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A | Toelichting op gerealiseerde activiteiten
1. Impact
1.1 Impact op het publiek
Kennismaken met kunstvormen
Het cultuureducatieprogramma van De Rode Loper op School brengt kinderen in het primair onderwijs
in aanraking met diverse kunstvormen. Dit gebeurt zowel actief tijdens kunstlessen als receptief door
bezoeken aan theater, concertzaal of museum. In 2019 hebben leerlingen van basisscholen in Amsterdam
Oost kunst meegemaakt en zelf gemaakt in een breed scala aan kunstdisciplines. Te weten: Letteren,
Beeldend, Techniek & Kunst, Muziek, Dans, Drama, Multimedia en Cultureel Erfgoed.
Muziek wordt gezien het grote Amsterdamse aanbod aan muziekeducatie alleen receptief aangeboden.
Vaak worden kunstdisciplines gecombineerd in het programma-aanbod.
Per discipline zijn doorgaande leerlijnen ontwikkeld. Dit betekent dat er voor elke bouwgroep een
lesprogramma op niveau beschikbaar is. Zo is er sprake van een samenhangend aanbod.
Kinderen maken kennis met de professionele kunsten. Enerzijds door kunstenaars die in de klas komen
en de kinderen een inkijk geven in hun wereld. Zij bieden kennis en vaardigheden waarover de
leerkrachten niet beschikken. Anderzijds stelt het aanbod van De Rode Loper op School leerlingen in
staat een kunstinstelling in de eigen omgeving te bezoeken. Dit is voor veel leerlingen in Amsterdam
Oost van huis uit niet vanzelfsprekend.

Verdiepen n.a.v. een LeerlijnenLab
Al eerder heeft basisschool Al Jawhara samen met De Rode Loper op School een LeerlijnenLab in de
discipline Cultureel erfgoed opgezet. Jaarlijks zijn drie programma’s een terugkerend onderdeel. Er is
gekozen om erfgoed in de eigen omgeving van het kind te combineren met erfgoed uit de Islamitische
cultuur.
Voor de groepen 4 is er het programma Badhuis Javaplein rond de geschiedenis van het badhuis in de
Indische buurt, de Islamitische reinigingscultuur en de bijbehorende mozaïeken, patronen en
kleurgebruik.
De groepen 5 leggen in de fotografielessen Amsterdam Oost: mijn stad bijzondere plekken in de eigen
buurt vast en schrijven hier een tekst bij.
In de groepen 7 leren de kinderen in De Slag om het Watergraafsmeer over de zeeslag tussen de Geuzen
en Spanjaarden ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Ze maken stop-motionfilmpjes over deze
geschiedenis in hun buurt.

Speciaal Onderwijs
Met de scholen voor Speciaal Onderwijs in Oost is een goed en direct contact. Vooral op Het Spectrum
is er intensief overleg over invulling van de cultuureducatieve lesprogramma’s. Er is een mediaproject
Stop-motion uitgevoerd, lessenreeksen beeldend in alle groepen rond het thema Het heelal, in de
onderbouw bij het seizoen lente, en vervolglessen over het maken van constructies en kleine sculpturen.
Voor de middenbouw was er het project de Molenbouwers en in de bovenbouw hebben de leerlingen
kunst & technieklessen gehad rond elektra.
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Kunstlessen zijn voor onze kinderen heel belangrijk, daarin
kunnen ze hun talenten laten zien op een veilige manier.
Peter Hofland, icc’er Het Spectrum

Het Spectrum, locatie IJburg, heeft de voorstelling De brief voor de koning bezocht in het OBA-theater.
Na afloop hebben de leerlingen volop kunnen praten met de regisseur en de acteurs over de inhoud,
het spel en de aanpak van de voorstelling.
Op de Koetsveldschool zijn danslessen gegeven. Op verzoek van de vakleerkracht muziek is het concert
Van Neusfluit tot Waterdrum uitgevoerd: een interactief concert op zelfbedachte en -gemaakte
instrumenten die allerlei verrassende geluiden voortbrengen.

Op maat
Steeds vaker benaderen scholen De Rode Loper op School voor lesprogramma’s op maat. De groei is
enorm. In 2017 deden 87 klassen mee aan een lesprogramma op maat. In 2018 ging het om 150 klassen.
In 2019 is het aantal gegroeid naar 185 klassen.
Soms kiezen icc’ers en leerkrachten een al bestaand lesprogramma, maar meestal wordt een geheel
nieuw programma of schoolbreed project ontwikkeld. We voldoen graag aan deze vraag. Gebleken is
dat leerkrachten meer betrokken zijn bij dergelijke lesprogramma’s. De kunstlessen sluiten beter aan
op de behoefte van de leerkrachten t.a.v. de groep, thema’s en kernconcepten van de school, de leerstof,
en eigen affiniteit.
Hieronder enkele voorbeelden:
•	Montessori Steigereiland legt de vraag neer voor een schoolbreed dansproject bij het thema Landen.
Met onze dansdocenten hebben we een programma samengesteld dat een diversiteit aan dansen van
landen en werelddelen laat zien. Van pinguïndans tot flamenco, van Kung Fu pandadans tot Brazili
Realdans. De presentatie vindt plaats op het schoolplein in een wervelende show waar zo’n 400
ouders/verzorgers komen kijken.
•	Basisschool Laterna Magica werkt in haar onderwijsprogramma met kernconcepten. Eén van deze
concepten is Groei en leven. Voor alle groepen (units) wordt een kunstprogramma samengesteld. Het
start met een excursie naar de botanische tuin De Hortus.
	De kinderen van de onderbouw leggen en schetsen kriebelbeesten, die daarna met natuurlijke
materialen in het groot worden uitgewerkt. Leerlingen van de bovenbouw onderzoeken hoe groei en
bloei bij planten gaat. Ze maken sjablonen van onderdelen van planten (wortel, stengel, blad en bloem)
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en drukken deze af op katoenen banieren. Alle werken worden gedurende het hele schooljaar
tentoongesteld in de hal van de school.
	Op verzoek van de icc’er van Laterna Magica nemen we deel aan een teamdag over het vormgeven van
de nieuwe kernconcepten Tijd en ruimte, Binding en samenleving, Evenwicht en kringloop, Energie en
Grote ideeën. Als experts -we zijn met achten aanwezig- is het de bedoeling dat we input geven vanuit
de kunsten en de coaches (unit leerkrachten) inspireren bij het ontwerpen van de kernconcepten. We
verdelen ons over verschillende units en helpen bij het kiezen van een richting, het nadenken over
inzichten en doelen voor kinderen, en het vertalen in activiteiten.
•	De Nelson Mandelaschool werkt met het onderwijsmodel VierKeerWijzer. Gedurende het schooljaar zijn
er vaste thema’s, die uitmonden in een presentatie. De Rode Loper op School maakt een programma
rond beeldend en cultureel erfgoed, dat aansluit bij deze thema’s. Bijvoorbeeld bij het thema
‘Beestenboel’ maken leerlingen een reptielenhuis van klei. En bij het thema ‘In de lucht daarboven’
leren kinderen over metamorfose en maken ze met allerlei materialen nieuwe vlindersoorten. Bij het
thema ‘Dat is knap!’ verkennen leerlingen van de bovenbouw en de UnIQ klas via fotografie hoe knap
Rembrandt de techniek clair-obscur gebruikte.
•	De werkgroep Cultuur van basisschool De Kraal wil als start van het nieuwe schooljaar een teamworkshop om de leerkrachten bij cultuureducatie op school te betrekken. Alle leerkrachten volgen de
workshop De Talenten Ketting. Ieder vertaalt een talent van zichzelf in een ontwerp, dat met dun
ijzerdraad en diverse kleine materialen wordt uitgevoerd. Alle schakels worden samengevoegd tot
	de Team Talenten Ketting. De leerkrachten zijn verrast en enthousiast over de ingebrachte talenten.
	Het creatieve proces wordt uitgewisseld. De werkgroep Cultuur wil een jaarlijkse teamworkshop
cultuureducatie voortzetten.
•	De Lukasschool wil graag ondersteuning bij het naschoolse programma Brede Talent Ontwikkeling
(BTO). Voor kinderen uit de groepen 1-2, 3-4, 5-6 werken we lessenreeksen uit. Van druktechnieken
	en mozaïeken tot ruimtelijk werken en fotograferen. Kinderen leren hoe je op zovele manieren een
zelfportret kunt maken, en ze onderzoeken hoe de vijf zintuigen werken door allerlei proefjes te doen.

Maatwerk is interessant voor De Rode Loper op School. De behoeften van de verschillende scholen
worden duidelijk. Op maat ontwikkelde lesprogramma’s kunnen in een volgend schooljaar in het reguliere
aanbod worden opgenomen, zodat zij voor meer scholen toepasselijk zijn. Op maat werken geeft de kans
tot experiment en draagt bij aan de laboratoriumfunctie van onze organisatie. Maar bovenal wordt de
cultuureducatie meer ingebed in de dagelijkse schoolpraktijk. Wel betekent het een flinke tijdsinvestering
naast de organisatie en inhoudelijke bewaking van het reguliere aanbod.
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Programma in het kader van werkdrukverlichting
De ontwikkelingen in het onderwijs (het lerarentekort en de hoge werkdruk) waren ook in 2019 van
invloed op ons werk. In het kader van de werkdrukverlichting heeft De Rode Loper op School voor het
tweede jaar op de islamitische basisschool Al Jawhara een programma samengesteld. Voor
groepsleerkrachten werd 1 uur in de week vrijgemaakt en kunstdocenten van De Rode Loper op School
verzorgden in alle groepen lessenseries rondom Kunst & Techniek. Het is de kunstdocenten goed
bevallen, zij kunnen langere tijd met de kinderen werken aan een project en leren een klas ook beter
kennen.
We onderzoeken de mogelijkheden om structureler in te spelen op het probleem van het lerarentekort.
Met scholen bespreken we hoe we onze kunstdocenten als vakdocent kunnen inzetten. Een kunstdocent
is dan een ruime periode aan de school verbonden. Ook bespreken we welke randvoorwaarden er nodig
zijn, zoals een veilige werkomgeving en duidelijke afspraken over regels in de klas.

Binnenschoolse – buitenschoolse cultuureducatie
In september 2016 hebben Talententent-Dynamo en De Rode Loper op School gezamenlijk gehoor
gegeven aan een oproep van de Gemeente Amsterdam en het Jongeren Cultuurfonds Amsterdam om een
talentontwikkelingstraject te starten. Dit in het kader van het gemeentelijk beleid armoedebestrijding en
de speciale subsidie Stimulering Buitenschoolse Cultuureducatie.
In 2018 is gestart met een talentcursus ‘Kunst en techniek’ in het CBK. De 15 lessen lopen door in 2019.
Een deel ervan vindt plaats in MK24, een nieuwe samenwerkingspartner in het kader van doorgeleiding.
In najaar 2019 is een nieuwe groep van 10 kinderen begonnen onder de naam Kunstlab voor Kanjers.

Advisering van icc’ers/directie
De Rode Loper op School werkt nauw samen met icc’ers van deelnemende scholen. In 2019 hebben
regelmatig overleg en afstemmingsgesprekken plaatsgevonden. Icc’ers willen weten hoe zij lesprogramma’s in het cultuureducatiebeleid van hun school kunnen inpassen. Met icc’ers van 16 scholen
zijn dergelijke adviesgesprekken gevoerd, soms in aanwezigheid van een cultuurcommissie op school.
Met de 8 andere ingeschreven scholen is het programma telefonisch besproken.
Ook de toename van programma’s op maat betekent nauwer overleg en afstemming met icc’ers of directie.
Zo is er intensief overleg geweest op de basisscholen Nelson Mandela, Montessori Steigereiland, Laterna
Magica, en SBO Het Spectrum.
Over het creëren van draagvlak voor cultuuronderwijs binnen het team wordt advies gevraagd. Dat kan
gaan over een specifiek onderdeel van het programma, maar ook over de inbedding van cultuuronderwijs
in bredere zin. Op de Laterna Magica is jaarlijks een cultuurmarkt, speciaal voor het team. Daar adviseren
we de groepsleerkrachten over aansluiting bij de jaarthema’s.

Evalueren
Elk uitgevoerd programma wordt geëvalueerd met de leerkracht. Dit doen wij via een online formulier
dat zij kunnen invullen. Via dit formulier kunnen reacties van leerkrachten makkelijk met elkaar worden
vergeleken. Er wordt gevraagd naar wat de leerlingen van het programma hebben opgestoken, de
begeleiding door de kunstdocent, de artistieke waarde en verbeterpunten. De feedback die uit deze
formulieren komt is waardevol voor ons, we krijgen een beeld van wat goed gaat in de lessen en wat
beter kan. Het geeft ons inzicht in de kwaliteiten van elk afzonderlijk programma en vertelt ons wat de
behoeften van de leerkracht zijn op cultuureducatief gebied. Indien nodig, worden de programma’s
bijgestuurd wanneer het in de praktijk anders loopt dan gehoopt. De evaluaties zijn voor De Rode Loper
op School een belangrijk instrument om de kwaliteit van onze programma’s te blijven waarborgen.
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Door toename van de werkdruk op de scholen is het voor leerkrachten echter niet altijd prettig een
verzoek voor evaluatie te krijgen. Er komen minder ingevulde evaluaties retour. De respons ligt op
ongeveer 20%.
Zie bijlage voor reacties van leerkrachten uit de evaluaties.

1.2 Impact op de eigen directe omgeving
Bezoek aan culturele instellingen
De Rode Loper op School biedt programma’s aan waarbij kinderen een culturele instelling (veelal in het
stadsdeel Amsterdam Oost) bezoeken en zo kennis maken met de culturele rijkdom in hun eigen buurt.
In 2019 hebben 214 klassen met 5.210 kinderen een theater, concertzaal, museum, bibliotheek of
andersoortige culturele instellingen bezocht. Te weten: Tropenmuseum, OBA Theater, Plein Theater,
Muziekgebouw aan ‘t IJ, CBK Amsterdam, Museum ’t Rembrandthuis, Het Scheepvaartmuseum,
Museum Tot Zover, NedPhO, Hortus Botanicus en het Muiderslot. Ook komen culturele organisaties
in de klassen en zijn zij onderdeel van een lesprogramma, zoals in 2019: Comité Herdenking Februaristaking, het NiNsee en De Schrijverscentrale.
In 2019 is eveneens samengewerkt met: Talententent-Dynamo, MK24, Maria Austria Instituut, Mocca
Amsterdam, Stadsdeel Oost.
Met de culturele instellingen maken we afspraken over de inhoud van de samenwerking en het
aangeboden programma. Bovendien wordt elk programma na afloop geëvalueerd. Op deze manier
streven we naar een duurzame samenwerking met culturele instellingen. Dergelijke samenwerkingen
hebben voordelen voor beide partijen. De culturele instelling heeft een betere toegang tot de
basisscholen in Amsterdam Oost. De scholen kunnen op hun beurt iets extra’s verwachten. De Rode
Loper op School voegt namelijk graag iets toe aan de programma’s in de culturele instellingen.
De Rode Loper op School wordt jaarlijks door culturele instellingen benaderd om een gezamenlijk
programma te ontwikkelen. Een voorbeeld is het educatieproject Dierbare vrienden i.s.m. Museum
Tot Zover.
Aanleiding is de expositie De Laatste Aai in het museum. In de voorbereidende lessen op school
wisselden de kinderen ervaringen uit over afscheid nemen van dieren en ze maakten herinneringsdoosjes voor een overleden (huis)dier. De monumentjes voor hun geliefde dier zijn ontroerend.
Zowel de doorgespoelde goudvis, de uitstervende witte neushoorn, als de per ongeluk verorberde
kipnugget komen aan bod.
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Het museumbezoek bestond uit een dierensafari over begraafplaats De Nieuwe Ooster en een speurtocht
in het museum. De meegebrachte herinneringsdoosjes werden uitgestald en stuk voor stuk besproken.
Alle Dierbare doosjes, ontworpen door leerlingen van de Lidwinaschool, Laterna Magica, en ook door
achtstegroepers die meededen met de Kunstschooldag 2019, zijn opgenomen in de tentoonstelling De
Laatste Aai. De kinderen kregen gratis toegangskaartjes mee voor hun ouders, broertjes en zusjes.
Een ander voorbeeld is de Kinderherdenking Slavernijverleden, een omvangrijke samenwerking
met Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), stadsdeel Amsterdam Oost,
Stichting Amsterdams Centrum 30 juni-1 juli, het Caribisch Netwerk Politie en het Multicultureel Netwerk
Defensie. Er doen drie basisscholen mee: de Barbaraschool, De Kaap en de Nelson Mandelaschool.
Gezamenlijk organiseerden we in 2019 de eerste kinderherdenking trans-Atlantisch slavernijverleden in
Amsterdam Oost. Het NiNsee verzorgde een les over de slavernij op de scholen, waarna de leerlingen naar
het Slavernijmonument in het Oosterpark gingen en daar een bloem bij het monument legden. Vervolgens
kregen de kinderen kunstlessen om zich verder te verdiepen en in te leven in het onderwerp. Met de
Surinaamse schijfster Henna Goudzand Nahar schreven ze gedichten over de betekenis van slavernij en in
vrijheid kunnen leven. Met kunstenaar Marije van der Hoeven maakten ze vrijheidsbeeldjes. Hoe ziet
vrijheid er voor jou uit, welke pose/beweging hoort hierbij? De officiële Kinderherdenking vond plaats in
het stadsdeelkantoor, de presentatie van de beeldjes en de gedichten was in het CBK.

Door op deze manier kinderen en geschiedenis samen te brengen krijgt leren een extra dimensie. Door in
het onderwijs kunst en geschiedenis met elkaar te verbinden geven we op een andere manier aandacht
aan immaterieel erfgoed. Dat werkt omdat de kunsten een appèl doen op onze gevoelens, ons
voorstellingsvermogen en empathisch vermogen.

Cultuurhuis Oost
In 2019 verscheen het advies ‘Een Cultuurhuis in Oost’, dat pleitte voor een Cultuurhuis als functie, in
plaats van als fysieke plek. Er werden vijf culturele organisaties voorgesteld om het cultuurhuisnetwerk
gestalte te geven: Nowhere, Framer Framed, Plein Theater, Q-Factory en De Rode Loper op School. Deze
vijf partners hebben uitgesproken als Cultuurhuis Oost te willen fungeren. Er zijn twee externe
procesbegeleiders aangesteld. In diverse bijeenkomsten hebben de organisaties elkaar beter leren
kennen, is een inhoudelijk raamwerk opgesteld en zijn programmalijnen voor de kunstenplanperiode
2021-2024 geformuleerd.
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Amsterdam Oost is qua bevolkingssamenstelling het meest diverse stadsdeel van de stad. Het culturele
aanbod is er rijk maar vooral geconcentreerd in Oud-Oost. Het plan is om de komende tijd in verschillende
formaties met curatoren te werken en ons op een paar hoofdthema’s met partners uit Oost te verbinden.
In deze samenwerkingsverbanden ziet het Cultuurhuis zich als aanjager, om zo met vele andere culturele
instellingen, maatschappelijke initiatieven, buurtcoöperaties en kunstenaars waardevolle kunstprojecten
in Oost te realiseren.

1.3 Impact op eigen sector
Diversiteit en inclusie
De Rode Loper op School is in 2019 gestart met een dialoogsessie over diversiteit en inclusie. Hierbij
aanwezig waren o.a. icc’ers van diverse scholen, vakdocenten, een adjunct directeur, kunstdocenten en
de staf en voorzitter van De Rode Loper op School. Het doel is om jaarlijks zo’n dialoogsessie te houden.
In deze sessies bespreken we hoe we diversiteit en inclusie in ons cultuureducatie-aanbod naar voren
laten komen en wisselen we ervaringen en ideeën rond deze thematiek uit. De aanwezigen hebben
aangegeven jaarlijks te willen deelnemen aan deze sessies.

Begeleiding en deskundigheidsbevordering kunstdocenten
De Rode op School heeft de kwaliteit van de lesprogramma’s en kunstdocenten hoog in het vaandel
staan. Elke kunstdocent ontvangt daarom inhoudelijke en praktische begeleiding van De Rode Loper op
School. Deze start met het opstellen van het lesontwerp en wordt gevolgd door inhoudelijke en
educatieve begeleiding tijdens de uitvoer van de lessen.
In 2019 zijn met 58 kunstdocenten en educatieve medewerkers van culturele instellingen inhoudelijke
overleggen gevoerd ter bevordering van de kwaliteit van de lesprogramma’s. Nieuwe lesprogramma’s
worden gevolgd en met de uitvoerende kunstdocenten doorgenomen.
Het streven is om twee keer per jaar een bijeenkomst voor de kunstdocenten te organiseren. Er worden
thema’s besproken en geoefend die aandacht behoeven. Deze bijeenkomsten hebben ook het doel om uit
te wisselen en elkaar te inspireren. In kleinere setting zijn een aantal beeldende kunstdocenten bij elkaar
gekomen bij De Rode Loper op School voor ideevorming en uitwisseling rond het
cultuureducatieprogramma op een bepaalde school. Tijdens het schoolbrede project Groei & Leven op IKC
Laterna Magica koppelden we kunstdocenten aan elkaar om elkaar te inspireren en te versterken.
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Mocca
Elk jaar is De Rode Loper op School vertegenwoordigd op de cultuurmarkt van Mocca. In 2019 stond de
Dag van de Cultuureducatie in het teken van De Kunst van Techniek.
Met de directie van Mocca hadden we overleg over onze internationale uitwisseling EAST-OOST-OST
en de KinderKunstBiënnale. Met Mocca adviseurs primair onderwijs hebben we contact over specifieke
wensen van scholen in Oost.

SOCK: Stedelijk Overleg Cultuur- en Kunsteducatie
Jaarlijks vindt overleg plaats tussen organisaties die zich met cultuuronderwijs in Amsterdam
bezighouden: het SOCK. In 2019 hebben de cultuureducatie-organisaties SEP en De Rode Loper op
School gezamenlijk overleg gevoerd met de beleidsmedewerker Kunst en Cultuur van de Gemeente
Amsterdam over de Kunstenplanperiode 2021-2024.
Ook heeft De Rode Loper op School deelgenomen aan de expertmeeting cultuureducatie, die
georganiseerd werd door Kunst & Cultuur van de gemeente Amsterdam als voorbereiding op de
Hoofdlijnen 2021-2024.

1.4 Impact op de maatschappij of economie
Podium voor kinderkunst
De Rode Loper op School geeft de kinderen en hun werk graag een podium. Dit doen we door te
exposeren op markante plekken in het stadsdeel. Jaarlijks worden hiervoor verbindingen met
culturele instellingen en organisaties gezocht. Zie blz. 28. We publiceren artikelen over onze
kunstprojecten in de wijkkrant Dwars door de Buurt en bereiken daarmee veel mensen.
Uitgelicht: Op verzoek van het Comité Herdenking Februaristaking 1941 zijn ruim vijftig beeldjes
verzameld in de Mozes en Aäronkerk. De beeldjes zijn gemaakt door leerlingen in het kunstproject
De Dokwerker - Februaristaking 1941. Bij de beelden hebben de kinderen vanuit het perspectief van
een staker gedichten geschreven onder begeleiding van een dichter.
Op 25 februari 2019 droegen kinderen en volwassenen de beeldjes mee naar het standbeeld De
Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. Daar werden ze rond het standbeeld tussen de kransen
gezet. De aanwezigen zijn onder de indruk van de beeldjes.

In de Herdenkingskrant stond een artikel met uitleg over de inhoud en werkwijze van ons project.
Ook zijn er in de klassen van de Piet Heinschool opnamen gemaakt door de Gemeente Amsterdam.
Terwijl de kinderen hun eigen ‘Dokwerker’ aan het maken waren, zijn ze geïnterviewd. Het stond op
amsterdam.nl en de social media kanalen van de Gemeente Amsterdam, bedoeld ter informatie over de
herdenking van de Februaristaking, en om een link te leggen met de relevantie voor de Amsterdamse
kinderen van nu.
12 | Jaarverslag 2019
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Omgevingsgerichte programma’s
Omgevingseducatie is een speerpunt van De Rode Loper op School. Jaarlijks worden omgevingsgerichte
programma’s in deze discipline in het aanbod opgenomen. Het doel is kinderen bewust te maken van de
culturele aspecten van hun omgeving. Het kan gaan om een bijzonder gebouw, een kunstenaar uit de
buurt, buitenkunst, stadsnatuur of gebeurtenissen die in het verleden in het stadsdeel hebben
plaatsgevonden.
Omgevingseducatie biedt voor veel kunstdisciplines de mogelijkheid om aan te sluiten. Of het nou om de
discipline fotografie, multimedia, beeldend, letteren, cultureel erfgoed of dans & drama gaat: de eigen
omgeving van het kind kan er in naar voren komen. Scholen waarderen de omgevingsgerichte
programma’s enorm. In 2019 hebben diverse kunstlessen over de eigen omgeving plaatsgevonden.
Een paar voorbeelden:
•	Bij het programma Dierbare vrienden maakten de kinderen kennis met Museum Tot Zover en de
begraafplaats. Zie 1.2
•	De dieren in de parken van Oost: Samen met kinderboekenschrijfster Tiny Fisscher schrijven de
kinderen over de dieren in de parken van Oost. Inspiratiebron zijn de dieren in het Oosterpark, Park
Frankendael en het Flevopark.
•	Mijn geheim, een verhaal uit Oost: De leerlingen krijgen een spannend verhaal uit Oost te horen over
een geheim. Aan de hand van het verhaal filosoferen ze over het hebben van geheimen. Ze kiezen een
onderdeel uit het verhaal dat ze omzetten in linodruk.
•	Zoals eerder vernoemd belicht het lesprogramma De Dokwerker - Februaristaking 1941 het monument
op het Jonas Daniël Meijerplein.

1.5 Geografische spreiding van activiteiten
Gebiedsgerichte aanpak
De Rode Loper op School concentreert zich specifiek op stadsdeel Amsterdam Oost. In het kort: alle
scholen, kunstenaars en culturele organisaties zijn welkom om samen te werken aan kwalitatief goede
cultuureducatie voor elk basisschoolkind in Amsterdam Oost. Kunst Dichtbij is het devies. Dicht bij het
kind, de school en de buurt.
Deze gebiedsgerichte aanpak heeft veel voordelen. Zo zijn er korte lijnen tussen de scholen, culturele
organisaties en kunstdocenten in het stadsdeel. Deze lijnen zijn uitgegroeid tot stevige samenwerkingsverbanden.
De projectleiding van De Rode Loper op School is regelmatig op scholen aanwezig om een les bij te
wonen, overleg te voeren, exposities of presentaties te bekijken en te voelen wat er op de scholen leeft.
Scholen waarderen dit. Het maakt een meer persoonlijk contact mogelijk. Hierdoor weten scholen waar ze
terecht kunnen voor vragen, advies, uitwisseling en overleg.
Ieder jaar worden met icc’ers en/of directie van de scholen gesprekken over cultuureducatie gevoerd. Er
wordt teruggeblikt op het afgelopen schooljaar. Programma’s worden geëvalueerd. Ook wordt
vooruitgeblikt naar het nieuwe schooljaar. Door deze gesprekken komt de vraag van de scholen
nadrukkelijk naar voren. Maar ook trends en valkuilen in het onderwijs worden benoemd, met name het
lerarentekort en de werkdruk. Het is waardevolle informatie voor het samenstellen en uitvoeren van ons
cultuureducatieprogramma.
Bij 1.2 is reeds beschreven welke culturele instellingen in het stadsdeel en daarbuiten zijn bezocht door
de scholen.
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Internationale uitwisseling: EAST-OOST-OST
In aanloop naar ons 20-jarige jubileum zijn we in East London en Berlin Ost met de uitwisseling van vijf
educatieve projecten gestart. We hebben destijds bewust gekozen voor Berlijn en Londen; ook daar
onderscheiden de oostelijke stadsgebieden zich met een autonoom karakter, met een zeer diverse
bevolking, deels in achterstandswijken. Londen, Berlijn en Amsterdam hebben een vergelijkbare
bevolkingssamenstelling en staan voor vergelijkbare economische uitdagingen en ruimtelijke opgaven.
We zijn op werkbezoek geweest naar Londen en Berlijn, dit heeft ons veel inspiratie en een plezierige,
professionele samenwerking met de huidige partners opgeleverd.

EAST-OOST-OST uitwisselingsprojecten
• Superstad - hoe zien kinderen hun stad van de toekomst?
• Hoed op voor Rembrandt - kinderen in een kunsthistorische context
• Mail Art - kinderen schrijven over hun buurt via kunstzinnige post
• Rariteitenkabinet - Een kunstzinnig souvenir - .. auf den HolzSCHUHweg!
Het EAST-OOST-OST project Stromend Blauw vind plaats in het voorjaar van 2020, met de volgende
samenwerkingspartners: Moving Arts Project, hARTslane, MK24 en de OBS Aldoende. De financiering
van EAST-OOST-OST is tot stand gekomen met steun van het AFK Project Innovatie, Fonds voor
Cultuurparticipatie, Fonds voor Oost en Stichting Stoeldraaier.
Wat de EAST-OOST-OST-projecten vernieuwend maakt:
• internationale uitwisseling van cultuureducatieve programma’s in de praktijk
• verrijking voor kunstdocenten en kunstpedagogen uit Amsterdam, Berlijn en Londen
• versterking en verdieping van de samenwerking tussen onderwijs & culturele instellingen
• initiatief van onderaf, vanuit de praktijk
•	resultaten van EAST-OOST-OST worden gepresenteerd tijdens de eerste Amsterdamse
KinderKunstBiënnale in 2020
Zie bijlage EAST-OOST-OST
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KinderKunstBiënnale en de stad
In 2019 zijn de plannen voor de KinderKunstBiënnale (18 september tot en met 31 oktober 2020) concreet
geworden. De hoofdlocatie van de tentoonstelling is gewijzigd, de biënnale gaat plaatsvinden in de OBA
Oosterdok. We zijn heel blij met deze centrale en drukbezochte locatie, met de OBA als hoofdpartner
krijgt de tentoonstelling een grootstedelijke uitstraling en bereiken we een groot publiek.
Met de KinderKunstBiënnale laten we buiten de muren van de school zien wat kinderen maken, wat
cultuureducatie teweegbrengt. De KinderKunstBiënnale toont een grote diversiteit aan verschillende
kunstvormen, creaties van jonge makers met verschillende culturele achtergronden.
In 2019 hebben de we inhoud en thematiek van de biënnale vastgesteld. We gaan projecten presenteren
rond de volgende thema’s:
• Kinderen en hun omgeving (diversiteit en burgerschap)
• Natuur en de stad (samenleven en duurzaamheid)
• Mode en identiteit (ik en de ander)
• Verleden, heden, toekomst (cultureel erfgoed)
Zoals een biënnale betaamt, is er op verschillende locaties en op verschillende momenten van alles te
beleven, te doen. Onderdelen KinderKunstBiënnale:
• hoofdexpositie kunsteducatieve projecten - OBA
• rondleidingen en educatieve lessen onder schooltijd - OBA
• rondleidingen en workshops na school - OBA
• randprogrammering - op locatie
• inspiratiebijeenkomsten (o.a. i.s.m. Mocca en SEP)
Voor de invulling van het randprogramma werken we o.a. samen met Museum het Rembrandthuis,
Muziekgebouw aan ’t IJ, Tropenmuseum, Het Scheepvaartmuseum, Plein Theater, Talententent-Dynamo,
Stichting de Vrolijkheid en Vrienden van Park Frankendael. Met onze kunstdocenten zijn we bezig met de
invulling van de workshops. Ook zijn we bezig om het vrijwilligersteam uit te breiden.
De KinderKunstBiënnale wordt gefinancierd d.m.v. projectfinanciering. De volgende fondsen steunen onze
plannen: AFK Project Innovatie, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBFonds, Nut Amsterdam en Stichting
Zabawas. Daarnaast zijn nog diverse aanvragen in behandeling. In december 2019 is een crowdfundingscampagne bij het platform Voor de Kunst met succes afgerond. Deze campagne heeft vooral bekendheid
en betrokkenheid gegenereerd. Crowd-engagement zal leiden tot meer naamsbekendheid en een blijvend
sterkere positie van De Rode Loper op School in Amsterdam.

2 Omvang en samenstelling van het publiek
Ook 2019 is weer een dynamisch jaar voor De Rode Loper op School. 24 basisscholen schrijven zich in
voor diverse programma’s: in totaal komt dit neer op 726 klassen en 17.348 leerlingen.
leerlingen

klassen

scholen

2016

10.100

469

25

2017

15.283

640

26

2018

14.525

601

26

2019

17.348

726

24*

* Twee basisscholen zijn opgeheven: Valentijn en De Waaier
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Toelichting publieksbereik
Het reguliere aanbod heeft met 41 programma’s in 2019 een flink aantal deelnemers meer dan het
jaar ervoor, ondanks de opheffing van 2 scholen in ons gebied. We zien dat sommige scholen meer
programma’s bij ons aanvragen dan voorheen.
Het programma-aanbod in de Kinderboekenweek is enorm populair. De voorstellingen bereiken een
groot publiek, niet alleen leerlingen en leerkrachten, maar ook ouders. Dit jaar hebben we ook een
op maat aanbod verzorgd voor Islamitische Basisschool Al Jawhara.
Steeds meer scholen hebben vraag naar projecten die aansluiten bij een specifiek thema, kernconcept,
discipline of naar schoolbrede projecten. Wij zien dat als een positieve ontwikkeling omdat de waarde
van kunst en cultuur hierdoor beter in het onderwijs wordt verankerd.
Het Brede Talent Ontwikkeling-aanbod (BTO) bestaat uit invulling van burgerschap, beeldende lessen
en lessen kunst & techniek.
De Rode Loper op School heeft uiteraard te maken met de ontwikkelingen in het onderwijsveld. Scholen
met te kleine leerlingenaantallen verdwijnen en nieuwe scholen komen erbij. Zo zijn basisschool De
Waaier en de Valentijnschool opgeheven. Veel scholen kampen met een hoge werkdruk. Wij spelen hierop
in door in het kader van werkdrukverlichting programma’s aan te bieden aan scholen, waarbij wekelijks
een kunstdocent les geeft en hij/zij voor een langere periode met eenzelfde klas werkt.
Vanuit het Speciaal Onderwijs is er een toenemende vraag naar inzet van kunstdocenten, dat is te zien
in de stijging van het aantal deelnemers.

Bereik regulier cultuureducatie-aanbod
Programma

leerlingen

klassen

scholen

Kinderboekenweek voorstelling onder- en middenbouw

1.512

62

10

Kinderboekenweek voorstelling bovenbouw

768

32

7

Kinderboekenweek Op aanvraag

150

6

1

Dierbare vrienden

114

4

2

Floris de Vijfde: vriend en vijand

457

20

6

Haren vol banaan

433

17

6

De dieren in de parken van Oost

17

1

1

Post! Mail Art

71

3

2

Voetballen met taal

74

3

2

Vier seizoenen in het CBK

338

14

4

Het Kleuren & Materialen Lab

905

38

7

Dier op Doek

283

11

5

Een kop van klei

325

13

3

De Talenten Ketting

52

2

1

Valse Meesters

194

8

4
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Rondom papier

282

11

5

Mijn Geheim, een verhaal uit Oost

134

5

2

ModeMix

184

7

3

Toveren met licht

249

10

5

De Molenbouwers

380

15

3

Samen bouwen aan een SuperStad

312

13

6

Knuffels in Actie

354

15

3

Nep Nieuws

288

12

6

Oost West Thuis Best

102

4

2

SoundLAB

609

25

5

Pluk van de Petteflet

399

16

4

Welkom bij het orkest

139

6

3

Eend is de baas

455

20

6

De stad beweegt

70

4

1

Dans de wereld rond

392

15

2

Ik de keizer en jij de lakei

454

19

4

Circus Orpheus

123

5

2

Commedia Empatico

167

7

3

De Razende Reporter

281

12

5

Verhalen van Amsterdam

60

2

1

Het Scheepvaartmuseum

384

16

6

Tropenmuseum

356

16

6

Bioloog Sjakie

161

6

2

Ode aan Rembrandt

176

7

4

Gouden Portretten

0

0

0

110

4

2

12.314

506

De Dokwerker
Totaal

Lessen op maat / op aanvraag
Programma

leerlingen

klassen

Werkdrukverlichting Muziek – gr 1/2

80

4

Al Jawhara

Werkdrukverlichting Kunst&Techniek gr 3/4

90

4

Al Jawhara

Werkdrukverlichting Kunst&Techniek gr 5/6

90

4

Al Jawhara

Werkdrukverlichting Kunst&Techniek gr 7/8

99

4

Al Jawhara

Mozaïek

44

2

Al Jawhara
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Slag om het Watergraafsmeer

50

2

Al Jawhara

Mijn Stad

45

2

Al Jawhara

Kunst&Techniek gr 1/2

100

4

Al Jawhara

Kunst&Techniek gr 3

50

2

Al Jawhara

Kunst&Techniek gr 4

40

2

Al Jawhara

Kunst&Techniek gr 5/6

85

4

Al Jawhara

Kunst&Techniek gr 7

51

2

Al Jawhara

Het Heelal

39

2

OBS De Dapper

Fotoproject

50

2

Derde Dalton

De Talenten Ketting Workshop Team

35

1

De Kraal

Geluiduitvindingding

54

2

Laterna Magica

Groei&Leven Beeldende lessen onderbouw

283

10

Laterna Magica

Groei&Leven Beeldende lessen bovenbouw

204

7

Laterna Magica

Groei&Leven Hortus Botanicus - Kriebelbeestjes

335

12

Laterna Magica

Groei&Leven Hortus Botanicus - Winkelmandjes

120

4

Laterna Magica

Groei&Leven Hortus Botanicus Waar komt de chocola vandaan?

84

3

Laterna Magica

Teamdag kernconcepten

90

1

Laterna Magica

Opening schooljaar - De Wolf is terug

60

3

Laterna Magica

Opening schooljaar - Tik Tak Slaap

40

2

Laterna Magica

Opening schooljaar - Maya zingt de wereld rond

140

6

Laterna Magica

Opening schooljaar - Q-Trix

450

16

Laterna Magica

Verbindingsweb

120

4

Laterna Magica

Teamdag drukwerk

30

3

Laterna Magica

Zomervoorstelling

69

3

Laterna Magica >
zomeropvang

Schoolbreed dans – Spanje 1

78

3

Montessori
Steigereiland

Schoolbreed dans – India

78

3

Montessori
Steigereiland

Schoolbreed dans – Brazilië

78

3

Montessori
Steigereiland

Schoolbreed dans – China

60

3

Montessori
Steigereiland

Schoolbreed dans – Antarctica

78

3

Montessori
Steigereiland

Schoolbreed dans – Spanje 2

78

3

Montessori
Steigereiland
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Schoolbreed dans – Afrika

60

3

Montessori
Steigereiland

Schoolbreed dans - Oceanië

78

3

Montessori
Steigereiland

Pop Art Kerst strip

39

2

Nelson
Mandelaschool

De krachtstokken van de indianen

20

1

Nelson
Mandelaschool

Indianen – vrienden van de Amazone

72

3

Nelson
Mandelaschool

Als ik een engel was

29

1

Nelson
Mandelaschool

Post! Mail Art

29

1

Nelson
Mandelaschool

Vogels in de winter

20

1

Nelson
Mandelaschool

Sterren en planeten

43

2

Nelson
Mandelaschool

Metamorfose: vlinders

29

1

Nelson
Mandelaschool

In de dierentuin

19

1

Nelson
Mandelaschool

Het reptielenhuis

20

1

Nelson
Mandelaschool

Hoed op voor Rembrandt

43

2

Nelson
Mandelaschool

Naar het museum in de buurt

39

2

Nelson
Mandelaschool

Pilot Comenius

56

2

Willibrordschool

Beeldende lessen

112

4

Willibrordschool

Werken met de overheadprojector

108

4

WSV

Eend is de baas!

156

7

WSV

Kinderherdenking Slavernijverleden

75

4

Barbaraschool,
Nelson Mandela,
De Kaap

Voorbereidende lessen kinderherdenking
slavernijverleden

89

5

Barbaraschool,
Nelson Mandela,
De Kaap

4.613

185

Totaal
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Speciaal onderwijs
Programma

leerlingen

klassen

Stop-Motion

39

3

SBO Het Spectrum

Beeldende lessen Mei/Lente - Maartje

20

2

SBO Het Spectrum

Beeldende lessen Mei - Petra

24

2

SBO Het Spectrum

Elektra & Hydrauliek - Gerald

56

4

SBO Het Spectrum

De Molenbouwers

24

2

SBO Het Spectrum

Beeldende lessen Juni - Maartje

20

2

SBO Het Spectrum

Het Heelal - Maartje

20

2

SBO Het Spectrum

Het Heelal - Petra

24

2

SBO Het Spectrum

Het Heelal - Gerald

56

4

SBO Het Spectrum

De Brief voor de Koning

25

2

SBO Het Spectrum
IJburg

De Reuze-xylofoon

40

2

Van Koetsveldschool

Dansen rond een instrument

16

2

Van Koetsveldschool

364

29

Totaal

scholen

Brede Talent Ontwikkeling
Programma

leerlingen

klassen

scholen

Zelfportret op zoveel manieren

8

1

Lukasschool

Glas

20

2

Lukasschool

Op weg naar de maan

10

1

Lukasschool

Talentcursus

9

1

Aldoende, Kraal, Barbaraschool,
Spectrum, Flevoparkschool,
Nelson Mandelaschool

Zintuigen

10

1

Lukasschool

Totaal

57

6

Samenvatting
Leerlingen

Klassen

scholen

Regulier aanbod

12.314

506

20

Lessen op maat / op aanvraag

4.613

185

11

364

29

3

57

6

7

17.348

726

24

Speciaal onderwijs
Brede Talent Ontwikkeling
Totaal
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Deelnemende scholen in 2019: Aldoende, Al Jawhara (As Siddieq), Barbaraschool, De Dapper,
DerdeDalton, Flevoparkschool, OBS Frankendael, Indische Buurtschool, De Kaap, De Kleine Kapitein,
Van Koetsveld, De Kraal, Laterna Magica, Lidwinaschool, Linnaeusschool, Lukasschool, De Meer,
Montessori Steigereiland, Nelson Mandelaschool, OBS Piet Hein, SBO Het Spectrum, SBO Het Spectrum
IJburg, Willibrordschool, Watergraafsmeerse Schoolvereniging (WSV)

Conclusie
De omvang en publiekssamenstelling voldoen ruimschoots aan de door De Rode Loper op School
geformuleerde ambities. Zo is het minimum aantal van 10.000 inschrijvingen, zoals omschreven
in het Ondernemingsplan 2017-2020, ruimschoots behaald.
Het aantal scholen dat programma’s op maat wil, neemt toe. In 2018 namen 3.860 leerlingen deel
aan programma’s op maat, in 2019 betreft het 4.613 leerlingen.
Een uitbreiding van het werk is de vraag naar BTO-aanbod. Hiermee wordt een koppeling gemaakt met
het binnenschoolse cultuureducatie aanbod. Daarnaast continueren we i.s.m. de Talententent-Dynamo
de buitenschoolse cursus voor kinderen uit Stadspasgezinnen.
Door het grote aantal inschrijvingen en de toename van de arbeidsintensieve programma’s op maat,
blijft de werkdruk hoog.

3 Stakeholders
Collega-organisaties
De Rode Loper op School zit, mede door het aangaan van samenwerkingen met culturele en maatschappelijke organisaties, stevig verankerd in stadsdeel Oost. Enerzijds wordt samengewerkt met
collega-instellingen voor het realiseren van een deel van de programmering. Anderzijds wordt samengewerkt bij het tentoonstellen van de werken van kinderen. Zie 1.2

Maatschappelijke organisaties
Veel kinderen uit Amsterdam Oost nemen deel aan naschoolse programma’s in talentontwikkeling van
de Talententent. Om tot een goede, doorgaande leerlijn onder- en naschoolse cultuureducatie te komen,
vindt regelmatig overleg plaats met de talentmakelaars. We adviseren elkaar over kunstdocenten,
programmering, trends en ontwikkelingen in de cultuureducatie en de stand van zaken op de
basisscholen in Amsterdam Oost.
In 2019 is er aansluiting gerealiseerd door lessen in de disciplines Beeldend, Techniek & Kunst zowel
onder als na schooltijd uit te voeren. Zie blz.8
In 2019 is samengewerkt met het Comité Herdenking Februaristaking 1941. Ons gezamenlijk doel is de
Februaristaking van 1941 onder de aandacht te brengen bij kinderen en scholen. Zie ook 1.4
De Rode Loper op School heeft ook in 2019 een vaste rubriek in Dwars door de Buurt, de wijkkrant van
Amsterdam Oost. Deze krant verschijnt zeven keer per jaar en heeft met een oplage van 24.000
exemplaren een groot lezerspubliek. In elke editie wordt een spraakmakend voorbeeld uit de praktijk
beschreven.
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Fondsen
Fondsen die zich hebben verbonden aan De Rode Loper op School zijn voor:
•	E AST-OOST-OST: AFK Project Innovatie, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds voor Oost en
Stichting Stoeldraaier.
•	de KinderKunstBiënnale: AFK Project Innovatie, Prins Bernhard Cultuurfonds, Triodos Fonds,
Nut Amsterdam en Stichting Zabawas.

Internationale samenwerkingspartners
De volgende partners hebben zich aangesloten bij de EAST-OOST-OST activiteiten:
Primair onderwijs: Evangelische Schule Berlin, Carl-Humann-Grundschule en The Hermitage Primary
School in Tower Hamlet.
Musea en culturele instellingen: Labyrinth Kindermuseum Berlin, MACHmit! Museum für Kinder (Berlijn),
hARTslane (Londen) en A New Direction (Londen)

Samenwerkingspartners KinderKunstBiënnale
In het kader van de biënnale wordt de samenwerking met reeds bestaande contacten versterkt.
Partners: OBA, Tropenmuseum, Museum het Rembrandthuis, Het Scheepvaartmuseum, MK24,
Talententent-Dynamo, Cultuurhuis Oost, Moving Arts Project en Vereniging Vrienden van Frankendael.

Buurtbewoners
De Rode Loper op School is geworteld in Oost. Veel ouders, kinderen, medewerkers van scholen en
buurtbewoners kennen De Rode Loper op School. Zij of hun kinderen hebben zelf meegedaan aan
lessen of hebben exposities van kinderkunst bijgewoond. Ook veel kunstdocenten wonen of werken
in het stadsdeel.
Enkele van die buurtbewoners ondersteunen De Rode Loper op School als vrijwilliger. Zij assisteren
kunstdocenten in de klas, fotograferen kunstlessen en vervoeren benodigde materialen. De Rode Loper
op School maakte in 2019 dankbaar gebruik van zes vrijwilligers.

4 Kansen en bedreigingen in de komende jaren
Sterktes
Het gaat goed met De Rode Loper op School. Het aantal deelnemers blijft onverminderd hoog. De
waardering vanuit het onderwijs (leerlingen, leerkrachten en directies), de participerende kunstenaars
en de kunstinstellingen in het stadsdeel is groot.
Deze waardering komt vooral doordat er korte lijnen zijn met de directeur en projectleiders van De Rode
Loper op School. Ook zijn zij al jaren een bekend en vertrouwd gezicht voor de samenwerkende partners.
Dat is een bijzondere en kostbare waarde in het veld van cultuureducatieve instellingen waarbij de
organisaties groter, anoniemer en wisselender in kwaliteit zijn.
De directeur en projectleiders van De Rode Loper op School hebben ook een grote deskundigheid en
creativiteit in hun vakgebied en ze kennen -door de jaren heen- de mogelijkheden en beperkingen van
hun ‘partners’ (zowel scholen, kunstenaars als kunstinstellingen). Op basis van die jarenlange knowhow
en de wortels in Amsterdam Oost, weten zij elk jaar weer een aantrekkelijk en kwalitatief hoog
programma aan te bieden. Deze programma’s worden systematisch geëvalueerd, op basis waarvan ze
een volgende keer nóg beter aansluiten bij de wensen van de scholen en het vakmanschap van de
kunstenaar-docenten.
De organisatie is -mede dankzij haar kleine omvang en grote kwaliteit- uiterst flexibel en daadkrachtig.
Ook lijnen met de bestuursleden zijn kort. Hun deskundigheid kan in raad en daad dikwijls worden
ingeschakeld.
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De kracht van De Rode Loper op school is de gedrevenheid van de mensen waaruit de organisatie
bestaat. Een voorbeeld is het initiatief van de internationale uitwisseling EAST-OOST-OST en de
KinderKunstBiënnale.
De Rode Loper op School werkt met een betrokken, gekwalificeerd kunstdocenten-team.
De betrokkenheid en medewerking van het bestuur en onze partnerorganisaties zijn groot.

De basisfinanciering door de gemeente Amsterdam vanuit het Kunstenplan 2017-2020 biedt de
organisatie een vaste financiële basis voor vier jaar.

Zwaktes
De geringe omvang van de organisatie is, naast een kracht, ook een zwakte. Het maakt de organisatie
operationeel kwetsbaar bij uitval van een medewerker.
De financiering van De Rode Loper op School is -naast inkomsten door eigen bijdragen van scholen- voor
het grootste deel afhankelijk van de gemeente Amsterdam. De organisatie is voor de jaren 2021-2024
afhankelijk van de subsidietoekenning door het AFK.
De afhankelijkheid betekent ook dat nieuwe politieke verhoudingen in de toekomst kunnen leiden tot
nieuwe politieke speerpunten en tot een herwaardering van kunst en cultuureducatie. De Rode Loper op
School moet zich dan meebewegen.

Kansen
De goede reputatie van De Rode Loper op School biedt kansen om het programma-aanbod verder uit te
diepen en te ontwikkelen. Zo wordt er steeds meer aandacht gegeven aan programma’s die Kunst Dichtbij
brengen: omgevingsgerichte cultuureducatie is een speerpunt van De Rode Loper op School.
Door het uitvoeren van het Actieplan Diversiteit en Cultuur zullen er in de toekomst meer kunstdocenten
van diverse komaf ingezet kunnen worden, waardoor de programma’s nog bredere herkenning bij de
deelnemers zullen krijgen.
Dankzij de omgevingsgerichtheid komt er ook steeds vraag vanuit scholen die voor hun leerlijn
cultuureducatie een specifieke invulling zoeken: programma’s op maat. Die vraag is stimulerend voor
de organisatie.
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De inzet van cultuurcoaches kan zorgen voor een betere verbinding tussen onderschoolse- en
buitenschoolse cultuureducatie.
Het initiatief voor Cultuurhuis Oost biedt nieuwe kansen voor nieuwe activiteiten die samen met de
partners in Oost kunnen worden ontwikkeld. Een en ander is afhankelijk van een toekenning van subsidie
door het AFK voor de jaren 2021-2024.
De KinderKunstBiënnale maakt bij de voorbereidingen al veel enthousiasme los. Er zijn verschillende
subsidietoekenningen. De OBA is graag samenwerkingspartner en verschillende andere culturele
instellingen in Amsterdam willen aanhaken. Dit biedt genoeg aanleiding om ook in 2022 en 2024
KinderKunstBiënnales te initiëren en uit te rollen.

De vraag naar cultuureducatie in Amsterdam Oost zal de komende jaren ook groeien door de
bouwactiviteiten in het stadsdeel. Het Amstelkwartier, uitbreiding van IJburg en andere nieuwbouw
zorgen voor meer kinderen in het stadsdeel.
Door extra activiteiten en door flexibel in te springen op nieuwe, onverwachte mogelijkheden, kan de
organisatie zich ook financieel versterken. Zo zijn in 2019 de eigen inkomsten wederom gegroeid door
extra inkomsten vanuit schoolprogramma’s. Ook is ingesprongen op de mogelijkheden die extra
programma’s bieden, zoals het Plan Werkdrukverlichting voor het Onderwijs van de Gemeente
Amsterdam. Dit plan biedt de mogelijkheid kunstdocenten in te zetten om de werkdruk voor leerkrachten
te verminderen.

Bedreigingen
De organisatie heeft de neiging om te veel te willen doen met te weinig mensen. Dat vraagt om een
zorgvuldige uitbreiding van het aantal mensuren waarin het werk kan worden uitgevoerd. Maar
dat leidt vervolgens tot meer management en regelwerk.
De grote werkdruk in het onderwijs door enerzijds het tekort aan leerkrachten en anderzijds de grote
druk om steeds meer en nieuwe (zaak)vakken een plaats te geven, kan het kunstonderwijs in
moeilijkheden brengen.
Het is de grote uitdaging voor De Rode Loper op School om de kansen die er volop zijn, op een
verantwoorde manier te organiseren met een kleine groep gedreven mensen en daar voldoende geld
voor te vinden. Het bestuur wil daarbij graag de aanbevelingen van de Fair Practice Code volgen,
maar met periodieke subsidiering als basis, blijft dit risicovol.
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Een andere bedreiging vormen de steeds toenemende eisen met betrekking tot verantwoording en
governance. Het Kunstenplan vraagt nu naast toepassing en uitleg van de Code Governance Cultuur
en Fair Practice Code ook toepassing en uitleg van de code Diversiteit en Inclusie. Iedere geformuleerde
eis -hoe begrijpelijk ook- vraagt van de organisatie meer tijdsinvestering (en bij inschakeling van derden
ook vaak meer geld) om er een passend antwoord op te geven.

Risicobeheer
M.b.t. afhankelijke financiering van de Gemeente Amsterdam
Om ons daarvan ook in de toekomst te verzekeren, maken we kwalitatief goede programma’s en
zorgen we voor duurzame relaties met scholen. We proberen aan de richtlijnen van de gemeente
zo goed mogelijk invulling te geven. Daarnaast zetten we ons in om ook financiën te werven middels
eigen bijdragen en doen we een beroep op andere geldstromen.

M.b.t. kleine organisatie
Gelukkig is de vaste bezetting sinds 2018 met één projectleider uitgebreid. We zorgen goed voor elkaar
en houden een vinger aan de pols wat betreft de wensen voor een optimaal functioneren. Autonomie,
eigen verantwoordelijkheid en creativiteit vinden we daarbij heel belangrijk.
Het bestuur wil zich de komende jaren vernieuwen en uitbreiden. Om te beginnen versterkt zij zichzelf
met een adviesraad.

M.b.t. te veel regelgeving en bureaucratie
Nieuwe, niet geplande werkzaamheden kritisch bekijken op inzet van arbeidsuren en die vooraf limiteren
of ervoor zorgdragen dat voor nieuwe activiteiten extra financiële middelen gewaarborgd worden.

M.b.t. gevaren en riscio’s die zich onverwacht kunnen voordoen
Door de vinger aan de pols te houden en regelmatig de tijd te nemen om met een helikopterblik naar
de organisatie te kijken, probeert het bestuur met de directeur de risico’s in kaart te brengen en mee
te denken aan oplossingen.
Dergelijke gesprekken leveren een inventarisatie op van de bedreigingen en risico’s, waarop dan
vervolgens geanticipeerd wordt in de praktijk. Dankzij de diverse deskundigheid in het bestuur kunnen
de uitvoerenden op verschillende manieren ondersteund worden. Als die deskundigheid ontbreekt in
eigen kring, wordt deze ingehuurd.
Zolang de kern van De Rode Loper op School bestaat uit de mensen waarmee nu gewerkt wordt, is er
groot vertrouwen in een toekomst waarbij De Rode Loper op School haar inspirerende werk kan doen
voor de vele duizenden kinderen in Amsterdam Oost.
			

B | Toelichting op baten en lasten en de balans
Baten
De eigen inkomsten zijn vooral hoger uitgevallen door toename van eigen bijdragen van scholen. In 2019
waren de ontvangsten voor activiteiten op maat vergelijkbaar met het jaar ervoor.
Voor de activiteiten in het kader van de internationale uitwisseling East-Ost-Oost werd in 2019 in totaal €
19.293 aan ontvangen subsidie voor de activiteiten aangewend (het restant van de ontvangen subsidie
– € 27.407 – is gereserveerd voor activiteiten in de komende jaren).
Onder overige inkomsten valt in 2019 een bijdrage van Al Jawhara van € 37.000 voor activiteiten op het
gebied van werkdrukvermindering.
De kunstenplansubsidie, in 2016 vastgesteld op een jaarlijkse bijdrage van € 192.500, wordt elk jaar
geïndexeerd.
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Lasten
De beheerslasten personeel zijn in 2019 gestegen door het meerwerk in verband met het
jubileumprogramma: het internationale uitwisselingsproject East-Oost-Ost en voorbereiding van de
KinderKunstBiënnale 2020.
Door de gedwongen overstap naar een andere accountant vallen de kosten voor administratie en
accountant in 2019 hoger uit.
De beheerslasten materieel zijn in 2019 overeenkomstig de uitgaven in het jaar ervoor.
De activiteitslasten personeel zijn net als de beheerslasten personeel in 2019 gestegen door het
genoemde jubileumprogramma.
Daarnaast zijn kosten gemaakt voor werkdrukvermindering op de Al Jawhara school (circa € 30.000) en
het project East-Oost-Ost (circa € 19.000).
De activiteitslasten materieel zijn overeenkomstig 2018.
		

C | Toelichting op gerealiseerde percentage eigen inkomsten
In 2019 is door De Rode Loper op School in totaal € 419.023 ontvangen. Deze valt op te splitsen in
publieksinkomsten (€ 145.300), overige inkomsten (€ 44.080), kunstenplansubsidie (€ 202.407) en
overige subsidies (€ 19.293). In 2019 is aldus een percentage van 47 procent gerealiseerd.
De publieksinkomsten van de Rode Loper op School bestaan hoofzakelijk uit de bijdragen van scholen
voor deelname aan cultuureducatieprogramma’s. Per programma (in 2019 in totaal 41 programma’s) is
een bedrag vastgesteld, afhankelijk van het aantal lessen, lestijden, aantal docenten en materiaalkosten.
De eigen bijdragen voor de kunstlessen stijgen jaarlijks iets om de scholen te laten wennen aan de
gangbare tarieven van de cultuureducatieprogramma’s.
De eigen bijdragen van de scholen zijn echter niet kostendekkend. Zo worden overheadskosten niet
doorberekend. Op deze manier worden de programma’s betaalbaar gehouden in het licht van het jaarlijks
besteedbare bedrag per leerling aan cultuureducatie. Om deelname te stimuleren aan de theater-,
concert- en musea programma’s zijn de eigen bijdragen hiervoor lager dan de kunstlessen op school. De
achterliggende gedachte is om bezoek van scholen aan culturele instellingen in de wijk te bevorderen.
Onderdeel van de publieksinkomsten zijn ook de eigen bijdragen aan de programma’s rond de
Kinderboekenweek (in 2019: € 10.050).
De inkomsten uit activiteiten op maat bedroegen in 2019 € 38.059,10.
Overige inkomsten kwamen uit bijdragen in het kader van werkdrukverlichting (€ 37.000) en subsidies
voor het internationale uitwisselingsproject East-Oost-Ost (€ 19.293).

D | Toelichting op kwantitatieve prestatieafspraken
Reguliere cultuureducatie-aanbod
In 2019 is op alle programma’s uit het reguliere aanbod ingeschreven op één lesprogramma na:
Gouden portretten. Dit lesprogramma had te veel overeenkomst met een ander programma cultureel
erfgoed/beeldend.
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Overtekening
De Kinderboekenweek wordt op scholen extra onder de aandacht gebracht door speciale
kunstprogramma’s. Het animo is enorm. Voor elk programma-onderdeel is veel meer ingeschreven dan
geraamd. 2.430 leerlingen hebben deelgenomen aan theatervoorstellingen en schrijversbezoek rond het
thema van de Kinderboekenweek. Om aan de vraag van de scholen te voldoen, zijn alle inschrijvingen
gehonoreerd.

Maatwerk
Lessen op maat/op aanvraag: in het cultuureducatiebeleid van de Gemeente Amsterdam is opgenomen
dat de scholen meer de regie nemen inzake de realisatie van cultuureducatie. Deze vraaggerichte
aanpak neemt duidelijk toe. Dankzij opname van deze post in de begroting kan aan de vraag van de
scholen worden voldaan. Tegenover de uitvoering staan er inkomsten via eigen bijdragen.

Schoolgebonden activiteiten binnen Amsterdam
		
afspraken 2019

gerealiseerd 2019

aantal lessen

aantal deelnemers

aantal lessen

aantal deelnemers

PO

1.300

5.900

1.904,5

16.927

S(V)O

162

360

100

364

Andere genoemde afspraken in het ondernemingsplan
• Bereik scholen
	Amsterdam Oost telt 33 basisscholen. De Rode Loper op School werkt in 2019 met 24 (72,73%)
basisscholen samen. Enkele scholen nemen geen deel, te weten: de Vierde-, Vijfde- en Achtste
Montessorischool, IKC De Amstel, Nautilus Oost en op IJburg OBS Olympus, Poseidon, De Archipel en
Het Podium. Deze scholen zijn wel benaderd, maar hebben zelf vakleerkrachten in huis of werken met
andere aanbieders samen.
• Internationale uitwisseling EAST-OOST-OST
	In 2019 zijn in het kader van de internationale uitwisseling EAST-OOST-OST 4 projecten gerealiseerd.
Er zijn projectplannen ontwikkeld en subsidieaanvragen geschreven. (zie ook 1.5)
• Programmaontwikkeling
In 2019 zijn er 14 nieuwe programmapilots voor het reguliere aanbod ontwikkeld.
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• Publicaties
Van Dale Junior Taalscheurkalender 2019
Kaartenset Mail Art
Stickervel KinderKunstBiënnale
Schetsboekje
Memory De Rode Loper op School
Video Mail Art
Artikelen Dwars door de buurt
Artikel Valse Meesters – Parool
Speciaal katern Titus in Rembrandtkrant i.s.m. Lukasschool
• Presentaties
Dokwerkertjes bij Februaristaking
Tentoonstelling Valse Meesters - CBK
Tentoonstelling Mail Art - Post Oost
Tentoonstelling Dierbare Doosjes - Museum Tot Zover
Tentoonstelling Hoed op voor Rembrandt - Labyrinth Museum Berlijn
Kinderherdenking Slavernijverleden - CBK
Muziekvoorstelling Huiskamerfestival - Barbaraschool
Tentoonstelling Groei & Leven - IKC Laterna Magica
Presentatie Het Heelal - SBO Het Spectrum
Presentatie Schoolbreed dansproject - Montessori Steigereiland
Presentatie Eend is de baas - Watergraafsmeerse Scholenvereniging (WSV)
Presentatie SuperStad - EV Schule Berlijn
Presentatie De Dokwerker - Piet Heinschool
• Leermiddelen
	Bij theater- en museumbezoeken, en ook bij enkele lesprogramma’s in de klas, zijn leermiddelen
ontwikkeld.
• Social Media
	De Rode Loper op School heeft accounts op Facebook en Instagram (voorheen op Twitter). Via deze
kanalen bereiken we een diverse groep mensen, zowel bekend als onbekend voor de organisatie. Het
aantal volgers groeit en de accounts worden actief gebruikt, met gemiddeld 2 berichten per week.

E | n.v.t.
F | Toelichting organisatie, directie, bestuur en toezicht
Organisatie
De Rode Loper op School is een kleine, flexibele organisatie. Ze hanteert het zogenoemde ‘bestuurmodel’ met een bestuur dat toezicht houdt en eindverantwoordelijk is en dat de uitvoering delegeert
aan een directeur, een projectleider, en projectcoördinator. Het bestuur treedt voor hen op als
opdrachtgever en werkgever.
Het bestuur ziet er op toe dat alle relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd en past de regels
en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur en Fair Practice Code (inclusief Code Diversiteit
en Inclusie) zoveel mogelijk toe. Zie blz. 30-34
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van links naar rechts:
Olga Knetsch
Machtelt van Thiel
Wendeline Thole

Staf
Machtelt van Thiel, oprichter en directeur van de Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School, sinds
2000. Opleiding in dramatische en beeldende vakken. Opleiding Academie voor Expressie door Woord en
Gebaar. Post HBO docent schrijven proza en poëzie. Post HBO docent Taaldrukken.
Ontwikkelde voor het LKCA literaire projecten en een bijscholing voor literaire consulenten in de provincie
Gelderland.
Wendeline Thole, projectleider EAST-OOST-OST en de KinderKunstBiënnale, eigenaar van Buro Thole en
Bougie Art Foundation. Voorheen werkzaam in het bedrijfsleven, (bedrijfscollectie en cultuur sponsoring
ING en NN Group ) Opleiding: master crossovercreativity (HKU), drs. Kunstgeschiedenis (RadboudUniversiteit Nijmegen).
Olga Knetsch, projectcoördinator, sinds 1 april 2018 werkzaam bij De Rode Loper op School. Zelfstandig
ondernemer in de culturele en maatschappelijke sector. Afgestuurd Hogeschool van Utrecht Culturele
Maatschappelijke Vorming.
Voor boekhouding, website, database, ict worden deskundigen ingehuurd op uurbasis.

Vrijwilligers
Erna Boomkens, Lili van Doorninck, Charlotte Engels, Mieke Vergeer en Amber Vonck assisteren
kunstdocenten in de klassen. De meeste vrijwilligers ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.
Sander Kortschot nam in het vrijwilligersbestand een bijzondere plaats in. Hij kreeg van De Rode Loper
op School een werkstage met een vrijwilligersvergoeding. De werkstage was bedoeld voor mensen met
een uitkering vanuit de Participatiewet die gedurende langere tijd niet meer hebben deelgenomen aan
de arbeidsmarkt. Hiertoe werkt De Rode Loper op School samen met het project De Praktijkstage van
Stadsdeel Zuid en Stichting Sina. Helaas is Sander in juli 2019 plotseling overleden. We hadden graag
de samenwerking willen voortzetten.

Bestuur
Het bestuur is samengesteld op deskundigheid en bestaat uit drie leden en een adviseur
Aik Meeuse - voorzitter
Eigenaar/uitvoerder A.I.K. – fondsenwerving/communicatie. Daarvoor o.a. hoofd Communicatie
Tropenmuseum en Nationaal Comité 4 en 5 mei; voormalig voorzitter commissie cultuurparticipatie
Mondriaanstichting.
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Carola Aafjes - bestuurslid/secretaris
Directeur Amersfoorts poppodium Fluor, daarvoor o.a. afdelingshoofd Kunst- en Cultuurcentrum Tobe
en projectleider/adviseur LKCA (voorheen Kunstfactor).
Reinout Dijkstra - penningmeester
CFO van Firstcom Europe, Managing Director.
Joke Koningh - adviseur
Oud stadsdeelvoorzitter Amsterdam Oost, oud voorzitter bestuur De Rode Loper op School
Het bestuur ziet er op toe dat de bestuursleden onafhankelijk zijn en dat er geen belangenconflicten
kunnen optreden. Het bestuur zoekt uitbreiding, het liefst met een deskundig persoon op het gebied
van onderwijs, met -bij voorkeur- roots in Amsterdam Oost en afkomstig uit een bevolkingsgroep met
migratie-achtergrond.
De bestuursleden vervullen hun taak onbezoldigd.
Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar: een keer om het jaarplan en de begroting goed
te keuren en een keer om het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen en goed te keuren. Ook is het
bestuur verantwoordelijk voor de keuze van de accountant. In deze vergaderingen wordt stilgestaan bij
mogelijke risico’s en kansen die zich voordoen.
Tussen deze twee bestuursvergaderingen kunnen bestuursleden worden uitgenodigd voor extra
(bestuurs)vergaderingen, voor bilateraal overleggen met directie of projectcoördinator, voor
bijeenkomsten met externe stakeholders of met kunstdocenten en icc’ers, voor werkbezoeken aan
scholen, representatieve verplichtingen, etc.
Het bestuur en de staf zullen terzijde worden gestaan door een adviesraad, die bestaat uit: Sharog
Heshmat Manesh (socioloog, filosoof UVA), Gina Sanches (docent kunst IJburg College), Britt-Marie van
der Drift (NiNsee, Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis). Zij houden ons scherp
m.b.t de ontwikkelingen in het onderwijs en de stad, zoals de toenemende segregatie die beslissende
effecten heeft op het onderwijs.

Governance Code Cultuur
Het bestuur maakt gebruik van de Governance Code Cultuur als bruikbaar instrument voor goed
bestuur en toezicht. Omdat sinds 2019 de regel Pas toe én leg uit geldt bij de Principes en de regel pas
toe óf leg uit voor de aanbevelingen, volgen hier de belangrijkste opmerkingen bij de verschillende
principes en aanbevelingen uit de Code. Als er aanbevelingen vervallen is dat vanwege het feit dat wij
het bestuurmodel hanteren en geen Raad van toezicht kennen (conform Tool Leeswijzer voor het
bestuurmodel – Cultuur en ondernemen versie 5 juli 2019).

Waarde scheppen voor en in de samenleving
•	Maatschappelijke doelstelling.
	De missie van De Rode Loper op School is om kinderen enthousiast te maken voor de waarde van
kunst en cultuur. Alle doelstellingen van de organisatie worden daarvan direct afgeleid.
• Principes van Governance Code Cultuur toepassen en de aanbevelingen opvolgen.
	Het bestuur onderschrijft de Principes van de Governance Code Cultuur en past deze zoveel
	mogelijk toe (binnen het bestuurmodel). Zij maakt dit ook openbaar door publicatie in dit
jaarverslag dat integraal op de website toegankelijk is.
De aanbevelingen 1 t/m 4 worden toegepast.
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Integer en rolbewust handelen
•	Onafhankelijke bestuurders die integer handelen en alert zijn op belangenverstrengeling.
De bestuurders zijn onafhankelijk en handelen integer. Er is geen sprake van belangenverstrengeling.
Alleen voor het netwerk en de fondsenwerving van de organisatie zetten zij zich actief in.
(Zie hierboven onder bestuur).
•	Verschillende rollen, taakverdeling in bestuur.
	Het bestuur kent drie rollen: voorzitter, penningmeester en secretaris. De drie bestuurders zijn zich
bewust van deze onderlinge verdeling en hun eigen rol en handelen daarnaar.
De aanbevelingen 1 en 5 worden toegepast, aanbevelingen 2, 3, 4, 6 en 7 vervallen.

Zorgvuldig besturen
•	Verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de
organisatie.
	Het bestuur neemt in 2019 de verantwoordelijkheid voor de algemene leiding door het bespreken
	en goedkeuren van de begroting 2019, het jaarverslag en jaarrekening 2018. Ook bespreekt ze de
hoofdlijnen van het in 2020 in te dienen Ondernemingsplan 2021-2024.
	Het bestuur delegeert de dagelijkse leiding aan de directeur, die van het functioneren en de
resultaten in de bestuursvergadering verslag doet en verantwoording aflegt.
De aanbevelingen 1 t/m 5 worden toegepast.

Zorgvuldig en verantwoord omgaan met mensen en middelen
•	Mensen en middelen.
	Voor de drie uitvoerende krachten zijn ‘Overeenkomsten van Opdracht’ vastgesteld, conform de
voorbeeldovereenkomst Kunst- en Cultuureducatie die de Belastingdienst verstrekt. Onderdeel
hiervan is ook de bezoldiging. Deze is gerelateerd aan de CAO Kunst- en Cultuureducatie. In 2019
	is besloten twee ingehuurde krachten ook een tegemoetkoming te geven voor een zelf in te richten
arbeidsongeschiktheidsvoorziening.
	De voorzitter van bestuur heeft in 2019 voortgangsgesprekken gehouden met de directeur, de
projectleider en de projectcoördinator. Hierbij kwamen onder andere ter sprake: de (gewenste)
toekomst, het huidig functioneren en het persoonlijk welbevinden in de organisatie. De gesprekken
eindigden in een opsomming van voornemens en ‘verbeterpunten’ voor het komend jaar.
	Wat betreft de kunstdocenten werkt De Rode Loper op School met opdrachtverstrekkingen, nadat
zij een VOG hebben ingediend.
De aanbevelingen 4, 9, 10, 12 worden toegepast, de aanbevelingen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 en 11 vervallen.

Goed toezicht uitoefenen
•	Professionele en onafhankelijke wijze van uitvoeren toezichthoudende taak.
	Het bestuur voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgevende rol ook in 2019 op een
professionele en onafhankelijke wijze uit door tweemaal per jaar haar verantwoordelijkheid te
nemen in de bestuursoverleggen en de wettelijk vereiste stukken kritisch te bespreken en te
ondertekenen. Daarbij vraagt zij de directeur verslag uit te brengen en geeft haar advies voor
het reilen en zeilen van de organisatie.
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	De voorzitter van het bestuur functioneert voor de uitvoerende krachten als vertrouwenspersoon,
waarbij de secretaris desgewenst als vervanging dient.
•	Samenstelling bestuur (met waarborgen deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid).
	Het bestuur heeft in 2019 dhr. Sharog Heshmat Manesh uitgenodigd bij een bestuursvergadering
als kennismaking, met het oog op bestuursuitbreiding in de toekomst. Ook is gesproken over
andere kandidaten die voldoen aan criteria van deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Aanbevelingen (waarbij bestuur moet worden gelezen in plaats van Raad van Toezicht):
Aanbeveling 1, 3 gelden.
Aanbeveling 2: in het bestuur is het gewenste profiel van nieuwe bestuursleden besproken.
Aanbeveling 4: In de statuten is in 2018 opgenomen dat bestuursleden een zittingstermijn hebben
van maximaal drie jaar die tweemaal verlengd kan worden. Dat lijkt voor de huidige organisatie het
meest wenselijk.
Aanbeveling 5: Van de drie bestuursleden zijn er twee waarbij de datum van aftreden op eenzelfde
datum valt. Gestreefd wordt om voor die datum het bestuur uit te breiden. Het rooster van aftreden
is nog niet op de website gepubliceerd.
Aanbeveling 6 is niet van toepassing.
Aanbeveling 7: Bestuursleden zijn onbezoldigd. Enige uitzondering hierop is de voorzitter van bestuur
die enige werkzaamheden op gebied van fondsenwerving verricht onder de voorwaarde No cure no
pay, waarbij de betaling maximaal 5% van het verworven bedrag bedraagt (zulks in overeenstemming
met de Governance Code Cultuur).

Fair Practice Code
De Fair Practice Code kent de volgende kernwaarden die we zoveel mogelijk proberen toe te passen:

1. Solidariteit
Tegenover het werk bij De Rode Loper op School staat -binnen de gesubsidieerde kaders- een eerlijke
vergoeding. Zie uitleg bij Principe 6 (zorgvuldig en verantwoord omgaan met mensen en middelen bij
Code Governance Cultuur).
Er wordt goed gelet op scherpe secundaire arbeidsvoorwaarden en gelijke behandeling. Vrijwilligersen stageplaatsen kennen een heldere definitie van de functie, de arbeidsvoorwaarden en een
passende (kleine) vergoeding.
De Rode Loper op School draagt bij aan een sterk veld door het uitdragen van de successen van haar
cultuureducatie middels presentaties, publicaties, producten en social media. Ook heeft De Rode
Loper op School de KinderKunstBiënnale geïnitieerd die in 2020 wordt uitgevoerd. Hiermee wil ze het
brede publiek de waarde van kunst en cultuureducatie laten zien en ervaren.
Naast deelname aan het regulier overleg in het SOCK (Stedelijk Overleg Cultuur en Kunstorganisaties),
overlegt de organisatie ook met Mocca.
Het ontbreekt de kleine organisatie helaas aan tijd en middelen om actief lid te zijn van landelijke
belangenverenigingen.
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2. Transparantie
De bedrijfsvoering is zo transparant mogelijk. Het jaarverslag en de jaarrekening worden op de
website gepubliceerd.
In het jaarverslag (en daarmee ook op de website) wordt uitleg gegeven over de toepassing van
de Fair Practice Code en de Code Governance Cultuur.

3. Duurzaamheid
Er wordt geproduceerd met het oog op kwaliteit en de lange termijn. Dat betekent dat:
•	de medewerkers waar mogelijk gelegenheid krijgen tot bijscholing
•	kunstdocenten en icc’ers worden uitgenodigd voor bijeenkomsten waarbij expertise wordt
uitgewisseld
•	de uitgevoerde programma’s met de betrokken leerkrachten en kunstdocenten worden geëvalueerd,
waarbij verbeterpunten worden geïnventariseerd en doorgevoerd in een nieuw aanbod
•	Er wordt gestreefd zo bewust mogelijk om te gaan met materialen, zowel op kantoor als in de
projecten. Er zijn projecten waarbij materialen gerecycled worden (o.a. Superstad, De
Botenbouwers, ModeMix).

4. Diversiteit
De Code Diversiteit en Inclusie kenmerkt zich door de 4 P’s: Publiek, Programma, Personeel en
Partners. 		
Wat Publiek betreft zit het wel goed. Amsterdam Oost kent een grote diversiteit in de bevolking.
Het publiek van De Rode Loper op School wordt gevormd door de leerlingen van het primair onderwijs
in het stadsdeel met hun ouders en vormt een regelrechte afspiegeling van de bevolking in Oost.
De Rode Loper op School bedient welbewust de scholen in Oost (openbaar, bijzonder en speciaal
onderwijs), ongeacht de culturele of religieuze achtergrond van de leerlingen en ongeacht hun gender.
Ook wat Programma en Partners betreft houdt De Rode Loper op School bij het samenstellen van
het aanbod rekening met de culturele diversiteit van het publiek en werkt samen met scholen van
openbaar en bijzonder onderwijs in Oost. Geluk daarbij is dat Amsterdam Oost verschillende
aanknopingspunten biedt voor programmering met cultuurinstellingen in de buurt die allemaal
voorwerpen en verhalen tonen uit de geschiedenis, die zich kenmerkt door contacten met andere
culturen.
Wat betreft Personeel komt de aandacht voor diversiteit tot uiting in de inspanningen om het team
van kunstdocenten meer divers te maken. Ook wordt bij de uitbreiding van het bestuur gestreefd
naar een vierde bestuurslid met een migratie-achtergrond.
Als onderdeel van de subsidie-aanvraag voor het Kunstenplan 2021-2024 bij het AFK is het maken
van een Actieplan Diversiteit en Inclusie verplicht. Eind 2019 is een begin gemaakt met de formulering
ervan.

5. Vertrouwen
Kwaliteit geldt als uitgangspunt voor het werk van De Rode Loper op School.
Wat betreft het rekening houden met de wet- en regelgeving omtrent privacy, gaat De Rode Loper op
School zorgvuldig om met het gebruiken van foto’s van kinderen. Deze worden niet eerder gebruikt in
publicaties of op social media dan na schriftelijke toestemming van de ouders. Bij het maken van de
foto’s wordt hier al rekening mee gehouden. Veel afbeeldingen laten alleen een deel van de lichamen
zien (handen, voeten) of de achterkant, waardoor de kinderen niet herkenbaar in beeld komen.
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Met de dossiers van personeel, vrijwilligers en kunstdocenten wordt zorgvuldig omgegaan, zodat zij
niet in handen van derden kunnen komen.
De Rode Loper op School gaat -waar nodig- op zorgvuldige wijze om met representatie en vermelding,
door toe te zien op eigenaarschap, bronvermelding en rechtenafdracht.
De Rode Loper op School houdt in haar dagelijkse werkpraktijk rekening met eisen voor cyberveiligheid. Zo wordt er gewerkt met wisselende wachtwoorden om in te loggen op de computers en toegang
te krijgen tot de website. Het pakket F-Secure beveiligt de computers tegen eventuele externe
aanvallen.
De voorzitter van bestuur is de vertrouwenspersoon voor de uitvoerende krachten. Zijn plaats wordt
desgewenst ingenomen door de secretaris van bestuur. Betrokkenen bij De Rode Loper op School
kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met betrekking tot alle gebeurtenissen en vermoedens van
fraude, machtsmisbruik of seksuele intimidatie of erger.
Tot nu toe is er nog geen gebruik van gemaakt en is er om die reden geen geschillenregeling
uitgevoerd. Mocht het zover komen, zal in eerste instantie worden gedacht aan mediation en
arbitrage, tenzij er sprake is van overtredingen die inzet van politie en justitie rechtvaardigen.

G | n.v.t.
H | Specifieke opmerkingen uit de verleningsbeschikking
• Publicaties, zie D
• Presentaties, zie 1.4 en D

Vooruitblik 2020

De hierboven gestelde tekst van het jaarverslag is volgens planning in februari/maart 2020 opgesteld.
Door de coronacrisis is de afwikkeling van dit jaarverslag vertraagd en is onderstaande tekst toegevoegd:
Om verspreiding van het corona virus tegen te gaan zijn in maart 2020 diverse overheidsmaatregelen
genomen. In dat verband is tevens besloten tot sluiting van scholen. Hierdoor hebben geplande
activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Het is nog onduidelijk of en in hoeverre deze op later tijdstip
alsnog kunnen worden uitgevoerd. Met de scholen wordt overleg gevoerd hoe hier invulling aan kan
worden gegeven en over verdere financiële afspraken. Het financiële effect van deze vraaguitval is
momenteel nog niet goed in te schatten.
Tevens zullen gezien de situatie de kwantitatieve prestatieafspraken voor het schooljaar 2019-2020 lager
uitvallen.
Voor akkoord:

Machtelt van Thiel
i.o. Aik Meeuse
Voorzitter bestuur Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School
Plaats: Amsterdam
Datum: 18 mei 2020
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Bijlage: Internationale uitwisseling EAST-OOST-OST
Doelstellingen EAST-OOST-OST
1. Het uitwisselen van kennis en ervaringen met betrekking tot omgevingsgerichte cultuureducatie.
2. Het uitwisselen van lesmethodieken tussen educatieve instellingen uit Amsterdam, Londen en Berlijn.
3. Inclusie, deelname van kinderen van verschillende culturele achtergronden.
4. Samenwerking met partners (in de buurt, stedelijk en internationaal) versterken en verdiepen.
5. Door de ogen van een kind kijken naar de stad en grootstedelijke vraagstukken zichtbaar en
bespreekbaar maken.
6. Het belang van cultuureducatie verstevigen en bestendigen.

Projecten uitgelicht
Hoed op voor Rembrandt - kinderen in een kunsthistorische context
Partners: Museum Het Rembrandthuis, Labyrinth Museum en Carl Humann-Grund-Schule
Aantal leerlingen: 375 basisschoolkinderen (incl. 2 groepen kinderen statushouders)
Bezoekers/ouders: 200
Bezoekers Labyrint Museum: 500

Kinderen leren wat de Nederlandse kunstenaar zo beroemd heeft gemaakt en ondervinden het geheim
van Rembrandt: zijn licht-donkergebruik en zijn interesse voor ‘echte’ mensen. In de geest van Rembrandt
ontwerpen kinderen een hoofddeksel en maken ze samen met de professionele fotograaf Marije van der
Hoeven een fotoportret. Ze leren poseren en beschijnen elkaar met een zaklamp. De resultaten, die
voortborduren op de schildertraditie van de zeventiende eeuw, zijn betoverend, ontroerend en
verrassend echt. Kinderen zijn trots, ze zien zichzelf op een geheel nieuwe manier en denken na over wie
zij zouden zijn geweest in die tijd.

,
‘

Eine große spontane Kreativität und Oﬀenheit der Kinder und Kunstpädagoginnen
Stephan Wahner, directeur en kunstpedagoog Carl-Humann-Grundschule
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Mail Art - kinderen schrijven over hun buurt via kunstzinnige post
Partners: hARTSlane (Londen), scholen Amsterdam (OBS Aldoende, St. Barbaraschool, Nelson
Mandelaschool), Hermitage Primary School (Londen) en Carl Humann-Grund-Schule (Berlijn)
Aantal leerlingen: 175
Presentatie Post Oost: bezoekers 250

Kinderen maken kennis met andere kinderen, van een andere school, uit een andere stad. Kinderen
maken kennis met de inspirerende kunstvorm Mail Art. Veel beroemde kunstenaars hebben elkaar
prachtig beplakte en beschilderde postkunst gestuurd. Het uitdagende van Mail Art is dat alles kan en
mag, als het maar met de post verstuurd kan worden. Kunstdocenten uit Nederland, Londen en Berlijn
hebben kinderen laten kennismaken met Mail Art en de kinderen gestimuleerd om te schrijven naar een
kind in een andere stad. Via kunstzinnige post laten kinderen iets bijzonders uit hun eigen omgeving zien.
Creativiteit, vrijheid en communicatie, daar ging het om. Postkunst is grenzeloos! Groeten uit EAST-OOSTOST!
SuperStad - hoe zien kinderen hun stad van de toekomst?
Partner: EV Schule Berlijn
Aantal leerlingen: 150
Bezoekers/ ouders: 200
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Kinderen ontwerpen hun stad van de toekomst. Welke overeenkomsten zijn er tussen de supersteden uit
Berlijn en Amsterdam? Foto’s van bekende en minder bekende gebouwen uit Amsterdam, Londen en
Berlijn dienen ter inspiratie. Waar hebben kunstenaars en architecten naar gekeken? Kinderen gaan
beseffen dat een stad het resultaat is van samenwerking met veel mensen. Een stad is voortdurend in
beweging. Aan het einde van de projectweek werden de 8 super steden aan ouders, leerkrachten en de
school gepresenteerd. De belangstelling was overweldigend.

,
‘

Ik kreeg een heel gelukkig kind thuis die vol trots vertelde over het project en
de kunstenaars uit Holland

“Binnen dit project hebben de kinderen een enorme vrijheid. Waar hun stad ligt, onder water, of op Mars.
Welke materialen ze gebruiken, welke technieken en of ze alleen of met anderen samenbouwen.” aldus
kunst- en techniekdocent Gerald Maurice.
Rariteitenkabinet - Een kunstzinnig souvenir - Auf den HolzSCHUHweg!
Partner: MACHMit! Museum für Kinder (Berlijn)
Aantal deelnemende kinderen: 400
Bezoekers: 1500

Denk je aan Nederland, denk je aan hout, dan denk je aan de oer-Hollandse klomp. Maar houten
klompen worden nauwelijks meer gedragen, een gymschoen zit veel comfortabeler. De klompen van nu
dienen vooral als souvenirs. Speciaal voor de tentoonstelling Auf dem Holzweg ontwikkelde De Rode
Loper op School een bijzondere workshop waarbij de klomp wordt omgetoverd tot een rariteit, een
beestje, een mode-item, tot een vreemdsoortig kunstzinnig object. Ruim 1500 bezoekers van het museum
hebben kennis gemaakt met De Rode Loper op School. Kinderen uit veel verschillende landen (Zweden,
Italië, Cyprus, Israël, Denemarken, Oekraïne en Rusland) toverden onze klomp om tot speciale
aandenkens.
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Bijlage: Leerkrachten over het kunstonderwijs van De Rode Loper op School
Hieronder een selectie van opmerkingen van leerkrachten op evaluatieformulieren uit het schooljaar
2018-2019. Elk van deze uitspraken gaat in op
aspecten van kwaliteit in cultuuronderwijs.

Beeldend ‘Het Kleuren en Materialen Lab’

Theatervoorstelling
‘VaarWel!’, Kinderboekenweek

Beeldend ‘Dier op Doek’

Kunst zorgt ervoor dat kinderen mening en kennis
meekrijgen die dieper of breder onderlegd is dan
alleen erover praten. Kunst zorgt ervoor dat kinderen
verschillende belangrijke ervaringen opdoen, waardoor
ze zowel zichzelf als de wereld beter leren kennen.
Nienke Duijve, Laterna Magica

Theatervoorstelling
‘Spinder’, Kinderboekenweek
De kinderen hebben een onemanshow ervaren.
De verteller speelde in zijn eentje meerdere rollen,
tot verbazing van sommige kinderen. Dat vonden
zij erg knap.
Steven Schilp, Aldoende

Het heeft me tot nieuwe ideeën gebracht wat betreft
toekomstige lessen.
Anselma Derksen, OBS Aldoende

Kinderen vonden het erg spannend en hadden
bedenkingen bij het borduren. Ze zijn allemaal
enthousiast geraakt en hebben allemaal meegedaan.
Ze hebben geleerd om te borduren en concentreren
zich een langere tijd op een werkje, werden erg
ontspannen van het werken met de handen. De
succeservaringen zorgen voor een beter zelfbeeld.
Jorien Middelweerd, Lidwinaschool

Beeldend ‘Een kop van klei’
Het ging voornamelijk om het ontdekken van het
materiaal, daar werd veel tijd voor ingeruimd.
Ik vind dat erg goed passen bij de kleuters.
Frank Jan van der Laan, Daltonschool De Meer

Theatervoorstelling
‘Giraf en zijn vrienden’, Kinderboekenweek
De kinderen waren enthousiast en betrokken bij
het verhaal/de voorstelling en de personages.
Onze populatie leerlingen maakt weinig gebruik
van voorstellingen o.i.d. in de vrije tijd, dus om ze
hiermee kennis te laten maken is een belangrijk
aspect op school.
Jacqueline Khafagy, Al Jawhara

Beeldend ‘Valse Meesters’
De kinderen hebben vol plezier gewerkt. Ze waren
zeer betrokken, omdat het ze echt aansprak.
De opdrachten waren divers en leuk, zeer boeiend.
Ook ik zal de ideetjes gebruiken bij beeldende
vorming in de groep.
Marietsia Kornaat, Flevoparkschool

Muziek ‘De Geluidenjager’
De kinderen waren nieuwsgierig, geprikkeld, enthousiast. Ze hebben geleerd dat je op allerlei manieren
geluid en muziek kunt maken. Het was interessant om
te zien welke mogelijkheden er zijn als je out of the
box denkt.
Hélène Netto, Indische Buurtschool
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Techniek & Kunst ‘Toveren met licht’
Experimenteren met andere materialen dan
gebruikelijk. Werken met een overhead projector.
Kinderen noemden het ‘de tovermachine’.
De projector werd gezien als iets magisch.
Taiga, Laterna Magica
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Techniek & Kunst ‘De Molenbouwers’

Multi media ‘Knuffels in Actie’

Lobke liet de kinderen zien hoe trial and error werkt.
Het ging over geschiedenis en kinderen konden
experimenteren. Ze begrijpen hoe de wind zorgt
dat machines en molens werken.
Gabriela Prinzen, Montessori Steigereiland

Leuk dat de kinderen nu hebben gezien hoe een
stop-motion film wordt gemaakt. De kinderen hebben
ervaring opgedaan met geluid. Doordat het hun eigen
knuffels waren, voelden de kinderen zich belangrijk.
Onbekend, Montessori Steigereiland

Cultureel erfgoed ‘Bioloog Sjakie’
Het zijn echt kunstwerkjes geworden! De kinderen
zijn allemaal heel trots op hun eigen werk. De
kinderen hebben vertrouwen opgebouwd dat ze kunst
kunnen maken, en dat alles wat ze maken goed is.
Marieke Frankhuisen, Willibrordschool

Dans ‘Dans de wereld rond’
Ik heb gezien dat mijn klas die vrij introvert is,
met de juiste begeleiding ook op een podium
kan stralen en geloven in zichzelf.
Stephanie Gouma, Montessori Steigereiland

Drama ‘De Razende Reporter’
Leerlingen leren elkaars ideeën te accepteren en soms
een rol op te geven omdat de ander dat ook goed kan/
graag wil. Ze leren zichzelf uitdrukken en dat je een rol
kunt aannemen. Dat is fijn, want niet alles in het leven
hoeft serieus te zijn. Ik heb ideeën opgedaan om met
de klas soortgelijke projecten te doen.
Souhailla Abakhti, Flevoparkschool

Op Maat ‘Groei & Leven’
We zouden nog wel meer van deze lessen, aansluitend
op het kernconcept, willen! Rijkheid aan mooie
materialen, fijne, positieve toon en sfeer. Goed proces
en ook het resultaat mocht er wezen!
Melle van Tricht, Laterna Magica

Op Maat ‘Vogels in de winter’
De kinderen hebben ontdekt hoe lang vogels onder
water blijven en hoe je een tekening kunt maken als
je er van bovenaf naar kijkt. Ze hebben ontdekt dat
ecoline hun tekening met wasco meer tot uiting
brengt. Het begeleiden van de individuele kinderen
ging top. De kinderen werden uitgedaagd om verder
na te denken. De leerlingen kunnen hun tekenblad
beter gebruiken.
Diana Comvalius, Nelson Mandela

Multi media ‘Nep Nieuws’
Goede manier om bezig te zijn met wat er allemaal
speelt bij het maken van nieuws. Dat er wordt nagedacht over welke mensen er in een filmpje moeten
komen, hoe de mensen gefilmd worden om een
bepaalde emotie over te brengen.
Petra, Lidwinaschool
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Bijlage: Artikel Dwars - Kunst in de klas

40 | Jaarverslag 2019

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School

De Rode Loper op School

werkt samen met

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School
ondersteund door Gemeente Amsterdam / AFK
Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School
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