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Op feestjes doe ik mijn haar heel stijlvol.
Net zoals op mijn zelfportret. Normaal
heb ik mijn haar in een staart met vlechten. Mijn moeder kan heel goed vlechten.
Ik vind mooi haar belangrijk. Denk nou
niet dat ik altijd zo deftig ben, maar ik ben
het wel!
Jada 8 jaar

Thuis praten we Marokkaans, nee uh
Berbers. Mijn moeder kan grappige
dingen zeggen. Haar Nederlands is niet
echt vloeiend, maar ze kan het wel een
beetje. Ik moet altijd lachen als ze zegt:
‘Ik ga eiertjes bakken.’
Abdel 10 jaar
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Bijlagen:

Eigenlijk wil ik het liefste in mijn bed liggen en lezen in een dik boek. Hoe dikker,
hoe beter. Maar dan zonder plaatjes. Elke
woensdag ga ik naar de bieb. Nu lees ik
over Guus. Guus wil niet naar school.
Elke ochtend krijgt hij buikpijn, want elke
ochtend maken zijn ouders ruzie. Hij pakt
dan zijn knuffelbeer en kijkt kleuter dvd’s.
Dat vind ik grappig.
Youssra 9 jaar
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1.

Inleiding
Voor u ligt het eerste meerjarenplan van de Stichting
Kunsteducatie De Rode Loper op School. De Rode
Loper op School verzorgt sinds 2001 een cultuureducatie-programma voor het primair onderwijs in
Amsterdam Oost, met subsidie van Stadsdeel Oost.
Tot nu toe werden er jaarlijks activiteitenplannen
gemaakt. Deze werden goedgekeurd door beleidsambtenaren van de afdeling Onderwijs van Stadsdeel
Oost. Het Stadsdeel kende jaarlijks subsidie toe.
Sinds 2011 bedraagt deze subsidie € 150.000 per jaar.
De heer I. Manuel, voorzitter Bestuurscommissie van
Stadsdeel Oost, heeft toegezegd dit bedrag als
‘bruidsschat’ mee te geven aan de centrale stad.
Met het overhevelen van taken van de stadsdelen naar
de centrale stad, verhuist ook de aansturing en
subdidiëring mee van De Rode Loper op School, die
geworteld is in Stadsdeel Oost (nu inclusief Watergraafsmeer, Zeeburg en IJburg).
Dat betekent nieuwe kaders, nieuwe richtlijnen,
nieuwe gesprekspartners. De Hoofdlijnen Kunst en
Cultuur 2017–2020, die op woensdag 25 november
2015 door de gemeenteraad van Amsterdam werden
aangenomen, vormen de basis van de plannen van
kunst- en cultuurinstellingen voor de komende vier
jaar. Ook voor ons.

Bij het schrijven van dit ondernemersplan, is de
situatie voor de cultuureducatieve organisaties
nog niet helemaal helder. Welke organisaties
horen in het Cluster Cultuureducatie, onder
rechtstreekse aansturing van de gemeente, en
welke organisaties vallen onder de richtlijnen
van het AFK?
De wethouder Kunst & Cultuur heeft een extra
onderzoek gelast naar de meest wenselijke
praktijk van hoe vraag en aanbod van de cultuureducatie op elkaar kunnen worden afgestemd.
Vooruitlopend op dit onderzoeksrapport en een
definitief besluit van de wethouder over de plaats
van de verschillende cultuureducatieve organisaties waaronder ook De Rode Loper op School, is
afgesproken met de beleidsambtenaar Kunst en
Cultuur, mevrouw Marja van Nieuwkerk dat wij
een aanvraag indienen bij het AFK .
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Dit Ondernemersplan is het ‘hart’ van de aanvraag.
opgezet volgens de ‘Inrichtingseisen Aanvraag
Kunstenplan 2017 -2020’ en de door de AFK verstrekte
‘Richtlijnen Ondernemingsplan vierjarige subsidies.’
Hoewel we bij de opzet een eigen indeling aan
houden, biedt dit ondernemingsplan invulling aan de
vijf genoemde hoofdthema’s: artistiek-inhoudelijke
kwaliteit; zakelijke kwaliteit; publieksbereik; belang
voor de stad en een terugblik op de periode 20132016.
Omdat het de eerste keer is dat De Rode Loper op
School zich aan het AFK schriftelijk presenteert, is er
voor gekozen om te beginnen met de terugblik en een
beschrijving van de huidige situatie. Daarna komen de
andere onderwerpen aan bod.
Gezien de omvang en het karakter van de organisatie
zijn niet alle onderwerpen uit de checklist van de
‘Richtlijnen’ voor het schrijven van een ondernemingsplan van toepassing.
Wij zijn trots op wat is bereikt, vinden het aanbieden
van dit meerjarenplan spannend omdat het de eerste
keer is, en wij zien vol vertrouwen uit naar de beoordeling van het AFK.

Wij wensen u veel leesplezier!
Machtelt van Thiel, directeur
Joke Koningh, voorzitter bestuur
Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School

Kunst leert ons niet om te houden van
wat op ons lijkt. Ze leert ons te
houden van wat anders is dan wij.
Alfred H. Barr jr,
eerste directeur van het Museum of Modern Art, New York

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School

2.

Terugblik - Situatieschets 2000-2016
2.1 Geworteld in het stadsdeel
Geschiedenis
In het jaar 2000 krijgt Machtelt van Thiel de opdracht
van Stadsdeel Oost en het CBK Amsterdam een kunstfestival te organiseren om bewoners kennis te laten
maken met de vele culturele instellingen in Oost. Met
festivalcompagnon Mick Witteveen verzint zij de titel
Festival De Rode Loper, omdat een rode loper in alle
culturen betekent dat je belangrijk en welkom bent.
In 2001 vindt het eerste festival plaats. Al vanaf het
begin koppelt Machtelt van Thiel een scholenprogramma aan het festival: De Rode Loper op School. Het is
immers van groot belang om kinderen van jongs af
aan met kunst en de culturele instellingen in de buurt
vertrouwd te maken.
De eerste editie van het festival èn de activiteiten met
scholen slaan aan. De afdeling Onderwijs van Stadsdeel Oost is enthousiast en onderschrijft het belang
van cultuureducatie. Omdat de capaciteit op de eigen
afdeling ontbreekt, wordt Machtelt van Thiel gevraagd
om een Plan voor Cultuureducatie in Oost te ontwikkelen.
In nauw contact met de afdeling onderwijs van het
stadsdeel wordt het plan gerealiseerd. De scholen zijn
enthousiast en er ontstaat een duurzame samenwerking. Vanwege de grote vraag vanuit de scholen, komt
er in 2003 een tweede persoon bij De Rode Loper op
School werken. In 2005 wordt de Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School als zelfstandige
stichting opgericht en gaat vanaf die tijd haar eigen
weg, los van het gelijknamige festival.

Wat doet De Rode Loper op School?
De Rode Loper op school biedt basisscholen in AmsterdamOost en omgeving een uitgebreid en weloverwogen aanbod
van lessen voor cultuureducatie. De lessen sluiten aan op
het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie en omvat doorgaande leerlijnen voor groep 1 tot en met 8 in de disciplines
beeldende vorming, techniek & kunst, cultureel erfgoed,
dans, theater/drama, letteren, muziek.
De Rode Loper op School heeft de visie dat werken met de
verbeelding en creëren, het leven ruimer en leuker maakt.
Door kunst kijk je anders naar jezelf en de wereld om je
heen.
De Rode Loper op School geeft leerlingen de kans om verschillende kunstdisciplines te beoefenen en de werking van
kunst te ervaren, door kijken en luisteren (receptief), zelf
doen (actief), erover nadenken en praten (reflectief). Het
laat de kinderen communiceren over kunst en de emoties,
en gedachten die dit bij hen oproept. Daarnaast leren de
kinderen zich uit te drukken over hun eigen leefwereld met
behulp van kunst.
De Rode Loper op School werkt zoveel mogelijk vraaggericht. Samenstelling van het lesaanbod gebeurt in directe
wisselwerking met de scholen. Hierdoor krijgt cultuureducatie een stevige plek in het onderwijs. De lessen worden
veelal afgesloten met presentaties. Op deze manier worden
ook de ouders betrokken bij het programma.
De Rode Loper op School brengt kunst dichtbij door kunstinstellingen in Amsterdam Oost bij de samenstelling en
uitvoering van het programma te betrekken.
Verschillende lesprogramma’s hebben als doel om de
betrokkenheid van kinderen en hun ouders bij hun eigen
leefomgeving door middel van kunst te vergroten.
Het bezoeken van theatervoorstellingen, concerten en exposities in deze instellingen is een vast deel van ons aanbod.
De Rode Loper op School werkt nauw samen met:
Scholen, interne cultuurcoördinatoren en leerkrachten.
Een vakbekwaam team van bevlogen en authentieke kunstenaars.
Kunstinstellingen in Amsterdam Oost en de omgeving van
de basisscholen.

Band met het bestuur van het stadsdeel
Vanaf het begin is de band met het stadsdeel nauw.
Jaarlijks worden de ontwikkelingen met de verantwoordelijke beleidsmedewerker van het stadsdeel
doorgesproken en de activiteiten geëvalueerd. Ook
vindt jaarlijks een evaluatie plaats met de scholen,
en kunstinstellingen waarmee wordt samengewerkt.
Beleidsambtenaar Kunst & Cultuur Boudewijn Oremus
neemt plaats in het bestuur, evenals de oud stadsdeelvoorzitter Joke Koningh. Het bestuur zorgt
hiermee voor verbindingen met het stadsdeel.
De directeur en de programmamedewerker zetten
in de praktijk de koers uit.
De nauwe relatie met het stadsdeel leidt tot het
opzetten en organiseren van het succesvolle project
‘Oefenen in Democratie’. In dit project stellen
leerlingen programmapunten van een eigen Partij
voor de Kinderen op. Hierover gaan ze met wethouders
en raadsleden in debat.

In de haarvaten van het stadsdeel
Naast de relaties met het stadsdeelbestuur, de
scholen en kunstinstellingen, legt De Rode loper op
School ook verbindingen met vele andere ‘partijen’ in
Oost. Bijvoorbeeld om kunst van kinderen tentoon te
stellen aan publiek waardoor een podiumfunctie
gewaarborgd blijft.
Zoals jaarlijks in de HEMA, in filialen van de OBA en
het OLVG ziekenhuis. Of met winkeliers om hun
etalages beschikbaar te stellen voor kunst die
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De Rode Loper op School laat haar programma’s zoveel
mogelijk aansluiten op het naschoolse aanbod brede talentontwikkeling van de TalentenTent (Dynamo).

leerlingen in de collectie van het CBK uitzochten (het
project ‘Straatmuseum in de Pretoriusstraat’).
Met maatschappelijke organisaties als welzijnsorganisatie Dynamo, het Ouderencentrum De Gooyer rond
een Karel Appelproject, de Muiderkerk rond de
geschiedenis van de afgebrande Muiderkerktoren, de
Hofkerk met een foto-expositie van kinderen die
Bijbelse taferelen van Rembrandt ensceneerden. Met
Waternet, Huize Frankendael, en de Vrienden van
Frankendael om een project met wilgentenen boten in
het park Frankendael te realiseren.
Samenwerking met culturele instellingen in de buurt
Door een consistente samenwerking met culturele
instellingen ontstaat er meer samenhang in de uitvoer
van cultuureducatie tussen culturele instellingen,
kunstenaars, scholen en het binnen- en buitenschoolse cultuureducatieve werkveld in Amsterdam Oost.

Instellingen waarmee jaarlijks wordt
samengewerkt:
Bimhuis, CBK Amsterdam, Cinekid, Het Geheugen
van Oost (Amsterdam Museum), JeugdteJAterschool Oost, Karel Appelhuis BG, Klankspeeltuin,
Muziekgebouw aan het IJ, Museum het Rembrandthuis, Nederlands Philharmonisch Orkest, Oostblok
Theaters, Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA),
Persmuseum, Scheepvaartmuseum, School der
Poëzie, Stichting Tamino, Studio K, Tropentheater,
Tropenmuseum, TalentenTent (Dynamo), Stadsdeel
Oost, Uitgeverij Van Dale

Instellingen waarmee incidenteel wordt
samengewerkt:
Gedenkpark & Begraafplaats De Nieuwe Ooster,
Nederlands Uitvaartmuseum Tot Zover, Park
Frankendael, Grafisch Werkcentrum Amsterdam,
Groenvoorziening Stadsdeel Oost, Waternet,
Muiderkerk, Hofkerk, winkeliersverenigingen,
Februari comité, ouderencentrum De Gooyer, Lloyd
Hotel, Weesperzijde Filmfestival.

2.2 Plaats binnen Talentontwikkeling /
relatie binnenschoolse– buitenschoolse
cultuureducatie
De kunsteducatieve loopbaan van een kind kun je
onderverdelen in: kennismaken, ontwikkelen,
bekwamen en excelleren. De focus van de activiteiten
van De Rode Loper op School ligt vooral bij: kennismaken (actief en receptief ), onderzoeken, verdiepen en
ontwikkelen van vaardigheden tijdens schooltijd.
Hierbij worden talenten aangeboord.

5

De Rode Loper op School maakt afspraken om aanbod
op elkaar af te stemmen met instellingen in de buurt
die buitenschoolse activiteiten ontplooien, zoals met
de TalentenTent. Ook worden kunstenaars/docenten
uitgewisseld. Met Oostblok en JeugdteJAterschool
Oost worden afspraken gemaakt over programmering
schoolvoorstellingen en doorstroming. Door regelmatig overleg en uitwisselen van expertise wordt een
samenhang tussen het binnen- en buitenschoolse
programma aangebracht. Kinderen die binnen een
bepaalde discipline uitblinken of hier veel plezier aan
beleven, worden doorgestuurd naar een buitenschoolse cursus. Of er wordt op maat gewerkt met het
initiëren van een naschoolse danscursus, of het
bemiddelen van een muziekdocent voor het opzetten
van een talentenband.
Sommige vakdocenten die De Rode Loper op School
binnenschools inzet, geven ook buitenschoolse
cursussen, waarmee doorstroming van talenten
makkelijker wordt.

2.3 Groei
De Rode Loper op School is vanaf het begin succesvol.
Ieder jaar groeien de aantallen programma’s, deelnemende scholen en klassen. Aanvankelijk waren er 8
scholen in Oud Oost en de Transvaalbuurt. Vanaf 2010
breidt het aantal deelnemende scholen zich uit, van 11
(toevoeging Watergraafsmeer) naar 17 in 2011 (als
Zeeburg erbij komt), tot 21 in 2013 en 25 in schooljaar
2015-2016 (als ook scholen op IJburg gaan meedoen).

Bereik van De Rode Loper op School

(zie ook bijlage 1)					

inschrijvingen
2010-2011
4.606
2011- 2012 *
7.694
tweede helft 2012** 2.942
2013-2014
8.849
2014-2015 ***
9.569
2015-2016
10.100

klassen

scholen

90
355
128
364
359
469

11
17
20
21
23
25

*
uitbreiding met Zeeburg
**	in 2012 schakelt Stadsdeel Oost over op
subsidie per kalenderjaar en niet meer per
schooljaar
*** uitbreiding met IJburg
In totaal zijn er 33 basisscholen in Stadsdeel Oost.
De Rode Loper op School heeft een netwerk van
circa 40 kunstdocenten. De Rode Loper op School
werkt ieder jaar met ongeveer 16 kunstinstellingen
in en rondom Oost samen.

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School

2.4 Waardering
Uit de consequent per programma uitgevoerde
evaluaties blijkt dat de cultuur-educatieve activiteiten
van De Rode Loper op School op veel waardering kan
rekenen: bij de scholen (directies, icc-ers, leerkrachten, ouders, kinderen), de cultuurinstellingen, de
kunstdocenten, de winkeliers, openbare instellingen
als het OLVG en het stadsdeel.
Het geheim van dit succes is grotendeels te herleiden
tot de hoge kwaliteit van de dienstverlening en de
aangeboden programma’s, de gebiedsgerichte
aanpak, en dientengevolge de flexibiliteit van de
organisatie met korte lijnen, persoonlijk contact en
continuïteit (zie ook bijlage 2).

2.5 Financiën
Jaarlijks dient De Rode Loper op School een begroting
in bij de afdeling onderwijs van Stadsdeel Oost. Deze
wordt ook jaarlijks gehonoreerd. Vanaf schooljaar
2007-2008 bedroeg de subsidie € 85.000 (met
tussentijds een extra toekenning van € 3.128 voor
een slavernijprogramma met NiNsee en € 6.084 extra
voor het programma Oefenen in Democratie.)
Vanaf schooljaar 2011/2012 is het bedrag op
€ 150.000 per jaar vastgesteld, met een aanvulling
van € 10.000 voor de uitbreiding naar de scholen op
IJburg sinds 2015. Hierbij is helaas geen rekening
gehouden met toenemende vraag, inflatie en stijgende kosten. In afwachting van een definitieve regeling
door de centrale stad, heeft Stadsdeel Oost de bijdrage
voor De Rode Loper op School toegekend voor zowel het
jaar 2015 als 2016, omdat zij grote waarde hecht aan
continuering van de (binnenschoolse) kunst- en cultuureducatie in het stadsdeel door De Rode Loper op School.
De Rode Loper op School vraagt een eigen bijdrage
van de scholen. In de afgelopen jaren vormen deze
inkomsten ruim 25% van de baten.
In de afgelopen jaren hebben andere organisaties en
kunstdocenten in samenwerking met De Rode Loper
op School soms kleinere subsidies verkregen voor
specifieke projecten, onder andere van het AFK.
De Rode Loper op School werkt uiterst efficiënt: zij
realiseert tot nu toe met een begroting van € 200.000
op jaarbasis meer dan 10.000 inschrijvingen van
kinderen.

2.6 Organisatorisch
Medewerkers
Sinds 2001 wordt De Rode Loper op School gerund
door twee zelfstandigen, die ieder parttime beschikbaar zijn.
Machtelt van Thiel voor de functie directeur/programmaontwikkeling /artistieke en zakelijke leiding.
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Waardering van scholen
De expertise en de lessen van De Rode Loper op
School zijn onmisbaar voor onze school. Ze bieden
kwaliteit, combineren disciplines en halen kunst
dichterbij. De Rode Loper op School maakt het
verschil voor onze kinderen.
Carina Vermeeren, ICC Lidwinaschool

Het aanbod van cultuur-educatieve projecten in
Amsterdam is dermate groot, dat de door jullie
gemaakte voorselectie en de deskundigheid die
daarmee gemoeid is, voor ons van doorslaggevend
belang is voor de keuze om met jullie samen te
werken.
Ingeborg Buikema, ICC Aldoende
De Rode Loper op School heeft een belangrijk functie
voor de wijk, doordat ze kunst van kinderen laten
zien aan de buurt. Zoals foto’s in de etalages van de
Hema aan de Linnaeusstraat. Het sterkt het vertrouwen van de leerling in het eigen creatieve kunnen.
Kinderen die op deze manier hun werk terugzien,
vergeten dit de rest van hun leven niet meer.
Agnes Roelofse, ICC Flevoparkschool

Waardering van samenwerkingspartners
De OBA en De Rode Loper op School werken al jaren
samen in de discipline Letteren/Taalkunst, het
raakvlak tussen onze organisaties. Jaarlijks
brainstormen we over literaire programma’s voor
het onderwijs, die voor een deel ook worden
uitgevoerd in de OBA-vestigingen in Oost. Een
goede samenwerking waarin we elkaar versterken.
Marianne Mondeel, afdeling Educatie
Openbare Bibliotheek Amsterdam

Het educatieprogramma Titus van De Rode Loper op
School, ontwikkeld in samenwerking met het
Rembrandthuis, biedt al sinds 2009 een duidelijke
meerwaarde. De leerlingen zijn beter ingewerkt op
het onderwerp ‘Rembrandt’ dan leerlingen die via
reguliere kanalen bij het museum terecht komen.
Als voorbereiding krijgen de kinderen een tekenles
op school en bezoeken ze een theatervoorstelling.
Die intensieve voorbereiding leidt ertoe dat ze bij de
rondleiding in het museum en de etsworkshop een
grote betrokkenheid bij het onderwerp hebben. Het
rendement van het museumbezoek voor de kinderen is door de aanpak van De Rode Loper op School
duidelijk hoger.
Pieter de Dreu, hoofd Educatie en Publieksbegeleiding,
Museum Het Rembrandthuis

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School

Babette van Harsselaar (sinds 2010), in de functie
bureaucoördinator/projectleider. Daarnaast wordt een
veertigtal kunstdocenten/gezelschappen ingezet om
de programma’s uit te voeren.
Er wordt regelmatig een beroep gedaan op een
stagiair en twee vaste vrijwilligers bij de organisatie
van de kunstlessen en incidenteel op de inzet van
ouders bij het begeleiden van kinderen van en naar
een culturele instelling in de buurt.
Tot nu toe lukt het met deze kleine personele inzet om
steeds meer scholen en leerlingen te bedienen.
Met de toegenomen vraag zijn de grenzen van de groei
qua personele inzet bereikt. Er is dringend behoefte aan
urenuitbreiding, met name voor de projectleiding,
zakelijke administratie en communicatie.
Bestuur
In 2013 is een begin gemaakt met het vernieuwen van
het bestuur. Er zijn bestuursleden aangetrokken die
competenties hebben op verschillende gebieden,
zoals financiën, cultuureducatie en management. Na
een inwerkperiode nemen ze vanaf 2014 langzamerhand de plaatsen in van de oude getrouwen die een
voor een afscheid nemen.

2.7 Aansluiting bij Hoofdlijnen Kunst en
Cultuur Amsterdam 2017-2020
De Hoofdlijnennota biedt veel aanknopingspunten
voor het werk van De Rode Loper op School. Met name
hoofdstuk 2 ‘Breed aanbod Cultuureducatie’. Deze
door de gemeenteraad aangenomen nota onderstreept het belang van een sterke verbinding tussen
onderwijs, kunst en cultuur en is overtuigd van een
vroege kennismaking met kunst en cultuur voor ieder
kind, waarvan de basis start in het primair onderwijs.
In bijlage 3 gaan we hier verder op in.

3.

Uitgangspunten voor het beleid
2017-2020
De Rode Loper op School legt verbindingen
binnen de kunst, maar ook daarbuiten. Het kind
staat hierbij steeds centraal.
tussen de programma’s
Per bouwgroep zijn er doorgaande leerlijnen
aangebracht. Zo staat een programma nooit op
zichzelf, maar heeft het samenhang met de andere
activiteiten uit het aanbod.
met andere vakken
Kunst maakt het leren leuk, interessant en onvergetelijk. Daarom hebben veel van onze lesprogramma’s
aansluiting bij de reguliere vakken en dat wat er in
andere leergebieden al gebeurt.
met de omgeving
De eigen omgeving: daar moet het kind zich fijn en
veilig voelen en daar mag het aan deelnemen. Met
dit aanbod openen we de deuren van culturele
instellingen en laten we al het moois zien dat in Oost
te zien, doen & beleven is. We halen kunst dichtbij.
tussen kunstdisciplines
Verschillende kunstdisciplines laten samenkomen in
één programma is niet alleen inspirerend, het vergt
ook veel creativiteit van de kinderen. Meervoudige
intelligenties worden binnen dezelfde activiteit
aangesproken.
met de scholen & kunstdocenten
Het programma is ontstaan in samenspraak met
icc-ers. leerkrachten en onze kunstdocenten. Het
sluit aan bij de laatste ontwikkelingen binnen het
onderwijs en de kunst- en cultuureducatie. Alleen
dan wordt het aanbod gedragen.
tussen binnenschools en buitenschools
Een aantal van onze kunstdocenten werkt ook
buitenschools. Daardoor sluiten de kunstlessen
onder en na school mooi op elkaar aan, en zorgt
voor kwaliteit. Het biedt de leerlingen de kans hun
talenten verder te ontwikkelen.

7
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3.1 Visie
Kind centraal - Kunst dichtbij
Kind ben je maar één keer. Je ontdekt jezelf en de
wereld om je heen, zonder dat je daar steeds bewust
mee bezig ben. Dan is het fijn als er anderen zijn, die
je daarin stimuleren en bij de hand nemen.
Je ervaart dan voor het eerst allerlei nieuwe situaties
en emoties. Je mag met technieken en mooie materialen werken die je thuis niet hebt. Je leert dat je zelf
dingen kunt maken en doen, beleven en beoordelen.
Alleen en met anderen.
Op school moet je je fijn en veilig kunnen voelen, net
zoals in je eigen buurt. Op school moet je je aanpassen. Je doet kennis op, leert vaardigheden en je moet
voor veel vakken toetsen maken. Toetsen die meestal
worden beoordeeld met normeringen als voldoende/
onvoldoende, slecht en goed.
Maar soms wordt de normale tred van de lessen
doorbroken met bijzondere projecten en met tijdelijke
gastdocenten. Die dagen je uit, maken je nieuwsgierig, Dan mag je als kind iets beleven en doen wat je
niet eerder hebt gedaan. Je ontdekt nieuwe manieren
om je uit te drukken. Je maakt bewegingen die je nog
niet eerder hebt gemaakt. Legt verbanden die je nog
nooit hebt gelegd. Je leert nieuwe manieren om naar
bestaande dingen in je eigen leven te kijken. Nieuwe
manieren om jezelf te zien en de ander. Je mag je
kwetsbaarheid tonen.
En er gaan deuren open in de buurt van gebouwen
waar dingen gebeuren die je niet voor mogelijk had
gehouden!: musea waar ze spullen verzamelen,
theaters waar je optredens kunt zien; huizen en
gebouwen die iets over vroeger vertellen.
Met cultuureducatie wordt een ànder beroep op je
gedaan. Je zintuigen worden op een nieuwe manier
aangesproken en aangescherpt. Je wordt gestimuleerd
nieuwe oplossingen te vinden voor uitdagingen die
niet eerder aan je waren gesteld. En het resultaat is
nu eens niet genormeerd in ‘goed of slecht’ maar
wordt beschouwd als ‘knap’, ‘kleurrijk’ of ‘mooi’, of
‘interessant’. Je leert je eigen smaak te ontwikkelen.
Ook kun je je trots voelen als je een onverwachte
resultaat laat zien aan je ouders, de buren of de
mensen in de straat. Je kunt je ouders versteld laten
staan met wat je kunt of hebt gemaakt. En dan zijn zij
weer trots op jou!
En het wordt leuker om door de buurt te lopen omdat
je weet welke bijzondere dingen er te zien en te
beleven zijn. Misschien wil je nóg beter worden in wat
je op school in dat ene project hebt kunnen doen en je
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zoekt naar mensen en mogelijkheden om dat talent te
laten groeien.
Ja, kunst maakt leren en het schoolleven leuk,
interessant en onvergetelijk. Kunst laat je grenzen
verleggen en het leven mooier maken. Niet alleen van
jezelf, maar ook dat van je leerkrachten, je ouders en
je buurtgenoten.

“Dit is overigens iets dat door bijna elk
onderzoek bevestigd wordt: kunstonderwijs leidt tot meer zelfvertrouwen
en tot een positief zelfbeeld.“
Barend van Heusden, hoogleraar Cultuur en Cognitie, in het
bijzonder met betrekking tot de Kunsten, bij de afdeling Kunst,
Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen, in ‘Wat
leren we van Cultuuronderwijs? – KCR 2012

En deskundigen zeggen dat creativiteit heel belangrijk
is in een wereld die snel verandert. Want met creativiteit kun je nieuwe uitdagingen op verschillende
manieren bekijken en zelf verzinnen hoe je daar mee
omgaat.1 Onderwijs moet “creativiteit en nieuwsgierigheid prikkelen bij de kinderen en leerlingen leren
om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en
over de grenzen te kijken”. 2
En dat kunst ons betere burgers maakt, omdat “het
ons leert ons open te stellen voor het publieke en de
ander”. 3

3.2 Missie
De Rode Loper op School wil …
…kunst dichtbij de leef- en ervaringswereld van
kinderen halen door ze in de eigen omgeving kunstprojecten te laten beleven en in contact te brengen
met kunstenaars en kunstinstellingen;
… de creativiteit van kinderen stimuleren en voeden
zodat ze zich kunnen uitdrukken via verschillende
kunstdisciplines en -media;
…de talenten van kinderen in Amsterdam Oost
(binnenschools) aanboren en ontwikkelen en de
cultuurparticipatie van de kinderen -nu en in hun
latere leven- stimuleren;
…leerlingen en leerkrachten in aanraking brengen met
professionele kunst en verschillende kunstvormen;
…de betrokkenheid tussen onderwijs en culturele
instellingen vergroten;
…cultureel erfgoed toegankelijk maken, in het
stadsdeel en daarbuiten.
1

Zie o.a. www.21stcenturyskills.nl

2

Uit ‘Hoofdlijn Advies: een voorstel van Platform Onderwijs 2032’

3

Citaat van Steven ten Thije, kunsthistoricus in ‘Hoe hoger je IQ,
hoe mooier je de Multipla vindt’ - Erwin Wijman in De Volkskrant
9-12-2015
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3.3 Doelstellingen
Dienstverlening
1.	Per jaar 25-30 scholen op maat adviseren bij het
opstellen en concretiseren van hun programma’s
cultuureducatie en leerlijnen.
2. Per jaar 2-4 scholen voor Speciaal Onderwijs op
maat begeleiden.
3. Per jaar 10-20 icc-ers coachen in hun werkpraktijk.
4. Per jaar 30-40 kunstvakdocenten begeleiden en
trainen.
5. Per jaar 15 culturele instellingen adviseren (samenwerken) voor het aanbieden van onderwijsprogramma’s.
Kunstaanbod
1.	Jaarlijks 35-42 programma’s rond acht kunstdisciplines ontwikkelen met een bereik van minimaal
10.000 deelnemers. De programma’s beslaan 1000
tot 1400 lessen per jaar. Dit gebeurt in wisselwerking met icc-ers en leerkrachten, o.a. in het kader
van doorlopende leerlijnen.
2. Per vakdiscipline de binnenschoolse activiteiten
beter afstemmen op de buitenschoolse mogelijkheden voor talentontwikkeling in het stadsdeel,
3. Ieder jaar minimaal drie nieuwe programmapilots
ontwikkelen (laboratoriumfunctie, zie 4.1).
Presentaties en publicaties
1. Ieder jaar gemiddeld drie presentaties/exposities
van resultaten van de cultuureducatieprojecten.
2. Leermiddelen ontwikkelen die specifiek te maken
hebben met de kunstlessen.
3. Ieder jaar gemiddeld een publicatie uitbrengen van
een succesvol project.
4. Ieder jaar gemiddeld twee uitgaven in de reeks
Kunst Dichtbij over gerealiseerde projecten.

3.4 Omgevingsgerichte cultuureducatie
De wereld voor veel kinderen in Amsterdam speelt zich
vooral af in hun directe buurt: de straat waar ze wonen,
het pleintje in de buurt om te spelen, de straat waar de
school staat en de straat om boodschappen te doen en
naar de moskee of het buurtcentrum te gaan.
Hoe mooi is het dan dat de school hen stimuleert om die
eigen buurt ‘op te rekken’, en die te gaan verkennen.
Om deuren te openen van instellingen die anders
gesloten blijven, ervaringen op te doen op plekken die
je alleen niet kunt verwezenlijken.
Een vast onderdeel van het cultuureducatieve aanbod
van De Rode Loper op School zijn programma’s die op
de omgeving zijn gericht. Zij kennen een grote
variatie: de geschiedenis van markante huizen en
gebouwen in de wijk, bijzondere kunstenaars uit de
buurt, speciale plekken voor kinderen, de natuur,
parken en pleinen, kunst in de openbare ruimte.
9

De Rode Loper op School ontwikkelt ook projecten die
een waarde toevoegen aan het leefklimaat in het
stadsdeel. Zoals destijds is gedaan met het kunstproject ‘De Slag om de Watergraafsmeer’, waarbij de
historie werd verbeeld met boten van wilgenhout in
Park Frankendael. Deze boten werden speelobjecten
voor de kinderen en bezoekers van het park.
(zie bijlage 4)

3.5 Plaats in de stad
Met de grote verankering in het stadsdeel Oost neemt
De Rode Loper op School een unieke plaats in binnen
de cultuureducatie van de stad. Ze bereikt 90% van de
scholen voor primair onderwijs in dit stadsgebied, is
multidisciplinair, biedt omgevingsgerichte cultuureducatie aan en zit tegelijkertijd dicht op de huid van
zowel de leerkrachten/scholen als van de kunstenaars
en kunstinstellingen in het stadsdeel.
De ambitie is om in het komend Kunstenplan meer
bekendheid aan gebiedsgerichte cultuureducatie te
geven en meer pr en publiciteit te genereren rond de
presentaties en eindproducten van de projecten.
Hoogtepunt moet het internationale uitwisselingsproject East>Oost>Ost worden ter gelegenheid van
het 20-jarig bestaan van De Rode Loper op School in
2020. Met dit project wil De Rode Loper op School de
stad Amsterdam ook internationaal als voorloper op
gebied van gebiedsgerichte cultuureducatie op de
kaart zetten (zie 4.2 Kunstaanbod)

De Rode Loper op School laat zien waar
een grote stad als Amsterdam groots in
kan zijn: in gespecialiseerd aanbod
cultuureducatie op maat per stadsgebied,
waarbij kinderen van alle culturen en
milieus worden bereikt.

Amsterdam Oost kent 128.690 inwoners.
Daarmee heeft dit stadsdeel meer inwoners dan
een stad als Zwolle, Maastricht of Leiden (resp.
124.032, 122.358 en 121.754 inwoners).
Het stadsdeel omvat 30 buurten (zie bijlage 4).
Oost kent -na het centrum- de meeste kunst- en
cultuurinstellingen van de stad. Ook wonen en
werken er veel kunstenaars.
Qua nationaliteit kent Oost een grote diversiteit:
52% is autochtoon, 48% is allochtoon, waarvan
15% westers allochtoon en 33% niet-westers. Van
deze laatste groep komt 10% uit Marokko, 8% uit
Suriname, 5% uit Turkije, 1% uit de Nederlandse
Antillen en 9% uit andere niet-westerse landen.
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Plaats in het veld Cultuureducatie in Amsterdam
Steeds vaker krijgt De Rode Loper op School verzoeken van scholen buiten het stadsgebied om ook daar
aanbod van hoge kwaliteit op maat te ontwikkelen.
Als scholen of vakdocenten -zonder veel inspanning
van De Rode Loper op School- zèlf programma’s
kunnen uitvoeren, werkt de organisatie hieraan mee.
De organisatie is bereid om het beproefde concept
van gebiedsgebonden cultuureducatie op verzoek in
trainingen en workshops over te dragen aan geinteresseerde organisaties.
Een uitzondering op het gebiedsgebonden concept
betreft het nieuw te ontwikkelen aanbod voor speciaal
onderwijs in de stad, omdat kinderen uit de hele stad
naar deze specifieke vormen van onderwijs gaan, met
vestigingen door de hele stad verspreid (zie kadertekst).
- Instellingen
De Rode Loper op School werkt wel graag samen met
andere instellingen van cultuureducatie in de stad
om samenhang te creëren en elkaar te versterken. Zo
wordt er nauw samengewerkt met b.v de School der
Poëzie voor het zoeken van geschikte docenten bij
programma-ontwikkeling op het gebied van poëzie.
Met Cinekid als het gaat om het verzorgen van
workshops animatie op de scholen. En met Noordjes
Kinderkunst voor uitwisseling van expertise.
- Mocca
Met Mocca zijn er verschillende raakvlakken waarbij
er wordt samengewerkt. Er is geregeld overleg met de
account-manager primair onderwijs voor Oost en met
de disciplinedeskundigen. Mocca betrekt De Rode
Loper op School bij het uitzetten van leerlijnenlabs
op de scholen in Oost en bij het concretiseren van
projecten rond kunst in de openbare ruimte (zie
bijlage 9). Ook is er samenwerking bij de nascholing
voor het Speciaal Onderwijs.

JeugdteJAterschool, Muziekschool Amsterdam,
Jeugdtheaterschool Zuid Oost, Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School, OORkaan, Stichting
Taalvorming, Jeugdtheaterschool TIJ, De Pit, Stadsschouwburg Amsterdam en Stichting Educatieve
Projecten (SEP). Het SOCK overleg is er op gericht om
gebruik te maken van elkaars ervaringen en expertise, best-practices te delen en elkaar te informeren
over nieuwe trends in het vak. Ook worden nieuwe
ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid aangaande cultuureducatie met elkaar gedeeld en -zo
mogelijk- gezamenlijke standpunten en strategieën
bepaald.

3.6 Bedrijfsmatige uitgangspunten
1. Organisatorisch
De uitgangspunten met betrekking tot bestuur,
personeel en huisvesting worden in hoofdstuk 6
uitgewerkt.
2. Financieel
Het streven is om Stichting Kunsteducatie De Rode
Loper op School financieel in balans te houden,
waarbij het aantal uit te voeren programma’s is
afgestemd op de beschikbare capaciteit.
Met een begroting van € 216.000 in 2016 is de limiet
bereikt bij het huidige aantal van 38 programma’s en
10.100 inschrijvingen. Als er meer ruimte in de
begroting komt, zoals dat wordt onderbouwd in de
hoofdstukken 4 en 5, kunnen er meer programma’s op
maat worden uitgevoerd en kan aan de toenemende
vraag tegemoet worden gekomen.
In de meerjarenbegroting worden de subsidies van de
overheid teruggebracht tot 73% van het benodigde
budget. De overige 27% komt uit bijdragen van
scholen en financiering door derden. Voor extra
projecten worden extra fondsen geworven, of samenwerkingsvormen gezocht.

In 2015 is een nieuw traject gestart in het ontwikkelen van aanbod voor Speciaal Onderwijs. Dit
gebeurt in het kader van een nascholing van
Stichting Tamino, Plein C en Mocca. Het is de wens
van de betrokken partijen dit programma in de
komende jaren uit te bouwen, te verdiepen en het
aanbod cultuureducatie voor het speciaal onderwijs in de gehele stad te vergroten.
- SOCK
De Rode Loper op School neemt actief deel aan het
SOCK overleg (Stedelijk Overleg Cultuur- en Kunsteducatie instellingen). Hierin zijn vertegenwoordigd:
School der Poëzie, Dat!school, Amsterdamse
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4.

Activiteiten 2017-2020
artistiek inhoudelijk
De focus van De Rode Loper op School ligt in de
komende vier jaar op verdieping, kwaliteitsbewaking en
verbreding van de dienstverlening en het aanbod, zodat
de cultuureducatie in het hart van het onderwijs komt.
De Rode Loper op School beschouwt als haar artistiek
inhoudelijke activiteiten: dienstverlening, kunstaanbod en presentaties/exposities. Nadat deze beschreven worden, volgen drie paragrafen die ieder een
ander aspect uitwerken van de kwaliteit waarmee
deze activiteiten worden uitgevoerd.
In hoofdstuk 5 worden de activiteiten met betrekking
tot publieksbereik uitgewerkt.

4.1 Vraaggerichte dienstverlening
voor scholen
Stadsdeel Oost kent 33 verschillende scholen, ieder
met een eigen identiteit wat betreft cultuureducatie.
Al deze scholen kunnen met hun specifieke vragen en
wensen terecht bij De Rode Loper op School die
steeds meer de scholen op maat bedient.
Leerkrachten ontbreekt het vaak aan tijd, specifieke
kennis en verbeelding om zelf kunstlessen te ontwikkelen en uit te voeren. Ook ontbreekt kennis over
materialen, specifieke hulpmiddelen en organisatie
van deze kunstlessen. Een ingehuurde vakdocent
brengt bovendien vaak inspiratie mee in de klas.
De korte lijnen met De Rode Loper op School zorgen
ervoor dat schooldirecties en icc-ers ervan verzekerd
zijn dat er een adequate reactie komt.
Het samen om de tafel zitten en horen wat de problemen en wensen zijn, om daar gezamenlijk een
antwoord op te vinden, mondt regelmatig uit in
teamworkshops en co-teaching, waarbij de groepsleerkracht individueel wordt gecoacht. Ook wordt
ieder project na afloop geëvalueerd.
Op basis van deze intensieve contacten kan De Rode
Loper op School bestaand aanbod voortdurend
toetsen en bijstellen en eventueel nieuw aanbod van
producten en diensten toevoegen in samenwerking
met kunstdocenten en culturele instellingen.

Laboratoriumfunctie van De Rode loper op
School
In de laboratoriumfunctie worden ideeën uitgeprobeerd, pilots uitgetest en programma’s verder
ontwikkeld in co-creatie van De Rode Loper op
School, de vakdocenten en de icc-ers/groepsleerkrachten op de scholen. Net zo lang tot het programma kwalitatief goed genoeg is om in het aanbod te
worden opgenomen.
In de komende jaren wordt geëxperimenteerd met
programma’s waarbij de leerlingen ‘mede-eigenaar’
worden. Dit houdt in dat zij -binnen kaders- meer
zelf bepalen hoe het programma verloopt en wat de
eindresultaten zijn.
Animal Click
De Engelse taal wordt als verplicht vak aangemerkt
in het primair onderwijs. Op vraag van de directeur
van de Valentijnschool is een lessenserie rondom
Engels en fotografie ontwikkeld: Animal Click. De
lesmethode ‘Be calm’ is hierbij uitgangspunt.
Kinderen raken spelenderwijs vertrouwd met
Engelse (werk)woorden door deze met behulp van
knuffeldieren te fotograferen. Het resultaat is een
serie fotografische (werk)woordkaarten, die in alle
groepen wordt gebruikt als lesmateriaal.

Die vraag naar dienstverlening varieert sterk. Van
advies bij het opstellen en mee-ontwikkelen van
leerlijnen in een specifieke kunstdiscipline en het
verfijnen en concretiseren ervan, tot het meehelpen
met het opstellen van een begroting. Daarnaast wordt
vaak advies gevraagd bij het selecteren van het
(receptief ) aanbod, zoals de jaarlijks terugkerende
vraag om een passend aanbod in de Kinderboekenweek. Soms zijn de vragen heel nieuw en leidt dit tot
het ontwikkelen van nieuw aanbod in het Laboratorium van De Rode Loper op School.

De Rode Loper op School is een vraaggestuurde organisatie en ziet continuering van deze dienstverlening
dan ook als een primaire taak in de jaren 2017-2020.

Speciaal Onderwijs
Vanuit het Speciaal Onderwijs is er een toenemende
vraag naar inzet van kunstdocenten. Wij willen
kunstdocenten de gelegenheid bieden zich te specialiseren. Het Speciaal Onderwijs zit zo divers in elkaar
dat er voor verschillende clusters verdieping nodig is.
Gedurende vier jaar nemen kunstdocenten van De
Rode Loper op School in samenwerking met Stichting
Tamino deel aan deskundigheidbevordering.
Met de Van Koetsveldschool (ZML) en het Nederlands
Philharmonisch Orkest heeft De Rode Loper op School
een driejarige samenwerkingsovereenkomst vanaf
schooljaar 2016-2017.
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Ook is er een digitaal schoolvolgsysteem aangelegd van
de inschrijvingen per school en programma’s waarmee
de continuïteit door de jaren heen wordt gevolgd.

Voor kunstenaars en culturele instellingen
De deur van De Rode Loper staat ook open voor
kunstenaars en culturele instellingen die zelf met
ideeën, en soms al uitgewerkte projectvoorstellen
komen. In samenspraak met De Rode Loper op School
worden de voorstellen getoetst op kwaliteit en wordt
gekeken of deze ideeën matchen met de vraag van
scholen.
Een nieuwe activiteit is om de komende periode
uitwisseling en training voor kunstdocenten op te
zetten met aandachtspunten als: hoe inspireer je
kinderen? (didactische vaardigheden), wat is belangrijk in de omgang met groepsleerkrachten?, Hoe sluit
je aan bij leerlijnen?

4.2 Divers Kunstaanbod
Voor de jaren 2017–2020 biedt De Rode Loper op
School de scholen een ruim aanbod dat bestaat uit
enerzijds een kunstmenu met activiteiten op locatie
en anderzijds uit kunstlessen op scholen.
Het aanbod karakteriseert zich als: aantrekkelijk,
verrassend, prikkelend en kwalitatief en hoogwaardig.
Kunstmenu: Zien, horen en beleven op locatie
Ieder jaar wordt er een receptief kunstaanbod samengesteld van 10 à 12 programma’s. Leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers maken hiermee kennis
met theaters, concertzalen en musea.
Het Kunstmenu wordt opgebouwd rond diverse
kunstdisciplines. Culturele instellingen en kunstenaars worden actief bij de programmering betrokken.
Kunstlessen: Experimenteren, ontdekken & doen op
school
Ieder jaar biedt De Rode Loper op School kunstlessen
op school aan waarin kinderen actief met kunst en
kunstenaars in aanraking worden gebracht. Ze krijgen
de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in acht disciplines. Daarnaast doen de programma’ s een beroep op het ontwikkelen van ‘21st Century
Skills’. Het aanbod bestaat jaarlijks uit 25 à 30
programma’s. De programma’s bestaan uit meerdere
lessen.
Onderwijs in kunst en onderwijs door kunst.
Binnen het aanbod van de programma’s maken we een
onderverdeling in twee typen kunsteducatie. Onderwijs
in kunst, waar leerlingen les krijgen in vaardigheden en
technieken in uiteenlopende kunstdisciplines. En
onderwijs door kunst, waar de kunsten het voertuig van
het leren zijn in andere vakken dan de kunstvakken.
Ieder komend schooljaar wordt een aanbod in beide
typen kunsteducatie gedaan.
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Voorbeeld Kunstmenu
Voetsporen naar het verleden: tante Jewels Slavernij Show. Met voorbereidende les en een bezoek
aan een theater in de buurt. (theater / reflecteren op
maatschappelijk probleem)

Voorbeelden kunstlessen
Het heelal en de planeten. Vier lessen waarbij
kinderen dansante bewegingen bedenken die bij
verschillende planeten horen. Ze maken kennis met
ruimteverschijnselen als zwaartekracht, rotatie en
snelheid. Een cellist begeleidt de kinderen met live
muziek en volgt hun aanwijzingen op. De vierde les
presenteren de kinderen hun bevindingen aan
ouders, schoolgenoten. (dans, muziek, presenteren)
De kunst van het kijken. Aan de hand van van de
methodes Visible Thinking en Visual Thinking
Strategies leren de kinderen naar kunst te kijken en
met elkaar betekenis te geven aan een beeld.
Ze luisteren naar elkaar en bouwen op elkaar voort.
Bij geconcentreerd leren kijken gaat het niet om
goed of fout. De kinderen leren dat ieder zijn eigen
interpretatie mag hebben. (beeldaspecten benoemen /
betekenis geven aan en reflecteren op kunst / taalontwikkeling)

Voorbeelden onderwijs in kunst en
onderwijs door kunst
Titus. Kinderen maken door de ogen van Titus, zoon
van Rembrandt, kennis met het leven in de Gouden
Eeuw. Een waargebeurd verhaal inspireert hen tot
het maken van een eerste opzet van wat later een
ets gaat worden. In de tweede les bezoeken de
leerlingen een theatervoorstelling met poppen over
het leven van Titus en zijn vader Rembrandt. Tijdens
de laatste les gaan ze naar Museum ’t Rembrandthuis waar de kinderen het woon- en werkhuis van
deze beroemde schilder in het echt zien en een ets
maken. (cultureel erfgoed / beeldend / theater)
Spraakwater Natuur en milieu zijn kostbaar goed.
Kinderen leren tijdens een cabareteske voorstelling
alles over water en hoe ze hier duurzaam mee om
kunnen gaan. De kraan goed aandraaien scheelt
bijvoorbeeld 69 volle emmers water per maand!
Tijdens een rapworkshop maken de leerlingen eigen
teksten over het gebruik van water, vervolgens
bedenken ze hier samen met een dansdocent een
choreografie bij. Het geheel wordt opgenomen als
spetterende videoclip. (multimedia / taalkunst / dans)
Voor volledig overzicht van het aanbod cultuureducatie
2015-2016, zie bijlage 6
Voor een uitgewerkt voorbeeld: zie bijlage 7
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Het aanbod wordt rond beide uitgangspunten nauwgezet opgebouwd. Beleven, creëren, reflecteren,
presenteren en sociale competenties zijn de pijlers om
kunst dicht bij het kind te brengen.

Nieuw: East > Oost > Ost
Passend bij de ambitie van De Rode Loper op School
is -om ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan- een
internationaal project te ontwikkelen. Daarbij wordt
contact gelegd met kinderen en instellingen voor
cultuureducatie in East Lond0n en Berlin Ost. Ook
daar onderscheiden de oostelijke stadsgebieden zich
met een autonoom karakter, met een zeer diverse
bevolking, veel kunstenaars en culturele instellingen.
Het zijn deels achterstandswijken.
Het plan moet kinderen uitdagen om met kunstzinnige
vormen hun leeftijdgenoten in andere steden van
West-Europa te laten kennismaken met hun stadsdeel
en hun dromen voor de toekomst. Wat zou je heel
graag willen laten zien? Waarin is Amsterdam Oost
bijzonder? Waar zou je de gasten mee naar toe willen
nemen? Wat zou je hen als herinnering aan hun
bezoek meegeven? Hoe wil je dat jouw stad zich in de
toekomst ontwikkelt? Allemaal vragen om kinderen te
betrekken bij hun eigen leefomgeving en door de
uitwisseling kennis te laten maken met kinderen uit
andere steden.
De resultaten laten zich goed lenen voor extra
zichtbaarheid in de media van (East) London,
Amsterdam (Oost) en (Ost) Berlin.
Een dergelijk bijzonder project kent een lange
voorbereiding en een eigen financiering. In 2017
moeten hiervoor de eerste plannen worden ontwikkeld en contacten worden gelegd. In 2018 kunnen de
plannen verder worden uitgewerkt en start de fondsenwerving. In 2019 worden de plannen geconcretiseerd en in het schooljaar 2019/2020 gerealiseerd.
Eind 2020 wordt het plan afgerond met een evaluatie.

4.3 Presenteren en exposeren
Veel kunstlessen eindigen met een openbare les/
presentatie voor de ouders/verzorgers.
Daarnaast worden resultaten in en buiten de school
op professionele wijze gepresenteerd.
Andersom presenteren de culturele instellingen zich
ook aan ons publiek door de programma’s uit het
Kunstmenu. Publieksgroepen die weinig of geen
gebruik maken van de culturele instelling in het
stadsdeel worden aangeboord en geënthousiasmeerd. Dit kan leiden tot vervolgbezoek. Het
bevordert de sociale cohesie en draagt bij aan
het zichtbaar maken van de culturele stad.
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Een andere vorm van presenteren is de reeks ‘Kunst
Dichtbij’. In deze publicaties wordt steeds een
programma uitgewerkt met foto’s en teksten. De serie
is niet alleen bedoeld voor leerkrachten die het
programma overwegen uit te voeren, maar ook voor
collega-vakgenoten, beleidsambtenaren en andere
geïnteresseerden. Iedere aflevering verschijnt zowel
in print als digitaal op de website (zie bijlage 8).

4.4 Capaciteiten medewerkers
Het team van De Rode Loper op School bestaat uit
twee gekwalificeerde personen.
Machtelt van Thiel combineert een achtergrond van
docent drama met de disciplines Letteren en Beeldend. Zij heeft jarenlange ervaring in steunfuncties in
de cultuureducatie, het ontwikkelen van landelijk
uitgezette kunstprojecten en het geven van nascholing aan kunstdocenten. Zij is de initiator van De Rode
Loper op School, waar zij vanaf het begin leiding aan
geeft en programma’s voor ontwikkelt.
Sinds 2010 is de programmamedewerker Babette van
Harsselaar. Zij heeft -na een opleiding Grafische
Vormgeving- een Bachelor gehaald ‘Social Work and
Education in Arts’ aan de Hogeschool van Utrecht,
gevolgd door een Master ‘Kunsteducatie’ bij ArtEZ in
Zwolle.
Samen vormen zij een deskundig en makkelijk
toegankelijk team voor de scholen, instanties en de
kunstvakdocenten en zijn het ervaren partners om in
co-creatie programma’s aan te passen en samen te
stellen. Zo gaan ze bij nieuwe programma’s mee in de
klas om daarna feedback te kunnen geven aan de
vakdocenten en hen te coachen bij de verdere uitvoer.
Kunstenaars
Een veertigtal kunstenaars/vakdocenten is verbonden
aan De Rode Loper op School. Het merendeel van hen
woont en/of werkt in het stadsdeel en wordt betrok-
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ken bij het cultuureducatieprogramma van De Rode
Loper op School. Dit bevordert wederzijds het creatieve
proces (co-creatie). Kinderen krijgen via de authentieke
kunstenaars inzicht in werkprocessen en de totstandkoming van kunstwerken. Bovendien stimuleert de
inzet van kunstenaars de werkgelegenheid.
De kunstdocenten worden zorgvuldig geselecteerd.
Niet alleen op didactisch vermogen, maar juist ook op
eigenheid en de bezieling in het overbrengen van het
kunstenaarschap. De Rode Loper op School biedt
alleen kunstlessen van authentieke vakdocenten aan
die door en met de vakdocent zelf zijn ontwikkeld. De
vakdocent inspireert de kinderen omdat zij/hij iets wil
overbrengen dat hij zelf heeft gemaakt en zelf
belangrijk vindt. Het zijn geen lessen die door
willekeurig wie kunnen worden gegeven. Steeds vaker
worden projecten in samenwerking met de vakleerkracht uitgevoerd (co-teaching). De kunstenaars/
vakdocenten zijn hiermee een inspiratiebron voor
zowel leerling, leerkracht als het cultuurbeleid binnen
de scholen.

-D
 e kunstvakdocenten worden uitgezocht op hun
creativiteit, authenticiteit, vermogen tot inspiratie
van kinderen en hun didactische kwaliteiten.
-U
 it het aanbod van de kunstinstellingen wordt
gekozen in relatie tot de vraag van scholen.
-N
 a ieder programma wordt er geëvalueerd en
feedback verzameld. De punten uit de evaluaties
worden gerapporteerd aan de betrokkenen en er
worden verbeterpunten uitgehaald en verwerkt in
een eventueel vervolgaanbod.
Op deze wijze wordt de kwaliteit stap voor stap
verhoogd en geborgd in het nieuwe aanbod.
Ook worden deze evaluaties vermeld in de jaarlijkse
jaarverslagen, zodat iedereen er zijn voordeel mee
kan doen.
Met deze consequent gevolgde werkwijze wordt de
kwaliteit van de programma’s ieder jaar beter. Gezien
de goede ervaringen en reacties uit het veld, wil De
Rode Loper op School deze wijze van kwaliteitsontwikkeling en -borging ook in de komend jaren handhaven.

4.6 Kansen zien en benutten
Tot slot is het de artistiek inhoudelijke kwaliteit van
De Rode Loper op School om steeds kansen te zien en
te benutten en in te haken op nieuwe ontwikkelingen.
Die kwaliteit willen we ook inzetten in de komende
vier jaar.
Er kunnen kansen komen door nieuwe ontwikkelingen
in het stadsgebied Oost, zoals de ontwikkeling van
nieuwe buurten als Zeeburgereiland en het Amstelkwartier. De ontwikkeling van de ‘onderwijsboulevard’
langs de Wibautstraat. Nieuwe kunstenaars, nieuw
aanbod van de culturele instellingen.

4.5 Kwaliteitsontwikkeling en -borging
Alle programma’s van De Rode Loper op School
kenmerken zich door hun hoge kwaliteit. Er zijn weinig
missers. Dat is te danken aan: de consequente visie
om het kind in relatie tot de buurt centraal te stellen
bij het ontwikkelen van de activiteiten; aan de grote
expertise van de medewerkers en aan de aanwezige
kennis en ervaring van de medewerkers met de
scholen, kunstinstellingen en kunstvakdocenten in
Amsterdam Oost.
Resumerend:
- Er wordt vraaggericht gewerkt en bij iedere school
gekeken wat het beste past.
-Het grote aanbod van programma’s wordt met kennis
van zaken geselecteerd op kwaliteit.
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Ook kunnen er nieuwe ontwikkelingen zijn in het
onderwijs en het vak. Er ontstaan nieuwe vormen van
leren, zoals het meer begeleiden van het leerproces in
plaats van het overbrengen van leerstof. Co-creatie
komt steeds beter van de grond binnen het onderwijs,
bijvoorbeeld bij de integratie van kunst en techniek en
het inpassen van kunstvormen binnen de reguliere
kennisoverdracht. Betere aansluiting van cultuureducatie in primair en voortgezet onderwijs. Toenemende
vraag vanuit het speciaal onderwijs. Allemaal mogelijkheden die kansen bieden voor nieuwe programma’s die De Rode Loper op School wil ontwikkelen
samen met anderen - in co-creatie. Om kinderen te
blijven verbazen en verrassen met kwalitatief hoogstaand aanbod.

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School

5.

Activiteiten 2017-2020
verbindingen met publiek
5.1 Doelgroepen
Primaire doelgroepen
- Kinderen in het primair onderwijs Amsterdam Oost.
- Icc-ers en leerkrachten van het primair onderwijs in
Amsterdam Oost.
- Medewerkers van culturele instellingen in het
stadsgebied.
- Kunstenaars, met name in Oost, die als vakdocent
ingezet kunnen worden.
Secundaire doelgroep
- Ouders/verzorgers van de kinderen.
- Schooldirecties/schoolbesturen primair onderwijs in
Amsterdam Oost.
- Bestuur van Stadsdeel Oost/leden commissie jeugd
en cultuur gemeenteraad Amsterdam.
- Collega’s in de cultuureducatie.
Tertiaire doelgroep
- Bewoners in het stadsgebied Amsterdam Oost en
andere Amsterdammers.
Ontwikkelingen in de publieksgroepen
De website van de dienst OIS (Onderzoek Informatie
en Statistiek) van de Gemeente Amsterdam laat zien
dat er in 2020 naar verwachting meer mensen in Oost
zullen wonen: 142.000 tegen 128.00 nu. Deze stijging
wordt veroorzaakt door de stadsuitbreidingen in
Oostpoort, Amstelkwartier, Zeeburgereiland en IJburg.
De trend is daarnaast dat de stad aantrekkelijk blijft
voor gezinnen met jonge kinderen, vooral in de
nieuwbouw.
Het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd in het
stadsdeel zal daarom waarschijnlijk groeien.
Het stadsgebied Oost kenmerkt zich door een grote
heterogeniteit in de bevolking. Dat geldt ook voor de
populatie op de basisscholen, zowel bij leerlingen als
bij leerkrachten.
Streefgetal
De Rode Loper op School streeft ernaar in de komende
vier jaar 90% van de scholen voor primair onderwijs
in Amsterdam Oost te blijven bedienen.
In de meerjarenbegroting houdt De Rode Loper op
School rekening met de volgende ontwikkelingen:
- toename van scholen en deelnemers aan programma’s
- veranderende vraag: meer cultuureducatie op
maat (dat vraagt een grotere tijdsinvestering)
- meer aandacht voor Speciaal Onderwijs
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5.2 Publiek bereiken
Strategie
- De Rode Loper op School bereikt de leerlingen in het
primair onderwijs via de intermediaire doelgroep:
hun leerkrachten, icc-ers en schooldirectie. Zij
beslissen met welk aanbod van de Rode Loper op
School de kinderen in contact komen.
D
 aarom investeert de stichting veel in haar contact
met die intermediaire doelgroep.
- Ouders/verzorgers van de kinderen worden vooral
direct bereikt met de eindpresentaties van de
kunstlessen, en bij bezoek aan culturele instellingen, waar veel ouders/verzorgers mee naar toe gaan
als vrijwilliger.
I ndirect horen de ouders de verhalen en ervaringen
natuurlijk van hun kinderen als ze thuiskomen en
vertellen wat ze op school hebben gedaan. Soms
worden specifieke flyers samengesteld die ouders
attenderen op een expositie in een openbare ruimte
of de waarde van cultuureducatie voor hun kind.
- De schooldirecties/schoolbesturen en de ambtenaren/politiek verantwoordelijken waarmee De Rode
Loper op School te maken heeft, worden regelmatig
op de hoogte gehouden van de activiteiten van De
Rode Loper op School met schriftelijke informatie en
uitgegeven publicaties. Als het gewenst is, wordt
ook direct contact opgenomen om gerezen vragen en
ontwikkelingen door te spreken.
- De bewoners van het stadsdeel en andere Amsterdammers worden enerzijds bereikt via de exposities
die op openbaar toegankelijke plekken worden
gerealiseerd. Daarnaast verschijnen er regelmatig
artikelen in buurtkranten en andere wijkgerichte en
lokale media.
Middelen (marketing)
- Persoonlijk contact
D
 it is hét grote voordeel van een gebiedsgerichte
organisatie: het persoonlijke contact (langsgaan,
bellen, uitnodigen). Het allerbelangrijkste middel
voor communicatie!
D
 e lijnen zijn kort, de afstanden klein. De organisatie houdt kantoor middenin de buurt, de drempel om
binnen te stappen is laag. Deze toegankelijkheid van
De Rode Loper op School zal ook in de komende
jaren de kracht van de organisatie blijven.
D
 e leerkrachten, de medewerkers van culturele
instellingen en de kunstdocenten worden vooral
bereikt via persoonlijk contact. De contacten lopen
het hele jaar door jaar: aanbod brengen, advies
geven, plannen uitwerken, evalueren, rondbrengen
van lesmateriaal en brainstormen. De persoonlijke
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contacten worden ook onderhouden via email en
social media (twitter en facebook).
- P rogrammaboekje met aanbod: in print en digitaal
Jaarlijks brengt de Rode Loper op School een
programmaboekje met het kunstaanbod uit. Deze
programma’s komen ook op de website te staan. De
boekjes worden persoonlijk op de scholen gebracht
en toegelicht. Dit is een goede aanleiding om oude
contacten op de scholen aan te halen en nieuwe te
maken. De Rode Loper op School gebruikt dit
moment tevens om de scholen te adviseren in hun
keuzes (zie bijlage 6).
- Voorbeeldles voor nieuwe scholen
Om scholen in Oost te werven die nog geen gebruik
maken van De Rode Loper op School (zoals nieuwe
scholen op IJburg), gaat De Rode Loper op School
langs bij de directeur en icc-er. Er wordt kennisgemaakt en uitgewisseld. Indien gewenst ontvangt
de school een voorbeeldles.
- P resentaties op school, in de buurt en thuis
Veel kunstlessen op school worden afgesloten met
een publiekspresentatie. Naast de didactische
waarde, hebben deze presentaties ook een communicatieve waarde: ze bereiken andere leerlingen,
leerkrachten, ouders/verzorgers, directies van
scholen, enzovoorts.
Foto’s en platte afbeeldingen lenen zich ook heel goed
voor gebruik in de nieuwsbrieven en websites van de
scholen en culturele instellingen, voor exposities in de
wijk of publicatie in de krant. Hiermee worden alle
bewoners van het stadsdeel bereikt.
- Eindproducten/publicaties
Sommige projecten leveren zulke mooie uitingen van
kinderen op, dat ze de moeite waard zijn om te
verspreiden in een professionele vorm, zoals een
boekje, een kwartetspel etcetera (zie bijlage 8).
De Rode Loper op School wil komende jaren ieder
jaar minimaal 1 product uitgeven en verspreiden op
de scholen.
- Jaarlijkse bijeenkomst
Bij het begin van ieder (school)jaar nodigt De Rode
Loper op School al haar relaties uit voor een inspirerende bijeenkomst in het Centrum voor Beeldende
Kunst (CBK) in Oost. Het programma biedt de relaties
niet alleen de mogelijkheid om verbindingen te
maken met elkaar en met de bestuurders, maar ook
om zich te verdiepen in een relevant onderwerp met
betrekking tot cultuureducatie, nieuw programmaaanbod te leren kennen en -last but not least- de
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actuele expositie in het CBK te bekijken!
Ook in de komende periode worden deze bijeenkomsten jaarlijks georganiseerd.
- Social Media
D
 e Rode Loper op School heeft accounts op Twitter
en Facebook. Deze worden actief bijgehouden en het
aantal volgers groeit. Het streven is om wekelijks
gemiddeld twee berichten via social media te
versturen om betrokkenen van de stichting op de
hoogte te brengen van bijvoorbeeld werk van
kinderen en bijzondere cultuureducatieve initiatieven in Amsterdam Oost. Deze en eventuele andere
accounts (bijvoorbeeld van scholen en kunstinstellingen) worden in de komende periode gerichter gebruikt
om De Rode Loper op School aan velen te presenteren.
Dit moet een belangrijk onderdeel worden van een te
ontwikkelen communicatiestrategie.
- Samenwerkingsrelaties
Het grotere publiek kan alleen maar bereikt worden
dankzij hartelijke samenwerkingen met de scholen,
de kunstinstellingen, de kunstenaars, de beheerders
van openbare ruimte en van locaties van cultureel
erfgoed in Amsterdam Oost, die hun communicatiemiddelen beschikbaar stellen voor uitingen van De
Rode Loper op School.
- Meer communicatie
De resultaten en de vakdocenten van De Rode Loper
op School lenen zich vaak uitstekend voor communicatiemedia van derden: kranten in de buurt, de stad
(Het Parool), zelfs landelijk; of de lokale televisie AT5
en kinderprogramma’s op de landelijke televisie zoals
Het Jeugdjournaal. Deze extra communicatie draagt in
de eerste plaats bij tot de inhoudelijke doelstellingen:
laten zien dat kunst en cultuur er toe doet en dat je als
kind trots kunt zijn op je talent en resultaten.
Het draagt ook bij tot een groter aanzien voor kunsten cultuureducatie in het algemeen en vergroot de
naamsbekendheid van De Rode Loper op School.
Graag wil De Rode Loper op School de komende jaren
extra aandacht geven aan deze spin-off via media
van derden. Een speciale plek in de communicatie
krijgt het internationale project East>Oost>Ost,
waarbij ook internationaal aandacht kan worden
gevestigd op de toonaangevende vorm van cultuureducatie in Amsterdam.
H
 iervoor is een gericht communicatieplan nodig. Om
dit te kunnen verwezenlijken is een urenuitbreiding
nodig van de projectleiding (zie toelichting meerjarenbegroting). Zonder dat, kan deze ambitie niet
gerealiseerd worden.
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6.

Zakelijke organisatie
6.1 Het Bestuur
Het bestuur van De Rode Loper op School is samengesteld op deskundigheid. Het bestuur kent op dit
moment vijf leden
• Joke Koningh (voorzitter). Oud stadsdeelvoorzitter
Amsterdam Oost, oud wethouder onderwijs
•	Aik Meeuse (plaatsvervangend voorzitter). Oud
hoofd Communicatie Tropenmuseum en Nationaal
Comité 4 en 5 mei, en vml. voorzitter commissie
Cultuurparticipatie Mondriaanstichting.
• Lucien Ravensberg (secretaris). Cultureel ondernemer, voorzitter bestuur Kuenta, daarvoor onder
meer zakelijk leider Nieuwe Vide en directeur
Wereld Kinder Festival.
• Michelle van Geel (penningmeester). Senior
financial consultant bij proFource; daarvoor o.a.
senior financieel medewerker bij Rijksmuseum.
• Carola Aafjes (bestuurslid). Directeur Amersfoortse
poppodium Fluor; daarvoor o.a. afdelingshoofd
Kunst- en Cultuurcentrum Tobe en projectleider/
adviseur LKCA (voorheen Kunstfactor).
Voorzitter Joke Koningh treedt in 2016 af en maakt
plaats voor Aik Meeuse (sinds 2 jaar bestuurslid).
Het bestuur wil integer en transparant handelen, met
het doel om de doelstelling van de missie en doelstellingen van de organisatie zo effectief en efficiënt
mogelijk te realiseren.
Het bestuur maakt gebruik van de Governance Code
Cultuur, in haar ogen een bruikbaar instrument voor
goed bestuur en toezicht. Omdat het hier een kleine
instelling betreft met weinig personeel en overzichtelijk budget, zijn de richtlijnen van de code niet
allemaal relevant. Het bestuur houdt zich dan ook
aan het principe ‘Pas toe of leg uit’. 5
Daarbij is gekozen voor het ‘bestuurmodel’, waarbij
het bestuur verantwoordelijk is, en de uitvoering
wordt gedelegeerd aan een directeur.
De Rode Loper op School is een kleine organisatie
waar weinig procedures en reglementen zijn vastgelegd om flexibel te blijven en bureaucratie te vermijden. Dat wil het bestuur graag zo houden.
Het bestuur ziet er op toe dat alle relevante wet- en
regelgeving wordt nageleefd. Jaarlijks stelt het
bestuur het jaarverslag met financiële jaarrekening
5

vast. Deze financiële jaarrekening wordt steeds,
voorafgaande aan de vaststelling door het bestuur,
door een accountant geaccordeerd.
Het bestuur wil dat de organisatie transparant is en
stelt het jaarverslag met jaarrekening beschikbaar
voor ieder die het wil inzien.
Het bestuur houdt jaarlijks een ‘doelstellingen- en
functioneringsgesprek met de medewerker(s) en
directeur.

6.2 De medewerkers
Betaalde arbeid
Het bestuur werkt met zelfstandigen waarmee
jaarlijks een overeenkomst wordt afgesloten, conform
de modelovereenkomst van de Belastingdienst. De
ene overeenkomst is voor de zakelijke en artistieke
leiding van de activiteiten, de ander voor projectleider
van programma’s en bureaucoördinatie. Deze keuze
past binnen de relevante wet- en regelgeving, garandeert een optimale flexibiliteit van de stichting en een
zo groot mogelijke output van programma’s aan de
doelgroep.
Voor nieuwe taken wordt in eerste instantie ook met
opdrachtovereenkomsten gewerkt, mits er geld
beschikbaar is.
Als richtlijn bij de beloning wordt zoveel mogelijk de
landelijke CAO Cultuureducatie gehanteerd.
Aan de kunstdocenten worden steeds opdrachten
verstrekt op basis van offerten.
De stichting voorziet dat de organisatie vanaf 2017
wordt uitgebreid met een tweede projectleider
(parttime, zie toelichting meerjarenbegroting).
Stages
De Rode Loper op School wil graag werken met
stagiaires. Stagiaires op HBO niveau kunnen observeren bij de uitvoering van het programma en assisteren
bij de organisatie en uitvoering van de kunstlessen.
Ook kunnen ze ondersteunen bij de communicatie.
Voor deze stages wordt een kleine stagevergoeding
voorzien.
Vrijwilligers
De Rode Loper op School doet ook in de toekomst een
beroep op vrijwilligers. Bijvoorbeeld om te assisteren
bij de bezoeken aan de kunst- en cultuurinstellingen
en bij uitvoering van kunstlessen op school.
Op de begroting is een post ingeruimd voor vrijwilligersvergoedingen.

Uit ‘Goed bestuur en toezicht in de cultuursector - De 9 principes’.
Uitgave van de Werkgroep Governance Code Cultuur.
Cultuur-Ondernemen.
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Diversiteit
Bij het aannemen van medewerkers en bestuursleden
wordt in de eerste plaats gekeken naar deskundigheid
en bevlogenheid voor kinderen en cultuureducatie.
Amsterdam Oost kent een grote diversiteit in de
bevolking, ook onder kunstenaars en ouders van
kinderen waar De Rode Loper op School een beroep
op doet.

6.3 Bedrijfsmatig
De Rode Loper op School blijft gespitst op een zo
efficiënt en flexibel mogelijke organisatie.
-	Jaarlijks is er een gesprek met de accountant over
verbeterpunten in de procedures.
-	De inschrijvingen van scholen worden verder
geautomatiseerd.
- Er komt een contractregister met kunstdocenten.
-	Voor de vrijwilligers komen er verzekeringen via de
gemeente Amsterdam.
-	Voor de logistieke transporten komt er een bedrijfsauto.
-	Onderzocht wordt of De Rode Loper op School in
aanmerking komt voor de ANBI-status.

Het streven is om een kleine reserve op de balans te
houden, gereserveerd voor onder andere inhuur
tijdelijke mankracht, investeringen voor het jubileum
in 2020 en onvoorziene kosten.

Toelichting Meerjarenbegroting:
ad Baten
Directe opbrengsten
- De bijdrage van scholen wordt gerekend tot ‘publieksinkomsten’ omdat zij direct aan het publiek
( de deelnemende scholieren) gerelateerd zijn. Deze
bijdragen voor de vaste programma’s waren tot nu
toe gemiddeld € 45.000 per jaar. In de meerjarenbegroting is per 2017 en 2019 een verhoging opgenomen van deze opbrengsten.
- Sponsorinkomsten: voor de jaren 2019 en 2020
wordt voorzien in een eenmalige projectfinanciering
voor het te ontwikkelen project East>Oost>Ost van in
totaal € 50.000 ter gelegenheid van het 20-jarig
jubileum van De Rode Loper op School uit private
fondsen.

Huisvesting en inventaris
De huisvesting wordt gehandhaafd in een huurpand
op de huidige locatie, 2e Oosterparkstraat 26 hs.
Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd voor onderhoud/vervanging en afschrijving inventaris.

- O verige inkomsten bestaan uit extra bijdragen voor
extra activiteiten die op verzoek buiten het aangeboden programma om worden gemaakt. Denk
a
 an (eenmalige) bijzondere programma’s op maat,
workshops, trainingen, etc.

6.4 Financiering

Subsidies
- O vereenkomstig het AFK document ‘Meerjarige
subsidies bij het AFK- veel gestelde vragen 2
november 2015’ geven we aan welk bedrag De Rode
Loper op School tot nu toe jaarlijks van het stadsdeel
Oost ontvangt. Mits dit bedrag wordt geborgd in de
nieuwe financiering door de centrale stad/AFK, is het
stadsdeel bereid dit jaarlijkse bedrag over te dragen
aan de centrale stad voor 2017-2020.

De ambities van De Rode Loper op School in de jaren
2017 - 2020 kunnen voor een bedrag van € 1.060.000
gerealiseerd worden.
Van het bedrag aan subsidies van de gemeente, komt
€600.000 uit het voormalig budget van Stadsdeel
Oost en € 170.000 wordt van het KP gevraagd.
De eigen inkomstenbronnen zorgen voor een bedrag
van € 290.000 en bestaan uit: bijdragen van scholen,
extra projectfinanciering en overige inkomsten.
De Rode Loper op School zorgt daarmee voor een
goede balans van haar inkomstenbronnen: gemiddeld
73% uit subsidies en 27% eigen inkomsten.

2017
2018
2019
2020

totaal
baten
244.500
239.500
276.000
300.000

totaal €1.060.000
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subsidie
stadsdeel
150.000
150.000
150.000
150.000

- De KP subsidie bestaat uit dekking van de kosten
voor:
• D e uitbreiding van de activiteiten naar IJburg zoals
gestart in 2016 (zie hieronder de toelichting
bijdrage lokale overheid)

%		
KP			
36.500
76 		
31.500
76		
51.000
73		
51.000
67 		

€ 600.000 € 170.000

73%

eigen inkomsten
scholen
overig/fondsen
48.000
10.000
48.000
10.000
50.000
25.000
50.000
49.000
€ 196.000

€ 94.000
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%
24
24
27
33
27 %

 itbreiding van de projectleiding met twee dagen
u
in 2017 en 2018, en drie dagen in 2019 en 2020. Dit
is noodzakelijk om de huidige overbelasting van
de directeur en projectleiding weg te nemen, om
meer maatgericht te kunnen werken, om icc-ers te
coachen, voor het ontwikkelen van programma’s
voor het Speciaal Onderwijs en om uitvoering te
kunnen geven aan het communicatieplan. In de
begroting zijn de taken van de nieuwe projectleider
deels zichtbaar bij ‘Beheerslasten personeel’ en
deels bij ‘Activiteitenlasten personeel’.
• autokosten (met in 2017 een eenmalige uitgave
voor aanschaf van een 2e hands bestelauto).
• te verwachten kostenverhogingen en een kleine
compensatie voor inflatie.
•

- De bijdrage van de lokale overheid is sinds 2010
gefixeerd op € 150.000, met een eenmalige aanvulling van € 10.000 in 2016 voor de uitbreiding van
activiteiten op IJburg. In de jaren vanaf 2017 is deze
noodzakelijke aanvulling onderdeel van de subsidie
KP.

ad Lasten
Beheerslasten personeel
- Directie en projectleiding: organisatie artistiek en
zakelijk, coördinatie (scholen, culturele instellingen,
kunstdocenten).
In verband met de uitbreiding en verdieping van de
activiteiten is het noodzakelijk de organisatie uit te
breiden met een tweede projectleider. Voor 2017 en
2018 met een dag extra (opgenomen voor € 10.000
per jaar, afgestemd op vergelijkbare functie in CAO
Cultuureducatie), voor 2019 en 2020 met nog een
extra halve dag. (Zie ook de opmerking bij Activiteiten-lasten personeel> Educatieve begeleiding)
- Onderhoud website/database/computers.
- Administratiekantoor, Accountant, bijdrage VOG.
NB. Voor de laatste drie posten is de verwachte
verhoging van de kosten vanaf 2019 verwerkt.

- Telefoon-internet.
- Schoonmaak, onderhoud CV.
NB. Voor de laatste vier posten zijn de verwachte
kostenverhogingen vanaf 2019 opgenomen.

Beheerslasten materieel
- Autokosten. In 2017 is eenmalig een post van
€ 5.000 opgenomen voor de aanschaf van een
2e hands bestelauto voor vervoer van materialen naar
scholen en andere locaties waar de cultuureducatie
wordt gegeven. Vanaf 2017 is jaarlijks € 2000 aan
kosten opgenomen voor onderhoud, benzine,
verzekering, parkeerkosten e.d.
- Huur kantoor. Met een verwachte huurverhoging van
€ 100 per jaar
- Energie, OZB, Reinigingsrecht, Waternet.
- Verzekering.

Activiteitenlasten Personeel
- Educatieve begeleiding van programma’s en vakdocenten door projectleiders van de Rode Loper op
School. In verband met de uitbreiding van de
activiteiten met een tweede projectleider nemen de
kosten toe. Voor 2017 en 2018 met een dag extra,
voor 2019 en 2020 met nog een halve dag daarbovenop. (Zie Beheerslasten personeel).
D
 e reguliere verhoging van deze kosten is vanaf 2019
opgenomen.
-O
 ntwikkeling /uitvoering van lessen: kosten vakdocenten. Hier is een kleine verhoging voorzien.
-D
 eskundigheidsbevordering (eigen team, vakdocenten), waaronder uitbreiding van deskundigheidsbevordering in verband met het extra aanbod voor
Speciaal Onderwijs.
- Stagevergoeding voor stagiaires HBO opleidingen.
- Vrijwilligersvergoeding
- I nkoop theatervoorstelling/concert en inhuur
technici en beveiliging.
-O
 verige kosten (b.v. organisatiekosten van presentatie/publicatie.
NB. voor de laatste twee posten zijn de verwachte
kostenverhogingen per 2019 opgenomen.
- e xtra personele inzet voor organisatie van
East>Oost>Ost (€ 10.000 in 2019 en € 17.000 in
uitvoeringsjaar 2020)
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Activiteitenlasten Materieel
- P romotie en presentatie (jaarlijks programmaboekje,
publiciteitsmateriaal, expositiekosten).
- Opening schooljaar met docenten & culturele
instellingen.
- A ntivirus, software.
- Kantoorkosten, KvK, bankkosten, bestuurskosten.
- Materiaalkosten voor verzorgen van de programma’s.
NB. voor alle bovengenoemde posten zijn de verwachte kostenverhogingen per 2019 opgenomen.
- extra materiële kosten voor de uitvoering van
E ast >Oost>Ost (€ 3.000 in 2019 en € 20.000 in
uitvoeringsjaar 2020).
Saldo rentebaten en -lasten
De Rode Loper op School ontvangt een bedrag aan
rente. Dit bedrag wordt ieder jaar toegevoegd aan de
reserves.
Dotatie overige reserves
De wens is om het eigen vermogen van De Rode Loper
op School verder te versterken. Daarvoor wordt het
kleine bedrag aan rente-opbrengsten opgenomen als
overige reserve. De reserves dienen o.a. voor inhuur
tijdelijke mankracht, voor jubileumkosten in 2020 en
voor onvoorziene kosten.

Wat goed werkt, daar gaan we mee door.
Wethouder Kajsa Ollengren tijdens de behandeling van de nota
Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020 in de gemeenteraad van
Amsterdam, 25 november 2015
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Bijlage 1
Overzicht aantallen unieke leerlingen en lessen
schooljaar 2015-2016		
		

School

aantal unieke leerlingen

aantal lessen

Aldoende

426

113

As-Siddieq

359

95

St. Barbara

106

16

Dapper

191

29

Flevopark

252

98

Frankendael

286

53

t Gouden Ei

103

47

Insulinde

62

16

JP Coen

159

25

Kaap

132

53

Koetsveld

116

85

Kleine Kapitein

266

27

Kraal

448

101

Laterna Magica

361

38

Lidwina

668

217

Linnaeus

113

25

De Meer

112

12

Montessori Steigereiland

270

27

Nelson Mandela

137

21

Piet Hein

275

49

Spectrum

115

28

Valentijn

115

31

Waaier

156

28

Willibrord

180

22

WSV

434

51

5842

1307

Totaal

		
NB 1 De cijfers betreffen een schooljaar en niet een kalenderjaar.
NB 2 De tijdsduur van de lessen varieert van 50 minuten tot een dagdeel.
NB 3 In de tabel op blz 5 over het bereik wordt het aantal inschrijvingen weergegeven.
In de praktijk komt het voor dat een leerling aan meerdere programma’s deelneemt.
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Bijlage 2

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School

Leerkrachten over het kunstonderwijs
van De Rode Loper op School
Elk uitgevoerd programma evalueren wij schriftelijk met de leerkracht. Er wordt gevraagd naar dat wat de leerlingen hebben opgedaan, de kwaliteiten van de kunstdocent, de artistieke waarde en wat de leerkracht er zelf van
heeft opgestoken. Daarnaast vragen we ook naar verbeterpunten voor de toekomst. Aan deze feedback hebben we
veel. Het geeft ons inzicht in de kwaliteiten van elk afzonderlijk programma en vertelt ons wat de behoeften van de
leerkracht zijn op cultuureducatief gebied. Waar nodig kan een programma worden bijgestuurd wanneer deze in de
praktijk toch niet zo loopt als gehoopt. De evaluaties zijn voor De Rode Loper op School een belangrijk instrument
om de kwaliteit van onze programma’s te blijven waarborgen.
Hieronder is een samenvatting van evaluaties uit zowel het receptieve aanbod als de kunstlessen opgenomen.
Vervolgens is een selectie van opmerkingen van leerkrachten op evaluatieformulieren uit het schooljaar 2015-2016
te lezen. Elk van deze uitspraken gaat in op aspecten van kwaliteit in cultuuronderwijs.

Receptief aanbod
De leerkrachten vinden de inhoud van de voorstellingen/concerten goed aansluiten bij de beleveniswereld van de kinderen. Het is boeiend, verrassend,
leuk en aansprekend. De voorstellingen spreken de
verbeeldingskracht van de leerlingen aan, waardoor de
kinderen anders gaan luisteren en kijken. Het maakt de
ervaring van de kinderen veel rijker. Het gaat om plezier,
maar ook over relaties tussen mensen en wat je met je
lichaam kunt doen.
De interactie tussen spelers en publiek is een succesfactor. Dit zorgt voor de betrokkenheid van de leerlingen bij
de voorstelling. Niet alleen de leerlingen raken geïnspireerd, ook de leerkrachten waardoor zij de onderwerpen
van de voorstellingen makkelijk kunnen meenemen in
de onderwijs-praktijk.
Het is belangrijk dat kinderen met verschillende kunstvormen in aanraking komen. Ze leren zich daardoor op
verschillende manieren uiten.

Kunstlessen

Leerkrachten geven aan dat zij zelf de lessen
niet zo hadden kunnen uitvoeren. Zij hebben niet de
uitgebreide kennis over de materialen of technieken
die gebruikt worden in de lessen. Ook weten de kunstdocenten de kinderen te inspireren en mee te nemen
in het creatief en artistiek proces. De kinderen worden
hierdoor uitgedaagd.
De kunstdocenten maken gebruik van materialen die
niet vaak of nooit gebruikt worden op de scholen,
waardoor de kinderen nieuwe inzichten leren over de
materialen en technieken. Ook is het fijn voor de leraar
om de kans te krijgen om de kinderen te observeren in
plaats van hen les te geven.

Theatervoorstelling ‘Piet en broertje van de
maan’, Kinderboekenweek
Bijzonder magische voorstelling, gevoel voor schoonheid. Geeft kinderen vertrouwen en een veilig gevoel van
verbondenheid met de mensheid als geheel.
Hans Weijzen, OBS De Kraal

Theatervoorstelling ‘Buurman in de bieb’,
Kinderboekenweek
In het kader van de Kinderboekenweek een schot in de
roos, het was een professionele voorstelling met kwaliteit. De kinderen hebben gezien dat leesplezier ook uit
te drukken is met dans.
Cathelijn Hendriks, OBS Aldoende
Alle opdrachten in het lesmateriaal waren zinvol, en
afhankelijk van je groep kon je die aanpassen. Joyce
Faerber, De Kaap
Het was bijzonder dat de voorstelling in de bibliotheek
was. De kinderen hadden een gezellige, positieve associatie met de bibliotheek, die breder is dan alleen met
boeken.
Jose van Laar, Laterna Magica

Muziek ‘Van neusfluit tot waterdrum’
Het past prima naast de leerlijn muziek, een zeer
welkome afwisseling en een verbreding. Het is
een verrassend creatieve, interactieve en blije
voorstelling.
Shalini Heera,
Watergraafsmeerse Schoovereniging

Beeldend ‘De kunst van het kijken’
Omdat ik denk dat het kunstvakonderwijs in

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School

Nederland een ondergeschoven kind is, vind ik de
lessen van De Rode Loper in het algemeen van groot
belang. Het is fijn dat er professionals in de klas
komen om deze lessen te verzorgen.
Bijzonder vind ik dat de lessen voor de kinderen
tevens lessen zijn voor de leerkracht. Jullie hebben
mij een aantal goed bruikbare werkvormen/didactiek
gegeven die ik zelf snel kan inzetten in mijn onderwijspraktijk.
Steven Schilp, OBS Aldoende

Beeldend ‘De bloemen van Vincent’
Prima aanpak, duidelijke opbouw van de lessen.
Kunstdocent enthousiast en in contact met leer
lingen door individuele feedback. Goed eindresultaat en vooral mooi proces.

Freddy Groot en Agnes Verwer, ’t Gouden Ei

Beeldend ‘Mijn kunststuk’
Een leerzaam project, de kinderen hadden
genoeg uitdaging en waren heel trots op hun
eigen sieraad.
Nadine Nijman, WSV

Techniek & Kunst ‘Lichtmobile’
De kinderen waren zelf verbaasd over hetgeen ze hadden gepresteerd.
Astrid Ngadimin, As-Siddieq

Techniek & Kunst ‘Lumenoid’
Heel leerzaam, super leuke lessen met prachtig
eindresultaat. Alle kinderen goed zelfstandig aan
de gang.
Frances Rijkenberg, OBS De Dapper

Dans ‘Eend is de baas’
Voor mij waren de lessen een fijne inspiratie. Ik heb veel
ideeën gekregen voor korte tussendoortjes met dans en
ook hoe je een voorstelling moet opzetten. Goed idee
om de ouders erbij te betrekken en hen samen met het
eigen kind te laten bewegen.
Tess Ravensbergen, Chantal Meester, Lidwinaschool

Drama ‘Mannetje, Mannetje’
Kinderen hebben geleerd wat lichaamstaal kan uitdrukken, ze hebben zichzelf durven laten zien. De jongens
in de klas begrijpen elkaar nu beter. Als leerkracht heb
ik geleerd hoe ik deze technieken kan inzetten in de
lessen.
Laura Zijlstra, As-Siddieq

Multi media: animatie ‘Brikki de Leeuw’
De kinderen hebben schrijfvaardigheid, creativiteit en
Ipad vaardigheden opgedaan. Het filmpje is op You tube
geplaatst en we gebruiken het filmpje om het vervolg te
schrijven.
Stephanie Boezaart, JP Coenschool

Multi media: fotografie ‘O…, zit dat zo?!’
De leerlingen hebben zelf een onderwerp, een onderzoeksvraag en een plan van aanpak bedacht. Dat is een
goed leermoment. En ook hoe je een idee tot ‘leven’
kunt brengen met je foto’s. Het was concreet en visueel.
De leerlingen waren erg enthousiast. Dit was echt hun
project! Ze bekijken en lezen de boekjes van elkaar nog
steeds vaak.
Manon de Veer, Flevoparkschool

Het niveau is hoog, maar de kunstdocent is een supermeester! De opdrachten zijn pittig, maar dat maakt
het ook spannender en uitdagender. De kinderen zijn
supertrots op het resultaat. Ook de ouders merkten het
enthousiasme van de kinderen op.
Yolande Pinkster, Valentijnschool

Cultureel erfgoed ‘Voetsporen naar het
verleden’
We hebben dit ingezet als extra les bij het thema
Gouden Eeuw. Op een leuke manier hebben de
kinderen veel geleerd over slavernij.
Jerry van der Meulen, De Kleine Kapitein
De kinderen tonen veel enthousiasme. Ze willen graag
meer weten en gaan vragen stellen en op zoek naar
informatie.
Carolien Dekker, OBS De Kraal
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Bijlage 3
Aansluiting bij Hoofdlijnen Kunst en Cultuur Amsterdam 2017-2020
“Daarom zet het gemeentebestuur in op een breed
aanbod van cultuureducatie. De aandacht voor de
ambachtelijke kant van de kunstvakken, zoals bij
muziek, dans en theater blijft belangrijk. De integratiemogelijkheden met andere (kunst) vakken worden
uitgebreid. De versterking van de media-educatie
verdient daarbij bijzondere aandacht”.
(Hoofdlijnen, pag.9)
Het aanbod van De Rode Loper op School voorziet
hierin.
Vakleerkrachten
Het gemeentebestuur wil de relatie tussen cultuur en
onderwijs verder versterken, onder meer door ruimte
te creëren voor het aantrekken van vakleerkrachten
middels de Verordening Lokaal Onderwijsbeleid
Amsterdam(VLOA). (Hoofdlijnen, pag. 11)
De Rode Loper op School biedt de scholen in Oost de
mogelijkheid deze gelden aan te wenden voor het
inhuren van kunstdocenten per discipline.
Kleinere organisaties in de omgeving van de scholen
Ook wil het gemeentebestuur de aansluiting tussen
vraag en aanbod verbeteren.
Op pag. 11 lezen we: “Dialoog gestuurde samenwerking tussen scholen en culturele instellingen zijn
duurzamer en kwalitatief beter.” “Kleinere organisaties
in de omgeving van de scholen zijn flexibel en kunnen
gemakkelijk op de vraag inspelen.”
De Rode Loper op School is daarvan het sprekende
bewijs.
Zicht op kwaliteit
Er is echter ook een kritisch geluid: “Maar het zicht op
kwaliteit ontbreekt. Bovendien is het jammer dat op
deze manier de enorme culturele rijkdom en de
aanwezige expertise in de stad niet optimaal kan
worden benut.” (Hoofdlijnen, pag.11)
De Rode Loper op School onderscheidt zich juist door
zijn hoge kwaliteit. Dat bewijst de waardering van
interne cultuur coördinatoren en leerkrachten die
gebruik maken van de dienstverlening en het aanbod
(zie paragraaf 2.4), en het feit dat het aantal scholen
en klassen elk jaar is toegenomen. In paragraaf 4.5
‘Kwaliteitsontwikkeling en -borging’ kunt u lezen hoe
De Rode Loper op School voortdurend bouwt aan
verhoging van de kwaliteit.
In de jaarlijkse gesprekken met scholen wordt ook
gekeken naar de wens om culturele instellingen elders
in de stad te bezoeken, zoals het Concertgebouw en

het Rijksmuseum. De Rode Loper op School moedigt
dit aan en verwijst naar mogelijkheden om deze
bezoeken te realiseren, bijvoorbeeld via de Cultuurbus en Cultuurboot en inzet van vouchers.
Dialoog gestuurde samenwerking
De Rode Loper op School creëert haar aanbod in
samenspraak met de scholen en de culturele instellingen. In praktijk brengt De Rode Loper op School deze
twee partijen vaak samen, doordat ze wensen en
mogelijkheden van vraag- en aanbodkant goed kent.
Zij voorziet hiermee in de wens van de gemeenteraad
dat programma’s samen door scholen en culturele
instellingen worden ontwikkeld omdat deze duurzamer en kwalitatief beter zijn.
Speciaal Onderwijs
Ook voorziet De Rode Loper op School in de wens van
de gemeenteraad om specifiek voor het speciaal
onderwijs dienstverlening en cultuureducatief aanbod
te realiseren. Zij doet dit nu op verzoek van de Van
Koetsveldschool en Het Spectrum op drie locaties in
de disciplines beeldend en dans. Vakdocenten van De
Rode Loper op School volgen een nascholing van de
Stichting Tamino i.s.m. Mocca om zich verder te
specialiseren in de aanpak van het kunstonderwijs
voor deze leerlingen. Het blijkt dat de kinderen op
deze scholen uit heel de stad komen. Tevens is het
aanbod dat voor deze doelgroep wordt ontwikkeld, zo
specifiek dat De Rode Loper op School dit kunstonderwijs ook aan andere scholen voor speciaal onderwijs
in de stad wil aanbieden. Voorwaarde is dat hier extra
gelden voor komen.
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Bijlage 4
Voorbeelden omgevingsgerichte
cultuureducatie
Het Geheugen van Oost
‘De moord in de Majellakerk’, een waargebeurd
verhaal dat kinderen verbeelden met linoleumsneden in een stripvorm.

Het Ecolint Labyrinth
Dwars door de zuidkant van Stadsdeel Oost loopt het
ecolint. Leerlingen verbeelden met vilt, naald en
draad dit ecolint in een meterslang wandkleed.

De geschiedenis van Het Badhuis op het Javaplein.
Als badhuis een van dé ontmoetingsplaatsen in de
buurt. Na sluiting achtereenvolgens een Hindoetempel, kringloopwinkel en nu een gewilde horecagelegenheid. De kinderen tekenen het verhaal van
het badhuis.

Panorama Oost
Kinderen maken een subjectieve plattegrond van
Amsterdam Oost met voor hen bijzondere plekken in
ets en taal.

Bezoek aan Het Lloyd Hotel, gebouwd als hotel voor
emigranten in afwachting van hun afvaart naar
Amerika. Daarna opvang voor vluchtelingen, detentiecentrum, jeugdgevangenis en broedplaats voor
kunstenaars. Nu een hotel en culturele ambassade
voor kunstenaars en artiesten.
Bezoek aan culturele instellingen:
Het imposante Tropenmuseum, het moderne Muziekgebouw aan ‘t IJ, het omgetoverde Volkskrantgebouw, nu het Volkshotel aan de Wibautstraat.
Schilderen als Karel Appel
Karel Appel is geboren en opgegroeid in de Dapperbuurt. Tijdens de opening van de tentoonstelling in
Ouderencentrum ‘De Gooyer’ met ‘Appel’werk van
kinderen deed de toen nog levende kunstenaar Leo
Schatz voor hoe Karel Appel schilderde.

Mijn Oost - Mijn Buurt
Kinderen leggen hun buurt in foto’s en taal vast.
Een blik uit het raam
Uitzichten van kinderen uit hun raam thuis verbeeld in
een grafische techniek.
Straatmuseum Pretoriusstraat
Kinderen zoeken in het CBK Amsterdam kunstwerken
uit voor etalages van winkeliers. In de etalage hangt
tevens een toelichting op hun keuze voor dat specifieke schilderij/beeld.
De Slag om de Watergraafsmeer
Kinderen verbeelden de Tachtigjarige Oorlog in de
Watergraafsmeer met boten van wilgenhout die drie
jaar lang speelobject zijn geweest in Park Frankendael.

Beeldenroute
Een rondleiding met verschillende opdrachten langs
de beelden in het Oosterpark.
Boombanieren
Na een bezoek aan het Arboretum, het ‘Bomenmuseum’ op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, zeefdrukken de kinderen een boombanier.
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Bijlage 5
Stadsdeel Oost

Buurten Stadsdeel Oost
(bron: www.amsterdam.nl)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambonpleinbuurt
Amsteldorp
Amstelkwartier
Betondorp
Borneo-eiland
Centrumeiland
Cruquius
Dapperbuurt
Don Bosco
Haveneiland Oost
Haveneiland West
Java-eiland
Julianapark
KNSM-eiland
Makassarpleinbuurt
Middenmeer
Omval en Van de Kunbuurt
Oostelijke Handelskade

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oosterparkbuurt
Oostpoort
Park de Meer
Rieteilanden West
Sciencepark
Steigereiland
Sporenburg
Sumatraplantsoenbuurt
Timorpleinbuurt
Transvaalbuurt
Tuindorp Frankendael
Weespertrekvaart
Weesperzijde
Zeeburgereiland
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Bijlage 6
Zie apart bestand programmaboekje DeRode Loper op School 2015-2016

cul

015 - 20
2
e
i
t
a
c
u
tu u r e d

16

De Rode Loper op School

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School

Bijlage 7

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School

Modeontwerpers in de dop
lessen mode ontwerpen op de basisschool

Het ontwerpen van mode komt nauwelijks voor als onderdeel van beeldende vorming op de basisscholen. Toch biedt het veel aanknopingspunten. Niet alleen in het opdoen van kunstzinnige
vaardigheden en technieken, maar ook in het stimuleren van persoonlijke en culturele ontwikkeling.
Wie denkt dat mode ontwerpen alleen voor meisjes aantrekkelijk is, vergist zich. Jongens blijken veel
vrijer te zijn in het creatieproces.
Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School
initieert en ontwikkelt bijzondere kunstprojecten
voor het basisonderwijs in Amsterdam. Sinds
2010 is in het programma ‘Mode maken met
schaar & tape’ opgenomen. Met beeldend
kunstenaar Francesca Vonck en fotograaf Marije
van der Hoeven krijgen kinderen de kans om
kleding te ontwerpen met (afgedankte)gebruikte
kledingstukken. Daarmee worden zij op de
‘catwalk’ gefotografeerd. Iedere uitvoering van
dit project is een feestje voor de kinderen, de
leerkrachten en de kunstdocenten. Waarom is
dit project zo enorm aanstekelijk? Wat doen de
kinderen aan ervaring op?

Fashion
Het project draait om mode met een twist en is
bestemd voor groepen 6, 7 en 8 van basisscholen.
Francesca Vonck houdt van textiel en is een groot
voorstander van recyclen om duurzaam gedrag te
stimuleren. Zij bedacht een lesprogramma waarin
kinderen met schaar en tape snel tot bijzondere
resultaten kunnen komen. De foto’s bewijzen dat
kinderen al op jonge leeftijd een sterk fashiongevoel hebben, waarin een onverwachte kracht zit.

Doelen
Het lesprogramma omvat een aantal doelen.
De kinderen leren couture-iconen kennen en de
wijze waarop zij spelen met beeldkenmerken als
contrast, overdrijving, asymmetrie en functieverandering. Ze leren ruimtelijk denken, kleur, vorm en
functie te combineren.
Maar nog belangrijker: het modeproject brengt een
groot gevoel van vrijheid teweeg binnen een duidelijk gestelde opdracht. Als je creëert, stap je over
grenzen heen en laat je je niet hinderen door conventies of andere praktische bezwaren. Er wordt
gespeeld met de mogelijkheden van het materiaal.
Kinderen kunnen al onderzoekend hun identiteit
uitdrukken in de ontwerpen. Daarnaast wordt door
de fotoshoot het zelfbewustzijn versterkt.
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PowerPoint
In de eerste les krijgen kinderen een blik op de modegeschiedenis via een PowerPoint. Al eeuwenlang
maken mensen mode om indruk op elkaar te maken. Met kleding kun je spelen door een extreem
accent op hals, heupen of schouders te leggen.
Knippen in een kledingstuk om de nog duurdere
stof eronder te laten zien, gebeurde al driehonderd
jaar geleden! Voorbeelden uit de geschiedenis
inspireren modeontwerpers van nu. De kinderen
vinden het grappig om verwantschap te ontdekken
tussen de kleding van popsterren en de kostuums
van vroeger.

zijn: Maak een kledingstuk waarin je kunt laten
zien dat je machtig bent. De opdrachten kunnen
ook om een bepaalde functie gaan. Ontwerp een
creatie waardoor je heel veel spullen met je mee
kan dragen.

Opdrachten
De kinderen gaan in tweetallen aan de slag. Het
ene kind is de ontwerper en het andere het model.

Aan het werk

Ze trekken samen een lootje, met daarop een
opdracht. De opdrachten kunnen gaan over kleur,
vorm, functie, identiteit. Bijvoorbeeld: Maak een
creatie die iemand kan dragen in een ouderwetse
zwart-wit film. Of: Maak een creatie met zoveel
mogelijk kleur. Een opdracht rond identiteit kan

In de klas liggen stapels met schone tweedehands
kleding. Er zijn scharen, niettangen, veiligheidsspelden en er is tape. Behalve Francesca, Marije
en de leerkracht helpt er nog een volwassene mee.
Zij stimuleren de kinderen om eerst met elkaar
te overleggen en samen te werken voordat ze de
schaar in de kleding zetten: hoe wil je dat het
ontwerp eruit gaat zien? Want het enthousiasme
is groot om direct te gaan knippen. Een schaar in
kleding zetten, geeft een bevrijdend gevoel dat er
van alles mogelijk is. Zo riep een jongen: ‘Dit is nog
leuker dan het schoolreisje!’
In iedere groep hangt deze energieke sfeer. Je mag
iets, het is niet moeilijk, en er kan zoveel. De kinderen ervaren een enorm gevoel van vrijheid. Een
bom van creativiteit barst los waaruit fantasievolle
modecreaties ontstaan die opvallen door inventiviteit en gevoel voor humor. Ook worden er soms
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voorwerpen op een verrassende manier in verwerkt
zoals een deurmat, een lampenkap en een waaier.
In iedere groep is er opeens het ‘bijna over de top’
moment. Dan is het tijd om met het fotograferen te
beginnen.

Reacties kinderen
Sommige kinderen zijn zo blij met hun kledingstuk, dat ze het willen meenemen. Na afloop zie je
zelfs kinderen, gekleed in hun ontwerp, op de fiets
naar huis gaan. ‘Leuk’, ‘Vet’, ‘Super’, ‘Geweldig’,
zijn hun reacties. ‘Ik geef een 10, het was top!’ ‘Alles vind ik er leuk aan, omdat ik dan mijn fantasie
kan uiten.’
Op de vraag: ‘Wat heb je geleerd?’ antwoorden de
kinderen: ‘Iedereen heeft zijn eigen stijl’, ‘Ik zou
er zelf apart, heel speciaal willen uitzien’, ‘Ik wil
modeontwerper worden’, ‘Je moet creatief zijn en
je doet het samen’ , ‘Het hoeft niet altijd normaal
te zijn, het kan ook anders.’ ‘Super dat we iets
deden, wat we op school anders nooit doen.’

Fotoshoot
In de fotoshoot showen de modellen hun kledingstuk samen met de ontwerpers. De kinderen
worden aangemoedigd om zichzelf op een andere
manier te laten zien. Zij verzinnen met fotograaf
Marije houdingen die, net zoals de kledingstukken, overdreven worden. In dit project vormen spel
en ernst een mooi evenwicht. Het plezier in het
tonen van de nieuwe mode spat dan ook van de
foto’s af.
Na afloop bekijkt de groep de foto’s op het digibord en is er een printje voor iedere leerling. Ieder
schooljaar krijgen de deelnemende scholen ook
een poster met de opmerkelijkste kledingcreaties.
Dat is voor leerlingen uit andere groepen vaak de
aanleiding om te vragen, of zij ook aan deze lessen
mogen meedoen.

Reacties leerkrachten
De Rode Loper op School evalueert elk kunstproject met de groepsleerkrachten. De reacties laten
zien dat het lesprogramma veel opbrengsten heeft
en aan de doelen beantwoordt.
‘Zo’n creatieve ervaring had ik zelf niet teweeg
kunnen brengen.’ ‘Er is een goede koppeling tus
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sen theorie en praktijk. De kinderen konden het direct toepassen.’ ‘Door alle kinderen werden er veel
verrassende dingen gemaakt.’ ‘Mooi om te zien dat
de kinderen erg creatief en zo eigenzinnig waren.’
‘De organisatie is eenvoudig en doeltreffend.’ ‘De

fotoshoot is de kers op de taart.’ ‘Dit “omdenken”
gaan we ook gebruiken voor de kostuums en de
decors van de eindvoorstelling.’ En: ‘Ga zo door,
volgend jaar willen we weer mee doen!’
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Bijlage 8
Eindproducten / Publicaties
Ansichtkaarten sets
Panorama Oost
De Rembrandttoren
Mijn Oost
Nachtdieren in het Oosterpark
De Muidertoren
Spreekwoorden in beeld
Kinderen kiezen kunst voor thuis in het CBK
Hoed op voor

Boeken
Doei roos - kinderen over afscheid
Hoed op voor Rembrandt

Hats on for

Rembrandt

Bouwplaten
Het Badhuistheater - ‘s Gravensandeplein
Bibliotheek Betondorp - Brink
Galerie Outline - Oetewalerstraat
Rembrandttoren - Amstelplein
Willem Witsenhuis - Oosterpark
19e eeuwse ring - Derde Oosterparkstraat

RembrandtHoedUITNA4.indd 1

Fotostrip
Achter de schermen van het Pleintheater
Kalender
Van Dale Junior Spreekwoorden Scheurkalender 2011
Van Dale Junior Taal Scheurkalender 2013
Van Dale Junior Taal Scheurkalender 2014
Van Dale Junior Taal Scheurkalender 2015
Van Dale Junior Taal Scheurkalender 2016
Kwartetspel
De Schaterschaar
Posters
Het TropenMuseum in linosneden
Met Schaar en Tape - kinderen maken mode
Kopstukken - kinderen ontwerpen hoeden

Slapen

De maan maft
De tijd soest
De peer pit
De theepot tukt

Verjaardagskalender
De surrealistische kalender - foto’s van kinderen
Artikelen
Oefenen in democratie - Dwars door de buurt
Mijn stad - mijn buurt - Parool
Kijken, verbeelden, maken - IJopener
Video
Oefenen in democratie
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Dansen

De koffer walst
De sleutels swingen
Het hart huppelt
De laarzen zwieren

03-11-2008 22:08:43

Bijlage 9

Uitvoeringsovereenkomst
Ondergetekenden:
1. Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam
Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
Hierna te noemen: Mocca
Vertegenwoordigd door: Peggy Brandon (directeur-bestuurder)
en
2. St. Kunsteducatie De Rode Loper op School
Tweede Oosterparkstraat 26
1091 JD Amsterdam
Hierna te noemen: Partner
Vertegenwoordigd door: Machtelt van Thiel
Hierna ook gezamenlijk aangeduid als ‘partijen’
Overwegende dat:
- Mocca scholen en culturele instellingen ondersteunt bij de opzet en uitvoering van
cultuuronderwijs;
- Mocca dit doet in opdracht van en gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam;
- partijen gezamenlijk deelnemen aan het project ‘Pilot Beeldende Kunst in de Openbare
Ruimte’;
- dat het doel van het project is het een viertal lesprogramma’s te ontwikkelen rond beeldende
kunst in de openbare ruimte voor leerlingen in het primair onderwijs in Amsterdam Oost;
- Partner het project ‘Pilot Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte’ wenst uit te voeren en
Mocca daar in het kader van de regeling Motie Van Roemburg een financiële bijdrage aan
wenst te verlenen;
- partijen middels een overeenkomst hun afspraken wensen vast te leggen;
- voornoemde bijdrageverlening plaatsvindt onder voorwaarde dat Partner binnen drie
maanden de onderhavige overeenkomst aan Mocca retourneert.
Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
Artikel 1: Reglementen
1.1 Op de te leveren producten, activiteiten en/of prestaties en de daarvoor door Mocca beschikbaar
te stellen financiële bijdrage zijn de volgende regelingen en besluiten van toepassing:
- Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam
- Regeling Motie Van Roemburg
Artikel 2: Project
2.1 Partner verplicht zich tot het voor eigen rekening en risico’s organiseren en uitvoeren van het
project ‘Pilot Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte’ (hierna: het project), zoals beschreven in
het projectplan (bijlage 1) op basis waarvan de bijdrage wordt verleend.
2.2 Partner is verplicht het project overeenkomstig het projectplan en de voorwaarden van
onderhavige overeenkomst uit te voeren. Een eventuele wijziging van de aanvangsdatum van het
project alsmede relevante wijzigingen van inhoudelijke en/of zakelijke (budgettaire) aard
behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Mocca.
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2.3 Partner streeft ernaar het project waarvoor door Mocca een bijdrage wordt verleend op
doelmatige en financieel verantwoorde en efficiënte wijze uit te voeren.
2.4 Partner garandeert Mocca dat de financiële bijdrage van Mocca voor het doel waarvoor ze is
verleend zal worden aangewend.
2.5 Partner streeft ernaar op alle publiciteit en andere promotionele materialen te vermelden dat het
project mede mogelijk is gemaakt dankzij een bijdrage van Mocca. Bij voorkeur zal partner
daartoe het logo van Mocca gebruiken, welke na opvraag beschikbaar gesteld zal worden.
2.6 Partner is bereid desgevraagd aan Mocca aanvullende kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te
verstrekken inzake het project.
Artikel 3: Duur van de overeenkomst en tussentijdse beëindiging
3.1 De overeenkomst vangt aan op 1 januari 2016.
3.2 De overeenkomst en de aanspraken van Partner eindigen in ieder geval van rechtswege indien
het door Partner uit te voeren project geen aanvang heeft genomen binnen 12 maanden na
ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst. De overeenkomst en aanspraken van Partner
eindigen eveneens van rechtswege indien het project niet binnen 24 maanden na ondertekening
van de overeenkomst is afgerond. Eventueel betaalde voorschotten worden in deze gevallen
door Partner onmiddellijk terugbetaald.
3.3 De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd middels een buitengerechtelijke verklaring
indien Partner failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend of ten aanzien
van Partner de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard dan wel
een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend of vanwege verwijtbaar gedrag van Partner.
Artikel 4: Financiële bijdrage, voorschot, verantwoording en bijdragevaststelling
4.1 Mocca verstrekt een financiële bijdrage van maximaal € 10.000,00.
4.2 Dit bedrag is inclusief btw en andere mogelijke heffingen.
4.3 Na ontvangst van de rechtsgeldig ondertekende uitvoeringsovereenkomst en na goedkeuring
door Mocca van het projectplan stuurt Partner een factuur voor uitbetaling van een voorschot van
80%.
4.4 Partner dient binnen drie maanden na afronding van het project een verantwoordingsverslag in,
waarin zij inzicht geeft in de aard, duur en omvang van de daadwerkelijk verrichte activiteiten. Het
verantwoordingsverslag bestaat in ieder geval uit een activiteitenverslag, met daarin opgenomen:
- een bondige beschrijving van de feitelijke gang van zaken;
- een inhoudelijke evaluatie van de uitvoering en toepassing;
- welke scholen hebben deelgenomen;
- een beschrijving van de projectorganisatie;
- het aantal betrokken educatief medewerkers, leerlingen en schoolmedewerkers;
- een overzicht van alle uitgaven en inkomsten.
4.5 Indien Partner tijdens de looptijd van de overeenkomst tot de conclusie komt niet te kunnen
voldoen aan één of meerdere voorwaarden uit de onderhavige overeenkomst en/of het
projectplan, dan dient hij dit onmiddellijk schriftelijk door te geven aan Mocca. In een dergelijk
geval is Mocca gerechtigd een nieuw -positief of negatief- besluit te nemen ten aanzien van het
verstekken van een financiële bijdrage.
4.6 De bijdrage wordt vastgesteld binnen drie maanden na ontvangst van de onder 4.3 genoemde
gegevens.
4.7 Na vaststelling van de bijdrage stuurt Partner een factuur voor uitbetaling van het resterende deel
van de bijdrage van 20%.
4.8 Partner verklaart zich bekend met het feit dat de financiële bijdrage uitsluitend mag worden
aangewend om het financiële tekort van het project te dekken. Partner zal de bijdrage niet
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aanwenden voor een ander project, reserveringen of overheadkosten die niet worden vermeld in
het projectplan. Is het financiële tekort lager dan blijkens het projectplan is begroot, dan wordt
een lagere bijdrage vastgesteld door Mocca.
4.9 Partner stort teveel ontvangen en/of onterecht betaalde gelden binnen 14 dagen na dagtekening
van de schriftelijke mededeling van Mocca ter zake.
Artikel 5: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
5.1 Op deze overeenkomst, de totstandkoming en de uitvoering ervan is het Nederlands recht van
toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Artikel 6: Rechtsopvolgers
6.1 Partner kan zijn rechten en plichten uit deze overeenkomst niet overdragen aan derden, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Mocca.

Ondertekening
Namens Mocca

Namens Partner

te Amsterdam

te ____________________ (plaats invullen)

d.d. 1 januari 2016

te ____________________ (datum invullen)

____________________ (handtekening)
Peggy Brandon
directeur-bestuurder

____________________ (naam invullen)
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