 

Cultuureducatie en ‘Ons onderwijs 2032’
Het rapport Ons onderwijs 2032 gepubliceerd door de commissie Plat-
form Onderwijs 2032, is een visie op de kennis en de vaardigheden die 
leerlingen moeten opdoen met het oog op (toekomstige) ontwikkelingen 
in de samenleving. De kernwoorden van het rapport zijn Aardig, Vaardig 
en Waardig. Onderwijs begeleidt leerlingen in hun ontwikkeling tot zelf-
standige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf 
en voor hun omgeving. Onderwijs in Nederland heeft 3 hoofddoelen: 
persoonsvorming, kennisontwikkeling en maatschappelijke vorming. 
In het huidige onderwijs lijkt minder aandacht voor persoonsvorming te 
zijn. Maar ze zijn alle drie even belangrijk. 

Cultuureducatie vast onderdeel en herijking kerndoelen
Cultuureducatie wordt vast onderdeel in het kerncurriculum van basis- 
en voortgezet onderwijs en dat geeft de de mogelijkheid tot verbreding 
en verdieping op een of meer disciplines. Het kerncurriculum schept 
een basis voor een samenhangend onderwijsaanbod. Versterking van 
de doorlopende leerlijn en niveaudifferentiatie zijn aandachtspunten 
voor de uitwerking van het kerncurriculum. Een andere onderwijsinhoud 
vraagt om herijking van kerndoelen en eindtermen. De bestaande kern-
doelen geven leraren te weinig richting en houvast. Het Platform wil een 
afgebakend, wettelijk verankerd kerncurriculum en een keuzedeel dat 
past bij de school en de leerling. 
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voor de reguliere activiteiten van Mocca. De 
tweede budgettoevoeging hangt samen met de 
coördinatie van de inzet van disciplinedeskundi-
gen voor het basisonderwijs als onderdeel van 
het gemeentelijke Basispakket Kunst- en Cul-
tuureducatie. De gemeente kent voor de des-
kundigen 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 vrijge-
maakt budget van 400.000 euro, te besteden 
over een periode van vier jaar. Ook dit budget 
is geoormerkt voor een aantal specifieke pro-
jecten en is niet bestemd voor de reguliere ac-
tiviteiten van Mocca. Een vierde toevoeging is 
het budget voor het vervoer met de Cultuurbus 
en de Cultuurboot dat de gemeente aan het ba-
sisonderwijs biedt. Mocca draagt zorg voor de 
uitvoering van en informatie over dit vervoer en 
zorgt voor de financiële en administratieve en 
inhoudelijke afhandeling. Het vervoersbudget 
wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. 
Naast kantoorapparatuur en kantoorinrichting 
heeft Mocca geen eigen roerende en onroeren-
de goederen. In het financieel jaarverslag staat 
een uitgebreide toelichting op de financiën. 

Personeel 
Het personeelsbestand is iets toegenomen met 0,5 fte tot 13 fte. Er was 
in 2014 een toename van 1,5 als een gevolg van vier activiteiten die na 
indiening van de meerjarenbegroting als taak bij Mocca zijn neergelegd. 
Deze activiteiten brengen een toename in de werkdruk met zich mee, 
vooral in de financiële en projectmatige administratie. Voor de uitvoe-
ring van een aantal tijdelijke taken zijn tijdelijke contracten aangegaan, 
andere werkzaamheden zijn tijdelijk over het bestaande team herver-
deeld. Voor met Mocca naar Cultuur en betere inzet van social media 
zijn twee tijdelijke werknemers in deeltijd aangetrokken. Voor een van 
de tijdelijke werknemers geldt loonkostensubsidie van de Dienst Werk 
en Inkomen. Het ziekteverzuim is iets toegenomen door ziekte van 2 
werknemers.
 
Financieel overzicht
Mocca is financieel gezond. Het financieel beheer is in professionele 
handen en is conform de in de culturele sector gebruikelijke systema-
tiek. 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 en de grotere administratieve last 
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 verantwoor-
ding 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 be-
groting toegevoegd. Het grootste deel van dit bedrag is rechtstreeks te 
besteden door Aslan, het Leerorkest en de basisscholen en niet bestemd 
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B i j l a g e

M  CCA
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A m s t e r d a m s e  k u n s t i n s t e l l i n g e n  o v e r  d e  

Innovatieagenda Cultuureducatie
Tijdens de in april 2015 door Mocca georganiseerde Maand van de Cultuureducatie hebben beleids-

makers, cultuureducatie partijen en onderwijsprofessionals een Innovatieagenda Cultuureducatie opge-

steld. Mocca vroeg in de zomer van 2015 een aantal vertegenwoordigers uit het culturele veld  

wat zij van de agenda vinden. 

Er zijn gesprekken gevoerd met het Van Gogh Museum, De Toneelmakerij, De PIT, Nationale Opera & Ballet, 

De Rode Loper op School, Het Amsterdams filmmenu, Muziekgebouw aan ’t IJ, Het Stedelijk Museum, Het 

Rijksmuseum, De frisse blik, Stichting Jam, SEP, De Hermitage Amsterdam en Het Amsterdam Museum. 

In de gesprekken vroeg Mocca naar verbeterpunten voor het samenbrengen van cultuur en onderwijs en 

naar de rol die Mocca daarin zou kunnen spelen. Mocca lichtte toe wat zij momenteel al doet en waar zij 

mogelijkheden ziet voor meer samenwerking met het culturele veld. Het werken voor alle kunstdisciplines, 

het Basispakket, de disciplinedeskundigen, het helpen bij het maken van een keuze uit het aanbod, subsidies, 

de MoccaAcademie en de Cultuurbus zijn besproken. De gesprekspartners is gevraagd Mocca te betrekken 

bij overlegstructuren waarbij Mocca ook leerkrachten en interne cultuurcoördinatoren als gesprekspartners 

meeneemt. 

In deze samenvatting van de gesprekken met de organisaties zijn hun reacties en suggesties opgenomen. 

De vier hoofdpunten van de Innovatieagenda:

• faciliteren van docenten

• ontschotten van kunstdisciplines en schoolvakken 

• samenwerking tussen onderwijs en cultuur 

• opnemen van het voortgezet onderwijs in het cultuureducatiebeleid
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Het faciliteren van docenten

De culturele sector zet als tegenprestatie voor de inzet van het onderwijsveld de deuren open 

voor kennisdeling en samenwerking met scholen. Een eigen cultuurkaart voor leerkrachten 

zou in een behoefte voorzien. Tijd, geld, kennis en steun van het schoolbestuur zijn nodig om 

cultuureducatie teamgericht in te vullen. 

Reacties en suggesties culturele partners

De Rode Loper op School suggereert om iedere school twee gratis cultuurpassen te geven, om de (geringe) 

belangstelling van groepsleerkrachten voor cultuur te prikkelen. Daarnaast zouden ICC’ers meer taakuren 

moeten krijgen. Ook het Van Gogh Museum juicht een cultuurpas toe, maar het is aan de politiek om docen-

ten te faciliteren en geen taak voor musea. Groepsdocenten zouden eigen expertise moeten ontwikkelen. 

Het Van Gogh Museum hecht aan persoonlijk contact met scholen in en om Amsterdam, gratis toegang voor 

docenten geeft die mogelijkheid niet. Dit onderschrijven meer gesprekspartners.

Het Muziekgebouw aan ’t IJ wijst op het grote aanbod in de stad, waardoor leerkrachten vaak niet weten wat 

zij willen. De gemeente zou bezoeken aan muziekinstellingen in het Basispakket moeten opnemen. Bij thea-

tergezelschap de Toneelmakerij mogen ICC’ers (op aanvraag) gratis naar voorstellingen. Persoonlijk contact 

met scholen is erg belangrijk. De Toneelmakerij staat open voor het idee groepsdocenten bij de lessen van de 

vakdocent theater aanwezig te laten zijn, opdat die er zelf van kunnen leren. Zij wil maatwerk leveren, mits 

de scholen een langdurige samenwerking willen aangaan. Nationale Opera & Ballet vindt een eigen cultuur-

kaart lastig. Eerder waren er previews en docentenmiddagen, die niet altijd goed werden bezocht. Wel zijn 

er vrijkaarten beschikbaar voor de generale repetities van voorstellingen. Nationale Opera & Ballet wijst op 

het belang van bijscholing en op de taak van pabo’s daarin. Behalve dat leerkrachten zich creatief moeten 

ontplooien, zouden zij ook meer kennis moeten verwerven. 

Het Amsterdams Filmmenu is erin geslaagd een aantal leerkrachten aan zich te koppelen, vooral van scholen 

die al interesse hadden. Schoolbesturen zouden media-educatie moeten opnemen in hun beleidsplan. Het 

Stedelijk Museum stelt zich de vraag hoe lessen in het kader van de leerlijnen en raamleerplannen beter 

kunnen beklijven. Met zes Amsterdamse docenten heeft het Stedelijk Museum een klankbordgroep opgericht. 

Mocca heeft daaraan meegewerkt. De docenten vroegen om voorbereidingslessen op een museumbezoek. 

Die lessen worden nu gemaakt. Daarnaast wil het Stedelijk Museum veel meer online aanbieden, bijvoorbeeld 

films voor docenten en leerlingen. Dit museum werkt samen met pabo Utrecht. 

Het Rijksmuseum heeft bij de heropening tweeduizend ‘onderwijspassen’ weggegeven en organiseert veel 

voor leerkrachten. Daarnaast verzorgt het Rijksmuseum nascholingsbijeenkomsten. Daarvoor moet overi-

gens wel worden betaald, maar het museum probeert de prijs laag te houden. Verder werkt ook het Rijksmu-

seum met klankbordgroepen. De frisse blik denkt, naar aanleiding van verzoeken om teamtrainingen, aan het 

geven van Inspiratietrainingen voor groepsleerkrachten. Met de Kunstschooldag van Stichting Jam komen 

leerkrachten volgens hen vaak voor het eerst bij een aantal instellingen. 

Volgens de Hermitage Amsterdam werpen ook de cursussen van Mocca vruchten af. Elke les van de ICC-

cursus wordt door Mocca bij een andere culturele instelling gegeven. 20 procent van de nieuwe scholen 

die een relatie met de Hermitage aangaat komt van ICC’ers die daar een les hebben gevolgd. De Hermitage 

Amsterdam suggereert om een speciale onderwijsdag of een speciale dag voor leerkrachten te organiseren. 

Als Mocca een bijeenkomst zou organiseren die vergelijkbaar is met de ABN AMRO Uitmarkt Business Dag, 

waarin deelnemers onder meer de gelegenheid krijgen om te speeddaten, zou de Hermitage Amsterdam 
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daaraan zeker meedoen. Het Amsterdam Museum neemt in zijn beleid graag suggesties van het veld mee. 

Groepskrachten krijgen gratis toegang, hoewel zij er weinig gebruik van maken. Het Van Gogh Museum zou 

een cultuurpas toejuichen: ontwikkelen van eigen expertise van groepsdocenten, dáár moet je op inzetten. 

Geef groepsdocenten de kennis en handvaten. Voorheen kregen de personen uit de klankbordgroepen gratis 

entree, maar die kwamen niet zo vaak. Bijna alle instellingen wijzen op de pabo als belangrijke partij die in 

ieder geval de nieuwe docenten kennis van cultuur kan bijbrengen. Mocca vertelt over haar activiteiten voor 

de minor cultuureducatie en de nieuw opgezette leergang Cultuurbegeleider met de pabo.

Ontschotting van kunstdisciplines en schoolvakken 

De scholen zoeken mogelijkheden om verschillende kunst- en cognitieve vakken inhoudelijk met elkaar te 

verbinden in een leerlijn en verschuiven hun focus richting interdisciplinaire cultuureducatie. 

De Rode Loper op School werkt multidisciplinair, deze organisatie combineert bijvoorbeeld beeldend met 

techniek. Volgens De Rode Loper op school koppelen scholen cultuureducatie veel aan thema’s en ook aan de 

Boekenweek. ICC’ers waarderen het dat De Rode Loper op School een multidisciplinair aanbod heeft. Het  

Van Gogh Museum wijst scholen erop dat kunst overal voor kan worden ingezet, zo kan zij bijvoorbeeld wor-

den verbonden met de Franse taal. Het van Gogh Museum wil nu modulair online themalessen inzetten die 

verschillende vakken bestrijken, en denkt aan een het organiseren van een themaweek in de toekomst.  Dit 

museum wil graag langdurig samenwerken met Amsterdamse scholen. 

Theatergezelschap de Toneelmakerij wijst erop dat theater altijd meerdere disciplines omvat, maar scho-

len realiseren zich dat niet. Nationale Opera & Ballet wijst erop dat het goed is om relaties te leggen met 

andere vakken. Opera kan worden verbonden met taal, dans en beweging en leent zich goed voor lessen 

in een brede (maatschappelijke) context. Het Amsterdams Filmmenu wijst erop dat in film en media al veel 

verschillende vakken worden geïntegreerd. In het proces komen veel zaken aan de orde, maar leerkrachten 

weten nog niet altijd hoe zij daarmee moeten omgaan. Het Amsterdams Filmmenu zal proberen daarover te 

communiceren met scholen. 

Het Stedelijk Museum wijst op zijn Walkietalkieproject dat aan het vak Nederlands zou kunnen worden gekop-

peld. Het Rijksmuseum merkt niet rechtstreeks dat scholen multidisciplinair werken. Veel scholen komen 

voor de Gouden Eeuw. Drama en muziek worden er op een natuurlijke wijze geïntegreerd. In de Gouden Eeuw 

worden verschillende competenties en disciplines aangeroerd: beeldend, drama, muziek, geschiedenis. Het 

is ‘vakvervangend onderwijs’. Voorts worden in de Teekenschool nieuwe multidisciplinaire projecten ontwik-

keld, in samenwerking met de Muziekschool Amsterdam.  

De frisse blik werkt al multidisciplinair en zoekt verbinding met organisaties als het IDFA waarmee het 

workshops aanbiedt. Ook is een project ontwikkeld over water en de watersnoodramp. Stichting Educatieve 

Projecten, SEP, is van mening dat één discipline per uur in de verschillende disciplines niet werkt. Voor 

kunstvakken willen de scholen multidisciplinaire of vakoverstijgende leerlijnen. Daarin kunnen volgens SEP 

de disciplinedeskundigen van Mocca worden ingeschakeld. Organisaties staan flexibel tegenover de scholen, 

zo past Muziekschool Amsterdam zich veelal aan aan de thema’s en blokken van de scholen. De Hermitage 

Amsterdam werkt al met veel disciplines. Hoewel de Hermitage luistert naar geluiden uit het veld is zij meer 

aanbod- dan vraaggestuurd. Zij gelooft sterk in wat zij aanbiedt aan kinderen. Het Amsterdam Museum wil 

voor scholen graag een geïntegreerde, vakoverstijgende en multidisciplinaire insteek, bijvoorbeeld burger-

schap. Om die te realiseren wil het museum graag hulp hebben. 
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Samenwerking tussen onderwijs en cultuur

Scholen en culturele instellingen moeten samen een (multidisciplinair) curriculum op 

maat ontwikkelen. Als het culturele veld zich organiseert kan met een interdisciplinair 

aanbod beter met scholen worden samengewerkt. 

De Toneelmakerij, het Van Gogh Museum en een aantal andere instellingen geven aan dat maatwerk mogelijk 

is als een school een langere relatie met hen aan wil gaan.

De Rode Loper op School wil zowel naar scholen als culturele instellingen de lijnen kort houden. Door hun 

jarenlange relatie met De Rode Loper op School weten scholen dat ook. Het Van Gogh Museum wijst erop 

dat het aan de landelijke politiek is om de opleiding voor cultuurbegeleider aantrekkelijker te maken voor 

studenten aan de pabo’s. Het Muziekgebouw aan ’t IJ wijst erop dat zijn aanbod soms niet kan worden veran-

derd. Wel maakt het Muziekgebouw allianties met andere muziekinstellingen; eens in de twee weken komen 

educatiemedewerkers samen in de Muziekeducatie Alliantie Amsterdam. Theatergezelschap de Toneelmakerij 

wijst erop dat het voor de pabo’s moeilijk zal blijven om toekomstige groepsdocenten voldoende toe te rus-

ten om les te geven in cultuur, omdat cultuureducatie maar een klein onderdeel is van het totale curriculum 

van de pabo’s. Nationale Opera & Ballet vindt dat de culturele instellingen meer zouden moeten samenwer-

ken. Hierbij zouden zij zich moeten afvragen hoe zij hun aanbod neerleggen bij de scholen, zodat scholen er 

niet door overdonderd worden. 

Verder vindt Nationale Opera & Ballet dat er een dialoog zou moeten zijn tussen scholen en de Amsterdamse 

Muziekeducatie Alliantie. Het Amsterdams Filmmenu heeft al klankbordgroepen voor het primair en het 

voortgezet onderwijs. De klankbordgroep voor het voortgezet onderwijs is makkelijker te organiseren dan 

die voor het primair onderwijs. Het Amsterdams Filmmenu werkt samen met Cinedans en overweegt hoe het 

met andere partijen en met vertegenwoordigers van andere disciplines vakoverstijgend kan werken. 

Het Stedelijk Museum richt zich in zijn aanbod weliswaar op de scholen afzonderlijk, maar ervaart dat scho-

len vaak geen duidelijke vraag hebben, waarschijnlijk omdat de leerkrachten onvoldoende op de hoogte zijn 

van de mogelijkheden van het museum. Leerkrachten zouden hun kennis van moderne kunst nog wel kunnen 

vergroten. Het Stedelijk Museum wijst op de nascholingsworkshop over kunst kijken van de Museumpleinmu-

sea. De frisse blik wijst op een speciaal project voor vreedzame scholen, die hij benadert met de vraag om 

deel te nemen aan een LeerlijnenLab. Voor docenten heeft De frisse blik een elektronische leeromgeving, 

waar zij opdrachten kunnen vinden voor hun leerlingen. 

De frisse blik ziet graag dat Mocca met een plek op haar website komt waarop instellingen ook inspiratie 

en teamworkshops kunnen tonen. Stichting Jam wil op de hoogte worden gehouden van nieuwe projecten 

en vraagt om scholen te wijzen op het gebruik van Voucherbeheer voor de Kunstschooldag. Bij het indelen 

van scholen bij de bezoeken op de twee dagen van de Kunstschooldag(en) overlegt Stichting Jam altijd met 

school of ze al eerder bij instellingen zijn geweest en passen het programma daarbij aan. Het Amsterdam 

Museum zet voor elk project een klankbordgroep op, maar door het grote aanbod worden scholen over-

vraagd door instellingen. Voornamelijk vakleerkrachten, bijvoorbeeld van scholen in de buurt zoals openbare 

basisschool De Burght, participeren. Het Amsterdam Museum hecht aan een duidelijke vraag van de scholen. 

Organisaties zoals Mocca kunnen daarin een rol spelen. Het voorstel om Mocca bij de overlegstructuren van 

het culturele veld te betrekken is bij iedereen neergelegd, net als het voorstel dat Mocca daarbij ICC’ers en 

vakdocenten uitnodigt. 
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Cultuureducatie in het voortgezet onderwijs

Er is behoefte aan een doorlopende leerlijn van het begin van het primair onderwijs 

tot aan het einde van het voortgezet onderwijs, waardoor leerlingen met alle facetten 

van cultuureducatie in aanraking komen en kennis en een portfolio cultuureducatie  

opbouwen.

De Rode Loper op School werkt niet voor het voortgezet onderwijs, maar vindt cultuureducatie voor het 

voortgezet onderwijs wel belangrijk. Het Van Gogh Museum doet al veel voor het voortgezet onderwijs, het 

is de eerste doelgroep voor nieuwe tentoonstellingen. Dit museum benadert het voortgezet onderwijs nu 

met een folder, maar zint op een actievere wervingsmethode. In een project voor kleinere groepen krijgen 

leerlingen de gelegenheid om achter de schermen te kijken. Met vmbo-leerlingen kan het museum minder 

diep ingaan op de inhoud. Het lesmateriaal van het museum is modulair, een docent kan het uitbreiden zover 

hij wil. Theatergezelschap de Toneelmakerij werkt veel in het voortgezet onderwijs. Voor het vmbo heeft het 

een klassenvoorstelling waarbij twee acteurs in de klas een voorstelling spelen. De Toneelmakerij wil graag 

bovenbouwleerlingen naar de avondvoorstellingen trekken. Het Muziekgebouw aan ’t IJ heeft veel contact 

met het voortgezet onderwijs, en vindt het belangrijk dat duidelijk is wat kinderen eerder aan cultuuredu-

catie hebben gehad voordat zij in het voortgezet onderwijs komen. De voorstellingen van Nationale Opera 

& Ballet sluiten vooral aan bij het voortgezet onderwijs en zijn minder geschikt voor het primair onderwijs. 

Voor het vmbo zijn rondleidingen in het decoratelier. Een probleem is het niveauverschil tussen de vmbo’s, 

waardoor het soms moeilijk is om een bij de leerlingen passende ingang te vinden. Het Amsterdams Film-

menu wijst op het aanbod van Bekijk ‘t, die zich speciaal richt op cultuureducatie in het vmbo. 

Het Stedelijk Museum bespreekt succesvolle tentoonstellingen voor het voortgezet onderwijs, Dumas en Ma-

tisse. Leerkrachten krijgen voorafgaand aan zulke tentoonstellingen previews aan de hand waarvan ze een 

museumbezoek kunnen voorbereiden. Leerkrachten in het voortgezet onderwijs zijn gemakkelijk te bereiken. 

Voor de eindexamenklassen is er een speciaal programma. Het Stedelijk Museum wil van Mocca graag weten 

welke scholen een leerlijn beeldend hebben. Bij die scholen kan het Stedelijk Museum dan vraaggericht wer-

ken. Het Rijksmuseum heeft, naast de programma’s voor havo en vwo, aparte programma’s voor het vmbo, 

omdat leerlingen in het vmbo een andere spanningsboog hebben. De Hermitage Amsterdam hecht veel be-

lang aan projecten voor het vmbo, waarvoor zij al netwerk- en focusbijeenkomsten organiseert. In het kader 

van de tentoonstelling over Peter de Grote heeft dit museum een apart project gemaakt over vakmanschap

De Hermitage Amsterdam stelt voor om docenten handreikingen te geven die specifiek aansluiten op hun 

vak, bijvoorbeeld de mogelijkheid voor een docent Frans om via een website bij het vak aansluitend cultureel 

aanbod te vinden. 
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