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Tijdens de lockdown verzamelde Mocca het cultuureducatie-aanbod via het platform 

Cultuureducatie voor Thuis voor leerkrachten maar ook voor thuisonderwijs door ouders 
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Mocca verbindt kinderen en cultuur. We brengen scholen en 
het culturele veld samen en zorgen voor cultuuronderwijs 
voor alle Amsterdamse kinderen. Zo kunnen kinderen hun 
eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, 
musea, muziek en kunsten. Cultuuronderwijs is onmisbaar. 
Cultuur verrijkt kinderen. 
De gemeente Amsterdam investeert samen met het Rijk fors 
in cultuureducatie. Naast de investering in het Kunstenplan 
zijn door het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie extra 
faciliteiten voor scholen en culturele instellingen beschik-
baar. De ambitie van de gemeente is dat alle kinderen in 
Amsterdam hun creativiteit kunnen ontplooien door een in 
het curriculum verankerd aanbod van kunst en cultuur onder 
schooltijd. Bijdragen aan het realiseren van die ambitie is de 
missie van Mocca als kenniscentrum.

Maar in 2020 nam de natuur het over. Al in de eerste maan-
den van 2020 waren de gevolgen van de coronapandemie een 
feit. Dit hadden we in ons leven nog niet eerder meegemaakt. 
De impact die de natuur op ons heeft is onvoorstelbaar groot. 
Om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn ingrepen 
gedaan in het sociale, culturele en economische leven. Scho-
len werden gesloten en de leerkrachten gingen les op afstand 
geven. Culturele instellingen sloten de deuren en stonden 
voor de vraag hoe ze hun publiek konden bereiken. 
Corona had grote invloed. De wereld zoals we die kenden 
stond opeens stil.

Mocca is een luisterende, lerende, flexibele en innoverende 
organisatie. De afgelopen maanden tijdens de lockdown 
waren we dat meer dan ooit. Mocca heeft tijdens de lock-
down het contact met de scholen behouden en met speciale 
programma’s een nieuwe groep leerkrachten, ouders en kin-
deren bereikt. Door een nieuwe organisatievorm en digitale 
programmering kon het team van Mocca blijven doen wat het 
altijd doet: kinderen en cultuur met elkaar blijven verbinden. 

Bestuursverslag

De natuur nam het over

Interviews met kinderen over de coronaperiode zijn de basis  

voor de voorstelling ‘Waarom is het stil in de stad’  

van Urban Myth en Theater De Krakeling
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Om culturele instellingen een platform te 
bieden, bedacht Mocca ‘Cultuureducatie voor 
Thuis’. Cultuurles filmpjes op YouTube, maar 
ook besloten digitale lessen namen een enor-
me vlucht. Tijdens de lockdown verzamelde 
Mocca het aanbod via het platform Cultuure-
ducatie voor Thuis. Het was geschikt voor 
zowel het po als het vo en voor leerkrachten 
maar ook voor thuisonderwijs door ouders. 
Culturele instellingen werd gevraagd om 
digitaal aanbod in te sturen. Met dat aanbod 
en via andere bronnen was er hierdoor steeds 
een nieuw overzicht van het Amsterdamse en 
landelijke online cultuur(educatie)-aanbod. 
Het aanbod werd door scholen in het lesma-
teriaal opgenomen en met ouders gedeeld 
via schoolnieuwsbrieven. Via social media 
en een samenwerking met Kidsproof zijn 
ouders rechtstreeks benaderd. In de tweede 
helft van het jaar is een nieuwe zoekmachine 
voor cultuuraanbod afgerond en de website 
vernieuwd. We organiseerden digtale meetups en een podcast 
met Romana Vrede en we werkten samen met de vmbo Denk-
tank/Poldertheater voor de digitale meetup met Jelle Jolles 
en Karim Amgar.

De advisering van Mocca veranderde van vorm en kon via 
onlinegesprekken doorgang vinden. Ook de deskundigheids-
bevordering was binnen een paar dagen verschoven naar vir-
tuele meetups met geleide gesprekken in chatrooms. Ook de 
lopende ICC-cursus werd een onlineprogramma. De afsluiting 
in de zomer vond plaats op de binnenplaats van een verder 
gesloten Amsterdam Museum, dat speciaal voor de cursisten 
de deuren opende. Ook de tweede cursus met elf cursisten, 
later in het jaar, verliep via beeldschermen toen scholen weer 
heropenden.

Mocca stroomt door
Mocca had de nieuwe vormen van advisering en het digitale 
aanbod niet op zulke korte termijn kunnen bieden zonder 
de organisatiestructuur totaal te veranderen. Onder de 

noemer ‘Mocca stroomt door’ en ‘Mocca versnelt’ zijn steeds 
wisselende groepjes van vier of vijf teamleden gevormd. De 
teams bestonden uit vaste medewerkers en de losse schil van 
freelancers. Door deze teams werden elke twee weken nieuwe 
projecten opgezet en uitgevoerd. Hierdoor bleven mensen in 
contact met elkaar en met het werkveld en kwam tegelijker-
tijd een impuls voor innovaties.

Vanaf februari 2020 werkte iedereen vanuit huis en dat is 
de rest van het jaar zo gebleven. Toch hebben we goed met 
elkaar samengewerkt. We hebben elkaar beter leren kennen 
en er ontstond een vernieuwde waardering voor het feit dat 
iedereen zijn eigen expertise en meerwaarde heeft.
Ondanks de nieuwe organisatievorm en een directe ver-
schuiving naar digitale programmering, is het realiseren van 
prestatieafspraken complex. De werkdruk voor leerkrachten 
is groot en cultuur komt daardoor in het gedrang. Daardoor 
heeft Mocca niet aan alle prestatieafspraken kunnen voldoen. 
Hierover hebben we constructief overleg gevoerd met de 
gemeente. 

Bestuursverslag
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‘De belevingswereld van tieners’ met Karim Amghar,  

Jelle Jolles en Hasna El Maroudi, een online bijeenkomst van  

de vmbo Denktank en Mocca vanuit De Balie 
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Het sluiten van de scholen vroeg om andere oplossingen voor 
het bezoek aan cultuurprogramma’s door kinderen en jonge-
ren, dan alleen binnen schooltijd. We hebben met deelname 
aan MidzomerMokum hierop een voorschot genomen door 
busvervoer in te zetten voor buitenschoolse culturele activi-
teiten in de weekenden en tijdens vakanties. Waar dat nodig 
is, blijven we dat doen. We vinden steeds nieuwe manieren 
om onze kerntaak te vervullen ongeacht de veranderende 
omstandigheden. De ervaringen met onderwijs op afstand 
hebben voor een andere blik op digitalisering en onderwijs 

gezorgd. Leerkrachten werkten vanuit huis of een bijna lege 
school en gaven les vanachter de computer. Voor cultuuron-
derwijs ligt hier zeker een kans: binnen en buiten de school 
kunnen heel veel kinderen cultuur ontdekken, produceren 
en beleven in hybride vormen. Zo blijft Mocca kinderen met 
cultuur verbinden.

Peggy Brandon
Directeur-bestuurder

Bestuursverslag

Karim Amghar masterclass Kansengelijkheid, digitale bijeenkomst Leergemeenschap Pilot Cultuurcoaches
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In 2020 nam de natuur het over: ‘Cultuureducatie voor 
Thuis’, een digitaal platform om cultuuronderwijs tijdens de 
lockdown te faciliteren, een succesvolle subsidieaanvraag 
voor Weesp bij het Fonds voor Cultuureducatie, de Cultuurca-
talogus, een nieuwe zoekmachine voor cultuuraanbod, een 
verbeterde website, deelname aan MidzomerMokum en 
advisering Zomerscholen, partner in de pilot Cultuurcoaches, 
Leergemeenschap voor Cultuurcoaches, twee edities digitale 
ICC-cursus, podcast met Romana Vrede, digitale meetups, 
gehonoreerde meerjarenaanvragen Kunstenplan Amsterdam 
en Cultuureducatie met Kwaliteit, 3x Voucherbeheerbudget 
voor het speciaal onderwijs, samenwerking met de vmbo 

Denktank/Poldertheater voor digitale meetup met Jelle Jolles 
en Karim Amghar, interne leergang inclusie met mr. dr. Artie 
Ramsodit, samenwerking met Cultuur en Ondernemen en 
TeC Amsterdam, publicatie samen met de Hoge School voor 
de Kunsten, HvA, Lectoraat Kunsteducatie. ‘De Maand van de 
Cultuureducatie’ met ‘De Kunst van Natuur’ als thema en Artis 
en Jimmy Nelson als partners ging niet door en de wereld 
zoals we die kenden, stond stil. De natuur nam het over. Door 
een nieuwe organisatievorm en digitale programmering kon 
het team van Mocca blijven doen wat het altijd doet: kinderen 
en cultuur met elkaar blijven verbinden.

Bestuursverslag
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2020 Was een bijzonder jaar. De gevolgen van de pandemie 
waren ook in het culturele veld en op de scholen voelbaar. 
Elders in dit verslag wordt hier uitgebreid bij stilgestaan en 
kunnen we lezen hoe de organisatie hiermee is omgegaan. 
De Raad van Toezicht (RvT) heeft sterk meegeleefd met de 
medewerkers. De RvT werd door de directeur met regelmaat 
bijgepraat over de ontwikkelingen, veranderingen en moge-
lijkheden. De organisatie heeft een groot deel van de voorge-
nomen activiteiten in aangepaste vorm kunnen uitvoeren en 
ook nieuwe initiatieven ontplooid. De RvT is onder de indruk 
van de wijze waarop Mocca temidden van een pandemie vorm 
heeft gegeven aan de werkzaamheden, de getoonde wend-
baarheid en inzet. 

Als RvT hebben wij in 2020 samen met de directeur bestuur-
der verschillende positieve stappen gezet richting een nog 
betere en professionelere governance binnen Mocca. De raad 
van toezicht is per december 2019 uitgebreid met twee leden, 
die een complementaire kennis en ervaring mee hebben 
gebracht. De raad van toezicht, die momenteel uit vijf leden 
inclusief de voorzitter bestaat, is divers samengesteld en er is 
een brede kennis en ervaring beschikbaar. 

Het aanscherpen van onze governance aan de hand van de 
Governance Code Cultuur, een traject dat wij in 2018 hadden 
ingezet, is grotendeels afgerond. Daaruit is een Mocca Code 
voortgekomen, waarin staat beschreven hoe wij de gover-
nance binnen Mocca invullen en toepassen. Gedurende het 
jaar 2020 is er vier keer vergaderd, waarbij o.a. de financiële 
voortgang, bedrijfsvoering en andere relevante aandachts-
punten aan bod zijn gekomen. Onze toezichthoudende rol 
en taken hebben wij goed kunnen vervullen met adequate 
informatie van de organisatie. Daarnaast zijn wij als raad van 
toezicht betrokken geweest bij de uitwerking van het beleids-
plan 2021-2024 en hebben de directie daarin bijgestaan.  
 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 zijn goedgekeurd 
door de RvT en we hebben gecontroleerd of de organisatie 
zich adequaat kwijt van haar missie. We kunnen constateren 
dat de middelen doelmatig en rechtmatig zijn besteed.  
De RvT heeft zijn taken in 2020 in onafhankelijkheid kunnen 
uitvoeren. Er hebben zich geen situaties van belangen-
verstrengeling voorgedaan.

Namens de gehele raad van toezicht, 
 
Sewan Mumcuyan
Voorzitter

Bestuursverslag
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Pilot Cultuurcoaches
In 2020 startte de Amsterdamse pilot met cultuurcoaches. 
Het gaat om externe vakdocenten, verbonden aan culturele 
instellingen, die een verbinding met de school en de leerlin-
gen aangaan. De pilot, die loopt van zomer 2020 tot najaar 
2021, is een proef van de gemeente Amsterdam om de werk-
druk voor leerkrachten te verlagen en de kansengelijkheid 
van leerlingen te bevorderen. De aanvragen voor de pilot zijn 
uitgevoerd door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. De op-
zet, monitoring en coördinatie van de pilot liggen bij Mocca. 
De deskundigheidsbevordering van de coaches en onderlinge 
kennisuitwisseling geeft Mocca vorm in een leergemeen-
schap. Vanuit de coaches is een programmaraad ingericht 
als klankbord voor de inhoud van de leergemeenschap. De 
pilot is een voorbereiding op een meerjarige regeling die 

in 2022 start. Zo wordt met de regeling cultuurcoaches het 
Basispakket Kunst- en Cultuureducatie uitgebreid met een 
extra voorziening waarbij scholen en culturele instellingen 
nauw samenwerken. De uitdagingen die de coronacrisis voor 
onze samenleving met zich meebrengt, waren ook in de pilot 
merkbaar. Scholen werden terughoudend in het toelaten 
van externe docenten en ook de doorstroom van leerlingen 
naar het naschoolse cultuuraanbod werd beperkt. Toch bleek 
eind 2020 dat sinds de start al veel bereikt was: 45 coaches 
werken vanuit diverse disciplines op 46 scholen verdeeld over 
het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het vmbo. Er 
ligt hiermee een stevige basis voor de volgende fase van de 
pilot om de werkdruk in het onderwijs verder te verlichten en 
om kunst- en cultuureducatie onder schooltijd en in de vrije 
tijd te verdiepen. 

Cultuurcoaches in het Compagnie Theater bij de blended startbijeenkomst van de Pilot Cultuurcoaches
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Mocca Proeftuin Cultureel Vermogen vanuit Inclusie
Cultureel Vermogen, ieder mens heeft er elke dag mee te 
maken. Alles wat je doet, proeft, ziet, hoort en zegt is cul-
tuur. Cultuur is overal en het is van ons allemaal. Maar niet 
iedereen ziet, hoort, proeft en zegt hetzelfde. Iedereen heeft 
andere culturele ervaringen. Cultureel Vermogen vergroot je 
vermogen te ontdekken wat cultuur voor jou is. En in te zien 
dat dit voor anderen anders kan zijn. Op basis van dit gedach-
tengoed testen het Fonds voor Cultuurparticipatie en het 
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, 
LKCA, en de Universiteit Maastricht samen met vier culturele 
instellingen de toepasbaarheid voor cultuuronderwijs. Mocca 
is een van de vier instellingen. 

Om Cultureel Vermogen in de praktijk te onderzoeken, 
organiseerde Mocca de proeftuin ‘Cultureel Vermogen vanuit 
Inclusie’ met als kernvraag: ‘Hoe kunnen we inclusie vergro-
ten door integraal samen te werken waarbij culturele ontmoe-
tingen ontstaan die verrijken en verbinden?’  

Twaalf experts uit het veld van onderwijs, cultuur, welzijn, 
diversiteit en inclusie onderzoeken op uitnodiging van Mocca 
deze vraag een half jaar lang in de praktijk binnen een leer-
gemeenschap. Mr. dr. Artie Ramsodit, oprichter van CitySo-

lutions, ontwikkelde in opdracht van Mocca de opzet van de 
Mocca proeftuin. De onderzoeker dr. Sandra Trienekens legt 
de resultaten van het actieonderzoek vast en volgt het effect 
van de leergemeenschap op de deelnemers. Borius van der 
Meulen, zelfstandige en alumnus van de masteropleiding aan 
het Lectoraat Kunsteducatie van de AHK/HvA, coördineert de 
bijeenkomsten.

MidzomerMokum 
Het was een uitzonderlijke zomer voor veel kinderen in 2020. 
Na maanden thuisonderwijs door ouders en leerkrachten op 
afstand, was er eindelijke een adempauze. Zomervakantie. 
Maar wel een vakantie waarin veel ouders in de stad bleven. 
De gemeente Amsterdam en schoolbesturen breidde het aan-
tal zomerscholen uit om meer kinderen te bedienen die door 
de schoolsluiting leerachterstanden dreigden op te lopen. In 
aanvulling op dit onderwijs organiseerde een gemeentelijk 
team samen met de locaties van de Openbare Bibliotheken 
Amsterdam, de Stadspas, het Jongerencultuurfonds Amster-
dam en andere partners honderden gratis culturele- en spor-
tieve activiteiten onder de noemer MidzomerMokum. Mocca 
was een van de partners in het project. Voor dit traject werk-
te een MidzomerMokum/Cultuurbusrit-team van Mocca die 
zomer door. De medewerkers adviseerden zomerscholen en 

Bestuursverslag

‘Schilderen in virtual reality’. Mocca’s cultuurblogger Naniki (11)  

schrijft over cultuureducatie thuis tijdens de sluiting van de scholen
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zomerkampen bij het formuleren van de vraag naar culturele 
programma’s en zochten instellingen die aan de vraag konden 
voldoen. De Cultuurbus is breed en flexibel ingezet om aan 
de wensen van diverse partijen te voldoen. Ook breidde het 
aantal en soort Cultuurbus-bestemmingen flink uit. Dagelijks 
brachten kleinere bussen de leerlingen van het Montessori 
Lyceum Oostpoort naar Nowhere in de Indische buurt in 
Amsterdam Oost en weer terug. Deze afwijkende ritten vielen 
buiten het reguliere boekingssysteem en werden kort voor 
de uitvoeringsdatum geboekt. Zo werd een Hop-on/Hop-off 
bus zes dagen ingezet als Cultuurbus en bracht op die dagen, 
gedurende de hele dag, mensen naar meerdere locaties. 
In Amsterdam Zuidoost reed de Cultuurbus leerlingen van 
Imagine IC langs openbare kunstwerken in de wijk, waarbij de 
leerlingen steeds uitstapten en op de objecten reflecteerden. 
Voor het project van Stichting Studiezalen en het Amsterdam 
Museum brachten bussen ouders en broertjes en zusjes van 
leerlingen naar LoFi aan de Basisweg in Sloterdijk om de 
feestelijke afsluiting bij te wonen. 

Weesp
Op 1 juni 2019 zijn de gemeenten Weesp en Amsterdam amb-
telijk gefuseerd. Vanaf 2021 valt Weesp daarom in het werkge-
bied van Mocca vooruitlopend op de bestuurlijke fusie (2022).
Daarmee is Weesp ook onderdeel van de aanvraag voor 
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ waarvoor Mocca penvoerder 
is. Door CmK is er een financiële impuls voor cultuureducatie 
beschikbaar en adviseert Mocca de zes basisscholen en twee 
vo-scholen en culturele instellingen van Weesp. Dat houdt in 
het initiëren van samenwerkingen van scholen en culturele 
instellingen en het begeleiden en adviseren bij beleidsvor-
ming, uitvoering en verankering van cultuuronderwijs in het 
curriculum. Daarop vooruitlopend is samen met de gemeente 
Amsterdam en Weesp door Mocca een aanvraag gedaan voor 
een plusregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De 
aanvraag is gehonoreerd en daarmee kon al in 2020 de scho-
len en het culturele veld worden benaderd. Per eind december 
waren er de eerste resultaten. Scholen en culturele instellin-
gen bespreken verdere verankering van cultuuronderwijs en 
de inzet van vervoer voor cultuurbezoek.

Bestuursverslag

Leerlingen op De Amsterdamse Montessori School maken winterlandschappen  

binnen een Mocca-CmK-LeerlijnenLab beeldend onderwijs
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Vooruitblik 2021Vooruitblik 2021

Focusscholen 
Culturele instellingen van wereldfaam, broedplaatsen en 
individuele kunstenaars. Deskundige cultuureducatie-instel-
lingen, interne en externe vakdocenten, amateurs en ouders 
die cultuureducatie vormgeven op de school. Excellente 
scholen, gemiddelde scholen, en scholen die laag scoren op 
de PISA-scores. Amsterdam heeft het allemaal. 

Op bijna alle basisscholen heeft het Basispakket Kunst- en 
Cultuureducatie grote impact: circa 85% van de 244 Amster-
damse basisscholen heeft leerlijnen, 95% van de scholen 
heeft muziekonderwijs. Mocca ziet scholen die alle subsidies 
en faciliteiten voor cultuureducatie benutten en scholen die 
door allerlei factoren die faciliteiten nooit benutten. Die laat-
ste scholen hebben de grootste potentie om een ontwikkeling 
door te maken. 

Voor het komende jaar richt Mocca zich op de uitvoering  
van het beleidsplan 2021-2024, De culturele omgeving  
dichterbij. Een van de onderdelen van dat plan is het bereiken 
van scholen waar de meeste potentie ligt voor een verdere 
ontwikkeling. Dat zijn de focusscholen. Scholen waar nog 
geen CmK-LeerlijnenLab is uitgevoerd. Speciaal onderwijs 
scholen die extra Voucherbeheerbudget krijgen. Scholen voor 
praktijkonderwijs, scholen die het minst gebruik maken van 
de faciliteiten die Amsterdam voor cultuuronderwijs biedt 
en vmboscholen. Landelijk wordt bijna 50% van alle voort-
gezet onderwijs leerlingen naar het vmbo verwezen. Het is 
de grootste groep leerlingen in die leeftijdsgroep en juist 
zij hebben geen ckv in klas 1 en 2. Het is ook de groep waar 
leerlingen met een migrantenachtergrond het hoogst verte-
genwoordigd zijn. Tevens zijn zij de uitstromers die moeite 
hebben door te breken in de arbeidsmarkt en baat hebben bij 
de ontwikkeling van creativiteit en 21-eeuwse vaardigheden.
De focusscholen zijn scholen met potentieel, waar met extra 
aandacht cultuureducatie kan worden bestendigd. Die scholen 
biedt Mocca vanaf 2021 een palet aan diensten, samen met 
de cultuurcoaches die al aan bijna vijftig scholen zijn ver-
bonden. Die scholen krijgen in 2021-2024 extra inspanning en 
aandacht. Met deze focus wordt nadrukkelijk gekozen voor 
kansengelijkheid en voor culturele meerstemmigheid. We zet-
ten een stap om álle Amsterdamse kinderen cultuuronderwijs 
te geven. Het uitgangspunt daarbij is niet wat níet kan, maar 
wat juist wél kan: cultuureducatie geeft leerkrachten de kans 
om het kind anders te bekijken. En dat benutten we. Daar gaat 
Mocca de komende jaren op inzetten samen met cultuur-
coaches die hierin veel kunnen betekenen. 

Beestje gemaakt door leerling van de Westerparkschool 

met kunstvakdocent Betteke Akkerman
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Mocca heeft onder meer de taak om 80% van de basisscho-
len te adviseren bij de opzet van leerlijnen, om alliantievor-
ming te stimuleren, onderwijs en cultuur bijeen te brengen en 
minimaal 40.000 leerlingen te vervoeren. Mocca gaat uit van 
244 basisscholen als werkgebied in 2020. 

Mocca monitort alle activiteiten, zowel kwalitatief als kwan-
titatief. Voor de kwalitatieve monitoring worden enquêtes ver-
stuurd na elke bijeenkomst. En er zijn jaarlijks kwaliteitsge-
sprekken met stakeholders door onderzoeksbureau Oberon. 
Voor de kwantitatieve monitoring wordt gebruik gemaakt van 
Salesforce en Campaign Monitor. De kwantitatieve monitoring 
zie je terug in de kengetallen.

De doelstelling van het Basispakket van minimaal 80% scho-
len met twee leerlijnen is al in 2019 behaald. Per ultimo 2020 
heeft 83% van de basisscholen twee doorgaande leerlijnen, 
202 van de in totaal 244 basisscholen.
Het percentage leerlijnen in 2020 is nagenoeg hetzelfde 
gebleven als in 2019. Wel zijn scholen minder actief in het aan-
bieden van cultuuronderwijs, door de beperkingen die corona 
met zich meebrengt.

De prestatieafspraken voor 2020 voor het vervoer met de 
Cultuurbus zijn niet behaald. In voorgaande jaren werd het 
streefaantal van 40.000 vervoerde leerlingen met ca. 25% 
overschreden. Door de coronabeperkingen was dat dit jaar 
niet mogelijk. In 2020 zijn 24.689 leerlingen vervoerd.  
De afspraken voor het bereiken van scholen en de afspraken 
rondom deskundigheidsbevordering zijn wel behaald door de 
inzet van digitale gesprekken en digitale programma’s. 

     

Terugblik 2020Terugblik 2020
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De Cultuurbus en Cultuurboot van Mocca vervoerden het af-
gelopen jaar in totaal 24.689 leerlingen en 4108 begeleiders 
voor 902 ritten/vaarten naar 92 culturele partners:

•  De Cultuurbus vervoerde 21.018 leerlingen en 3461 begelei-
ders van 166 scholen met 744 ritten naar 48 podia, musea 
en andere culturele instellingen. De Cultuurboot werd 12 
keer geboekt: voor 5 reguliere vaarten en 7 vaarten voor 
het programma Wereldgrachten van van het Amsterdam 
Museum/Stadsarchief;

•  Voor 25 zomerscholen zijn 152 ritten uitgevoerd waarmee 
3531 leerlingen en 625 begeleiders zijn vervoerd naar 39 
culturele instellingen voor culturele activiteiten;

•  Voor buitenschoolse activiteiten zijn 140 leerlingen met 22 
begeleiders 6 keer vervoerd naar 5 bestemmingen. 

Mocca is namens de gemeente uitvoerder van de landelijke 
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Dankzij die regeling 
namen tot en met eind 2020 meer dan 120 scholen deel aan 
CmK-LeerlijnenLabs met ruim 100 culturele partners. De ad-
viseurs cultuur en onderwijs hebben meer dan 258 adviesge-
sprekken gevoerd en 550 overige contactmomenten (e-mails, 
telefoontjes) met scholen gehad. 

Samen met de andere leden van het team zijn ruim 1000 
contactmomenten met culturele partners geweest. Mocca 
stimuleert alliantievorming in het culturele veld. Daarvoor 
zijn in 2020 meer dan 50 contactmomenten geweest met de 
vmbo Denktank, muziekinstellingen binnen AMA, theater- en 
dansinstellingen in TDEA, de Erfgoedalliantie en de Filmhub 
Noord-Holland.

Ter ondersteuning van MidzomerMokum onderhield het team 
contact met het kernteam van de gemeente, met scholen, 
schoolbesturen, culturele partners en welzijnsorganisaties. 
Hiervoor zijn meer dan 150 adviesgesprekken, e-mails, tele-
foontjes en andere contactmomenten ingezet.

De MoccaAcademie organiseerde in totaal 48 bijeenkomsten, 
trainingen, cursussen en een podcast voor het basis- en 
voortgezet onderwijs en trok daarmee ruim 2000 bezoekers. 
De bijeenkomsten waren zowel fysiek, digitaal als blended. 
De digitale en blendend bijeenkomsten zijn nieuwe  
Corona-gerelateerde activiteiten, net als de podcast.

Via MoccaTV/YouTube zijn programma’s, na de eerste uitzen-
ding, 2207 keer beluisterd en bekeken.

Bestuursverslag
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• Er waren 5 meetups voor po en vo;
• Een Podcast met 142 views;
•  8 bijeenkomsten voor Cultuurcoaches en culturele  

partners met 240 deelnemers;
•  28 cursisten namen deel aan twee ICC-cursussen van  

14 lessen; 
•  Door Met Mocca naar Cultuur bezochten 29 leerkrachten 

en schooldirecteuren drie culturele evenementen;
•  Er waren twee bijeenkomsten van de leergemeenschap  

Inclusie vanuit Cultureel Vermogen bestaande uit vier 
teams van culturele instellingen, onderwijs en welzijn. 

•  Samen met de Hogeschool Utrecht is aan 17 leerkrachten 
de tweejarige post–hbo-opleiding Cultuurbegeleider  
gegeven van 15 lessen.

•  Om ook tijdens de schoolsluiting cultuuronderwijs op de 
agenda te houden is het platform Cultuureducatie voor 
Thuis opgezet. Culturele partners hebben na een oproep 
van Mocca 148 po- en 111 vo-activiteiten op de Mocca 
‘Cultuureducatie voor Thuis’ webpagina geplaatst. In april 
2020 is de webpagina 2367 keer bezocht door 1539 unieke 
gebruikers. 

Voor de Mocca Maand van de Cultuureducatie was er een 
volledig uitgewerkt programma. Hiervoor waren samenwer-
kingen aangegaan met onder andere Hortus Botanicus, Nicole 
Beutler, het Poldertheater, Junadry Leocaria, Jimmy Nelson 
en Artis. Helaas is dit afgelast vanwege coronamaatregelen.

Teamleden van Mocca nemen deel aan landelijke overleggen 
zoals de bijeenkomsten van het Landelijk Platform Kennis-
centra Cultuureducatie (LPKC) en de Leergemeenschap  
chronisch en langdurig zieke kinderen. Er is in totaal aan 
meer dan 25 bijeenkomsten deelgenomen. Vertegenwoordi-
gers van Mocca waren meer dan 10 keer genodigde sprekers 
voor landelijke en lokale bijeenkomsten waaronder LKCAtelier 
en Meesters met Dromen in studio De Zwijger en Volt in De 
Balie.

Facebook had 1350 ‘Vind ik leuks’ en het aantal volgers is van 
1424 naar 1518 toegenomen. Twitter van 1271 naar  
1302 volgers. Instagram en LinkedIn, beide sinds 2019, zijn 
respectievelijk van 160 volgers naar 367 en van 169 naar  
308 volgers gegaan.  

Er hebben zich in 2020 in totaal 89 instellingen aangemeld op 
de nieuwe cultuurcatalogus van de Moccawebsite. Deze ‘Cul-
tuurcatalogus’ vervangt de oude cultuurdatabase, waardoor 
er een actueel overzicht wordt opgebouwd.
 
In 2020 zijn met 9 schoolbesturen 13 gesprekken gevoerd. 
Daar is samenwerking tussen scholen en Mocca en school-
brede deskundigheidsbevordering besproken.

Uitreiking certificaat online ICC-cursus, juni 2020, 

Amsterdam Museum opende hiervoor bij uitzondering de binnenplaats
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De meerjarenbegroting voor de periode 2017-2020 voorziet in 
het laten afvloeien van personeel en de vrijval van reserves 
en eerder ontvangen subsidies om de begroting sluitend te 
krijgen. Voor het laten afvloeien van personeel is een reserve 
voor de frictiekosten gevormd. Om de terugloop in formatie 
te dekken, is het werk anders ingericht en zijn taken neerge-
legd bij tijdelijke, jongere medewerkers die flexibel kunnen 
worden ingezet. In 2020 is de verandering in het perso-
neelsbestand afgerond en zijn de loonkosten verlaagd. Twee 
openstaande vacatures zijn niet ingevuld waardoor er een 
reserve is ontstaan. Het bedrag dat is opgenomen in de post 
Cultuureducatie met Kwaliteit is bestemd voor de activiteiten-
lasten in het kader van Leerlijnen(Labs). Daarnaast werden in 
het kader van deze regeling diverse personele en materiële 

lasten ingezet. Jaarlijks worden deze lasten op basis van 
de werkelijke inzet ervan aan de post Cultuureducatie met 
Kwaliteit toegerekend. Mocca biedt het onderwijs en culturele 
instellingen gratis adviezen over cultuuronderwijs en inzicht 
in cultuureducatief aanbod. De Cultuurbus en Cultuurboot 
Amsterdam is een van de projecten die Mocca uitvoert. De 
kosten voor de coördinatie en de financiële afhandeling van 
de busritten en bootvaarten waren in 2020 aanzienlijk lager 
dan begroot. Door het wegvallen van fysieke bijeenkomsten 
en schoolbezoeken is in 2020 een fors positief resultaat 
ontstaan. Dit is anders dan in andere jaren. In samenspraak 
met de gemeente wordt de reserve samen met het overschot 
door niet ingevulde vacatures, de komende jaren aangewend 
om een deel van de begroting te dekken. Daarnaast is de in 

2019 en 2020 opgebouwde bestemmingsreser-
ve teruggebracht naar minder dan 20% van de 
jaarlijkse subsidie. Volgens de gemeentelijke 
regels is Mocca een laag-risico organisatie 
en kan worden volstaan met maximaal 20% 
algemene reserve. Die afbouw van de algeme-
ne reserve wordt ingezet om een deel van de 
begroting te dekken. Door deze ingrepen is 
meer subsidiebudget beschikbaar voor andere 
instellingen.

Bestuursverslag
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Gooise Muziekschool afdeling Weesp, start advisering Weesp 2020
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Voor de dekking van haar begroting is Mocca afhankelijk van 
subsidies. Deze subsidies zijn gerelateerd aan de activiteiten 
en de taken van de organisatie: het adviseren en stimuleren 
van cultuuronderwijs in Amsterdam. Voor de periode 2021–
2024 heeft de gemeente Amsterdam Mocca daarvoor subsidie 
toegekend. Naast de subsidiegelden investeert Mocca een 
deel van haar reserves in de werkzaamheden. Het wegvallen 
van de subsidie is een directe bedreiging voor het voortbe-
staan van de organisatie.
De nieuwe richtlijnen voor het betalen volgens de Code 
Fair Practice en de nieuwe WAB-richtlijnen en de algemene 
toepassing van de CAO hebben een kostenverhogend effect 
op de personeelskosten. De toename is meegenomen in de 
meerjarenbegroting 2021-2024. De liquiditeit en reserves 
zijn voldoende voor een gezonde bedrijfsvoering. Er zijn 
geen directe risico’s op het gebied van personeel. Voor elke 
werkstroom wordt in duo’s gewerkt om ziekte en verloop op 
te vangen. De directeur-bestuurder en de manager cultuur en 
resultaat vormen samen het managementteam en voeren het 
management in samenspraak. Hierdoor is ook het  
management geborgd bij twee personen.

Bestuursverslag

Mocca-CmK-LeerlijnenLab op De Amsterdamse Montessori School  

met kunstenares Betteke Akkerman
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Mocca is in de kern een relatief kleine en flexibele organisatie 
die op projectbasis werkt.
Het personeelsbestand van Mocca bedroeg in 2020 acht 
medewerkers in vaste en tijdelijke dienst voor een totaal van 
circa negen fte. Daarbinnen zijn drie medewerkers sinds de 
start van Mocca in 2005/6 in dienst. 
Er zijn enkele jongere parttime en freelance opdrachtnemers 
aangetrokken en de leeftijdsopbouw en culturele diversiteit 
van het team zijn beter in balans gebracht. 
Het personeelsbeleid van Mocca is gericht op een gediffe-
rentieerde samenstelling in gender, leeftijd, achtergrond en 
ervaring, en dient een afspiegeling van de hele stad te zijn.

Het percentage medewerkers met een cultureel diverse 
achtergrond, met inbegrip van het MT en zzp’ers, is ruim 40%. 
Mocca heeft een goede balans in genders. Het percentage 
jonge medewerkers tot 30 jaar is circa 30 procent, het per-
centage boven de 50 jaar is 40 procent. De medewerkers zijn 
mbo-, hbo- en universitair geschoold en enkele medewerkers 
zijn geworven via organisaties die bemiddelen voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Mocca is penvoerder voor de subsidieregeling Cultuuredu-
catie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuureducatie. De 
manager Cultuur en Resultaat is het aanspreekpunt voor de 
regeling en draagt zorg voor de aanvraag en de verantwoor-
dingen. 
Voor de begeleiding van het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit zijn tandems van elk een adviseur en een duo-ad-
viseur samengesteld voor de advisering van scholen en het 
culturele veld. De duo-adviseurs zijn zelfstandigen. De Cul-
tuurbus heeft twee vaste medewerkers. Voor communicatie, 
tekstredactie en financiën wordt gebruikgemaakt van vaste 
freelancers. Hun bijdrage wordt erg gewaardeerd. De financi-

ele administratie en loonadministratie zijn ondergebracht bij 
een administratiekantoor. Salesforce, een crm-systeem, is het 
afgelopen jaar in alle digitale werkprocessen doorgevoerd.
Samen met Capgemini is Salesforce eind van het jaar door-
gelicht en vernieuwd. Capgemini heeft rekening gehouden 
met de not for profit status van de organisatie en heeft zowel 
een cultureel tarief gehanteerd als een deel van de uren pro 
bono geleverd. In 2020 heeft de directie zich ingezet om alle 
medewerkers betekenisvol aan het werk te houden. Dat gold 
voor vaste werknemers en de zzp-opdrachtnemers. Taken 
zijn herverdeeld en alle digitale programma’s werden intern 
bedacht en uitgevoerd. Hierdoor konden de afgesproken uren 
en de vaste aanstellingen intact blijven. Mocca is associate lid 
van de Cultuurconnectie. 

Bestuursverslag
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Mocca hanteert de Governance Code Cultuur en volgt de acht 
principes van de code. 

Mocca is een stichting. In navolging van de statuten is er een 
directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de direc-
teur-bestuurder en de RvT zijn vastgelegd in de statuten 
van de stichting. De RvT heeft een toezichthoudende rol, de 
dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder. 
De RvT streeft naar een balans in leeftijd, geslacht, kennis en 
culturele achtergrond van de leden. Die balans is aanwezig bij 
de huidige leden. De RvT bestaat statutair uit ten minste drie 
leden. De leden komen uit diverse sectoren in de samenle-
ving, het bedrijfsleven, het onderwijs en de culturele sector. 
De leden hebben een netwerk binnen en zijn deskundig op 
een of meer werkterreinen van de stichting. De RvT heeft 
affiniteit met de maatschappelijke taken en de opdracht van 
de stichting, heeft kennis van en ervaring met politieke en 
bestuurlijke besluitvormingsprocessen, heeft strategisch 
inzicht en heeft financiële kennis. De RvT heeft minimaal eens 
per jaar informele gesprekken met het personeel. Het team 
kent de leden en de leden kennen het team. 

Voor de personeelszaken is er een externe HR-adviseur, die 
ook als vertrouwenspersoon door het personeel kan worden 
ingeschakeld. De CAO KE wordt toegepast voor directie en 
personeel.

Volgens de statuten worden de leden van de RvT voor vier 
jaar benoemd en kunnen zij één keer voor een tweede  
periode van vier jaar worden herbenoemd. Dit is vastgelegd 
in een rooster van aftreden. De RvT is alert op belangenver-
strengeling.

De RvT houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder. 
Daarvoor spreekt een commissie van twee leden van de RvT 
één keer per jaar met de bestuurder over haar functioneren. 
Dit gesprek heeft in 2020 plaatsgevonden. De penning-
meester overlegt met de accountant en rapporteert aan de 
voorzitter en de andere leden. 

De bestuurder overlegt regelmatig met de voorzitter van de 
RvT over actuele ontwikkelingen. Minimaal driemaal per jaar 
vergaderen de RvT en de bestuurder aan de hand van een 
jaaragenda en bespreken zij actuele ontwikkelingen. Eenmaal 
per jaar is er een zelfevaluatie van de leden. In 2020 heeft de 
RvT viermaal vergaderd.

Na in 2018 een professionaliseringstraject te hebben door-
lopen is een Mocca Code opgesteld, aan de hand waarvan 
de RvT haar functioneren toelicht. De Mocca Code is op de 
Moccawebsite te lezen en te downloaden. Op de website is de 
informatie over de leden, hun functies en de samenstelling 
van de RvT te vinden, alsook het rooster van aftreden en het 
jaarverslag.

Bestuursverslag
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Opening MidzomerMokum 2020
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Bestuursvorm en Bestuursvorm en 
samenstelling RvTsamenstelling RvT

Mocca heeft een bestuursmodel met een directeur-bestuur-
der en een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit 
de volgende leden:

•  Sewan Mumcuyan, directeur-bestuurder PRINS27 | voorzitter
•  Wijnand Mirandolle, partner Smeerolie Interim en Advies | 

Penningmeester
• Chantelle Rodgers, directeur Music Matters
•  Vera Arents, vmlg lid MT en teamleider Montessoriafdeling 

Asvoschool
• Elly Loman, rector Hyperion Lyceum

De leden van de raad van toezicht krijgen een onkosten-
vergoeding voor hun toezichthouderschap. Mocca volgt de 
Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

De directeur-bestuurder is Peggy Brandon.
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Een van de kernwaarden van het Amsterdamse onderwijs 
is het streven naar gelijke kansen voor iedereen. Ook voor 
Mocca is dat een kernwaarde. De Code Diversiteit & Inclusie 
geeft concrete handreikingen om gelijke behandeling, gelijke 
kansen en culturele diversiteit structureel in publiek gefinan-
cierde culturele instellingen te verankeren. Hij is opgebouwd 
rond de onderwerpen programma, publiek, personeel en 
partners.
In het bestuursverslag van 2019 is voor een aantal onder-
delen benoemd wat beter zou kunnen in het kader van de 
Code Diversiteit & Inclusie. In het bestuurverslag 2020 wordt 
beschreven welke veranderingen zijjn aangebracht in de lijn 
van de Code.

Programma
In alle activiteiten van Mocca zijn inclusie en diversiteit een 
vanzelfsprekend onderdeel. Het team adviseert scholen over 
culturele partners die zich specialiseren in wereldmuziek, cul-
turele diversiteit en intercultureel onderwijs en bereikt bijna 
95% van het basisonderwijs en circa 50% van het voortgezet 
onderwijs.

Wat is er veranderd?
Bij de programma’s die Mocca samen met anderen of zelf 
organiseerde, nam Mocca de stap om inclusie en diversiteit 
het uitgangspunt te maken. Dat geldt voor de maandelijkse 
bijeenkomsten van de leergemeenschap voor de Pilot Cultuur-
coaches door de keuze van sprekers en gespreksleiders en de 
gekozen thema’s. De leergemeenschap Cultureel Vermogen en 
Inclusie is opgezet door mr. dr. Artie Ramsodit, een expert op 
het gebied van actie-onderzoek en intercultureel werken. Te-
gelijk verschoof de advisering van scholen van beleidsvragen 
naar het praktisch adviseren over digitaal aanbod binnen het 
lesgeven op afstand. Er was weinig ruimte voor het gesprek 

over diversiteit en inclusie in het programma. Bij een aantal 
zomerscholen was die mogelijkheid er wel, mede door de pro-
jecten met Stichting Studiezalen, de Talententent en Nowhere. 

Publiek 
De focus van de werkzaamheden van Mocca is nadrukkelijk 
gericht op Amsterdam. Mocca adviseert aan scholen en or-
ganisaties in Amsterdam en daarnaast geeft zij ook adviezen 
aan zusterorganisaties door heel Nederland, waarmee zij ook 
van gedachten wisselt. Zo bereikt Mocca naast Amsterdam 
ook andere steden en provincies.  

Wat is er veranderd?
Ook in 2020 jaar bleef Mocca het contact met scholen en 
culturele instellingen onderhouden en heeft daar waar 
toegestaan besloten vervoer met de Cultuurbus en –boot 
ingezet voor bezoeken aan culturele instellingen. Door ook 
buitenschools vervoer uit te voeren werden kinderen en voor 
het eerst ook ouders bereikt die deze culturele instellingen 
gewoonlijk niet bezoeken in de vrije tijd.
De schoolbezoeken namen af tot een minimum. Dat is voor 
een deel opgevangen door digitale programma’s. Door het 
platform ‘Cultuureducatie voor Thuis’ was er regelmatig con-
tact met het culturele veld, ICC’ers in het po en leerkrachten 
in het vo. Door de nieuwsbrieven en de inzet van social media 
en advertenties in Kidsproof zijn meer dan in andere jaren 
ook ouders bereikt.

     

Code Diversiteit & InclusieCode Diversiteit & Inclusie
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Personeel
Het personeelsbeleid van Mocca is gericht op een gedif-
ferentieerde samenstelling in gender, diversiteit, leeftijd, 
achtergrond en ervaring, en het personeel is nadrukkelijk een 
afspiegeling van de hele stad. 
Het percentage medewerkers, met inbegrip van het MT en 
zzp’ers met een cultureel diverse achtergrond, is ruim 40%. 
Mocca heeft een goede balans in genders. Het percentage 
jonge medewerkers tot 30 jaar is circa 30 procent, het per-
centage boven de 50 jaar is 40 procent. De medewerkers zijn 
mbo-, hbo- en universitair geschoold en enkele medewerkers 
zijn geworven via organisaties die bemiddelen voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Wat er is veranderd?
In 2020 is het adviseursteam uitgebreid met een adviseur vo 
die door ervaring en achtergrond bijdraagt aan de diversiteit 
van het team. De interculturele gevoeligheid van het team 
is toegenomen door een traject met een deskundige op dit 
gebied. Dit traject is niet eenmalig. Daarnaast wordt het 
‘ongemakkelijke gesprek’ over diversiteit, kansengelijkheid en 
inclusie met regelmaat binnen het team gevoerd.

Partners
Mocca heeft allianties gesmeed met theater- en dansinstellin-
gen en met erfgoedinstellingen in Amsterdam. Daarnaast is 
er regelmatig contact met andere allianties zoals de Alliantie 
Muziekeducatie Amsterdams (AMA). De allianties hebben geen 
merkbaar cultureel divers personeelsbeleid. Mocca zoekt be-
wust samenwerkingen met organisaties met cultureel diverse 
programma’s, kunstenaars en musici, zoals met De Werke-
lijkheid, Urban Myth, ROSE stories, Theater De Krakeling, ICK, 
Toneelmakerij, Aslan Muziekcentrum, Podium Mozaïek, Margot 
Zwiers en andere instellingen met inclusief aanbod.

Wat is er veranderd?
In 2020 is Mocca nieuwe samenwerkingen aangegaan met 
onder andere De Balie, Talententent, Stichting Studiezalen, het 
NiNsee en welzijnsinstellingen. Deze instellingen kenmerken 
zich doordat de medewerkers een grotere culturele diversiteit 
hebben. Hetzelfde geldt voor de cultuurcoaches die deelne-
men aan de pilot cultuurcoaches. Door het sluiten van podia 
voor een groot deel van het jaar, is een aantal samenwerkin-
gen afgenomen.

Hortus Botanicus, via LinkedIn: “Met dank aan de Mocca Cultuurbus 

kon dit coronaproof bezoek doorgaan.”
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100+
culturele
partners 

Cultuureducatie in Amsterdam in enkele getallen
2020

Mocca Cultuurbus/boot Amsterdam

Getallen bij benadering. Afwijkingen voorbehouden.

Leerlijnen Basispakket
244 Primair onderwijs scholen
 in Amsterdam 

Leerlijnen voortgezet speciaal onderwijs
16 vso scholen in Amsterdam

202 po scholen 
hebben 2 leerlijnen

92
instellingen

4.108 
begeleiders

2e leerlijn 

83%
scholen

 48
 bijeenkomsten

2000+
 deelnemers

2207
MoccaTV/YouTube

24.689 
leerlingen

191 
scholen

3e leerlijn 

25%
scholen

3e leerlijn 

25%
scholen

1e leerlijn 

95%
scholen

1e leerlijn 

69%
scholen

www.cultuurbusamsterdam.nl

www.cultuurbusamsterdam.nl

www.cultuurbusamsterdam.nl

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

Alliantievorming 
culturele veld

Deskundigheids-
bevordering

Maatwerk

Diversiteit

Kennisdeling

in 
10

kunst- 
disciplines

Voucherbeheer Top 20 bestedingen schooljaar 2019-2020

!  50.000 - 34.000

!  26.000 - 16.000

!  16.000 - 14.000

!  112.000 - 50.000

1 St. Muziekschool Amsterdam
2 SEP Stichting Educatieve Projecten
3 Aslan Muziekcentrum
4 De Rode Loper op School

 5 Verhalenfabriek Amsterdam
 6 Stichting Leerorkest
 7 Amsterdamse Jeugdtheaterschool
 8 St. Muziekschool Amsterdam
 9 St. Jeugdtheater De Krakeling

10 Chip Bizz
11 Stichting Poldertheater
12 Stichting Educatieorkest Holland
13 St. Muziekschool Amsterdam Noord
14 Stichting OBA
15 Rijksmuseum Amsterdam

 16 Het Concertgebouw
 17 Stichting Amsterdam Light Festival
 18 Lukida BV
 19 OnPoint Dancelab Amsterdam
 20 De Schrijverscentrale

MoccaAcademie

120
 deelnemende 

scholen 
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Mocca in coronatijd
2020

Getallen bij benadering. Afwijkingen voorbehouden.

culturele instellingen hebben 
hun aanbod in de nieuwe online 
zoekmachine geplaatst

uit Welzijn, Onderwijs 
en het Culturele veld 

Deelnemers

Pilot Cultuurcoaches

Onlineactiviteiten

Cultuurcatalogus

Bijeenkomsten

Contactmomenten 
culturele partners

        1000+
Cultuureducatie voor Thuis

• Programma’s • Bezoekers

2

12

Podcast  
Cultuureducatie 
in het speciaal 
onderwijs met 
Romana Vrede

Leergemeenschap Inclusie 
vanuit Cultureel Vermogen 

 258Schoolafspraken 
po en vo scholen

38 
leden142x 

beluisterd

89 

148 
po

111 
vo

2367 
1539 uniek

• Nieuwe Facebookgroep 
‘Cultuureducatie in het 

Speciaal Onderwijs Amsterdam’

 48
 bijeenkomsten

2000+
 deelnemers 2207

MoccaTV/YouTube

MoccaAcademie

8
Cultuurcoach

Leergemeenschap 
bijeenkomsten

46 
scholen

49 
cultuurcoaches 18 

culturele  
partners

www.cultuurbusamsterdam.nl

www.cultuurbusamsterdam.nl

www.cultuurbusamsterdam.nlMidzomerMokum Cultuurbus

25
organisaties/

aanvragers/zomer-
scholen

625 
begeleiders

3.531 
leerlingen

152 
Cultuurbusritten

39 
culturele 

bestemmingen
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Rooster van aftreden Raad van Toezicht Stichting Mocca 

Een Raad van Toezicht lid heeft een zittingstermijn van vier jaar. Hij/zij is één maal herkiesbaar voor een periode van 
nogmaals vier jaar.

Titel Naam In functie sinds Termijn Verlenging of beëindiging per
    

Voorzitter RvT Dhr. S. Mumcuyan 08-10-2017 1e termijn 08-10-2021

RvT Mevr. V. Arents 01-12-2018 2e termijn 01-12-2022

RvT  Mevr. E. Loman 08 -10-2017 1e termijn 08-10-2021

RvT Mevr. C. Rodgers 03-10-2019 1e termijn 03-10-2023

RvT Dhr. W. Mirandolle 03-10-2019 1e termijn 03-10-2023

-  Een termijn voor het lidmaatschap van de raad van toezicht is in principe voor een periode van 4 jaar waarbij de leden voor 
een tweede termijn kunnen opteren.
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EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS
Baarsjesweg 224  1058 AA Amsterdam

T 020 - 620 9567 | info@mocca.amsterdam
www.mocca.amsterdam
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INHOUD

JAARREKENING

Balans

Staat van baten en lasten

Toelichting op de balans

Toelichting op de staat van baten en lasten

OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Toelichting algemeen

jaarrekening 2020 Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam - 1 -



BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

bedragen in EUR toelichting 31-12-2020 31-12-2019

ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen 1. 21.261 25.803
Liquide middelen 2. 1.803.167 1.097.292

1.824.428 1.123.095

totaal ACTIVA 1.824.428 1.123.095

PASSIVA toelichting 31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen
Algemene reserve 3. 279.296 333.152
Bestemmingsfondsen 4. 931.348 205.126
Bestemmingsreserves 5. 128.055 231.069

1.338.699 769.347

Kortlopende schulden 6. 485.729 353.748

totale PASSIVA 1.824.428 1.123.095
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

bedragen in EUR toelichting 2020 2020 2019
werkelijk begroot werkelijk

BATEN

Directe opbrengsten
Inkomsten 7. 1.600 11.854 3.000
Overige opbrengsten 8. 5.924 35.000 11.684
Totaal directe opbrengsten 7.524 46.854 14.684

Bijdragen
Kunstenplansubsidie gemeente Amsterdam 9. 1.767.842 1.525.931 1.583.703
Overige subsidies uit publieke middelen 10. 683.802 658.802 658.802
Totaal subsidies/bijdragen 2.451.644 2.184.733 2.242.505

TOTALE BATEN 2.459.168 2.231.587 2.257.189

Percentage eigen inkomsten 0% 2% 1%

LASTEN

Beheerlasten
Beheerlasten personeel 11. 72.239 76.293 77.990
Beheerlasten materieel 12. 128.676 154.918 125.771
Totaal beheerlasten 200.915 231.211 203.761

Activiteitenlasten
Activiteitenlasten personeel 13. 679.350 850.853 733.437
Activiteitenlasten materieel 14. 1.009.427 1.170.830 1.077.746
Totaal activiteitenlasten 1.688.777 2.021.683 1.811.183

TOTALE LASTEN 1.889.692 2.252.894 2.014.944

SALDO uit gewone bedrijfsvoering 569.476 -21.307 242.245

Rentebaten en rentelasten -124 0 39

RESULTAAT 569.352 -21.307 242.284

Resultaatbestemming
Toevoeging algemene reserve 466.144 0 149.674
Ontrekking algemene reserve -520.000 0 0
Toevoeging bestemmingsfonds 726.222 0 40.110
Ontrekking bestemmingsreserves -103.014 0 52.500

Totaal 569.352 -21.307 242.284

jaarrekening 2020 Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam - 3 -



GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsactiviteiten

Algemeen

• Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013

Schattingswijzigingen

Schattingen

Continuïteit

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Balans

Resultatenrekening

In 2020 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.  

In 2020 hebben zich geen schattingswijzigingen.  

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. In de balans en de exploitatierekening  zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt 
verwezen naar de toelichting.

De kosten, de opbrengsten en de subsidies worden toegerekend aan de periode waarop deze baten en lasten 
betrekking hebben. 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het 
bestuur van Mocca zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die 
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste 
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
34228504.

De huidige activiteiten van de stichting kunnen op deze schaal worden voortgezet dankzij de meerjaren subsidie van 
de Gemeente Amsterdam en het Fonds Cultuurparticipatie.

Mocca adviseert scholen en culturele instellingen bij de opzet en uitvoering van cultuuronderwijs. Mocca brengt 
verdieping, scholing en kennisdeling in cultuureducatie met de MoccaAcademie en zorgt voor de inhoudelijke en 
praktische invulling van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Daarnaast vervoert Mocca via de Cultuurbus 
Amsterdam jaarlijks ruim 45.000 leerlingen naar podia en musea. 

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving 640. Daarnaast is de 
volgende regelgeving van toepassing:

• De jaarrekening heeft de indeling zoals voorgeschreven door het Handboek verantwoording subsidies Kunstenplan 
2017-2020 A-Bis

Stelselwijzigingen

De vorderingen, de schulden, de liquide middelen en de overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen 
nominale waarden.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 640), die 
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
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TOELICHTING ALGEMEEN

Baten

LASTEN
(11+12) De beheerlasten personeel zijn nagenoeg conform begroting. De materiele beheerlasten zijn ca. €26.000 
lager. Binnen deze posten is met name de post administratiekosten lager door een verrekening van de te hoog 
ingeschatte kosten voor 2018. Er zijn geen afschrijvingskosten, in 2020 zijn geen nieuwe investeringen gedaan.

Ook bleek de in 2013 ontvangen subsidie van het stadsdeel ZuidOost voor Disciplinedeskundigen niet 
terugvorderbaar en is nu ook als baten toegevoegd. Hierdoor zijn alle openstaande posten uit de periode 17-20 
afgesloten. In 2020 is een extra subsidie ontvangen van € 99.765 voor de pilot Cultuurcoaches. Dit bedrag is 
volledig besteed in 2020. 

(7+8). De directe opbrengsten zijn €39.330 lager dan begroot. Alleen voor de leerlijnenlabs zijn 8 keer een eigen 
bijdrage van €200 ontvangen. Dit aantal is wat lager dan begroot vanwege het sluiten van de scholen door de Covid-
19 maatregelen. Hierdoor hebben minder scholen gebruik gemaakt van de leerlijnenlabs en/of hebben deze 
uitgesteld naar volgende (school)jaren. Ook de andere activiteiten van Mocca zoals meet-ups, ICC-cursussen, etc. 
zijn uitgesteld of in beperkt mate online voortgezet.

Ook de activiteitenkosten voor de Mocca Academie zijn minder geweest in 2020 en de maand voor de 
cultuureducatie is niet doorgegaan vanwege de Corona-maatregelen. Wel zijn er meer kosten gemaakt voor de 
herinrichting van de database cultuurinstellingen en het opschonen van het CRM-systeem Salesforce. Ook de pilot 
cultuurcoaches heeft plaatsgevonden in 2020, waarbij de activiteiten m.n. online plaatsvonden.

(13) De activiteitenlasten personeel zijn €171.503 lager dan begroot. Dit komt door €137.186 lagere loonkosten door 
minder vast personeel (9,3 fte t.o.v. 12,1 fte) en €34.317 lagere overige personeelskosten (o.a. werkkostenregeling) 
dan begroot.

(10) Subsidie Fonds Cultuurparticipatie: Naast het jaarlijks toegekend bedrag ad €658.802 is er voor de uitbreiding 
van de gemeentelijke activiteiten van Mocca (als penvoerder) naar Weesp, een subsidiebedrag van €25.000 als 
extra baten toegevoegd in 2020.  

(14) De lagere activiteitenlastenpersoneel ad €155.395 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat van de cultuurbus 
de vervoerskosten in 2020 veel lager zijn dan begroot. Vanwege de coronacrisis waren er in 2020 veel minder 
culturele activiteiten mogelijk door de scholen. Een deel van de geannuleerde ritten werd gelukkig gecompenseerd 
door de inzet van de cultuurbus voor de zomerscholen.

(9) De kunstenplansubsidie van de Gemeente Amsterdam is €266.911 hoger dan de opgestelde 
meerjarenbegroting. Dit heeft meerdere oorzaken. Er is €68.906 meer ontvangen door indexatie. Uit de vorige 
Kunstenplanperiode stonden vooruit ontvangen subsidies op de balans, waarvan de Gemeente Amsterdam via de 
meerjarenbegroting 17-20, toestemming heeft verleend hiervan €136.556 aan de subsidie basispakket 2020 toe te 
voegen en €58.648 aan de subsidie 2020 voor Cultuureducatievervoer. Het resterende bedrag ad €42.337 is 
vrijgevallen en als baten toegevoegd.
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TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in EUR)

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

1. Vorderingen
Debiteuren 400 0
Borgsommen 11.704 11.704
Nog te ontvangen bedragen 3.156 600
Nog te ontvangen loonheffing 6.001 0
Vooruit betaalde bedragen 0 13.499

21.261 25.803
De vorderingen zijn kortlopend van aard (minder dan 1 jaar).

2. Liquide middelen
Kas 9 85
Rabobank rekening courant 979.814 275.844
Rabobank rekening courant cultuureducatie 46.796 43.833
Rabobank bedrijfsspaarrekening 207.528 207.507
ING bank rekening courant 141.586 142.296
ING bank rekening courant 147 207
ING bank rekening courant 2.795 2.883
ING bank bedrijfsspaarrekening 424.492 424.637

1.803.167 1.097.292
De tegoeden op de bankrekeningen zijn vrij opneembaar.
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TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in EUR)

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

3. Algemene reserve
Algemene reserve begin boekjaar 333.152 183.478
Toevoeging boekjaar 466.144 149.674
Ontrekking voor bestemmingsfonds basispakket -520.000 0

279.296 333.152

4. Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds cultuureducatievervoer*
Bestemmingsfonds begin boekjaar 115.193 102.372
Toevoeging bestemmingsfonds 167.661 12.821
Totaal bestemmingsfonds cultuureducatievervoer 282.854 115.193

Bestemmingsfonds basispakket
Bestemmingsfonds begin boekjaar 0 0
Toevoeging bestemmingsfonds 520.000 0
Totaal bestemmingsfonds basispakket 520.000 0

Bestemmingsfonds cultuureducatie met kwaliteit (Fonds Cultuurparticipatie)**
Bestemmingsfonds begin boekjaar 89.933 62.644
Toevoeging bestemmingsfonds boekjaar 38.561 82.433
Correctie bestemmingsfonds 2018 0 -62.644
Toevoeging bestemmingsreserve competentieversterking leerkrachten 0 7.500
Totaal bestemmingsfonds cultuureducatie met kwaliteit (Fonds Cultuurparticipatie) 128.494 89.933

Totaal bestemmingsfondsen 931.348 205.126

** De subsidie van het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) voor cultuureducatie met kwaliteit (CMK) bedraagt in 2020:

5. Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve competentieversterking leerkrachten
Bestemmingsreserve begin boekjaar 0 7.500
Onttrekking bestemmingsreserve 0 -7.500
Bestemmingsreserve competentieversterking leerkrachten 0 0

Bestemmingsreserve frictiekosten
Bestemmingsreserve begin boekjaar 128.055 128.055
Toevoeging bestemmingsreserve 0 0
Bestemmingsreserve frictiekosten 128.055 128.055

Bestemmingsreserve uitvoering basispakket
Bestemmingsreserve begin boekjaar 43.014 43.014
Mutatie bestemmingsreserve -43.014 0
Bestemmingsreserve uitvoering basispakket 0 43.014

€658.802. De kosten voor het project CMK in 2020 bedragen €620.241; het overschot ad €38.561 is toegevoegd 
aan het bestemmingsfonds cultuureducatie met kwaliteit. 

* De subsidie cultuurbus bedraagt in 2020 €386.183, vermeerdert met €58.648 uit de vorige kunstenplanperiode. 
Het overschot ad €167.661 is op de balans verantwoord onder het hoofd bestemmingsfonds cultuurbus.
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TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in EUR)

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

6. Kortlopende schulden
Crediteuren 102.151 31.786
Te betalen kosten 74.073 31.288
Pensioenpremies 0 1.128
Vakantietoeslag 25.267 21.101
Gem. Amsterdam subsidie Kunstenplan 0 237.541
Stadsdeel Zuid-Oost subsidie disciplinedeskundigen 0 30.904
Vooruitontvangen subsidie Gem. Amsterdam Kunstenplan 2021-2024 109.984 0
Fonds Cultuurparticipatie 2021-2024 174.254 0

485.729 353.748

*Specificatie vooruit ontvangen subsidie basispakket, busvervoer en disciplinedeskundigen

Totaal vooruit ontvangen subsidie Kunstenplan 2013 - 2016 per 01.01.20 237.541
Toevoeging aan subsidie busvervoer Kunstenplan 2020 conform begroting -58.648
Toevoeging aan subsidie Kunstenplan 2020 conform begroting -136.556
Totaal vooruit ontvangen subsidie Kunstenplan 2013 -2016 per 31.12.20 42.337

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De huur van het kopieerapparaat loopt tot en met 1 februari 2022 en bedraagt € 6.700 per jaar.

Gebeurtenissen na de balansdatum
Voor de periode 2021-2024 is er door Gemeente Amsterdam en Fonds Cultuurparticipatie opnieuw meerjaren 
subsidie toegezegd. De toegezegde subsidie door de Gemeente Amsterdam (inclusief Weesp) bedraagt volgens de 
beschikkingen: € 1.319.812 per jaar. Hierin is verdisconteerd de jaarlijkse inzet in de periode 2021-2024 van € 
180.000 vanuit het bestemmingsfonds Basispakket ( € 130.000) en bestemmingsfonds Cultuurbus (€ 50.000). Dit 
subsidiebedrag is inclusief de nominale bijstelling van 1,7%. De toegezegde subsidie door FCP bedraagt €697.015 
per jaar. Hierop vindt geen jaarlijkse indexatie plaats.

Het huurcontract loopt tot en met 31 januari 2021 en wordt stilzwijgend verlengd met een periode van 4 jaar. De 
huur bedraagt  € 54.000 per jaar.

De gemeenteraad heeft besloten dat de vrijval vooruit ontvangen subsidie 2013 - 2016 voor het Basispakket, de 
Cultuurbus en de disciplinedeskundigen ingezet mogen worden in de Kunstenplanperiode 2017 - 2020. Er mag 
jaarlijks € 136.555 worden toegevoegd aan de jaarlijkse subsidie Basispakket en € 60.000 aan de jaarlijkse subsidie 
voor de Cultuurbus. Het resterende bedrag € 42.337 wordt opgenomen in de baten van 2020. Net als het uit 2013 
ontvangen subsidiebedrag van stadsdeel Zuidoost ( € 30.903) voor disciplinedeskundigen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (bedragen in EUR)

BATEN 2020 2020 2019
werkelijk begroot werkelijk

7. Inkomsten
Partners cultuureducatie met kwaliteit 0 6.854 0
Scholen cultuureducatie met kwaliteit 1.600 5.000 3.000

1.600 11.854 3.000

8. Overige opbrengsten
Cursussen 5.107 3.843
Overige opbrengsten 817 7.841

5.924 35.000 11.684

9. Kunstenplansubsidie gemeente Amsterdam
Jaarlijkse subsidie 1.013.450 963.552 1.004.410
Toevoeging subsidie kunstenplanperiode 2013 - 2016 136.556 136.556 136.554
Gem. Amsterdam  "cultuurvervoer" 386.183 367.175 382.739
Toevoeging subsidie kunstenplanperiode 2013 - 2016 58.648 58.648 60.000
Cultuurpilot 2020 99.765 0 0
Vrijval ontvangen subsidies voorgaande jaren 73.240 0 0

1.767.842 1.525.931 1.583.703

10. Subsidies uit publieke middelen
Fonds Cultuurparticipatie cultuureducatie met kwaliteit 658.802 658.802 658.802
Fonds Cultuurparticipatie Weesp 25.000 0 0

683.802 658.802 658.802
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (bedragen in EUR)

LASTEN 2020 2020 2019
werkelijk begroot werkelijk

11. Beheerlasten personeel
Directie 32.385 33.451 36.881
Secretariaat 39.854 42.842 41.109

95% 72.239 76.293 77.990

WNT verantwoording 2020 2019

naam P. Brandon P. Brandon
functie directeur directeur
aanvang en einde functievervulling 1.1-31.12 1.1-31.12
deeltijd factor in fte* 1,00 1,00
dienstbetrekking ja ja
beloning inclusief belastbare onkostenvergoedingen 88.459 103.719
beloning op termijn (pensioenbijdrage) 9.281 8.383
subtoaal 97.740 112.102

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 201.000 194.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag n.v.t. n.v.t.

Totale bezoldiging 97.740 112.102

De leden van de Raad van Toezicht  krijgen een onkostenvergoeding van minder dan € 1.700 per jaar:
naam functie vergoeding
S. Mumcuyan voorzitter 750
V. Arents lid 500
E. Loman lid 500
W. Mirandolle lid 500
C. Rodgers lid 500

Het individuele bezoldigingsmaximum voor Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam is € 201.000 bij een 
dienstverband van 1 fte.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (bedragen in EUR)

LASTEN 2020 2020 2019
werkelijk begroot werkelijk

12. Beheerlasten materieel
Huisvestingskosten
Huur 54.977 52.284 55.651
Overige huisvestingskosten 5.830 10.457 4.372

60.807 62.741 60.023
Bureaukosten
Kantoormateriaal 8.594 6.274 12.271
Telefoon 8.273 12.025 6.547
Automatisering 13.342 10.457 10.937
Abonnementen en contributie 2.067 2.091 2.446
Representatie 1.717 1.046 1.307
Reis- en verblijfskosten 935 7.843 2.815
Vergaderkosten 3.109 5.438 8.898
Accountantskosten 10.135 9.411 10.223
Administratiekosten 13.356 27.188 7.001
Overleg, coördinatie en inhoudelijke rapportage 3.794 5.228 2.032
Rente- en bankkosten 623 732 600
Overige algemene bedrijfslasten 1.924 2.353 671

75% 67.869 90.086 65.748
afschrijvingskosten
totaal afschrijvingen 0 2.091 0

Totaal beheerlasten materieel 83% 128.676 154.918 125.771

13. Activiteitenlasten personeel
Salariskosten
Directie en management 105.388 152.862 172.583
Adviseurs 228.593 321.295 202.102
Mocca Academie 75.511 104.978 100.236
Communicatie en digitaal 34.407 67.510 41.692
Cultuurbus 76.570 42.589 76.920
Overig personeel 49.940 18.361 41.324

81% 570.409 707.595 634.857

Overige personeelskosten
Scholing 3.714 15.685 4.945
Honoraria 61.400 62.741 58.348
Reiskosten woon-werk 67 2.091 2.388
Verzuimverzekeringen 29.087 26.142 33.174
Werkkostenregeling 11.575 36.599 3.555
Ontvangen ziekengeld -3.156 0 -14.969
Overige personeelskosten 6.254 0 11.139

76% 108.941 143.258 98.580

Totaal activiteitenlasten personeel 80% 679.350 850.853 733.437
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (bedragen in EUR)

LASTEN 2020 2020 2019
werkelijk begroot werkelijk

14. Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten
Advieskosten cultuurcoaches 83.893 0 0
Mocca Academie 12.033 20.000 19.715
Training en scholing Mocca team 5.601 2.000 10.568
Inrichting/onderhoud database 122.087 35.000 20.378
Bijeenkomsten onderwijs PO 89.053 15.000 92.056
Bijeenkomsten aanbieders 5.099 20.000 4.505
Evaluatie en onderzoek honoraria derden 750 2.000 6.712
Cultuureducatie met kwaliteit* 421.619 599.279 500.111
Busvervoer basisschoolleerlingen** 252.170 450.823 404.918

87% 992.305 1.144.102 1.058.963

Publiciteitslasten
PR en marketing 16.886 20.000 17.065
Drukwerk 236 1.500 1.718
Reproductiekosten 0 5.228 0

17.122 26.728 18.783

Totaal activiteitenlasten materieel 86% 1.009.427 1.170.830 1.077.746

*cultuureducatie met kwaliteit

**specificatie cultuurbus
ritkosten 240.028 403.252 402.165
communicatie 2.518 10.000 2.551
bureaukosten 9.624 13.923 201
coördinatiekosten 25.000 0 25.000
totaal cultuurbus 277.170 427.175 429.917

Activiteitenrealisatie en cijfermatige analyse

De subsidie cultuurbus bedraagt in 2020 € 386.183, vermeerdert met € 58.648 uit de vorige kunstenplanperiode. De 
gemeente Amsterdam heeft toegezegd dat vanaf 2019 maximaal € 25.000 per jaar van de reservering busvervoer 
mag worden aangewend voor coördinatiekosten voor de cultuurbus. 

Voor de activiteitenrealisatie wordt verwezen naar het bestuursverslag en voor de cijfermatige analyse naar de 
toelichting afwijking begroting en resultaat.

Dit betreft het deel van cultuureducatie met kwaliteit dat door het Fonds Cultuurparticipatie wordt gesubsidieerd. In 
dit bedrag is inbegrepen een bedrag van € 100.000 voor Aslan Muziekcentrum en € 100.000 voor het Leerorkest. In 
de begroting was er nog vanuit gegaan dat Aslan en Leerorkest zelf hiervoor subsidie van het FCP zouden 
ontvangen. Deze bedragen zijn als kosten in de jaarrekening opgenomen. 
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C ontro leverk laring van d e ona fhank e lijke accountant
A fg egeven ten behoeve van de gemeente Amsterdam

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Match O nderwijs en Cultuur Amsterdam

A . Verklaring over d e in het jaarverslag op g enom en jaarreken ing 2020

O ns oord e e l
W ij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Match O nderwijs en Cultuur Amsterdam te
Amsterdam gecontro leerd .

Naar ons oordeel:

• gee ft d e in d it jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw bee ld van de grootte en de
samenste lling van het vermogen van Stichting Match O nderwijs en Cultuur Amsterdam op 31
december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met het Handboek
verantwoord ing subsid ies Kunstenp lan 2017-2020 van de g emeente Amsterdam en d e
bepalingen van en krachtens de Wet normering b ezo ld ig ing top functionarissen pub lieke en
semipub lieke sector (W NT);

• zijn de in d e jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in
alle van materiee l be lang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de in de re levante wet- en rege lgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de
subsid iebeschikking en het Handboek verantwoord ing subsid ies Kunstenp lan 2017-2020 van de
gemeente Amsterdam.

De jaarrekening b estaat uit:

1) de balans p er 31 december 2020;

2) de staat van baten en lasten over 2020; en

3) de toe lichting met een overzicht van de g ehanteerde grondslagen voor financiële verslagg eving
en andere toe lichtingen.

D e basis voor ons oord e e l
W ij hebben onze contro le uitgevoerd vo lgens het N ederlands recht, waaronder ook de N ederlandse
Contro lestandaarden vallen, het Contro leprotoco l Subsid ie gemeente Amsterdam 2015 en de
Rege ling Contro leprotoco l W NT 2020. O nze verantwoorde lijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'O nze verantwoorde lijkheden voor de contro le van de jaarrekening'.

W ij zijn onafhanke lijk van Stichting Match O nderwijs en Cultuur Amsterdam zoals vere ist in de
Verordening inzake de onafhankelijkhe id van accountants b ij assurance-opdrachten (Vi O ) en andere
voor de opdracht re levante onafhanke lijkhe idsrege ls in N ederland. Verder hebben wij vo ldaan aan
de Verordening g edrags- en beroepsrege ls accountants (VGBA).

W ij vinden dat de door ons verkregen contro le-informatie vo ldoende en geschikt is a ls basis voor
ons oordee l.
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Paragraaf b etre ffend e overig e aang e leg enhe d en
In overeenstemming met het Contro leprotoco l W NT 2020 hebb en wij de anticumulatiebepaling ,
bedoe ld in artike l 1.6a W NT en artike l 5, lid 1, sub j Uitvoeringsrege ling W NT, niet g econtro leerd . D it
betekent dat wij niet hebben g econtro leerd of er we l of niet sprake is van een normoverschrijd ing
door een le id inggevende top functionaris vanwege eventue le d ienstbetrekkingen als le id inggevende
top functionaris b ij andere WNT-p lichtige inste llingen, alsmede of de in d it kader vere iste toe lichting
juist en vo lled ig is.

B . Verklaring over d e in het jaarverslag opg enomen and ere informat ie

Naast de jaarrekening en onze contro leverklaring daarb ij, omvat het jaarverslag andere informatie ,
d ie bestaat uit:

• het b estuursverslag;

• de overige g egevens.

O p grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materie le afwijkingen bevat;

• alle informatie b evat d ie op grond van d e in N ederland ge ldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties
zonder winststreven en het Handboek verantwoord ing subsid ies Kunstenp lan 2017-2020 van de
gemeente Amsterdam is vere ist.

W ij hebben de andere informatie ge lezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip ,
verkregen vanuit de contro le of anderszins, overwogen of d e andere informatie materie le afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebb en wij vo ldaan aan d e vere isten in de N ederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet deze lfde d iepgang als onze contro lewerkzaamheden b ij d e
jaarrekening .

Het b estuur is verantwoorde lijk voor het opste llen van de andere informatie , waaronder het
bestuursverslag en d e overige gegevens in overeenstemming met d e in N ederland ge ldende RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en het Handboek verantwoord ing subsid ies
Kunstenp lan 2017-2020 van de gemeente Amsterdam.

C . Beschrijving van verantwoord e lijkhe d en met b etrekking tot d e jaarreken ing

Verantwoord e l ijkhe d en van het b estuur en d e Raad van Toezicht voor d e jaarreken ing
Het b estuur is verantwoorde lijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met d e in N ederland ge ldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven,
het Handboek verantwoord ing subsid ies Kunstenp lan 2017-2020 van de g emeente Amsterdam en de
bepalingen van en krachtens de W N T. Het b estuur is ook verantwoorde lijk voor het rechtmatig tot
stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met d e in de re levante wet- en regelgeving opg enomen bepalingen, zoals
opg enomen in de subsid iebeschikking en het Handboek verantwoord ing subsid ies Kunstenp lan
2017-2020 van de gemeente Amsterdam.

In d it kader is het b estuur tevens verantwoorde lijk voor een zodanige interne b eheersing d ie het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en d e naleving van d ie re levante wet-
en rege lgeving moge lijk te maken zonder afwijkingen van materiee l be lang als gevo lg van fouten of
fraude .

Bij het opmaken van d e jaarrekening moet het bestuur afwegen of de inste lling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïte it voort te zetten. O p grond van genoemde verslaggevingsste lse ls moet
het b estuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderste lling , tenzij het bestuur



het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activite iten te beë ind igen of als beë ind ig ing
het enige realistische alternatie f is.

Het b estuur moet g ebeurtenissen en omstand igheden waardoor g erede twijfel zou kunnen bestaan
of de inste lling haar activite iten in continuïte it kan voortzetten, toe lichten in de jaarrekening .

De Raad van Toezicht is verantwoorde lijk voor het uitoe fenen van toezicht op het proces van
financiële verslagg eving van d e inste lling .

O nze verantwoord e l ijkhed en voor d e contro le van d e jaarreken ing
O nze verantwoorde lijkhe id is het zodanig p lannen en uitvoeren van een contro leopdracht dat wij
daarmee vo ldoende en geschikte contro le-informatie verkrijgen voor het door ons af te g even
oordee l.

O nze contro le is uitgevoerd met een hoge mate maar geen abso lute mate van zekerhe id waardoor
het moge lijk is dat wij tijdens onze contro le niet alle materie le fouten en fraude ontdekken.

A fwijkingen kunnen ontstaan als gevo lg van fraude of fouten en zijn materiee l ind ien rede lijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen d ie gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialite it
be ïnvloedt de aard , timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
e ffect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoorde lijkheden is opgenomen in de b ijlag e b ij
onze contro leverklaring .

H ilversum, 13 me i 2021

KA MPHUIS & BERG HUIZE N
Accountants/Be lastingadviseurs

P . H eyman-Brand Msc RA

w. g .



B ijlag e b ij d e contro leverk laring:

W ij hebben deze accountantscontro le professioneel kritisch uitgevoerd en hebb en waar relevant
professionele oordee lsvorming toegepast in overeenstemming met d e N ederlandse
contro lestandaarden, het Contro leprotoco l Subsid ie gemeente Amsterdam 2015, d e Rege ling
Contro leprotoco l WNT 2020, ethische voorschriften en d e onafhankelijkhe idse isen. O nze contro le
bestond onder andere uit:

• het id entificeren en inschatten van d e risico ’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
be lang b evat als gevo lg van fouten of fraude , dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van
baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op d eze risico ’s bepalen en uitvoeren
van contro lewerkzaamheden en het verkrijgen van contro le-informatie d ie vo ldoende en geschikt
is als basis voor ons oordee l. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materiee l be lang niet
ontdekt wordt groter dan b ij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning , valsheid in
geschrifte , het opzette lijk nalaten transacties vast te legg en, het opzette lijk verkeerd voorste llen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing .

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing d ie re levant is voor de contro le met als doe l
contro lewerkzaamheden te se lecteren d ie passend zijn in de omstand igheden. Deze
werkzaamheden hebb en niet als doe l om een oordee l uit te spreken over de e ffectivite it van de
interne b eheersing van de entiteit.

• het evalueren van de g eschikthe id van de gebruikte grondslagen voor financiële verslagg eving ,
de g ebruikte financië le rechtmatighe idscriteria en het evalueren van de rede lijkheid van
schattingen door het bestuur en de toe lichtingen d ie daarover in de jaarrekening staan.

• het vastste llen dat de door het b estuur g ehanteerde continuïteitsveronderste lling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen contro le-informatie vastste llen of er gebeurtenissen en
omstand igheden zijn waardoor g erede twijfel zou kunnen bestaan of de inste lling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. A ls wij concluderen dat er een onzekerhe id van
materiee l be lang b estaat, zijn wij verp licht om aandacht in onze contro leverklaring te vestigen op
de re levante gere lateerde toe lichtingen in de jaarrekening . A ls de toe lichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. O nze conclusies zijn gebaseerd op de contro le-informatie
d ie verkregen is tot de datum van onze contro leverklaring . Toekomstige gebeurtenissen of
omstand igheden kunnen er echter toe le iden dat een inste lling haar continuïte it niet langer kan
handhaven;

• het evalueren van de presentatie , structuur en inhoud van d e jaarrekening en de daarin
opg enomen toe lichtingen; en

• het evalueren of d e jaarrekening een getrouw bee ld geeft van de onderligg ende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en laten alsmede d e
balansmutaties in alle van materiee l b e lang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

W ij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de gep lande re ikwijdte en timing
van de contro le en over de significante bevind ingen d ie uit onze contro le naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne b eheersing .


