
In 2021 werkten de afdelingen Onderwijs en Cultuur van de 
gemeente Amsterdam, Mocca en het Amsterdams Fonds voor 
de Kunst (AFK) nauw samen in de opzet en uitvoering van een 
pilot cultuurcoaches/brede regeling combinatiefunctionaris. 
Deze pilot was een testfase waarin culturele instellingen, 
dankzij een landelijke en een gemeentelijke geldstroom, aan 
scholen een vakdocent met lesbevoegdheid ter beschikking 
stelden. Na een jaar kijken we terug op een geslaagde test-
fase. Zelfs in een periode waarin door Covid alles onder druk 
stond, werkten 98 cultuurcoaches van 29 culturele instellin-
gen samen met de teams van 86 scholen. De ervaringen van 
de pilot zijn de grondslag voor een meerjarige regeling van 
het AFK vanaf maart 2022. Deze meerjarige regeling is mede 
dankzij de wethouder Onderwijs, Marjolein Moorman, inge-
steld.

Inmiddels verrijken 98 cultuurcoaches de levens van leerlin-
gen op bijna evenzoveel scholen. Hoe ziet het werk van de 
cultuurcoaches eruit in de dagelijkse praktijk? We verzamel-
den enkele voorbeelden van activiteiten van de cultuurcoa-
ches die een beeld schetsen van wat de leerlingen ervaren op 
de scholen in de stad.    
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Cultuurcoaches Petra Veenstra en Mette Steincke van De Rode 
Loper op School ontwikkelden samen met ontwerper Anja 
Brunt het Talent Paspoort voor hun scholen. De leerlingen 
leren op speelse wijze hun eigen en elkaars talenten kennen. 
Die kunnen binnen de kunstdisciplines liggen maar je kan 
ook een trouwe vriend zijn, een doorzetter, een voeler of een 
techniekfreak. De leerlingen ontdekken met veel plezier van 
alles over zichzelf, komen in contact met allerlei kunstdisci-
plines en leren wat er naschools te doen is op het gebied van 
kunst en creativiteit. 

De Rode Loper op School en De Kaap De Rode Loper op School en De Kaap 
en De Flevoparkschoolen De Flevoparkschool
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Basisschool Het Talent in Osdorp is ‘ongelofelijk blij’ met 
cultuurcoach Yara de Graaf van The Beach. Het Talent geeft 
aan dat Yara echt verschil maakt. Tijdens de lockdown maakte 
ze maak- en doe-pakketten voor de leerlingen. Ze inspireerde 
de gymdocent tot het maken van een ‘sportieve kaart’ van de 
buurt waar hij leerlingen nu naar toe verwijst voor naschool-
se sportactiviteiten. ‘Wat anderen in al die jaren niet lukte, 
heeft Yara voor elkaar gekregen.’ 

De Beach en Het Talent
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Madeleen Ritsema, directeur van de Ijpleinschool is erg 
enthousiast over de inzet en betrokkenheid van theater-
maker Zahra Anna Lfil die via Dat!school cultuurcoach op 
school is. Zahra is theaterdocent en cultuurcoach op school 
en werkt intensief samen met het schoolteam om feesten 
en evenementen een kunstzinnige invulling te geven. Zahra 
regelde bijvoorbeeld voor de Kinderboekenweek vijf levende 
standbeelden die verkleed als een beroep op het schoolplein 
stonden. De leerlingen kwamen ‘s ochtends op school aan en 
liepen door een theatrale standbeeldentuin op het school-
plein. In groepjes maakten ze samen met Zahra de standbeel-

den wakker te maken om ze te leren kennen. De leerlingen 
maakten kennis met o.a. een astronaut, brandweervrouw en 
bakker. Zahra koos daarbij bewust voor een niet stereotype 
verdeling met bijvoorbeeld een vrouw in brandweerpak en 
een vrouw als astronaute. ‘Iedereen kan worden wat hij, zij 
of hen wil en om dat extra bij kinderen aan te wakkeren zijn 
passende rolmodellen nodig’, zegt Zahra.  
De school gaat Zahra ook een rol geven in het thematisch 
onderwijs. Zahra voelt zich op haar plek en is blij met wat ze 
de kinderen van OBS Ijplein kan bieden. 

OBS Ijplein en Dat!school

     
OBS Ijplein en Dat!schoolOBS Ijplein en Dat!school

Cultuurcoach Zahra Lfil voor in het midden
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Cultuurcoach Annette Benedictus van Stichting Taalvor-
ming stimuleert op basisschool De Punt de taalvaardigheid 
en verbeelding van leerlingen door hen uit eigen ervaring 
verhalen te laten vertellen. Verder verzint ze allerlei taalspel-
letjes waardoor leerlingen lol krijgen in taal. Dit resulteerde in 
prachtige verhalen en gedichten in alle groepen. 

Stichting Taalvorming en De Punt
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Groep 5, geen naam
In het binnenzwembad
Ik zweef op mijn rug
Het plafond
In het binnenzwembad
Als je op je buik zweeft
Hoor je het water
Je kunt ook duiken
In het binnenzwembad
Je ziet de bodem
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Yanira Gefferie is vanuit SEP cultuurcoach op De Ster. Op De 
Ster volgen leerlingen individueel onderwijs en lopen in eigen 
tempo de school door. Ze kiezen zelf welke keuzevakken ze 
willen volgen waaronder de kunstvakken. De kunstvakdo-
centen geven onderschools en naschools les. Yanira werkt 
nauw samen met de vakdocenten en is steeds op zoek naar 
leerlingen die talent of plezier tonen zodat ze hen kan helpen 
hun talenten verder te ontwikkelen.  

SEP en De Ster

     

SEP en De Ster SEP en De Ster 

Project bouwen in Nederland op De Ster
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Cultuurcoach Willemijn Voerman van The Beach maakt veel 
contact met de ouders van de familieschool De Lukasschool. 
Zo gaf ze lessen ‘Knutsel met je kind’ aan ouders en hun 
peuters om hen beter te leren kennen. Groep 5 t/m 8 krijgt 
ontwerp & technieklessen van haar en ze organiseert elk blok 
een naschoolse activiteit. Ook heeft Willemijn de culturele 
omgeving van de school uitgebreid in kaart gebracht. Door al 
deze activiteiten ontmoet ze veel kinderen en ouders en kan 
van daaruit een band opbouwen en hen kennis laten maken 
met culturele instellingen en ondersteunen naar naschools 
aanbod in de buurt.

The Beach en DE Lukasschool
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Cultuurcoach Marleen van Veen van Foam kreeg bij basis-
school ‘t Koggeschip een eigen lokaal. Dat heeft ze direct leeg 
gehaald en volgehangen met fotografi eposters. Marleen geeft 
een workshop portretfotografi e aan de leerlingen. Maar voor-
dat ze met de leerlingen aan de slag ging, gaf ze de lessen 
eerst aan het hele onderwijsteam.
   

Foam en ’t Koggeschip

     

Foam en ʼt KoggeschipFoam en ʼt Koggeschip
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Cultuurcoach Brenda Jonker geeft niet alleen kunstles, maar 
neemt de kinderen ook mee naar cultureel aanbod in de 
buurt. In een serie lessen over het begrip omgeving ging zij 
met alle groepen (3 t/m 8) van De Huibersschool een bijzon-
dere fi lm bekijken van Heidi Vogels bij Bureau Postjesweg. 
Kunstenaar Heidi Vogels heeft in Marokko (Fez) onderzoek 
gedaan naar de tuinen van de stad. Het leverde veel herken-
ning op bij de kinderen. 
De Huibersschool heeft net een nieuw schoolplein en Lijm-
lab maakte met de leerlingen beeldend werk geïnspireerd op 
het nieuwe plein. Lijm-lab werkt in de regeling samen met 
Stichting Taalvorming.

   

Lijm-lab en De Huibersschool
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Noordjes cultuurcoach Hanane el Ouardani geeft een reeks 
fotografi elessen op het Over Y College. Ze leert de leerlingen 
waar ze op moeten letten om een goede foto te maken. Ook 
leren ze experimenteren met verschillende manieren van kij-
ken binnen de fotografi e. Daarnaast geeft Hanane informatie 
en tips over buitenschoolse culturele activiteiten en laat de 
leerlingen kennis maken met verschillende kunstdisciplines. 
  

Noordje en Over Y College
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Aslan Muziekcentrum heeft cultuurcoaches op 10 scholen 
in Amsterdam. Eveline Ypma krijgt op de Goeman Borge-
siuschool ouders en kinderen warm voor kunst en cultuur 
door met mooi weer op een boomstam op het schoolplein 
haar instrumenten te bespelen. Kinderen en ouders worden 
nieuwsgierig en komen luisteren en kijken. De kinderen 
mogen de instrumenten aanraken en als ze interesse hebben 
gaat Eveline met hen en hun ouders in gesprek. En het werkt! 
In navolging hiervan wil de school bij de aftrap van het nieu-
we schooljaar een markt met kunstenaars en hun naschoolse 
kunstaanbod organiseren. 

Dansdocent Rosalie van Wamel is cultuurcoach op basisschool 
De Globe. Op de rechterfoto zie je de trotse coach naast een 
talentvolle leerling die doorstroomde naar naschoolse les in 
Aslan Muziekcentrum. 
Op de Johannesschool danste cultuurcoach Simone ten 
Brinke met de leerlingen en op OBS Bos en Lommerschool cul-
tuurcoach Tammerly Nai Chung (zie foto). Anne-Marijke Bras, 
de interne cultuurcoördinator van De Johannesschool zegt 
dat de nieuwkomersklassen veel baat hebben bij de dans-
lessen. Omdat de leerlingen de taal nog niet goed beheersen 
kunnen ze via dans hun gevoelens uiten. De kinderen leven er 
echt van op. 

Aslan Muziekcentrum en De Globe, De Johannesschool, De Bos en Lommerschool en de Goeman Borgesiusschool

     

Aslan Muziekcentrum en De Globe, Aslan Muziekcentrum en De Globe, 
De Johannesschool, De Bos De Johannesschool, De Bos 
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De El Kadisia school en haar leerlingen zijn ontzettend blij 
met cultuurcoach Kim Tuin van SEP. Op school is een klas 
beeldend gestart en een koor voor leerlingen die tijdens de 
schooluren extra passie of talent lieten zien.  

El Kadisia en SEP 
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Cultuurcoach Shanna Goethart geeft alle klassen beeldende 
les in reeksen van drie weken. De leerlingen zijn betrokken en 
geïnspireerd. Leerlingen die het normaal gesproken moeilijker 
vinden om in de klas bij de les te blijven, leven op tijdens de 
beeldende lessen. Goede communicatie met de interne cul-
tuurcoördinator en de godsdienstleraar heeft ervoor gezorgd 
dat de lessen steeds beter passen bij de visie van de school 

en de leerlingen. Shanna en de cultuurcoaches van omliggen-
de scholen komen samen om te praten over de verbindende 
taak die zij hebben als coach en over wat de omgeving hen te 
bieden heeft. 

El Amien 2 en Foam
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