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1  Langzaam naar de toekomst zwemmen - inleiding     

2020 was een veelbewogen jaar. Door covid-19 werd alles anders, de beperkingen, de gevolgen droegen 
ook hun stempel op de cultuureducatie. Scholen gingen dicht, kunsteducatielessen werden gecanceld, 
er werd met halve klassen gewerkt, er was noodopvang. 
Onze flexibiliteit en creativiteit werden op de proef gesteld, we overwogen online kunstonderwijs. Hoe 
stimuleer je kinderen thuis om creatief bezig te zijn, hoe werkt online onderwijs en behoud je interactie 
met de kunstdocent?  

Onze kunstdocenten misten het contact met de kinderen en ook op de scholen werden onze lessen 
gemist. ‘Juist kunstlessen geven het extra wat kinderen nu nodig hebben’, vond menig schooldirectie. 
Ondanks de beperkingen hebben we toch een groot deel van ons programma kunnen uitvoeren en werden 
we niet als externen gezien. De fysieke aanwezigheid van de kunstdocent in de klassen, het op gang 
helpen van kinderen, hen inspireren en face à face begeleiden, is in kunstonderwijs veruit te verkiezen 
boven online onderwijs. 

Helaas kon de Kinderherdenking Slavernijverleden niet doorgaan. Ook de Eerste Amsterdamse 
KinderKunstBiënnale werd doorgeschoven naar 2021. Er kwam wel een aantrekkelijk 
activiteitenprogramma voor de Amsterdamse jeugd: Midzomer Mokum, waar we met tal van workshops 
aan deelnamen. We ontwikkelden een succesvolle kleurplaat-actie ‘Kleurplaten dóór kinderen vóór 
volwassenen’. Onze cultuurcoaches gingen van start en het laatste EAST-OOST-OST project Stromend 
Blauw kon tussen de lockdowns in alsnog worden uitgevoerd. 
 
Ons Ondernemingsplan voor de komende vier jaren werd opgesteld en goedgekeurd door het Amsterdams 
Fonds voor de Kunsten (AFK). De Rode Loper op School is bijzonder dankbaar voor deze erkenning en zal 
zich, wat ons de komende jaren ook te wachten staat, vol ambitie en enthousiasme blijven inzetten. Juist 
in een tijd van onzekerheid en afstand (sociaal en fysiek) speelt cultuureducatie een belangrijke rol. Onze 
missie en visie blijven sterk overeind: Kunst 
en cultuur vormt kinderen, kinderen leren met hoofd, hart en handen. Cultuureducatie laat kinderen 
anders naar zichzelf, hun omgeving en de maatschappij kijken en werken met kunstenaars in de klas 
maakt het schoolleven leuker. Samen creëren en experimenteren levert betrokkenheid op. Met 
cultuureducatie investeren we in de ontwikkeling van talenten en dragen we bij aan het zelfvertrouwen 
van kinderen. Dat is heel waardevol, juist nu! 

We kijken terug op een geslaagd jaar waarin, ondanks ‘alles’, veel van onze doelen gerealiseerd zijn en 
we bijzondere projecten met duizenden kinderen hebben uitgevoerd. We danken onze kunstdocenten 
voor hun inzet en bevlogenheid. We bedanken de scholen, onze partners, voor hun vertrouwen en 
onderlinge steun. We zien uit naar een nieuw jaar. We kijken vooruit!  

Machtelt van Thiel - directeur 
Wendeline Thole - projectleider 
Olga Knetsch - projectcoördinator
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2  Werkterrein  

Gebiedsgerichte aanpak 
De Rode Loper op School concentreert zich met name 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 interne cultuurcoördinatoren (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, 
zoals het lerarentekort en de werkdruk. Het is waardevolle informatie voor het samenstellen en uitvoeren 
van ons cultuureducatieprogramma. 

Omgevingsgerichte programma’s   
Jaarlijks worden er programma’s uitgevoerd waarbij de omgeving van de kinderen een rol speelt. Kinderen 
worden op deze manier meer bewust van de culturele aspecten van hun omgeving. Op diverse manieren 
speelt De Rode Loper op School hierop in, bijvoorbeeld door te kijken naar buitenkunst, de geschiedenis 
van de eigen buurt, natuur in de stad, kunstenaars uit de buurt of architectuur. Verschillende 
kunstdisciplines kunnen hierbij aan bod komen. Ook in 2020 hebben er weer omgevingsgerichte 
programma’s plaatsgevonden. 

De Slag om het Watergraafsmeer
De boten van wilgenhout kwamen dit jaar terug in park Frankendael. Ten tijde van de Tachtigjarige 
Oorlog vond er een heuse zeeslag plaats in Amsterdam Oost. Dit wordt verbeeld in dit kunstproject. 
Kinderen leren over de geschiedenis uit hun eigen buurt. Ze maken kennis met wilgenkunstenaar Jan 
van Schaik en vlechten in de klas modelbootjes van wilgentwijgen. Daarna worden samen met Jan 
grote wilgenhouten slagschepen in het park gemaakt. Historie (cultureel erfgoed), ambacht (vlechten), 
kunst en natuuronderwijs komen samen en leren wordt levensecht. 

      Uitgelicht
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Dierbare Doosjes
Dit project begint met een bezoek aan Uitvaartmuseum Tot Zover. De leerlingen bekijken de 
tentoonstelling ‘De Laatste Aai’, over de dood van een geliefd (huis)dier. Ook maken ze een tocht 
over de begraafplaats De Nieuwe Ooster. In de vervolglessen maken de kinderen een monumentje 
voor een geliefd dier. 

De Tekenklas
Wat betekent natuur voor de kinderen in de stad?  En wat voor bijzondere natuur is er in Amsterdam 
Oost? Er zijn maar liefst drie parken. Onder begeleiding van een beeldend kunstenaar tekenen 
kinderen insecten en gaan naar het park om de natuur te ontdekken en na te tekenen. 

     ‘, Doordat de kinderen het park mochten natekenen waar ze vaak komen, 

    sloot het erg aan op de belevingswereld van de kinderen.   
        Bas Venhorst, Daltonschool De Meer

3  Kunstlessen voor het basisonderwijs 

Kennismaken met kunst
Ook in 2020 hebben vele leerlingen van basisscholen in Amsterdam deelgenomen aan het 
cultuureducatieprogramma van De Rode Loper op School en kennisgemaakt met de professionele 
kunsten. Kunstenaars komen in de klas, geven kinderen een inkijk in hun wereld en bieden kennis en 
vaardigheden waarover de leerkrachten niet beschikken (actieve kunsteducatie). Anderzijds stelt het 
aanbod van De Rode Loper op School leerlingen in staat een kunstinstelling in de eigen omgeving te 
bezoeken (receptieve kunsteducatie). Dit is niet voor alle leerlingen in Amsterdam een 
vanzelfsprekendheid. Kinderen komen in aanraking met diverse kunstvormen en disciplines, zoals: 
Beeldend, Techniek & Kunst, Multimedia, Letteren, Muziek, Dans, Drama en Cultureel Erfgoed. Vaak 
worden kunstdisciplines gecombineerd in het programma-aanbod. 

Op maat 
Maatwerk is een groeiend onderdeel van de lesprogramma’s van De Rode Loper op School. In 2017 
deden 87 klassen mee aan een programma op maat. In 2018: 150 klassen, in 2019: 185 klassen en
in 2020 schreven 182 klassen zich in voor een programma op maat. 
Soms wordt er gekozen voor een bestaand programma van een aantal jaar geleden, maar het gaat 
veelal om programma’s die nieuw worden ontwikkeld, los of in het kader van een schoolbreed project. 
Maatwerk is voor scholen vaak interessant omdat het aansluit bij de thema’s die op dat moment op 
school behandeld worden. Dit vergroot de betrokkenheid van de leerkrachten bij de programma’s. 
Ook voor de kinderen is het fijn als een programma binnen een groter geheel betekenis krijgt. 

Basisschool Laterna Magica werkt in haar onderwijsprogramma met kernconcepten, zoals: 
Tijd en Ruimte, Binding en Samenleving, Energie en Grote ideeën. Voor alle groepen (units)
wordt een kunstprogramma samengesteld en bespreken we met de leerkrachten hoe we dit 
kunnen laten aansluiten bij de lesstof. We formuleren gezamenlijke doelen die we vertalen in 
activiteiten. Een kernconcept periode wordt afgesloten met een presentatie/tentoonstelling 
voor ouders en medeleerlingen. In 2020 zijn we gestart met de invulling van kernconcept 
‘Groei en Leven’, de uitvoering vindt plaats in 2021.

      Uitgelicht
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‘, Kinderen zijn enorm trots op hun resultaten. Het programma sloot aan op het 
           kernconcept waar wij mee bezig waren over grote denkers/helden.
        Arno Bogers, Laterna Magica

De Nelson Mandelaschool werkte in schooljaar 2019-2020 met de methode VierKeerWijzer. Bij de 
thema’s van deze methode maakten we een passend cultuureducatieprogramma voor de school. Zo 
werden bijvoorbeeld bij het thema ‘In de tijdmachine’ projecten ontwikkeld rond kastelen, mode in 
de middeleeuwen en industrielandschappen. Deze school is na de zomer overgestapt op de methode 
BLINK. Voor deze methode zijn wij ook gevraagd om een passend programma te ontwikkelen bij de te 
behandelen thema’s. 

Ook de Lidwinaschool is overgestapt op de BLINK-methode. Deze overstap viel zwaar voor veel 
leerkrachten. Daarom is aan De Rode Loper op School gevraagd om voor het schooljaar 2020-2021 
bij deze methode een programma op maat te maken voor de groepen 1 t/m 8. Ook vroegen zij om 
coaching van de leerkrachten bij het zoeken naar invulling van de BLINK-thema’s.

Verder zijn er dit jaar twee scholen tot ‘familieschool’ benoemd: de Lukasschool en de Indische 
Buurtschool. Ook hiervoor heeft De Rode Loper op School een programma samengesteld, passend bij 
de wensen van de scholen. Met beide scholen loopt een traject om ouders samen met hun kinderen te 
betrekken bij museumbezoek en kunstlessen.

De vraag naar projecten op maat biedt De Rode Loper op School inzicht in waar de scholen mee bezig zijn. 
Zodoende kan er ingespeeld worden op de behoeften van de scholen. Wanneer de programma’s goed 
passen bij de thema’s op school, is de betrokkenheid vaak ook groter, van zowel leerling als leerkracht. 
De maatwerk-projecten die worden bedacht, zorgen ook voor experimenten met nieuwe technieken en 
kunstvormen. Deze nieuwe projecten kunnen dan weer opgenomen worden in het reguliere aanbod.

Noodopvang 
Tijdens de lockdown-periodes hebben we in de Noodopvang (Indische Buurtschool, De Kaap, Het 
Spectrum) lesgegeven en hiermee leerkrachten ondersteund. We hebben een gevarieerd lesprogramma 
samengesteld rond beeldend, media, dans, en techniek. Kunstdocenten gaven gedurende een aantal 
weken les aan relatief kleine groepen kinderen. Leerkrachten kregen hierdoor ruimte om online met 
andere kinderen te werken en administratie te doen. 
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Werkdrukverlichting 
De ontwikkelingen in het onderwijs waren ook in 2020 van invloed op ons werk. We onderzoeken de 
mogelijkheden om structureler in te spelen op het probleem van het lerarentekort en spreken hierover 
met deskundigen en onze kunstdocenten. Met scholen bespreken we hoe we onze kunstdocenten als 
vakdocent kunnen inzetten. Een kunstdocent is dan voor een langere periode aan de school verbonden. 

In het kader van het Noodplan lerarentekort Amsterdam heeft De Rode Loper op School op verzoek van 
de gemeente een programma ontwikkeld voor de Islamitische basisschool Al Jawhara. Groepsleer-
krachten van de onderbouw (8 groepen) werden 1,5 uur per week vrijgemaakt en kunstdocenten 
verzorgden een lessenreeks rondom Wetenschap, Techniek & Kunst. Het is de kunstdocenten goed 
bevallen, zij kunnen langere tijd met de kinderen werken aan een project en leren een klas ook beter 
kennen. Vaardigheden, plezier en vooral het zelfvertrouwen van de kinderen groeiden met de week.  

 

‘, Ze zijn bijna allemaal trots op wat ze gemaakt hebben, willen het graag 
     mee naar huis nemen. Hun zelfvertrouwen krijgt een kleine boost.
        Hedwig van Onna, kunstdocent

Voor de leerlingen van groep 8 van de Al Jawhara  hebben we een lessenreeks Mediawijsheid verzorgd. 
In samenwerking met Stichting Bekijk ’t hebben de kinderen reclamefilmpjes gemaakt. De lessen waren 
gericht op mediawijsheid, filmtechnieken, presenteren en productontwerp.

Speciaal Onderwijs 
De Rode Loper op School werkt graag met scholen voor Speciaal Onderwijs. In 2020 zijn we op een 
nieuwe school gestart: Kentalis Signis. Een school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, 
communicatief meervoudige beperking of kinderen die slechthorend of doof zijn. Dit vraagt van onze 
kunstdocenten een andere manier van werken. Nauwe voorbereiding met de groepsleerkracht is van 
belang en de opzet van de lessen is gefragmenteerd, telkens in kleine stapjes. 
De bemiddeling van de dansvoorstelling Dagdonker in het Plein Theater was een goede keuze, we 
brachten de kinderen in aanraking met een andere vorm van taal rond het thema licht en donker. 
De kinderen reageerden verrast op de vondsten in de voorstelling.

Op SBO Het Spectrum werken we al geruime tijd en is er intensief overleg over invulling van de 
cultuureducatie. Het aantal kunstdocenten dat graag in het speciaal onderwijs werkt en affiniteit
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en ervaring hiermee heeft, is dit jaar uitgebreid. Voor de onder- en middenbouw is een programma met 
beeldende lessen uitgevoerd. De bovenbouw kreeg diverse lessen Kunst & Techniek. Naschools zijn 
twee cursussen aangeboden: beeldend en media. 

 

‘, Kunstlessen zijn voor onze kinderen heel belangrijk, daarin kunnen ze 
           hun talenten laten zien op een veilige manier. 
                                                                                                                                                        Peter Hofland, icc’er SBO Het Spectrum

De bovenbouwleerlingen van Het Spectrum, locatie IJburg, zijn naar de voorstelling ‘Welkom bij het 
orkest’ geweest. Dit programma bestaat uit voorbereidend lesmateriaal, een interactieve livestream 
muziekles, een bezoek van 2 musici in de klas en een bezoek aan de NedPhO-Koepel met een concert 
van het gehele symfonieorkest. Het was voor de leerlingen een indrukwekkende ervaring om samen met 
het orkest te zingen. Dit concert, gepresenteerd door Pepijn Gunneweg, zullen de leerlingen niet zo snel 
meer vergeten. 
Ook is de lessenreeks De Botenbouwers (Kunst en Techniek) op de school gegeven.  

Op de Van Koetsveldschool (voor leerlingen met een licht tot ernstig verstandelijke beperking) zijn 
beeldende lessen verzorgd. Kunstdocent Petra Veenstra zou 5 lessen per klas (13 klassen) geven, 
vanwege corona is een aanzienlijk deel van de lessen weggevallen. 

Advisering cultuurcoördinatoren/directie/coaching leerkrachten 
De Rode Loper op School werkt nauw samen met icc’ers van deelnemende scholen. In 2020 heeft er 
regelmatig overleg plaatsgevonden. Icc’ers willen weten hoe zij lesprogramma’s in het 
cultuureducatiebeleid van hun school kunnen inpassen. Er zijn advies- en afstemmingsgesprekken 
gevoerd, soms in aanwezigheid van een cultuurcommissie op school. In verband met de covid-19 
maatregelen is het programma-aanbod voor het schooljaar 2020-2021 met een aantal scholen 
telefonisch besproken. 

De toename van programma’s op maat betekent uitvoeriger overleg en afstemming met icc’ers of directie. 
Zo is er intensief overleg geweest op de basisscholen Lidwina, Nelson Mandela, 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.  
Voor de invulling van de jaarlijkse cultuurmarkt bij Laterna Magica is in 2020 een alternatief gerealiseerd. 
Online hebben we per unit de coaches geadviseerd over de aanpak van de kernconcept-thema’s. 
De coaches hebben deze intensieve manier van overleg als heel zinvol ervaren. 

In het kader van de teamdag op dezelfde school met als thema “Ruimte maken om te groeien”, 
organiseerden we een creatief programma. Negen kunstdocenten werkten vanuit verschillende 
kunstdisciplines met het team aan het thema Ruimte en Groei. Van het maken van een schakelketting, 
waarbij het ging over talenten en symbolen, tot het drukken van schoolposters. De leerkrachten werden 
uitgedaagd na te denken over de vraag: ‘Waar wil je voor staan/zorgen op school’?

In september organiseerden we samen met Mocca een teamtraining voor de Lidwinaschool met allerlei 
workshops. Het thema van deze dag was: werken met Culturele Competenties. Het creatief proces werd 
toegelicht met verschillende voorbeelden en opdrachten. We spraken over het belang en het toetsen 
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van deze competenties: onderzoekend vermogen - reflecterend vermogen -  creërend vermogen - 
vermogen tot zelfstandig werken - vermogen tot samenwerken - vermogen zich te presenteren. 

Evalueren  
Om de kwaliteit van de programma’s van De Rode Loper op School te waarborgen, worden deze 
geëvalueerd met de leerkrachten van de scholen. Zij krijgen een online formulier toegestuurd om het 
programma waaraan zij met hun klas deel hebben genomen te evalueren. De reacties van de leerkrachten 
koppelen we terug aan de kunstdocenten, theatergroepen en culturele instellingen. Het online formulier 
zorgt ervoor dat de leerkrachten deze gemakkelijk kunnen invullen. Ook kunnen we alle reacties hierdoor 
goed met elkaar vergelijken.

Het evaluatieformulier bevat een overzichtelijk aantal vragen, zoals de eerste indruk van kinderen 
en leerkracht over het programma. Ook vragen we wat de leerlingen ervan opgestoken hebben, hoe 
de begeleiding door de kunstdocenten was en wat de sterke punten en de verbeterpunten zijn. Uit de 
reacties van de leerkrachten wordt informatie verkregen die kan helpen de programma’s aan te scherpen. 
Ook blijkt hieruit wat de kwaliteiten zijn van de programma’s. Leerkrachten geven in hun reacties vaak 
ook  blijk van de behoeften die zij hebben op cultuureducatief gebied. Bij het maken van het nieuwe 
kunstaanbod wordt dan ook altijd teruggekeken naar de evaluaties, zodat we goed aansluiten bij de 
behoeften van de scholen. 

Niet alle leerkrachten vullen de formulieren in. De hoge werkdruk op scholen draagt hier aan bij. 
De respons ligt op ongeveer 25%. Veel evaluaties gebeuren ook mondeling met de kunstdocenten na 
afsluiting van de les(senreeks).
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4  Binnenschool & buitenschool 

Verbinding binnen- en buitenschoolse cultuureducatie
Veel kinderen uit Amsterdam Oost nemen deel aan naschoolse programma’s in talentontwikkeling van 
de Talententent/Dynamo. Om tot een goede, doorgaande leerlijn onder- en naschoolse cultuureducatie te 
komen, vindt er regelmatig overleg plaats met de talentmakelaars. We delen ervaringen, bespreken de 
programmering, trends en de stand van zaken in het onderwijs. 

Kunstlab voor Kanjers
Ook organiseren we met de Talententent het KunstLab voor Kanjers, een naschools beeldend 
talentontwikkelingstraject. Dit doen we in samenwerking met Framer Framed en MK24. Het programma 
past binnen het gemeentelijk beleid armoedebestrijding en de speciale subsidie Stimulering 
Buitenschoolse Cultuureducatie en wordt mede gefinancierd door het Jongeren Cultuurfonds Amsterdam. 
In de eerste helft van 2020 heeft een groep kinderen meegedaan met het KunstLab dat plaatsvond in de 
ruimte van CBK Amsterdam in Oostpoort. Het tweede deel vond bij MK24 plaats. 
Een jongen is na dit KunstLab doorgegaan met het volgen van een cursus bij MK24.
In het najaar is een nieuwe groep van 8 kinderen geformeerd. Het Lab vindt nu plaats bij Framer Framed. 
De bedoeling is dat het Lab tot aan de zomer van 2021 doorgaat. 

Cultuurcoach 
In 2020 zijn we gestart met de pilot Cultuurcoach. Deze pilot is opgenomen in de Hoofdlijnen Kunst en 
Cultuur 2021-2024 van de Gemeente Amsterdam. Het AFK voert de Regeling uit en Mocca ondersteunt en 
monitort de voortgang ervan bij de deelnemende instellingen. Het is de bedoeling dat cultuurcoaches 
bijdragen aan inclusieve cultuureducatie, met de opdracht naast kunstlessen op school kinderen te 
begeleiden naar aanbod in de vrije tijd om zich verder te kunnen ontwikkelen. Ook het leggen van relaties 
tussen de school en de wijk hoort bij de opdracht.
Als cultuureducatie instelling wil De Rode Loper op School bijdragen aan kansengelijkheid. Het grote 
voordeel is dat er al een infrastructuur is van jarenlang opgebouwde relaties met scholen in Oost, de wijk 
en sociale, culturele instellingen. Van meet af aan pakken we de pilot op met Talententent/Dynamo en de 
kinderwijkcoach. Hun knowhow over de culturele kaart voor kinderen is enorm. Het biedt volop kansen 
om kinderen naar goede plekken te begeleiden.

We trekken twee cultuurcoaches aan: Mette Steincke en Petra Veenstra. Beide kunstdocenten wonen in 
Oost en hebben een schat aan ervaring in de onderschoolse en na- en buitenschoolse talentontwikkeling, 
zowel bij De Rode Loper op School als de Talententent.
We koppelen de cultuurcoaches aan twee scholen: De Kaap in de Transvaalbuurt en de Flevoparkschool 
in de Indische buurt. Door de onzekerheden rondom de corona pandemie gaat de start niet over een leien 
dakje. De Flevoparkschool wil een tijdlang geen externen in de school. 
De opbouw van het cultuurcoachschap vergt een flinke tijdsinvestering, ook voor ons in de begeleiding 
van de coaches en het onderhouden en verstevigen van de contacten met beide scholen.
De cultuurcoaches hebben desondanks het nodige gerealiseerd. Ze hebben overleg gevoerd met directie 
en icc’ers, kennismakingsgesprekken gevoerd met leerkrachten en vakdocenten, geobserveerd in lessen, 
kunstlessen gegeven, in de noodopvang gewerkt, en netwerkcontacten gelegd. Ze hebben initiatief 
genomen voor naschools muziekaanbod en ze werken aan een Talenten Paspoort. Dit wordt lesmateriaal 
voor een lessenserie onder schooltijd waarin ze met de kinderen op zoek gaan naar allerlei soorten 
talenten bij henzelf. 
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Midzomer Mokum
De Rode Loper op School was onderdeel van Midzomer Mokum; een activiteitenprogramma voor de 
kinderen in Amsterdam die thuisbleven en o.a. vanwege corona niet op vakantie gingen. We boden 
verschillende workshops aan op locatie. De deelname en de betrokkenheid van de kinderen was groot. 

Prinses Arabella en de Reuzentaart Locatie: Framer Framed
Geinspireerd op het prentenboek ‘Prinses Arabella en de Reuzentaart’ schilderden kinderen lagen 
van een reuzentaart en stapelden deze taartonderdelen op elkaar; iedereen voelde zich een beetje 
jarig deze zomer. 

De schat van Woeste Willem                                                                       Locatie: OBA vestigingen  
Kinderen brachten het prentenboek ‘De schat van Woeste Willem’ dansend tot leven. Samen met onze 
dansdocent gingen ze op avontuur met zeerover Woeste Willem. Veel kinderen hebben op deze manier 
een speciale herinnering aan dit prentenboek over vriendschap. 

Vissen vlechten                                                                   Locatie: Buurtcamping Park Frankendael 
Tijdens De Grote Buurtcampingdag hebben kinderen en ouders vissen gevlochten met de 
wilgenkunstenaar bij onze erfgoed installatie ‘De Slag om het Watergraafsmeer’. Een leerzame en 
creatieve middag waar volop werd gespeeld in en rond de grote wilgenboten. 

      Uitgelicht
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5  Podium voor kinderkunst  

De Rode Loper op School vindt het belangrijk kinderen en hun kunst een podium te geven. De kinderen 
worden serieus genomen en kunnen trots zijn op wat ze gemaakt hebben. Ook kunnen hierdoor meer 
mensen de waarde van kunstonderwijs zien. Buiten de school hebben we afgelopen jaren presentaties 
verzorgd op locatie, bijvoorbeeld in etalages van winkels, het OLVG, de bibliotheek, parken en bij 
manifestaties. Naast de didactische waarde hebben deze presentaties ook een communicatieve waarde: 
ze bereiken andere kinderen, ouders/verzorgers, directies van scholen en buurt- en stadgenoten. 

De Dokwerker - Februaristaking 1941
Jaarlijks voeren we op scholen een kunstproject uit rond De Dokwerker – Februaristaking 1941. 
Hierbij leren kinderen over de gebeurtenis, ze leven zich in en maken beeldjes van stakers en 
schrijven daar gedichten bij. Een aantal gedichten werd uitgekozen om te worden voorgedragen 
door de kinderen tijdens de Poëzierevue op 13 februari in het OBA Theater. Hierbij waren diverse 
scholen aanwezig, waarvan leerlingen hun werk voordroegen. Ook waren er optredens van speciale 
gasten, onder andere stadsdichter Gershwin Bonevacia. 

Tijdens de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking zijn Dokwerker-beeldjes meegedragen door 
het publiek. De beeldjes werden neergezet rond het standbeeld op het Jonas Daniël Meijerplein. 
In de Herdenkingskrant was een interview te lezen met leerkrachten van de Piet Heinschool, die al 
enige jaren het project rond De Dokwerker doen met hun groepen 8.

 

‘, Het viel mij op dat mensen het tijdens en na het defilé over de beeldjes hebben.    
           En het bijzonder vinden dat kinderen ze gemaakt hebben.      
                                                                                                                                                                         Marije van der Hoeven, kunstdocent

‘, De kinderen zijn er nog steeds heel enthousiast over. 
           Bijzonder ook, die herdenking.     
                                                                                                                   Nikki Naarden, Piet Heinschool

Hoed op voor Rembrandt
Het kunstproject ‘Hoed op voor Rembrandt’ is de afgelopen jaren op diverse scholen uitgevoerd. 
Museum het Rembrandthuis vroeg ons de meest bijzondere portretten in het museum te exposeren 

      Uitgelicht
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en zo werd ‘Hoed op voor Rembrandt’ onderdeel van de interactieve familietentoonstelling Hallo 
Rembrandt. De foto’s van de kinderen worden getoond in combinatie met Rembrandts etsen, waarop 
mensen met hoofddeksels zijn afgebeeld. Hoe bijzonder is dat! 
De tentoonstelling zou op 1 december 2020 worden geopend door kinderen van de Barbaraschool. 
Het museum ging dicht, maar we hopen veel kinderen en (groot)ouders in 2021 in het museum te 
mogen ontvangen. 

KinderKunstBiënnale 
De voorbereidingen voor de biënnale waren in volle gang. En toen gooide corona roet in het eten. 
In april hebben we moeten besluiten de KinderKunstBiënnale te verschuiven naar 2021. Hieronder een 
korte situatieschets en de redenen van de verplaatsing:   
•  een aanzienlijk aantal educatieprojecten op de scholen werd gecanceld, waardoor een belangrijk 
 deel van de tentoonstelling niet kan worden ingericht.
•   de 1,5 m maatregelen in de OBA (hoofdpartner en hoofdlocatie van de biënnale) zou de toegang
 van een groot publiek beperken. 
•  scholen maken geen uitstapjes naar externe locaties, scholen zijn terughoudend om de biënnale
 in 2020 met kinderen te bezoeken.  
•  de 1,5 m maatregelen hebben invloed op onze programma’s met samenwerkingspartners.
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Het is de bedoeling dat de KinderKunstBiënnale een grootstedelijke uitstraling krijgt. We willen het 
belang van kunst- en cultuureducatie uitdragen aan een groot publiek, en veel mensen (jong en oud) 
op de biënnale ontvangen. Vanwege bovenstaande punten hebben we ervoor gekozen de biënnale te 
verplaatsen naar september - oktober 2021. Dit is ook gecommuniceerd met de fondsen en gelukkig 
hebben alle fondsen en subsidievertrekkers hun toezegging verlengd.

De werkzaamheden rondom de organisatie lagen niet stil. We hebben o.a. de inhoud en thematiek van 
de biënnale aangescherpt. De biënnale laat werk van kinderen zien rond de volgende thema’s:
• Jouw Amsterdam – kinderen en de stad (burgerschap en diversiteit)
• Wonderkamer – natuur in de stad (samenleven en duurzaamheid) 
• Kijk Mij (mode en identiteit)
• Stromend Blauw (cultureel erfgoed in eigentijds jasje)
• Toen, nu en straks (herdenken en vieren)

Voor de invulling van het randprogramma hebben we regelmatig contact met samenwerkingspartners, 
o.a. Museum het Rembrandthuis, Muziekgebouw aan ’t IJ, Tropenmuseum, Scheepvaartmuseum, Plein 
Theater, Talententent-Dynamo, Stichting de Vrolijkheid, Noordje en The Beach. Met onze kunstdocenten 
werken we aan de  invulling van de workshops. Ook zijn we bezig om het (vrijwilligers)team uit te breiden. 

6  Internationale uitwisseling

EAST-OOST-OST 
In 2020 werd EAST-OOST-OST afgerond. Er zijn vijf educatieve programma’s in 2019 en 2020 uitgevoerd 
met educatieve partners in Berlijn en Londen. Er vond uitwisseling plaats van kennis en ervaringen tussen 
kunstdocenten, scholen en culturele instellingen. 
Het vinden van gelijkwaardige partners en het organiseren van een interessante samenwerking is gelukt, 
er is een duurzame basis gelegd om in de toekomst met deze partners te blijven werken. 
Kinderen uit Amsterdam, Londen en Berlijn hebben nieuwe ervaringen opgedaan, konden experimenteren 
met bijzondere materialen, technieken en gereedschappen. Kinderen hebben kennisgemaakt met 
kunstenaars uit het buitenland, met bijzondere gastdocenten in de klas. 

Meerwaarde voor De Rode Loper op School: 
•  We zien nieuwe mogelijkheden en door deze internationale ervaring komen er nieuwe initiatieven 
 op ons af. We zijn in gesprek met partners voor vervolgprojecten. 
•  Opgebouwde contacten en onderlinge uitwisseling over gebiedsgerichte cultuureducatie geven 
 nieuwe energie en zijn tevens inspirerend voor ons reguliere aanbod.
• De projecten hebben prachtig en inspirerend materiaal opgeleverd voor de KinderKunstBiënnale.
•  EAST-OOST-OST was inspirerend voor toekomstige projecten. Juist in deze tijd, waarin we belemmerd 

worden om te reizen, maar contact en uitwisseling met kinderen, scholen en kunstorganisaties des 
 te meer belangrijk is, liggen er kansen. 

Zie bijlage: Verslag  internationale uitwisseling EAST-OOST-OST 
 



                       Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School                                                                                                                                                             Jaarverslag 2020  |  17

Stromend Blauw – water in de stad – crossing borders 
In september en oktober werkte De Rode Loper op School samen met kunstorganisatie hARTslane 
uit Londen. Vierhonderd kinderen van basisschool Aldoende deden mee aan het schoolbrede 
kunstproject ‘Stromend Blauw’. Inspiratie stroomde vanuit de Thames naar de Amstel. 
Het kunstproject duurde drie weken en het thema ‘water’ werd op vele manieren verbeeld en 
gekoppeld aan de Nederlandse traditie van Delfts Blauw. Kinderen bedachten eigen (water)wijsheden 
die op tegeltjes werden gezet. Ze toverden klompen om tot fantasieboten en onderwaterdieren. Ze 
maakten ‘Het Servies van Oost’: borden, kopjes, bestek en kindshoge tulpenvazen met hedendaagse 
Amstel Blauwe motieven. De droogte in de stad werd met de blauwdruktechniek vormgegeven op een 
meterslang tafelkleed. Kinderen werkten met diverse technieken: van zeefdrukken tot borduren en 
werken met klei en keramiek. Er was veel ruimte voor de fantasie en het experiment.  
 

‘, Een belangrijke waarde tijdens de les die ik heb meegemaakt, 
           vind ik de ruimte voor experimenteren en vrije exploratie.          
                                                                                                                                            Steven Schilp, OBS Aldoende

Er kon geen presentatie op school plaatsvinden, dus is er een professionele film gemaakt van 
de making-off. De film is naar leerkrachten, ouders, verzorgers en opa’s en oma’s gestuurd. 
Een bijzonder document. Deze zal naast de resultaten en werken van de kinderen op de 
KinderKunstBiënnale getoond worden 

7  Diversiteit en inclusie

De Rode Loper op School is in 2019 gestart met dialoogsessies over diversiteit en inclusie. Met 
kunstdocenten, het bestuur en partner-organisaties bespreken we hoe we diversiteit en inclusie in 
ons cultuureducatie-aanbod naar voren laten komen en wisselen we ervaringen en ideeën uit. 
Begin 2020 hebben we in het Plein Theater een werkbijeenkomst georganiseerd. Met het 
kunstdocententeam spraken we over: 
•   welke kunstenaar, kunstvorm die niet met je eigen achtergrond te maken heeft, heeft je geïnspireerd?
•   als je kijkt naar je kunstlessen: welke aspecten rondom diversiteit (in de breedste zin) kun je 

benoemen? 

      Uitgelicht
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•   met welke andere groepen zou je kinderen aan wie je les geeft, willen verbinden? (bijvoorbeeld 
ouderen, vluchtelingen)

•   de kunstenaar voor de klas. Hoe zie je jezelf als rolmodel? 
•   wat betekent het om jonge Amsterdammer te zijn? Hoe kun je verschillen en overeenkomsten tussen 

kinderen ter sprake brengen en/of verbeelden?
De uitwisseling was zeer waardevol; er is behoefte om deze gesprekken te blijven voeren en zo steeds 
aansluiting te vinden op de belevingswereld en sociale omgeving van kinderen.   

‘, We zijn allemaal hetzelfde in anders zijn.                
                                                     Cilia Hespe, icc’er, vakdocent beeldend De Kraal

Diversiteit in het kunstaanbod
Het reguliere programma-aanbod wordt aangevuld met lessen van kunstdocenten met verschillende 
culturele achtergronden. Met culturele instellingen maken we bewuste keuzes een divers cultuureducatie- 
programma aan te bieden. 

Kinderherdenking Slavernijverleden
Vanwege de corona pandemie ging de jaarlijkse Kinderherdenking Slavernijverleden niet door. 
De kinderherdenking is als regulier programma in ons aanbod opgenomen en de belangstelling van 
scholen is groot. Er hebben zich 23 klassen aangemeld, scholen zijn geïnteresseerd in projecten 
waarbij we kunst en geschiedenis met elkaar verbinden. Op deze manier komt geschiedenis dichtbij. 
Via de kunsten doen we een appèl op de gevoelens, het voorstellings- en empathisch vermogen van 
de kinderen. In 2020 zijn de voorbereidingen met NiNsee en het Tropenmuseum gestart voor de 
herdenking van 2021.   

Kalligrafie, Arabisch schrift en druktechnieken
Met de Grafische Werkplaats Amsterdam (GWA) werken de kinderen met de Arabische houten 
drukletter, de Kanat.  Ze ontdekken hoe prachtig de vormen zijn en ontwerpen een letterbeeld, vanuit de 
eerste letter van hun naam. In de tweede en derde les maken de kinderen kennis met de Afghaanse 
kunstenaar Tawab Safi. Tawab werkt bij Stichting De Werkelijkheid. Hij leert kinderen de beginselen van 
het kalligraferen en vertelt over het AZC en hoe kunst hem door zijn tijd daar heen hielp. Veel kinderen in 
Amsterdam Oost spreken Arabisch en kennen het alfabet, dit is heel leerzaam voor de andere kinderen 
in de klas. Tawab spreekt met de kinderen over vrijheid, vertrouwen en de magie van kunst.   

      Uitgelicht
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Kunst en cultuur van de Marrons 
Dessinontwerper Hedwig van Onna neemt de kinderen mee in de creatieve wereld van de Marrons. 
De Marrons hebben prachtige dessins op verschillende objecten geschilderd in een uitbundig 
kleurenpalet. De kinderen experimenteren met patronen en diverse druktechnieken. Ze maken 
sjablonen en stempels. Naar aanleiding van inspirerende kunstvoorwerpen zoals textielkunst, 
houtsnijwerk en kalebaskunst drukken de kinderen een eigen ontwerp op textiel in de stijl van de 
Marron-traditie. Deze les sluit aan bij de tentoonstelling ‘Sabi Suriname’ van Tropenmuseum Junior. 

Sabi Suriname – Tropenmuseum Junior
In 2020 hebben 28 klassen zich ingeschreven voor het programma ‘Sabi Suriname’ van 
Tropenmuseum Junior. De kinderen maken in dit programma kennis met de Surinaamse cultuur en 
het koloniale verleden. Ook gaan ze aan de slag in korte workshops, o.a. koken, dansen, graveren. 
De hoeveelheid inschrijvingen duidt aan dat scholen geïnteresseerd zijn in programma’s rond andere 
culturen. Een paar jaar geleden werd het programma ‘Ziezo Marokko’ van Tropenmuseum Junior ook 
veelvuldig afgenomen. Er zijn veel kinderen in Amsterdam met roots in andere landen, dat is voor 
scholen temeer een reden om programma’s hierover te volgen en op deze manier kinderen kennis 
te laten maken met elkaars culturele achtergrond. 

‘, Het is belangrijk dat kinderen leren over elkaars cultuur en 
           zo begrip kunnen opbrengen. 
                                                                                                                                Ria van Dorpel, Flevoparkschool 

Robbie & Roef 
Tijdens de KinderBoekenweek hebben we de voorstelling Robbie en Roef geprogrammeerd. Robbie 
& Roef is gebaseerd op het prentenboek ‘Tweeling!’, geschreven door Mylo Freeman. De voorstelling 
gaat over anders en hetzelfde zijn, over vriendschap en verbinding. Middels haar werk probeert 
Mylo meer etnische diversiteit aan te brengen in de wereld van de prentenboeken. 
De prentenboeken over het donkere prinsesje Arabella zetten we ook in bij onze lessen.

Deskundigheidsbevordering kunstdocenten 
De Rode op School heeft de kwaliteit van de lesprogramma’s en kunstdocenten hoog in het vaandel 
staan. Elke kunstdocent ontvangt inhoudelijke en praktische begeleiding van De Rode Loper op School. 
Met kunstdocenten en educatieve medewerkers van partnerinstellingen werd inhoudelijk overleg gevoerd 
over de lesprogramma’s. 

Het streven is om twee keer per jaar een bijeenkomst voor de kunstdocenten te organiseren. Deze 
bijeenkomsten hebben als doel deskundigheidsbevordering, uitwisseling met andere kunstdocenten 
en inspiratie opdoen.
In de projectweken van Stromend Blauw zijn betrokken kunstdocenten en de icc’ers van OBS Aldoende 
bij elkaar gekomen in het museumatelier van Mark Bischof. Mark maakt kinetische objecten die 
fascinerend, inventief en vernuftig zijn. Zijn werk spreekt iedereen aan. Het is speels, geeft energie en 
verbindt wetenschap, ambacht en filosofie. Het is heel inspirerend en verrijkend om op zo’n bijzondere 
plek met kunstdocenten te zijn en ideeën en ervaringen te delen. 
Een geplande bijeenkomst voor kunstdocenten in Museum het Rembrandthuis is vanwege de 2e lockdown 
gecanceld.   
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8  Partners

Bezoek aan culturele instellingen  
Een onderdeel van ons cultuur-educatie aanbod voor de scholen is een bezoek aan culturele instellingen 
(met name in stadsdeel Oost). Kinderen ontdekken wat er in hun buurt te vinden is aan culturele 
activiteiten. 
Met de culturele instellingen worden afspraken gemaakt over de samenwerking en de programmering. 
Na afloop evalueren we, de reacties van de scholen worden gedeeld. Daarmee wordt inzichtelijk wat goed 
gaat en wat beter kan, zowel op inhoudelijk gebied als meer praktische zaken zoals ontvangst in de 
instelling.

In 2020 schreven 126 klassen met 2.851 kinderen zich in voor een bezoek aan een theater, concertzaal, 
museum, bibliotheek of andersoortige culturele instelling. Het merendeel van deze bezoeken heeft plaats 
kunnen vinden. Uiteindelijk zijn 85 van de 126 klassen naar een culturele instelling geweest. 

‘, Het was heel authentiek om een ‘echte kunstenaar’ in zijn eigen atelier te 
            ontmoeten. Zijn werken zorgden voor verwondering, nieuwsgierigheid 
            en voor mooie vragen.                                                    Jung Mi Kim, Laterna Magica 

Partner organisaties  
De Rode Loper op School zit, mede door het aangaan van samenwerkingen met culturele en maat-
schappelijke organisaties, stevig verankerd in stadsdeel Oost. Partner organisaties zijn in verschillende 
groepen in te delen. We maken onderdeel uit van het CultuurNetwerk Oost en richten ons op gezamenlijke 
activiteiten in Oost. Voor theatervoorstellingen werken we samen met diverse landelijke theaterbureaus. 

atelier 
Mark Bischof
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      Uitgelicht

In 2020 werd samengewerkt met het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis 
(NiNsee) en Comité Herdenking Februaristaking 1941. Ons gezamenlijk doel is de Afschaffing van
de Slavernij en de Februaristaking van 1941 onder de aandacht te brengen bij kinderen. 

Door het corona-initiatief KLEUREN - kleurplaten kleurplaten door kinderen voor volwassenen zijn 
contacten gelegd met zorginstellingen uit de buurt. Er groeien ideeën voor uitwisselingsprojecten 
tussen oud en jong. 

CultuurhuisNetwerk 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. 

De vijf partners hebben met twee externe procesbegeleiders een inhoudelijk raamwerk opgesteld en er 
zijn programmalijnen voor de kunstenplanperiode 2021-2024 geformuleerd. Het plan is om 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. 

atelier guda koster
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Het Cultuurhuis heeft zich gepresenteerd aan wethouder Cultuur Touria Meliani, samen met Stadsdeel 
portefeuillehouder Ivar Manuel en beleidsmedewerkers cultuur. In dit overleg zijn de intenties van het 
Cultuurhuis besproken en de financiële mogelijkheden om de organisatie vlot te trekken. Ook aan het 
AFK, directeur Annabelle Birnie, en Olga Leyten, directeur Kunst & Cultuur Gemeente Amsterdam heeft 
het CultuurhuisNetwerk zich gepresenteerd. Hier was vooral de inzet om te kijken naar de 
subsidiemogelijkheden.
Verder zijn er gedurende het jaar tal van overlegbijeenkomsten geweest en zijn er subsidieaanvragen 
uitgezet bij het Stadsdeel en de centrale stad. Het gaat daarbij om het aanstellen van een kwartiermaker 
en het in gang zetten van activiteiten. 

Mocca 
Met Mocca is regelmatig contact over de pilot Cultuurcoaches. We hebben uitwisseling over onze 
programmering (bijv. voor het speciaal onderwijs) en de KinderKunstBiënnale. Met Mocca adviseur 
Ben Hekkema we werken we samen op de Lidwinaschool. We geven gezamenlijk vorm aan een team-
training en koppelen culturele competenties aan de methodiek BLINK .  

SOCK: Stedelijk Overleg Cultuur- en Kunsteducatie 
In 2020 waren de SOCK-organisaties druk met de aanvragen voor het Kunstenplan 2021-2024. Naast 
De Rode Loper op School nemen de volgende organisaties deel aan het SOCK:: Stichting Educatieve 
Projecten (SEP), Muziekschool Amsterdam, Muziekschool Noord, Jeugdtheaterscholen, School der 
Poëzie, Stichting Taalvorming, Schoolschrijver, Dat.
Mede door de corona pandemie waren er geen gezamenlijke bijeenkomsten. Wel is er onderlinge 
samenspraak geweest in verband met de situatie van SEP. Voor SEP viel het AFK-advies ongunstig uit, 
het voortbestaan stond op het spel. De Rode Loper op het School heeft het voortouw genomen om een 
inspraakbrief aan de Gemeenteraad te sturen, een pleidooi voor behoud van SEP als cultuureducatie- 
partner in Amsterdam. Tegen het einde van 2020 kwam gelukkig groen licht voor SEP.

Partners KinderKunstBiënnale
Vanwege de KinderKunstBiënnale is de samenwerking met de OBA aanzienlijk versterkt. 
Ook is de samenwerking met de volgende culturele organisaties intensiever geworden;  Tropenmuseum, 
Museum het Rembrandthuis, Het Scheepvaartmuseum, Muziekgebouw aan’t IJ. We hebben gedeelde 
belangen om kinderkunst en de betekenis van cultuureducatie aan een groot publiek te tonen.  

Internationale samenwerkingspartners 
Bij EAST-OOST-OST zijn de volgende partners aangesloten: 
Primair onderwijs: Evangelische Schule Berlin, Carl-Humann-Grundschule en The Hermitage Primary 
School in Londen en Amsterdamse basisscholen Aldoende, St. Barbaraschool, Nelson Mandelaschool.

Musea en culturele instellingen: Labyrinth Kindermuseum Berlin, MACHmit! Museum für Kinder (Berlijn), 
hARTslane (Londen) en A New Direction (Londen), Moving Arts Project (Amsterdam) en MK24 
(Amsterdam).

Fondsen 
Subsidiegevers die zich aan De Rode Loper op School hebben verbonden: 
•  KinderKunstBiënnale: VSB Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Triodos Fonds, AFK, Stichting Zabawas 

en Nut Amsterdam
• EAST-OOST-OST: AFK, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds voor Oost en Stichting Stoeldraaier.
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Crowdfunding
In januari 2020 werd onze crowdfundingsactie bij VoordeKunst succesvol afgerond. We haalden dankzij 
165 donaties een bedrag van € 10.505 op voor de KinderKunstBiënnale. Met interessante tegenprestaties 
creëerden we een win-win situatie. Een mooie manier om ruchtbaarheid te geven aan dit evenement en 
extra financiering via onze achterban te werven. 

9  Communicatie  

Online
De berichtgeving op social media is in 2020 aanzienlijk gestegen. Het aantal volgers groeit gestaag. 
Tweewekelijks worden er berichten gedeeld op Instagram, Facebook en LinkedIn. Het delen van resultaten 
van onze projecten en ervaringen met onze achterban en collega’s uit het veld werkt inspirerend. Er zijn in 
2020 ook projecten vastgelegd op film (o.a. de making-off van Stromend Blauw en De Slag om het 
Watergraafsmeer), deze zijn op het YouTube-kanaal van De Rode Loper op School te zien. Dit vergroot de 
zichtbaarheid van De Rode Loper op School bij scholen, ouders en cultuureducatie-collega’s. 
De inachtneming van de privacy van kinderen is en blijft een belangrijk aandachtspunt.   

In 2020 zijn een aantal digitale nieuwsbrieven gestuurd naar kunstdocenten en scholen. Het is een goede 
manier om hen te informeren, met beeld en een korte tekst, over (lopende) projecten en plannen rondom 
de KinderKunstBiënnale. 

Offline
De Rode Loper op School heeft 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. 

Het Parool, interview 
In december verscheen een uitgebreid interview met Machtelt in Het Parool. 
‘Kinderen kunnen verrassen’ Al twintig jaar leert Machtelt van Thiel, drijvende kracht achter De Rode Loper 
op School, basisschoolleerlingen op andere manieren kijken naar de wereld. ‘Kunst geeft vreugde.’  Ook 
kwamen een icc’er, een ouder en een kind aan het woord. 
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Publicaties

KLEUREN - kleurplaten dóór kinderen vóór volwassenen! 
Op de eerste dag van de corona-quarantaine-periode ontstond het idee om een bijzondere 
kleurplaatwedstrijd te organiseren. We dachten na over hoe je creativiteit thuis kunt stimuleren. We 
dachten aan de mensen in de zorg, de ziekenhuizen, de scholen. We dachten aan alle opa’s en oma’s, 
waar zoveel kleinkinderen niet meer naar toe mochten. Basisschoolkinderen uit het hele land stuurden 
hartverwarmende, grappige en vrolijke kleurplaten toe. De jury, die o.a. bestond uit een zestal kinderen 
uit Amsterdam Oost, selecteerde 24 kleurplaten. Er werden prijzen beschikbaar gesteld door OBA Junior, 
Plint, Linnaeus Boekhandel en Pipoos. De map KLEUREN is wijd verspreid onder basisscholen, 
buurthuizen en de zorg- en verpleeghuizen. 

Overzicht publicaties en uitgaves 2020
KLEUREN: kleurplaten door kinderen voor volwassenen  

Verzameling Stromend Blauw – Het Parool

Interview Machtelt van Thiel – Het Parool 

Artikel Scholieren in de weer met de Dokwerker – 

 krant Comité Herdenking Februaristaking

Artikelen Dwars door de buurt

Video Stromend Blauw

Video Hoed op voor Rembrandt

Video Werkdrukverlichting Al Jawhara

Video Dans – Lentekriebels

Video Dans – Stuiteritis

Video Dans – Slimmerik

Stickers KinderKunstBiënnale

Kaartenset KinderKunstBiënnale

Poster Stromend Blauw

Posters Hoed op voor Rembrandt 

 i.s.m. Museum het Rembrandthuis
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10  Scholenbereik

Overzicht inschrijvingen 
Ondanks de pandemie heeft De Rode Loper op School in 2020 veel scholen en kinderen kunnen bereiken 
met kunstprogramma’s.
29 basisscholen schreven zich in voor diverse programma’s: in totaal komt dit neer op 634 klassen en 
14.181 leerlingen. 

leerlingen klassen scholen

2017 15.283 640 26

2018 14.525 601 26

2019 17.348 726 24

2020 14.194 634 29

Toelichting publieksbereik 
Er zijn 92 klassen minder ingeschreven voor het cultuureducatie aanbod van De Rode Loper op School 
dan het jaar ervoor. Hierin spelen verschillende factoren een rol.

We bemerken dat veranderingen van personeel, icc’ers of lesmethode op de scholen van invloed is op de 
afname van de kunstprojecten. Het is goed om op de hoogte te zijn van de veranderingen op de scholen 
en hierop in te kunnen spelen of te ondersteunen. Meerdere scholen hadden dit jaar te maken met 
wisselingen in personeel en lesmethoden. Daarnaast hebben de maatregelen rond covid-19 ook voor 
een mindering van inschrijvingen gezorgd. 

De mindering in het aantal klassen, is het aantal scholen dit jaar juist gestegen naar 29 scholen. Een 
aantal scholen waar we nog niet mee werkten heeft ons benaderd voor het afnemen van programma’s. 
De programma’s voor de Kinderboekenweek worden nog steeds in grote mate afgenomen. Ruim 90 
klassen deden in 2020 mee aan onze programma’s. Het aanbod betrof diverse voorstellingen en 
bezoeken van schrijvers. De betrokkenheid van de leerkrachten bij deze programma’s is hoog, er wordt 
vaak al vroeg gevraagd naar voorbereidend lesmateriaal. 

Ook de vraag naar maatwerk blijft hoog. Steeds meer scholen die werken met een bepaalde methode 
vragen ons hierbij een passend cultuureducatie aanbod te doen. Ook schoolbrede projecten, teamdagen 
en werkdrukverlichting behoren tot de vragen op maat. 

Er was dit jaar minder vraag naar Brede Talent Ontwikkeling-aanbod (BTO). Een tweetal scholen heeft 
hiervan gebruik gemaakt. De invulling was onder andere media, beeldend en techniek. 

De Rode Loper op School heeft uiteraard te maken met de ontwikkelingen in het onderwijsveld. Scholen 
met te kleine leerlingenaantallen verdwijnen, zoals de Linnaeusschool. 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. 
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Bereik regulier cultuureducatie-aanbod

Programma Totaal ingeschreven Uitgevallen i.v.m.  Corona

lln klassen scholen lln klassen

Kinderboekenweek 
theatervoorstellingen gr 1 t/m 4

1233 55 10

Kinderboekenweek gr 5 t/m 8 795 34 5

Kinderboekenweek Op aanvraag 90 4 1

De a van appel 49 3 2

En wat denk jij? 175 7 3

Eigen wijsheden 191 8 3 161 7

De Tekenklas 186 7 2 75 3

Het Gekke Dingen Lab 193 8 3 55 2

Lichtbeesten 126 6 3 86 4

Fossielen 279 11 5 30 1

De dieren van het Ecolint 0 0 0

Charlies Insectenbureau 177 7 3 118 5

Dierbare Doosjes 78 3 1

Indianen 30 1 1

Magneten 345 15 5 215 9

De Botenbouwers 421 17 5 50 2

Expeditie Mars 482 19 6 83 3

Knuffels in de hoofdrol 95 5 1 60 3
De klas maakt een film 237 10 5
Comenius 149 6 3 71 3
Nep Nieuws 185 8 3 141 6
De Reuze-xylofoon 265 11 3
SoundLAB 0 0 0
Pluk van de Petteflet 414 15 4 239 8
Welkom bij het orkest 303 13 4
Dagdonker 185 11 2
Een huis voor Harry 278 12 4
Wij zijn dans! 261 10 3 202 8
Ik de keizer en jij de lakei 100 5 2
Is er dan niemand boos? 416 17 4 136 6
Schimmenspel 0 0 0
Improvisatiespel 47 2 1
Meesterwerken 245 11 2
Tropenmuseum 897 36 6 407 17
De kunst van de Marrons 252 11 5 50 2
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Het Scheepvaartmuseum 35 2 1
Hoed op voor Rembrandt 122 5 3
Reis door de Riddertijd 87 4 2 87 4
De Dokwerker 171 7 4 45 2

Totaal 9594 406 2311 95
    
Lessen op maat / op aanvraag

Programma Totaal ingeschreven Uitgevallen i.v.m. corona

lln klassen scholen lln klassen

Werkdrukverlichting – mediawijsheid 45 2 Al Jawhara

Mozaïek 40 2 Al Jawhara 40 2
Amsterdam Oost Mijn Stad 41 2 Al Jawhara 41 2
De Slag om het Watergraafsmeer 51 2 Al Jawhara 51 2
Werkdrukverlichting Kunst-Techniek-
Wetenschap gr 1-2

88 4 Al Jawhara

Werkdrukverlichting Kunst-Techniek-
Wetenschap gr 3

46 2 Al Jawhara

Werkdrukverlichting Kunst-Techniek-
Wetenschap gr 4

40 2 Al Jawhara

Stromend Blauw – Servies van Oost gr1-2 130 5 Aldoende

Stromend Blauw – Boten Bouwen gr 3 43 2 Aldoende

Stromend Blauw – Watervogels gr 3 20 1 Aldoende

Stromend Blauw – Te gek bestek gr 4 56 2 Aldoende

Stromend Blauw – Tafellinnen gr 5 44 2 Aldoende

Stromend Blauw – Servies van Oost gr 6 47 2 Aldoende

Stromend Blauw – Eigen wijsheden gr 7 56 2 Aldoende

Stromend Blauw – Blauwdruk cyanotype gr 8 50 2 Aldoende

Dramalessen voorjaar 2020 44 2 Aldoende

Songfestival: Bling Bling 56 2 Boekmanschool 56 2
Songfestival: Jouw eigen souvenir 44 2 Boekmanschool 44 2
Songfestival: Festivalbanieren 47 2 Boekmanschool 47 2
Songfestival: ModeMix 47 2 Boekmanschool 47 2
Songfestival: Showbeest 38 2 Boekmanschool 38 2
Het Heelal 39 2 Dapperschool

Beeldmerk KinderKunstBiënnale 50 2 De Kraal

Beeldmerk KinderKunstBiënnale – 
Atelierbezoek

6 1 De Kraal

Afscheid Frances & Mary: ABC van de 
school

23 1 De Kraal

Afscheid Frances & Mary: Het tafelkleed 18 1 De Kraal
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Afscheid Frances & Mary: De Reuze-
xylofoon

45 2 De Kraal

De buurt van bovenaf 50 2 De Westwijzer

Lichtobject 50 2 De Westwijzer

Jouw lievelingsdier 50 2 De Westwijzer

Buurtposter maken 50 2 De Westwijzer

Meester & juffendag – Voorstelling 
Wijnand Stomp

360 15 De Westwijzer

Mijn Held 50 2 De Westwijzer 50 2
Portret in linodruk 50 2 De Westwijzer 50 2
Het Bankbiljet 50 2 De Westwijzer 50 2
De kunst van de Marrons 50 2 De Westwijzer 50 2
Modeontwerpers in de dop 50 2 De Westwijzer 50 2
Fossielen 50 2 De Westwijzer

Fotoproject 50 2 Derde Dalton

Sabi Suriname (gratis bezoek) 49 2 Flevoparkschool

Cultuurcoach bevolessen 94 5 Flevoparkschool

Munt maken 48 2 J. Lokinschool

Het Verbindingsweb 120 4 Laterna Magica

Sjakies uitvindingen 30 1 Laterna Magica

Atelierbezoek Mark Bischof – voorjaar 
2020

45 3 Laterna Magica 45 3

ModeMix 60 2 Laterna Magica 60 2
Oefenen in democratie 30 1 Laterna Magica 30 1
Teamdag: Dansimprovisatie spelen met 
ruimte

13 1 Laterna Magica

Teamdag: De Schakelketting 13 1 Laterna Magica

Teamdag: Eigen wijsheden 13 1 Laterna Magica

Teamdag: Estafette tekenen 13 1 Laterna Magica

Teamdag: Magisch wandkleed 13 1 Laterna Magica

Teamdag: Meester-Gezel 13 1 Laterna Magica

Teamdag: Poster drukken 13 1 Laterna Magica

Teamdag: Straatkunst 13 1 Laterna Magica

De Bruggenbouwers 30 1 Laterna Magica 30 1
Lichtbeesten 60 2 Laterna Magica 60 2
Reclame 48 2 Laterna Magica 48 2
Atelierbezoek Mark Bischof – najaar 
2020

60 3 Laterna Magica

FEEST! Wereldwijd – Tropenmuseum 61 2 Lidwinaschool 61 2
Dramalessen afscheid groep 8 84 3 Lidwinaschool

Teamtraining 50 1 Lidwinaschool

De Talentenketting 46 2 Lukasschool

Excursie Hollandsche Schouwburg 49 2 Lukasschool 49 2
Kasteeltorens 40 2 N.Mandelaschool

Industrielandschappen in blauwdruk 45 2 N.Mandelaschool

Mode in de Middeleeuwen 30 1 N.Mandelaschool
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De Pruikentijd 45 2 N.Mandelaschool 45 2
Woeste Willem 40 2 N.Mandelaschool 40 2
Maori cultuur 30 1 N.Mandelaschool 30 1
De maori en de zee 15 1 N.Mandelaschool 15 1
De Vakantietas 70 3 N.Mandelaschool 70 3
De Slag om het Watergraafsmeer 112 4 Lidwina, WSV

Noodopvang corona: danslessen 120 8 De Kaap, 
Indische 
Buurtschool

Noodopvang corona: beeldende lessen 150 10 De Kaap, 
Indische 
Buurtschool

Voorbereidende lessen 
Kinderherdenking slavernijverleden

96 5 De Kaap, Nelson 
Mandelaschool, 
Flevoparkschool

96 5

Kinderherdenking slavernijverleden 58 3 De Kaap, 
Flevoparkschool

58 3

Totaal 4083 182 1351 58

    
Speciaal onderwijs

Programma Totaal ingeschreven Uitgevallen 
i.v.m. corona

lln klassen school lln klassen

Het Gekke Dingen Lab 29 2 SBO Het Spectrum 

Stadsbeesten 14 1 SBO Het Spectrum 

Techniek 53 4 SBO Het Spectrum 53 4
De Botenbouwers 25 2 SBO Het Spectrum 

Geluid 53 4 SBO Het Spectrum 

Surrealisme met fotografie 25 2 SBO Het Spectrum 

Beeldende lessen Petra 25 2 SBO Het Spectrum 

Druktechnieken 14 1 SBO Het Spectrum 

Beeldende lessen Petra juni 25 2 SBO Het Spectrum 

Geluid 22 2 SBO Het Spectrum IJburg

Wie Waar Walvis - 
Scheepvaartmuseum

34 3 SBO Het Spectrum IJburg 34 3

Sabi Suriname - 
Tropenmuseum

34 3 SBO Het Spectrum IJburg 34 3

De Botenbouwers 12 1 SBO Het Spectrum IJburg

Beeldende lessen 120 13 Van Koetsveldschool

Totaal 485 42 121 10
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BTO

Programma Totaal ingeschreven Uitgevallen i.v.m. corona

lln klassen school lln klassen

Media 5 1 SBO Het Spectrum

Beeldend 8 1 SBO Het Spectrum

Natuur en Techniek 7 1 SBO Het Spectrum 7 1
Het Kinderpersbureau 12 1 Lukasschool

Totaal 32 4 7 1

Niet-schoolgebonden

Categorie Totaal ingeschreven

lln groepen

De Dokwerker – Joods Historisch Museum 8 1
Midzomer Mokum – De schat van Woeste Willem 86 5
Midzomer Mokum – Arabella en de reuzentaart 25 2
Midzomer Mokum – Buurtcamping dag – Slag om de Watergraafsmeer 100 1
Kunstlab voor Kanjers 10 1

Totaal 229 10

Samenvatting

Categorie Totaal ingeschreven Uitgevallen i.v.m. corona

lln klassen scholen lln klassen

Regulier aanbod 9.594 406 24 2.311 95
Lessen op maat / op aanvraag 4.083 182 16 1.351 58
Speciaal Onderwijs 485 42 3 121 10
BTO 32 4 2 7 1
Overig programma 229 10 nvt nvt nvt

Totaal (excl. overig programma) 14.194 634 29 3.790 164
Totaal (incl. overig programma) 14.423 644 29 3.790 164

Deelnemende scholen in 2020: Aldoende, Al Jawhara (As Siddieq), Barbaraschool, 
Basisschool Oostelijke Eilanden, De Dapper, Derde Dalton, Flevoparkschool, Indische Buurtschool, 
De Kaap, De Kleine Kapitein, Van Koetsveld, De Kraal, Laterna Magica, Lidwinaschool, Linnaeusschool, 
Lukasschool, De Meer, De Westwijzer, Dr. E. Boekmanschool, Het Atelier, Joseph Lokinschool,
Montessori Steigereiland,Nelson Mandelaschool, OBS Piet Hein, SBO Het Spectrum, 
SBO Het Spectrum IJburg, Signis SO, Willibrordschool, Watergraafsmeerse Schoolvereniging (WSV)
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Conclusie 
Ondanks de uitval wegens covid-19 heeft ruim driekwart van onze programma’s doorgang kunnen vinden. 
Onze nauwe banden met de scholen spelen hierbij een rol, we worden gezien als onderdeel van het 
onderwijs. We hebben scholen ondersteuning geboden bij de noodopvang; daar is door een paar scholen 
dankbaar gebruik van gemaakt. 
Het minimum aantal van 10.000 inschrijvingen, zoals omschreven in het Ondernemingsplan 2017-2020,
is ondanks de uitgevallen programma’s behaald.  
Het aantal programma’s op maat is net als vorig jaar hoog. In 2019 namen 185 klassen deel aan een 
maatprogramma en in 2020 schreven 182 klassen zich in. 
Tenslotte hebben we een aantal niet-schoolgebonden activiteiten gerealiseerd.

11  SWOT-analyse 

Sterktes
 De Rode Loper op School is uitermate flexibel en daadkrachtig, dat heeft zich in de pandemie periode 
bewezen.

 De Rode Loper op School heeft een grote deskundigheid en creativiteit op het vakgebied. Op basis van 
jarenlange knowhow en de wortels in Amsterdam Oost wordt er een aantrekkelijk en kwalitatief hoog 
programma geboden. 

 De waardering vanuit het onderwijs, de kunstdocenten, de kunstinstellingen en de subsidiënten is groot. 

 Aantal deelnemers blijft hoog. 

 Korte lijnen met de scholen (directie, icc’ers en leerkrachten), kunstdocenten, partnerorganisaties.

 Doordat programma’s systematisch worden geëvalueerd, vindt nauwe aansluiting plaats bij de wensen 
van de scholen en het vakmanschap van de kunstendocenten. 

 De kracht van De Rode Loper op school is de gedrevenheid van het team.

 De Rode Loper op School werkt met betrokken, gekwalificeerde kunstdocenten. 

 Betrokkenheid en medewerking van het bestuur is groot. 

 De basisfinanciering door de gemeente Amsterdam vanuit het Kunstenplan 2021-2024 biedt de 
organisatie een vaste financiële basis voor vier jaar.

Zwaktes
 Kunstonderwijs kan in een tijd van schoolsluitingen niet zomaar vervangen worden door online lessen.  

 De geringe omvang van de staf 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. 

 Deze afhankelijkheid betekent ook dat nieuwe politieke verhoudingen in de toekomst kunnen leiden 
tot nieuwe politieke speerpunten en tot een andere waardering van kunst en cultuureducatie. 
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Kansen
 Juist in een tijd van afstand en onvrijheid biedt cultuureducatie mogelijkheid om je te uiten. 

 Programmering op maat, nog meer aansluiting bij thema’s en methodiek scholen. 

 Inspelen op de ontwikkelingen in het onderwijs en mogelijkheden voor cultuureducatie in het kader 
van het Plan Werkdrukverlichting. 

 Kunst Dichtbij (omgevingsgerichte cultuureducatie) biedt mogelijkheden het programma-aanbod 
verder uit te diepen en te ontwikkelen. 

 Onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor online cultuureducatie.

 Divers kunstdocententeam: inzet van meer kunstdocenten van diverse komaf, waardoor een groter 
scala aan rolmodellen voor de klas staat. 

 Het podium voor kinderkunst vergroten. De KinderKunstBiënnale biedt nieuwe samenwerkings-
mogelijkheden en de pilot in 2021 geeft richting aan de plannen voor de biënnale in 2023 en 2025. 

 Ervaringen met de internationale uitwisseling EAST-OOST-OST biedt nieuwe contacten en uitbreiding 
samenwerkingen.   

 Nieuwe activiteiten in Amsterdam Oost i.s.m. CultuurNetwerk Oost. 

 De vraag naar cultuureducatie zal de komende jaren groeien door gebiedsuitbreiding in Amsterdam.  

 Door extra activiteiten en flexibel in te springen op nieuwe mogelijkheden, kan de organisatie zich ook 
financieel versterken en de eigen inkomsten groeien.  

Bedreigingen
 Corona pandemie. 

 1,5 meter afstand samenleving.  

 Cultuureducatie staat altijd weer onder druk in het onderwijs.

 De werkdruk en het tekort aan leerkrachten, waardoor de focus ligt op de zaakvakken, met name in de 
bovenbouw. 

 Sluiting van kleinere buurtscholen. 

 Stagnatie van de continuïteit vanwege vertrek van icc’ers, o.a. door pensionering. 

 Kleine organisatie met grote ambities en groeiend aantal projecten.  

 Inzet en uitbreiding van cultuurcoaches kan het reguliere kunstaanbod op de scholen in de weg zitten, 
met als gevolg derving van inkomsten. 

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.
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M.b.t. kleine organisatie
De vaste bezetting is aangevuld met twee cultuurcoaches. 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.

M.b.t. gevaren en risico’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.

  
12  Financiële verantwoording

De invloed van corona 
2020 werd gekenmerkt door grote onzekerheid in verband met de coronapandemie. De Gemeente 
Amsterdam/AFK vroeg in april 2020 welke inkomstenderving de Rode Loper op School verwachtte naar 
aanleiding van de drastisch gewijzigde omstandigheden. Op basis van de kennis van toen werd een 
inschatting gemaakt van een verlies van € 48.000. 
Dankzij de flexibiliteit van de kleine organisatie en door voortdurend bij te sturen, kunnen we het 
boekjaar 2020 echter afsluiten zonder verlies, zelfs met een klein batig saldo.  

Toelichting op baten en lasten en de balans    
Baten
De eigen inkomsten zijn in 2020, ondanks de corona-crisis, in overeenstemming met de begrote eigen 
inkomsten. In vergelijking met 2019 zijn de eigen inkomsten echter gehalveerd. De eigen inkomsten 
vormden 32% van de inkomsten (begroot was 33%).
De kunstenplansubsidie is zoals ook in de voorgaande jaren geïndexeerd en bedroeg in 2020 204.228 euro. 

Lasten
De personele beheerslasten zijn in 2020 zo’n 16% hoger uitgevallen dan begroot (68.533 euro versus 
59.000 euro), door hogere kosten voor projectleiding. Dit vanwege onder andere meerwerk in verband 
met de jubileumprojecten. 

De materiële beheerslasten zijn in 2020 bijna verdubbeld in vergelijking met de begroting (22.400 euro 
versus 12.000 euro), onder andere als gevolg van de kosten voor automatisering, promotie & presentatie 
en het coronaproof maken van het kantoor.

Zowel de personele beheerslasten als de materiele beheerslasten zijn in 2020 echter lager uitgevallen 
dan in 2019.

De activiteitenlasten (205.197 euro) bedroegen 90% van de begrote lasten. Dit had uiteraard te maken 
met verminderde activiteiten als gevolg van de corona-crisis, waardoor scholen gedwongen waren hun 
deuren voor offline lessen te sluiten. Wanneer mogelijk zijn activiteiten later alsnog ingehaald.

Ten opzichte van 2019 zijn de activiteitenlasten met 27% gedaald.
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Toelichting op gerealiseerde percentage eigen inkomsten
In 2020 is zoals hierboven aangegeven een percentage aan eigen inkomsten gerealiseerd van 32%. De 
eigen inkomsten van De Rode Loper op School bestaan hoofdzakelijk uit de bijdragen van de scholen voor 
deelname aan het cultuureducatieprogramma’s. Per programma is er een bedrag vastgesteld, afhankelijk 
van aantal lessen, lestijden, aantal docenten, materiaalkosten. De eigen bijdragen van de scholen dekken 
niet de totale kosten. Overhead wordt niet doorberekend. Zodoende worden de programma’s betaalbaar 
gehouden in het licht van het jaarlijkse 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. Dit is zo ontstaan om bezoek van scholen aan culturele instellingen 
in de wijk te bevorderen. 

De eigen bijdragen voor de kunstlessen stijgen jaarlijks om de scholen te laten wennen aan gangbare 
tarieven van de cultuureducatieprogramma’s. 

In 2020 is € 70.765 ontvangen aan eigen bijdragen van scholen. Dit betreft de eigen bijdragen aan de 
lesprogramma’s en de programma ś rond de Kinderboekenweek.

De eigen inkomsten voor extra activiteiten, zoals de lesprogramma’s ‘Op maat’ en specifieke aanvragen, 
bedragen € 20.530 euro. 

Overige baten betreft een exploitatie-overschot van het project East-Oost-Ost van 6.685 euro. 

In 2020 zijn voorzieningen getroffen voor de KinderKunstBiennale en de pilot Cultuurcoaches, welke 
beide in het komend jaar zullen worden afgerond.

Toelichting op kwantitatieve prestatieafspraken 
• Reguliere cultuureducatie-aanbod  
In 2020 zijn er voor 3 van de 41 programma’s uit het reguliere programma geen inschrijvingen 
binnengekomen, te weten: De dieren van het Ecolint, SoundLAB en Schimmenspel. Het SoundLAB was 
in 2019 al veel door scholen afgenomen. Ook het programma De dieren van het Ecolint was het 
voorgaande jaar onderdeel van het aanbod, onder de naam Dier op Doek. Schimmenspel had te veel 
overlap met andere programma’s binnen die discipline.
• Overtekening 
Het animo voor de Kinderboekenweek blijft enorm groot. 2.118 leerlingen hebben aan een 
Kinderboekenweek programma deelgenomen.
• Maatwerk
In het cultuureducatiebeleid van de Gemeente Amsterdam is opgenomen dat de scholen meer de regie 
nemen inzake de realisatie van cultuureducatie. Deze vraaggerichte aanpak blijft toenemen. Dankzij de 
opname van deze post in de begroting kan aan de vraag van de scholen worden voldaan. Tegenover de 
uitvoering staan inkomsten via eigen bijdragen.

Schoolgebonden activiteiten binnen Amsterdam  
 

Afspraken 2020 Inschrijvingen 2020 Gerealiseerd 2020

lessen deelnemers lessen deelnemers lessen deelnemers

PO 1.350 6.100 1.509,5 13.677 1.091,5 10.015
S(V)O 178 400 165,5 485 92 364

   

Kers1
Markeren
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Andere genoemde afspraken in het ondernemingsplan   
•  Bereik scholen 
  Amsterdam Oost telt 33 basisscholen. De Rode Loper op School werkt in 2020 met 21 basisscholen 
 uit Oost samen, 63,6%.  De overige scholen (8) zorgen voor een totaal bereik van 29 scholen. 
• Internationale uitwisseling EAST-OOST-OST  
  In 2020 is het 5e internationale uitwisselingsproject EAST-OOST-OST: Stromend Blauw gerealiseerd. 

Zie 6 Internationale uitwisseling
• Programmaontwikkeling
 n 2020 zijn er 14 nieuwe programmapilots voor het reguliere aanbod ontwikkeld. 
• Publicaties 
 Zie 9 Communicatie
• Presentaties   
 Expositie Dokwerkertjes bij Herdenking Februaristaking 1941
 Presentatie gedichten op Poëzierevue  Februaristaking 1941 - Piet Heinschool
 Expositie kostuumontwerpen voor logo KinderKunstBiënnale - CBK Amsterdam
 Expositie Hoed op voor Rembrandt - Museum het Rembrandthuis
 Installatie Slag om het Watergraafsmeer - Park Frankendael
 Presentatie Vissen vlechten - Buurtcampingdag Park Frankendael
 Nationale Voorleesdagen Indische Buurtschool

 Expositie schoolbreed EOO-project Stromend Blauw -  OBS Aldoende
 Expositie fotoproject  Mijn buurt - Derde Dalton
 Expositie Het Verbindingsweb - IKC Laterna Magica
 Presentatie dansproject Een Huis voor Harry - Watergraafsmeerse Scholenvereniging (WSV)
 Presentatie dansproject Een huis voor Harry - De Kleine Kapitein
 Presentatie dansproject Een Huis voor Harry - Flevoparkschool
 Presentatie kunst & techniekproject Expeditie Mars – IBS Al Jawhara
 Presentatie erfgoedproject portretten Hoed op voor Rembrandt - Lukasschool
 Presentatie erfgoedproject portretten Hoed op voor Rembrandt - Flevoparkschool
 Presentatie workshops teamdag IKC Laterna Magica
 Presentaties  workshops teamdag Lidwinaschool
• Leermiddelen
  Bij theater- en museumbezoeken, en ook bij enkele lesprogramma’s in de klas, zijn leermiddelen 

ontwikkeld.
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Vooruitblik naar 2021
De ervaring van het coronajaar 2020 geeft ons vertrouwen voor het komend jaar. We rekenen erop dat ook 
het jaar 2021 niet zonder verlies hoeft te worden afgesloten. Om die reden én met de zekerheid van de 
nieuwe vierjarensubsidie, heeft het bestuur in haar laatste vergadering in 2020 besloten om uit te zoeken 
of het financieel mogelijk is twee medewerkers die ieder jaar als ZZP-er worden ingehuurd, in vaste 
loondienst te nemen. Als dit verwezenlijkt kan worden, gaat een lang gekoesterde wens in vervulling om 
deze medewerkers op een correcte manier te belonen. Daarmee voldoet de Stichting dan ook aan de 
reëele eisen van de Code Fair Practice in de sector.

 
13  Organisatie   

Bureau
De Rode Loper op School is een kleine, flexibele organisatie. Het hanteert het zogenoemde ‘bestuur-
model’ met een bestuur dat toezicht houdt en eindverantwoordelijk is en dat de uitvoering delegeert aan 
een directeur, een projectleider, een projectcoördinator, en twee cultuurcoaches. 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 Code Fair Practice (inclusief Code Diversiteit en 
Inclusie) zoveel mogelijk toe. 

Staf
Machtelt van Thiel, oprichter en directeur van de Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School, sinds 
2000. Opleiding in dramatische en beeldende vakken. Opgeleid aan de 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 bijscholingtraject voor kunstdocenten 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 (Radboud 
Universiteit Nijmegen).

Olga Knetsch, projectcoördinator, sinds 1 april 2018 werkzaam bij De Rode Loper op School. Zelfstandig 
ondernemer in de culturele en maatschappelijke sector. Afgestudeerd Hogeschool van Utrecht Culturele 
Maatschappelijke Vorming.

Kers1
Markeren
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Cultuurcoaches
Mette Steincke, beeldend kunstenaar en docent beeldende vorming, creatief en zakelijk leider van de 
buitenschoolse organisatie Het Buurtatelier.
Petra Veenstra, beeldend kunstenaar en docent beeldende vorming, geeft al jarenlang kunstlessen in het 
basis- en speciaal onderwijs,  alsook in naschoolse talentprogramma’s.

Voor boekhouding, website, database, ict worden deskundigen ingehuurd op uurbasis.

Vrijwilligers 
Een aantal vrijwilligers assisteren kunstdocenten in de klassen. De meeste vrijwilligers ontvangen 
hiervoor een vrijwilligersvergoeding.
Het vrijwilligersteam bestaat uit: Amar Alhendi, Miryam den Boer, Erna Boomkens, Charlotte Engels, 
Ellen van Ombergen, Ida Schuurman, Mieke Vergeer.

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.
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 jaarrekening vast te stellen en goed te keuren. 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 van kunstdocenten en icc’ers, voor werkbezoeken aan 
scholen, en representatieve verplichtingen.

Zie bijlages voor Governance Code Cultuur en Fair Practice Code

Voor akkoord:

Voorzitter bestuur Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School
Plaats: Amsterdam
Datum: 
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Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School

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 
bestuursmodel hanteren en geen Raad van toezicht kennen (conform Tool Leeswijzer voor het bestuur-
model – 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 bestuursmodel). 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.

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 (projecten 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 2020 de verantwoordelijkheid voor de algemene leiding door het bespreken en  

goedkeuren van de begroting 2021, het jaarverslag en jaarrekening 2019. Ook bespreekt ze de 
noodzakelijke wijzigingen (i.v.m. niet volledige toekenning van het aangevraagde bedrag) van het in 
2020 ingediende 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 en de twee cultuurcoaches zijn ‘Overeenkomsten van Opdracht’ 

vastgesteld, conform de voorbeeldovereenkomst Kunst- en Cultuureducatie die de Belastingdienst 
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verstrekt. Onderdeel hiervan is ook de bezoldiging. Deze is gerelateerd aan de CAO Kunst- en 
Cultuureducatie. In 2019 is reeds besloten twee ingehuurde krachten ook een tegemoetkoming te 
geven voor een zelf in te richten arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Einde 2020 wordt bekeken of 
twee ingehuurde krachten een vast dienstverband aangeboden kan worden met ingang van 2021.

  De voorzitter van bestuur heeft in 2020 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 werkgeversrol ook in 2020 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. 

  De voorzitter van bestuur functioneert voor de uitvoerende krachten als vertrouwenspersoon, waarbij 
de secretaris desgewenst als vervanging dient.

•   Samenstelling bestuur (met waarborgen deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid).
  In verband met Corona zijn de voorgenomen acties voor uitbreiding van het bestuur zo goed als 

stilgevallen. Er is wel een vacaturetekst voor nieuwe bestuursleden opgesteld, waarbij gezocht wordt 
naar kandidaten die voldoen aan criteria van deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. 

  Aanbevelingen (waarbij bestuur moet worden gelezen in plaats van Raad van Toezicht): aanbeveling 
 1 en 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. 
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Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School 

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. Vrijwilligers- en 
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 2021 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.

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, 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 
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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 hebben we een 
Actieplan Diversiteit en Inclusie opgesteld. 

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.

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 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 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 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.




