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Mocca heeft in Amsterdam een unieke 
rol: de mensen van Mocca geven advies-
op-maat en begeleiden scholen en cultu-
rele instellingen bij de inhoudelijke op-
zet en uitvoering van cultuuronderwijs. 
Mocca verbindt kinderen en cultuur. Dat 
betekent heel praktisch dat individuele 
scholen, kunstenaars en kunstinstellin-
gen worden samengebracht, waardoor 
kinderen dans, muziek, theater, beeldend 
onderwijs, erfgoed, letteren, media en 
alle andere kunstvormen kunnen bele-
ven.
De Cultuurbus en Cultuurboot van Moc-
ca vervoerden het afgelopen jaar 52456 
leerlingen en 8646 begeleiders naar be-
zoeken aan podia, musea en andere cul-
turele instellingen.
Mocca is namens de gemeente uitvoer-
der van landelijke regeling Cultuuredu-
catie met Kwaliteit. Dankzij die regeling 
en de extra faciliteiten van de gemeente 
Amsterdam namen in 4 jaar tijd 156 scho-
len deel aan CmK-leerlijnenlabs met ruim 
100 culturele partners.

Dit jaar zijn 1412 schoolbezoeken afge-
legd aan 213 scholen, door 5 adviseurs. 
247 scholen hebben per eind 2017 één 
leerlijn in ontwikkeling, 204 scholen twee 
leerlijnen en 53 scholen werken aan drie 
leerlijnen. 15 scholen werken aan vier 
leerlijnen. 

In 2017 zorgde de Cultuurbus en Cultuur-
boot voor 52456 bezoeken door basis-
scholieren en 8646 begeleiders aan 65 
musea, podia en voorstellingen. In het 
afgelopen jaar is het bezoek aan theater 
en podia gestegen van 373 ritten naar 
570 ritten. Erfgoedinstellingen en musea 
ontvingen 1211 ritten. 

Er hebben zich in totaal 51 nieuwe in-
stellingen aangemeld op de cultuurda-
tabase van de Mocca-website. Het aantal 
instellingen steeg hierdoor van 745 naar 
796. Het aantal projecten in de database 
steeg van 2813 naar 2892.

15 Dans- en theaterinstellingen voeren 
met Mocca gesprekken over alliantie- 
vorming, met de Stadsschouwburg als 
coördinerende instelling. Het Amsterdam 
Museum vervult die rol voor alliantie-vor-
ming met een aantal erfgoedinstellingen. 
De MoccaAcademie organiseerde in to-
taal 26 bijeenkomsten, trainingen en 
cursussen voor het basis- en voortgezet 
onderwijs met ruim 1052 bezoekers. Door 
Met Mocca naar Cultuur bezochten 300 
leerkrachten en schooldirecteuren cul-
turele evenementen. De Maand van de 
Cultuureducatie had vijf bijeenkomsten, 
waaronder het congres De Diversiteit 
van Kunst en de Staat van Cultuuredu-
catie. 26 cursisten namen deel aan twee 
ICC-cursussen. 

Het aantal bezoeken aan de Mocca-web-
site ging van 15323 naar 55132, het aantal 
unieke bezoekers van 14914 naar 41867. 
Facebook had 1097 vind ik leuks en 1106 
volgers, Twitter had 2451 volgers en 1173 
posts.

Peggy Brandon
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In 2007 deed Anne Bamford voor UNESO wereldwijd onder-
zoek naar de praktijk van het cultuuronderwijs. Haar oordeel 
over Amsterdam: het is goed, maar een aantal zaken kunnen 
beter. De politiek heeft daar direct met grote inzet op gerea-
geerd. Er kwam gratis muziekles en er kwam extra geld, voor 
scholen, kunstenaars, podia en musea, en ook voor gedegen 
en inhoudelijke ondersteuning door Mocca. 

Tien jaar later stelt Paul Collard, een internationaal expert 
op het gebied van creatief onderwijs: Amsterdam is koploper, 
ook internationaal.

Mocca stelt zich als taak om dat koploperschap te besten-
digen en er verder invulling aan te geven. Dat Amsterdam 
koploper is, brengt ook met zich mee dat het alle kinderen 
alle kunstdisciplines moet aanreiken, ongeacht hun kleur of 
etniciteit. Het gaat over identiteit en herkenning, over verbin-
ding en over het kennen van jezelf en anderen, en dat is goed 
voor de toekomst van deze lieve stad. 
Sinds haar start in 2005 heeft Mocca de taak om cultuuredu-
catie een vaste plaats te geven in het onderwijsprogramma 
van Amsterdamse scholen. Dit in opdracht van het gemeen-
tebestuur. Mocca heeft daarmee een scharnierfunctie op 
het snijvlak van cultuur en onderwijs. Zij blijft daarbij niet op 
afstand, maar zoekt steeds de verbinding met zowel scholen 
als culturele instellingen en met het maatschappelijk veld. De 
teamleden van Mocca bouwen een netwerk op in de scholen, 
maar ook tussen de scholen en het culturele veld. 

Mocca staat landelijk, en steeds meer ook internationaal, 
bekend als een organisatie die innovatieve praktijken ont-
wikkelt, en die in een breed veld handreikingen biedt om 
cultuur nog meer te verankeren in het schoolprogramma. Een 
brede taak, die verder gaat dan alleen cultuureducatie. Ook 
burgerschap en tweedeling in de stad komen aan de orde, en 
vraagstukken over diversiteit, culturele identiteit en positio-
nering van culturele instellingen.

In het voorjaar van 2017 zijn de laatste projecten in het kader 
van de Motie Van Roemburg uitgevoerd. Met de incidentele 
subsidie voor deze projecten zijn in vier jaar tijd honderden 
ouders en kinderen bereikt. Er zijn duurzame projecten over 
kunstbeschouwing en erfgoed in de openbare ruimte gereali-
seerd, en er zijn pilots en leergangen tot stand gebracht voor 
deskundigheidsbevordering van leerkrachten, voor pabo’s en 
voor kunstvakstudenten en culturele instellingen.

Eind 2017 bestond het Basispakket vier jaar. Van de 251 
basisscholen in zowel het regulier als het speciaal onderwijs 
hebben 208 scholen twee leerlijnen. Dat is ruim 80% van de 
basisscholen, waarmee het streefgetal is gehaald. Het aantal 
scholen met één leerlijn overtreft de verwachtingen. Meer 
dan 95% van de scholen heeft één leerlijn in een kunstrich-
ting, het merendeel in muziek.
Voor het voortgezet onderwijs is een aparte adviseur aange-
trokken. De eerste resultaten zijn zichtbaar: veertien scholen 
in het vmbo zijn gestart met een leerlijnenlab en beleidsvor-
ming voor cultuureducatie.

Bestuursverslag
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Als penvoerder voor de subsidieregeling Cultuureducatie met 
Kwaliteit (CmK) is Mocca verantwoordelijk voor het aanvragen 
en afhandelen van de subsidie die via scholen naar het cultu-
rele veld stroomt. De afgelopen vier jaar was dat een bedrag 
van circa 2,4 miljoen euro. Mocca heeft alle offertes, facturen 
en evaluaties gedegen en transparant afgehandeld. 

De prestatieafspraken voor de regeling Cultuureducatie 
met Kwaliteit zijn ruimschoots gehaald. Met het Fonds was 
overeengekomen dat er 120 scholen zouden meedoen aan 
CmK-leerlijnenlabs. Het waren er 156. 

In 2017, het eerste jaar van de nieuwe kunstenplanperiode, 
gaf dit een na-ijleffect. Het grote aantal LeerlijnenLabs zorgde 
voor een impuls in cultuureducatie en droeg eraan bij dat het 
aantal scholen met twee leerlijnen steeg naar 80%.

Maar CmK bracht de stad meer. De pilot voor scholen in het 
speciaal onderwijs kreeg landelijke uitstraling en droeg mede 
bij aan een nieuwe landelijke regeling van het Fonds voor Cul-
tuurparticipatie voor deze scholen. En de keuze om scholen 
en culturele instellingen samen te laten werken in een lab gaf 
kinderen in de school een extra impuls om zich creatief te 
ontwikkelen.

Ook de komende periode is in Amsterdam jaarlijks ruim 
800.000 euro extra beschikbaar voor cultuureducatie via 
CmK. Met Mocca als penvoerder namens de gemeente. De 
subsidiegelden van CmK bieden ruimte voor de verbinding 
tussen po en vo, voor aandacht aan buitenschoolse cultuure-
ducatie, voor alliantievorming in het culturele veld en voor 
versterking van de samenwerking tussen de pabo en het 
kunstvakonderwijs. Deze samenwerking heeft in 2017 vorm 
gekregen in een bijzondere co-teachingpilot van 24 studenten 
van de kunstopleidingen en de pabo. Deze pilot wordt in 2018 
voorgezet.

In 2017 heeft Mocca meer activiteiten ontplooid met grote 
culturele instellingen. Erfgoedinstellingen hebben een geza-
menlijk loket opgezet, in nauwe samenwerking met Mocca. 
De dans- en theaterinstellingen overleggen op regelmatige 
basis in een nieuwe samenstelling en hebben een coördinator 
aangesteld om dat overleg optimaal te laten verlopen. Wel 
zijn scholing, welzijn, samenhang en werkplezier van het team 
een punt van zorg. 

Vooruitblik 2018/2019 
Voor de toekomst van deze lieve stad

Het culturele veld en het onderwijs hebben door de eerste 
vier jaar waarin de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 
wordt uitgevoerd, van 2013 tot begin 2017, de mogelijkheid ge-
kregen om samen leerlijnen voor cultuureducatie te ontwik-
kelen. De gemeente Amsterdam heeft Mocca voor 2017-2020 
opgedragen om die samenwerking uit te breiden. Erfgoedin-
stellingen en instellingen voor dans en theater zijn inmiddels 
nieuwe allianties gestart. Met een fi nanciële impuls van CmK 
krijgen deze allianties in 2019 een dusdanige slagkracht dat ze 
hun activiteiten kunnen afstemmen met scholen. Zo ontstaat 
er een platform waar instellingen en scholen met elkaar kun-
nen overleggen, kwaliteitsvragen kunnen stellen en instellin-
gen hun aanbod op scholen kunnen afstemmen. 
In opdracht van de gemeente heeft onderzoeksbureau 
DSP het Basispakket geëvalueerd. Zowel de scholen als het 
culturele veld zijn tevreden over de uitvoering en de onder-
steuning ervan. 
Scholen waarderen het Basispakket met een cijfer 8 en zijn 
tevreden tot zeer tevreden over de activiteiten en de advie-
zen van Mocca. 

Bestuursverslag
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Het rapport noemt ook een aantal punten waaraan Mocca 
en andere culturele partners in de stad aandacht moeten 
geven, zoals onafhankelijke monitoring en de belangrijke rol 
van schoolbesturen. In de volgende fase van het Basispak-
ket voor Kunst- en Cultuureducatie is de adviesfunctie van 
schoolbesturen daarom een belangrijk aandachtspunt. De 
MoccaAcademie ondersteunt schoolbesturen in die functie 
door het organiseren van teamdagen en door handreikingen 
voor beleidsvorming te bieden.

De Kwaliteitsraad voor Kunst- en Cultuureducatie, die als 
onafhankelijke partij de voortgang van het Basispakket 
monitort, leverde begin 2018 ook een eindrapportage over 
vier jaar Basispakket. Ook uit dit rapport heeft Mocca aan-
dachtspunten overgenomen om haar activiteiten verder aan 
te scherpen.

Wel zijn er grenzen aan het werk dat het Moccateam kan 
verzetten. Mocca legt de nadruk op het behalen van de pres-
tatieafspraken die het penvoerderschap van Cultuureducatie 
met Kwaliteit met zich meebrengt en op de taken binnen de 
opdracht in deze Kunstenplanperiode.

Daaronder vallen ook de vele bezoeken van leerlingen aan 
culturele instellingen. De doorstroom van het verkeer in 
de Amsterdamse binnenstad is een blijvende zorg voor het 
besloten vervoer van de Cultuurbus Amsterdam. Doordat de 
stad groeit en er nieuwe woningen en nieuwe scholen worden 
gebouwd, komen er meer leerlingen in het basis- en voortge-
zet onderwijs, wat direct gevolgen heeft voor de werkzaam-
heden van Mocca.

Op bestuurlijk niveau is cultuureducatie vanaf 2019 niet alleen 
een onderwerp dat aan de orde komt bij cultuur, onderwijs 
en jeugd, maar ook bij diversiteit, woningbouw, stadsontwik-
keling, armoedebestrijding, werkgelegenheid en vervoer. Dat 
alles voor de toekomst van de volgende generatie in deze 
lieve stad.

De Raad van Toezicht hanteert de Governance Code Cultuur. 
In 2018 wordt door de leden een eigen Mocca Code opgesteld 
om zo voor een transparante en controleerbare uitvoering 
van de Governance te zorgen. Mocca is in 2019 verder omge-
vormd tot een kleine kernorganisatie van vaste medewerkers, 
die met wisselende externe deskundigen de advisering aan 
scholen, het culturele veld en andere stakeholders waarborgt. 

Risicoanalyse 
Voor de dekking van haar begroting is Mocca afhankelijk van 
subsidies. Die zijn gerelateerd aan de activiteiten en taken 
van de organisatie. De opdracht van Mocca is het adviseren 
en stimuleren van cultuuronderwijs in Amsterdam. Daarvoor 
brengt Mocca alle betrokken partijen van onderwijs en cul-
tuur samen. Daarnaast vervult zij, onder andere in opdracht 
van de gemeente, verschillende taken die gerelateerd zijn aan 
specifieke subsidieregelingen, onder meer de Cultuurbus en 
Cultuureducatie met Kwaliteit. 
Voor de periode 2017–2020 heeft de gemeente Amsterdam 
aan Mocca subsidie toegekend om haar taken uit te voeren. 
Naast de subsidiegelden investeert Mocca een deel van haar 
reserves in de werkzaamheden. Zoals beschreven in het be-
leidsplan 2017-2020 voert de organisatie in de komende jaren 
diverse aanpassingen en verbeteringen door, waaronder het 
terugbrengen van de vaste personeelsformatie. Het jaar 2017 
is een transitiejaar waarin het personeel met tweevijfde is 
afgenomen. Deze afslanking van het personeelsbestand en de 
afname van reserves leveren een risico op voor de liquiditeit 
en voor de continuïteit van de advisering en de activiteiten 
van Mocca.

Bestuursverslag
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Financiën
Het toegekende subsidiebedrag over de periode 2017-2020 is 
bestemd voor het continueren van de advisering en de activi-
teiten en voor de benodigde aanpassingen en verbeteringen. 

De subsidie is de afgelopen acht jaar op het zelfde niveau 
gebleven. De personeelskosten zijn echter fors toegenomen, 
doordat het personeel ouder wordt. Tegelijkertijd leidde 
de toename van het aantal taken en opdrachten en van de 
adviseringsvraag van scholen en culturele instellingen tot een 
behoefte aan deskundig extra personeel. Om de begroting 
vanaf 2018 sluitend te krijgen was 2017 een transitiejaar. Er 
was een taakstelling voor het laten afvloeien van personeel 
en een reserve voor frictiekosten. Op die reserve is geen 
beroep gedaan. Om de terugloop in formatie te dekken is het 
werk anders ingericht en zijn taken neergelegd bij tijdelijke, 
jonge medewerkers die flexibel konden worden ingezet. 
Resterende tekorten en eventuele frictiekosten worden vanaf 
2017 opgevangen door onttrekking aan de reserves. 

Het bedrag dat is opgenomen in de post ‘Cultuureducatie met 
Kwaliteit’ is bestemd voor de activiteitenlasten in het kader 
van Leerlijnen(Labs). Daarnaast worden in het kader van deze 
regeling diverse personele en materiële lasten ingezet. Jaar-
lijks worden deze lasten op basis van de werkelijke inzet er-
van aan de post ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ toegerekend. 
Mocca biedt het onderwijs en culturele instellingen gratis 
adviezen over cultuuronderwijs en inzicht in cultuureducatief 
aanbod. Voor het adviseren van partijen buiten Amsterdam 
en het geven van scholing buiten de stad vraagt zij wel een 
bepaald tarief, alsook voor een deel van het scholingsaanbod 
van de MoccaAcademie. Deze advisering en scholing zijn in 
2017 uitgebreid en zorgden voor extra eigen inkomsten.

Personeel
Sinds de start van Mocca is het personeelsbestand stabiel. De 
medewerkers die de scholen en het culturele veld adviseren, 
doen dat bijna allemaal vanaf het begin. De meeste medewer-
kers zijn in vaste dienst. De freelance disciplinedeskundigen, 
die voor de advisering circa 4,5 fte extra capaciteit leverden 
tijdens de eerste fase van het Basispakket, zijn eind 2016 al-
lemaal gestopt. Zij hadden hun taken voltooid en de subsidie 
werd beëindigd.
De opzet, communicatie en uitvoering van de vele bijeenkom-
sten en scholingsactiviteiten van de MoccaAcademie wordt 
uitgevoerd door tijdelijke krachten, stagiaires en freelance 
medewerkers. 
De hoogte van het subsidiebedrag voor 2017-2020 brengt met 
zich mee dat er op personeel moet worden bezuinigd. Het 
aantal fte van medewerkers met een aanstelling voor bepaal-
de en onbepaalde tijd is met 2,5 fte verminderd. In 2017 heeft 
Mocca afscheid genomen van drie adviseurs die al meer dan 
tien jaar bij de organisatie werkten. De kortlopende contrac-
ten van drie personen zijn niet verlengd. De veranderingen in 
het personeelsbestand geven ruimte voor nieuwe teamleden 
met een frisse blik op de werkzaamheden, die tijdelijk voor 
freelance opdrachten kunnen worden ingezet.

Bestuursverslag
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Culturele Diversiteit 
Een van de kernwaarden van het Amsterdamse cultuuronder-
wijs is dat daarin wordt gestreefd naar gelijke kansen voor 
iedereen. Ook voor Mocca is dat een kernwaarde. Landelijk 
geeft de Code culturele diversiteit richting aan gelijke behan-
deling en gelijke kansen. De Code biedt concrete handreikin-
gen om culturele diversiteit structureel in publiekgefinancier-
de culturele instellingen te verankeren. Hij is opgebouwd rond 
de onderwerpen programma, publiek, personeel en partners. 
In al haar activiteiten neemt Mocca deze onderwerpen mee. 
Zij werkt daarvoor samen met partners die zich specialise-
ren in wereldmuziek, cultuur en identiteit, en intercultureel 
onderwijs. Op de netwerkbijeenkomsten en de andere pro-
gramma’s die Mocca organiseert, zijn thema’s als diversiteit 
en inclusie steeds een natuurlijk onderdeel van de inhoud en 
uitvoering. Het personeelsbeleid van Mocca is gericht op een 
gedifferentieerde samenstelling in gender, diversiteit, leeftijd, 
achtergrond en ervaring, en het personeel is nadrukkelijk een 
afspiegeling van de hele stad.

Bestuursvorm 
Mocca is een stichting. In navolging van de statuten is er 
een bestuurder-directeur en een Raad van Toezicht (RvT). De 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze partijen 
zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. De RvT streeft 
naar een balans in leeftijd, geslacht, kennis en culturele 
achtergrond van de leden. Bovendien wordt van hen ver- 
wacht dat zij een netwerk hebben en deskundig zijn op een of 
meerdere werkterreinen van de stichting, en dat zij voor hun 
functioneren de Governance Code Cultuur hanteren. De RvT 
heeft affiniteit met de maatschappelijke taken en de opdracht 
van de stichting, een academisch denkniveau, kennis van en 
ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvormingsproces-
sen, strategisch inzicht, en financiële kennis. De RvT bestaat 
statutair uit ten minste drie leden. 

Peggy Brandon
directeur Mocca

Leden Raad van Toezicht in 2017
•  Dirk Houtgraaf, Hoofd kennisuitwisseling van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed               
•  Carlo Pedroli, Slow Fix, organisatie advies / Karavanserai 

Amsterdam                                                                
•  Norbert Smulders, Interim projectmanagement van  

vastgoedprojecten*
•  Vera Arents, Lid MT, Teamleider Montessori afdeling,  

Asvoschool
•   Elly Loman, rector Hyperion College
• Sewan Mumcuyan, directeur PRINS27

* De tweede termijn van twee leden eindigt per december 2017

Functioneren Raad van Toezicht 
Volgens de statuten worden de leden van de RvT voor drie 
jaar benoemd, en kunnen zij één keer voor een tweede 
periode van drie jaar worden herbenoemd. De auditcom-
missie bestaat uit een lid van de RvT. Deze persoon overlegt 
met de accountant en rapporteert aan de voorzitter en de 
andere leden. De RvT houdt toezicht op het functioneren van 
de bestuurder. Daarvoor spreekt een commissie van twee 
leden van de RvT een keer per jaar met de bestuurder over 
haar functioneren. Dit gesprek heeft in 2017 plaatsgevonden. 
Beide commissies hebben verslag uitgebracht aan de RvT. 
De bestuurder overlegt regelmatig met de voorzitter van de 
RvT over actuele ontwikkelingen. Minimaal drie maal per jaar 
vergaderen de RvT en de bestuurder aan de hand van een 
jaaragenda en bespreken zij actuele ontwikkelingen. In 2017 
heeft de RvT vier maal vergaderd en heeft zij een zelfevalua-
tie uitgevoerd. De RvT is geschoold door een toezichtspecia-
list. Het lidmaatschap van de RvT is onbezoldigd.

Carlo Pedroli
voorzitter Raad van Toezicht

Bestuursverslag
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Cultuureducatie in Amsterdam in enkele getallen
 1 januari 2017 - 1 december 2017

Mocca Cultuurbus/boot Amsterdam

Getallen bij benadering. Afwijkingen voorbehouden.

45
instellingen

Leerlijnen Basispakket
251 Basisscholen Amsterdam

De KinderCultuurMonitor

geven hun mening 
over cultuureducatie 
in Amsterdam

Buurtexpedities voor ouders en kinderen

20
wandelingen

64
instellingen

522 
 kinderen 

8.646 
begeleiders

2e leerlijn 

80%
scholen

52.456 
leerlingen

3e leerlijn 

20%
scholen

1e leerlijn 

98%
scholen Aantal labs

Met Mocca naar Cultuur MoccaAcademie

www.cultuurbusamsterdam.nl

www.cultuurbusamsterdam.nl

www.cultuurbusamsterdam.nl

200
leerkrachten

1.050
personen

www.cultuurbusamsterdam.nl

www.cultuurbusamsterdam.nl

www.cultuurbusamsterdam.nl

Cultuureducatie met Kwaliteit 2013/2016

Deelnemende scholen

157

281

Gesprekken alliantievorming
        met het culturele veld

€
€

€

€€

€ 2,5 miljoen

33
bijeen komsten

100+Deelnemende 
culturele instellingen

& kunstenaars
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8.646

Rapportage Cultuurbus Amsterdam/Cultuurboot Amsterdam

 1 januari 2017 - 1 december 2017

Aantal vervoersbedrijven

64
Totaal aantal instellingen

 227

4

Deelnemende scholen

van 251 basisscholen

Verdeling ritten

Aantal leerlingen

Aantal leerkrachten/begeleiders/ouders

52.456                                                                   Aantal ritten
Rijksmuseum 173
Hermitage 141
Tropenmuseum 138
Jeugdtheater De Krakeling 128
Van Gogh Museum 126
Concertgebouw 116
Het Scheepvaartmuseum 96
NEMO 87
Muziekgebouw aan ‘t IJ 74
Nationale Opera & Ballet 61
Stedelijk Museum 59
FOAM 47
EYE/Filmmuseum 47
Verzetsmuseum 39
Amsterdam Museum 36
Stadsschouwburg 33
Nederlands Philharmonisch Orkest 32
Centrale OBA 28
Theater De Meervaart 23
Bijlmer Parktheater 20

Top 20 instellingen
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Kerninstellingen  Andere instellingen Buitenschoolse ritten 

1.196

564

10

Getallen bij benadering. Afwijkingen voorbehouden.
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Pilot Cultuureducatie in het Speciaal Onderwijs
december 2016 - juli 2017

2, 3 & 419

8E1.621

375

Kosten Cultuurbus ritten

Aantal ritten Cultuurbus

Docenten & zorgpersoneel

Medewerkers culturele partners

Aantal leerlingen

Totaal bedrag pilot

Begeleidingsuren Mocca

Aanbevelingen pilot Mocca-CmK Speciaal Onderwijs

Aantal scholen Deelnemende clusters

Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Algemeen

Lessen & programma’s

2.366

Extra budgetten Extra tijd
Meer voorbereiding

Maatwerk

Deskundigheid 
cultuurpartners Meer vakdocenten

Aandacht 
zorgaspecten

450

VSO

BSO

VSO VSO

BSO

VSO

BSOBSO

VSO

BSO

VSO VSO

BSO

VSO

BSOBSO

1

2 4 1 7

3 1 0

18
Culturele partners

musea, kunstenaars, 
intermediairs, podia, makers

€
€

€

€€

E148.400

Zorg voor: 

56102
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Bestedingen Voucherbeheer Amsterdam
 januari 2016 - december 2016

Aantal leerlingen in het vmbo 1-2

Aantal leerlingen in het po

Totaal besteed

Top 20 bestedingen Bestedingen per kunstdomein

 
98%

€
€

€

€€

E1.395.634

1	 St. Muziekschool Amsterdam	

 2	 Stichting Leerorkest	
 3	 Stichting Educatieve Projecten	
 4	 Stichting Jeugdtheater Amsterdam	
 5	 De Rode Loper op School
	
6	 Tropenmuseum	
7	 GVB Exploitatie BV	
8	 Verhalenfabriek Amsterdam	
9	 Aslan Muziekcentrum	
10	 Stadsschouwburg Amsterdam	
11	 Stichting Jam	
12	 Het Concertgebouw NV
	
 13	 Stichting de Meervaart	
 14	 Muziekschool Amsterdam Noord	
 15	 De Amsterdamse JeugdteJAterschool	
 16	 Het Scheepvaartmuseum	 	
 17	 Stichting Openbare Bibliotheek	
 18	 Van Gogh Museum	
 19	 Cultura Nederland	
 20	 Alexandra Hoekman	

Muziek	 €  374.905,13		 =		 26,86%
Theater/drama	 €  269.840,69		 =		 19,33%
Multi-disciplinair	 €		 237.173,70		 =		 16,99%
Beeldend	onderwijs	 €  123.471,51		 =		 8,85%
Museumbezoek	 €  110.913,68		 =		 7,95%
Dans	 €  86.153,64		 =		 6,17%
Letteren/taal	 €  78.339,03		 =		 5,61%
Cultureel	erfgoed	algemeen	 €  55.184,85	 =		 3,95%
Film	 €  39.046,03		 =		 2,8%
Fotografie	 €  15.452,15				 =		 1,11%
Beeldbewerking/animatie		 €  5.153,75		 =		 0,36%		

60.000

E 150.000 

E 20.000 - 30.000

E 10.000 - 20.000

16.500

Totaal bedrag beschikbaar

€
€

€

€€

E1.423.000

E 50.000 - 70.000
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EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS

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

www.mocca-amsterdam.nl
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