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Institute of Contemporary Art. During the 1990s he directed various major projects which 
promoted the role of arts and culture as drivers for urban development (including projects 
in the North-East of England).
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Preface

This	report	contains	the	conclusions	of	one	of	the	two	advisers	to	the	City	Amsterdam	who	were	

appointed	in	the	Autumn	of	2010.	This	adviser	was	asked:

•	 to	consider	how	to	bring	the	City’s	cultural	infrastructure	closer	to	the	children	and	young	people	

in	Amsterdam;

•	 to	explore	the	steps	necessary	to	ensure	that	all	young	people	have	equal	access	to	employment	in	

the	creative	industries;

•	 to	advise	on	the	extent	to	which	the	existing	funding	structures	supported	those	objectives;

•	 to	consider	the	need	for	quality	marks.

To	prepare	the	report	a	team	from	the	UK	based	organisation	Creativity,	Culture	and	Education	(CCE)	

participated	in	an	intensive	set	of	meetings,	roundtables	and	workshops	in	Amsterdam	during	the	

Autumn	of	2010.	These	were	complemented	by	extensive	background	reading.	The	team	consisted	

of	Paul	Collard,	who	took	the	lead,	Diane	Fisher-Naylor,	who	developed	our	thinking	around	funding	

structures,	and	Ashlea	Brennan	and	Scott	Stapleton	who	led	on	our	consultations	with	young	people	in	

the	City.	The	early	visits	consisted	of	individual	consultations,	running	back	to	back	for	many	hours	each	

day.	As	the	visits	progressed,	the	meetings	evolved	into	roundtables	bringing	together	practitioners	

representing	a	range	of	interests;	head	teachers,	creative	entrepreneurs,	arts	academies,	youth	and	

cultural	workers.	

We	also	staged	a	series	of	workshops	for	young	people	in	the	City.	Each	one	lasted	at	least	two	hours,	

some	more.	This	enabled	us	to	explore	quite	intensely	the	attitudes,	views	and	experiences	of	several	

small	groups	of	young	people,	some	culturally	engaged	others	on	the	margin	of	their	communities.	All	

our	meetings,	roundtables	and	workshops	yielded	valuable	information,	advice	and	views.	However,	

we	were	particularly	struck	by	the	voices	of	the	young	people	in	the	City,	whose	views	came	through	

strongly	and	consistently.	We	were	able	to	compare	their	views	with	those	of	many	hundreds	of	young	

people	we	consulted	in	England	earlier	in	the	year	and	the	sharply	different	perspectives	of	the	young	

people	of	Amsterdam	gave	us	much	to	think	about.	As	a	result,	their	views	came	to	influence	strongly	

the	conclusions	we	reached.	We	are	however	grateful	to	everyone	who	gave	us	time	and	in	particular	

the	City’s	Cultural	Department	who	worked	so	hard	to	put	together	our	programme,	accompany	us	to	

meetings	and	inexhaustibly	and	patiently	answer	all	our	questions.

Paul Collard, Diane Fisher-Naylor, Ashlea Brennan, Scott Stapleton 

Creativity Culture and Education December 2010
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Voorwoord

Dit	rapport	bevat	de	conclusies	van	een	van	de	twee	kunstschouwen	van	de	gemeente	Amsterdam	die	

in	het	najaar	van	2010	zijn	aangesteld.	Deze	kunstschouw	is	gevraagd	om:

•	 te	onderzoeken	hoe	de	culturele	infrastructuur	van	de	stad	dichter	bij	de	kinderen	en	jongeren	in	

Amsterdam	gebracht	kan	worden;

•	 de	stappen	te	onderzoeken	die	nodig	zijn	om	te	garanderen	dat	de	creatieve	sector	voor	alle	

jongeren	even	toegankelijk	is;

•	 advies	uit	te	brengen	over	de	mate	waarin	de	bestaande	subsidiestructuren	deze	doelstellingen	

ondersteunen;

•	 te	bepalen	of	er	behoefte	aan	kwaliteitskeurmerken	bestaat.

Ter	voorbereiding	op	dit	rapport	nam	in	de	loop	van	het	najaar	van	2010	een	afvaardiging	van	de	

Britse	organisatie	Creativity,	Culture	and	Education	(CCE)	deel	aan	een	reeks	intensieve	bijeenkomsten,	

rondetafelgesprekken	en	workshops	in	Amsterdam.	Deze	werden	aangevuld	met	een	uitgebreide	

literatuurstudie.	Het	team	bestond	uit	teamleider	Paul	Collard,	Diane	Fisher-Naylor,	die	onze	visie	op	

subsidiestructuren	heeft	ontwikkeld,	en	Ashlea	Brennan	en	Scott	Stapleton,	die	de	leiding	hadden	bij	

de	gesprekken	met	jongeren	in	de	stad.	In	eerste	instantie	werden	lange	dagen	met	opeenvolgende	

individuele	gesprekken	gevuld.	In	latere	bezoeken	ontwikkelden	de	bijeenkomsten	zich	tot	

rondetafelgesprekken	met	praktijkbeoefenaars	uit	verschillende	vakgebieden:	schoolhoofden,	creatieve	

ondernemers,	docenten	van	kunstvakopleidingen,	jeugdwerkers	en	cultuurscouts.	

Daarnaast	organiseerden	we	een	aantal	workshops	voor	jongeren	in	de	stad,	die	ieder	minimaal	

twee	uur	duurden,	en	soms	ook	langer.	Daardoor	zijn	we	in	staat	geweest	vrij	intensief	onderzoek	

te	verrichten	naar	de	houding,	opvattingen	en	ervaringen	van	een	aantal	kleine	groepen	jongeren,	

waarvan	sommige	cultureel	betrokken	waren	en	andere	zich	aan	de	rand	van	hun	leefomgeving	

ophielden.	Al	onze	bijeenkomsten,	rondetafelgesprekken	en	workshops	hebben	waardevolle	

informatie,	adviezen	en	inzichten	opgeleverd.	We	waren	vooral	onder	de	indruk	van	de	jongeren	uit	

de	stad,	die	hun	standpunten	krachtig	en	consequent	naar	voren	wisten	te	brengen.	We	hebben	hun	

meningen	kunnen	vergelijken	met	die	van	enkele	honderden	jongeren	die	eerder	dit	jaar	in	Engeland	

zijn	ondervraagd.	De	radicaal	andere	opvattingen	van	de	Amsterdamse	jongeren	hebben	ons	veel	stof	

tot	nadenken	gegeven.	Deze	opvattingen	hebben	dan	ook	grote	invloed	gehad	op	onze	conclusies.	

Iedereen	die	hieraan	een	bijdrage	heeft	geleverd,	zijn	wij	dank	verschuldigd.	Dat	geldt	met	name	voor	

de	DMO,	afdeling	Kunst	&	Cultuur	van	de	gemeente	Amsterdam,	die	zich	enorm	heeft	ingespannen	om	

ons	programma	samen	te	stellen,	ons	vergezelde	naar	bijeenkomsten	en	het	geduld	bleef	opbrengen	

om	onze	vele	vragen	te	beantwoorden.

Paul Collard, Diane Fisher-Naylor, Ashlea Brennan, Scott Stapleton 

Creativity Culture and Education, december 2010
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Executive summary

Introduction

Amsterdam	has	an	exceptional,	inspiring	and	high	quality	programme	of	cultural	education.	While	this	

report	makes	recommendations	which	would	improve	the	programme’s	impact,	the	recommendations	

are	made	on	the	basis	that	what	has	already	been	achieved	is	extraordinary.	Of	particular	significance	

for	Amsterdam	is	the	extent	to	which	the	impact	of	the	programme	goes	beyond	the	cultural	

experiences	of	the	young	people	in	the	city.	The	mechanisms	which	support	the	programme	have	

created	a	web	of	connections,	relationships,	experiences	and	debates	which	lie	at	the	heart	of	the	City’s	

remarkable	success	in	encouraging	social	mobility,	tolerance	and	mutual	respect.	In	any	City	of	this	size	

and	importance,	there	will	be	those	who	criticise,	complain	and	signal	impending	disaster.	What	was	

remarkable	about	the	conversations	that	took	place	as	part	of	this	research	is	that	the	most	negative	

views	about	Amsterdam	were	always	held	by	those	who	knew	it	least.		Amsterdam’s	ambition	in	

implementing	these	recommendations	should	not	therefore	merely	be	to	improve	a	functioning	system.	

The	City	should	aim	to	establish	a	world	standard	in	how	children	and	young	people	can,	through	

cultural	engagement,	develop	their	talents	and	fulfil	their	potential	for	the	benefit	of	the	City	as	a	

whole.		Where	recommendations	are	made	they	are	intended	to	improve	the	impact	of	the	programme,	

increase	value	for	money,	reinforce	the	talent	pathways	and	strengthen	the	voice	of	children	and	young	

people.	In	so	doing,	it	hopes	to	support	a	generation	of	young	people	who	reach	adulthood	being:

•	 culturally	aware	–	because	they	have	had	a	wide	range	of	experiences,

•	 culturally	critical	–	because	they	can	make	informed	decisions	about	quality,

•	 culturally	productive	–	in	that	they	have	confidence	in	their	own	creativity,

and	ready	to	assume	cultural	leadership	in	the	City.
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Samenvatting

Inleiding

Amsterdam	beschikt	over	een	bijzonder	en	inspirerend	programma	voor	cultuureducatie,	dat	tevens	

van	hoge	kwaliteit	is.	Hoewel	in	dit	rapport	aanbevelingen	worden	gedaan	om	de	impact	van	dit	

programma	te	vergroten,	wordt	daarbij	niet	uit	het	oog	verloren	dat	er	al	buitengewoon	veel	is	bereikt.	

Van	bijzonder	belang	voor	Amsterdam	is	de	mate	waarin	de	resultaten	van	het	programma	verder	

strekken	dan	de	culturele	ervaringen	van	jongeren	in	Amsterdam.	De	mechanismen	die	dit	programma	

ondersteunen	hebben	een	netwerk	van	onderlinge	verbanden,	relaties,	ervaringen	en	discussies	

gecreëerd.	Al	die	aspecten	samen	liggen	ten	grondslag	aan	de	buitengewone	successen	die	de	stad	

heeft	geboekt	op	het	gebied	van	sociale	mobiliteit,	tolerantie	en	wederzijds	respect.	In	een	stad	

die	zo	groot	en	belangrijk	is	als	Amsterdam	zullen	er	altijd	mensen	zijn	die	kritiek	hebben,	klagen	en	

doemverhalen	afsteken.	Het	opmerkelijke	aan	de	in	het	kader	van	dit	onderzoek	gevoerde	gesprekken	

is	dat	de	meest	negatieve	meningen	over	Amsterdam	steevast	afkomstig	waren	van	diegenen	die	de	

stad	het	slechtst	kenden.	De	implementatie	van	deze	aanbevelingen	door	Amsterdam	moet	dan	ook	

niet	uitsluitend	gericht	zijn	op	het	verbeteren	van	een	reeds	functionerend	systeem.	De	stad	moet	

een	internationale	voortrekkersrol	gaan	vervullen	voor	de	wijze	waarop	kinderen	en	jongeren	dankzij	

culturele	betrokkenheid	hun	talenten	kunnen	ontwikkelen	en	volledig	tot	ontplooiing	komen,	hetgeen	

de	stad	in	zijn	totaliteit	ten	goede	zal	komen.	De	gedane	aanbevelingen	zijn	bedoeld	om	de	impact	

van	het	programma	te	versterken,	het	rendement	te	vergroten,	trajecten	voor	talentontwikkeling	te	

ondersteunen	en	de	inbreng	van	kinderen	en	jongeren	te	bevorderen.	Zo	hopen	wij	een	generatie	

jongeren	de	kans	te	bieden	op	te	groeien	tot	volwassenen	die	worden	gekenmerkt	door:

•	 cultureel	bewustzijn	–	dankzij	een	breed	spectrum	aan	ervaringen,

•	 een	kritische	houding	ten	opzichte	van	cultuur	–	doordat	ze	over	de	kennis	beschikken	om	kwaliteit	

te	beoordelen,

•	 culturele	productiviteit	–	door	vertrouwen	in	hun	eigen	creativiteit,	

en	die	voorbereid	zijn	om	leidende	posities	in	de	cultuur	in	de	stad	op	zich	te	nemen.	
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The	main	conclusions	of	the	report	are:

•	 that	the	priority	of	the	City	should	be	to	make	sure	that	young	people’s	engagement	in	the	arts	

and	creative	industries	contributes	to	their	progression	through	education	into	employment.	

Success	in	this	will	have	far	more	influence	on	their	engagement	with	the	major	cultural	

organisations	in	later	years	than	any	other	approach;

•	 that	the	City	could	use	the	arts	and	culture	more	effectively	to	support	improvements	in	literacy,	

numeracy	and	education	in	general;

•	 that	more	should	be	done	to	make	parents	aware	of	the	cultural	opportunities	that	exist	in	the	

city	and	that	they	should	be	encouraged	to	become	active	participants	in	the	cultural	lives	of	their	

children;

•	 that	the	new	network	of	cultural	organisations	and	individuals	based	in	the	outer	districts	are	

of	fundamental	importance	to	connecting	young	people	with	the	cultural	life	of	the	City.	This	is	

recognised	by	the	young	people,	the	network	and	the	major	cultural	institutions;

•	 that	a	new	simplified	and	streamlined	structure	of	support	for	cultural	education	would	improve	the	

impact	of	cultural	programmes	on	young	people;

•	 that	young	people	in	the	City	are	anxious	to	play	a	role	in	shaping	the	cultural	life	of	the	City	and	

should	be	given	a	role	in	the	development	of	the	next	cultural	plan.

Social and economic trajectory of Amsterdam

The	report	considers	some	of	the	headline	statistics	and	monitoring	data	available	on	the	development	

of	the	City.	It	concludes	that	the	City	is	changing	and	in	general	is	making	good	social	and	economic	

progress.	More	importantly,	the	evidence	suggests	that	it	will	continue	to	change.	The	ethnic	

communities	will	continue	to	progress	in	education	and	employment,	immigration	into	the	City	will	

continue,	and	much	of	it	will	bring	highly	educated	and	skilled	workers	and	their	families	to	Amsterdam.	

The	City	centre	will	expand	changing	the	population	mix	of	the	outer	districts.

The	report	suggests	that	the	high	level	of	immigrants	living	in	the	City,	both	white	and	non-white,	and	

the	relatively	small	proportion	of	the	indigenous	Amsterdammers	is	a	key	component	in	the	City’s	

success	in	maintaining	a	tolerant	open	society.	

Given	the	likelihood	that	the	City	will	continue	to	change,	the	focus	of	any	strategy	should	therefore	

be	to	anticipate	the	continuing	changes	to	the	City	and	to	put	in	place	frameworks	which	accelerate	

positive	change	avoiding	strategies	which	stifle	progress.

The creative industries

The	report	looks	at	the	creative	industries	in	Amsterdam	and	concludes	they	constitute	an	important	

future	component	of	the	City’s	economy.	However,	there	is	general	agreement	that	the	workforce	in	

the	creative	industries	does	not	reflect	the	population	of	the	City	as	a	whole.		The	report	stresses	the	

important	role	of	parents	in	influencing	the	career	choices	of	young	people.	Many	parents,	particularly	

in	non-western	immigrant	families,	do	not	understand	the	creative	industries	and	this	holds	back	their	

children	from	progressing	into	employment	in	this	sector.	It	also	recognises	that	family	income	has	a	

significant	impact	on	the	ability	of	some	to	support	their	children	through	further	and	higher	education,	

the	normal	access	requirements	for	work	in	the	creative	industries.	
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De	voornaamste	conclusies	uit	het	rapport	zijn:

•	 De	stad	dient	er	prioriteit	aan	te	geven	dat	het	betrekken	van	jongeren	bij	de	kunsten	en	de	

creatieve	sector	een	bijdrage	levert	aan	hun	doorstroming	van	opleiding	naar	arbeidsmarkt.	

Het	welslagen	hiervan	is	van	grotere	invloed	op	de	latere	betrokkenheid	van	jongeren	bij	de	

belangrijke	culturele	instellingen	dan	enige	andere	benadering.

•	 De	stad	moet	kunst	en	cultuur	efficiënter	inzetten	ter	bevordering	van	de		

lees-,	schrijf-	en	rekenvaardigheid	en	onderwijs	in	het	algemeen.	

•	 Er	moet	meer	worden	gedaan	om	ouders	bewust	te	maken	van	de	culturele	mogelijkheden	die	de	

stad	biedt	en	hen	te	stimuleren	tot	een	actieve	houding	ten	aanzien	van	het	culturele	leven	van	hun	

kinderen.

•	 Het	nieuwe	netwerk	van	culturele	instellingen	en	personen	in	de	stadsdelen	is	onmisbaar	om	

jongeren	in	contact	te	brengen	met	het	culturele	leven	in	de	stad.	Daar	wordt	op	gewezen	door	de	

jongeren	zelf,	het	netwerk	en	de	grote	culturele	instanties.

•	 Een	vereenvoudigde	en	gestroomlijnde	subsidiestructuur	voor	cultuureducatie	zal	de	impact	van	

cultuurprogramma’s	op	jongeren	vergroten.

•	 Jongeren	in	de	stad	willen	dolgraag	een	bijdrage	leveren	aan	de	vormgeving	van	het	culturele	

leven	in	de	stad	en	moeten	worden	betrokken	bij	de	ontwikkeling	van	het	volgende	Kunstenplan.

Sociale en economische ontwikkelingen in Amsterdam

Voor	dit	rapport	is	gebruik	gemaakt	van	de	voornaamste	statistische	gegevens	en	monitorgegevens	

die	beschikbaar	zijn	over	de	ontwikkeling	van	de	stad.	De	conclusie	luidt	dat	de	stad	verandert	en	over	

het	algemeen	goede	maatschappelijke	en	economische	vooruitgang	boekt.	Bovendien	wijst	alles	erop	

dat	de	stad	blijft	veranderen.	Etnische	gemeenschappen	zullen	steeds	beter	presteren	in	het	onderwijs	

en	op	de	arbeidsmarkt	en	de	immigratie	naar	de	stad	zal	doorgaan.	Als	gevolg	daarvan	zullen	vaak	

hoog	opgeleide	en	gekwalificeerde	arbeidskrachten	met	hun	gezinnen	naar	Amsterdam	trekken.	Het	

centrum	zal	zich	uitbreiden,	waardoor	de	bevolkingssamenstelling	in	de	omringende	stadsdelen	zal	

veranderen.

Het	rapport	suggereert	dat	het	hoge	percentage	zowel	westerse	als	niet-westerse	immigranten	in	de	

stad,	in	combinatie	met	het	relatief	kleine	aandeel	oorspronkelijke	Amsterdammers,	een	essentiële	rol	

speelt	in	het	blijvende	succes	van	de	stad	als	een	tolerante,	open	gemeenschap.	

Aangezien	de	stad	waarschijnlijk	zal	blijven	veranderen,	moet	de	focus	van	nieuw	te	ontwikkelen	kaders	

op	deze	voortdurende	verandering	anticiperen	en	ervoor	zorgen	dat	positieve	veranderingen	worden	

bevorderd,	terwijl	strategieën	die	vooruitgang	belemmeren	moeten	worden	vermeden.

De creatieve sector

Voor	het	rapport	is	gekeken	naar	de	creatieve	sector	in	Amsterdam.	Hierover	wordt	geconcludeerd	

dat	deze	in	de	toekomst	een	belangrijk	aandeel	zal	leveren	aan	de	economie	van	de	stad.	Men	is	

het	er	echter	in	het	algemeen	over	eens	dat	de	beroepsbevolking	binnen	de	creatieve	sector	de	

bevolkingssamenstelling	van	de	stad	als	geheel	niet	weerspiegelt.	In	het	rapport	wordt	benadrukt	

dat	ouders	veel	invloed	hebben	op	de	keuzes	die	jongeren	maken	ten	aanzien	van	hun	professionele	

loopbaan.	Veel	ouders,	met	name	uit	niet-westerse	immigrantengezinnen,	hebben	geen	beeld	van	de	

creatieve	sector	en	weerhouden	hun	kinderen	ervan	daar	werk	in	te	zoeken. Er	wordt	ook	onderkend	

dat	het	gezinsinkomen	van	wezenlijke	invloed	kan	zijn	op	het	vermogen	van	sommige	gezinnen	om	

hun	kinderen	te	steunen	bij	een	opleiding	in	het	voortgezet	of	hoger	onderwijs,	wat	vrijwel	altijd	een	

voorwaarde	is	voor	het	vinden	van	werk	in	de	creatieve	sector.	
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The	report	makes	the	following	specific	recommendations	to	alleviate	these	problems:

•	 that	children	and	young	people	at	school	are	given	the	opportunity	to	experience	the	wider;	

creative	industries	as	part	of	the	programme	of	creative	and	cultural	encounters	they	enjoy	during	

their	school	years;

•	 that	the	City	considers	allowing	some	new	providers	from	the	youth	and	cultural	sector	to	develop	

schools	for	young	people	coming	out	of	VMBO/MBO	at	the	age	of	16	with	the	specific	aim	of	

improving	pathways	into	the	creative	industries.	This	should	build	on	and	strengthen	the	City’s	

current	apprenticeships	scheme;

•	 that	THNK	is	invited	to	play	a	role	in	helping	define	and	quality	assure	the	creation	of	such	schools;

•	 that	a	mechanism	is	created	to	encourage	workers	in	the	creative	and	cultural	industries	to	mentor	

young	people	in	Amsterdam	with	an	interest	in	careers	in	the	sector.	

Young people in Amsterdam

As	part	of	the	research,	workshops	were	held	with	groups	of	young	people	across	Amsterdam.	In	

total	60	young	people	aged	14-25	took	part	from	a	broad	range	of	cultural	backgrounds	including	

Turkish,	Moroccan,	Surinamese,	Ghanaian	and	young	people	of	indigenous	Dutch	ancestry.	The	report	

contrasts	the	findings	in	these	workshops	with	similar	workshops	held	in	the	UK	over	the	summer	of	

2010.	This	showed	young	people	in	Amsterdam:

•	 were	comfortable	moving	around	City;

•	 generally	felt	safe;

•	 felt	proud	to	be	Amsterdammers	and	felt	it	was	a	city	in	which	racism	was	not	tolerated;

•	 did	not	feel	connected	to	The	Netherlands	;

•	 did	not	see	themselves	represented	in	the	major	culture	institutions	of	the	City;

•	 wanted	to	be	more	involved	in	shaping	the	offer	and	participating	in	the	culture	of	the	City;

•	 felt	that	parents	were	the	key	to	instilling	a	long	term	sustainable	interest	in	the	arts	and	culture.

As	a	consequence	the	report	recommends:

•	 that	young	people,	particularly	teenagers,	are	given	a	more	active	role	in	the	shaping	of	the	

programmes	and	experience	of	cultural	institutions;

•	 that	cultural	programmes	aimed	at	children	under	the	age	of	12	should	seek	to	engage	their	

parents.

Cultural opportunities for children  
and young people in Amsterdam

The	report	considers	the	range	and	quality	of	cultural	programmes	on	offer	to	young	people.	It	

grouped	them	into	two	categories;	those	which	were	based	around	a	visit	to	a	theatre,	concert	hall	or	

museum	and	those	which	focussed	on	talent	development.

In	the	case	of	programmes	based	around	a	visit,	it	found	the	majority	of	the	work	to	be	thoughtful,	

well	planned,	imaginative,	professionally	produced	and	complying	with	international	standards	of	best	

practice.	The	report	concludes	that	the	opportunities	on	offer	are	more	responsive	to	young	people	

and	more	interactive	than	young	people	in	Amsterdam	realise.	The	focus	therefore	should	be	on	better	

communication	and	the	generation	of	demand	rather	than	increased	or	improved	supply.
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In	het	rapport	worden	de	volgende	specifieke	aanbevelingen	gedaan	om	deze	problemen	te	

verminderen:

•	 Kinderen	en	schoolgaande	jongeren	dienen	de	kans	te	krijgen	om	ervaring	op	te	doen	met	de	

creatieve	sector	in	de	breedste	zin	van	het	woord,	in	het	kader	van	een	programma	gericht	op	

creatieve	en	culturele	ontmoetingen	tijdens	de	schooljaren.

•	 De	gemeente	dient	te	overwegen	om	een	aantal	nieuwe	partijen	uit	de	jongerensector	en	de	

cultuursector	toe	te	staan	scholen	te	ontwikkelen	voor	jongeren	die	op	zestienjarige	leeftijd	uit	het	

vmbo/mbo	komen,	specifiek	gericht	op	het	vergroten	van	hun	kansen	binnen	de	creatieve	sector.	

Daarbij	moet	worden	voortgebouwd	op	het	huidige	stageprogramma	van	de	gemeente.

•	 THNK	wordt	gevraagd	om	dergelijke	scholen	mee	te	helpen	vormgeven	en	de	kwaliteit	van	deze	

nieuwe	scholen	te	garanderen.

•	 Er	moet	een	werkwijze	worden	ontwikkeld	om	mensen	uit	de	creatieve	en	culturele	sector	als	

mentor	te	laten	fungeren	voor	Amsterdamse	jongeren	die	een	carrière	in	deze	sector	ambiëren.	

Jongeren in Amsterdam

In	het	kader	van	het	onderzoek	zijn	er	workshops	georganiseerd	met	jongeren	uit	heel	Amsterdam.	In	

totaal	deden	60	jongeren	van	14-25	jaar	mee,	met	een	breed	scala	van	etnische	achtergronden,	zoals	

Turks,	Marokkaans,	Surinaams	en	Ghanees,	alsmede	jongeren	van	autochtone	afkomst.	De	bevindingen	

van	deze	workshops	zijn	gezet	tegenover	de	bevindingen	uit	workshops	die	in	de	zomer	van	2010	in	het	

Verenigd	Koninkrijk	zijn	georganiseerd.	Het	bleek	dat	jongeren	in	Amsterdam:

•	 zich	probleemloos	door	de	stad	verplaatsen;

•	 zich	meestal	veilig	voelen;

•	 er	trots	op	zijn	Amsterdammer	te	zijn	en	Amsterdam	beschouwen	als	een	stad	waar	racisme	niet	

wordt	getolereerd;

•	 zich	niet	verbonden	voelen	met	Nederland;	

•	 zichzelf	niet	vertegenwoordigd	voelen	door	de	grote	culturele	instellingen	in	de	stad;

•	 meer	betrokken	willen	worden	bij	het	aanbod	van,	en	de	deelname	aan	cultuuruitingen	in	de	stad;

•	 ouders	beschouwen	als	de	belangrijkste	factor	voor	het	ontwikkelen	van	een	blijvende	interesse	in	

kunst	en	cultuur.

Naar	aanleiding	daarvan	adviseert	het	rapport:

•	 om	jongeren,	met	name	tieners,	een	actievere	rol	te	geven	bij	de	invulling	van	programma’s	van	en	

hun	ervaringen	met	culturele	instellingen;

•	 om	bij	culturele	programma’s	gericht	op	kinderen	jonger	dan	12	jaar	ook	de	ouders	te	betrekken.

Culturele mogelijkheden voor kinderen en
jongeren in Amsterdam

In	het	rapport	worden	het	aanbod	en	de	kwaliteit	besproken	van	de	culturele	programma’s	die	

jongeren	krijgen	aangeboden.	Deze	zijn	onderverdeeld	in	twee	categorieën:	programma’s	met	

theater-,	concert-	of	museumbezoek	als	uitgangspunt	en	programma’s	gericht	op	de	ontwikkeling	van	

talent.

De	programma’s	gebaseerd	op	een	bezoek	aan	een	culturele	instelling	waren	in	de	meeste	gevallen	

goed	doordacht	en	georganiseerd,	fantasievol,	professioneel	verzorgd	en	in	overeenstemming	met	

internationale	‘best	practices’.	De	conclusie	wordt	getrokken	dat	het	aanbod	beter	is	afgestemd	op	
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As	a	consequence,	the	report	recommends:

•	 that	more	is	done	through	schools	to	ensure	that	parents	are	aware	of	and	appreciate	the	

opportunities	on	offer;

•	 young	people	are	more	involved	in	shaping	the	opportunities.

In	the	case	of	programmes	intended	to	develop	talent,	the	report	found	that	there	had	been	

considerable	progress	in	recent	years	in	developing	a	infrastructure	which	connected	young	people	

in	districts	across	Amsterdam	with	progression	routes	into	further	development	and	employment.	

However,	some	key	gaps	in	the	ladders	of	progression	available	to	talented	young	people	were	

identified.	As	a	consequence	the	report	recommends:

•	 That	the	significance	of	this	new	web	of	cultural	connections	lies	far	beyond	talent	progression.	It	

makes	possible	a	wide	range	of	inter-	cultural	and	inter-generational	discussions	and	makes	real	

the	promise	of	integration	because	they	lead	directly	to	improvements	in	educational	outcomes	

and	employment.		These	contribute	in	turn	to	the	continuing	ethos	of	tolerance	in	the	City.	People	

feel	more	accepting	of	others	if	they	can	see	that	they	have	their	own	chances	to	progress.	Without	

such	a	web	of	connections	serious	social	problems	could	develop.	As	a	result	the	report	strongly	

recommends	that	this	infrastructure	is	protected	in	the	next	funding	round	and	that	the	City	and	

the	Districts	come	together	to	agree	a	programme	of	joint	support.

•	 That	an	exercise	is	undertaken	which	builds	on	the	mapping	by	Ann	Demeester	early	in	2010,	and	

which	identifies	how	the		range	of	venues	and	activities	available	–	including	those	supported	by	

the	education,	youth	and	welfare	departments	–	are	funded	and	ensures	that	the	progression	

routes	for	developing	talent	are	clearly	identified	in	all	cases.

A strategy for cultural education

The	report	then	considers	the	funding	structure	that	supports	cultural	education.	It	looks	at	each	of	

the	main	instruments	of	financial	support.	The	recommendations	it	makes	are	all	achievable	within	the	

levels	of	funding	that	currently	exist	and	would	not	require	additional	funding.	It	concludes	that:

•	 A	simpler,	directly	managed	structure	be	established	for	the	delivery	of	cultural	learning	in	the	City.	

•	 Such	a	system	would	make	co-ordination	between	City	departments	more	effective.	The	range	of	

independently	funded	organisations	operating	in	cultural	learning	makes	it	difficult	for	the	Culture	

Department	to	represent	this	area	effectively	to	other	City	departments,	such	as	education,	welfare	

and	economic	affairs.	

•	 Such	a	system	should	play	a	bigger	role	in	delivering	the	key	educational	priorities	of	the	City	–	

including	the	improvement	of	literacy	and	numeracy.

•	 Responsibility	for	cultural	learning	should	however	remain	within	the	Culture	Department,	so	

that	the	focus	on	cultural	progression	remains	unimpaired.	At	the	same	time,	responsibility	for	

cultural	learning	should	include	the	need	to	improve	the	quality	of	educational	delivery	by	cultural	

organisations	and	this	should	be	a	key	responsibility	of	the	Culture	Department.

•	 This	approach	would	also	provide	better	value	for	money	for	the	City	and	would	run	no	risk	of	

compromising	issues	of	artistic	independence.

•	 In	addition,	it	would	provide	greater	transparency,	and	hence	great	responsibility.

•	 To	assist	with	the	streamlining	of	the	system	of	delivery,	the	AFK	funding	for	cultural	education,	the	

cultural	vouchers	funding	and	the	music	school	funding	should	be	merged	into	a	single	fund.

•	 To	support	the	delivery	of	cultural	learning,	there	should	be	a	single	network	of	specially	trained	

full	time	cultural	agents	who	would	replace	part	of	the	role	of	the	cultural	scouts,	the	MOCCA	

account	managers	and	other	brokers	employed	by	the	districts.	To	give	the	cultural	agents	

sufficient	capacity	to	work	effectively	with	schools,	15	full	time	posts	would	be	established	to	meet	

the	needs	of	the	whole	City.	They	would:
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jonge	mensen	en	interactiever	is	dan	de	Amsterdamse	jongeren	zich	realiseren.	Daarom	moet	de	

nadruk	worden	gelegd	op	betere	communicatie	en	het	scheppen	van	vraag	in	plaats	van	een	groter	of	

beter	aanbod.

Naar	aanleiding	daarvan	adviseert	het	rapport:

•	 om	meer	te	doen	via	scholen,	zodat	ouders	weten	wat	de	mogelijkheden	zijn	en	deze	op	waarde	

kunnen	schatten;	

•	 om	jongeren	meer	te	betrekken	bij	de	invulling	van	de	mogelijkheden.

Met	betrekking	tot	de	programma’s	gericht	op	talentontwikkeling	kwam	het	rapport	tot	de	slotsom	

dat	er	in	recente	jaren	aanzienlijke	vooruitgang	is	geboekt	in	de	ontwikkeling	van	een	infrastructuur	

waarmee	jongeren	uit	verschillende	delen	van	Amsterdam	in	een	traject	naar	verdere	ontwikkeling	

en	opname	in	het	arbeidsproces	worden	geplaatst.	Er	werden	echter	wel	hiaten	gesignaleerd	in	de	

trajecten	die	getalenteerde	jongeren	ter	beschikking	staan.	Naar	aanleiding	daarvan	adviseert	het	

rapport	het	volgende:

•	 Het	nieuwe	netwerk	van	culturele	verbindingen	moet	voor	veel	meer	worden	gebruikt	dan	alleen	

talentontwikkeling.	Daarmee	wordt	een	brede	discussie	tussen	culturen	en	generaties	mogelijk,	

en	doordat	er	direct	betere	onderwijsresultaten	en	arbeidsperspectieven	worden	gerealiseerd,	

wordt	daadwerkelijke	integratie	bewerkstelligd.	Dat	leidt	vervolgens	weer	tot	meer	tolerantie	in	

de	stad,	aangezien	mensen	anderen	sneller	zullen	accepteren	als	ze	zien	dat	zij	zelf	ook	kansen	

hebben.	Zonder	een	dergelijk	netwerk	zouden	er	ernstige	sociale	problemen	kunnen	ontstaan.	

Daarom	adviseert	het	rapport	met	klem	om	deze	infrastructuur	mee	te	nemen	in	de	volgende	

subsidieronde	en	een	gezamenlijk	programma	te	laten	opstellen	door	de	gemeente	en	de	

stadsdelen.

•	 Er	dient	een	onderzoek	plaats	te	vinden	dat	voortbouwt	op	de	inventarisatie	door	Ann	Demeester	

van	begin	2010.	Daarbij	wordt	in	kaart	gebracht	hoe	het	aanbod	van	locaties	en	activiteiten	

(inclusief	diegene	die	worden	gesteund	door	de	DMO,	afdeling	Jeugd	&	Onderwijs	en	de	Dienst	

Werk	en	Inkomen)	wordt	gesubsidieerd.	Dit	garandeert	dat	er	in	alle	gevallen	een	duidelijk	

doorstroomtraject	voor	talentontwikkeling	aanwezig	is.

Een strategie voor cultuureducatie

Vervolgens	kijkt	het	rapport	naar	de	subsidiestructuur	die	de	cultuureducatie	ondersteunt.	

De	belangrijkste	instrumenten	voor	financiële	ondersteuning	passeren	de	revue.	Alle	gedane	

aanbevelingen	zijn	te	realiseren	binnen	het	huidige	subsidieniveau,	en	vereisen	geen	aanvullend	

budget.	De	conclusies	luiden	als	volgt:	

•	 Er	moet	een	eenvoudigere	en	direct	geleide	structuur	worden	opgezet	voor	het	aanbieden	van	

cultuuronderwijs	in	de	stad.	

•	 Een	dergelijk	systeem	zou	de	coördinatie	tussen	de	gemeentelijke	diensten	effectiever	maken.	

Doordat	een	groot	aantal	onafhankelijk	gefinancierde	organisaties	actief	zijn	op	het	gebied	van	

cultuuronderwijs,	is	het	voor	de	DMO,	afdeling	Kunst	&	Cultuur	niet	eenvoudig	om	dit	vakgebied	

effectief	te	vertegenwoordigen	bij	andere	afdelingen	van	de	gemeente,	zoals	DMO,	afdeling	

Jeugd	en	Onderwijs,	de	Dienst	Werk	en	Inkomen,	Wonen	Zorg	en	Samenleven	en	Economische	

Zaken.	

•	 Een	dergelijk	systeem	zou	een	belangrijke	rol	moeten	spelen	bij	de	realisatie	van	de	voornaamste	

onderwijsprioriteiten	van	de	gemeente,	waaronder	het	bevorderen	van	de	lees-,	schrijf-	en	

rekenvaardigheid.

•	 De	verantwoordelijkheid	voor	cultuuronderwijs	moet	echter	blijven	berusten	bij	de	DMO,	afdeling	

Kunst	&	Cultuur,	zodat	de	nadruk	op	culturele	ontwikkeling	blijft	liggen.	Tegelijkertijd	moet	de	
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•	 work	closely	with	the	cultural	co-ordinators	in	each	school	building	their	capacity	and	

developing	their	understanding	of	the	cultural	sector;

•	 have	a	key	role	to	play	in	ensuring	funds	within	schools	were	directed	towards	children	and	

young	people	who	would	benefit	the	most;

•	 require	specialised	training;

•	 be	supervised	jointly	by	the	City	and	the	Districts;

•	 encourage	schools	to	consider	the	wider	creative	industries	as	a	source	of	cultural	

opportunities	for	young	people;

•	 work	closely	with	creative	and	cultural	organisations	and	artists	in	the	City	to	help	them	to	

better	understand	the	needs	of	school,	and	where	necessary	to	improve	the	quality	and	focus	

of	the	work	they	offer	schools.	

•	 There	should	be	a	much	greater	focus	in	the	programmes	being	devised	for	schools	on	developing	

the	capacity	of	all	teachers	to	integrate	arts	and	culture	into	their	teaching.

•	 There	is	a	need	to	establish	a	single	database	to	show	how	schools	use	their	subsidy.	This	would	

be	made	much	easier	if	the	existing	web	based	funding	system	used	for	the	cultural	vouchers	were	

used	for	the	newly	merged	funds.

•	 That	the	focus	of	the	Consensus	funding	be	changed	to	enable	groups	within	the	community	to	

take	responsibility	for	arranging	visits	to	the	cultural	venues,	rather	than	continue	to	deliver	this	

programme	through	schools.

Quality

The	report	uses	international	research	to	identify	the	factors	that	contribute	to	excellence	in	cultural	

education	and	the	impacts	that	should	be	measured.

It	advises	against	the	establishment	of	kite	(quality)	marks	and	recommends	that	a	better	understanding	

of	the	factors	which	are	present	and	the	impacts	that	are	relevant	are	used	in	the	training	of	those	

involved	in	cultural	education.	It	argues	that	the	quality	of	a	cultural	learning	programme	lies	in	the	

impact	it	has	on	the	children	and	young	people,	and	that	the	most	effective	programmes	begin	are	the	

most	appropriate.	A	universal	kite	mark	would	imply	that	a	particular	cultural	organisation	would	always	

be	appropriate,	which	would	be	manifestly	untrue.
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verantwoordelijkheid	voor	cultuuronderwijs	worden	uitgebreid	vanuit	de	noodzaak	om	de	kwaliteit	

van	de	educatie	door	culturele	organisaties	te	verbeteren.	Dit	zou	een	kerntaak	voor	de	DMO,	

afdeling	Kunst	&	Cultuur,	moeten	worden.

•	 Deze	benadering	zou	ook	in	financieel	opzicht	rendabeler	zijn	voor	de	gemeente,	zonder	het	risico	

te	lopen	dat	de	artistieke	onafhankelijkheid	in	gevaar	komt.

•	 Daarnaast	zou	deze	benadering	leiden	tot	meer	transparantie	en	dus	ook	tot	meer	

verantwoordelijkheid.

•	 Ter	ondersteuning	van	de	stroomlijning	van	het	systeem	moeten	de	AFK-subsidies	voor	

cultuureducatie,	de	subsidie	voor	cultuurvouchers	en	de	subsidieverstrekking	aan	muziekscholen	in	

één	fonds	worden	ondergebracht.

•	 Ter	ondersteuning	van	cultuuronderwijs	zou	er	één	netwerk	moeten	komen	van	speciaal	opgeleide	

fulltime	cultuurverbinders,	die	een	deel	van	de	taken	overnemen	van	de	cultuurscouts	van	het	AFK,	

de	accountmanagers	van	Mocca	en	andere	tussenpersonen	in	dienst	van	de	stadsdelen.	Om	de	

cultuurverbinders	te	voorzien	van	voldoende	capaciteit	om	scholen	effectief	te	kunnen	bedienen,	

moeten	er	15	fulltime	aanstellingen	worden	gecreëerd	om	aan	de	behoeften	van	de	stad	als	

geheel	te	voldoen.	Deze	personen	moeten:

•	 nauw	samenwerken	met	de	cultuurcoördinatoren	van	scholen,	waarbij	deze	hun	capaciteiten	

vergroten	en	hun	inzicht	in	de	cultuursector	verdiepen;	

•	 een	sleutelrol	spelen	om	te	garanderen	dat	subsidies	binnen	scholen	worden	besteed	aan	de	

kinderen	en	jongeren	die	daar	het	meeste	van	profiteren;

•	 een	speciale	training	hiervoor	doorlopen;	

•	 onder	supervisie	staan	van	de	gemeente	en	de	stadsdelen	samen;	

•	 scholen	stimuleren	om	de	creatieve	sector	in	de	breedste	zin	van	het	woord	te	gaan	

beschouwen	als	voedingsbodem	voor	culturele	kansen	voor	jongeren;	

•	 nauw	samenwerken	met	creatieve	en	culturele	instellingen	en	kunstenaars	in	de	stad	om	deze	

meer	inzicht	te	verschaffen	in	de	behoeften	van	scholen,	en	indien	mogelijk	de	kwaliteit	en	

doelgerichtheid	van	het	werk	dat	zij	scholen	aanbieden	te	verbeteren.	

•	 In	de	voor	scholen	ontwikkelde	programma’s	moet	veel	meer	nadruk	worden	gelegd	op	het	

ontwikkelen	van	het	vermogen	van	alle	leerkrachten	om	kunst	en	cultuur	in	hun	lessen	te	

integreren.

•	 Er	is	behoefte	aan	één	centrale	database	waarin	wordt	bijgehouden	hoe	scholen	hun	subsidies	

besteden.	Dat	zou	aanzienlijk	eenvoudiger	worden	als	het	bestaande	webgeoriënteerde	

subsidiesysteem	voor	cultuurvouchers	werd	gebruikt	voor	de	samengevoegde	fondsen.

•	 De	focus	van	de	Consensusvoorziening	moet	zo	veranderen	dat	groepen	binnen	een	

gemeenschap	de	verantwoordelijkheid	op	zich	kunnen	nemen	voor	bezoek	aan	culturele	

instellingen,	in	plaats	van	een	dergelijk	programma	via	de	scholen	aan	te	bieden.

Kwaliteit

Het	rapport	maakt	gebruik	van	de	bevindingen	van	internationaal	onderzoek	om	te	bepalen	welke	

factoren	een	bijdrage	leveren	aan	hoogwaardige	cultuureducatie	en	welke	resultaten	moeten	worden	

gemeten.

Het	gebruik	van	kwaliteitskeurmerken	wordt	afgeraden;	aanbevolen	wordt	om	het	groeiende	inzicht	

in	de	aanwezige	factoren	en	relevante	resultaten	te	benutten	voor	het	opleiden	van	mensen	die	bij	

cultuureducatie	betrokken	zijn.	Er	wordt	betoogd	dat	de	kwaliteit	van	een	cultuureducatieprogramma	

is	af	te	meten	aan	de	resultaten	die	dit	voor	kinderen	en	jongeren	oplevert,	en	dat	de	programma’s	

die	het	meest	effectief	zijn,	het	meest	geschikt	zijn.	Een	universeel	keurmerk	zou	impliceren	dat	een	

bepaalde	culturele	instelling	in	alle	gevallen	geschikt	is,	wat	pertinent	niet	juist	is.	
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1 Introduction

In	September	2010,	the	City	of	Amsterdam	appointed	two	Arts	Advisers.	This	is	the	report	of	one	of	the	

advisers.

In	our	report,	we	were	asked	to	consider	how	the	rich	cultural	infrastructure	of	the	City	could	better	

connect	with	young	people	in	the	City	particularly	those	from	more	socially	and	economically	deprived	

backgrounds	irrespective	of	their	ethnic	background.		There	is	a	clear	difference	between	the	audience	

for	the	arts	that	receive	the	majority	of	the	public	subsidy	and	the	profile	of	young	people	in	the	City,	

over	60%	of	whom	are	from	non	Dutch	white	ancestry.	While	the	City’s	cultural	infrastructure	is	a	

major	driver	of	its	economic	strategy	generating	huge	revenues	from	tourism	and	inward	investment	

there	is	concern	that	in	the	long	term	a	failure	to	engage	the	young	people	in	the	city	could	be	to	the	

disadvantage	of	both.

There	is	also	concern	that	the	creative	industries,	which	constitute	a	growing	and	successful	part	of	

the	City’s	economic	ecology,	are	no	more	successful	in	engaging	and	reflecting	the	full	profile	of	the	

City’s	population	than	the	cultural	institutions	in	the	City.	The	creative	industries	are	expected	to	grow	

rapidly	over	the	next	few	years,	providing	significant	growth	in	employment.	We	were	asked	to	assess	

the	effectiveness	of	the	talent	pathways	that	exist	within	the	City	to	ensure	that	all	of	Amsterdam’s	

population	has	a	reasonable	opportunity	to	access	these	new	employment	opportunities.

It	is	hoped	that	Education	can	make	a	significant	improvement	to	the	way	in	which	children	and	young	

people	access,	participate	in	and	consume	culture,	and	in	how	they	are	prepared	for	employment	in	

the	creative	and	cultural	industries.	Hence	we	agreed	to	look	at	the	opportunities	that	are	currently	

being	provided	within	formal	education	and	the	extent	to	which	they	are	contributing	to	making	

improvements.	

However,	school	is	only	one	factor	in	the	development	of	children	and	young	people.	So	we	decided	

we	needed	to	take	a	wide	perspective	so	that	we	better	understood	the	broad	social	context	within	

which	children	and	young	people	within	the	City	are	growing	up.	

Our	investigation	therefore	began	by	trying	to	understand	the	trajectory	of	social	and	economic	

change	within	the	city.	This	would	help	identify	the	barriers	that	exist	which,	if	successfully	reduced,	

would	improve	the	integration	of	the	City’s	population	in	the	economic	and	cultural	life	of	the	City	as	

a	whole.	We	are	particularly	grateful	to	O&S	and	Professor	Jan	Rath	who	helped	us	understand	the	

changes	taking	place	and	the	statistical	evidence	that	supports	this	analysis.



19

1 Inleiding

In	september	2010	heeft	de	gemeente	Amsterdam	twee	kunstschouwen	aangesteld.	Dit	is	het	rapport	

van	een	van	hen.

Voor	dit	rapport	is	ons	gevraagd	na	te	gaan	hoe	de	rijke	culturele	infrastructuur	van	de	stad	meer	

aansluiting	kan	vinden	bij	de	jongeren	in	de	stad,	met	name	jongeren	uit	een	lager	sociaaleconomisch	

milieu,	ongeacht	hun	etnische	achtergrond.	Er	is	een	duidelijk	verschil	tussen	de	doelgroep	van	kunst	

die	het	grootste	deel	van	de	overheidssubsidie	ontvangt	en	het	profiel	van	de	jongeren	in	de	stad,	

van	wie	ruim	60%	van	niet-westerse	afkomst	is.	Hoewel	de	culturele	infrastructuur	van	Amsterdam	

een	belangrijke	stuwende	kracht	vormt	achter	de	economische	strategie	van	de	stad	(waarbij	hoge	

inkomsten	worden	gegenereerd	door	het	toerisme	en	investeringen	in	de	stad),	wordt	gevreesd	dat	als	

jongeren	in	de	stad	daar	niet	bij	worden	betrokken,	dat	op	termijn	voor	beide	nadelige	gevolgen	kan	

hebben.

Een	andere	bron	van	zorg	is	het	feit	dat	de	creatieve	sector,	die	een	groeiend	en	succesvol	onderdeel	

van	het	economische	ecosysteem	van	de	stad	vormt,	al	even	weinig	succes	heeft	met	het	betrekken	

en	weerspiegelen	van	de	gehele	bevolking	van	Amsterdam,	als	de	culturele	instellingen	in	de	stad.	

De	creatieve	sector	zal	naar	verwachting	de	komende	jaren	sterk	groeien	en	een	aanzienlijke	bijdrage	

leveren	aan	de	werkgelegenheid.	Ons	is	gevraagd	de	effectiviteit	te	beoordelen	van	de	trajecten	voor	

getalenteerde	jongeren	binnen	de	stad,	om	te	garanderen	dat	de	gehele	Amsterdamse	bevolking	

toegang	zal	hebben	tot	deze	nieuwe	banen.

Onderwijs	kan	hopelijk	een	wezenlijke	bijdrage	leveren	aan	de	manier	waarop	kinderen	en	jongeren	

cultuur	opzoeken,	daaraan	deelnemen	en	deze	consumeren,	en	aan	de	wijze	waarop	zij	worden	

voorbereid	op	een	baan	in	de	creatieve	of	culturele	sector.	Daarom	hebben	we	ook	gekeken	naar	de	

mogelijkheden	die	momenteel	binnen	het	formele	onderwijs	worden	aangeboden	en	de	mate	waarin	

deze	bijdragen	aan	verbetering.	

Naast	school	spelen	er	echter	nog	veel	meer	factoren	mee	bij	de	ontwikkeling	van	kinderen	en	

jongeren.	Daarom	hebben	we	voor	een	brede	invalshoek	gekozen,	om	zo	meer	inzicht	te	verwerven	in	

het	brede	maatschappelijke	kader	waarbinnen	kinderen	en	jongeren	in	de	stad	opgroeien.	

We	zijn	het	onderzoek	dan	ook	begonnen	met	een	analyse	om	inzicht	te	krijgen	in	de	sociale	en	

economische	veranderingen	in	de	stad.	Aan	de	hand	daarvan	hebben	we	de	obstakels	in	kaart	

gebracht	die	moeten	worden	weggenomen	om	de	betrokkenheid	van	de	gehele	bevolking	van	de	

stad	bij	het	economische	en	culturele	leven	te	kunnen	vergroten.	Wij	zijn	met	name	dank	verschuldigd	

aan	O&S	en	professor	Jan	Rath,	die	ons	hebben	geholpen	met	het	verwerven	van	inzicht	in	de	

veranderingen	die	momenteel	gaande	zijn	en	in	het	statistische	bewijs	dat	onze	analyse	ondersteunt.
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2 Amsterdam is changing

Amsterdam	is	changing.	This	apparently	simplistic	statement	is	intended	to	challenge	a	quite	different	

and	prevalent	view	–	that	Amsterdam	has	changed.	The	difference	is	of	great	importance.	There	

is	a	tendency	among	those	who	hold	the	latter	view	to	see	Amsterdam	as	being	in	a	new	settled	

state,	the	result	of	a	fundamental	but	permanent	change	in	its	economic	base	and	the	composition	

of	its	population.	In	this	view,	the	new	communities	are	poorly	educated,	have	severe	social	and	

economic	challenges	and	live	siloed	existences,	resistant	to	integration	and	social	emancipation.	As	

a	consequence,	they	are	poorly	positioned	to	participate	in	the	City’s	future	cultural	and	economic	

life	laying	the	foundations	for	long	term	social	problems.	But	in	reality,	this	view	is	wrong	in	two	ways.	

Firstly,	the	evidence	does	not	support	this	view.	Where	it	had	some	legitimacy	it	is	rapdily	becoming	

out	of	date.	Secondly,	it	fails	to	recognise	that	no	such	stable	state	can	exist.	The	City	will	continue	

to	change	rapidly	over	the	next	few	decades.	The	challenge	is	to	develop	strategies	which	remain	

effective	within	a	changing	environment,	anticipate	the	new	challenges	which	will	arise,	and	which	

encourage	positive	change	rather	than	stifle	progress.

The	projected	growth	in	employment	opportunities	in	the	Creative	industries	will	only	be	of	benefit	

to	the	City’s	population	if	they	are	able	to	meet	the	high	educational	levels	required	for	entry	into	

this	sector.	The	more	negative	view	of	the	city’s	population	will	point	to	the	educational	levels	of	

the	different	immigrant	groups	as	being	a	barrier.	So	for	instance	Figure	1	shows	the	relatively	low	

percentage	of	Moroccan	and	Turkish	population	achieving	HBO/WO	qualifications:
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2 Amsterdam verandert

Amsterdam	verandert.	Die	bedrieglijk	eenvoudige	uitspraak	is	in	feite	een	aanval	op	een	heel	andere,	

veel	gehoorde	mening,	namelijk	dat	Amsterdam	is	veranderd.	Dat	is	een	belangrijk	verschil.	Mensen	

die	de	laatste	mening	zijn	toegedaan,	beschouwen	Amsterdam	vaak	als	een	stad	die	als	gevolg	van	

fundamentele	veranderingen	in	de	economische	basis	en	bevolkingssamenstelling	in	een	nieuwe	

situatie	van	blijvende	aard	is	terechtgekomen.	Volgens	deze	redenering	zijn	de	nieuwe	burgers	slecht	

opgeleid,	leveren	ze	ernstige	sociale	en	economische	problemen	op	en	leven	ze	afgezonderd	van	de	

rest,	met	een	afwijzende	houding	tegenover	integratie	en	inburgering.	Als	gevolg	daarvan	bevinden	ze	

zich	in	een	slechte	uitgangspositie	om	deel	te	nemen	aan	het	toekomstige	culturele	en	economische	

leven	in	de	stad.	Daarmee	wordt	de	basis	gelegd	voor	blijvende	maatschappelijke	problemen.	Deze	

visie	sluit	echter	niet	aan	bij	de	werkelijkheid.	In	de	eerste	plaats	is	er	geen	bewijs	voor,	en	waar	zij	

voorheen	nog	enigszins	acceptabel	was,	wordt	zij	nu	door	de	feiten	ingehaald.	Ten	tweede	wordt	

voorbijgegaan	aan	het	feit	dat	geen	enkele	toestand	ooit	permanent	is.	De	stad	zal	de	komende	

decennia	snel	blijven	veranderen.	De	grote	uitdaging	is	om	strategieën	te	ontwikkelen	die	ook	bij	

verandering	effectief	blijven;	te	anticiperen	op	toekomstige	vraagstukken	en	positieve	verandering	te	

stimuleren	in	plaats	van	de	vooruitgang	tegen	te	houden.

De	voorspelde	groei	van	de	werkgelegenheid	in	de	creatieve	sector	zal	alleen	vruchten	afwerpen	

voor	de	inwoners	van	de	stad	als	ze	hoog	genoeg	zijn	opgeleid	om	voor	een	baan	in	deze	sector	in	

aanmerking	te	komen.	Een	negatieve	visie	op	de	stedelijke	bevolking	zal	het	opleidingsniveau	van	de	

verschillende	migrantengemeenschappen	als	een	belemmering	zien.	Zo	blijkt	bijvoorbeeld	uit	figuur	1	

dat	een	relatief	laag	percentage	Marokkanen	en	Turken	een	hbo-	of	wo-opleiding	voltooit.
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Figure 1  Education level by ethnic background and gender, ages 25-64,    

  2009 (percentage) Source: Diversiteits- en Integratiemonitor 2009, O+S
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It	also	shows	that	the	typical	level	of	education	for	women	is	lower	than	that	of	men.	

However,	the	trajectory	of	educational	achievement	is	much	clearer	when	you	distinguish	between	

first	and	second	generation	immigrant	communities.	In	Figure	2	below,	you	can	see	that	second	

generation	immigrants	have	already	halved	the	difference	in	educational	achievement	between	that	

of	their	parents	and	western	Europeans	in	the	city.	This	is	a	rapid	rate	of	change	and	suggests	that	the	

educational	divide	will	reduce	quickly	as	second	and	third	generation	children	improve	their	academic	

attainment.
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Figuur 1 Opleidingsniveau naar herkomstgroep en geslacht, 25-64 jarigen, 2009  

  (procenten). Bron: Diversiteits- en Integratiemonitor 2009, O+S
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Hier	blijkt	ook	uit	dat	het	gemiddelde	opleidingsniveau	van	vrouwen	lager	ligt	dan	dat	van	mannen.	

We	krijgen	echter	een	veel	helderder	beeld	van	het	opleidingstraject	als	we	onderscheid	maken	tussen	

de	eerste	en	de	tweede	generatie	immigranten.	Uit	figuur	2	hieronder	blijkt	duidelijk	dat	de	tweede	

generatie	immigranten	het	verschil	tussen	het	opleidingsniveau	van	hun	ouders	en	dat	van	West-

Europeanen	in	de	stad	reeds	voor	de	helft	heeft	overbrugd.	Dat	is	een	snelle	ontwikkeling,	die	erop	

wijst	dat	het	verschil	in	opleidingsniveau	snel	kleiner	zal	worden	naarmate	kinderen	van	de	tweede	en	

derde	generatie	beter	gaan	presteren	in	het	onderwijs.
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Figure 2 Education level of labor force in Amsterdam by ethnic background and gender, 

  25-64 years old, 2009 (percentage). Source: Diversiteits- en Integratiemonitor 

  2009, O+S

But	there	is	another	significant	change	taking	place	in	Amsterdam’s	population.	The	size	of	the	City’s	

western	population	is	increasing	rapidly	as	a	result	of	migration	from	elsewhere	in	The	Netherlands	

and	other	western	nations.	These	new	immigrants	are	highly	educated	with	strong	employment	skills	

helping	to	drive	the	growth	in	Amsterdam’s	creative	and	cultural	industries.	They	are	attracted	to	the	

city	by	its	creative	and	cultural	profile,	its	convenience	–	particularly	ease	of	travel	via	Schiphol	–	the	

quality	of	life	and	the	architecture.	In	addition,	the	buildings	in	the	city	centre	are	ideally	suited	to	small	

micro	businesses	of	the	kind	that	characterise	employment	in	the	creative	industries.	

These	changes	in	the	City	are	having	two	effects.	Firstly,	as	the	City’s	economy	grows	and	the	inward	

migration	increase,	the	size	of	the	city	centre	is	increasing,	most	notably	in	the	way	in	which	it	has	

started	to	incorporate	the	banks	of	the	river	in	North	Amsterdam.	This	is	pushing	up	property	prices	

and	displacing	many	young	professionals	who	are	now	seeking	accommodation	elsewhere	in	the	city.	

At	the	same	time	the	population	mix	elsewhere	in	the	city	is	beginning	to	change	as	more	affluent	

immigrants	begin	to	move	out	of	the	city.	This	is	currently	most	notable	in	the	Surinamese	population.	

However,	as	they	have	been	in	Amsterdam	the	longest	it	is	safe	to	assume	that	the	other	communities	

will	eventually	follow	their	lead.	The	high	proportion	of	rented	housing	in	the	City	makes	such	change	

much	faster	than	would	be	typical	in	other	cities.	Without	the	burden	of	having	to	sell	property	

residents	can	move	from	one	place	to	another	with	much	greater	ease.	

The	likely	result	of	this	change	in	the	City’s	demographics	is	illustrated	in	Figure	3.
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Figuur 2 Opleidingsniveau beroepsbevolking Amsterdam naar herkomst en generatie,  

  25-64 jarigen, 2009 (procenten). Bron: Diversiteits- en Integratiemonitor  

  2009, O+S

Maar	er	is	nog	een	belangrijke	verschuiving	gaande	in	de	bevolking	van	Amsterdam:	de	westerse	

bevolking	van	de	stad	neemt	snel	toe	als	gevolg	van	migratie	uit	de	rest	van	Nederland	en	andere	

westerse	landen.	Doordat	deze	nieuwe	immigranten	hoog	opgeleid	en	gekwalificeerd	zijn,	zullen	zij	

een	positieve	bijdrage	leveren	aan	de	groei	van	de	creatieve	en	culturele	sector	in	Amsterdam.	Ze	

worden	aangetrokken	door	het	creatieve	en	culturele	profiel	van	de	stad,	de	goede	ligging	ervan	(met	

name	de	reismogelijkheden	die	Schiphol	biedt),	de	levenskwaliteit	en	de	architectuur.	Daarnaast	zijn	

de	gebouwen	in	het	centrum	ideaal	voor	kleine	bedrijven	van	het	type	dat	werkgelegenheid	in	de	

creatieve	sector	creëert.	

Deze	stedelijke	veranderingen	hebben	twee	gevolgen.	In	de	eerste	plaats	groeit	het	centrum	

mee	met	de	groei	van	de	economie	van	de	stad	en	de	stijgende	inkomende	migratie.	Het	beste	

voorbeeld	daarvan	is	het	toenemende	gebruik	van	de	IJ-oever	in	Amsterdam	Noord.	Daardoor	

stijgen	de	grondprijzen	en	moeten	veel	jonge	werkenden	op	zoek	naar	woonruimte	elders	in	de	stad.	

Tegelijkertijd	verandert	de	bevolkingssamenstelling	in	de	rest	van	de	stad	doordat	meer	welvarende	

immigranten	de	stad	verlaten.	Dat	is	momenteel	het	duidelijkst	zichtbaar	binnen	de	Surinaamse	

gemeenschap.	Aangezien	deze	het	langst	in	Amsterdam	verblijft,	is	het	een	veilige	aanname	dat	de	

andere	gemeenschappen	dit	voorbeeld	te	zijner	tijd	zullen	volgen.	Vanwege	het	hoge	percentage	

huurwoningen	in	Amsterdam	voltrekt	deze	ontwikkeling	zich	een	stuk	sneller	dan	in	andere	steden	het	

geval	zou	zijn.	Doordat	bewoners	hun	huis	niet	hoeven	te	verkopen,	kunnen	ze	veel	makkelijker	van	de	

ene	plaats	naar	de	andere	verhuizen.	

Het	meest	waarschijnlijke	resultaat	van	deze	demografische	verschuivingen	binnen	de	stad	is	

weergegeven	in	figuur	3.
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Figure 3 Ethnic background, 2009 and prognosis 2030. Source: O+S.
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This	shows	a	projected	decline	in	the	Surinamese	population,	fairly	small	increases	in	the	Moroccan	and	

Turkish	communities,	but	big	increases	in	other	non-western	and	western	immigration	into	the	City.	In	

the	meantime,	the	indigenous	Amsterdam	white	population	continues	to	decline	as	a	percentage	of	the	

whole.

This	increase	in	the	European	population	and	its	expansion	into	areas	of	the	city	previously	populated	

by	non-white	communities	is	therefore	likely	to	continue,	and	its	effect	is	already	being	felt.	We	spoke	

to	one	head	teacher	who	had	taken	over	a	school	some	years	ago	which	had	been	formed	out	of	the	

merger	of	two	‘black’	schools.	Such	had	been	the	increase	in	white	children	in	this	school,	that	they	now	

constituted	the	overwhelming	majority	of	the	school’s	population	to	the	extent	that	the	school	staff	

were	now	actively	recruiting	in	the	Moroccan	and	Turkish	community	to	try	and	retain	some	balance	in	

the	school’s	ethnic	mix.	

The	small	size	of	the	indigenous	white	Amsterdam	population,	those	descended	from	grand	parents	

and	great	grand	parents	who	were	born	in	Amsterdam,	is	a	fairly	unique	aspect	of	the	City.	It	is	now	

estimated	that	indigenous	Amsterdammers	account	for	only	around	25%	of	the	population,	all	the	

others	being	migrants	to	the	City.	The	city’s	personality	as	a	city	of	immigrants	undoubtedly	contributes	

to	the	spirit	of	tolerance	which	continues	to	characterise	Amsterdam.	Where	the	vast	majority	of	

the	population	are	immigrants	it	is	much	more	likely	that	there	will	be	mutual	understanding	and	

respect.	This	distinguishes	Amsterdam	from	some	of	the	European	cities	with	the	deepest	racial	

divides.	Marseille	for	instance	is	characterised	by	a	majority,	indigenous,	white	Marseillaise	population,	

confronted	by	a	minority	non-white	non	European	population.	It	is	in	these	environments	that	

intolerance	breeds	and	accounts	for	the	success	of	the	French	far	right	political	parties	in	the	city.	This	

is	not	true	of	Amsterdam,	and	is	one	of	the	City’s	assets.

However,	the	continuing	exodus	of	the	more	affluent	immigrants	from	the	City	will	generate	new	

problems.		Those	who	will	leave	the	city	will	be	those	with	the	education,	skills,	affluence	and	

motivation	to	move	on.	Those	who	remain	will	be	those	without	the	education,	skills	and	motivation.	
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Figuur 3 Herkomstgroepen in 2009 en prognose voor 2030

  Bron: O+S
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Er	wordt	een	afname	voorspeld	van	de	Surinaamse	bevolking	en	een	vrij	kleine	groei	van	de	

Marokkaanse	en	Turkse	gemeenschappen,	maar	een	forse	toename	van	de	overige	niet-westerse	en	

westerse	immigratie	naar	de	stad.	Intussen	blijft	als	gevolg	hiervan	het	percentage	oorspronkelijke	

autochtone	inwoners	van	Amsterdam,	als	percentage	van	het	geheel,	dalen.

Deze	aanwas	aan	Europese	inwoners	en	de	verspreiding	daarvan	over	gebieden	binnen	de	stad	

die	voorheen	door	niet-westerse	gemeenschappen	werden	bewoond	zal	daarom	naar	verwachting	

doorzetten.	De	gevolgen	ervan	zijn	reeds	merkbaar.	We	hebben	gesproken	met	een	schoolhoofd	dat	

enkele	jaren	geleden	de	leiding	heeft	overgenomen	over	een	school	die	is	ontstaan	door	de	fusie	van	

twee	zwarte	scholen.	Het	aantal	blanke	leerlingen	op	deze	school	nam	vervolgens	zo	snel	toe	dat	deze	

groep	uitgroeide	tot	verreweg	de	grootste	leerlingengroep	binnen	de	school.	De	medewerkers	van	

de	school	zijn	daarom	actief	gaan	werven	binnen	de	Marokkaanse	en	Turkse	gemeenschappen	om	de	

etnische	samenstelling	van	de	schoolpopulatie	meer	in	evenwicht	te	brengen.	

De	geringe	omvang	van	de	oorspronkelijke	bevolking	die	afstamt	van	in	Amsterdam	geboren	

grootouders	en	overgrootouders	is	een	vrij	uniek	aspect	van	deze	stad.	Naar	schatting	vormen	

de	oorspronkelijke	Amsterdammers	momenteel	slechts	25%	van	de	bevolking;	de	rest	bestaat	

uit	migranten	die	naar	de	stad	getrokken	zijn.	Het	imago	van	de	stad	als	immigrantenstad	draagt	

ongetwijfeld	bij	tot	de	tolerante	houding	die	Amsterdam	blijft	kenmerken:	als	de	overgrote	

meerderheid	van	de	bevolking	uit	immigranten	bestaat,	is	het	veel	waarschijnlijker	dat	er	sprake	is	van	

wederzijds	begrip	en	respect.	Daarmee	onderscheidt	Amsterdam	zich	van	diverse	andere	Europese	

steden	met	grote	etnische	verschillen.	Zo	behoort	bijvoorbeeld	in	Marseille	de	meerderheid	van	de	

inwoners	tot	de	oorspronkelijke	westerse	bevolking	van	die	stad,	tegenover	een	minderheid	van	niet-

westerse,	niet-Europese	inwoners.	In	dergelijke	omgevingen	loopt	de	intolerantie	al	snel	hoog	op,	wat	

een	van	de	verklaringen	is	voor	het	succes	van	de	extreemrechtse	politieke	partijen	in	deze	stad.	Voor	

Amsterdam	geldt	dat	niet,	en	dat	is	zeker	een	van	de	sterkste	punten	van	de	stad.
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This	is	likely	to	result	in	the	development	of	a	hard	core	of	highly	deprived	individuals	and	families.	

This	is	very	evident	in	England,	where	some	of	the	most	intractable	social	problems	are	to	be	found	

in	the	remnants	of	the	post	industrial	communities	away	from	London.	Here,	those	in	the	population	

with	the	drive	and	ability	have	migrated	away	to	pursue	new	employment	and	new	lives.	Those	without	

remain	stuck.	This	creates	whole	communities	in	which	you	find	three	generations	of	unemployment	

and	children	with	no	motivation	and	aspiration	following	their	parents	into	unemployment	and	social	

dependency.	So	while	the	projection	for	Amsterdam	suggests	one	which	combines	skilled	immigration	

into	the	City	with	a	strengthening	economic	base,	the	resulting	wider	distribution	of	the	economic	

benefit	across	the	City	will	retain	pockets	of	extreme	hardship	and	isolation.	The	stark	contrast	between	

these	two	worlds	has,	in	other	cities,	sometimes	proved	explosive.

It	is	worth	reflecting	briefly	on	the	indicators	of	social	progress	that	the	City	should	have	regard	to	in	

evaluating	its	development.	Education	is	the	key	to	social	progress.	The	aspiration	for	the	City	should	

be	to	ensure	that	the	spread	of	educational	achievement	is	not	biased	by	ethnic	background.	There	

are	clear	signs	that	progress	is	being	made	in	this	regard.	It	should	be	noted	however	that	many	

commentators,	particularly	in	the	Dutch	media,	are	reluctant	to	recognise	the	progress.	Some	of	these	

commentators	go	on	to	argue	that	some	immigrant	communities	are	resistant	to	education.	We	saw	no	

evidence	to	support	this.	One	young	Moroccan	entrepreneur	told	us	of	his	upbringing	in	Amsterdam	

in	what	he	described	‘as	a	typical	Moroccan	family	in	a	typical	Moroccan	community’	in	the	City.	While	

both	his	parents	remained	largely	illiterate,	their	overriding	aspiration	for	him	was	that	he	would	have	

a	good	education.		This,	he	said,	was	true	of	all	the	Moroccan	families	he	grew	up	with.	We	also	had	

reported	to	us	concern	about	the	reluctance	of	some	Muslim	families	to	allow	for	the	education	of	

their	daughters.	While	there	will	undoubtedly	be	examples	of	this,	these	are	clearly	in	the	minority	and	

do	not	reflect	the	general	progress	that	Muslim	girls	are	making	in	education.	This	may	partly	reflect	

the	fact	that,	compared	with	many	British	cities,	the	Imam	and	the	Mosque	have	far	less	influence	in	

Amsterdam.

However,	there	are	other	indicators	which	are	more	misleading.	The	rate	of	ethnic	inter-marriage	

remains	low.	But	as	the	size	of	the	individual	communities	has	grown,	it	is	now	far	more	likely	that	

an	individual	will	find	an	appropriate	partner	from	within	their	own	community.	This	does	not	in	

itself	reveal	much	about	the	level	of	integration	and	social	progress	being	made.	This	is	also	true	of	

participation	rates	in	certain	cultural	activities.	While	classical	concert	audiences	remain	largely	white,	

the	true	drivers	of	classical	music	appreciation	are	age	and	class	and	not	ethnicity.	Interest	in	western	

classical	music	appears	to	be	no	lower	among	the	Moroccan	and	Turkish	communities	for	instance	than	

the	white	working	class	communities	in	North	Amsterdam.

But	the	other	big	indicator	of	social	progress	and	integration	is	employment	and	given	the	importance	

of	the	creative	and	cultural	industries	to	the	future	economy	of	the	City,	it	is	important	that	the	

workforce	in	these	sectors	are		reflective	of	the	population	in	the	City.	There	is	general	agreement	that	

this	is	not	currently	the	case,	so	the	next	section	of	this	report	considers	their	significance.
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Er	zullen	echter	nieuwe	problemen	ontstaan	door	de	blijvende	uittocht	van	meer	welvarende	

immigranten	uit	de	stad.	Degenen	die	de	stad	verlaten,	hebben	voldoende	opleidingsniveau,	

vaardigheden,	middelen	en	motivatie	om	te	kunnen	vertrekken.	De	achterblijvers	zijn	de	mensen	

zonder	opleiding,	vaardigheden	of	motivatie.	Dat	zal	naar	alle	waarschijnlijkheid	leiden	tot	het	

ontstaan	van	een	harde	kern	van	zwaar	achtergestelde	individuen	en	gezinnen.	Dit	verschijnsel	is	

duidelijk	zichtbaar	in	Engeland,	waar	de	hardnekkigste	maatschappelijke	problemen	zich	voordoen	in	

de	restanten	van	de	postindustriële	gemeenschappen	buiten	Londen.	De	bewoners	met	voldoende	

motivatie	en	mogelijkheden	zijn	al	weggetrokken,	op	zoek	naar	ander	werk	en	een	nieuw	bestaan.	

Diegenen	zonder	bleven	achter.	Daardoor	ontstaan	hele	gemeenschappen	die	worden	gekenmerkt	

door	drie	generaties	werklozen	en	kinderen	zonder	enige	motivatie	of	aspiraties,	die	de	weg	van	hun	

ouders	naar	de	uitkeringsinstanties	volgen	zonder	op	zoek	te	gaan	naar	werk.	Dus	hoewel	de	prognose	

voor	Amsterdam	lijkt	te	wijzen	op	een	combinatie	van	immigratie	van	gekwalificeerde	werknemers	en	

een	sterkere	economische	basis,	zal	de	bredere	verspreiding	van	het	economische	voordeel	door	de	

stad	ook	leiden	tot	het	ontstaan	van	kleine,	sterk	geïsoleerde	gemeenschappen	met	een	extreem	lage	

levensstandaard.	Een	dergelijk	groot	contrast	tussen	de	twee	werelden	heeft	in	andere	steden	reeds	

explosieve	gevolgen	gehad.

Het	loont	de	moeite	om	even	stil	te	staan	bij	de	indicatoren	van	sociale	vooruitgang	op	basis	waarvan	

de	gemeente	de	ontwikkelingen	dient	te	evalueren.	Onderwijs	is	de	sleutel	tot	maatschappelijke	

vooruitgang.	De	gemeente	dient	ervoor	te	zorgen	dat	de	prestaties	in	het	onderwijs	niet	negatief	

worden	beïnvloed	door	etnische	factoren.	Er	zijn	duidelijke	tekenen	die	erop	wijzen	dat	er	op	dit	

gebied	steeds	meer	vooruitgang	wordt	geboekt.	Er	zijn	echter	ook	krachten	werkzaam,	met	name	in	de	

Nederlandse	media,	die	deze	vooruitgang	liever	niet	willen	zien.	Door	sommigen	wordt	zelfs	beweerd	

dat	bepaalde	immigrantenpopulaties	zich	verzetten	tegen	onderwijs.	Wij	hebben	daarvoor	geen	enkel	

bewijs	aangetroffen.	Eén	jonge	Marokkaanse	ondernemer	vertelde	ons	over	zijn	jeugd	in	Amsterdam,	in	

wat	hij	zelf	omschreef	als	“een	typisch	Marokkaans	gezin	in	een	typische	Marokkaanse	gemeenschap”.	

Hoewel	zijn	beide	ouders	nauwelijks	kunnen	lezen	of	schrijven,	bleven	ze	voor	hem	de	ambitie	

koesteren	dat	hij	een	goede	opleiding	zou	krijgen.	Dat	gold	volgens	hem	voor	alle	Marokkaanse	

gezinnen	uit	zijn	omgeving.	Er	werd	tegenover	ons	ook	bezorgdheid	geuit	over	het	gebrek	aan	

bereidheid	in	sommige	moslimgezinnen	om	hun	dochters	naar	school	te	laten	gaan.	Hoewel	daar	

ongetwijfeld	voorbeelden	van	te	vinden	zijn,	vormen	deze	duidelijk	een	minderheid,	die	geen	recht	

doet	aan	de	algehele	vooruitgang	van	moslimmeisjes	in	het	onderwijs.	Dat	kan	deels	een	gevolg	zijn	

van	het	feit	dat	in	Amsterdam,	in	tegenstelling	tot	in	veel	steden	in	Groot-Brittannië,	de	imam	en	de	

moskee	veel	minder	invloed	hebben.

Er	zijn	echter	indicatoren	die	een	nog	sterker	vertekend	beeld	geven.	Zo	blijft	het	percentage	

etnisch	gemengde	huwelijken	laag.	Daar	staat	echter	tegenover	dat	het,	als	gevolg	van	de	groei	van	

de	diverse	gemeenschappen,	nu	veel	waarschijnlijker	is	dat	iemand	een	geschikte	partner	binnen	

de	eigen	gemeenschap	vindt.	Op	zich	zegt	dat	dus	niet	veel	over	de	mate	van	integratie	en	de	

geboekte	maatschappelijke	vooruitgang.	Hetzelfde	geldt	voor	de	deelname	aan	bepaalde	culturele	

activiteiten.	Hoewel	het	publiek	voor	klassieke	concerten	overwegend	westers	blijft,	hangt	waardering	

voor	klassieke	muziek	in	de	eerste	plaats	samen	met	leeftijd	en	maatschappelijke	klasse	en	niet	met	

etniciteit.	In	de	Marokkaanse	en	Turkse	gemeenschappen	bijvoorbeeld	lijkt	de	belangstelling	voor	

westerse	klassieke	muziek	niet	minder	te	zijn	dan	in	de	autochtone	arbeidersgemeenschappen	in	

Amsterdam-Noord.

De	andere	belangrijke	indicator	voor	sociale	vooruitgang	en	integratie	is	werk.	Gezien	het	toenemende	

belang	van	de	creatieve	en	culturele	sector	voor	de	economie	van	de	stad	is	het	van	belang	dat	

de	beroepsbevolking	in	deze	sectoren	de	bevolking	van	de	gehele	stad	weerspiegelt.	Aangezien	

algemeen	de	overtuiging	heerst	dat	dit	momenteel	nog	niet	het	geval	is,	wordt	het	belang	daarvan	in	

het	volgende	hoofdstuk	nader	toegelicht.



30

3 The creative industries

It	is	important	to	understand	the	creative	industries	to	be	a	very	wide	category	of	employment.	

Eurostat	is	the	statistical	office	of	the	EU,	and	includes	the	following	categories	in	cultural	employment;	

architects,	town	and	traffic	planners,	archivists,	curators,	librarians	and	related	information	

professionals,	authors,	journalists	and	other	writers,	sculptors,	painters	and	related	visual	artists,	

composers,	musicians,	singers,	choreographers,	dancers,	actors,	directors,	photographers,	cameramen,	

sound	recording	engineers,	decorators,	designers,	radio	and	TV	announcers,	musicians,	singers,	clowns	

magicians	and	acrobats.	In	the	United	Kingdom	employment	in	the	creative	industries	is	more	widely	

defined	by	the	Department	of	Culture	Media	and	Sport	(DCMS)	as	“those	industries	which	have	their	

origin	in	individual	creativity,	skill	and	talent	which	have	a	potential	for	job	and	wealth	creation	through	

the	generation	and	exploitation	of	intellectual	property”.	Their	definition	of	the	creative	industries	

extends	beyond	those	used	by	Eurostat	to	also	include:	advertising,	antiques,	computer	games,	

designer	fashion,	marketing	and	public	relations	professionals	and	software	designers.	Within	these	

broad	categories	lie	many	sub	categories	and	also	many	people	who	support	these	activities,	such	

as	project	and	production	managers,	and	box	office	and	front	of	house	staff.	In	addition,	many	of	the	

industries	overlap.	Costume	design	is	a	subset	of	fashion	design,	marketing	and	publicity	requires	

graphic	designers,	website	designers	and	printers.	It	is	also	important	to	note	that	increasingly	creative	

and	cultural	products	synthesise	many	cultural	activities,	the	music	video	production	industry	being	a	

prime	example.

In	Holland,	the	TNO	definition	of	the	Creative	Industries	identifies	three	major	sectors;	the	arts,	the	

media	and	entertainment,	and	creative	services.	Within	these	can	be	found	the	same	sub	sectors	

identified	in	Eurostat	and	the	broader	definitions	used	by	the	DCMS	in	the	UK.	

Another	important	feature	of	creative	employment	is	that	only	about	2/3rds	takes	place	within	the	

creative	industries	themselves.	In	the	UK,	there	are	1.1	million	jobs	directly	generated	within	the	

creative	industries	as	defined	by	the	DCMS,	while	a	further	800,000	creative	jobs	exist	within	other	

industries.	This	is	particularly	true	of	communications,	marketing	and	design	where	the	individuals	

concerned	are	employed	directly	within	other	businesses	such	as	in	financial	services	or	manufacturing.

During	our	research	it	was	evident	that	the	creative	industries	have	a	strong	presence	in	the	city,	are	

growing	rapidly	and	are	contributing	to	Amsterdam’s	international	profile.	Figure	4	shows	the	increase	

in	employment	in	the	sector.	It	should	be	noted	that	the	increase	in	the	final	year	has	been	exaggerated		

as	a	result	of	changes	in	legislation.	In	fashion	alone	there	is	a	rich	variety	of	practitioners,	from	those	

who	design	and	make	the	clothes,	to	the	communications	specialists	who	promote	the	work,	to	the	

event	and	production	managers	who	stage	the	fashion	shows	and	those	producing	on-line	and	hard	

print	fashion	magazines.	One	entire	‘round	table’	discussion	during	this	research	comprised	young	

entrepreneurs	establishing	a	presence	in	this	sector.
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3 De creatieve sector

Het	is	belangrijk	om	te	bedenken	dat	de	creatieve	sector	een	breed	spectrum	aan	banen	biedt.	

Eurostat,	het	statistisch	bureau	van	de	EU,	verstaat	onder	werk	in	de	culturele	sector	de	volgende	

categorieën:	architecten;	stads-	en	verkeersplanologen;	archivarissen,	conservatoren	en	curatoren,	

bibliothecarissen	en	vergelijkbare	informatieprofessionals;	auteurs,	journalisten	en	andere	schrijvers;	

beeldhouwers,	schilders	en	verwante	beeldend	kunstenaars;	componisten,	musici,	zangers,	

choreografen,	dansers,	acteurs,	regisseurs,	fotografen,	cameralieden,	geluidstechnici,	decorateurs,	

ontwerpers,	radio-	en	televisieomroepers,	clowns,	goochelaars	en	acrobaten.	In	het	Verenigd	Koninkrijk	

wordt	de	creatieve	sector	door	het	Department	of	Culture,	Media	and	Sport	(DCMS)	in	bredere	zin	

gedefinieerd	als:	“sectoren	die	hun	basis	hebben	in	de	creativiteit,	de	vaardigheid	en	het	talent	

van	individuele	personen	die	een	potentie	hebben	om	meer	banen	en	welvaart	te	scheppen	door	

intellectueel	eigendom	te	creëren	en	te	exploiteren”.	Deze	definitie	van	de	creatieve	sector	is	nog	

uitgebreider	dan	die	van	Eurostat	en	omvat	tevens:	reclame,	antiek,	computerspellen,	haute	couture,	

marketing	&	pr	en	softwareontwerp.	Deze	brede	categorieën	kunnen	worden	onderverdeeld	in	een	

groot	aantal	subcategorieën	en	een	groot	aantal	ondersteunende	functies,	zoals	bijvoorbeeld	project-	

en	productiemanagers,	bioscoopkassamedewerkers	en	ouvreuses.	Daarnaast	is	er	sprake	van	grote	

overlap	tussen	veel	sectoren.	Zo	is	kostuumontwerp	bijvoorbeeld	een	subcategorie	van	mode	en	zijn	

voor	marketing	en	pr	grafisch	ontwerpers,	websiteontwerpers	en	drukkers	nodig.	Verder	moet	worden	

opgemerkt	dat	steeds	meer	creatieve	en	culturele	producten	een	synthese	vormen	van	een	aantal	

verschillende	culturele	activiteiten.	De	videoclipindustrie	is	daar	een	goed	voorbeeld	van.

In	Nederland	wordt	de	creatieve	sector	door	TNO	onderverdeeld	in	drie	hoofdsectoren:	kunsten	&	

cultureel	erfgoed,	media	&	entertainmentindustrie	en	creatieve	zakelijke	dienstverlening.	Daarbinnen	

treffen	we	dezelfde	subsectoren	aan	als	bij	Eurostat	en	de	bredere	definitie	van	het	DCMS	in	het	

Verenigd	Koninkrijk.	

Een	ander	belangrijk	kenmerk	van	creatief	werk	is	dat	maar	ongeveer	tweederde	daarvan	binnen	de	

creatieve	sector	zelf	wordt	uitgevoerd.	In	het	Verenigd	Koninkrijk	zijn	er	1,1	miljoen	banen	gecreëerd	

binnen	de	creatieve	sector	zoals	gedefinieerd	door	het	DCMS,	waaraan	andere	sectoren	nog	eens	

80.000	creatieve	banen	hebben	toegevoegd.	Dat	geldt	met	name	voor	de	vakgebieden	communicatie,	

marketing	en	design,	waarbinnen	mensen	actief	zijn	in	dienst	van	bedrijven	uit	andere	sectoren	

(bijvoorbeeld	de	financiële	dienstverlening	of	verwerkende	industrie).

In	de	loop	van	ons	onderzoek	kwam	naar	voren	dat	de	creatieve	sector	sterk	vertegenwoordigd	is	in	

de	stad,	snel	groeit	en	een	bijdrage	levert	aan	het	internationale	profiel	van	Amsterdam.	In	figuur	4	

is	het	groeiende	aantal	werkzame	personen	in	deze	sector	goed	zichtbaar.	Daarbij	moet	wel	worden	

opgemerkt	dat	de	stijging	in	het	laatste	jaar	extra	hoog	is	uitgevallen	als	gevolg	van	veranderingen	in	

de	wetgeving.	Alleen	al	op	het	gebied	van	mode	zijn	allerlei	mensen	actief,	variërend	van	ontwerpers	

en	makers	van	kleding	en	communicatiespecialisten	die	de	ontwerpen	onder	de	aandacht	brengen,	
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Figure 4  Progress of employment in three subsectors, 1995-2010 

  (index; 1995=100). Source: Monitor Creatieve Industrie 2010. O+S
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Our	discussions	with	these	young	entrepreneurs,	showed	that	while	there	are	many	ways	in	which	

strongly	motivated	and	talented	young	people	can	establish	themselves	in	business	in	the	creative	

industries	with	great	success,	there	is	a	problem	in	getting	parents	to	understand	the	nature	and	

potential	of	this	employment.	One	young	Moroccan	man	talked	about	his	parents	becoming	adjusted	

to	his	work,	only	because	they	could	see	he	was	earning	a	good	salary,	not	because	they	understood	

what	he	was	doing.	

Our	discussions	in	the	Districts	reinforced	this.	One	District	Alderman	pointed	out	that	the	perspective	

and	understanding	of	young	people	of	the	cultural	and	creative	industries	is	much	broader	than	that	of	

their	parents.	He	argued	that	young	people	find	it	hard	to	share	this	understanding	with	their	parents	

and	this	is	a	key	reason	why	their	talents	do	not	progress	above	a	certain	level.	It	is	important	to	

recognise	that	this	breakdown	in	understanding	of	the	nature	of	employment	in	the	creative	industries	

is	not	limited	to	parents	from	non	European	backgrounds.	Young	white	indigenous	Dutch	people	

working	in	the	creative	industries	also	stated	that	their	parents	had	difficulty	relating	to	their	work.	

However,	parents	in	the	non-European	communities	were	reported	to	be	more	likely	to	attempt	to	

interfere	in	their	children’s	career	paths.	As	a	result,	the	reluctance	of	the	parents	to	allow	their	children	

to	pursue	careers	they	did	not	understand	produced	a	marked	reduction	in	the	number	of	young	

people	from	ethnic	backgrounds	progressing	into	employment	in	the	creative	industries.	This	tension	is	

reflected	in	the	distribution	of	employment	in	the	creative	industries	as	shown	in	Figure	5.
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tot	en	met	de	evenementen-	en	productiemanagers	die	de	modeshows	organiseren	en	de	makers	

van	modemagazines	op	internet	of	in	gedrukte	vorm.	Er	is	in	het	kader	van	dit	onderzoek	een	

rondetafelgesprek	gevoerd	waarbij	vrijwel	alle	deelnemers	jonge	starters	uit	deze	subsector	waren.

Figuur 4 Ontwikkeling werkzame personen in de drie subsectoren, 1995-2010  

  (indexcijfers; 1995=100). Bron: Monitor Creatieve Industrie 2010. O+S
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Uit	onze	gesprekken	met	deze	jonge	ondernemers	kwam	naar	voren	dat	er	weliswaar	allerlei	manieren	

zijn	waarop	gemotiveerde	en	getalenteerde	jonge	mensen	met	succes	werkzaam	kunnen	zijn	binnen	de	

creatieve	sector,	maar	dat	ouders	de	aard	en	mogelijkheden	van	dit	soort	werk	vaak	niet	begrijpen.	Eén	

Marokkaanse	jongeman	vertelde	dat	zijn	ouders	zijn	baan	hadden	geaccepteerd	omdat	ze	zagen	dat	hij	

er	een	goed	salaris	mee	verdiende,	maar	niet	begrepen	wat	voor	werk	hij	precies	deed.	

Dat	werd	nog	eens	bevestigd	tijdens	onze	gesprekken	in	de	stadsdelen.	Eén	stadsdeelwethouder	wees	

erop	dat	jongeren	een	veel	beter	beeld	en	begrip	van	de	culturele	en	creatieve	sectoren	hadden	dan	

hun	ouders.	Hij	betoogde	dat	jongeren	dit	inzicht	maar	lastig	aan	hun	ouders	kunnen	overbrengen,	wat	

een	van	de	voornaamste	redenen	is	waarom	hun	talenten	niet	boven	een	bepaald	niveau	uitkomen.	

Daarbij	moet	worden	opgemerkt	dat	deze	‘communicatiestoornis’	met	betrekking	tot	de	aard	van	

de	werkzaamheden	binnen	de	creatieve	sector	niet	beperkt	blijft	tot	ouders	van	niet-Europese	

afkomst.	Ook	jonge	autochtone	Nederlanders	werkzaam	in	de	creatieve	sector	gaven	aan	dat	hun	

ouders	geen	duidelijk	beeld	hadden	van	hun	werk.	Het	is	echter	wel	zo	dat	ouders	in	niet-Europese	

gemeenschappen	volgens	de	ondervraagden	sterker	geneigd	waren	zich	in	negatieve	zin	te	bemoeien	

met	de	loopbaan	van	hun	kinderen.	De	aarzeling	van	ouders	om	hun	kinderen	een	loopbaan	te	laten	

kiezen	waar	ze	zelf	geen	inzicht	in	hebben,	leidde	tot	een	wezenlijke	afname	van	het	aantal	jongeren	

met	een	etnische	achtergrond	dat	werk	vindt	in	de	creatieve	sector.	Dit	spanningsveld	komt	tot	uiting	in	

de	spreiding	van	de	banen	in	de	creatieve	sector,	zoals	is	te	zien	in	figuur	5.
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Figure 5 Distribution of employment in the creative industries by city district.  

Source: Monitor Creatieve Industrie 2010. O+S

2010 % increase 2000 - 2010

Centrum 15.410 4,0

Westpoort 3.111 3,8

West 6.602 5,1

Nieuw-West 2.057 -0,5

Zuid 10.004 3,3

Oost 6.506 10,0

Noord 2.681 35,8

Zuidoost 1.884 2,6

Total 48.255 4,8

This	shows	clearly	that	the	majority	of	employment	in	the	creative	industries	remains	in	the	traditional	

white	middle	class	districts	of	South	and	Central	Amsterdam.	Although	there	are	increases	in	the	

number	of	people	employed	in	the	creative	industries	in	the	districts	in	which	the	non	European	

population	is	concentrated,	the	numbers	remain	low.	However,	the	impact	of	the	spreading	centre	of	

the	city	can	be	seen	in	the	significant	numbers	now	employed	in	the	East	and	West.

It	should	also	be	noted	that	household	income	has	a	considerable	impact	on	career	paths.	More	

affluent	middle	class	parents	will	find	it	easier	to	subsidise	their	children	while	they	progress	through	

further	and	higher	education,	even	if	there	seems	little	likelihood	of	their	children	becoming	financially	

independent	in	the	short	term.	It	was	obvious	from	discussions	with	creative	entrepreneurs	from	non-

white	backgrounds	that	they	had	to	overcome	significant	financial	hardship	in	their	late	teens	and	early	

twenties	to	pursue	their	interest	in	the	creative	industries.	They	also	didn’t	have	access	to	networks	

outside	their	neighbourhoods	which	could	support	their	progression	into	employment	while	allowing	

them	to	measure	themselves	in	the	wider	competitive	market	in	which	they	needed	to	succeed.	This	

is	important	for	their	personal	development.	This	is	stifling	the	generation	of	new	businesses	in	the	

districts	in	which	the	non-white	population	is	concentrated	as	can	bee	seen	in	Figure	6	which	shows	the	

number	of	new	starts	in	the	creative	industries	by	district.

Figure 6 Number of new starts in the creative industries by city district and percentage 

  total economy. Source: Monitor Creatieve Industrie 2010. O+S

Number Percentage

Centrum 408 26

Westpoort 16 13

West 418 24

Nieuw-West 129 12

Zuid 379 21

Oost 292 21

Noord 82 13

Zuidoost 82 14

Total 1.806 20
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Figuur 5 Banen en groei in de creatieve sector per stadsdeel.

  Bron: Monitor Creatieve Industrie 2010. O+S

2010 groei 2000 - 2010

Centrum 15.410 4,0

Westpoort 3.111 3,8

West 6.602 5,1

Nieuw-West 2.057 -0,5

Zuid 10.004 3,3

Oost 6.506 10,0

Noord 2.681 35,8

Zuidoost 1.884 2,6

Totaal 48.255 4,8

Hieruit	blijkt	duidelijk	dat	de	meerderheid	van	de	banen	in	de	creatieve	sector	te	vinden	is	in	de	

traditioneel	door	de	autochtone	middenklasse	bevolkte	stadsdelen	Zuid	en	Centrum.	Hoewel	het	aantal	

mensen	dat	werkzaam	is	in	de	creatieve	sector	in	de	stadsdelen	met	een	overwegend	allochtone	

bevolking	toeneemt,	blijven	de	cijfers	laag.	De	gevolgen	van	de	uitbreiding	van	het	centrum	komen	echter	

wel	tot	uiting	in	de	significante	aantallen	die	momenteel	in	Oost	en	West	in	deze	sector	werkzaam	zijn.

Ook	het	gezinsinkomen	is	van	wezenlijke	invloed	op	iemands	loopbaan.	Rijkere	ouders	uit	de	

middenklasse	zullen	minder	moeite	hebben	om	hun	kinderen	in	het	voortgezet	en	hoger	onderwijs	

financieel	te	steunen,	ook	al	is	de	kans	klein	dat	deze	kinderen	op	korte	termijn	financieel	onafhankelijk	

worden.	Uit	onze	gesprekken	met	creatieve	ondernemers	met	een	allochtone	achtergrond	bleek	duidelijk	

dat	zij	rond	hun	twintigste	levensjaar	aanzienlijke	financiële	hindernissen	hebben	moeten	overwinnen	om	

een	baan	in	de	creatieve	sector	te	vinden.	Daarnaast	hadden	zij	evenmin	toegang	tot	netwerken	buiten	

hun	eigen	buurt	die	hen	hadden	kunnen	steunen	tijdens	de	overgang	naar	een	professionele	loopbaan	

of	hen	in	staat	hadden	kunnen	stellen	zich	op	de	door	concurrentie	gekenmerkte	markt	te	profileren.	Dat	

heeft	gevolgen	gehad	voor	hun	persoonlijke	ontwikkeling	en	heeft	daarnaast	een	remmend	effect	op	

het	ontstaan	van	nieuwe	bedrijven	in	de	stadsdelen	waarin	de	allochtone	bevolking	is	geconcentreerd.	

Dat	blijkt	duidelijk	uit	figuur	6,	waarin	het	aantal	nieuwe	starters	in	de	creatieve	sector	per	stadsdeel	is	

weergegeven.

Figuur 6 Creatieve starters per stadsdeel en aandeel starters totale economie, 2009.  

  Bron: Monitor Creatieve Industrie 2010. O+S

Aantallen Procenten

Centrum 408 26

Westpoort 16 13

West 418 24

Nieuw-West 129 12

Zuid 379 21

Oost 292 21

Noord 82 13

Zuidoost 82 14

Totaal 1.806 20
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Another	strong	feature	of	employment	in	the	creative	industries	lies	in	its	fluidity.	It	is	more	likely	that	

individuals	will	have	a	number	of	contracts	running	simultaneously	and	this	is	referred	to	as	portfolio	

working.	Freelance	and	short	contract	employment	also	feature	strongly.	In	the	case	of	Amsterdam	

there	is	strong	evidence	to	suggest	that	this	fluidity	includes	frequent	movement	between	the	public	

and	private	sector.	Employment	and	work	opportunities	are	not	confined	to	either	sector.	This	will	be	

an	important	issue	to	consider	when	making	cuts	in	the	public	cultural	sector.	There	is	a	strong	danger	

that	these	could	directly	affect	the	viability	of	many	micro-businesses	and	individuals	threatening	the	

strong	growth	in	the	private	sector	that	has	been	witnessed	in	recent	years.

So	what	should	be	done	to	improve	progression	into	employment	in	the	creative	industries	for	young	

people	in	Amsterdam?	There	are	a	number	of	steps	which	we	would	recommend.

Firstly,	there	now	exists	a	wide	range	of	programmes	which	expose	children	in	primary	schools	and	

lower	secondary	schools	to	cultural	activities.	There	are	also	a	variety	of	funds	and	organisations	

which	support	schools	to	provide	such	opportunities.	However,	it	is	important	that	the	wider	creative	

industries	are	allowed	to	participate	in	such	programmes	for	young	people.	While	it	is	important	that	

children	are	exposed	to	music,	theatre	and	the	visual	arts	in	their	formative	years,	it	is	also	important	

that	they	come	to	understand	the	recording	industries,	fashion,	journalism,	architecture	and	design.	

Therefore	we	recommend	that	children	and	young	people	at	school	are	given	the	opportunity	to	

experience	the	wider	creative	industries	as	part	of	the	programme	of	creative	and	cultural	encounters	

they	enjoy	during	their	school	years.

Secondly,	as	we	considered	the	‘talent	ladders’	available	to	young	people	in	Amsterdam	we	came	to	

the	view	that	there	exists	a	significant	gap	for	young	people	coming	out	of	VMBO/MBO	schools	but	

wishing	to	progress	into	the	creative	industries.	The	existing	Arts	Academies	cater	for	high	achieving	

and	talented	young	people	and	recruit	almost	exclusively	from	the	more	academic	school	streams.	In	

any	case	they	are	intended	for	students	over	the	age	of	17.	There	needs	to	be	more	tailored	provision	

for	young	people	from	less	academic	backgrounds	from	the	age	of	16.	

Outside	of	formal	education	there	are	a	number	of	facilities	in	Amsterdam	which	develop	such	talent,	

such	as	Club	Jaco.	Here	high	quality	professional	training	is	provided	to	young	people	wishing	to	

develop	their	performing,	composing	and	sound	recording	skills.	We	have	looked	at	educational	

models	for	this	age	range	in	other	places	in	Europe.	The	Free	School	model	in	Sweden	for	instance	has,	

among	other	things,	enabled	new	providers	to	enter	the	education	market	with	alternative	educational	

models.	The	majority	of	these	are	focussed	on	providing	for	upper	secondary	school	students	where	

40%	of	educational	provision	in	this	age	range	is	now	delivered	through	Free	Schools.	Some	of	the	

schools	we	recently	visited	in	Sweden	sprung	out	of	youth	services	where	existing	out	reach	work	has	

now	been	formalised	into	schools.	We	therefore	recommend	that	the	City	considers	allowing	some	new	

providers	from	the	youth	and	cultural	sector	to	develop	schools	for	this	age	range	with	the	specific	aim	

of	improving	pathways	into	the	creative	industries.	

We	also	believe	that	THNK	could	play	a	role	in	helping	define	and	quality	assure	the	creation	of	such	

schools.	THNK	is	doing	important	work	helping	understand	and	define	the	characteristics	of	successful	

professionals	in	the	Creative	Industries.	They	would	be	able	to	offer	guidance	to	such	schools	in	the	

development	of	an	appropriate	curriculum	and	also	connect	the	schools	with	professionals	in	the	sector	

who	could	offer	advice,	expertise	and	even	teach	in	such	schools.	THNK’s	network	of	contacts	and	

understanding	would	be	an	invaluable	resource	in	itself,	but	THNK	could	also	play	a	role	in	monitoring	

the	development	of	such	schools	to	ensure	that	they	continue	to	offer	appropriate	high	quality	training	

for	young	adults.
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Een	ander	groot	voordeel	van	werken	binnen	de	creatieve	sector	is	het	sterk	dynamische	karakter:	vaak	

zijn	personen	met	verschillende	opdrachten	tegelijk	bezig	(portfolio).	Ook	freelancen	en	werken	op	basis	

van	een	kortlopend	contract	zijn	populair.	In	het	geval	van	Amsterdam	wijst	veel	er	op	dat	de	dynamiek	

binnen	de	creatieve	sector	vaak	de	uitwisseling	tussen	overheidsdiensten	en	het	bedrijfsleven	bevordert.	

Werkgelegenheid	en	kansen	zijn	in	beide	sectoren	te	vinden.	Bij	de	bezuinigingen	van	de	overheid	op	

cultuursubsidies	zou	dit	een	belangrijke	overweging	moeten	zijn.	Er	bestaat	een	reële	kans	dat	deze	

bezuinigingen	rechtstreekse	gevolgen	zullen	hebben	voor	het	succes	van	veel	kleine	bedrijven	en	

individuele	ondernemers	en	de	sterke	groei	zullen	afremmen	die	de	particuliere	sector	de	afgelopen	jaren	

heeft	doorgemaakt.

Wat	moet	er	worden	gedaan	om	de	doorstroming	van	Amsterdamse	jongeren	naar	banen	in	de	creatieve	

sector	te	verbeteren?	Hiervoor	zijn	diverse	aanbevelingen	te	doen.

Om	te	beginnen	is	er	momenteel	een	breed	scala	van	programma’s	om	kinderen	op	basisscholen	en	uit	

het	lager	vervolgonderwijs	in	contact	te	brengen	met	cultuur.	Daarnaast	zijn	er	verschillende	fondsen	en	

instellingen	die	scholen	daarbij	ondersteunen.	Het	is	echter	van	belang	dat	de	creatieve	sector	in	bredere	

zin	een	plaats	krijgt	binnen	dergelijke	programma’s	voor	jongeren.	Hoewel	het	belangrijk	is	om	kinderen	

in	hun	vormende	periode	bekend	te	maken	met	muziek,	theater	en	beeldende	kunst,	is	het	ook	van	

belang	dat	ze	meer	inzicht	krijgen	in	de	muziekindustrie,	de	modewereld,	de	journalistiek,	architectuur	en	

design.	Daarom	adviseren	wij	om	kinderen	en	schoolgaande	jongeren	de	gelegenheid	te	geven	ervaring	

op	te	doen	met	de	creatieve	sector	in	de	breedste	zin	van	het	woord,	in	het	kader	van	een	programma	

gericht	op	creatieve	en	culturele	ontmoetingen	tijdens	de	schooljaren.

Ten	tweede	zijn	we	tijdens	ons	onderzoek	naar	de	keten	van	talentontwikkeling	die	beschikbaar	is	voor	

jongeren	in	Amsterdam	tot	het	inzicht	gekomen	dat	er	een	gebrek	aan	mogelijkheden	is	voor	vmbo’ers	

en	mbo’ers	die	na	hun	opleiding	de	creatieve	sector	in	willen.	De	bestaande	kunstacademies	richten	zich	

op	goed	presterende,	getalenteerde	jongeren	en	halen	deze	vrijwel	uitsluitend	uit	meer	academische	

opleidingstrajecten.	Bovendien	zijn	deze	opleidingen	bedoeld	voor	leerlingen	van	17	jaar	en	ouder.	

Er	moeten	meer	toegespitste	voorzieningen	komen	voor	jongeren	met	een	minder	academische	

achtergrond	vanaf	16	jaar.	

Naast	formele	opleidingen	heeft	Amsterdam	diverse	faciliteiten	die	talent	ontwikkelen,	zoals	bijvoorbeeld	

Club	Jaco.	Daar	wordt	hoogwaardig	beroepsonderwijs	gegeven	aan	jongeren	die	zich	willen	ontwikkelen	

op	het	gebied	van	musiceren,	componeren	en	opname.	We	hebben	ook	elders	in	Europa	gekeken	

naar	andere	vormen	van	onderwijs	voor	jongeren	in	deze	leeftijdscategorie.	Zo	heeft	bijvoorbeeld	

het	Zweedse	‘vrije	schoolmodel’	nieuwe	partijen	in	staat	gesteld	de	onderwijsmarkt	te	betreden	met	

alternatieve	vormen	van	onderwijs.	De	meeste	daarvan	zijn	bedoeld	voor	leerlingen	uit	de	bovenbouw	

van	het	middelbaar	onderwijs,	en	momenteel	wordt	40%	van	het	onderwijs	aan	deze	leeftijdscategorie	

aangeboden	door	middel	van	een	‘vrije’	school.	Een	aantal	van	de	scholen	die	we	onlangs	in	Zweden	

hebben	bezocht,	zijn	ontstaan	uit	jongerenwerk,	dat	later	formeel	werd	geïnstitutionaliseerd.	Wij	

adviseren	de	gemeente	Amsterdam	om	te	overwegen	een	aantal	nieuwe	partijen	uit	de	jongerensector	

en	de	cultuursector	toe	te	staan	scholen	te	ontwikkelen	voor	deze	leeftijdscategorie,	specifiek	gericht	op	

het	vergroten	van	hun	kansen	binnen	de	creatieve	sector.	

Daarnaast	zijn	wij	van	mening	dat	THNK	(initiatief	voor	Topopleiding	Creatieve	Industrie)	gelegenheid	

moet	krijgen	om	dergelijke	scholen	mee	te	helpen	definiëren	en	de	kwaliteit	van	deze	nieuwe	scholen	

te	bewaken.	THNK	kan	belangrijk	werk	verrichten	dat	gericht	is	op	meer	inzicht	in,	en	een	inventarisatie	

van,	de	eigenschappen	van	succesvolle	personen	uit	de	creatieve	sector.	THNK	zou	de	scholen	kunnen	

begeleiden	bij	de	ontwikkeling	van	een	geschikt	lespakket	en	deze	in	contact	brengen	met	mensen	die	

werkzaam	zijn	in	die	sector.	Deze	mensen	kunnen	dan	adviezen	geven,	hun	deskundigheid	inbrengen	of	

zelfs	lesgeven	op	dergelijke	scholen.	Het	netwerk	voor	contacten	en	kennis	van	THNK	zou	op	zich	al	een	
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Thirdly,	we	were	impressed	during	our	discussions	at	the	commitment,	particularly	from	adults	from	

non-white	backgrounds,	to	mentoring	young	people	in	the	City.	Alida	Dors	of	Solid	Ground	Movement	

talked	about	her	commitment	to	what	she	called	‘Each	One	Teach	One’	in	which	individual	adults	

provide	mentoring	to	one	young	person.	We	recommend	that	this	approach	be	encouraged	across	the	

creative	and	cultural	sector.	Individuals,	perhaps	as	a	condition	of	public	funding,	would	agree	to	give	

up	6	–	8	hours	per	year	to	provide	one	to	one	mentoring	for	young	Amsterdammers.	Even	this	small	

commitment	of	time	can	make	an	enormous	difference	to	the	trajectory	of	a	young	person.
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aanwinst	zijn,	terwijl	THNK	daarnaast	een	rol	kan	spelen	bij	de	supervisie	van	de	ontwikkeling	van	dit	

soort	scholen,	om	zo	te	garanderen	dat	deze	geschikte	kwaliteitsopleidingen	blijven	aanbieden	aan	

jongvolwassenen.

Ten	derde	werden	we	tijdens	onze	gesprekken	bijzonder	getroffen	door	de	grote	betrokkenheid	

bij	de	begeleiding	van	jongeren	in	de	stad,	met	name	bij	allochtone	volwassenen.	Alida	Dors	van	

de	Solid	Ground	Movement	sprak	over	haar	betrokkenheid	bij	het	concept	‘Each	One	Teach	One’,	

waarbinnen	volwassenen	één	jongere	persoonlijk	begeleiden.	Wij	adviseren	om	de	toepassing	van	

dit	concept	binnen	de	creatieve	en	culturele	sector	te	stimuleren.	Mogelijk	als	voorwaarde	voor	

overheidssubsidie,	zou	men	6	à	8	uur	per	jaar	moeten	besteden	aan	de	individuele	begeleiding	van	

jonge	Amsterdammers.	Zelfs	een	kleine	tijdsinvestering	kan	al	een	wereld	van	verschil	maken	voor	de	

loopbaan	van	een	jongere.



40

4 Young people in Amsterdam

As	part	of	our	research,	we	felt	that	it	was	important	to	talk	directly	to	groups	of	young	people	in	

Amsterdam.	We	therefore	facilitated	six	workshops	in	October/November	2010	across	several	different	

settings	and	districts	in	the	City1.	In	total,	we	worked	with	60	young	people	aged	14-25	from	a	broad	

range	of	cultural	backgrounds	including	Turkish,	Moroccan,	Surinamese,	Ghanaian	and	young	people	

of	indigenous	Dutch	ancestry.	Some	of	the	young	people	were	regularly	and	independently	engaged	

in	cultural	activity	whilst	others	reported	no	active	engagement.	Within	the	school	settings,	the	young	

people	were	familiar	with	one	another;	however,	in	many	of	the	other	workshops,	the	young	people	had	

only	met	occasionally	or	met	for	the	first	time	at	the	workshop.

The	workshops	were	between	1.5	and	3	hours	in	length	and	were	designed	to	elicit	a	response	to	a	

number	of	different	questions	about	the	young	people’s	lives	and	their	relationship	to	arts	and	culture	

in	Amsterdam.		The	approach	we	used	was	designed	to	create	an	informal	yet	structured	environment	

where	the	young	people	felt	free	to	develop	their	own	thoughts	and	observations.	

CCE	used	a	similar	methodology	to	conduct	a	national	consultation	of	children	and	young	people	in	

the	UK	in	the	summer	of	2010.	During	this	project,	we	travelled	across	England	for	one	month	and	

delivered	similar	workshops	to	about	1400	young	people.	Within	this	project,	we	asked	young	people	

from	a	wide	range	of	backgrounds	about	their	lives	and	their	relationship	to	arts	and	culture	in	England.	

This	project	provided	a	useful	context	for	our	work	in	Amsterdam	as	a	number	of	recurrent	themes	

emerged	from	the	young	people	in	England	which	were	sometimes	similar,	but	quite	often	in	stark	

contrast	to	the	views	we	identified	through	the	workshops	in	Amsterdam.	

While	the	number	of	young	people	we	spoke	to	in	Amsterdam	was	small,	and	hence	does	not	provide	a	

statistically	valid	sample,	we	did	test	out	the	views	we	heard	from	the	young	people	on	many	adults	in	

the	City	who	generally	agreed	that	they	were	consistent	with	the	views	they	had	heard.	The	key	themes	

that	emerged	from	these	discussions	were	as	follows:

4.1 Travel and movement

In	many	places	in	the	developed	world,	young	people’s	access	to	cultural	opportunities	are	constrained	

by	the	limitations	for	public	transport.	However,	this	does	not	seem	to	be	the	case	in	Amsterdam.	

Almost	all	of	the	young	people	we	spoke	to	use	public	transport	to	travel	within	the	City	and	the	

majority	of	young	people	travel	on	a	daily	basis.	The	young	people	reported	that transport	within	

Amsterdam	generally	works	well	and	they	feel	confident,	safe	and	able	to	move	around	both	their	

neighbourhoods	and	the	city	centre.	For	some	young	people	who	do	not	regularly	use	public	transport,	

bicycles	were	a	popular	alternative,	particularly	for	travelling	to	and	from	school	and	on	occasion	for	

travel	into	the	city	centre.	

1.	 We	delivered	workshops	in	the	following	places:	Pieter	Nieuwland	College,	Studio	West,	Fijnhout	Theater,	

Bijlmer	Parktheater,	Nowhere	&	IVKO	cultuurschool.
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4 Jongeren in Amsterdam

Het	was	van	groot	belang	voor	ons	onderzoek	dat	we	rechtstreeks	in	contact	zouden	komen	met	

groepen	jongeren	uit	Amsterdam.	Daarvoor	hebben	we	in	oktober/november	2010	workshops	

georganiseerd	op	verschillende	locaties	in	diverse	stadsdelen1.	In	totaal	hebben	we	gesproken	met	

60	jongeren	van	14-25	jaar	oud,	met	een	breed	spectrum	aan	etnische	achtergronden,	zoals	Turks,	

Marokkaans,	Surinaams	en	Ghanees,	en	jongeren	van	autochtone	afkomst.	Sommige	van	de	jongeren	

waren	regelmatig	en	zelfstandig	cultureel	actief,	terwijl	andere	geen	actieve	betrokkenheid	meldden.	

Tijdens	de	gesprekken	op	school	kenden	de	jongeren	elkaar,	maar	bij	veel	van	de	andere	workshops	

hadden	ze	elkaar	vóór	de	workshop	nog	nooit	of	slechts	incidenteel	eerder	ontmoet.

De	workshops	duurden	1,5	tot	3	uur	en	waren	zo	opgezet	dat	ze	duidelijkheid	zouden	verschaffen		

over	hoe	jongeren	leven	en	over	hun	betrokkenheid	bij	kunst	en	cultuur	in	Amsterdam.	We	hebben	

gekozen	voor	een	benadering	op	basis	van	een	informele	maar	gestructureerde	setting,	waarbinnen		

de	jongeren	zich	vrij	voelden	om	hun	eigen	meningen	en	observaties	uit	te	werken.	

In	de	zomer	van	2010	heeft	CCE	in	het	Verenigd	Koninkrijk	een	vergelijkbare	methode	gebruikt	

voor	een	landelijke	enquête	onder	kinderen	en	jongeren.	In	het	kader	van	dat	project	hebben	we	

een	maand	lang	door	Engeland	gereisd	en	soortgelijke	workshops	gehouden	met	ongeveer	1400	

jongeren	met	allerlei	verschillende	achtergronden.	We	ondervroegen	hen	over	hun	leven	en	hun	

houding	ten	opzichte	van	de	kunst	en	cultuur	in	Engeland.	Dat	project	bood	een	praktisch	kader	

voor	ons	werk	in	Amsterdam,	aangezien	er	tijdens	de	gesprekken	met	de	Engelse	jongeren	diverse	

thema’s	terugkwamen	die	soms	sterk	overeenkwamen	met	de	opvattingen	die	tijdens	de	workshops	in	

Amsterdam	werden	geuit,	maar	daar	vaak	ook	scherp	mee	contrasteerden.	

Hoewel	we	in	Amsterdam	slechts	een	klein	aantal	jongeren	hebben	gesproken	(niet	genoeg	voor	een	

statistisch	betrouwbare	steekproef),	hebben	we	de	meningen	van	de	jongeren	wel	getoetst	bij	een	

groot	aantal	volwassenen	uit	Amsterdam,	die	in	het	algemeen	aangaven	dat	deze	overeenkwamen	

met	wat	zij	zelf	hadden	opgevangen.	De	voornaamste	thema’s	die	tijdens	de	gesprekken	aan	de	orde	

kwamen,	worden	hieronder	behandeld.

4.1 Mobiliteit en vervoer

In	ontwikkelde	landen	wordt	de	toegang	tot	cultuur	voor	jongeren	vaak	beperkt	door	gebrekkig	

openbaar	vervoer.	In	Amsterdam	lijkt	dat	echter	niet	het	geval	te	zijn.	Vrijwel	alle	jongeren	die	we	

hebben	gesproken,	maakten	gebruik	van	het	openbaar	vervoer	om	zich	door	de	stad	te	verplaatsen	

en	de	meeste	jongeren	doen	dat	dagelijks.	De	jongeren	gaven	aan	dat	het	openbaar	vervoer	

binnen	Amsterdam	in	het	algemeen	goed	functioneert,	en	ze	vertrouwen	erop	zich	veilig	te	kunnen	

verplaatsen	door	hun	stadsdeel	en	het	centrum.	Voor	jongeren	die	niet	regelmatig	gebruik	maken	

1.	 De	workshops	zijn	gehouden	op	de	volgende	locaties:	het	Pieter	Nieuwland	College,	Studio	West,	het	Fijnhout	

Theater,	het	Bijlmer	Parktheater,	Nowhere	en	de	IVKO	cultuurschool.
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The	cost	of	using	public	transport	was	reported	as	an	issue	for	some.	Mainly	for	young	people	aged	

16+,	particularly	those	not	in	work	or	education.

Punctuality	of	services	was	reported	by	many	young	people	as	an	issue	when	travelling	within	

Amsterdam;	however,	this	seemed	to	be	a	frustration	rather	than	a	prohibitive	factor.	In	addition,	the	

new	‘card	style’	payment	system	was	reported	as	difficult	and	confusing	although	once	again,	this	did	

not	seem	to	directly	deter	the	young	people	from	using	public	transport.		

In	conclusion,	travel	and	movement	does	not	act	as	a	barrier	for	young	people	in	Amsterdam	and,	on	

the	whole,	they	are	very	mobile.	This	is	in	contrast	to	young	people	in	England	who	largely	report	that	

transport	is	a	prohibitive	factor	in	their	lives,	particularly	when	accessing	cultural	activity.	

4.2 Safety

The	overwhelming	majority	of	young	people	who	participated	in	the	workshops,	reported	feeling	very	

safe	in	their	own	neighbourhood.	When	asked	why	they	feel	safe,	the	main	reason	was	due	to	knowing	

the	people	in	the	area.	There	seems	to	be	a	strong	sense	of	community	in	most	neighbourhoods	and	

the	young	people	therefore	felt	confident	moving	around	within	their	neighbourhood.	Although	in	

some	districts	there	are	incidents	of	violent	crime,	when	asked	about	this	the	young	people	did	not	feel	

directly	affected	by	this	and	it	did	not	appear	to	impact	on	their	confidence.		

A	number	of	young	people	reported	feeling	slightly	less	safe	in	neighbourhoods	outside	their	own	but	

this	tended	to	be	because	they	did	not	know	the	area	or	the	people	very	well.	Almost	all	young	people	

reported	feeling	safe	in	the	City	Centre,	some	more	so	than	in	their	own	neighbourhoods;	because	

the	area	is	so	bustling	and	crowded,	young	people	reported	feeling	safe	and	protected	in	the	centre.	

Although	there	were	occasional	examples	of	young	people	feeling	slightly	concerned	about	personal	

safety,	this	tended	to	be	girls	referring	to	walking	alone	at	night	or	being	on	public	transport	rather	

than	a	concern	that	would	prohibit	a	young	person	from	visiting	a	particular	area	of	Amsterdam.	

We	also	asked	young	people	about	whether	their	parents	worry	about	them	living	in	Amsterdam;	

once	again,	the	overwhelming	majority	of	the	young	people	don’t	feel	their	parents	worry	about	them.	

However,	we	did	come	across	a	couple	of	young	people	who	answered	in	direct	contrast	to	the	majority	

of	the	groups	in	relation	to	their	parents’	view	of	Amsterdam.	Two	young	men,	both	from	immigrant	

families,	answered	that	they	‘strongly	agreed’	that	their	parents	worry	about	them	living	in	Amsterdam.	

On	both	occasions,	the	young	people	suggested	that	the	reason	their	parents	worried	was	related	to	

the	country	where	they	used	to	live.	

Sergio,	aged	16	and	from	the	Dominican	Republic,	felt	that	his	mother’s	fear	for	his	safety	came	from	

her	life	and	experience	in	the	Dominican	Republic	and	although	they	have	lived	in	Amsterdam	for		

5	years,	he	feels	that	she	does	not	know	Amsterdam	very	well.	

“Because my mother lived in the Dominican Republic and if you go there out alone when it’s dark, 

everything can happen. It can be quiet but they can still walk behind you and do something so 

always she uses that example for everywhere that she goes. So no matter how late I go, if it’s in the 

afternoon or the morning, she always worries… We just live here for 5 years.” 

Although	this	contrast	provided	some	interesting	insight	into	the	perceptions	of	immigrant	families	

about	Amsterdam,	these	examples	were	very	much	the	exception	to	the	rule.	Overall,	young	people	

living	in	Amsterdam	seem	to	feel	safe	in	both	their	own	neighbourhood	and	the	city	centre.	
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van	het	openbaar	vervoer	vormt	de	fiets	een	populair	alternatief,	met	name	om	van	en	naar	school	te	

reizen,	en	bij	gelegenheid	om	naar	het	centrum	te	gaan.	

Sommige	jongeren	noemden	de	kosten	van	het	openbaar	vervoer	als	probleemfactor.	Dat	gold	met	

name	voor	jongeren	van	boven	de	16,	in	het	bijzonder	als	zij	niet	werken	of	naar	school	gaan.

Gebrek	aan	punctualiteit	werd	door	veel	jongeren	genoemd	als	een	problematisch	aspect	van	

het	openbaar	vervoer	in	Amsterdam,	maar	dat	leek	eerder	een	bron	van	ergernis	te	zijn	dan	een	

daadwerkelijk	struikelblok.	Daarnaast	werd	de	nieuwe	ov-chipkaart	onhandig	en	verwarrend	genoemd,	

maar	ook	dat	leek	de	jongeren	er	niet	van	te	weerhouden	het	openbaar	vervoer	te	blijven	gebruiken.	

Al	met	al	blijken	mobiliteit	en	vervoer	geen	probleem	te	vormen	voor	Amsterdamse	jongeren,	die	over	

het	algemeen	zeer	mobiel	zijn.	Hier	is	sprake	van	een	groot	verschil	met	jongeren	in	Engeland,	die	

veelal	melden	dat	gebrek	aan	vervoer	een	belemmerende	factor	in	hun	leven	is,	met	name	waar	het	de	

toegankelijkheid	van	culturele	activiteiten	betreft.	

4.2 Veiligheid

De	overgrote	meerderheid	van	de	jongeren	die	aan	de	workshops	deelnamen,	zeiden	zich	erg	veilig	

te	voelen	in	hun	eigen	wijk.	Toen	wij	vroegen	waar	dat	gevoel	door	werd	veroorzaakt,	gaven	ze	als	

belangrijkste	reden	dat	ze	de	mensen	daar	kenden.	De	meeste	buurten	worden	gekenmerkt	door	

een	sterke	gemeenschapszin,	zodat	de	jongeren	zich	vrijelijk	binnen	hun	woonomgeving	verplaatsen.	

Hoewel	in	sommige	wijken	incidenteel	geweldsdelicten	worden	gepleegd,	bleken	de	jongeren	zich	

daar	bij	navraag	niet	direct	door	getroffen	te	voelen.	Dit	had	kennelijk	geen	nadelige	gevolgen	voor	

hun	zelfvertrouwen.	

Sommige	jongeren	zeiden	zich	minder	veilig	te	voelen	in	andere	wijken	dan	in	hun	eigen	woonwijk,	

maar	dat	was	meestal	omdat	ze	de	omgeving	en	mensen	daar	minder	goed	kenden.	Vrijwel	alle	

jongeren	gaven	aan	zich	veilig	te	voelen	in	het	centrum,	sommige	zelfs	meer	nog	dan	in	de	eigen	

woonwijk.	Omdat	dit	stadsdeel	zo	levendig	en	druk	is,	voelen	jongeren	zich	daar	naar	eigen	zeggen	

veilig	en	beschermd.	Hoewel	jongeren	incidenteel	gevallen	ter	sprake	brachten	waarin	ze	zich	enigszins	

bedreigd	voelen,	ging	dat	meestal	om	meisjes	die	zich	‘s	nachts	alleen	op	straat	of	in	het	openbaar	

vervoer	onveilig	voelden.	Het	betrof	dan	ook	geen	factor	die	jongeren	ervan	zou	weerhouden	een	

bepaald	deel	van	Amsterdam	te	bezoeken.	

We	hebben	jongeren	ook	gevraagd	of	hun	ouders	er	moeite	mee	hadden	dat	zij	in	Amsterdam	

woonden.	Ook	in	dit	geval	gaf	de	overgrote	meerderheid	van	de	jongeren	aan	dat	zij	niet	het	gevoel	

hadden	dat	hun	ouders	zich	zorgen	maakten.	Wat	betreft	de	mening	van	ouders	over	het	wonen	

in	Amsterdam	weken	de	antwoorden	in	enkele	gevallen	echter	radicaal	af	van	de	meerderheid	van	

de	antwoorden:	twee	jongemannen,	beide	uit	een	migrantengezin,	gaven	aan	dat	ze	het	‘absoluut	

eens’	waren	met	de	uitspraak	dat	hun	ouders	zich	zorgen	maakten	over	het	feit	dat	ze	in	Amsterdam	

woonden.	In	beide	gevallen	suggereerden	de	jongeren	dat	de	bezorgdheid	van	hun	ouders	verband	

hield	met	het	land	waar	ze	voorheen	woonden.	

De	16-jarige	Sergio	uit	de	Dominicaanse	Republiek	had	de	indruk	dat	de	bezorgdheid	van	zijn	moeder	

om	zijn	veiligheid	te	wijten	was	aan	haar	leven	en	ervaringen	in	de	Dominicaanse	Republiek,	en	hoewel	

ze	al	vijf	jaar	in	Amsterdam	wonen,	heeft	hij	het	idee	dat	zij	de	stad	niet	goed	kent.	
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Once	again,	this	is	in	direct	contrast	to	young	people	in	England	who	consistently	reported	to	us	

concerns	about	their	own	personal	safety	both	within	their	own	neighbourhoods	and	central	areas	of	

towns	and	cities.	This	was	often	reported	as	a	prohibitive	factor	in	accessing	different	cultural	activities;	

however,	personal	safety	does	not	appear	to	be	a	concern	or	barrier	for	young	people	accessing	culture	

in	Amsterdam.

4.3 Pride and feeling part of the city 

Almost	every	young	person	we	worked	with	felt	very	proud	to	live	in	Amsterdam	and	felt	like	they	

were	a	part	of	the	City.	This	was	regardless	of	their	age,	gender	and	cultural	background.	One	young	

person	talked	about	the	amazing	cultural	diversity	within	the	City	and	said	that	“the	whole	world	is	in	

Amsterdam”.	Across	the	workshops,	many	agreed	that	the	cultural	diversity	in	the	city	was	positive	and	

something	to	be	proud	of.

“There are many cultures in my neighbourhood…there are Latin Americans, Dominicans, I also have 

some Puerto Ricans, Dutch, Surinamese and Ghanaian people from Africa. [I think it’s a really good 

thing] because you can learn from each other because in this world there are many racisms still but 

like in my neighbourhood, everybody, you live next to a Ghanaian or Latin but you can learn from 

each other and your kids play with each other.” 

The	young	people	also	described	Amsterdam	as	having	an	international	reputation,	despite	its	size,	

both	for	culture	and	for	the	infamous	coffee	shops	and	the	red	light	district.	One	young	person	said,	

“Everyone	knows	Amsterdam”.	

4.4 Feeling part of the Netherlands

Despite	the	fact	that	almost	every	young	person	said	they	felt	like	they	were	part	of	the	city,	almost	all	

of	those	from	culturally	diverse	backgrounds	reported	that	they	did	not	feel	like	they	were	part	of	The	

Netherlands	as	a	whole.		A	number	of	reasons	were	cited	for	this	including:	

•	 feeling	different	when	outside	Amsterdam	and	a	sense	of	being	‘looked’	at;	

•	 not	feeling	a	connection	with	the	wider	country	and	a	sense	that	the	system	was	not	for	them;

•	 feeling	that	racism	was	a	big	issue	within	the	Netherlands	but	that	people	were	unlikely	to	be	racist	

to	them	in	Amsterdam	as	it	is	simply	not	accepted.

“I’ve seen a lot of places in Holland where…they don’t like you if you are looking different from 

them. A lot of racists are still active here in Holland and some places they accept it, like there’s a lot 

of racist people so it’s OK to be racist…I know there’s people who are still racist [in Amsterdam] but 

they are afraid to say stuff…it’s a big City here…I think you have every culture in the world living 

here…so you just have to shut your mouth and walk with the crowd.”

In	stark	contrast,	in	two	of	the	workshops	with	predominantly	indigenous	white	Dutch	young	people,	

almost	all	of	them	reported	that	they	felt	part	of	The	Netherlands.	

This	strong	connection	by	young	people	of	non-white	immigrant	background	with	Amsterdam,	but	

their	disengagement	from	the	Netherlands	as	a	whole,	is	an	issue	of	some	concern	for	the	long	term.	

If	the	young	people	carry	this	sense	of	separation	from	the	Netherlands	into	adulthood,	and	these	

communities	come	to	assume	leadership	positions	in	the	City,	it	could	exacerbate	existing	tensions	

between	the	City	and	the	rest	of	the	country.
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“Want mijn moeder woonde vroeger in de Dominicaanse Republiek en als je daar naar buiten gaat 

als het donker is, kan er van alles gebeuren. Ook als het stil is kan er iemand achter je lopen die iets 

slechts in de zin heeft – dat zegt ze altijd als ze ergens naartoe gaat. Dus op welke tijd ik ook naar 

buiten ga, al is het middag of ochtend, ze maakt zich altijd zorgen… We wonen hier nog maar vijf 

jaar.” 

Hoewel	dit	contrast	een	interessant	licht	werpt	op	de	perceptie	van	Amsterdam	door	

immigrantengezinnen,	vormden	deze	gevallen	een	duidelijke	uitzondering	op	de	regel.	In	het	

algemeen	voelen	jongeren	in	Amsterdam	zich	zowel	in	hun	eigen	wijk	als	in	het	centrum	veilig.	

Ook	dit	vormt	een	scherp	contrast	met	de	Engelse	jongeren,	die	steevast	meldden	zich	zorgen	te	

maken	over	hun	persoonlijke	veiligheid,	zowel	in	hun	eigen	wijk	als	in	het	centrum	van	hun	stad	of	

dorp.	Dit	werd	vaak	genoemd	als	belemmerende	factor	voor	de	toegankelijkheid	van	veel	culturele	

activiteiten.	In	Amsterdam	lijkt	persoonlijke	veiligheid	voor	jongeren	geen	bron	van	zorg	of	een	

belemmering	voor	culturele	activiteiten	te	vormen.

4.3 Trots en verbondenheid met de stad 

Vrijwel	alle	jongeren	die	we	hebben	gesproken,	waren	er	erg	trots	op	in	Amsterdam	te	wonen	en	

voelden	zich	deel	van	de	stad.	Hun	leeftijd,	geslacht	of	culturele	achtergrond	had	daar	geen	invloed	

op.	Eén	jongere	had	het	over	de	ongelooflijke	culturele	diversiteit	binnen	de	stad	en	zei:	“de	hele	

wereld	is	in	Amsterdam	te	vinden”.	Tijdens	de	workshops	gaven	veel	jongeren	aan	dat	de	culturele	

diversiteit	in	de	stad	iets	positiefs	was	en	iets	om	trots	op	te	zijn.

“In mijn wijk vind je heel veel culturen… er zijn Zuid-Amerikanen, Dominicanen, en ook een paar 

Puerto Ricanen, Nederlanders, Surinamers en Ghanezen uit Afrika. [Dat vind ik heel goed] omdat je 

van elkaar kunt leren. Want er is nog veel racisme in de wereld, maar bijvoorbeeld in mijn wijk woon 

je naast een Ghanees of Zuid-Amerikaan en leer je van elkaar terwijl je kinderen met elkaar spelen.” 

De	jongeren	vonden	verder	dat	Amsterdam	ondanks	zijn	geringe	omvang	een	internationale	reputatie	

heeft,	zowel	om	zijn	cultuur	als	vanwege	de	beruchte	coffeeshops	en	de	rosse	buurt.	Zoals	één	jongere	

het	verwoordde:	“Iedereen	heeft	wel	eens	van	Amsterdam	gehoord.”	

4.4 Verbondenheid met Nederland

Hoewel	vrijwel	alle	jongeren	aangaven	zich	deel	van	de	stad	te	voelen,	zeiden	bijna	alle	niet-westerse	

jongeren	geen	verbondenheid	met	Nederland	als	geheel	te	voelen.	Daarvoor	werden	verschillende	

redenen	genoemd,	waaronder:	

•	 zich	‘anders’	voelen	buiten	Amsterdam,	inclusief	het	gevoel	te	worden	bekeken;	

•	 gebrek	aan	verbondenheid	met	het	land	als	geheel	en	het	gevoel	dat	het	systeem	er	niet	voor	hen	is;

•	 het	gevoel	dat	racisme	een	grote	rol	speelt	in	Nederland,	maar	dat	in	Amsterdam	mensen	minder	

geneigd	zijn	tot	racisme,	aangezien	dat	daar	niet	wordt	geaccepteerd.

 “Ik ben op heel wat plekken in Nederland geweest waar… ze je niet moeten als je er anders uitziet. 

Er zijn nog steeds veel racisten actief in Nederland en op sommige plaatsen is dat geaccepteerd; 

omdat het er zo veel zijn is het oké om racist te zijn… Ik weet dat er [in Amsterdam] nog racisten 

zijn, maar die durven niets te zeggen… het is hier een grote stad… volgens mij vind je hier zo’n 

beetje alle culturen van de wereld bij elkaar... dus je moet gewoon je kop houden en meedoen met 

de rest.” 
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4.5 Not seeing themselves in the culture

It	was	reported	by	many	of	the	young	people,	irrespective	of	their	cultural	background,	that	they	

did	not	see	themselves	reflected	within	the	City’s	cultural	institutions.	We	argue	later	that	in	fact	the	

majority	of	the	cultural	institutions	in	the	City	centre	try	hard	to	reflect	and	engage	with	a	wide	range	

of	cultures,	but	the	perception	of	young	people	is	that	they	don’t.	In	establishing	the	reasons	for	this,	

young	people	fell	into	two	broad	categories.

Firstly,	being	a	young	person	was	enough	to	feel	excluded	from	the	cultural	institutions.	One	young	

white	Dutch	person	said,	

“When I am in the major cultural institutions, it feels strange not seeing any young people around 

me, and I also feel so white being there, and I am white. It is different to rest of Amsterdam”. 

It	was	also	felt	by	many	that	there	was	nothing	in	general	for	young	people	in	the	cultural	institutions.	

Once	a	young	person	had	been	to	an	institution	(either	with	school	or	family)	there	was	nothing	to	

make	them	want	to	go	back.		One	young	person	said	“once	you	have	seen	it	once,	why	go	back?”	In	

a	number	of	workshops	it	emerged	that	some	of	the	traditional	cultural	institutions	were	introducing	

different	ways	to	engage	younger	audiences.	The	music	nights	at	the	Van	Gogh	museum	seemed	

to	have	achieved	some	success	with	this	by	offering	music	on	a	Friday	night.	Whilst	this	might	be	

successful	in	bringing	young	people	into	the	venue,	the	young	people	reported	that	this	did	not	

necessarily	make	them	want	to	stay	to	look	at	the	paintings.	They	go	for	the	music	and	when	that	is	

finished,	they	go	home.	Only	one	young	person	who	we	discussed	this	with	said	she	stayed	to	look	at	

the	paintings.

A	number	of	young	people	explained	how	their	visit	to	a	cultural	institution	had	been	part	of	CKV,	the	

cultural	curriculum	in	secondary	schools.	They	told	of	how	they	had	to	write	an	assignment	about	their	

experience,	rather	than	having	the	freedom	to	explore	the	institutions	and	discover	it	in	their	own	way.	

They	said	this	really	put	them	off	wanting	to	go	back.

Secondly,	young	people	from	different	cultural	backgrounds	also	felt	that	the	cultural	institutions	

did	not	reflect	their	communities	and	their	heritage.	All	young	people,	regardless	of	age,	gender	or	

background,	felt	that	“culture”	was	not	cool.	Some	young	people	reported	that	they	were	laughed	at	if	

they	went	to	a	cultural	institution	out	of	personal	choice.	

A	number	of	young	people	suggested	ways	in	which	their	engagement	with	the	cultural	institutions	

could	be	improved.	For	example,	they	proposed	establishing	“cultural	mediators”	–	young	people	“like	

them”	who	could	show	them	around,	tell	them	what	the	institution	is	about,	lead	young	people	friendly	

tours	that	were	shorter	and	more	engaging,	and	have	space	dedicated	to	young	curators/creators.	This	

would	enable	them	to	be	more	actively	involved	rather	than	just	being	a	spectator.		

All	these	themes	were	reflected	in	the	views	of	the	young	people	we	consulted	in	England	in	the	

summer.		This	is	hardly	surprising.	The	profile	of	attendees	at	cultural	institutions	in	most	major	

Western	societies	is	determined	by	age,	class,	educational	background	and	wealth.	Ethnic	background	

is	not	a	significant	determinant	once	the	other	indicators	have	been	allowed	for.	The	most	recent	

Cultuurmonitor	shows	that	this	remains	true	for	Amsterdam.	For	instance,	the	educational	background	

of	those	attending	Museums	is	shown	in	Figure	7	below:
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Er	is	een	opmerkelijk	contrast	met	de	twee	workshops	met	voornamelijk	autochtone	jongeren,	die	

vrijwel	allemaal	aangaven	zich	verbonden	te	voelen	met	Nederland.	

Het	feit	dat	allochtone	immigrantenjongeren	een	sterke	verbondenheid	met	Amsterdam	voelen,	maar	

zich	afgesloten	voelen	van	de	rest	van	Nederland,	zal	op	termijn	een	probleem	gaan	vormen.	Als	deze	

jongeren	dit	gebrek	aan	binding	met	Nederland	nog	steeds	voelen	wanneer	ze	volwassen	zijn	en	

hun	gemeenschappen	een	leidende	rol	in	de	stad	gaan	spelen,	zal	dat	heersende	spanningen	tussen	

Amsterdam	en	de	rest	van	het	land	kunnen	verergeren.

4.5 Gebrek aan herkenning in de cultuur

Ongeacht	hun	culturele	achtergrond	gaven	veel	jongeren	aan	dat	hun	interesses	niet	weerspiegeld	

werden	door	de	culturele	instellingen	van	de	stad.	We	zullen	verderop	betogen	dat	de	meerderheid	

van	de	culturele	instellingen	in	de	stad	zich	wel	degelijk	inspant	om	een	breed	scala	van	culturen	aan	

bod	te	laten	komen,	maar	in	de	perceptie	van	de	jongeren	is	dat	niet	het	geval.	Toen	naar	de	oorzaken	

werd	gevraagd,	bleken	de	jongeren	in	twee	hoofdgroepen	te	kunnen	worden	verdeeld.

Om	te	beginnen	was	jong	zijn	op	zich	soms	al	genoeg	om	zich	uitgesloten	te	voelen	door	de	culturele	

instellingen.	Eén	autochtone	jongere	zei:	

“Als ik in een grote culturele instelling ben, voelt het raar om verder geen jongeren om me heen 

te hebben, en ik voel me er erg blank, en ik ben nota bene blank. Het is anders dan in de rest van 

Amsterdam.” 

Verder	hadden	veel	jongeren	het	gevoel	dat	de	culturele	instellingen	jongeren	in	het	algemeen	niets	te	

bieden	hadden.	Als	jongeren	een	instelling	hadden	bezocht	(met	school	of	het	gezin),	zagen	ze	geen	

reden	om	dat	nog	eens	te	doen.	Eén	jongere	zei:	“Als	je	het	eenmaal	hebt	gezien,	waarom	zou	je	dan	

nog	een	keer	gaan?”	Tijdens	verschillende	workshops	kwam	naar	voren	dat	een	aantal	traditionele	

culturele	instellingen	op	verschillende	manieren	een	jonger	publiek	probeerde	te	trekken.	Het	Van	

Gogh	Museum	lijkt	op	dit	gebied	enig	succes	te	hebben	geboekt	door	op	vrijdagavond	voor	live-

muziek	te	zorgen.	Maar	hoewel	dat	een	goede	manier	is	om	jongeren	naar	een	culturele	instelling	te	

lokken,	gaven	de	jongeren	aan	dat	ze	daardoor	niet	automatisch	werden	gestimuleerd	om	naar	de	

schilderijen	te	kijken.	Ze	komen	voor	de	muziek	en	gaan	na	afloop	meteen	weer	naar	huis.	We	hebben	

slechts	één	jongere	gesproken	die	aangaf	dat	ze	was	gebleven	om	de	schilderijen	te	bekijken.

Een	aantal	jongeren	vertelde	over	een	cultureel	bezoek	in	het	kader	van	het	middelbareschoolvak	CKV	

(‘Culturele	en	Kunstzinnige	Vorming’).	Ze	vertelden	dat	ze	een	verslag	over	het	bezoek	hadden	moeten	

schrijven	en	niet	vrij	waren	de	instelling	op	hun	eigen	manier	te	verkennen	en	te	ontdekken.	Dit	was	

volgens	hen	een	belangrijke	reden	om	niet	meer	terug	te	willen.

Ten	tweede	hadden	jongeren	met	uiteenlopende	culturele	achtergronden	het	gevoel	dat	de	culturele	

instellingen	hun	gemeenschap	en	erfgoed	niet	weerspiegelden.	Alle	jongeren	gaven	aan	–	ongeacht	

leeftijd,	geslacht	of	achtergrond	–	dat	‘cultuur’	niet	‘cool’	was.	Sommigen	vertelden	dat	ze	zouden	

worden	uitgelachen	als	ze	uit	eigen	beweging	een	culturele	instelling	bezochten.	

Sommige	jongeren	kwamen	met	suggesties	om	hun	betrokkenheid	bij	de	culturele	instellingen	

te	vergroten.	Een	daarvan	was	het	aanstellen	van	‘cultuurbemiddelaars’	–	jonge	mensen	“zoals	zij	

zelf”	die	hen	kunnen	rondleiden,	over	de	instelling	kunnen	vertellen	en	speciale,	extra	korte	en	

interessante	jongerenrondleidingen	kunnen	geven	–	en	het	inrichten	van	speciale	ruimten	voor	jonge	
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Figure 7  Museum visits by education level. Source: Kunst- en Cultuurmonitor 
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It	is	safe	to	assume	that	as	sections	of	the	City’s	ethnic	population	become	more	affluent,	better	educated	

and	older,	they	will	become	better	represented	in	the	audiences	of	the	major	cultural	institutions.

However,	there	is	one	significant	change	in	attitude	which	the	cultural	institutions	will	have	to	consider.	

Young	people	growing	up	today	expect	to	have	far	more	control	over	the	shape	of	their	cultural	

experiences	and	this	was	strongly	reflected	in	the	discussions	we	had,	and	have	reported	above.	This	

will	include	an	increased	desire	to	participate	in	cultural	production.	This	is	a	world	wide	phenomenon.	

A	recent	survey	published	by	the	Americans	for	the	Arts,	summarised	10	years	of	arts	statistics	in	the	

United	States	as	follows:

“Tens of millions of people attend concerts, plays, opera, and museum exhibitions, yet the 

percentage of the U.S. population attending these arts events is shrinking, and the decline is 

noticeable. On the increase, however, is the percentage of the American public personally creating 

art (e.g., music making, and drawing). Technology is changing how Americans experience the arts 

and consumption via technology and social media is also up.”2 

The	evidence	from	the	Cultuurmonitor	2010	gives	a	more	complex	picture	than	that	found	in	the	US.	

The	percentage	of	the	population	attending	the	museums	has	remained	stable.	Some	performing	arts	

venues	have	experienced	a	decline	in	the	percentage	of	the	population	attending	but	not	all.		However,	

the	expressed	desire	of	young	Amsterdammers	to	be	more	involved	in	making	or	shaping	cultural	

activities	is	observable	in	people	of	all	ages	across	the	western	world.	

4.6 Parents and school 

All	of	the	young	people	we	worked	with	agreed	that	both	parents	and	school	play	a	role	in	introducing	

young	people	to	the	cultural	life	of	the	City.	The	majority	of	the	young	people	we	worked	with	

had	already	experienced	aspects	of	the	City’s	cultural	life	and	were	actively	involved	in	their	own	

participatory	cultural	activities.	Almost	all	of	the	young	people	had	a	personal	passion	for	at	least	one	

art	form.	

We	questioned	the	young	people	extensively	about	what	or	who	first	influenced	them	to	become	

involved	in	arts	and	culture.	Of	the	most	culturally	engaged	young	people	we	worked	with;	it	was	

noticeable	that	the	majority	had	visited	a	cultural	institution	with	parents	as	a	young	child	or	had	a	

parent	with	a	strong	personal	interest	in	the	arts	and	culture.		We	also	found	that	the	young	people	

who	were	exposed	to	arts	and	culture	by	parents	tended	to	engage	with	culture	again	out	of	personal	

choice	(i.e.	had	returned	to	a	cultural	institution	alone	or	with	friends).		

2.	 The	National	Arts	Index	2009	–	a	project	of	Americans	for	the	Arts
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conservatoren/tentoonstellingsmakers.	Daardoor	zouden	ze	actief	worden	betrokken	in	plaats	van	

alleen	toeschouwer	te	zijn.	

Al	deze	thema’s	kwamen	ook	aan	de	orde	tijdens	de	gesprekken	met	Engelse	jongeren	die	deze	zomer	

zijn	gehouden.	Dat	is	op	zich	geen	verrassing.	Het	profiel	van	de	bezoekers	aan	culturele	instellingen	in	

de	meeste	westerse	samenlevingen	wordt	bepaald	door	leeftijd,	milieu,	opleidingsniveau	en	inkomen.	

Zodra	met	deze	indicatoren	rekening	wordt	gehouden,	is	etniciteit	geen	significante	factor	meer.	Uit	

de	meest	recente Kunst- en Cultuurmonitor 2010 blijkt	dat	dit	ook	voor	Amsterdam	geldt.	In	figuur	7	

hieronder	is	het	opleidingsniveau	van	museumbezoekers	weergegeven.

Figuur 7 Museumbezoek naar opleidingsniveau (procenten)

  Bron: Kunst- en Cultuurmonitor 2010. O+S
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Het	is	een	veilige	aanname	dat	delen	van	de	etnische	bevolking	van	de	stad,	naarmate	deze	

welvarender,	hoger	opgeleid	en	ouder	worden,	een	groter	aandeel	gaan	vormen	van	het	publiek	voor	

de	grote	culturele	instellingen.

Er	is	echter	een	belangrijk	mentaliteitsverschil	waarmee	de	culturele	instellingen	rekening	zullen	

moeten	houden.	Jongeren	verwachten	vandaag	de	dag	veel	meer	inhoudelijk	greep	te	kunnen	

hebben	op	hun	culturele	ervaringen,	iets	wat	sterk	naar	voren	kwam	uit	de	gevoerde	gesprekken	

(zie	hierboven).	Deze	verwachting	gaat	gepaard	met	een	toenemende	wens	om	deel	te	nemen	aan	

cultuurproductie.	Het	gaat	hier	om	een	wereldwijd	fenomeen;	in	een	recent	onderzoek	gepubliceerd	

door	Americans	for	the	Arts	werd	tien	jaar	aan	statistische	gegevens	over	kunst	in	de	VS	als	volgt	

samengevat:

“Tientallen miljoenen mensen bezoeken concerten, het theater, opera’s en tentoonstellingen, 

maar het percentage Amerikanen dat dergelijke instellingen bezoekt neemt merkbaar af. Daar 

staat tegenover dat het percentage Amerikanen dat zelf kunst maakt (bijvoorbeeld muziek of 

tekeningen) juist stijgt. De technologie verandert de manier waarop Amerikanen kunst ervaren, en 

de consumptie via technologie en sociale media neemt eveneens toe.”2

De	Kunst- en Cultuurmonitor 2010 weerspiegelt	een	complexere	situatie	dan	die	in	de	VS.	Het	

percentage	van	de	bevolking	dat	musea	bezoekt,	is	stabiel	gebleven.	Sommige	theaters	en	

concertpodia	melden	een	daling	in	de	bezoekersaantallen,	maar	niet	allemaal.	De	behoefte	van	

Amsterdamse	jongeren	om	meer	betrokken	te	zijn	bij	het	ontwikkelen	en	vormgeven	van	culturele	

activiteiten	komt	in	het	Westen	voor	bij	mensen	van	alle	leeftijden.	

2.	 The	National	Arts	Index	2009	–	een	project	van	Americans	for	the	Arts.
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One	young	person	spoke	about	their	parents	taking	them	to	museums	in	Amsterdam	as	a	child;	and		

as	a	16	year	old,	she	now	visits	some	of	the	museums,	such	as	the	Van	Gogh	museum,	independently.	

She	also	said:

“I believe that when parents don’t take their children, later on the children won’t go by themselves.”

In	contrast	to	this,	many	of	the	young	people	who	had only	visited	a	cultural	institution	with	school	did	

not	tend	to	return	again	out	of	choice.	This	was	a	very	clear	message	amongst	the	young	people	we	

worked	with.	

This	accords	with	extensive	research	we	have	undertaken	in	the	UK,	in	which	it	is	clear	that	the	

interests	of	the	parents	are	the	main	determinants	of	a	child’s	participation	in	cultural	activity.	

In	adults,	participation	in	and	attendance	at	cultural	activities	is	determined	by	the	level	of	their	

educational	attainment.	The	educational	attainment	level	of	the	parents	is	also	the	determiner	of	a	

child’s	participation	in	cultural	activities.	So,	for	instance,	in	research	we	undertook	in	2009,	we	found	

that	70%	of	children	at	primary	school,	whose	parents	have	no	educational	qualification,	did	less	than	

three	hours	a	week	of	cultural	activity	a	week,	while	40%	did	none.	In	sharp	contrast,	however,	50%	of	

children	whose	parents	had	a	university	degree	did	more	than	5	hours	per	week	after	school,	while	25%	

were	doing	more	than	ten	hours	a	week.	Cultural	activities	in	this	context	were	defined	very	broadly	to	

include	reading	a	book	and	doing	something	creative	on	the	computer.

What	this	reveals,	is	not	that	educational	qualifications	are	a	requirement	of	cultural	participation,	

but	that	if	those	most	likely	to	be	involved	in	cultural	activities	have	a	high	level	of	educational	

qualifications,	then	they	will	be	the	people	with	the	greatest	interest	in	cultural	activities	and	will	

transmit	this	enthusiasm	to	their	children.	

We	also	undertook	research	among	parents	in	England	with	no	educational	qualifications.	While	the	

vast	majority	of	these	wanted	their	children	to	participate	in	cultural	activities	in	reality	their	children	

don’t	-	as	was	clear	from	the	figures	quoted	above.	Deeper	questioning	revealed	that	a	major	inhibiting	

factor	for	the	parents	was	their	own	lack	of	knowledge	and	experience	of	cultural	opportunities.	In	

addition,	some	parents	openly	admitted	to	feeling	resentful	of	the	opportunities	being	offered	their	

children,	from	which	they	felt	excluded.	This	sense	of	exclusion	from	the	experience	also	allowed	them	

to	argue	that	providing	such	experiences	exclusively	for	their	children	undermined	family	bonds.	

In	our	view	these	are	valid	arguments.	What	binds	families	together	–	and	provides	them	with	resilience	

when	times	are	hard	–	is	the	sum	of	positive	experiences	and	memories	they	share.	These	memories	

can	be	gained	from	a	range	of	contexts:	a	walk	in	the	park,	playing	a	game,	eating	a	meal.	But	the	

setting	for	many	memories	is	cultural	or	artistic	–	the	visit	to	the	theatre,	the	music	the	family	enjoys	

together,	the	books	they	have	all	read,	the	outings	to	museums	and	attractions.	What	makes	cultural	

experiences	particularly	powerful	is	that	at	the	heart	of	the	arts	lie	explorations	of	human	behaviour,	

emotion,	value,	and	social	interaction.	These	provoke,	even	at	the	youngest	ages,	important	intra	family	

discussions	through	which	families	develop	their	ethos	and	sense	of	values	and	it	is	this	translation	of	

the	cultural	experience	into	the	values	the	family	share	that	results	in	a	continuing	interest	in	the	child	in	

pursuing	their	cultural	interests.	In	many	cases,	the	families	that	most	need	these	collective	experiences	

are	those	facing	the	biggest	social	and	economic	challenges.	However,	the	opportunity	to	develop	

families	in	this	way	is	lost,	because	the	opportunities	are	offered	exclusively	to	the	children.	

It	is	clear	from	the	Cultuurmonitor	2010,	that	the	vast	majority	of	adults	from	non-white	background	

do	not	attend	cultural	performances	in	the	City.	The	differences	in	levels	of	attendance	by	ethnic	

background	among	young	people	is	much	smaller:	
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4.6 Ouders en school 

Alle	jongeren	die	we	hebben	gesproken,	waren	van	mening	dat	zowel	ouders	als	scholen	een	rol	

spelen	bij	het	vertrouwd	maken	van	jongeren	met	het	culturele	leven	in	de	stad.	De	meeste	jongeren	

uit	het	onderzoek	hadden	al	ervaring	met	aspecten	van	dat	culturele	leven	en	gaven	blijk	van	actieve	

betrokkenheid	door	middel	van	eigen	vormen	van	cultuurdeelname.	Vrijwel	alle	jongeren	waren	

enthousiast	over	ten	minste	één	kunstvorm.	

We	hebben	de	jongeren	gevraagd	door	wie	of	wat	ze	voor	het	eerst	betrokken	waren	geraakt	bij	kunst	

en	cultuur.	Hierbij	viel	op	dat	de	cultureel	meest	betrokken	jongeren	die	wij	hebben	gesproken	in	de	

meeste	gevallen	als	klein	kind	met	hun	ouders	een	culturele	instelling	hadden	bezocht	of	een	ouder	

hadden	met	een	uitgesproken	persoonlijke	belangstelling	voor	kunst	en	cultuur.	Daarnaast	bleek	dat	

jongeren	die	door	hun	ouders	in	aanraking	waren	gebracht	met	kunst	en	cultuur	zich	daar	later	uit	eigen	

beweging	opnieuw	mee	bezig	hadden	gehouden	(door	alleen	of	met	vrienden	een	instelling	opnieuw	

te	bezoeken).	

Eén	jongere	vertelde	hoe	ze	door	haar	ouders	was	meegenomen	naar	musea	in	Amsterdam	en	nu	als	

zestienjarige	een	aantal	musea,	waaronder	het	Van	Gogh	Museum,	zelfstandig	bezocht.	Daarbij	merkte	

ze	op:

 “Volgens mij gaan kinderen later nooit uit zichzelf als hun ouders hen nooit meenemen.”

Daar	stond	tegenover	dat	veel	jongeren	die	uitsluitend in	schoolverband	een	culturele	instelling	

hadden	bezocht	deze	meestal	niet	meer	uit	eigen	beweging	opnieuw	bezochten.	Dat	kwam	duidelijk	

naar	voren	uit	onze	gesprekken	met	deze	jongeren.	

Deze	bevindingen	sluiten	aan	bij	ons	uitgebreide	onderzoek	in	het	Verenigd	Koninkrijk,	waaruit	naar	

voren	kwam	dat	de	interesses	van	de	ouders	de	belangrijkste	bepalende	factor	zijn	voor	de	culturele	

betrokkenheid	van	kinderen.	Voor	volwassenen	is	het	opleidingsniveau	de	bepalende	factor	voor	

deelname	en	bezoek	aan	culturele	activiteiten.	Voor	de	deelname	aan	culturele	activiteiten	door	

kinderen	is	het	opleidingsniveau	van	de	ouders	eveneens	bepalend.	Zo	kwamen	we	naar	aanleiding	van	

onderzoek	uit	2009	tot	de	conclusie	dat	70%	van	de	basisschoolkinderen	van	ouders	zonder	afgeronde	

opleiding	minder	dan	drie	uur	per	week	aan	een	culturele	activiteit	besteedde,	en	40%	zelfs	helemaal	

geen	tijd.	Daar	stond	tegenover	dat	50%	van	de	kinderen	van	universitair	opgeleiden	meer	dan	vijf	uur	

per	week	buiten	school	aan	cultuur	besteedde,	en	25%	zelfs	meer	dan	tien	uur.	Daarbij	werd	‘culturele	

activiteit’	zeer	breed	opgevat,	inclusief	een	boek	lezen	en	iets	creatiefs	op	de	computer	doen.

Hieruit	blijkt	niet	dat	opleidingsniveau	een	voorwaarde	is	voor	culturele	participatie;	maar	als	degenen	

die	het	sterkst	betrokken	zijn	bij	culturele	activiteiten	hoger	opgeleid	zijn,	zullen	zij	ook	de	meeste	

culturele	interesse	vertonen	en	deze	betrokkenheid	doorgeven	aan	hun	kinderen.	

We	hebben	in	Engeland	tevens	onderzoek	verricht	onder	ouders	zonder	opleiding.	Hoewel	de	over	grote	

meerderheid	van	hen	de	wens	uitsprak	dat	hun	kinderen	zouden	deelnemen	aan	culturele	activiteiten,	

was	dat	niet	het	geval,	zoals	uit	de	hierboven	genoemde	cijfers	al	bleek.	Bij	doorvragen	bleek	dat	het	

gebrek	aan	kennis	van	en	ervaring	met	cultuur	van	de	ouders	een	belangrijke	belemmerende	factor	was.	

Daarnaast	gaven	sommige	ouders	openlijk	toe	moeite	te	hebben	met	de	kansen	die	hun	kinderen	

kregen,	waarbij	zij	zich	buitengesloten	voelden.	Dit	gevoel	van	uitsluiting	was	voor	hen	een	reden	om	

te	betogen	dat	het	de	familiebanden	zou	ondermijnen	als	alleen	hun	kinderen	dergelijke	kansen	werd	

geboden.	
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Figure 8 Level of attendace by ethnic background among young people and adults.  

  2010 (percentage). Source: Kunst- en Cultuurmonitor 2010. O+S
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With	this	level	of	difference	in	attendance	patterns,	it	is	possible	to	draw	two	conclusions.	Firstly,	

children	from	non-white	ethnic	backgrounds	visit	cultural	institutions	without	their	parents,	presumably	

on	school	visits.	Adults	from	western	backgrounds	take	their	children	on	some	of	their	cultural	visits,	

which	accounts	for	the	higher	proportion	of	young	people	attending	cultural	events.	Secondly,	in	

western	households,	attending	cultural	events	is	part	of	the	adults	general	practice	and	hence	these	

parents	will	instil	the	habit	in	their	children.	These	are	the	children	most	likely	to	go	on	to	attend	

cultural	events	when	they	are	adults.	One	way	therefore	to	bring	about	a	significant	change	in	the	

attendance	habits	of	young	people	from	non-western	backgrounds	is	to	make	attending	cultural	events	

part	of	the	family	practice.

So	in	CCE’s	work	in	the	UK,	we	have	increasingly	prioritised	the	development	of	cultural	programmes	

which	include	the	parents	in	the	offer	and	we	would	recommend	that	the	City	of	Amsterdam	does	the	

same.	We	come	back	to	a	specific	recommendation	later	in	the	report.	
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Dit	zijn	volgens	ons	valide	argumenten.	Familiebanden	zijn	iets	om	in	zware	tijden	op	terug	te	vallen	

en	zijn	een	optelsom	van	positieve	ervaringen	en	gedeelde	herinneringen.	Dat	kunnen	bijvoorbeeld	

allerlei	soorten	herinneringen	zijn:	aan	een	wandeling	in	het	park,	een	spelletje	of	een	maaltijd.	De	

omgeving	waarin	herinneringen	ontstaan,	is	vaak	cultureel	of	kunstzinnig:	een	theaterbezoek,	de	

muziek	waar	het	gezin	naar	luistert,	de	boeken	die	men	heeft	gelezen	of	het	bezoek	aan	musea	en	

bezienswaardigheden.	Culturele	ervaringen	danken	hun	grote	zeggingskracht	aan	het	feit	dat	de	

kern	ervan	wordt	gevormd	door	onderzoekingen	van	het	gedrag,	de	emoties,	de	waarden	en	de	

sociale	interacties	van	mensen.	Zelfs	op	zeer	jonge	leeftijd	ontstaan	er	zo	wezenlijke	gesprekken	

binnen	het	gezin,	waardoor	de	gezinsleden	hun	normen	en	waarden	verder	ontwikkelen.	Het	is	deze	

vertaling	van	culturele	ervaringen	in	gedeelde	waarden	binnen	het	gezin	die	bij	kinderen	een	blijvende	

culturele	belangstelling	teweegbrengt.	In	veel	gevallen	zijn	het	de	gezinnen	met	de	grootste	sociale	

en	economische	problemen	waar	de	behoefte	aan	dergelijke	gedeelde	ervaringen	het	grootst	is.	De	

kans	om	gezinnen	als	geheel	te	ontwikkelen	gaat	echter	verloren	doordat	alleen	de	kinderen	culturele	

activiteiten	krijgen	aangeboden.	

Uit	de	Kunst- en Cultuurmonitor 2010	komt	duidelijk	naar	voren	dat	het	overgrote	deel	van	de	

volwassenen	met	een	niet-westerse	achtergrond	geen	culturele	voorstellingen	in	de	stad	bezoekt.	

Onder	jongeren	zijn	de	verschillen	tussen	de	diverse	etnische	achtergronden	aanzienlijk	geringer.	

Figuur 8 Bezoek voorstellingen jongeren en volwassenen naar herkomst. 2010

  (procenten). Bron: Kunst- en Cultuurmonitor 2010. O+S
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Naar	aanleiding	van	deze	verschillen	in	bezoekersaantallen	kunnen	we	twee	zaken	concluderen.	In	

de	eerste	plaats	bezoeken	kinderen	met	een	niet-westerse	achtergrond	culturele	instellingen	zonder	

hun	ouders,	waarschijnlijk	in	schoolverband.	Volwassenen	met	een	westerse	achtergrond	nemen	

hun	kinderen	soms	mee	naar	een	cultuuruiting,	wat	ertoe	leidt	dat	een	groter	percentage	westerse	

jongeren	culturele	activiteiten	bezoekt.	Ten	tweede	is	het	in	westerse	gezinnen	normaal	dat	de	ouders	

culturele	activiteiten	bezoeken,	een	gewoonte	die	wordt	doorgegeven	aan	de	kinderen.	Voor	deze	

kinderen	is	de	kans	het	grootst	dat	zij	later	als	volwassene	culturele	activiteiten	bezoeken.	Eén	manier	

om	het	bezoeken	van	culturele	activiteiten	door	jongeren	van	niet-westerse	herkomst	te	stimuleren	is	

dan	ook	om	zulke	bezoeken	tot	iets	normaals	in	het	gezin	te	maken.

Daarom	heeft	CCE	zich	in	het	Verenigd	Koninkrijk	steeds	meer	toegespitst	op	de	ontwikkeling	van	

cultuurprogramma’s	waarbij	ook	ouders	worden	betrokken.	Ons	advies	is	dat	Amsterdam	hetzelfde	

gaat	doen.	Verderop	in	dit	rapport	volgt	een	specifieke	aanbeveling.	
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5 Cultural opportunities  
 for young people 

We	interviewed	a	range	of	providers	of	cultural	opportunities	for	young	people.	A	number	of	the	round	

tables	focussed	on	the	provision	of	cultural	opportunities	for	young	people.	We	were	also	given	DVDs	

and	other	material	which	enabled	us	to	have	a	sense	of	the	work	being	generated.	We	studied	the	

websites	of	organisations	we	met	or	to	which	we	were	referred.

It	was	also	useful	to	have	access	to	the	report	of	Michael	Wimmer,	who	was	Arts	Advisor	to	the	City	of	

Amsterdam	in	2002.	This	gave	us	a	benchmark	against	which	various	activities	we	observed	could	be	

measured.

However,	our	report	could	not	be	expected	to	be	a	thorough	appraisal	of	the	range	and	quality	of	work	

available	for	young	people	in	the	City,	but	some	clear	themes	emerged.

The	majority	of	the	cultural	provision	we	surveyed	fell	into	two	categories:

•	 the	visit	to	the	theatre,	concert,	museum	etc.;

•	 the	development	of	talent	in	dancing,	music,	performance,	visual	arts.

5.1 The visit to the theatre, concert or museums

Generally,	those	providing	opportunities	for	children	and	young	people	to	experience	cultural	

opportunities	through	visits	were	thoughtful,	professional	and	effective.	International	research	has	

repeatedly	shown	that	for	these	experiences	to	have	a	sustained	impact	on	young	people,		

they	need	to	be:

•	 carefully	planned;

•	 provide	opportunities	for	teachers	to	learn	about	the	experience	before	the	visit;

•	 provide	learning	materials	for	teachers	to	use	in	class	before	the	visit;

•	 ensure	that	the	cultural	institution	itself	is	profiled	as	part	of	the	visit;

•	 provide	the	opportunity	for	follow	up	activities	in	the	classroom	after	the	visit;

•	 reach	out	to	parents;

•	 attempt	to	reflect	the	young	people	and	their	cultural	context	in	the	work	presented.

There	was	plenty	of	evidence	to	show	that	cultural	organisations	in	Amsterdam	providing	such	

opportunities	for	young	people	had	absorbed	these	lessons	and	incorporate	them	in	their	approach.

The	Concertgebouw	stressed	the	importance	of	participation,	highlighting	a	project	which	culminated	

in	800	10-11	year	olds	singing	in	a	concert.	They	also	pointed	to	the	workshop	programmes	that	

precede	the	lunchtime	performances	and	the	whole	afternoon	seminars	for	older	children	that	pave	

the	way	for	their	attendance	at	an	evening	concert.	In	every	case,	materials	are	provided	for	teachers	in	

advance.	
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5 Culturele mogelijkheden  
 voor jongeren 

We	hebben	gesproken	met	een	groot	aantal	aanbieders	van	cultuur	aan	jongeren.	Een	aantal	

rondetafelgesprekken	had	het	aanbieden	van	culturele	mogelijkheden	aan	jongeren	als	onderwerp.	

Daarnaast	hebben	we	dvd’s	en	ander	materiaal	gekregen	om	een	beeld	te	krijgen	van	de	activiteiten	

die	plaatsvinden.	Ook	hebben	we	de	websites	bestudeerd	van	instellingen	die	we	hebben	gesproken	

of	waarnaar	we	werden	verwezen.

Verder	was	het	nuttig	om	te	beschikken	over	het	rapport	van	Michael	Wimmer,	kunstadviseur	van	de	

gemeente	Amsterdam	in	2002.	Daarmee	beschikten	we	over	een	meetinstrument	voor	vergelijking	van	

de	door	ons	geobserveerde	activiteiten.

Hoewel	van	ons	rapport	niet	verwacht	mag	worden	dat	het	een	grondige	evaluatie	geeft	van	het	

aanbod	en	de	kwaliteit	van	het	werk	dat	jongeren	in	Amsterdam	wordt	aangeboden,	kwamen	er	wel	

enkele	duidelijke	thema’s	naar	voren.

Het	leeuwendeel	van	het	culturele	aanbod	is	onder	te	verdelen	in	twee	categorieën:

•	 bezoek	aan	theaters,	concerten,	musea	e.d.;

•	 de	ontwikkeling	van	talent	op	het	gebied	van	dans,	muziek,	theater	of	beeldende	kunst.

5.1 Bezoek aan theaters, concerten en musea

Over	het	algemeen	worden	de	mogelijkheden	om	cultuur	te	ervaren	aan	kinderen	en	jongeren	op	

goed	doordachte,	professionele	en	effectieve	wijze	aangeboden.	Uit	internationaal	onderzoek	is	meer	

dan	eens	gebleken	dat	cultuurervaringen	aan	bepaalde	eisen	moeten	voldoen	voor	een	blijvend	effect	

op	kinderen.	Zij	moeten:

•	 zorgvuldig	worden	gepland;

•	 docenten	de	mogelijkheid	bieden	om	zich	voor	het	bezoek	te	informeren	en	te	oriënteren;

•	 voorzien	in	lesmateriaal	dat	docenten	vóór	het	bezoek	in	de	klas	kunnen	gebruiken;

•	 ervoor	zorgen	dat	de	culturele	instelling	zélf	ook	aan	bod	komt	tijdens	het	bezoek;

•	 gelegenheid	bieden	voor	vervolgactiviteiten	in	de	klas	na	afloop	van	het	bezoek;

•	 ouders	erbij	betrekken;

•	 proberen	ervoor	te	zorgen	dat	de	jongeren	en	hun	culturele	context	door	het	gepresenteerde	werk	

worden	weerspiegeld.

Er	waren	voldoende	indicaties	dat	organisaties	in	Amsterdam	die	jongeren	cultuur	aanbieden	bekend	

waren	met	deze	vereisten	en	ze	toepasten	in	hun	werkwijze.
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The	Stadsschouwburg	explained	how	they	had	reviewed	their	existing	offer	for	primary	schools	which	

included	guided	tours	of	the	theatre.	They	had	consulted	a	group	of	primary	school	teachers	who	

reported	that	the	existing	tour	was	too	boring	and	insufficiently	interactive.	So	the	Stadsschouwburg	

had	built	a	relationship	with	a	large,	predominantly	white,	school	and	a	small,	mainly	non-white,	school	

and	worked	with	the	children	to	devise	a	new	approach,	one	for	6-8	year	olds	and	one	for	9-11	year	

olds.	It	was	much	more	proactive	and	included	discussions	with	actors	and	technicians.	The	success	

of	this	approach	had	encouraged	them	to	start	developing	a	new	programme	for	12-14	year	olds.	

This	would	focus	on	the	technical	aspects	of	theatre	production	offering	young	people	the	chance	to	

explore	set	design,	lighting	and	costume.	They	were	continuing	to	work	on	finding	ways	to	empower	

teachers	to	provide	more	follow-up	and	to	embed	the	theatre	experience	across	the	curriculum.

De	Krakeling	described	a	similar	commitment	to	best	practice.	Primary	school	teachers	are	able	to	

visit	the	theatre	to	prepare	for	a	visit	by	their	children.	There	are	three	workshops	in	schools	before	

the	children	come	to	the	theatre	and	one	after	the	visit	based	on	materials	and	ideas	supplied	by	

the	theatre.	De	Krakeling	always	follows	up	a	child’s	visit	by	offering	the	family	a	season	ticket	with	

reduction.	Secondary	school	pupils	participate	in	an	afternoon	workshop	with	the	company.	The	

students	then	eat	an	evening	meal	with	the	company	before	watching	the	performance.	

There	is	also	a	great	deal	of	imagination	and	creativity	in	the	approach	that	many	of	the	cultural	

organisations	take	to	engaging	young	people.	The	Toneelmakerij	described	sending	a	young	actor	

from	one	secondary	to	another	school	to	pose	as	a	new	student.	His	increasingly	eccentric	behaviour	

in	class	and	the	subsequent	revelation	that	he	was	an	actor	posing	as	a	student	provoked	intense	

discussion	about	‘otherness’	and	transposition	in	society.	Bekijk’t	developed	a	production	about	a	

teenage	girl	dying	of	cancer.	She	never	leaves	her	bedroom	communicating	with	the	outside	world	via	

her	laptop	using	Skype,	YouTube	and	Facebook.	The	set	comprises	her	bed	and	some	screens	on	which	

the	communications	from	her	friends	are	projected	The	company	visit	the	schools	planning	to	attend	

the	performances	in	advance,	and	while	there	run	video	workshops	with	the	students.	As	part	of	these	

workshops	the	students	create	and	perform	material	which	is	then	projected	onto	the	screens	during	

the	performances	they	come	to	see,	personalizing	the	production	in	a	highly	imaginative	and	creative	

way.

The	Muziektheater	incorporates	the	main	elements	of	best	practice	providing	as	part	of	the	preparation	

for	a	visit	to	the	theatre,	training	for	teachers,	a	visit	by	a	ballet	dancer	to	the	school	and	materials	

posted	to	the	website.	However,	they	are	extending	the	impact	of	their	approach,	by	creating	a	training	

programme	for	recent	music	graduates	to	work	with	the	company	for	two	years.	As	part	of	their	

internships,	the	students	work	in	a	secondary	school	creating	an	opera	with	pupils.	The	pupil	devised	

opera	is	then	performed	at	the	Muziektheater	in	the	afternoon,	while	the	participants	then	go	on	to	

watch	a	performance	of	the	professional	company	in	the	evening.	Foam,	the	Amsterdam	Photography	

Museum,	is	developing	a	similar	internship	scheme.

The	Amsterdam	Museum	is	also	careful	to	ensure	that	all	the	communities	in	the	City	are	represented	

in	its	displays.	They	have	developed	a	range	of	projects	which	not	only	engage	a	diverse	range	of	

communities	but	represent	them	in	the	museums	displays.	The	ingenious	use	of	the	original	orphans	

lockers	(the	Museum	is	in	a	converted	orphanage)	to	display	artefacts	and	ideas	developed	with	

students	across	the	city	exemplifies	this	approach.

The	Hermitage	builds	on	similar	principles,	but	takes	them	further	to	connect	with	talent	development.	

They	use	the	workshops	they	offer	at	the	museum	to	identify	artistic	talent	among	the	visiting	primary	

school	pupils.	When	the	children	graduate	from	grade	6,	these	more	talented	pupils	are	contacted,	

via	a	letter	to	their	parents,	and	invited	to	join	the	‘Hermitage	Atelier’.	This	provides	them	with	regular	
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Het	Concertgebouw	legde	de	nadruk	op	het	belang	van	participatie	en	noemde	als	voorbeeld	een	

project	waarbij	800	kinderen	van	10	en	11	jaar	als	afsluiting	met	een	concert	mee	zongen.	Daarnaast	

werd	er	verteld	dat	de	lunchvoorstellingen	worden	voorafgegaan	door	een	workshop	en	dat	er	

middagseminars	werden	georganiseerd	voor	oudere	kinderen,	ter	voorbereiding	op	een	bezoek	aan	

een	avondconcert.	In	alle	gevallen	worden	de	docenten	vooraf	van	lesmateriaal	voorzien.	

De	Stadsschouwburg	vertelde	over	een	herevaluatie	van	het	bestaande	aanbod	voor	basisscholen,	

inclusief	rondleidingen	door	het	theater.	Er	was	overlegd	met	een	aantal	basisschooldocenten,	volgens	

wie	de	bestaande	rondleiding	saai	en	niet	interactief	genoeg	was.	De	Stadsschouwburg	is	daarop	

een	samenwerking	aangegaan	met	een	grote	‘witte’	school	en	een	kleine	‘zwarte’	school	om	samen	

met	de	kinderen	een	nieuwe	methode	te	ontwikkelen,	een	voor	de	leeftijdscategorie	6-8	en	een	voor	

de	leeftijdscategorie	9-11	jaar.	Deze	methode	was	veel	proactiever	en	omvatte	ook	gesprekken	met	

acteurs	en	technici.	Hij	was	zelfs	zo	succesvol	dat	men	is	begonnen	met	het	ontwikkelen	van	een	nieuw	

programma	voor	12-	tot	14-jarigen.	Daarbij	moet	de	nadruk	komen	te	liggen	op	de	technische	aspecten	

van	theaterproducties,	om	jongeren	bekend	te	maken	met	decorontwerp,	belichting	en	kostumering.	

Er	wordt	hard	gewerkt	aan	nieuwe	manieren	om	docenten	meer	lesmogelijkheden	te	bieden	en	hen	in	

staat	te	stellen	de	theaterervaring	te	integreren	met	de	rest	van	het	lespakket.

Ook	De	Krakeling	bleek	een	‘best	practice’	te	hanteren.	Basisschooldocenten	kunnen	dit	theater	

bezoeken	ter	voorbereiding	op	het	bezoek	door	de	leerlingen.	Op	school	worden	drie	workshops	

gehouden	voordat	de	kinderen	het	theater	bezoeken,	plus	nog	een	workshop	na	afloop	van	het	

bezoek,	op	basis	van	materiaal	en	ideeën	afkomstig	van	het	theater.	Na	een	theaterbezoek	door	een	

kind	stuurt	De	Krakeling	altijd	een	brief	met	een	aanbod	voor	een	seizoensabonnement	met	korting	

aan	zijn	of	haar	gezin.	Voor	scholieren	uit	het	middelbaar	onderwijs	zijn	er	middagworkshops	met	de	

theatergezelschappen,	waarna	de	leerlingen	samen	met	het	gezelschap	de	avondmaaltijd	gebruiken	

voordat	ze	de	voorstelling	te	zien	krijgen.	

Veel	culturele	instellingen	leggen	een	grote	mate	van	fantasie	en	creativiteit	aan	de	dag	om	jongeren	

te	betrekken.	De	Toneelmakerij	vertelde	over	een	jonge	acteur	die	naar	een	aantal	middelbare		

scholen	was	gestuurd,	zogenaamd	als	nieuwe	leerling.	Zijn	steeds	vreemdere	gedrag	in	de	klas		

en	de	daaropvolgende	onthulling	dat	hij	een	acteur	was	en	alleen	maar	voor	leerling	speelde,		

leidden	tot	een	levendige	discussie	over	‘anders	zijn’	en	iemands	plaats	in	de	samenleving.		

Bekijk	’t	maakte	een	voorstelling	over	een	tienermeisje	met	terminale	kanker.	Zonder	haar	slaapkamer	

te	verlaten	communiceert	zij	met	de	buitenwereld	via	haar	laptop	en	Skype,	YouTube	en	Facebook.	

Het	decor	bestaat	uit	haar	bed	en	een	aantal	schermen	waarop	de	berichten	van	haar	vrienden	

worden	geprojecteerd.	Het	gezelschap	bezoekt	vooraf	scholen	die	de	uitvoering	willen	bijwonen	

en	organiseert	dan	videoworkshops	met	de	leerlingen.	Tijdens	deze	workshops	schrijven	en	spelen	

leerlingen	materiaal	dat	vervolgens	tijdens	de	voorstelling	op	de	schermen	wordt	vertoond,	waarmee	

de	uitvoering	een	zeer	origineel	en	persoonlijk	tintje	krijgt.

Het	Muziektheater	volgt	de	belangrijkste	elementen	van	best	practice	door	ter	voorbereiding	van	een	

bezoek	aan	het	theater	docenten	te	informeren,	de	school	door	een	balletdanser(es)	te	laten	bezoeken	

en	materiaal	beschikbaar	te	stellen	op	een	website.	De	impact	van	deze	benadering	wordt	nog	eens	

vergroot	door	een	stageprogramma	voor	afgestudeerde	musici,	die	twee	jaar	bij	de	instelling	kunnen	

komen	werken.	In	het	kader	van	deze	stage	werken	de	stagiairs	samen	met	de	leerlingen	van	een	

middelbare	school	aan	een	opera.	Deze	door	de	leerlingen	bedachte	opera	wordt	dan	’s	middags	in	

het	Muziektheater	opgevoerd,	waarna	de	leerlingen	’s	avonds	een	professionele	uitvoering	van	een	

opera	bezoeken.	Het	Amsterdamse	fotografiemuseum	Foam	is	bezig	met	de	ontwikkeling	van	een	

vergelijkbaar	stageprogramma.
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after	school	workshops	over	the	course	of	each	academic	year	during	which	they	can	explore	a	range	

of	ideas	and	techniques	associated	with	the	exhibitions	in	the	main	galleries.	They	then	graduate	to	

the	Hermitage	Academy	which	offers	more	personalised	support	until	the	age	of	16.	This	three	tier	

approach,	building	on	initial	interest	to	develop	those	young	people	displaying	the	most	talent	is	a	

highly	effective	way	of	connecting	the	provision	of	cultural	opportunity	with	talent	development.	In	

addition,	it	plays	an	important	role	in	engaging	parents.	As	the	Hermitage	remarked,	if	a	parent	has	

received	a	letter	from	a	prestigious	institution	when	their	child	is	11	years	old,	and	is	then	able	to	

support	their	engagement	with	the	visual	arts	for	several	years	more,	they	are	far	more	likely	to	be	

accepting	of	the	young	person’s	desire	to	study	art	in	higher	education	if	they	so	decide	at	18.	

Finally,	as	far	as	we	could	observe	the	quality	of	design	and	production	was	high.	For	instance	

the	exhibition	at	the	Tropenmuseum	Junior	on	China,	displays	remarkably	high	quality	design	and	

conceptualisation	for	an	exhibition	aimed	at	primary	school	children.	It	provides	a	strong	justification	

for	a	strategy	which	only	changes	the	exhibit	once	every	2	½	years,	allowing	the	museum	the	time	

to	both	accumulate	the	resources	and	research	and	design	the	exhibition.	They	are	then	able	to	

accommodate	150	of	the	City’s	primary	schools	over	the	life	of	the	exhibition	for	high	quality	immersive	

experiences.

Our	view	therefore	is	that	it	is	hard	to	fault	the	range	and	quality	of	the	cultural	opportunities	provided	

for	young	people.	Ours	was	not	a	systematic	survey	and	in	all	likelihood	we	were	shown	the	best.	

However,	the	standards	were	consistently	high	and	if	these	are	not	reflected	elsewhere,	there	is	clearly	

a	benchmark	against	which	the	City	can	make	judgements	about	others.	We	also	had	the	impression	

that	the	programmes	we	studied	represented	a	significant	improvement	in	quality,	in	terms	of	its	

planning	and	execution,	than	the	work	that	was	available	when	Michael	Wimmer	visited	the	City	in	

2002.	We	also	felt	that	the	opportunities	consistently	addressed	the	core	criteria	for	success	described	

at	the	start	of	this	section,	in	that	they	were	carefully	planned,	supported	teacher	engagement,	ensured	

pre	and	post	visit	work	in	schools,	reached	out	where	possible	to	parents	and	attempted	to	represent	

the	young	people	and	their	cultures	in	the	programme.	In	this	particular	case	we	concluded	that	the	

views	expressed	by	many	of	the	young	people	we	talked	to	was	perhaps	already	out	of	date	and	that	

the	quality,	range	and	relevance	of	the	work	now	being	offered	to	young	people	was		greater	than	

many	young	people	were	reporting.	

There	are	two	areas	in	which	we	would	recommend	improvements.	Firstly,	we	have	already	discussed	

the	importance	of	engaging	parents	in	the	experiences	that	the	children	and	young	people	in	the	City	

enjoy.	There	were	many	examples	of	this	being	part	of	the	follow	up,	but	it	is	likely	that	the	follow	up	

currently	only	succeeds	in	engaging	those	parents	who	were	likely	to	be	supportive	in	any	case.	It	is	

hard	to	see	how	a	parent	with	no	prior	experience	of	the	theatre,	concert	venue	or	museum	would	

respond	to	an	invitation	to	engage	unless	far	more	is	done	to	help	them	understand	the	relevance	and	

value	of	that	experience.

Secondly,	the	opportunities	for	young	people	to	help	shape	or	devise	the	programme	remain	the	

exception	rather	than	the	norm.	Young	people	over	the	age	of	12	in	particular	will	expect	far	more	

involvement,	and	the	imagination	and	creativity	of	those	devising	programmes	for	young	people	could	

easily	be	used	to	generate	new	ways	of	engaging	them	in	the	creative	process.
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Het	Amsterdam	Museum	draagt	er	zorg	voor	dat	alle	gemeenschappen	in	de	stad	in	de	exposities	

zijn	vertegenwoordigd.	Het	museum	heeft	verschillende	projecten	opgezet	die	niet	alleen	op	allerlei	

verschillende	gemeenschappen	zijn	gericht,	maar	deze	ook	in	het	museum	zichtbaar	maken.	Een	

voorbeeld	daarvan	is	het	vernuftige	gebruik	van	de	kastjes	die	oorspronkelijk	voor	wezen	waren	

bedoeld	(het	museum	is	een	voormalig	weeshuis)	voor	het	exposeren	van	voorwerpen	en	ideeën	die	

samen	met	scholieren	uit	de	stad	zijn	ontwikkeld.

De	Hermitage	hanteert	vergelijkbare	principes,	maar	gaat	een	stap	verder	met	het	ontwikkelen	van	

talent.	De	workshops	die	in	het	museum	worden	aangeboden,	zijn	gericht	op	het	ontdekken	van	

kunstzinnig	talent	onder	de	bezoekende	basisschoolleerlingen.	Wanneer	de	kinderen	het	laatste	jaar	

van	de	basisschool	hebben	voltooid,	ontvangen	de	ouders	van	de	meest	getalenteerde	leerlingen	een	

brief	waarin	deze	leerlingen	worden	uitgenodigd	voor	het	‘Hermitage	Atelier’.	Hier	worden	in	de	loop	

van	het	schooljaar	regelmatig	na	schooltijd	workshops	aangeboden,	waarin	leerlingen	een	breed	scala	

van	ideeën	en	technieken	kunnen	verkennen	die	verband	houden	met	de	dan	lopende	tentoonstelling.	

Vervolgens	gaan	ze	over	naar	de	Hermitage	Academie,	waar	ze	tot	hun	zestiende	meer	individuele	

begeleiding	ontvangen.	Deze	drietrapsconstructie	bouwt	voort	op	de	vroege	interesse	van	de	meest	

getalenteerde	jongeren	om	deze	verder	te	ontwikkelen.	Dit	is	een	bijzonder	effectieve	manier	om	het	

aanbieden	van	culturele	kansen	te	combineren	met	talentontwikkeling.	Bovendien	worden	ouders	zo	bij	

het	proces	betrokken.	De	Hermitage	geeft	aan	dat	als	ouders	een	brief	ontvangen	van	een	prestigieuze	

instelling	wanneer	hun	kind	11	is	en	zij	de	interesse	van	hun	kind	voor	beeldende	kunst	nog	een	aantal	

jaren	kunnen	ondersteunen,	de	kans	veel	groter	is	dat	zij	gehoor	zullen	geven	aan	de	eventuele	wens	

om	een	kunstopleiding	te	doen	wanneer	het	kind	18	is.	

Ten	slotte	moet	worden	opgemerkt	dat	de	kwaliteit	wat	ontwerp	en	productie	betreft	hoog	was,	voor	

zover	wij	dat	konden	beoordelen.	Zo	wordt	de	tentoonstelling	over	China	van	het	Tropenmuseum	

Junior	gekenmerkt	door	een	ontwerp	en	conceptualisatie	van	opvallend	hoge	kwaliteit	voor	een	op	

basisschoolkinderen	gerichte	tentoonstelling.	Dit	pleit	sterk	voor	de	strategie	om	slechts	eens	in	de	

2½	jaar	van	tentoonstelling	te	veranderen,	zodat	het	museum	voldoende	tijd	heeft	om	de	middelen	te	

vergaren,	onderzoek	te	doen	en	de	tentoonstelling	te	ontwerpen.	Vervolgens	kan	in	de	loop	van	die	

periode	aan	150	basisscholen	uit	de	stad	een	intense	ervaring	worden	aangeboden	van	hoge	kwaliteit.

Wij	zijn	dan	ook	van	mening	dat	op	het	aanbod	en	de	kwaliteit	van	de	cultuur	die	jongeren	wordt	

aangeboden	weinig	valt	aan	te	merken.	Natuurlijk	hebben	we	geen	systematisch	onderzoek	gedaan	

en	hebben	we	waarschijnlijk	uitsluitend	de	beste	dingen	gezien,	maar	het	niveau	lag	overal	hoog,	en	

ook	als	dat	niet	overal	het	geval	is,	kan	de	gemeente	de	genoemde	voorbeelden	duidelijk	als	maatstaf	

voor	andere	cultuuruitingen	gebruiken.	Daarnaast	kregen	we	de	indruk	dat	de	programma’s	die	wij	

hebben	bestudeerd	wat	kwaliteit,	planning	en	uitvoering	betreft	een	stuk	beter	scoren	dan	wat	er	

beschikbaar	was	toen	Michael	Wimmer	de	stad	in	2002	bezocht.	Het	onderzochte	aanbod	voldeed	in	

alle	opzichten	aan	de	succescriteria	die	we	aan	het	begin	van	dit	hoofdstuk	hebben	genoemd:	ze	waren	

zorgvuldig	gepland	en	ondersteunden	de	betrokkenheid	van	de	docent,	er	waren	zowel	voor	als	na	

het	bezoek	activiteiten	op	school,	ouders	werden	indien	mogelijk	betrokken	en	de	programma’s	waren	

erop	gericht	de	jongeren	en	hun	cultuur	zoveel	mogelijk	te	weerspiegelen.	Met	betrekking	tot	dit	

aspect	concluderen	we	dat	de	meningen	van	veel	van	de	jongeren	die	we	hebben	gesproken	misschien	

wel	achterhaald	zijn,	en	dat	de	kwaliteit,	de	diversiteit	en	de	relevantie	van	het	huidige	aanbod	voor	

jongeren	groter	zijn	dan	veel	van	hen	aangaven.	

Op	twee	gebieden	is	volgens	ons	nog	ruimte	voor	verbetering.	We	hebben	al	beschreven	hoe	

belangrijk	het	is	om	ouders	te	betrekken	bij	activiteiten	voor	kinderen	en	jongeren	in	de	stad.	

Dat	gebeurde	bij	de	vervolgactiviteiten	vaak,	maar	naar	alle	waarschijnlijkheid	alleen	met	ouders	

die	hun	kind	anders	ook	hadden	gesteund.	Het	is	niet	duidelijk	wat	ouders	zonder	ervaring	met	
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5.2 The development of talent in dancing, music,  
 performance, visual arts

Perhaps	the	biggest	change	since	Michael	Wimmer	submitted	his	paper	in	2002	has	been	in	the	

development	of	a	cultural	infrastructure	in	the	outer	districts	of	the	City.		Podium	Mozaïek,	Studio	West,	

and	Bijlmer	Parktheatre	are	good	examples	of	the	new	neighbourhood	based	cultural	facilities	which	

are	reaching	out	into	the	communities	to	engage	young	people	who	would	otherwise	remain	detached	

from	the	cultural	fabric	of	the	City.	

There	are	several	different	ways	in	which	these	new	facilities	are	important	to	the	development	of	

cultural	opportunities	in	the	City.	Firstly,	these	institutions	connect	young	people	and	families	with	the	

cultural	infrastructure	in	the	City	centre.	It	is	worth	emphasizing	that	every	single	representative	of	the	

major	cultural	institutions	in	the	centre	of	the	city	stressed	the	importance	of	this	new	locally	based	

infrastructure	in	enabling	them	to	access	communities.	Without	these	new	organizations	and	people,	

much	that	has	been	achieved	in	recent	years	will	be	undone.	

Secondly,	these	institutions	can	reach	out	directly	to	families	in	their	neighbourhoods	with	programmes	

that	people	of	every	age	can	attend.	Podium	Mozaïek,	for	instance,	cited	examples	of	music	

programming	they	have	devised	for	young	children	to	which	Turkish	mothers	contributed	folk	songs	

and	nursery	rhymes	which	became	the	basis	of	the	music	and	dance	activity.	To	achieve	this	people	

from	the	venue	went	around	the	neighbourhood	knocking	on	doors.	This	opportunity	to	contribute	

cultural	knowledge	is	greatly	valued	by	individuals	in	the	community	and	is	a	powerful	way	of	beginning	

the	process	of	engaging	parents	in	the	cultural	life	of	their	children.

Thirdly,	these	new	cultural	venues	are	an	extremely	effective	way	of	introducing	people	to	cultural	

venues.	Many	projects	taking	place	in	school,	have	their	final	celebratory	performance	in	one	of	these	

new	venues.	The	parents	of	children	who	will	perform,	and	who	are	aware	of	the	performance	through	

school,	can	be	persuaded	more	easily	to	visit	to	a	local	venue	after	school	to	watch	their	children	

perform.	For	many	of	these	parents	it	will	be	the	first	occasion	that	they	have	visited	a	cultural	venue	

and	is	an	important	step	on	their	journey	to	explore	other	cultural	opportunities	in	the	city.

Fourthly,	these	venues	provide	a	key	rung	in	the	development	ladder	for	children	and	young	people	

as	they	progress	from	school	based	activities	to	the	more	demanding	opportunities	offered	elsewhere	

in	the	City.	For	parents,	the	child’s	journey	from	school	to	local	cultural	venue	is	one	that	they	can	

authorize	with	minimum	reservations.	For	some	mothers,	who	need	to	accompany	their	children	from	

the	school	to	the	venue	for	the	after	school	activity,	it	is	as	much	as	they	are	prepared	or	able	to	do.	For	

the	children	and	young	people,	it	is	an	opportunity	to	develop	their	interest	with	friends	or	with	people	

like	them	allowing	them	to	take	risks	with	the	emergence	of	their	own	talent	which	they	are	less	likely	to	

do	in	more	alien	surroundings	or	with	people	with	whom	they	don’t	immediately	connect.

It	is	important	to	note	that	this	new	cultural	infrastructure	includes	not	only	these	cultural	venues,	but	a	

variety	of	clubs	and	community	centres	funded	by	the	youth	and	welfare	departments	of	the	City.	The	

latter	provide	young	people	with	access	to	a	wide	spectrum	of	activities.	These	will	typically	include	

sport	and	digital	technology.	However,	as	the	cultural	activities	form	part	of	a	wider	offer,	there	is	a	

concern	that	they	don’t	connect	with	the	talent	ladders	in	the	cultural	and	creative	sectors	which	the	

cultural	venues	better	understand.		We	would	recommend	therefore	that	a	mapping	exercise	should	be	

undertaken	which	not	only	identifies	the	venues	and	activities	available,	but	also	the	progression	routes	

for	developing	talent	to	which	all	young	people	should	have	access.
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toneelvoorstellingen,	muziekconcerten	of	musea	aanmoeten	met	de	aansporing	om	betrokkenheid	te	

tonen,	tenzij	aanzienlijk	meer	wordt	gedaan	om	hen	duidelijk	te	maken	hoe	relevant	en	waardevol	een	

dergelijke	ervaring	kan	zijn.

Ten	tweede	is	het	nog	altijd	meer	uitzondering	dan	regel	dat	jongeren	een	bijdrage	kunnen	leveren	

aan	de	vormgeving	of	invulling	van	een	programma.	Met	name	jongeren	van	boven	de	12	verwachten	

veel	meer	interactiviteit.	De	fantasie	en	creativiteit	van	de	ontwerpers	van	programma’s	voor	jongeren	

zouden	dan	ook	beter	kunnen	worden	benut	om	nieuwe	manieren	te	vinden	om	hen	bij	het	creatieve	

proces	te	betrekken.

5.2 De ontwikkeling van talent op het gebied van dans,  
 muziek, theater of beeldende kunst

Misschien	wel	de	grootste	verandering	sinds	Michael	Wimmer	in	2002	zijn	onderzoek	verrichtte,	is	het	

ontstaan	van	een	culturele	infrastructuur	in	de	stadsdelen	buiten	het	centrum.	Podium	Mozaïek,	Studio	

West	en	het	Bijlmer	Parktheater	zijn	goede	voorbeelden	van	nieuwe	culturele	faciliteiten	die	zich	richten	

op	de	lokale	gemeenschap.	Ze	betrekken	jongeren	die	anders	geen	deel	zou	hebben	aan	het	culturele	

leven	in	de	stad.	

Deze	nieuwe	faciliteiten	zijn	op	verschillende	manieren	van	belang	voor	de	ontwikkeling	van	culturele	

mogelijkheden	in	de	stad.	Om	te	beginnen	brengen	deze	instellingen	jongeren	en	gezinnen	in	

contact	met	de	culturele	infrastructuur	in	het	centrum.	Daarbij	moet	worden	opgemerkt	dat	de	

vertegenwoordigers	van	alle	grote	culturele	instellingen	in	het	centrum	het	belang	benadrukten	van	

deze	nieuwe	lokale	infrastructuren	als	toegang	tot	lokale	gemeenschappen.	Zonder	deze	nieuwe	

organisaties	en	mensen	zouden	veel	inspanningen	van	de	afgelopen	jaren	voor	niets	zijn	geweest.	

Ten	tweede	kunnen	deze	instellingen	zich	rechtstreeks	richten	op	gezinnen	uit	de	buurt,	met	

programma’s	die	geschikt	zijn	voor	alle	leeftijden.	Zo	heeft	Podium	Mozaïek	bijvoorbeeld	muzikale	

programma’s	voor	jonge	kinderen	opgezet	waaraan	Turkse	moeders	volksliedjes	en	kinderrijmpjes	

hebben	bijgedragen	als	basis	voor	muziek	en	dans.	Om	dat	voor	elkaar	te	krijgen	zijn	de	medewerkers	

van	de	instelling	in	de	buurt	van	deur	tot	deur	gegaan.	De	gelegenheid	om	culturele	kennis	bij	te	

dragen	wordt	door	mensen	uit	de	buurt	enorm	op	prijs	gesteld	en	vormt	een	goede	start	voor	het	

betrekken	van	ouders	bij	het	culturele	leven	van	hun	kinderen.

Ten	derde	vormen	deze	nieuwe	culturele	instellingen	een	zeer	effectieve	manier	om	mensen	met	

cultuurcentra	vertrouwd	te	maken.	Veel	schoolprojecten	worden	feestelijk	afgesloten	met	een	

presentatie	in	een	van	de	nieuwe	instellingen.	Ouders	met	optredende	kinderen	die	via	school	op	de	

hoogte	worden	gehouden,	zijn	eerder	bereid	om	na	schooltijd,	speciaal	voor	dit	optreden,	een	lokale	

culturele	instelling	te	bezoeken.	Voor	veel	van	deze	ouders	is	dat	de	eerste	keer	dat	ze	een	dergelijke	

instelling	bezoeken.	Het	betekent	een	belangrijke	stap	in	de	richting	van	het	ontdekken	van	de	andere	

culturele	mogelijkheden	die	de	stad	biedt.

Ten	vierde	spelen	deze	instellingen	voor	kinderen	en	jongeren	een	belangrijke	rol	bij	de	overgang	van	

schoolactiviteiten	naar	de	minder	laagdrempelige	cultuur	die	elders	in	de	stad	wordt	aangeboden.	

Ouders	geven	er	meestal	zonder	al	te	veel	bezwaar	toestemming	voor	dat	hun	kind	vanuit	school	

een	lokale	culturele	instelling	bezoekt.	Sommige	moeders	zijn	niet	bereid	of	in	staat	tot	meer	dan	

het	begeleiden	van	hun	kinderen	van	de	school	naar	de	instelling	voor	de	naschoolse	activiteit.	

Voor	kinderen	en	jongeren	is	het	een	gelegenheid	om	hun	interesses	samen	met	vrienden	of	

gelijkgestemden	te	verdiepen	en	risico’s	te	nemen	met	betrekking	tot	de	ontwikkeling	van	hun	eigen	
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It	is	also	important	to	recognize	that	this	new	cultural	infrastructure	includes	a	range	of	individuals	

who	play	a	key	role	in	making	these	connections.	The	account	managers	employed	by	Mocca,	the	

culture	scouts	employed	by	AFK	and	a	variety	of	individuals	employed	by	the	districts	are	all	playing	an	

important	role	in	making	new	connections	for	young	people.	For	instance,	Koers	Nieuw	West	was	cited	

by	the	Hermitage	as	being	of	central	importance	in	the	piloting	and	development	of	their	education	

programme	because	of	her	ability	to	match	the	museum	with	the	most	appropriate	schools.

In	recent	times,	cultural	institutions	have	begun	to	develop	their	own	portals	in	the	outer	districts.	Foam	

recently	opened	a	project	space	in	Amsterdam	New	West.	They	argue	that	this	is	an	important	way	to	

reach	people	who	otherwise	would	not	come	to	the	city	centre	and	don’t	feel	great	about	being	there.	

The	new	space	was	financed	by	one	of	the	housing	corporations	in	order	to	bring	cultural	facilities	to	

the	neighbourhood.	As	a	result	Foam	has	a	permanent	presence	for	at	least	three	years	in	one	of	the	

most	challenging	districts	in	the	City.	They	use	the	project	space	for	photography	exhibitions	but	also	

to	get	people	to	use	photography	as	a	means	of	stimulating	dialogue	within	the	New	West	community.	

A	particularly	appealing	project	involved	the	use	of	a	photo	booth.	They	persuaded	random	

combinations	of	people	who	had	never	met	and	would	never	normally	talk	to	each	other	to	enter	

the	booth	together.	They	then	took	joint	portraits	and	when	they	emerged	from	the	booth	used	the	

experience	to	stimulate	dialogue	and	discussion.	The	results	have	been	exhibited	in	the	project	space.		

Paradiso,	a	key	cultural	institution	for	young	people	in	the	City	centre,	is	opening	another	space	in	the	

North	of	the	City.	The	young	people	consulted	as	part	of	this	research	were	aware	of	these	projects	

and	very	supportive	and	engaged.	

The	Netherlands	Wind	Ensemble	have	also	contributed	to	this	redistribution	of	culture	assets	by	

choosing	to	locate	themselves	at	Podium	Mozaïek.	As	an	internationally	acclaimed	ensemble,	

frequently	touring	internationally,	they	could	have	chosen	to	locate	their	permanent	office	almost	

anywhere.	However,	their	decision	to	locate	themselves	in	Podium	Mozaïek	demonstrates	an	

extraordinary	commitment	to	the	cultural	development	of	the	district	and	is	resulting	in	some	strong	

and	vibrant	cultural	exchanges.	One	District	Alderman	told	us	that	one	of	the	most	remarkable	events	

of	her	life	was	attending	the	fifth	anniversary	celebrations	at	Podium	Mozaïek	where	the	Netherlands	

Wind	Ensemble	played	with	musicians	from	the	district	combining	a	mesmerising	mix	of	international	

music	styles.	The	Netherlands	Philharmonic	Orchestra	is	also	considering	relocating	its	office,	in	this	

case	into	the	East	District.	We	recommend	that	the	city	encourage	such	relocations	to	take	place.	

Amsterdam	is	a	small	City	and	almost	every	district	is	near	the	centre.	It	would	be	no	hardship	for	more	

cultural	organizations	to	find	homes	in	the	outer	Districts.

	

The	importance	of	these	cultural	developments	however	go	much	further	than	the	cultural	sector.	This	

web	of	new	cultural	developments,	comprising	people,	venues	and	programmes	is	helping	to	weave	

the	city	into	a	rich	connected	tapestry.	It	undoubtedly	contributes	to	the	positive	way	in	which	young	

people	see	the	city	and	their	place	in	it.	It	engenders	a	sense	of	openness	and	tolerance,	because	it	

breaks	down	barriers	and	persuades	people	across	the	City	they	have	a	place	and	a	voice	in	the	City’s	

future.	It	also	delivers	important	economic	and	moral	benefits	to	the	City.	On	economic	grounds,	

any	City	will	ultimately	fail	if	it	does	not	connect	its	economic	growth	with	its	existing	population.	

Morally,	it	is	unacceptable	to	so	organise	the	City	that	specific	communities	are	denied	access	to	the	

opportunities	which	exist.	

It	is	of	absolutely	vital	importance	therefore	that	this	web	is	protected	and	developed.	It	is	precisely	

the	breakdown	in	the	connections	this	web	enables	which	could	fragment	the	city	and	lead	to	the	

repillarisation	and	separation	of	its	communities.	These	individuals,	organisations	and	programmes	are	

as	important	to	the	City	as	a	whole	as	to	the	Districts.	



65

talent	–	iets	dat	ze	minder	geneigd	zijn	te	doen	in	een	onbekende	omgeving	of	met	mensen	met	wie	ze	

geen	directe	band	hebben.

De	nieuwe	culturele	infrastructuur	bestaat	niet	alleen	uit	deze	culturele	instellingen,	maar	omvat	

ook	allerlei	clubs	en	buurthuizen	die	worden	gesubsidieerd	door	de	DMO,	afdeling	Jeugd	en	

Onderwijs	en	de	Dienst	Werk	en	Inkomen.	In	de	buurthuizen	hebben	de	jongeren	toegang	tot	een	

breed	spectrum	van	activiteiten,	waaronder	sport	en	het	gebruik	van	digitale	technologie.	Omdat	

de	culturele	activiteiten	echter	onderdeel	zijn	van	een	breder	aanbod,	bestaat	er	een	reële	kans	

dat	deze	in	tegenstelling	tot	de	lokale	culturele	instellingen	niet	goed	aansluiten	op	de	keten	van	

talentontwikkeling	in	de	culturele	en	creatieve	sector.	Daarom	adviseren	wij	om	een	inventarisatie	te	

maken	van	de	beschikbare	instellingen	en	activiteiten	én	van	de	trajecten	voor	aanstormend	talent	

waartoe	alle	jongeren	toegang	zouden	moeten	hebben.

Daarnaast	is	het	belangrijk	te	beseffen	dat	er	bij	de	culturele	infrastructuur	diverse	personen	betrokken	

zijn	die	een	essentiële	rol	spelen	in	het	vinden	van	deze	aansluiting.	De	accountmanagers	van	Mocca,	

de	cultuurscouts	van	het	AFK	en	diverse	medewerkers	in	dienst	van	de	stadsdelen	spelen	stuk	voor	

stuk	een	belangrijke	rol	bij	het	leggen	van	nieuwe	contacten	voor	jongeren.	Zo	werd	bijvoorbeeld	

Koers	Nieuw	West	door	de	Hermitage	genoemd	als	essentieel	voor	het	testen	en	ontwikkelen	van	hun	

educatieve	programma’s,	vanwege	het	vermogen	om	het	museum	in	contact	te	brengen	met	de	meest	

geschikte	scholen.

De	laatste	tijd	zijn	culturele	instellingen	contacten	gaan	leggen	in	de	stadsdelen	buiten	het	centrum.	

Zo	heeft	Foam	onlangs	een	projectruimte	geopend	in	Nieuw	West.	Als	reden	hiervoor	wordt	genoemd	

dat	dit	een	belangrijk	middel	is	om	mensen	te	bereiken	die	anders	niet	naar	het	centrum	komen	en	

zich	daar	niet	thuis	voelen.	De	nieuwe	ruimte	is	door	een	woningbouwvereniging	gefinancierd	om	de	

buurt	meer	cultuur	te	kunnen	bieden.	Het	resultaat	is	dat	Foam	nu	minstens	drie	jaar	aanwezig	zal	zijn	

in	een	van	stadsdelen	met	de	meeste	uitdagingen.	De	projectruimte	wordt	niet	alleen	gebruikt	voor	

fototentoonstellingen,	maar	ook	om	mensen	te	stimuleren	fotografie	te	gebruiken	ter	bevordering	

van	de	dialoog	binnen	de	lokale	gemeenschap.	Voor	één	project	werd	een	fotocabine	gebruikt	om	

willekeurige	mensen,	die	elkaar	nog	nooit	eerder	hadden	ontmoet	en	elkaar	anders	nooit	zouden	

spreken,	bij	elkaar	te	brengen.	Na	het	maken	van	een	dubbelportret	werden	naar	aanleiding	daarvan	

buiten	de	fotocabine	een	dialoog	en	discussie	opgestart.	De	resultaten	zijn	in	de	projectruimte	

tentoongesteld.	Paradiso,	een	van	de	belangrijkste	culturele	instellingen	voor	jongeren	in	de	stad,	gaat	

in	Amsterdam	Noord	een	ruimte	openen.	De	jongeren	die	we	in	het	kader	van	dit	onderzoek	hebben	

gesproken,	waren	op	de	hoogte	en	reageerden	zeer	enthousiast	en	betrokken.	

Ook	het	Nederlands	Blazers	Ensemble	heeft	een	bijdrage	geleverd	aan	deze	herverdeling	van	de	

culturele	rijkdom	door	voor	Podium	Mozaïek	als	thuisbasis	te	kiezen.	Dit	internationaal	gerenommeerde	

ensemble,	dat	regelmatig	optreedt	in	het	buitenland,	had	vrijwel	overal	een	permanent	kantoor	

kunnen	openen.	De	keuze	voor	Podium	Mozaïek	is	een	blijk	van	hun	bijzondere	betrokkenheid	bij	de	

culturele	ontwikkeling	van	dit	stadsdeel	en	zal	een	levendig	cultureel	verkeer	tot	gevolg	hebben.	Eén	

stadsdeelwethouder	vertelde	ons	dat	een	van	de	meest	opzienbarende	gebeurtenissen	uit	haar	leven	

de	lustrumviering	van	Podium	Mozaïek	was	geweest,	waar	het	Nederlands	Blazers	Ensemble	optrad	

met	muzikanten	uit	het	stadsdeel.	Dit	leidde	tot	een	fascinerende	combinatie	van	muziekstijlen	uit	de	

hele	wereld.	Ook	het	Nederlands	Philharmonisch	Orkest	overweegt	zijn	hoofdkantoor	te	verplaatsen,	

en	wel	naar	Amsterdam	Oost.	Wij	adviseren	de	gemeente	om	dergelijke	verplaatsingen	te	stimuleren.	

Amsterdam	is	een	kleine	stad	en	bijna	alle	stadsdelen	liggen	dicht	bij	het	centrum.	Vestiging	in	een	

stadsdeel	buiten	het	centrum	zal	voor	culturele	organisaties	dan	ook	geen	grote	problemen	opleveren.
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It	is	also	important	to	understand	that	the	effective	functioning	of	this	web	delivers	important	economic	

and	moral	benefits	to	the	City.	

We	would	strongly	recommend	therefore	that	the	key	elements	of	the	web	are	protected	or	enhanced	

in	the	next	funding	round	and	that	the	City	and	the	Districts	come	together	to	agree	a	programme	of	

joint	support.	The	key	elements	of	the	web	are:

•	 The	network	of	new	locally	based	cultural	institutions	such	as	Podium	Mozaïek,	Studio	West,	and	

Bijlmer	Parktheatre.

•	 The	funds	that	support	cultural	activity	with	young	people,	such	as	those	in	AFK,	the	Music	Schools	

and	the	cultural	vouchers.

•	 The	agencies	and	individuals	who	connect	the	funds	and	the	cultural	institutions	with	young	

people	and	schools	such	as	Koers	Nieuw	West.
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De	invloed	van	deze	culturele	ontwikkelingen	is	tot	ver	buiten	de	culturele	sector	merkbaar.	Als	gevolg	

van	de	nieuwe	culturele	ontwikkelingen	ontstaat	een	netwerk	van	mensen,	locaties	en	programma’s,	

dat	bijdraagt	aan	een	nog	rijkere	culturele	structuur	in	de	stad.	Dat	is	ongetwijfeld	een	van	de	redenen	

waarom	jongeren	zo	positief	zijn	over	de	stad	en	hun	plaats	daarbinnen.	Er	ontstaat	een	gevoel	van	

openheid	en	tolerantie,	omdat	barrières	worden	geslecht	en	mensen	uit	de	hele	stad	het	gevoel	krijgen	

dat	zij	iets	mogen	bijdragen	aan	de	toekomst	van	de	stad.	Daarnaast	levert	het	de	stad	aanzienlijke	

voordelen	op,	zowel	in	economisch	als	in	moreel	opzicht.	Een	stad	waar	de	bestaande	bevolking	

geen	deel	heeft	aan	de	economische	groei,	zal	zich	niet	kunnen	handhaven.	En	in	moreel	opzicht	is	

het	onacceptabel	om	de	stad	zo	in	te	delen	dat	bepaalde	gemeenschappen	verstoken	blijven	van	de	

bestaande	mogelijkheden.	

Het	is	daarom	absoluut	essentieel	dat	dit	netwerk	wordt	beschermd	en	ontwikkeld.	Als	de	verbindingen	

van	dit	netwerk	verloren	gaan,	kan	de	stad	gefragmenteerd	raken,	wat	zal	leiden	tot	herverzuiling	en	

afstand	tussen	de	verschillende	gemeenschappen.	Deze	mensen,	instellingen	en	programma’s	zijn	even	

belangrijk	voor	de	stad	in	zijn	totaliteit	als	voor	de	stadsdelen	afzonderlijk.	

Als	dit	netwerk	effectief	functioneert,	levert	dat	de	stad	aanzienlijke	economische	en	morele	voordelen	

op.	Daarom	adviseren	wij	met	klem	om	de	hoofdonderdelen	van	dit	netwerk	bij	de	volgende	

subsidieronde	veilig	te	stellen	of	te	verbeteren	en	een	gezamenlijk	ondersteuningsprogramma	te	laten	

opstellen	door	de	gemeente	en	de	stadsdelen.	De	voornaamste	elementen	van	het	netwerk	zijn:

•	 Nieuwe	lokale	culturele	instellingen	zoals	Podium	Mozaïek,	Studio	West	en	Bijlmer	Parktheater.

•	 De	subsidies	voor	culturele	jongerenactiviteiten,	zoals	voor	het	AFK,	de	muziekscholen	en	de	

cultuurvouchers.

•	 De	instanties	en	personen	die	jongeren	en	scholen	in	contact	brengen	met	subsidieverstrekkers	en	

culturele	instellingen,	bijvoorbeeld	Koers	Nieuw	West.
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6  A strategy for cultural education

Considerable	progress	has	therefore	been	made	in	recent	years	and	much	of	the	credit	must	go	to	the	

initiatives	and	funding	strategies	that	made	all	this	possible.	But	the	intricate	web	of	connections	that	

is	making	positive	change	possible	in	Amsterdam	is	supported	by	an	even	more	intricate	network	of	

funding	mechanisms	which	are	fragile,	fragmented	and	ultimately	quite	vulnerable.	In	this	section	we	

consider	how	these	might	be	strengthened	and	supported.

Of	particular	importance	is	to	consider	how	cultural	education	can	better	serve	the	educational	

priorities	of	the	City.	There	is	a	tendency	in	Amsterdam	to	consider	the		provision	of	a	cultural	

education	as	a	priority,	only	once	issues	of	literacy	and	numeracy	have	been	addressed	within	the	City’s	

schools.	But	this	is	to	underestimate	the	power	of	the	arts	to	improve	pupil	motivation,	aspiration	and	

achievement.	The	Creative	Partnerships	programme	in	the	UK	was	established	with	the	specific	aim	

of	addressing	these	issues.	In	a	report	published	in	2010,	the	UK	Government’s	official	inspectors	of	

schools,	Ofsted,	published	a	report	into	Creative	Partnerships	which	concluded:

“There is not a conflict between the National Curriculum, national standards in core subjects and 

creative approaches to learning. In the schools which were visited for this survey, careful planning 

had ensured that the prescribed curriculum content for each subject was covered within a broad and 

flexible framework and key skills were developed. These examples were accompanied by better than 

average achievement and standards or a marked upward trend.”3 

It	went	on	to	say:

“Schools in challenging circumstances those with a higher than average proportion of pupils eligible 

for free schools meals, low attainment on entry and high rates of pupil mobility showed the greatest 

improvements in pupils’ ability to draw discerningly on a range of data and work collaboratively 

to solve problems; their reading and writing; their speaking and listening; and their personal 

development.” 

In	other	words,	in	the	view	of	the	inspectors,	creative	approaches	led	to	better	than	average	standards	

of	achievement	in	basic	skills,	and	that	this	was	most	evident	in	schools	with	children	from	the	poorest	

backgrounds.	In	this	report	we	consider	how	to	realign	the	cultural	learning	programmes	to	better	

support	the	key	educational	priorities	of	the	City,	as	well	as	providing	a	rich	cultural	education	for	

young	people.

It	is	important	to	stress	that	where	changes	are	proposed	this	should	not	be	taken	as	a	criticism	of	

the	organisations	or	programmes	concerned.	They	have	without	exception	played	the	roles	they	were	

asked	to	play	and	have	done	so	intelligently	and	effectively.	In	so	doing,	however,	they	have	identified	

issues	which	arise,	either	because	their	original	remit	is	now	largely	achieved	or	because	they	have	

3.	 Learning:	Creative	approaches	that	improve	standards		Ofsted	2010
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6 Een strategie voor cultuureducatie

Er	is	de	laatste	jaren	veel	vooruitgang	geboekt,	wat	voor	een	groot	deel	is	te	danken	aan	de	

initiatieven	en	subsidies	die	dit	mogelijk	hebben	gemaakt.	Het	complexe	netwerk	achter	de	positieve	

veranderingen	in	Amsterdam	wordt	echter	ondersteund	door	een	nog	complexer	netwerk	van	

subsidiemechanismen	die	fragiel,	gefragmenteerd	en	vrij	kwetsbaar	zijn.	In	dit	onderdeel	gaan	we	in	op	

de	vraag	hoe	deze	mechanismen	kunnen	worden	versterkt	en	ondersteund.

Het	is	met	name	van	belang	om	te	onderzoeken	hoe	cultuureducatie	de	onderwijsprioriteiten	van	de	

stad	beter	kan	ondersteunen.	In	Amsterdam	is	een	tendens	om	het	aanbieden	van	cultuureducatie	

pas	prioriteit	te	geven	wanneer	de	scholen	in	de	stad	problemen	op	het	gebied	van	lees-,	schrijf-	en	

rekenvaardigheid	hebben	opgelost.	Daarbij	wordt	echter	voorbijgegaan	aan	het	vermogen	van	de	

kunst	om	de	motivatie,	aspiraties	en	prestaties	van	leerlingen	te	bevorderen.	Om	hieraan	tegemoet	

te	komen	is	in	het	Verenigd	Koninkrijk	een	programma	voor	creatieve	samenwerking	opgezet.	In	2010	

publiceerde	de	Britse	schoolinspectieraad	Ofsted	een	rapport	over	dit	onderwerp	met	daarin	de	

volgende	conclusie:

“Het landelijke leerplan, de landelijke normen voor de hoofdvakken en een creatieve benadering 

van het leerproces zijn niet met elkaar in strijd. In de voor dit onderzoek bezochte scholen bleek 

nauwgezette planning ervoor te zorgen dat de verplichte stof voor elk vak binnen een breed, 

flexibel kader werd behandeld en basisvaardigheden werden ontwikkeld. Een en ander ging 

gepaard met bovengemiddelde prestaties en normen dan wel een duidelijke opwaartse trend.” 3

Men	vervolgt:

“Scholen die in zware omstandigheden verkeren (d.w.z. scholen met een hoger dan gemiddeld 

aantal leerlingen met recht op een gratis maaltijd, veel slecht presterende nieuwe leerlingen en 

een groot leerlingenverloop) lieten de sterkste verbetering zien met betrekking tot het vermogen 

van leerlingen intelligent gebruik te maken van gegevens en problemen gezamenlijk op te lossen, 

alsmede in hun lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheid en hun persoonlijke ontwikkeling.” 

Met	andere	woorden,	volgens	de	inspecteurs	leidt	een	creatieve	benadering	tot	beter	dan	gemiddelde	

prestaties	in	de	basisvakken,	wat	vooral	zichtbaar	wordt	op	scholen	met	veel	kinderen	uit	de	armste	

segmenten	van	de	bevolking.	In	dit	rapport	zullen	we	ingaan	op	de	vraag	hoe	de	programma’s	voor	

cultuureducatie	beter	kunnen	worden	afgestemd	op	de	onderwijsprioriteiten	van	de	gemeente	en	het	

leveren	van	hoogwaardige	cultuureducatie	voor	jongeren.

Daarbij	moet	worden	benadrukt	dat	suggesties	voor	verandering	niet	moeten	worden	opgevat	als	

kritiek	op	de	desbetreffende	organisaties	of	programma’s.	Deze	hebben	zonder	uitzondering	hun	

opgelegde	taak	doordacht	en	effectief	vervuld.	Dit	heeft	echter	diverse	problemen	aan	het	licht	

3.	 Learning:	Creative	Approaches	That	Improve	Standards,	Ofsted	2010
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been	able	to	clearly	identify	difficulties	which	have	emerged	despite	their	best	efforts.

The	major	instruments	for	support	of	cultural	education	in	the	city	are	as	follows:

•	 The	cultural	education	funds	at	AFK	 €	1.1	m	

•	 The	cultural	vouchers		 	 €	1.5	m										

•	 Mocca	 	 	 	 €	0.8	m

•	 The	Consensus	Fund	 	 	 €	1.2	m

•	 Music	School	Amsterdam	 	 €	3.7	m	

The	exact	amount	of	funding	being	provided	for	cultural	education	through	the	Kunstenplan	grant	to	

each	cultural	institution	is	not	known	but	could	be	clearly	defined	in	the	next	funding	round	if	it	was	

made	a	condition	of	funding.	This	would	enable	the	City	to	make	more	effective	strategic	decisions.

In	addition	to	the	funding	listed	above,	cultural	learning	is	supported	in	secondary	schools	through	

the	Culturele	en	Kunstzinnige	Vorming (CKV)	programme.	This	is	a	significant	programme	with	

the	potential	to	add	considerably	to	the	cultural	experiences	and	understanding	of	young	people.	

However,	it	was	not	possible	within	the	scope	of	this	report	to	come	to	a	view	as	to	the	impact	or	

success	of	this	programme.	Wide	variations	in	approach	and	quality	were	reported	to	us	during	our	

research.	Inspirational	teachers	with	a	passion	for	the	arts	subjects	they	were	teaching	were	contrasted	

to	teachers	who	had	been	given	responsibility	for	CKV	without	adequate	training	and	qualifications.	

Significant	differences	in	the	approach	taken	by	different	schools	were	also	highlighted.	Some	schools	

provide	a	number	of	hours	of	CKV	education	each	week,	while	others	will	devote	to	a	whole	week	

in	lieu	of	any	curriculum	time	during	the	rest	of	the	academic	year.	The	impact	of	CKV	needs	to	be	

separately	assessed.

In	addition,	the	national	Government	provides	funding	for	extended	school	(Brede	Scholen),	and	

additional	funding	for	schools	whose	students	face	significant	socio-economic	challenges.	Both	funds	

can	support	cultural	activity.

Finally	the	Districts	also	fund	a	range	of	cultural	posts	and	activities,	either	through	specifically	

earmarked	cultural	funds,	or	as	part	of	wider	provision,	such	as	the	Find	Your	Talent	scheme	in	North	

Amsterdam	which	incorporates	technical,	cultural	and	sport	development.	There	are	also	now	plans	to	

introduce	a	‘standard	package’	of	cultural	learning,	which	would	provide	three	hours	of	cultural	activity	

per	week	for	every	child,	one	in	music,	one	in	the	visual	arts	and	one	in	heritage.

In	this	report	we	will	focus	on	those	mechanisms	controlled	by	the	City	and	the	Districts.

6.1 Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)

AFK	is	primarily	intended	to	fund	ad	hoc	small	scale	non	recurring	arts	projects.	In	cultural	education	

it	supports	projects	with	a	maximum	budget	of	€6,000	and	will	provide	a	maximum	contribution	of	

€3,000	to	the	cost	of	the	project.		It	supports	schools	who	wish	to	establish	a	cultural	education	project.	

It	supports	cultural	institutions	who	wish	to	develop	new	outreach	projects.	For	these	purposes	€1.1	

million	in	total	is	allocated.

Over	the	years,	AFK	has	had	difficulty	attracting	sufficient	applications	for	this	fund.	They	have	however	

worked	hard	to	address	the	blocks	in	the	application	process	that	have	been	identified.They	have	

revised	the	application	forms	to	make	them	as	simple	as	possible.	They	have	offered	schools	applying	

the	opportunity	of	an	interview	during	which	the	application	can	be	discussed	and	the	forms	completed.	
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gebracht,	als	gevolg	van	het	grotendeels	hebben	bereikt	van	de	einddoelen,	dan	wel	ondanks	grote	

inspanningen	om	dergelijke	problemen	te	voorkomen.

De	voornaamste	instrumenten	voor	het	ondersteunen	van	cultuureducatie	in	de	stad	zijn:

•	 Subsidie	voor	cultuureducatie	door	het	AFK	 € 1,1	miljoen	

•	 Cultuurvouchers		 	 	 	 €	1,5	miljoen					

•	 Mocca	 	 	 	 	 €	0,8	miljoen

•	 Consensusvoorziening	 	 	 €	1,2	miljoen

•	 Muziekschool	Amsterdam	 	 	 €	3.7	miljoen	

Hoeveel	subsidie	er	voor	cultuureducatie	in	het	kader	van	het	Kunstenplan	precies	wordt	verleend	aan	

iedere	culturele	instelling	is	niet	bekend.	Als	dit	een	voorwaarde	voor	subsidiëring	wordt,	kan	het	bij	

de	volgende	subsidieronde	evenwel	eenduidig	worden	vastgesteld.	De	gemeente	zou	dan	effectievere	

strategische	beslissingen	kunnen	nemen.

Naast	de	hierboven	genoemde	subsidies	wordt	cultuureducatie	in	het	middelbaar	onderwijs	

ondersteund	door	het	vak	‘Culturele	en	Kunstzinnige	Vorming’	(CKV),	wat	aanzienlijke	mogelijkheden	

biedt	voor	het	verrijken	van	de	culturele	ervaringen	van	jongeren	en	het	verdiepen	van	hun	begrip	

hiervan.	In	het	kader	van	dit	rapport	is	het	echter	niet	mogelijk	gebleken	een	oordeel	te	vellen	over	de	

impact	en	het	succes	van	dit	vak.	Tijdens	ons	onderzoek	kwam	naar	voren	dat	er	sprake	was	van	een	

grote	verscheidenheid	in	methoden	en	kwaliteit.	Inspirerende	docenten	die	gepassioneerd	les	gaven	

over	kunst	vormden	een	schril	contrast	met	docenten	die	zonder	adequate	opleiding	of	kwalificaties	

verantwoordelijk	waren	gemaakt	voor	het	vak	CKV.	Ook	de	door	scholen	gehanteerde	methoden	lopen	

sterk	uiteen.	Sommige	scholen	geven	elke	week	een	vast	aantal	uren	CKV,	terwijl	andere	er	één	hele	

week	per	jaar	voor	vrijmaken	en	er	de	rest	van	de	tijd	geen	aandacht	aan	besteden.	De	effecten	van	

CKV	dienen	dan	ook	afzonderlijk	te	worden	beoordeeld.

Daarnaast	verleent	de	overheid	subsidie	aan	brede	scholen,	naast	aanvullende	subsidie	voor	scholen	

met	leerlingen	die	in	sociaaleconomisch	opzicht	gevaar	lopen.	In	beide	gevallen	kan	de	subsidie	

worden	gebruikt	voor	culturele	activiteiten.

Ten	slotte	steunen	de	stadsdelen	een	heel	scala	van	culturele	functies	en	activiteiten,	hetzij	met	

speciaal	gereserveerde	cultuursubsidie,	hetzij	in	het	kader	van	een	bredere	regeling,	zoals	het	

programma	‘Jouw	talent’	in	Amsterdam	Noord,	dat	is	gericht	op	techniek,	cultuur	en	sport.	Daarnaast	

zijn	er	momenteel	plannen	om	het		Basispakket	Kunst-	en	Cultuureducatie	te	introduceren,	bestaande	

uit	drie	uur	aan	culturele	activiteiten	voor	elk	kind:	één	uur	muziek,	één	uur	beeldende	kunst	en	één	uur	

erfgoed.

In	dit	rapport	concentreren	we	ons	op	de	mechanismen	waar	de	Centrale	Stad	en	de	stadsdelen	het	

beheer	over	voeren.

6.1 Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)

Het	AFK	is	in	eerste	instantie	bedoeld	om	kleinschalige,	eenmalige	ad	hoc	kunstprojecten	financieel	

te	steunen.	Op	het	gebied	van	cultuureducatie	ondersteunt	het	projecten	met	een	budget	tot €	6000,	

met	een	maximale	tegemoetkoming	van €	3000	in	de	kosten	van	het	project.	Ook	scholen	die	een	

cultuureducatieproject	willen	opzetten,	worden	gesteund.	Culturele	instellingen	worden	gesteund	bij	

de	ontwikkeling	van	nieuwe	projecten	gericht	op	het	bereiken	van	nieuwe	mensen.	Hiervoor	is	in	totaal	

€ 1,1	miljoen	toegewezen.
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They	have	employed	cultural	scouts	to	go	out	into	the	districts	and	generate	interest	in	the	funds.

However,	there	continue	to	be	problems	with	this	system.	Firstly,	in	our	view	the	application	process	is	

in	danger	of	being	over-simplified.	While	schools	continue	to	complain	that	the	application	process	is	

onerous,	in	reality,	the	application	form	expects	schools	to	be	able	to	describe	their	school	vision,	the	

relationship	of	the	project	to	that	vision,	the	planned	partners	in	the	project	and	the	expected	outcome	

–	how	will	the	success	of	the	programme	be	evaluated.	Not	only	is	this	the	minimum	information	a	

school	should	be	able	to	provide,	but	our	experience	is	that	unless	schools	are	able	to	answer	these	

fundamental	questions,	the	project	is	unlikely	to	have	any	sustainable	benefits.	In	other	words,	unless	

the	school	can	provide	convincing	answers	to	these	questions,	the	investment	in	the	project	is	likely	

to	be	wasted.	In	response	to	the	concerns	of	schools,	AFK	now	show	considerable	leniency	in	the	

quality	of	answers	to	the	key	questions	they	allow.	If	a	school	is	unable	to	articulate	a	clear	vision	for	the	

project,	the	project	is	often	approved	in	the	hope	that	the	process	of	undertaking	the	project	results	

in	the	school	developing	a	clear	vision.	In	our	experience,	this	is	rarely	the	case.	To	attract	sufficient	

applications,	it	should	not	be	necessary	to	lower	the	application	quality	thresholds.	The	priority	should	

be	to	raise	the	capacity	of	schools	so	that	they	are	able	to	both	understand	the	questions	and	provide	

credible	answers.

Secondly,	we	came	to	question	why	it	was	necessary	for	cultural	education	decisions	to	be	taken	‘at	

arms	length’	from	City	Government.	It	has	been	argued	in	many	countries	that	politicians	make	poor	

artistic	judgement	and	there	exists	a	reasonably	strong	tradition	in	many	European	states	of	creating	

a	distance	between	political	and	artistic	judgements.	However,	in	the	case	of	AFK’s	cultural	education	

programme	it	is	hard	to	see	what	artistic	judgements	are	being	taken	that	require	a	separation	from	the	

decision	making	systems	of	the	City	Government.	In	an	exhaustive	assessment	of	the	evaluation	criteria	

of	AFK,	we	established	that	the	following	key	criteria	determined	the	suitability	of	a	project:

•	 the	priority	given	to	the	groups	of	children	being	reached	(AFK	want	to	prioritise	children	and	

young	people	unaccustomed	to	cultural	experiences);

•	 the	importance	of	the	project	to	the	City	of	Amsterdam;	

•	 a	balanced	distribution	of	projects	across	Amsterdam,	by	age,		artform	and	geography;

•	 evidence	that	the	artists	have	knowledge	and/or	experience	of	the	young	people	and	communities	

the	project	is	targeting;	

•	 compliance	of	the	project	with	the	schools	cultural	development	plan	as	developed	with	Mocca;

•	 clear	learning	outcomes	for	the	children	and	young	people	involved.	(It	is	possible	to	generate	art	

projects	in	which	the	children	and	young	people	participate	without	learning.	This	fund	is	intended	

to	support	young	people’s	learning.);

•	 the	sharing	of	knowledge	and	experience	across	schools;

•	 a	connection	between	the	project	and	specific	events	in	the	school’s	history	such	as	celebrating	a	

school	or	community	anniversary;

•	 the	degree	of	involvement	of	the	neighbourhood	and	local	community	(AFK	want	to	encourage	

community	participation);

•	 the	quality	of	the	artists	(if	there	is	an	artist).

The	last	criteria	was	the	only	one	which	implied	some	form	of	artistic	judgement.	We	were	surprised	that	

some	cultural	education	projects	did	not	involve	an	artist	at	all	and	would	recommend	that	an	artist	always	

plays	a	key	role	in	any	cultural	education	programme.	We	also	went	on	to	question	how	the	quality	of	

the	artist	was	assessed	in	the	context	of	cultural	education.	In	this	area	two	criteria	were	identified:

•	 the	experience	that	the	artist	had	in	working	with	similar	children	young	people	and	communities;

•	 that	the	artist	was	an	experienced	professional.

Finally	we	asked	whether	any	project	had	ever	been	rejected	on	the	basis	that	the	artist	was	not	

adequate.	After	much	debate,	only	one	example	of	a	project	being	rejected	on	the	basis	of	the	



73

In	de	loop	der	jaren	heeft	het	het	AFK	moeite	gekost	om	voldoende	aanvragen	voor	deze	subsidie	

te	trekken.	Er	is	echter	hard	gewerkt	aan	het	wegnemen	van	de	obstakels	die	zijn	geïdentificeerd	

in	de	aanvraagprocedure.	De	aanvraagformulieren	zijn	herzien	en	zo	eenvoudig	mogelijk	gemaakt.	

Scholen	die	een	aanvraag	indienen,	worden	uitgenodigd	voor	een	gesprek	waarbij	de	aanvraag	wordt	

doorgesproken	en	de	formulieren	kunnen	worden	ingevuld.	Er	zijn	cultuurscouts	aangesteld	om	in	de	

stadsdelen	belangstelling	voor	de	subsidie	te	genereren.

Dit	systeem	blijft	echter	problematisch.	Allereerst	is	het	aanvraagproces	wat	ons	betreft	wellicht	te	

sterk	vereenvoudigd.	Hoewel	scholen	blijven	klagen	dat	de	aanvraag	veel	werk	kost,	worden	zij	in	

werkelijkheid	slechts	geacht	de	visie	van	de	school	te	beschrijven,	plus	de	relatie	tussen	het	project	

en	die	visie,	de	beoogde	partners	voor	het	project,	de	verwachte	resultaten	en	de	manier	waarop	het	

succes	van	het	programma	zal	worden	gemeten.	Dat	is	de	minimale	informatie	die	een	school	moet	

kunnen	verschaffen,	en	de	ervaring	heeft	uitgewezen	dat	als	een	school	deze	fundamentele	vragen	niet	

kan	beantwoorden,	het	project	naar	alle	waarschijnlijkheid	geen	blijvende	resultaten	zal	opleveren.	Met	

andere	woorden,	tenzij	een	school	deze	vragen	overtuigend	kan	beantwoorden,	zal	elke	investering	

waarschijnlijk	geldverspilling	zijn.	Als	reactie	op	de	klachten	van	scholen	is	het	AFK	momenteel	zeer	

tolerant	wat	betreft	de	kwaliteit	van	de	antwoorden.	Ook	als	een	school	geen	duidelijke	visie	opgeeft,	

wordt	het	project	toch	vaak	goedgekeurd,	in	de	hoop	dat	het	project	zal	resulteren	in	een	duidelijke	

visie	voor	de	school.	In	onze	ervaring	is	dat	echter	zelden	het	geval.	Voor	het	aantrekken	van	voldoende	

aanvragen	zou	het	niet	nodig	moeten	zijn	om	de	kwaliteitsnormen	voor	de	aanvraag	te	verlagen.	De	

nadruk	moet	liggen	op	het	vergroten	van	de	capaciteit	van	scholen,	zodat	deze	de	vragen	begrijpen	en	

geloofwaardige	antwoorden	kunnen	geven.

Daarnaast	hebben	we	vraagtekens	gezet	bij	de	noodzaak	om	beslissingen	over	cultuureducatie	‘op	

afstand’	van	de	gemeente	te	zetten.	In	veel	landen	bestaat	de	perceptie	dat	politici	geen	verstand	

hebben	van	kunst	en	in	veel	Europese	landen	houdt	men	de	wereld	van	de	politiek	en	die	van	de	

kunst	zoveel	mogelijk	gescheiden.	In	het	geval	van	het	programma	voor	cultuureducatie	van	het	AFK	is	

echter	niet	duidelijk	waar	sprake	is	van	artistieke	beoordelingen	die	afstand	tot	de	besluitvorming	door	

de	gemeente	zouden	vereisen.	Tijdens	een	uitgebreide	beoordeling	van	de	evaluatiecriteria	van	het	

AFK	kwamen	we	tot	de	conclusie	dat	de	volgende	factoren	bepalen	of	een	project	wel	of	niet	geschikt	

wordt	geacht:

•	 het	belang	dat	wordt	gehecht	aan	het	bereiken	van	bepaalde	groepen	kinderen	(het	AFK	wil	vooral	

prioriteit	geven	aan	kinderen	en	jongeren	met	weinig	culturele	ervaring);

•	 het	belang	van	het	project	voor	de	stad	Amsterdam;	

•	 een	gelijkmatige	verspreiding	van	projecten	door	heel	Amsterdam	wat	leeftijd,	kunstvorm	en	

geografische	spreiding	betreft;

•	 indicaties	dat	de	kunstenaars	bekend	zijn	en/of	ervaring	hebben	met	de	jongeren	en	

gemeenschappen	waarop	het	project	is	gericht;	

•	 de	mate	waarin	het	project	voldoet	aan	het	cultuureducatieprogramma	van	scholen	zoals	

ontwikkeld	in	samenwerking	met	Mocca;

•	 duidelijke	educatieve	resultaten	voor	de	betrokken	kinderen	en	jongeren.	(Het	is	mogelijk	om		

een	kunstproject	te	organiseren	waaraan	kinderen	en	jongeren	deelnemen	zonder	iets	te	leren.		

Dit	fonds	is	echter	bedoeld	om	de	educatie	van	jongeren	te	ondersteunen.);

•	 de	mate	waarin	kennis	en	ervaringen	tussen	scholen	worden	uitgewisseld;

•	 een	verband	tussen	het	project	en	specifieke	gebeurtenissen	op	school,	bijvoorbeeld	de	viering	

van	een	jubileum	op	school	of	in	de	gemeenschap;

•	 de	mate	van	betrokkenheid	van	de	buurt	en	de	lokale	gemeenschap	(het	AFK	wil	deelname	door	

de	gemeenschap	stimuleren);

•	 de	kwaliteit	van	de	kunstenaar	(als	er	een	kunstenaar	meedoet).
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selected	artist	was	given.	In	this	case	the	judgement	was	that	the	artist’s	costs	and	approach	did	not	

represent	value	for	money.

We	remain	convinced	that	in	questions	of	artistic	judgement,	there	is	value	in	separating	politicians	

from	the	individual	artistic	decisions.	In	the	case	of	cultural	education	however	we	were	not	able	to	

establish	a	rationale	for	this	separation	as	the	decisions	are	not	ultimately	artistic.	On	the	other	hand,	

the	separation	of	responsibilities	is	expensive,	as	it	requires	the	establishment	and	maintenance	of	

a	network	of	independent	organisations	who	take	such	decisions	on	behalf	of	the	City.	We	would	

recommend	that	a	simpler	directly	managed	structure	would	provide	better	value	for	money	for	the	

City	and	would	run	no	risk	of	compromising	issues	of	artistic	independence.

Thirdly,	we	explored	the	role	of	the	cultural	scouts.	These	were	clearly	a	positive	development	in	that	

they	had	been	able	to	provide	a	new	contact	point	for	schools,	artists	and	cultural	organisations	in	the	

districts	and	had	been	successful	in	attracting	new	interest	in	the	cultural	education	fund.	However,	the	

time	that	they	have	available	(they	are	employed	one	day	a	week),	the	range	of	the	applications	they	

had	to	deal	with	and	hence	the	range	of	expertise	they	are	expected	to	have,	makes	it	hard	for	them	

to	play	the	role	within	schools	that	they	could.	As	a	consequence,	it	was	clear	from	our	discussions	

that	there	was	a	need	to	separate	the	wider	role	of	the	culture	scouts	from	the	one	they	could	play	in	

education.	This	would	allow	the	development	of	greater	expertise	in	education	to	be	deployed	and	an	

extended	role	in	brokering	relationships	between	schools	and	cultural	organisations	developed.	This	

would	imply	a	more	proactive	relationship	with	schools	in	which	challenge,	brokering	and	partnership	

played	a	greater	role.

6.2 Mocca

Mocca	is	a	small	independent	organization,	set	up	in	2005	by	the	City	of	Amsterdam	with	some	support	

from	the	national	Ministry	of	Education,	Culture	and	Science.		Mocca	provides	free	advice	to	schools	

and	art	educators	to	help	them	formulate	and	implement	long	term	plans	for	cultural	education,	

based	on	the	needs	of	their	students.		Mocca	produces	no	cultural	educational	projects	but	provides	

schools	with	an	overview	of	what	the	City	has	to	offer	in	the	field	of	cultural	education.		To	help	schools	

identify	appropriate	cultural	partners	Mocca	have	developed	an	extensive	website	listing	over	1000	

organisations	and	artists.	However,	there	is	no	quality	threshold	for	inclusion	on	the	website.	In	addition	

Mocca	runs	a	well	attended	cultural	educators	market	each	year	for	teachers	at	which	a	huge	range	of	

cultural	providers	exhibit.

This	model	is	intended	to	make	schools	the	commissioners	of	their	own	cultural	programmes,	to	allow	

them	to	develop	and	lead	their	own	relationships	with	cultural	institutions	and	to	avoid	them	becoming	

consumers	of	ready	made	projects.	

Mocca	has	achieved	an	extraordinary	amount	in	a	short	period	of	time.	Even	though	it	only	began	

contacting	schools	and	arts	educators	in	spring	2006,	by	2010	95%	of	all	schools	in	the	City	had	used	

the	services	of	Mocca.	70%	of	the	349	primary,	secondary	and	special	schools	now	have	a	written	

policy	on	cultural	education.	The	level	of	engagement	and	interest,	and	the	scale	response	that	Mocca	

has	generated	from	schools	is	a	major	achievement.	Throughout	this	process,	schools	have	remained	

entirely	responsible	for	the	content	of	their	own	plans	for	cultural	education.	They	can	choose	whether	

or	not	to	develop	cultural	policies	or	avail	themselves	of	Mocca’s	services.	This	reflects	the	importance	

given	in	the	Netherlands	to	respecting	the	independence	of	schools.	It	is	a	very	positive	reflection	of	

the	sensitivity	with	which	Mocca	approached	this	task	that	such	a	high	proportion	of	schools	engaged	

at	some	level.
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Deze	laatste	factor	is	de	enige	waarbij	enige	mate	van	artistiek	beoordelingsvermogen	nodig	is.	Tot	

onze	verbazing	deed	aan	sommige	projecten	voor	cultuureducatie	geen	enkele	kunstenaar	mee.	Wij	

adviseren	om	binnen	elk	programma	voor	cultuureducatie	een	kunstenaar	een	centrale	rol	te	geven.	

We	hebben	gevraagd	hoe	de	kwaliteit	van	de	kunstenaar	binnen	het	kader	van	cultuureducatie	werd	

beoordeeld.	Daarvoor	werden	twee	criteria	genoemd:

•	 de	hoeveelheid	ervaring	die	de	kunstenaar	met	vergelijkbare	kinderen,	jongeren	en	

gemeenschappen	heeft;

•	 de	ervaring	en	professionaliteit	van	de	kunstenaar.

Ten	slotte	hebben	we	gevraagd	of	er	ooit	een	project	is	afgewezen	omdat	de	kunstenaar	niet	aan	

de	eisen	voldeed.	Na	veel	overleg	kon	men	slechts	één	voorbeeld	geven	van	een	afgewezen	project	

waarbij	de	kunstenaar	zelf	de	oorzaak	was.	Bij	dat	project	gaven	de	hoge	kosten	en	de	onbevredigende	

aanpak	de	doorslag.

Wij	blijven	van	mening	dat	het,	als	het	op	een	artistiek	oordeel	aankomt,	in	het	algemeen	verstandig	

is	om	politici	niet	bij	de	besluitvorming	te	betrekken.	In	het	geval	van	cultuureducatie	is	die	scheiding	

echter	niet	belangrijk,	aangezien	de	te	nemen	beslissingen	uiteindelijk	niet	van	artistieke	aard	zijn.	

Daar	staat	tegenover	dat	het	scheiden	van	verantwoordelijkheden	duur	is,	omdat	een	netwerk	van	

onafhankelijke	organisaties	moet	worden	opgezet	en	onderhouden	dat	dergelijke	beslissingen	voor	

de	gemeente	kan	nemen.	Volgens	ons	zou	een	eenvoudigere,	rechtstreeks	beheerde	structuur	in	

financieel	opzicht	rendabeler	zijn	voor	de	gemeente,	zonder	het	risico	te	lopen	dat	de	artistieke	

onafhankelijkheid	in	gevaar	komt.

Als	derde	punt	hebben	we	de	rol	van	de	cultuurscouts	onderzocht.	Hier	is	duidelijk	sprake	

van	een	positieve	ontwikkeling,	in	die	zin	dat	ze	een	nieuw	contactpunt	vormen	voor	scholen,	

kunstenaars	en	culturele	organisaties	in	het	stadsdeel	en	erin	zijn	geslaagd	de	belangstelling	

voor	cultuureducatiesubsidies	te	vergroten.	Het	valt	voor	hen	echter	niet	mee	om	hun	rol	binnen	

scholen	optimaal	te	vervullen,	als	gevolg	van	de	tijdsdruk	(ze	werken	één	dag	per	week),	de	grote	

verscheidenheid	aan	projecten	en	de	expertise	waarover	ze	moeten	beschikken.	Uit	onze	gesprekken	

kwam	duidelijk	naar	voren	dat	er	behoefte	is	aan	een	onderscheid	tussen	de	rol	van	cultuurscouts	in	

het	algemeen	en	de	rol	die	zij	binnen	de	cultuureducatie	kunnen	vervullen.	Daarmee	zou	het	mogelijk	

worden	om	meer	expertise	op	het	gebied	van	educatie	te	ontwikkelen	en	in	te	zetten,	en	een	grotere	

rol	te	spelen	als	bemiddelaar	tussen	scholen	en	culturele	organisaties.	Dat	vereist	een	proactievere	

relatie	met	scholen,	waarbinnen	discussie,	bemiddeling	en	samenwerking	een	grotere	rol	krijgen.

6.2 Mocca

Mocca	is	een	kleine	onafhankelijke	organisatie	die	in	2005	door	de	gemeente	Amsterdam	is	opgezet	

met	steun	van	het	Ministerie	voor	Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschappen.	Mocca	geeft	gratis	advies	

aan	scholen	en	mensen	uit	de	cultuureducatie	om	hen	te	helpen	bij	het	formuleren	en	uitvoeren	

van	langetermijnplannen	voor	cultuureducatie,	uitgaande	van	de	behoeften	van	leerlingen.	Mocca	

produceert	geen	cultuureducatieprojecten,	maar	geeft	scholen	inzicht	in	wat	de	stad	te	bieden	

heeft	op	het	gebied	van	cultuureducatie.	Om	scholen	te	helpen	bij	het	identificeren	van	geschikte	

cultuurpartners	heeft	Mocca	een	uitgebreide	website	opgezet	met	een	lijst	van	ruim	1000	organisaties	

en	kunstenaars.	Kwaliteit	is	echter	geen	criterium	voor	vermelding	op	de	website.	Daarnaast	

organiseert	Mocca	elk	jaar	een	goedbezochte	cultuureducatiemarkt	voor	docenten,	waarop	een	groot	

aantal	cultuuraanbieders	zich	presenteert.
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In	parallel,	as	part	of	a	national	policy,	schools	have	been	encouraged	to	appoint	cultural	co-ordinators	

from	among	their	teaching	staff.	Around	65%	of	schools	in	Amsterdam	now	have	school	co-ordinators	

and	they	are	the	key	contact	points	for	Mocca.	Mocca	recognize	the	significance	of	the	cultural	

co-ordinators	and	have	therefore	been	active	in	providing	training	for	them.	They	have	now	trained	

about	75	cultural	co-ordinators	across	the	City.

Cultural	education	policy	in	the	Netherlands	is	required	to	protect	the	independence	of	schools.	

As	explained	above,	this	approach	has	informed	the	principles	on	which	Mocca	was	established.	

In	addition,	Mocca	replaced	an	existing	organization,	Kunstweb,	which	had	also	supported	cultural	

education	in	schools.	However,	Kuntsweb	had	been	more	pro-active	in	brokering	relationships	between	

schools	and	artists	and	arts	institutions.	There	had	developed	a	perception	in	Amsterdam	that	this	

had	encouraged	a	closed	system	in	which	a	small	group	of	artists	and	arts	organizations	received	the	

majority	of	the	work	and	that	it	was	hard	for	new	organizations	and	artists	to	break	in.

We	would	strongly	endorse	the	principle	that	schools	are	the	best	judge	of	the	needs	of	their	children	

and	that	cultural	programmes	have	the	most	impact	when	they	are	developed,	integrated	and	owned	

by	the	school.	We	also	recognize	that	Mocca	have	been	formally	constrained	from	directly	brokering	

relationships	between	schools,	cultural	institutions	and	artists.	However,	we	believe	that	the	current	

model	being	operated	by	Mocca	should	now	change.

Firstly,	while	schools	should	have	full	responsibility	for	the	development	of	their	cultural	policies,	it	

does	not	follow	that	they	will	automatically	have	the	skills,	experience	and	knowledge	to	translate	

their	ambitions	into	effective	programmes.	Nor	is	their	independence	compromised	by	effective	

challenge.	Indeed	effective	challenge	is	key	to	developing	and	strengthening	the	capacity	of	schools	

to	devise	and	manage	effective	programmes.	There	are	a	number	of	reasons	to	believe	that	schools	

are	not	currently	experiencing	sufficient	challenge	in	their	relationship	with	Mocca.	Mocca	themselves	

report	that	they	are	reluctant	to	challenge	their	schools.	They	say	that	they	make	suggestions,	provide	

templates	and	offer	training,	but	there	was	not	clear	evidence	of	the	robust	conversations	which	

lead	to	the	most	effective	programmes.	In	addition	the	workload	of	the	account	managers,	who	are	

responsible	for	Mocca’s	relationship	with	schools,	significantly	constrains	their	capacity	to	participate	

in	such	conversations.	One	account	manager	we	spoke	to	managed	a	portfolio	83	schools,	whom	he	

would	expect	to	visit	three	times	a	year	while	they	are	developing	a	cultural	policy,	and	thereafter	once	

a	year.	This	simply	does	not	provide	a	platform	for	the	quality	of	discussion	which	schools	require.

Secondly,	the	existing	approach	is	over	reliant	on	the	capacity	and	skills	of	the	school’s	cultural	

co-ordinator.	Mocca	reports	that	while	some	of	the	cultural	co-ordinators	bring	a	strong	set	of	skills	

to	their	work	this	is	not	the	case	in		many	cases.	There	is	no	value	in	a	school	having	considerable	

independence	if	the	individual	teacher	responsible	for	the	programme	does	not	have	the	skills,	

experience	or	capacity	to	devise	and	deliver	an	effective	programme.	In	addition	35%	of	schools	have	

no	cultural	co-ordinator	at	all.	The	school	co-ordinators	need	a	much	higher	level	of	external	support	if	

they	are	to	fulfill	their	potential

Thirdly,	while	Mocca	may	feel	constrained	from	so	directly	challenging	and	connecting	schools,	there	

are	others	who	will.	Stichting	Educatieve	Projecten	(SEP)	is	funded	by	the	City	through	the	Kunstenplan	

Amsterdam	and	works	with	many	of	primary	schools	across	the	city.	Their	approach	is	very	needs	driven	

and	so	they	consult	schools	carefully	to	establish	the	nature	of	a	programme	that	the	school	requires.	In	

many	cases	this	is	dictated	by	the	Cultural	Policy	that	the	school	has	developed	with	Mocca.	However,	

SEP	are	happy	to	be	quite	challenging	and	to	broker	relationships	for	the	schools	with	appropriate	

artists,	teachers	or	cultural	institutions.	It	is	therefore	hard	to	understand	why	one	City	funded	

organisation	should	be	restrained	from	providing	a	high	level	of	challenge	and	brokering	while	another	

is	required	not	to	do	so.	
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Dit	model	heeft	als	doel	scholen	de	zeggenschap	te	geven	over	de	invulling	van	hun	

cultuurprogramma’s,	hen	in	staat	te	stellen	zelf	relaties	op	te	bouwen	met	culturele	instellingen	en	te	

voorkomen	dat	ze	worden	gedegradeerd	tot	consumenten	van	kant-en-klare	projecten.	

Mocca	heeft	in	korte	tijd	zeer	veel	bereikt.	Hoewel	pas	in	het	voorjaar	van	2006	voor	het	eerst	contact	

werd	opgenomen	met	scholen	en	mensen	uit	de	kunsteducatie,	had	in	2010	al	95%	van	de	scholen	

in	Amsterdam	gebruik	gemaakt	van	de	diensten	van	Mocca.	Van	de	349	basisscholen,	middelbare	

scholen	en	bijzondere	scholen	heeft	70%	nu	een	schriftelijk	vastgelegd	beleid	voor	cultuureducatie.	

Dat	de	scholen	zoveel	betrokkenheid	en	interesse	hebben	getoond	en	dat	Mocca	zo’n	grote	respons	

bij	scholen	heeft	gegenereerd,	mag	een	hele	prestatie	genoemd	worden.	In	de	loop	van	dit	proces	

zijn	de	scholen	volledig	verantwoordelijk	gebleven	voor	de	inhoud	van	hun	eigen	plannen	voor	

cultuureducatie.	Ze	kunnen	zelf	bepalen	of	ze	wel	of	geen	cultuurbeleid	willen	ontwikkelen	of	gebruik	

willen	maken	van	de	diensten	van	Mocca.	Dat	weerspiegelt	het	grote	belang	dat	in	Nederland	wordt	

gehecht	aan	de	onafhankelijkheid	van	scholen.	Het	zegt	veel	over	de	tact	waarmee	Mocca	zijn	taak	

heeft	uitgevoerd	dat	zo’n	groot	aantal	scholen	zich	hiermee	heeft	beziggehouden.

Parallel	daaraan	zijn	scholen	in	het	kader	van	landelijk	beleid	gestimuleerd	cultuurcoördinatoren	

aan	te	wijzen	onder	de	eigen	docenten.	Circa	65%	van	de	scholen	heeft	nu	een	coördinator,	die	als	

aanspreekpunt	voor	Mocca	fungeert.	Mocca	erkent	het	belang	van	cultuurcoördinatoren	en	heeft	deze	

daarom	actief	opgeleid.	Momenteel	zijn	er	ongeveer	75	cultuurcoördinatoren	uit	heel	Amsterdam	

opgeleid.

In	het	Nederlandse	beleid	voor	cultuureducatie	is	het	nodig	om	de	onafhankelijkheid	van	scholen	te	

beschermen.	Zoals	hierboven	is	toegelicht,	heeft	dat	gevolgen	gehad	voor	de	uitgangspunten	van	

Mocca.	Daarnaast	vervangt	Mocca	de	bestaande	organisatie	Kunstweb,	die	eveneens	cultuureducatie	

op	scholen	ondersteunde.	Kunstweb	was	echter	proactiever	in	het	bemiddelen	tussen	scholen,	

kunstenaars	en	kunstinstellingen.	Daardoor	is	in	Amsterdam	de	perceptie	ontstaan	dat	er	sprake	

was	van	een	gesloten	systeem	waarbinnen	een	kleine	groep	kunstenaars	en	organisaties	de	meeste	

opdrachten	ontving	en	dat	voor	nieuwe	organisaties	en	kunstenaars	nauwelijks	toegankelijk	was.

Wij	staan	achter	het	principe	dat	scholen	de	behoeften	van	hun	leerlingen	het	beste	kunnen	

beoordelen	en	dat	cultuurprogramma’s	het	meest	succesvol	zijn	als	ze	door	de	school	zelf	worden	

ontwikkeld,	geïntegreerd	en	beheerd.	We	zijn	ons	er	eveneens	van	bewust	dat	Mocca	formeel	wordt	

weerhouden	van	directe	bemiddeling	tussen	scholen,	culturele	instellingen	en	kunstenaars.	We	zijn	

echter	van	mening	dat	het	model	dat	Mocca	momenteel	hanteert	nu	moet	veranderen.

Hoewel	scholen	de	volledige	verantwoordelijkheid	dienen	te	dragen	voor	de	ontwikkeling	van	hun	

cultuurbeleid,	betekent	dat	nog	niet	dat	zij	automatisch	beschikken	over	de	vaardigheden,	ervaring	

en	kennis	die	nodig	zijn	om	hun	ambities	te	vertalen	in	effectieve	programma’s.	Daarnaast	wordt	

hun	onafhankelijkheid	niet	in	gevaar	gebracht	als	zij	op	effectieve	wijze	worden	uitgedaagd.	Sterker	

nog,	zo’n	uitdaging	kan	een	essentiële	rol	spelen	bij	het	ontwikkelen	en	versterken	van	het	vermogen	

van	scholen	om	effectieve	programma’s	te	ontwikkelen	en	te	beheren.	Er	zijn	diverse	redenen	om	

aan	te	nemen	dat	scholen	momenteel	niet	voldoende	worden	uitgedaagd	binnen	hun	relatie	met	

Mocca.	Mocca	zelf	zegt	weinig	behoefte	te	hebben	om	scholen	uit	te	dagen.	Er	worden	voorstellen	

gedaan,	sjablonen	aangereikt	en	voorlichting	gegeven,	maar	er	is	niets	dat	wijst	op	het	soort	stevige	

discussie	dat	de	meest	effectieve	programma’s	oplevert.	Daarnaast	betekent	de	werkdruk	op	de	

accountmanagers	die	verantwoordelijk	zijn	voor	de	relatie	tussen	Mocca	en	scholen	een	aanzienlijke	

beperking	van	hun	vermogen	om	die	discussie	aan	te	gaan.	We	spraken	één	accountmanager	die	een	

portefeuille	van	83	scholen	beheerde.	Die	bezocht	hij	tijdens	de	ontwikkeling	van	hun	cultuurbeleid	

drie	keer	per	jaar,	en	daarna	één	keer	per	jaar.	Dat	biedt	simpelweg	een	te	smalle	basis	voor	de	

diepgaande	discussie	waaraan	scholen	behoefte	hebben.
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Fourthly,	the	impression	given	is	that	the	same	conversations	in	which	the	schools	are	involved	are	

regularly	duplicated.	In	addition	to	SEP,	the	Cultural	Scouts	deployed	by	AFK,	also	try	to	work	with	

schools	closely	to	help	them	articulate	their	needs	in	applying	for	AFK	funding.	Again	this	approach	is	

very	needs	driven	and	the	plans	are	often	derived	from	the	cultural	policy	devised	with	Mocca.		If	the	

account	managers	at	Mocca	have	a	good	grasp	of	the	schools	ambitions	and	are	satisfied	that	this	is	

reflected	in	their	cultural	plans,	it	seems	unnecessary	to	have	other	brokers	meeting	with	the	schools	

and	going	over	much	of	the	same	ground.	More	progress	would	be	made	faster	if	the	conversation	was	

developed	through	a	single	relationship.

6.3 Cultural vouchers

The	cultural	vouchers	provide	every	primary	school,	the	first	two	years	of	VMBO	and	Praktijk	Scholen	

with	€ 20	per	child	to	spend	on	cultural	activity.	Its	light	touch	web	based	architecture	is,	as	far	as	we	

are	aware,	unique,	and	provides	an	interesting	international	model.	Schools	submit	plans	on	line	for	the	

allocation	of	their	budgets.	When	these	are	approved,	all	bills	generated	by	the	activity	–	for	instance	

the	fees	paid	to	artists	–	are	billed	to	the	online	financial	system	and	paid	directly.	This	obviates	the	

need	for	the	schools	to	have	to	manage	the	money	while	retaining	effective	control	and	responsibility.	

An	important	by-product	of	this	approach	is	that	the	information	on	what	the	school	is	spending	the	

voucher	money	on,	or	if	it	is	spending	it	at	all,	is	held	centrally.	Hence	the	system	is	able	to	provide	

quite	detailed	information	on	the	uses	to	which	the	voucher	scheme	is	put.

From	this	information	it	is	possible	to	conclude	that:

•	 The	vouchers	have	encouraged	a	more	diverse	range	of	providers	to	enter	the	supply	chain	with	

more	cultural	organizations	from	outside	Amsterdam	and	more	ethnically	mixed	cultural	suppliers	

now	enjoying	support.	

•	 There	are	now	more	‘tailor-made’	projects	being	supported	and	these	are	driven	by	the	schools	

own	priorities.

•	 The	major	themes	on	which	the	schools	tend	to	focus	are	social	cohesion,	citizenship,	and	

integration.

•	 The	vouchers	encourage	the	appointment	of	cultural	co-ordinators	because	there	are	specific	

funds	to	be	accessed.	In	other	words,	without	the	budget	generated	by	the	vouchers,	many	

schools	would	not	see	the	point	of	appointing	a	cultural	co-ordinator.

•	 The	projects	supported	by	the	vouchers	have	encouraged	an	increase	in	parental	participation	in	

schools.	

In	addition,	schools	tend	to	favour	the	following	content:

•	 a	focus	on	one	or	two	artistic	disciplines	(as	opposed	to	trying	to	work	across	all	artistic	discplines);

•	 tailor	made	projects	(as	opposed	to	the	pre-designed	offerings	of	many	cultural	institutions;

•	 projects	with	individual	artists	rather	than	major	cultural	institutions;

•	 combinations	of	theatre	and	language	lessons	to	help	language	skills;	

•	 emphasis	on	development	of	children’s	skills	and	talents	as	opposed	to	teaching	elementary	

knowledge	of	the	arts;	

•	 schools	in	more	affluent	neighbourhoods	opt	for	projects	that	introduce	cultural	diversity	to	their	

students;

•	 schools	with	predominant	immigrant	populations	choose	projects	connected	to	Dutch	heritage;

•	 workshops	to	develop	the	knowledge	and	understanding	of	arts	education	among	teachers.

Research	indicates	that	this	system	is	popular	with	schools.
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Ten	tweede	wordt	bij	de	huidige	benadering	te	veel	vertrouwd	op	de	capaciteiten	en	vaardigheden	

van	de	cultuurcoördinator	van	de	school.	Mocca	geeft	aan	dat	sommige	cultuurcoördinatoren	

weliswaar	beschikken	over	alle	benodigde	vaardigheden	voor	hun	taak,	maar	in	veel	gevallen	is	dat	niet	

zo.	Het	relatief	vrij	laten	van	een	school	levert	niets	op	als	de	docent	die	verantwoordelijk	is	voor	het	

programma	niet	over	de	vaardigheden,	ervaring	of	vermogens	beschikt	om	een	effectief	programma	

op	te	zetten.	Bovendien	heeft	35%	van	de	scholen	helemaal	geen	cultuurcoördinator.	De	coördinatoren	

op	school	hebben	veel	meer	steun	van	buitenaf	nodig	als	ze	hun	belofte	waar	willen	maken.

Ten	derde	is	het	zo	dat	er	wel	degelijk	organisaties	zijn	die	scholen	direct	uitdagen	en	voor	hen	

bemiddelen,	ook	al	heeft	Mocca	die	vrijheid	naar	eigen	zeggen	niet.	De	Stichting	Educatieve	Projecten	

(SEP)	wordt	door	de	gemeente	gefinancierd	via	het	Kunstenplan	en	werkt	samen	met	een	groot	

aantal	basisscholen	in	de	stad.	Daarbij	wordt	uitgegaan	van	de	behoeften	en	wordt	uitgebreid	met	

scholen	overlegd	om	een	programma	te	ontwerpen	dat	aan	de	behoefte	van	de	school	voldoet.	

In	veel	gevallen	wordt	dit	voorgeschreven	door	het	cultuurbeleid	dat	de	school	samen	met	Mocca	

heeft	ontwikkeld.	De	SEP	daagt	scholen	echter	wel	uit,	en	bemiddelt	voor	scholen	met	kunstenaars,	

docenten	en	culturele	instellingen.	Het	is	dan	ook	niet	duidelijk	waarom	de	ene	door	de	gemeente	

gesubsidieerde	organisatie	wordt	weerhouden	van	uitdagingen	en	bemiddeling	op	het	hoogste	niveau	

en	de	andere	expliciet	niet.	

Ten	vierde	bestaat	er	de	indruk	dat	regelmatig	dezelfde	gesprekken	met	scholen	worden	gevoerd.	

Volgens	de	SEP	werken	de	cultuurscouts	van	het	AFK	nauw	samen	met	scholen	om	de	behoeften	te	

inventariseren	voor	een	subsidieaanvraag	bij	het	AFK.	Ook	daarbij	wordt	uitgegaan	van	de	behoeften	

en	worden	de	plannen	vaak	gebaseerd	op	het	samen	met	Mocca	opgestelde	cultuurbeleid.	Als	de	

accountmanagers	van	Mocca	een	goed	beeld	hebben	van	de	ambities	van	een	school	en	ervan	

overtuigd	zijn	dat	deze	in	de	cultuurplannen	worden	weerspiegeld,	lijkt	het	overbodig	om	andere	

bemiddelaars	in	contact	te	brengen	met	de	school	om	dezelfde	zaken	opnieuw	door	te	spreken.	Er	zou	

meer	en	sneller	vooruitgang	worden	geboekt	als	de	dialoog	plaatsvond	binnen	één	werkverband.

	

6.3 Cultuurvouchers

Cultuurvouchers	voorzien	elke	basisschool,	de	eerste	twee	leerjaren	van	het	vmbo	en	Praktijkscholen,	

van	een	tegoed	van	€ 20	per	kind	om	te	besteden	aan	culturele	activiteiten.	De	gebruiksvriendelijke	

webarchitectuur	is	voor	zover	wij	weten	uniek	en	biedt	een	interessant	model	voor	de	rest	van	de	

wereld.	Scholen	dienen	online	een	begroting	in.	Zodra	deze	is	goedgekeurd,	worden	alle	rekeningen	

die	door	de	activiteit	worden	gegenereerd	–	bijvoorbeeld	een	vergoeding	voor	een	kunstenaar	–	in	het	

online	financiële	systeem	geboekt	en	direct	betaald.	Hierdoor	hoeven	scholen	zich	niet	meer	bezig	te	

houden	met	het	beheer	van	het	geld,	terwijl	zij	wel	de	controle	en	verantwoordelijkheid	houden.	Een	

belangrijk	‘nevenproduct’	van	deze	benadering	is	dat	centraal	wordt	opgeslagen	of	en	waar	scholen	

het	vouchergeld	aan	besteden.	Daardoor	kan	het	systeem	gedetailleerde	informatie	verstrekken	over	

het	gebruik	van	de	cultuurvouchers.

Op	basis	van	deze	informatie	kunnen	we	het	volgende	concluderen:

•	 Dankzij	de	cultuurvouchers	is	de	diversiteit	van	het	aanbod	vergroot	doordat	meer	culturele	

organisaties	van	buiten	Amsterdam	meedoen	en	de	cultuuraanbieders	een	grotere	etnische	mix	

vertegenwoordigen.	

•	 Er	worden	momenteel	meer	op	maat	gemaakte	projecten	ondersteund,	waarbij	wordt	uitgegaan	

van	de	prioriteiten	van	de	scholen	zelf.

•	 De	voornaamste	thema’s	waarop	scholen	zich	concentreren,	zijn	sociale	cohesie,	burgerschap	en	

integratie.	
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We	believe	that	this	is	a	strong	and	effective	way	to	channel	funding	to	schools.	It	minimizes	the	

bureaucracy	for	the	schools.	It	provides	good	quality	centralized	information	about	what	is	happening	

with	the	funding.	

However,	the	same	concerns	arise	about	this	approach	as	have	been	discussed	in	the	previous	sections.	

The	quality	of	the	programmes	being	funded	is	entirely	dependent	on	the	cultural	co-ordinators	within	

the	schools.	Where	there	is	a	clear	vision,	strong	administrative	skills	and	a	good	understanding	of	the	

options	that	exist	within	the	cultural	sector,	the	programmes	funded	are	successful.	If	these	abilities	are	

lacking	within	the	cultural	co-ordinator,	then	there	is	insufficient	challenge	or	support	within	the	system	

to	ensure	that	a	high	quality	programme	is	developed.

6.4 Consensus Fund

The	Districts	fund	a	set	of	services	which	enables	schools	to	visit	the	major	museums	(‘Kunstkijkuren’,	a	

programme	supported	by	a	co-ordinator	which	employs	14	teachers)	and	to	support	music	education	

in	the	City.	Since	2008,	the	music	service	has	been	provided	by	the	Concertgebouw.	In	total	5.000	

children	attended	both	programmes.	It	is	clear	that	these	services	are	well	used	with	some	65%	of	

schools	using	the	visual	arts	services	each	year.	

Everybody	wishes	to	ensure	that	children	and	young	people	are	able	to	sample	a	range	of	high	quality	

cultural	experiences	when	they	are	young.	This	will	at	least	ensure	that	they	take	informed	decisions	

in	adult	life,	able	to	choose	which	cultural	forms	to	pursue	on	the	basis	of	experience	rather	than	

prejudice.	However,	the	evidence	collected	in	Amsterdam,	confirmed	by	evidence	elsewhere,	suggests	

that	a	very	small	percentage	of	the	young	people	whose	experience	of	cultural	institutions	is	limited	to	

school	trips	develop	a	long	term	interest.	Some	will	argue	that	at	least	they	have	had	the	experience	

once	in	their	life,	and	that	remains	a	powerful	argument.

On	the	other	hand,	the	evidence	gathered	in	Amsterdam,	and	confirmed	from	CCE	research	in	

England,	suggests	that	cultural	experiences	enjoyed	as	a	family	are	far	more	likely	to	result	in	long	term	

active	involvement	in	the	arts.	In	Amsterdam,	O&S	found	evidence	in	earlier	research	that	the	effect	

of	a	visit	with	a	child’s	parents	on	later	visits	to	museums	is	much	stronger	than	a	visit	with	school.	Our	

research	in	England	also	found	that	people	from	low	income	families	often	felt	out	of	place	in	major	

cultural	institutions,	since	they	saw	so	few	people	‘like	them’.	For	this	reason,	they	prefer	to	visit	in	

bigger	groups.

An	Alderman	in	one	of	the	Districts	also	argued	that	the	funding	systems	in	the	City	had	become	

increasingly	professionalised.	While	he	understood	the	reasons	for	this,	he	felt	that	an	unforeseen	

consequence	had	been	the	squeezing	out	of	self-organisation	within	his	community.	

“In the 80s and 90s there were high levels of self organisation in this community and 80-90% of 

them used culture as the basis of social organisation in order to be active in other domains such as 

homework clubs. Nowadays it is not in the hands of the grassroots, there is a professionalization. It 

is a problem across the whole city.”

Therefore,	if	the	objective	of	the	Consensus	Fund	is	to	build	the	foundations	of	a	long	term	involvement	

of	the	arts,	then	we	would	recommend	therefore	that	the	focus	be	changed	to	enable	groups	within	

the	community	to	take	responsibility	for	arranging	visits	to	the	cultural	venues,	rather	than	continue	to	

deliver	this	programme	through	schools.	We	realise	that	this	would	be	a	significant	change.	We	believe,	

that	schools	can	still	play	a	key	role	in	advising	on	and	stimulating	such	visits.	This	could	include	
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•	 De	cultuurvouchers	stimuleren	de	aanstelling	van	cultuurcoördinatoren,	omdat	er	speciale	

financiële	middelen	beschikbaar	zijn.	Met	andere	woorden,	zonder	de	voor	de	cultuurvouchers	

opgestelde	begroting	zouden	veel	scholen	het	nut	van	een	cultuurcoördinator	niet	inzien.

•	 De	door	de	cultuurvouchers	gesteunde	projecten	hebben	de	deelname	van	ouders	aan	

schoolactiviteiten	bevorderd.	

Daarnaast	hebben	scholen	vaak	een	voorkeur	voor	de	volgende	zaken:

•	 Nadruk	op	één	of	twee	kunstvormen	(in	plaats	van	te	proberen	alle	kunstvormen	aan	bod	te	laten	

komen).

•	 Op	maat	gemaakte	projecten	(in	plaats	van	het	standaardaanbod	van	veel	culturele	instellingen).

•	 Projecten	met	individuele	kunstenaars	in	plaats	van	grote	culturele	instellingen.

•	 Een	combinatie	van	theater	en	taalonderwijs	om	de	taalbeheersing	te	bevorderen.	

•	 Nadruk	op	de	ontwikkeling	van	de	vaardigheden	en	talenten	van	kinderen	in	plaats	van	basiskennis	

over	kunst.	

•	 Scholen	in	rijkere	buurten	kiezen	voor	projecten	die	hun	leerlingen	bekend	maken	met	culturele	

diversiteit.

•	 Scholen	met	voornamelijk	allochtone	leerlingen	kiezen	voor	projecten	over	Nederlands	erfgoed.

•	 Workshops	om	de	kennis	en	inzichten	van	docenten	op	het	gebied	van	cultuureducatie	verder	te	

ontwikkelen.

Uit	onderzoek	blijkt	dat	dit	systeem	geliefd	is	bij	scholen.

Wij	zijn	van	mening	dat	dit	een	sterke	en	effectieve	methode	van	subsidieverstrekking	aan	scholen	is.	

De	bureaucratische	aspecten	voor	de	scholen	blijven	tot	een	minimum	beperkt	en	er	wordt	centraal	

hoogwaardige	informatie	over	de	besteding	van	het	geld	gegenereerd.	

Deze	benadering	kent	echter	dezelfde	bezwaren	als	eerder	in	dit	rapport	aan	bod	zijn	gekomen.	De	

kwaliteit	van	de	gesubsidieerde	programma’s	is	volledig	afhankelijk	van	de	cultuurcoördinator	van	de	

school.	Als	deze	een	duidelijke	visie	heeft,	over	goede	administratieve	vaardigheden	beschikt	en	inzicht	

heeft	in	de	mogelijkheden	die	de	culturele	sector	biedt,	zullen	de	gesubsidieerde	programma’s	zeker	

slagen.	Als	de	cultuurcoördinator	deze	eigenschappen	niet	heeft,	biedt	het	systeem	te	weinig	steun	en	

uitdagingen	om	een	hoogwaardig	programma	te	kunnen	garanderen.

6.4 Consensusvoorziening

De	stadsdelen	subsidiëren	diverse	voorzieningen	die	scholen	in	staat	stellen	de	belangrijkste	musea	

te	bezoeken	–	‘kunstkijkuren’,	een	programma	dat	wordt	ondersteund	door	een	coördinator	en	

waarbinnen	veertien	docenten	actief	zijn	–	,	en	die	het	muziekonderwijs	in	de	stad	ondersteunen.	

Sinds	2008	verzorgt	het	Concertgebouw	deze	muzikale	dienstverlening.	In	totaal	deden	er	aan	beide	

programma’s	5000	kinderen	mee.	Het	is	duidelijk	dat	deze	voorzieningen	populair	zijn:	ongeveer	65%	

van	de	scholen	maakt	jaarlijks	gebruik	van	de	voorziening	voor	beeldende	kunst.	

Iedereen	wil	kinderen	en	jongeren	de	mogelijkheid	geven	om	op	jonge	leeftijd	een	aantal	

hoogwaardige	culturele	ervaringen	te	beleven.	Op	die	manier	wordt	in	ieder	geval	gegarandeerd	dat	

ze	als	volwassenen	weloverwogen	beslissingen	kunnen	nemen	en	onbevooroordeeld,	op	basis	van	

ervaring,	kunnen	kiezen	met	welke	vormen	van	cultuur	ze	zich	willen	bezighouden.	Het	in	Amsterdam	

vergaarde	bewijs	wijst	er	op	(en	dat	wordt	door	ander	bewijs	bevestigd)	dat	maar	een	heel	klein	

percentage	van	de	jongeren	die	uitsluitend	in	schoolverband	een	culturele	instelling	hebben	bezocht	

een	blijvende	interesse	ontwikkelt.	Volgens	sommigen	is	echter	één	culturele	ervaring	beter	dan	

helemaal	geen,	en	daar	is	iets	voor	te	zeggen.
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proactively	identifying	individuals	and	groups	within	the	community	to	take	the	lead.	This	approach	

would	however,	have	two	major	benefits.	It	would	be	more	likely	that	this	approach	would	result	in	

a	sustained	interest	in	the	arts.	It	would	stimulate	self	organisation	within	the	communities,	which	is	

essential	in	community	capacity	building.	The	funding	mechanism	developed	for	the	cultural	vouchers	

could	also	be	used	to	support	this	approach.	Rather	than	expecting	the	community	groups	to	manage	

the	money,	they	could	submit	a	budget	for	a	visit,	and	then	send	the	bills	directly	for	paying.

6.5 Music schools

The	biggest	single	funding	stream	for	cultural	education	in	the	City	is	the	funding	provided	to	the	

Music	School	Amsterdam	for	after	school	instrumental	tuition	and	some	programmes	in	primary	

schools	during	formal	school	time.	This	amounts	to	€	3.7m,	more	than	all	the	other	funding	streams	

combined.

From	the	figures	submitted	to	us	we	deduced	that:

•	 The	subsidy	is	spent	on	around	4%	of	the	eligible	school	age	population.	96%	of	young	people	in	

Amsterdam	receive	no	benefit	from	this	investment.

•	 The	subsidy	per	child	is	generally	around	€	800	per	year	but	increases	to	approximately	€	1.000	for	

group	tuition	(3	persons).

•	 In	addition	there	is	a	parental	contribution	of	around	€	450	per	year	excluding	the	instrument.	

There	are	some	funding	schemes	that	will	meet	this	cost	in	the	case	of	children	from	poorer	

backgrounds.

•	 The	typical	age	for	taking	up	a	musical	instrument	is	around	8/9	years	and	the	typical	age	for	

discontinuing	is	around	11/12	years.

•	 The	profile	of	those	learning	musical	instruments	in	after	school	programmes	managed	by	the	

music	schools	is	largely	white	and	middle	class.

•	 The	numbers	participating	are	declining.

In	discussions	with	the	Directors	of	the	Amsterdam	and	Amsterdam	North	Music	Schools	there	was	

clear	agreement	that	the	only	way	to	begin	the	process	of	providing	music	tuition	to	children	from	non	

European	descent	was	in	primary	school	during	formal	school	hours.	

At	the	same	time	we	took	a	close	look	at	the	Leerorkest	model	developed	by	Marco	de	Souza.	This	

was	inspired	by	the	‘El	Sistema’,	the	approach	to	orchestral	playing	developed	in	Venezuela.	In	the	

Leerorkest	model,	children	are	first	introduced	to	the	instruments	of	the	orchestra	on	a	visit	to	the	

Nederlands	Philharmonisch	Orkest.	Following	a	workshop	with	the	musicians,	in	which	they	get	to	

explore	each	instrument,	they	attend	a	full	orchestra	concert.	Following	this	visit,	the	instruments	come	

into	the	school.	The	children	engage	in	a	‘speed-dating’	exercise	in	which	they	get	to	sample	a	range	

of	instruments	before	having	to	express	4	choices	in	order	of	preference.	Children	are	then	matched	

to	the	instruments	of	their	choice.	14	different	types	of	instrument	are	allocated.	Every	child	in	the	

school	gets	to	play	something.	In	each	of	the	last	four	years	in	primary	school,	the	children	are	formed	

into	a	full	symphonic	orchestra.	There	is	one	hour	of	music	tuition	per	week	and	some	bigger	full	scale	

rehearsals.	There	are	then	generally	two	performances	of	the	orchestra	at	school.	And	the	year	climaxes	

with	a	return	visit	to	the	Nederlands	Philharmonisch	Orkest	where	the	children	perform	in	front	of	their	

parents	together	with	the	professional	musicians	from	the	orchestra.

This	approach	still	requires	significant	funding.	The	total	cost	per	child	is	around	€	585	including	

materials	and	instruments.	However,	it	only	requires	a	subsidy	of	around	€	400	per	pupil	per	year	the	

balance	coming	from	sponsorship,	foundations	and	other	private	sources.	As	a	model	it	is	clearly	far	
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Daar	staat	tegenover	dat	het	in	Amsterdam	verzamelde	bewijs	en	onderzoek	van	CCE	in	Engeland	

er	op	duiden	dat	culturele	ervaringen	die	als	gezin	worden	beleefd	veel	vaker	leiden	tot	langdurige	

betrokkenheid	bij	de	kunst.	In	Amsterdam	heeft	O+S	bij	eerder	onderzoek	bewijs	gevonden	dat	er	

op	duidt	dat	museumbezoek	met	de	ouders	een	veel	groter	effect	heeft	op	later	museumbezoek	dan	

museumbezoek	in	schoolverband.	Uit	ons	onderzoek	in	Engeland	kwam	verder	naar	voren	dat	mensen	

uit	gezinnen	met	een	laag	inkomen	zich	in	culturele	instellingen	vaak	niet	thuis	voelden,	omdat	ze	daar	

maar	weinig	mensen	‘net	als	wij’	zien.	Daarom	prefereren	zij	een	bezoek	in	groepsverband.

Eén	stadsdeelwethouder	vertelde	dat	het	subsidiesysteem	van	de	stad	steeds	professioneler	was	

geworden.	Hoewel	hij	de	noodzaak	daarvan	inzag,	had	hij	de	indruk	dat	dit	als	ongewenst	neveneffect	

had	gehad	dat	de	zelfredzaamheid	binnen	zijn	gemeenschap	was	ontmoedigd.	

“In de jaren ’80 en ’90 kende deze gemeenschap een hoge mate van zelfredzaamheid en 80-90% 

maakte gebruik van cultuur als basis voor sociale structuren voor andersoortige activiteiten, 

bijvoorbeeld huiswerkclubjes. Tegenwoordig hebben de bewoners het niet meer zelf in de hand, 

maar is er sprake van professionalisering. Dat is een probleem in de hele stad.”

Daarom	adviseren	wij,	ervan	uitgaande	dat	de	Consensusvoorziening	de	basis	beoogt	te	leggen	

voor	langdurige	betrokkenheid	bij	de	kunst,	om	de	nadruk	te	verleggen	en	groepen	binnen	de	

gemeenschap	in	staat	te	stellen	de	verantwoordelijkheid	te	nemen	voor	het	bezoek	aan	culturele	

instellingen	in	plaats	van	zo’n	programma	via	scholen	aan	te	bieden.	Wij	zijn	ons	ervan	bewust	dat	

zoiets	ingrijpende	gevolgen	heeft.	We	zijn	er	echter	van	overtuigd	dat	scholen	een	belangrijke	

adviserende	en	enthousiasmerende	rol	zouden	kunnen	blijven	spelen	bij	zulke	bezoeken,	bijvoorbeeld	

door	proactief	personen	en	groepen	binnen	de	gemeenschap	aan	te	wijzen	om	de	leiding	te	nemen.	

Deze	benadering	biedt	twee	grote	voordelen.	Ten	eerste	is	de	kans	groter	dat	het	leidt	tot	een	

blijvende	belangstelling	voor	de	kunst.	Daarnaast	wordt	de	zelfredzaamheid	van	de	gemeenschappen	

gestimuleerd,	wat	essentieel	is	voor	de	ontwikkeling	van	het	lerend	vermogen	van	de	gemeenschap.	

Het	voor	de	cultuurvouchers	ontwikkelde	mechanisme	kan	ook	binnen	deze	benadering	worden	

gebruikt.	De	groepen	uit	de	gemeenschap	hoeven	dan	het	geld	niet	zelf	te	beheren,	maar	kunnen	voor	

een	bezoek	een	begroting	indienen	en	vervolgens	de	rekeningen	ter	betaling	doorsturen.

6.5 Muziekscholen

De	verreweg	grootste	subsidiestroom	voor	cultuuronderwijs	in	Amsterdam	is	de	subsidie	aan	de	

Muziekschool	Amsterdam	voor	naschoolse	muziekles	en	enkele	basisschoolprogramma’s	onder	

schooltijd.	Deze	bedraagt	in	totaal	ruim €	3,7	miljoen,	meer	dan	alle	andere	subsidiestromen	bij	elkaar.

Uit	de	cijfers	die	wij	hebben	ontvangen	leiden	wij	het	volgende	af:	

•	 De	subsidie	wordt	besteed	aan	ongeveer	4%	van	de	leerlingen	die	hiervoor	in	aanmerking	komen.	

96%	van	de	jongeren	in	Amsterdam	profiteert	niet	van	deze	investering.

•	 De	subsidie	per	kind	bedraagt	meestal	ongeveer € 800	per	jaar,	maar	stijgt	bij	lessen	in	groepjes	

van	3	naar	circa	€	1000.

•	 Daarnaast	is	er	een	ouderlijke	bijdrage	van	ongeveer €	450	per	jaar,	waarbij	het	instrument	niet	

is	inbegrepen.	Er	zijn	subsidies	die	deze	kosten	dekken	voor	kinderen	uit	minder	draagkrachtige	

gezinnen.

•	 De	gemiddelde	leeftijd	waarop	wordt	begonnen	met	een	muziekinstrument	bespelen	is	8	à	9	jaar;	

de	gemiddelde	leeftijd	waarop	met	les	wordt	gestopt	is	11	à	12.
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less	expensive	than	the	music	schools.	It	also	resolves	some	of	the	issues	the	music	schools	have	raised	

regarding	the	importance	of	accessing	children	at	school	within	formal	school	time.	

It	should	however	be	noted	that	children	are	recruited	into	this	model	from	the	ages	of	8	to	12.	In	the	

earlier	years,	musical	instruments	are	too	great	a	challenge	for	most	children.	However,	Aslan,	another	

music	provider	based	in	the	West,	has	pioneered	an	approach	to	music	in	primary	schools	which	is	

based	on	singing	and	percussion	and	is	suitable	for	children	from	4	to	7.	The	ideal	music	programme	

in	a	primary	school	would	therefore	commence	with	the	Aslan	approach	and	be	followed	by	the	

Leerorkest.

There	are	currently	not	enough	resources	to	roll	the	Leerorkest	model	out	across	the	whole	of	

Amsterdam,	but	it	is	clear	that	far	more	children	could	be	reached	and	have	their	musical	talents	

developed	using	this	model	rather	than	through	the	music	schools.	We	therefore	recommend	that	

the	funding	available	to	the	music	schools	is	reallocated	to	support	a	model	based	on	Aslan	and	

Leerorkest.

6.6   Standard package

During	our	visits	we	were	introduced		to	the	idea	of	the	‘standard	package’	which	is	being	developed	

in	the	City.	This	is	intended	to	ensure	that	all	children	in	the	City’s	primary	schools	would	receive	three	

hours	of	high	quality	cultural	engagement	each	week,	one	in	music,	one	in	the	visual	arts	and	one	in	

heritage.	We	are	very	supportive	of	the	idea	of	a	basic	weekly	entitlement	in	arts,	music	and	heritage,	

but	it	is	important	that	it	is	integrated	in	the	overall	curriculum	and	not	seen	to	be	in	addition	to.	There	

are	a	number	of	reasons	for	this:

•	 Schools	are	struggling	to	find	the	time	to	include	all	the	curriculum	requirements.	To	expect	all	

schools	to	find	another	three	hours	will	be	challenging.

•	 Where	the	cultural	curriculum	is	not	central	to	the	delivery	of	the	key	educational	goals	of	a	school,	

it	does	not	receive	the	attention	and	support	from	the	schools	senior	management	and	is,	as	a	

result,	never	properly	embedded	in	the	school.	

•	 The	arts	and	culture	provide	a	powerful	instrument	for	improving	the	motivation,	aspiration	and	

achievements	of	young	people.

•	 It	is	part	of	the	intrinsic	value	of	the	arts	that	they	provide	a	way	of	understanding	the	world	and	a	

way	of	generating	knowledge	and	should	form	a	central	part	of	the	education	of	young	people.

In	our	assessment,	the	successful	introduction	of	the	standard	package	will	need	to	overcome	two	

particular	challenges:

•	 At	a	time	when	the	education	and	culture	budgets	are	under	extreme	pressure	it	may	prove	

difficult	to	identify	new	resources	to	support	its	introduction.

•	 There	are	concerns	that	schools	may	not	have	the	capacity	and	understanding	of	the	cultural	sector	

to	implement	the	standard	package	effectively.	

The	structure	recommended	below	is	intended	to	address	these	challenges	and	show	how	existing	

resources	could	be	redeployed	to	provide	both	support	for	schools	and	the	funding	necessary.		It	

would	achieve	this	by	ensuring	that	staff	in	schools	have	access	to	expert	advice	which	would	develop	

their	capacity	to	integrate	the	arts	across	the	curriculum,	and	would	allow	them	to	use	existing	funding	

more	effectively	to	achieve	these	aims.	This	approach	would	result	in	at	least	3	hours	per	week	being	

delivered	by	weaving	culture	into	schools	rather	than	having	to	carve	it	out.	It	would	also	ensure	

that	the	arts	play	a	full	role	in	delivering	the	core	educational	priorities	of	the	City,	including	the	

improvement	of	literacy	and	numeracy.



85

•	 De	leerlingen	die	na	schooltijd	via	een	muziekschool	les	krijgen	in	het	bespelen	van	een	instrument	

zijn	voornamelijk	autochtoon	en	afkomstig	uit	de	middenklasse.

•	 Het	aantal	deelnemers	vertoont	een	dalende	lijn.

Tijdens	gesprekken	met	de	directeuren	van	Muziekschool	Amsterdam	en	Muziekcentrum	Noord	bleek	

men	het	erover	eens	dat	muziekles	op	de	basisschool	onder	schooltijd	de	enige	geschikte	vorm	van	

muziekonderwijs	aan	kinderen	met	een	niet-westerse	achtergrond	is.	

We	hebben	verder	goed	gekeken	naar	het	Leerorkest-model	dat	is	ontwikkeld	door	Marco	da	Souza.	

De	inspiratie	hiervoor	werd	gevormd	door	‘El	Sistema’,	een	in	Venezuela	ontwikkelde	manier	van	

orkestraal	muziek	maken.	Binnen	het	leerorkestmodel	maken	kinderen	voor	het	eerst	kennis	met	de	

verschillende	instrumenten	tijdens	een	bezoek	aan	het	Nederlands	Philharmonisch	Orkest.	Na	een	

workshop	met	de	musici,	waarbij	ze	de	mogelijkheden	van	elk	instrument	verkennen,	wordt	een	concert	

van	het	orkest	bijgewoond.	Na	dit	bezoek	wordt	de	school	van	instrumenten	voorzien.	De	kinderen	

doen	een	soort	‘speed	dating’	waarbij	ze	verschillende	instrumenten	uitproberen	en	daarna	vier	

voorkeuren	opgeven.	De	kinderen	krijgen	vervolgens	een	instrument	van	hun	keuze.	Er	worden	veertien	

verschillende	soorten	instrumenten	gebruikt.	Elke	leerling	van	de	school	bespeelt	er	één.	Tijdens	de	

laatste	vier	jaren	van	de	basisschool	vormen	de	kinderen	een	echt	symfonieorkest.	Er	wordt	een	uur	

per	week	muziekles	gegeven,	naast	een	aantal	repetities.	Meestal	worden	er	twee	uitvoeringen	op	

school	gegeven.	Het	jaar	wordt	afgesloten	met	een	tweede	bezoek	aan	het	Nederlands	Philharmonisch	

Orkest,	waarbij	de	kinderen	samen	met	de	professionele	orkestmusici	een	optreden	voor	de	ouders	

verzorgen.

Voor	deze	methode	is	nog	steeds	veel	subsidie	nodig.	De	totale	kosten	per	kind	bedragen	€ 585,	

inclusief	lesmateriaal	en	instrumenten.	De	subsidie	per	jaar	hoeft	echter	niet	meer	dan	ongeveer		

€ 400	per	leerling	per	jaar	te	bedragen,	aangezien	de	rest	wordt	aangevuld	door	sponsors,	stichtingen	

en	andere	particuliere	financiers.	Het	is	duidelijk	een	veel	goedkoper	model	dan	de	muziekscholen.	

Daarnaast	wordt	tegemoet	gekomen	aan	het	door	de	muziekscholen	gesignaleerde	belang	van	

onderwijs	in	schoolverband	en	onder	schooltijd.	

Er	mag	echter	niet	vergeten	worden	dat	dit	model	is	gericht	op	kinderen	tussen	8	en	12	jaar	oud.	

Voor	de	meeste	jongere	kinderen	is	een	muziekinstrument	nog	een	te	grote	uitdaging.	Aslan	

Muziekcentrum,	een	muzikale	instelling	uit	West,	heeft	echter	een	methode	voor	basisscholen	

ontwikkeld	op	basis	van	zang	en	percussie	die	geschikt	is	voor	kinderen	tussen	4	en	7	jaar	oud.	Het	

ideale	muziekprogramma	voor	basisscholen	zou	dan	ook	beginnen	met	de	methode	van	Aslan,	

gevolgd	door	het	Leerorkest.

Er	zijn	momenteel	onvoldoende	middelen	beschikbaar	om	het	Leerorkest-model	overal	in	Amsterdam	

in	te	voeren,	maar	vast	staat	dat	met	dit	model	veel	meer	kinderen	hun	muzikale	talent	zouden	kunnen	

ontwikkelen	dan	via	de	muziekscholen.	Daarom	adviseren	wij	om	de	subsidie	voor	de	muziekscholen	

toe	te	wijzen	aan	een	model	op	basis	van	de	methode-Aslan	en	het	Leerorkest.

6.6   Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 

Tijdens	ons	bezoek	zijn	we	geïnformeerd	over	het	concept	van	het	Basispakket	dat	momenteel	in	

Amsterdam	wordt	ontwikkeld.	Dit	is	bedoeld	om	te	garanderen	dat	alle	basisschoolkinderen	in	de	stad	

elke	week	drie	uur	cultuur	van	hoge	kwaliteit	aangeboden	krijgen:	één	uur	muziek,	één	uur	beeldende	

kunst	en	één	uur	erfgoed.	Wij	zijn	sterk	vóór	het	concept	van	een	wekelijkse	portie	kunst,	muziek	en	

erfgoed,	maar	dit	moet	dan	wel	in	de	rest	van	de	stof	worden	ingebouwd	en	niet	als	extraatje	worden	

beschouwd.	Daarvoor	zijn	verschillende	redenen:
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6.7 A coherent and comprehensive
 cultural education programme

Based	on	the	conclusions	reached	above	we	would	recommend	the	following	key	components	of	a	

coherent	and	comprehensive	cultural	education	programme	for	Amsterdam.	It	would	be	important	to	

note,	that	all	these	recommendations,	if	implemented,	would	be	achievable	within	the	funding	currently	

available	for	cultural	education.

•	 There	should	be	a	single	network	of	specially	trained	full	time	cultural	agents	who	would	replace	

part	of	the	role	of	the	cultural	scouts,	the	account	managers	and	other	brokers	employed	by	the	

districts.	The	best	existing	example	within	the	City	is	Koers	Nieuw	West,	who	has	been	working	

in	the	New	West.	The	cultural	education	programme	of	Koers	Nieuw	West	is	responsible	for	

40	primary	schools,	15	secondary	schools	and	around	18,000	young	people.	They	provide	a	

challenging	support	role	to	schools,	helping	them	develop	their	ideas	and	implement	their	plans.	

They	also	actively	broker	relationships	for	them	with	cultural	institutions	and	artists.	This	currently	

achieved	by	one	part-time	employee.	We	would	recommend	that	to	give	the	cultural	agents	

sufficient	capacity	to	work	effectively	with	schools,	a	full	time	post	would	have	responsibility	for	

around	20	schools	–	meaning	that	15	full	time	posts	would	provide	sufficient	capacity	for	the		

whole	city.

•	 These	cultural	agents	would	work	closely	with	the	cultural	co-ordinators	in	each	school	building	

their	capacity	and	developing	their	understanding	of	the	cultural	sector.	The	intention	would	

be	to	support	them	to	embed	the	cultural	components	of	their	curriculum	into	the	main	policy	

drivers	of	the	school.	While	still	providing	rich	cultural	experiences	for	young	people	there	is	

plenty	of	evidence	that	the	cultural	components	of	the	schools	curriculum	can	make	a	significant	

improvement	to	attainment	in	other	subjects,	motivation,	attendance	and	parental	engagement.	It	

is	clear	from	the	data	being	collected	from	the	Cultural	Vouchers	database	that	schools	are	already	

prioritising	this	approach	to	cultural	opportunities.	However,	their	capacity	to	do	so	effectively	

could	be	significantly	improved.

•	 The	cultural	agents	would	have	a	key	role	to	play	in	ensuring	funds	within	schools	were	directed	

towards	children	and	young	people	who	would	benefit	the	most.

•	 These	cultural	agents	would	also	work	closely	with	creative	and	cultural	organisations	and	artists	in	

the	City	to	help	them	to	better	understand	the	needs	of	school,	and	where	necessary	to	improve	

the	quality	and	focus	of	the	work	they	offer	schools.	

•	 In	order	to	be	able	to	play	their	role	effectively,	these	cultural	agents	will	require	specific	training	

in	order	to	ensure	that	they	have	sufficient	understanding	of	the	educational	and	cultural	systems	

in	Amsterdam	to	maximise	the	benefit	of	this	approach	for	the	schools	involved.	They	will	then	

help	the	schools	commission	appropriate	programmes	and	continue	to	have	oversight	of	the	

programme	as	it	develops.

•	 The	15	cultural	agents	should	be	supervised	jointly	by	the	City	and	the	Districts.	They	could	be	

directly	line	managed	by	the	City	Cultural	department.

•	 The	AFK	funding	for	the	cultural	education,	the	vouchers	and	the	music	school	funding	should	be	

merged	into	a	single	fund,	delivered	through	the	website	currently	managing	the	cultural	vouchers.	

This	would	enable	the	City	to	raise	the	allocation	per	head	to	€	80,	which	would	allow	a	number	

of	schools	to	devote	this	resource	to	delivering	a	Leerorkest	model	in	their	schools.	It	is	clear	from	

the	data	emerging	from	the	use	of	the	cultural	vouchers,	that	most	schools	tend	to	focus	on	a	

small	number	of	art	forms,	and	this	should	be	encouraged.	Our	research	in	the	UK	suggests	that	if	

schools	attempt	too	much	it	weakens	the	overall	impact.

•	 In	developing	programmes	for	schools,	the	cultural	agents	should	encourage	schools	to	consider	

the	wider	creative	industries	as	a	source	of	cultural	opportunities	for	young	people.	Fashion,	
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•	 Het	is	voor	scholen	niet	eenvoudig	om	genoeg	tijd	te	vinden	voor	alle	verplichte	stof.	Het	gaat	te	

ver	om	te	verwachten	dat	elke	school	nog	eens	drie	uur	kan	vrijmaken.

•	 Omdat	cultuur	niet	centraal	staat	in	de	leerdoelen	van	scholen,	ontvangen	deze	lessen	niet	

voldoende	aandacht	en	steun	van	schoolbesturen	en	krijgen	daarom	nooit	echt	een	plek	binnen	de	

school	in	zijn	totaliteit.	

•	 Kunst	en	cultuur	zijn	een	krachtig	middel	voor	het	bevorderen	van	de	motivatie,	aspiraties	en	

prestaties	van	jongeren.

•	 Kunst	heeft	als	intrinsieke	waarde	dat	deze	een	manier	aanreikt	om	de	wereld	te	begrijpen	en	

kennis	te	genereren.	Daarom	moet	kunst	een	centrale	plaats	innemen	in	het	onderwijs	aan	jonge	

mensen.

Uit	onze	evaluatie	blijkt	dat	voor	een	succesvolle	introductie	van	het	Basispakket	twee	obstakels	

moeten	worden	weggenomen:

•	 In	een	periode	waarin	de	budgetten	voor	onderwijs	en	cultuur	onder	grote	druk	staan	zal	het	niet	

meevallen	middelen	te	vinden	om	de	introductie	hiervan	mogelijk	te	maken.

•	 Het	is	mogelijk	dat	niet	alle	scholen	beschikken	over	de	capaciteiten	en	inzichten	in	de	culturele	

sector	die	nodig	zijn	om	het	Basispakket	effectief	aan	te	bieden.	

De	hieronder	aanbevolen	structuur	is	bedoeld	om	deze	problemen	het	hoofd	te	bieden	en	laat	zien	

hoe	de	bestaande	middelen	anders	kunnen	worden	ingezet	om	scholen	te	steunen	en	subsidiëring	

mogelijk	te	maken.	Er	dient	dan	voor	te	worden	gezorgd	dat	onderwijzend	personeel	toegang	heeft	tot	

deskundigen	die	kunnen	helpen	kunst	en	cultuur	in	de	lesstof	te	integreren,	zodat	de	huidige	financiële	

middelen	effectiever	kunnen	worden	ingezet.	Deze	aanpak	zou	ertoe	leiden	dat	ten	minste	drie	uur	

cultuur	per	week	in	het	grotere	geheel	wordt	opgenomen	en	dus	niet	ten	koste	gaat	van	de	andere	

lesstof.	Zo	wordt	tevens	gewaarborgd	dat	kunst	een	belangrijke	rol	gaat	spelen	bij	de	verwezenlijking	

van	de	voornaamste	onderwijsprioriteiten	van	de	gemeente,	zoals	het	bevorderen	van	de	schrijf-,	lees-	

en	rekenvaardigheid.

6.7 Een samenhangend en compleet programma  
 voor cultuureducatie

Op	basis	van	de	voorgaande	conclusies	adviseren	wij	de	volgende	hoofdpunten	voor	een	

samenhangend	en	compleet	programma	voor	cultuureducatie	in	Amsterdam	op	te	nemen.		

Hierbij	moet	expliciet	worden	opgemerkt	dat	al	deze	aanbevelingen	kunnen	worden	geïmplementeerd	

met	de	momenteel	beschikbare	financiële	middelen	voor	cultuureducatie.

•	 Er	dient	één	netwerk	te	komen	van	speciaal	opgeleide	fulltime	cultuurverbinders,	die	een	deel	

van	de	taken	overnemen	van	de	cultuurscouts,	de	accountmanagers	en	andere	tussenpersonen	in	

dienst	van	de	stadsdelen.	Het	beste	voorbeeld	daarvan	in	Amsterdam	is	Koers	Nieuw	West,	dat	

actief	is	in	Nieuw	West.	Het	cultuureducatieprogramma	van	Koers	Nieuw	West	is	verantwoordelijk	

voor	40	basisscholen,	15	middelbare	scholen	en	ongeveer	18.000	jongeren.	De	organisatie	steunt	

scholen	en	daagt	ze	uit,	helpt	ze	bij	het	ontwikkelen	van	hun	ideeën	en	de	implementatie	van	

hun	plannen.	Daarnaast	wordt	er	actief	bemiddeld	met	culturele	instellingen	en	kunstenaars.	

Momenteel	wordt	dat	allemaal	gedaan	door	één	parttime	medewerker.	Wij	adviseren	om	de	

cultuurverbinders	voldoende	capaciteit	te	geven	om	effectief	met	scholen	samen	te	werken.		

Een	fulltime	aanstelling	zou	dan	verantwoordelijk	zijn	voor	ongeveer	20	scholen,	wat	betekent		

dat	15	fulltime	aanstellingen	voldoende	capaciteit	zouden	bieden	voor	de	hele	stad.

•	 Deze	cultuurverbinders	moeten	nauw	samenwerken	met	de	cultuurcoördinatoren	van	scholen,	

waarbij	zij	hun	capaciteiten	vergroten	en	hun	inzicht	in	de	cultuursector	verdiepen.	Het	streven	

is	om	hen	in	staat	te	stellen	de	culturele	componenten	van	de	lesstof	in	te	bouwen	in	de	
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design,	architecture,	software	and	digital	technologies	should	all	form	a	part	of	the	experiences	

that	young	people	explore	as	well	as	the	more	traditional	cultural	forms	such	as	music,	theatre,	

opera,	ballet	and	the	visuals	arts.	This	should	including	creating	more	opportunities	to	visit	artists	

and	creative	professionals	in	their	places	of	work.	The	Arts	Factories	could	have	an	important	role	

to	play.

•	 There	should	be	a	much	greater	focus	in	the	programmes	being	devised	for	schools	on	developing	

the	capacity	of	all	teachers	to	integrate	arts	and	culture	into	their	teaching.

•	 There	is	a	need	to	establish	a	single	database	to	show	how	schools	use	their	subsidy.	The	merging	

of	the	separate	funds	into	a	single	system	will	greatly	assist	in	making	this	possible.	At	the	moment,	

schools	access	funding	from	a	variety	of	sources	and	the	information	is	not	shared	between	the	

databases.	For	instance,	the	projects	that	schools	commission	with	AFK	money	are	not	related	

to	the	way	in	which	they	use	their	culture	voucher	funding.	This	makes	it	very	difficult	for	those	

working	with	the	schools	to	get	an	accurate	and	comprehensive	view	of	the	school’s	approach	to	

cultural	education.	While	we	believe	strongly	in	the	need	to	preserve	the	independence	of	schools,	

they	should	also	be	held	to	account.	The	absence	of	a	comprehensive	picture	of	how	they	are	

spending	their	resources	makes	this	hard	to	achieve.
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beleidsvorming	van	de	school.	Naast	de	hoogwaardige	culturele	ervaringen	die	jongeren	

ondergaan,	is	er	volop	bewijs	dat	de	culturele	componenten	van	de	lesstof	tot	wezenlijke	

prestatieverbeteringen	kunnen	leiden	voor	wat	betreft	andere	vakken,	motivatie,	schoolverzuim	

en	de	betrokkenheid	van	ouders.	Uit	de	gegevens	van	de	database	van	cultuurvouchers	komt	

duidelijk	naar	voren	dat	scholen	deze	vorm	van	cultuuraanbod	al	prioriteit	geven.	De	effectiviteit	

hiervan	kan	echter	nog	aanzienlijk	worden	verbeterd.

•	 De	cultuurverbinders	zullen	een	sleutelrol	spelen	door	er	op	toe	te	zien	dat	subsidies	binnen	

scholen	worden	besteed	aan	de	kinderen	en	jongeren	die	daar	het	meeste	profijt	van	hebben.

•	 De	cultuurverbinders	zullen	daarnaast	nauw	samenwerken	met	creatieve	en	culturele	organisaties	

en	kunstenaars	in	de	stad	om	deze	meer	inzicht	te	verschaffen	in	de	behoeften	van	scholen,	

en	indien	mogelijk	de	kwaliteit	en	doelgerichtheid	van	het	werk	dat	zij	scholen	aanbieden	te	

verbeteren.	

•	 Om	hun	rol	zo	effectief	mogelijk	te	kunnen	vervullen	moeten	de	cultuurverbinders	speciaal	

worden	opgeleid.	Dat	biedt	de	garantie	dat	ze	over	voldoende	kennis	van	de	onderwijs-	en	

cultuursystemen	in	Amsterdam	beschikken	om	de	voordelen	van	deze	benadering	voor	de	

betrokken	scholen	te	optimaliseren.	Vervolgens	zullen	ze	scholen	bijstaan	bij	het	aanvragen	van	

geschikte	programma’s	en	toezicht	op	deze	programma’s	houden	tijdens	de	ontwikkelfase.

•	 De	vijftien	cultuurverbinders	moeten	onder	de	gezamenlijke	supervisie	van	gemeente	en	

stadsdelen	worden	geplaatst.	Ze	kunnen	daarbij	direct	worden	aangestuurd	door	de	DMO,	

afdeling	Kunst	&	Cultuur.

•	 De	AFK-subsidies	voor	cultuureducatie,	de	cultuurvouchers	en	de	subsidies	aan	de	muziekscholen	

moeten	worden	gecombineerd	tot	één	fonds,	dat	toegankelijk	is	via	de	website	die	momenteel	

voor	de	cultuurvouchers	wordt	gebruikt.	De	gemeente	kan	dan	per	leerling	€	80	toewijzen,	zodat	

een	aantal	scholen	het	Leerorkest-model	kan	gaan	gebruiken.	Uit	de	gegevens	over	het	gebruik	

van	cultuurvouchers	komt	duidelijk	naar	voren	dat	de	meeste	scholen	zich	richten	op	een	beperkt	

aantal	kunstvormen,	iets	dat	moet	worden	gestimuleerd.	Uit	ons	onderzoek	in	het	Verenigd	

Koninkrijk	is	gebleken	dat	het	effect	afneemt	naarmate	meer	initiatieven	worden	ontwikkeld.

•	 Bij	het	ontwikkelen	van	programma’s	voor	scholen	moeten	de	cultuurverbinders	scholen	stimuleren	

om	de	creatieve	sector	in	de	breedste	zin	van	het	woord	te	gaan	beschouwen	als	voedingsbodem	

voor	culturele	kansen	voor	jongeren.	Mode,	design,	architectuur,	software	en	digitale	technologie	

moeten	stuk	voor	stuk	deel	gaan	uitmaken	van	de	ervaringen	die	jonge	mensen	opdoen,	naast	de	

meer	traditionele	kunstvormen,	zoals	muziek,	theater,	opera,	ballet	en	beeldende	kunst.	Er	moet	

daarvoor	meer	gelegenheid	zijn	om	kunstenaars	en	creatieve	professionals	op	de	werkplek	te	

bezoeken.	De	broedplaatsen	kunnen	daarbij	een	belangrijke	rol	spelen.

•	 Er	moet	in	de	voor	scholen	ontwikkelde	programma’s	veel	meer	nadruk	worden	gelegd	op	het	

ontwikkelen	van	het	vermogen	van	het	gehele	onderwijzend	personeel	om	kunst	en	cultuur	in	hun	

lessen	in	te	bouwen.

•	 Er	is	behoefte	aan	één	centrale	database	waarin	wordt	bijgehouden	hoe	scholen	hun	subsidies	

besteden.	Door	afzonderlijke	fondsen	te	combineren	tot	één	centraal	systeem	wordt	dat	een	

stuk	eenvoudiger.	Momenteel	krijgen	scholen	subsidies	afkomstig	uit	diverse	bronnen,	en	

informatie	daarover	wordt	niet	tussen	databases	uitgewisseld.	Zo	worden	bijvoorbeeld	de	

projecten	die	scholen	met	AFK-subsidies	opzetten	niet	in	verband	gebracht	met	de	manier	

waarop	zij	cultuurvouchers	gebruiken.	Daardoor	wordt	het	voor	mensen	die	met	de	scholen	

samenwerken	erg	lastig	om	een	accuraat	en	compleet	beeld	te	krijgen	van	de	manier	waarop	de	

school	cultuureducatie	vormgeeft.	Hoewel	we	veel	waarde	hechten	aan	het	beschermen	van	de	

onafhankelijkheid	van	scholen,	moeten	deze	wel	verantwoording	afleggen.	Zonder	totaalbeeld	van	

de	manier	waarop	zij	subsidies	besteden,	valt	dat	moeilijk	te	realiseren.
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7 Quality

The	quality	of	cultural	education	opportunities	offered	to	children	and	young	people	in	Amsterdam	will	

depend	primarily	on	two	factors:

•	 The	quality	of	the	programmes	being	offered	by	the	cultural	institutions,	organisations	and	artists	

to	young	people	both	inside	and	outside	school.

•	 The	decisions	taken	by	the	school	cultural	co-ordinators.

From	our	analysis	above,	we	feel	the	priority	should	be	to	give	much	more	support	to	the	school	

cultural	co-ordinators	to	ensure	that	they	have,	or	have	access	to,	the	skills,	the	experience	and	the	

knowledge	to	design	and	commission	effective	programmes	with	and	for	young	people.	We	argue	that	

this	could	be	achieved	by	creating	a	network	of	culture	agents.

The	best	cultural	programmes	however	are	designed	around	the	needs	and	aspirations	of	specific	

groups	of	young	people.	It	is	interesting	to	note	that	schools	in	Amsterdam	recognise	this.	As	a	result,	

many	of	them	opt	to	use	Cultural	Voucher	funding	to	commission	bespoke	projects	from	artists	rather	

than	purchase	pre-prepared	products	from	the	cultural	institutions.

In	considering	international	parallels	for	the	City	of	Amsterdam	to	consider,	we	chose	two	English	

examples.	The	first,	by	Brian	McMaster,	appeared	to	us	a	fairly	unique	example,	where	a	Minister	for	

Culture	had	commissioned	a	report	which	attempted	to	define	quality	for	the	cultural	sector.	While	

many	people	wish	to	advise	Ministers	of	Culture	as	to	what	quality	looks	like,	we	felt	it	was	fairly	unique	

for	a	Minister	to	take	the	initiative	in	attempting	to	find	a	definition	for	the	cultural	sector	to	adopt.	The	

second,	by	Anne	Bamford,	draws	on	evidence	from	most	of	the	UNESCO	countries	and	was	adopted	

by	the	EU	Open	Method	of	Co-ordination	(OMC)	Committee	on	the	Synergies	between	Culture	and	

Education	in	2009.	

In	January	2008,	the	British	Government	published	a	report	by	Sir	Brian	McMaster,	on	excellence	and	

quality	in	the	arts.	In	it	he	says:

“The best definition of excellence I have heard is that excellence in culture occurs when an 

experience affects and changes an individual.” 4

We	would	agree	with	this	definition,	and	hence	would	argue	that	the	quality	of	a	cultural	education	

programme	will	depend	on	the	impact	it	has	on	the	young	people	involved.	When	the	experience	can	

be	shown	to	have	affected	and	changed	the	young	people,	awakened	new	interests	and	raised	in	them	

new	questions,	the	programme	will	have	been	of	high	quality.

If	however	the	quality	of	the	programme	lies	in	the	impact	it	has	on	the	child	and	young	person,	what	

do	we	know	about	the	ingredients	of	projects	which	are	successful.

4.	 Supporting	Excellence	in	the	Arts	–	From	Measurement	to	Judgement,	DCMS	2008
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7 Kwaliteit

De	kwaliteit	van	de	cultuureducatie	aan	kinderen	en	jongeren	in	Amsterdam	is	hoofdzakelijk	van	twee	

factoren	afhankelijk:

•	 De	kwaliteit	van	de	programma’s	die	door	culturele	instellingen,	organisaties	en	kunstenaars	aan	

jongeren	worden	aangeboden,	zowel	onder	als	na	schooltijd.

•	 De	beslissingen	van	de	cultuurcoördinatoren	van	scholen.

Naar	aanleiding	van	bovenstaande	analyse	zijn	wij	van	mening	dat	er	meer	prioriteit	moet	worden	

gegeven	aan	de	ondersteuning	van	cultuurcoördinatoren	op	scholen	om	te	garanderen	dat	deze	

beschikken	over,	of	toegang	hebben	tot	de	vaardigheden,	ervaring	en	kennis	die	nodig	zijn	om	

effectieve	programma’s	met	en	voor	jongeren	te	ontwikkelen	en	aan	te	vragen.	Volgens	ons	is	een	

netwerk	van	cultuurverbinders	daar	een	goede	methode	voor.

De	beste	culturele	programma’s	worden	evenwel	ontworpen	vanuit	de	behoeften	en	aspiraties	van	

specifieke	groeperen	jongeren.	Opmerkelijk	genoeg	erkennen	de	scholen	in	Amsterdam	dat	ook.	

Als	gevolg	daarvan	kiezen	veel	scholen	om	met	cultuurvouchers	projecten	op	maat	te	bestellen	bij	

kunstenaars	in	plaats	van	een	kant-en-klaar	product	af	te	nemen	bij	een	culturele	instelling.

Als	we	een	internationale	vergelijking	met	Amsterdam	willen	maken,	komen	we	uit	bij	twee	

voorbeelden	uit	Engeland.	Het	eerste,	van	Brian	McMaster,	is	volgens	ons	een	uniek	voorbeeld	omdat	

de	Minister	van	Cultuur	een	rapport	had	laten	opstellen	om	kwaliteit	te	definiëren	voor	de	culturele	

sector.	Hoewel	veel	mensen	staan	te	popelen	om	Ministers	van	Cultuur	te	adviseren	over	wat	kwaliteit	

precies	inhoudt,	is	het	volgens	ons	vrij	uniek	dat	een	minister	het	initiatief	neemt	en	een	definitie	zoekt	

om	te	gebruiken	binnen	de	culturele	sector.	Het	tweede	voorbeeld	is	afkomstig	van	Anne	Bamford.	Het	

is	gebaseerd	op	informatie	uit	de	UNESCO-landen	en	in	2009	gebruikt	door	het	EU-comité	voor	de	

Open	Method	of	Co-ordination	(OMC)	met	betrekking	tot	de	synergie	tussen	cultuur	en	onderwijs.	

In	januari	2008	publiceerde	de	Britse	overheid	een	rapport	van	Sir	Brian	McMaster	over	topprestaties	

en	kwaliteit	in	de	kunst.	Daarin	stelt	hij:

“De beste definitie van topprestaties die ik ben tegengekomen, is dat je mag spreken van een 

culturele topprestatie als de betreffende ervaring ingrijpende gevolgen heeft voor die persoon.” 4

Wij	zijn	het	geheel	met	die	definitie	eens	en	stellen	dan	ook	dat	de	kwaliteit	van	een	programma	voor	

cultuureducatie	is	af	te	meten	aan	de	effecten	daarvan	op	de	betrokken	jongeren.	Als	een	ervaring	

een	verandering	teweegbrengt	bij	deze	jongeren	en	nieuwe	interesses	en	vragen	bij	hen	oproept,	dan	

mogen	we	zeggen	dat	het	programma	kwaliteit	heeft.

4.	 Supporting	Excellence	in	the	Arts	–	From	Measurement	to	Judgement,	DCMS	2008
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In	2009,	Professor	Anne	Bamford	produced	a	report	for	the	European	Union	OMC	committee	on	the	

synergies	between	Culture	and	Education.	Drawing	on	extensive	previous	research	around	the	world	

she	argued:

“There are a number of factors that are consistently associated with high level impact [of cultural 

education programme]). These can be combined to form a matrix that could be described as an 

evaluation ‘health check’. Such a health check can be applied formatively to determine at the outset 

of funding the likelihood that the project will be successful; at the midpoint of a funding programme 

to monitor the implementation of key success factors; and summatively as a form of impact 

measurement to determine if the methods, contents and practices of an individual or group were 

conducive to high levels of impact, sustainable practices and value for money. These factors are:

• Levels of risk taking 

• Effectiveness of Partnerships 

• Flexibility of organisational structures 

• Permeability of  personal and organisational boundaries 

• Shared and collaborative planning 

• Detailed reflection and evaluation practice

• Utilization of local contexts 

• Opportunities for presentation/publication

• Professional development “ 5

Ann	Bamford	also	argues	that	high	impact	projects	will	display	all	or	nearly	all	of	these	factors.

The	presence	of	these	factors	in	a	project	or	programme	leads	consistently	to	the	following	changes	in	

the	children	and	young	people	involved:

•	 Acquisition	of	arts	skills

•	 Capacity	for	trying	new	creative	and/or	cultural	experiences

•	 Increased	confidence	and	self-esteem

•	 Changed	or	challenged	attitudes

•	 Development	of	creativity,	cultural	awareness,	communication	and	memory

The	descriptions	of	the	factors	involved	and	the	changes	identified	can	be	refined,	and	there	is	much	

debate	internationally	about	the	specific	words	to	be	used.	However,	what	they	reveal	is	that	quality	

depends	on	an	approach	and	set	of	outcomes	which	are	highly	specific	to	the	project	and	programme	

undertaken.	

In	other	words,	if	an	artist	or	cultural	organisation	works	in	a	specific	way,	and	is	able	to	demonstrate	

a	set	of	outcomes	in	the	children	and	young	people,	then	it	will	be	a	high	quality	cultural	education	

programme.	The	quality	of	the	artist’s	personal	practice,	while	relevant,	is	only	one	small	element	in	

defining	success.

This	makes	the	job	of	‘kite-marking’	cultural	organisations	and	artists	very	difficult.	If	a	successful	

project	starts	with	the	needs	of	young	people	and	ends	with	the	impact	on	the	young	people,	then	

the	key	characteristic	of	the	cultural	provider	will	be	their	appropriateness.	In	some	cases,	for	instance,	

an		orchestra	will	be	the	appropriate	cultural	provider	for	a	project	with	a	group	of	young	people.	On	

other	occasions	it	won’t.	The	existence	of	a	‘kite-mark’	would	suggest	that	they	would	always	be	the	

appropriate	provider,	and	this	is	clearly	not	the	case.

Kite-marking	has	other	disadvantages.	It	frequently	becomes	over-bureaucratic	and	divorced	from	

the	actual	practice.		Complex	forms	are	completed,	these	are	assessed	remotely	and	often	there	is	no	

5.	 		An	Introduction	to	Arts	and	Education	Evaluation,	University	of	the	Arts	2009
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Als	de	kwaliteit	van	een	programma	echter	wordt	afgemeten	aan	het	effect	daarvan	op	een	kind	of	

jongere,	wat	kunnen	we	dan	zeggen	over	de	opbouw	van	succesvolle	programma’s?

In	2009	publiceerde	professor	Anne	Bamford	een	rapport	voor	het	OMC-comité	van	de	EU	over	de	

synergie	tussen	cultuur	en	onderwijs.	Op	basis	van	uitgebreid	internationaal	onderzoek	redeneerde	zij	

als	volgt:

“Er zijn diverse factoren die structureel samenhangen met een grote impact [van een programma 

voor cultuureducatie]. Deze kunnen worden gecombineerd tot een matrix die we kunnen gebruiken 

om als het ware een diagnose te stellen. Zo’n diagnose kan formatief worden gebruikt, om bij 

aanvang de kans op een succesvol project te bepalen; halverwege een subsidieprogramma, om te 

controleren of de succesfactoren op de juiste manier zijn geïmplementeerd; en summatief, om door 

meting van de impact vast te stellen of de methoden, inhoud en handelingen van een persoon of 

groep bevorderend zijn geweest voor de impact, duurzaamheid en rentabiliteit. Deze factoren zijn:

• Het genomen risico 

• De effectiviteit van samenwerking 

• De flexibiliteit van organisatiestructuren 

• De mogelijkheid om persoonlijke en organisatorische grenzen te doorbreken 

• Gedeelde en gezamenlijke planning 

• Uitgebreide bespiegeling en evaluaties

• Gebruik van lokale context 

• Kansen voor presentatie/publicatie

• Professionele ontwikkeling” 5

Daarnaast	betoogt	Ann	Bamford	dat	de	meest	effectieve	projecten	de	meeste	van	deze	kenmerken		

(zo	niet	alle)	zullen	vertonen.

Projecten	en	programma’s	met	deze	kenmerken	leveren	structureel	de	volgende	resultaten	op	voor	

kinderen	en	jongeren:

•	 Verwerving	van	kunstzinnige	vaardigheden

•	 Vermogen	om	nieuwe	creatieve	en/of	culturele	ervaringen	uit	te	proberen

•	 Meer	zelfvertrouwen	en	eigenwaarde

•	 Verandering	van	houding,	of	in	ieder	geval	een	uitdaging	daartoe

•	 Ontwikkeling	van	creativiteit,	cultureel	bewustzijn,	communicatieve	vaardigheden		

en	geheugen

De	beschrijvingen	van	de	betrokken	factoren	en	waargenomen	veranderingen	kunnen	nog	verder	

worden	verfijnd,	en	internationaal	wordt	er	uitgebreid	gediscussieerd	over	de	precieze	formulering.	

Wel	komt	duidelijk	naar	voren	dat	kwaliteit	afhankelijk	is	van	een	benadering	en	een	reeks	beoogde	

resultaten	die	specifiek	zijn	voor	een	bepaald	project	of	programma.	

Met	andere	woorden,	als	een	kunstenaar	of	culturele	organisatie	op	een	bepaalde	manier	te	

werk	gaat	en	aantoonbaar	resultaten	bereikt	bij	kinderen	en	jongeren,	is	er	sprake	van	een	

cultuureducatieprogramma	van	hoge	kwaliteit.	De	kwaliteit	van	het	werk	van	de	kunstenaar	zelf	is	

weliswaar	ook	relevant,	maar	slechts	van	geringe	invloed	op	het	succes.

Daarom	is	het	weinig	zinvol	om	culturele	organisaties	en	kunstenaars	van	keurmerken	te	voorzien.	

Aangezien	een	succesvol	project	een	project	is	dat	uitgaat	van	de	behoeften	van	jongeren	en	positieve	

effecten	heeft	op	die	jongeren,	is	het	dus	essentieel	dat	de	cultuuraanbieder	op	de	doelgroep	wordt	

afgestemd.	Zo	zal	in	sommige	gevallen	een	orkest	een	geschikte	cultuuraanbieder	zijn	voor	een	project	

5.	 An	Introduction	to	Arts	and	Education	Evaluation,	University	of	the	Arts	2009
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objective	triangulation	of	the	evidence.	In	other	words,	a	cultural	organisation	fills	in	a	form	saying	they	

comply	with	all	the	requirements	of	the	‘kite-mark.	The	form	is	read	by	an	official,	who	approves	it	on	

the	basis	of	a	reading.	There	is	no	time	to	sufficiently	sample	the	actual	practice	of	the	organisation	or	

artist.	So	the	kite-mark	is	awarded.	

We	would	recommend	therefore	that	no	kite-marking	system	is	introduced	in	Amsterdam.	Instead,	the	

network	of	cultural	agents	should	be	trained	to	understand	the	factors	that	lead	to	successful	projects	

and	the	impacts	to	be	assessed.	These	factors	and	impacts	would	play	a	major	part	in	the	reflection	

and	evaluation	processes	that	would	form	the	spine	of	any	project	a	school	undertook.	At	the	end	of	

the	project	they	would	help	the	schools	collate	the	evidence	that	had	emerged	which	would	form	the	

basis	of	the	final	evaluation.

There	are	examples	of	good	practice	that	might	help	understand	how	this	might	be	achieved.	In	

England,	some	schools	in	the	Creative	Partnerships	programme	encourage	all	children	to	keep	scrap	

books	in	which	they	record	evidence	of	their	individual	cultural	and	creative	development.	Time	is	

allocated	each	week	for	the	children	and	young	people	to	update	their	scrapbooks.	Teachers	also	

annotate	the	scrapbooks	with	comments	and	observations.	In	other	cases,	teachers	are	expected	to	

keep	notebooks	in	which	they	record	observations	and	developments	as	they	happen.	Teachers	then	

review	their	notes	and	plan	to	focus	on	those	children	and	young	people	not	represented	in	their	

notes	until,	over	a	term	or	more,	a	fairly	comprehensive	set	of	observations	emerge.	In	some	schools,	

each	child	creates	a	digital	scrapbook	on	the	school’s	computer,	and	has	time	each	week	to	update	

it	and	annotate	it.	Teachers	are	able	to	review	the	work	on	line	and	make	their	own	observations.	On	

a	recent	visit	to	a	primary	school	in	the	Creative	Partnerships	programme,	we	were	able	to	talk	to	a	9	

year	old	girl	who	took	us	through	her	digital	scrapbook.	Her	ability	to	point	out	the	short-comings	in	

some	of	her	early	work	and	how	she	had	improved	her	approach,	displayed	a	mature	understanding	of	

progression	in	creative	development	which	many	adults	would	find	it	hard	to	replicate.
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met	een	groep	jongeren,	en	in	andere	gevallen	juist	niet.	Een	keurmerk	zou	erop	lijken	te	duiden	dat	

een	bepaalde	cultuuraanbieder	altijd	geschikt	is,	en	dat	is	duidelijk	niet	het	geval.

Daarnaast	hebben	keurmerken	nog	een	nadeel.	Vaak	worden	ze	te	bureaucratisch	van	aard	en	komen	

ze	los	te	staan	van	de	praktijk.	Ingewikkelde	formulieren	moeten	worden	ingevuld	en	worden	op	

grote	afstand	beoordeeld,	terwijl	bewijs	zelden	objectief	wordt	geëvalueerd.	Oftewel:	een	culturele	

organisatie	vult	een	formulier	in	om	aan	te	geven	dat	zij	voldoet	aan	de	eisen	voor	het	keurmerk,	dat	

formulier	wordt	gelezen	en	goedgekeurd	door	een	functionaris,	en	aangezien	er	geen	tijd	is	om	de	

daadwerkelijke	activiteiten	van	de	organisatie	of	kunstenaar	te	beoordelen,	wordt	er	een	keurmerk	

verleend.	

Wij	zouden	de	invoering	van	een	keurmerksysteem	in	Amsterdam	dan	ook	willen	afraden.	In	plaats	

daarvan	moeten	de	cultuurverbinders	uit	het	netwerk	worden	voorgelicht	over	de	succesfactoren	

voor	projecten	en	de	te	beoordelen	resultaten.	Deze	factoren	en	resultaten	dienen	een	centrale	rol	

te	spelen	bij	de	processen	voor	bespiegeling	en	evaluatie	die	de	ruggengraat	vormen	van	ieder	

schoolproject.	Na	afloop	van	het	project	helpen	de	cultuurverbinders	de	scholen	met	het	verzamelen	

van	de	gegevens	die	de	basis	vormen	voor	de	eindevaluatie.

Er	zijn	‘good	practices’	die	een	indicatie	geven	van	hoe	dat	in	zijn	werk	kan	gaan.	In	Engeland	laten	

sommige	scholen	uit	het	Creative	Partnerships-programma	de	leerlingen	een	plakboek	bijhouden	

om	hun	culturele	en	creatieve	ontwikkeling	in	kaart	te	brengen.	Elke	week	krijgen	de	kinderen	en	

jongeren	tijd	om	hun	plakboek	bij	te	werken.	Docenten	kunnen	de	plakboeken	ook	van	commentaar	

voorzien.	Op	andere	scholen	zijn	het	de	docenten	die	schriftelijk	de	gebeurtenissen	en	ontwikkelingen	

bijhouden.	Vervolgens	gebruiken	ze	deze	aantekeningen	om	een	plan	op	te	stellen	dat	is	gericht	

op	de	kinderen	en	jongeren	die	daarin	nog	niet	worden	genoemd.	Zo	wordt	in	de	loop	van	één	of	

meer	semesters	een	vrij	compleet	overzicht	opgebouwd.	Op	sommige	scholen	houdt	elk	kind	op	

de	schoolcomputer	een	digitaal	plakboek	bij,	dat	elke	week	wordt	bijgewerkt	en	van	commentaar	

voorzien.	Docenten	kunnen	dit	plakboek	online	bekijken	en	hun	eigen	commentaar	toevoegen.	Tijdens	

een	recent	bezoek	aan	een	basisschool	uit	het	Creative	Partnership-programma	spraken	we	met	een	

meisje	van	negen	dat	ons	haar	digitale	plakboek	liet	zien.	Zij	bleek	over	meer	inzicht	in	haar	eigen	

creatieve	ontwikkeling	te	beschikken	dan	de	meeste	volwassenen	en	kon	zowel	de	tekortkomingen	in	

haar	eerdere	werk	als	punten	van	verbetering	benoemen.
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8 Conclusions

We	were	asked	to	review	the	current	provision	of	cultural	education	to	young	people	in	Amsterdam.	

We	concluded	that	Amsterdam	provides	young	people	with	a	rich	and	vibrant	range	of	cultural	

opportunities,	whose	underpinning	framework	contributes	to	a	remarkably	open	and	tolerant	City.	

We	recognise	that	Amsterdam	will	continue	to	change	rapidly	in	the	forthcoming	years	and	its	

overarching	strategies	must	be	forward	looking	designed	to	anticipate,	accommodate	and	support	

beneficial	change.	If	it	does	so,	the	City	has	the	potential	to	be	a	world	leader	in	cultural	education	and	

community	integration.

We	were	asked	to	consider	how	the	rich	cultural	infrastructure	of	the	City	can	be	brought	closer	to	

young	people	in	the	City	particularly	those	from	more	socially	and	economically	deprived	backgrounds	

irrespective	of	their	ethnic	background.	Our	review	concluded	that	to	bring	the	cultural	infrastructure	

closer	to	the	young	people:

•	 The	cultural	opportunities	needed	to	be	more	effectively	embedded	in	schools	and	across	the	

curriculum.

•	 The	skills	and	capacity	of	schools	to	develop	appropriate	approaches	to	cultural	learning	needed	

to	be	improved.

•	 The	structure	for	brokering	cultural	education	programmes	needed	to	be	simplified	and	

strengthened.

•	 Music	education	at	primary	school	needed	to	be	delivered	in	school.

•	 Parents	should	play	a	greater	role	in	sharing	the	exploration	of	cultural	opportunities	with	their	

children.

We	were	asked	to	consider	the	extent	to	which	clear	talent	pathways	exist	to	ensure	that	all	of	

Amsterdam’s	population	has	a	reasonable	opportunity	to	access	employment	opportunities	in	the	

creative	and	cultural	industries.	We	have	concluded	that:

•	 Children	at	primary	school	should	be	exposed	to	the	creative	industries	as	part	of	the	cultural	

experiences	they	access	while	at	school.

•	 There	is	a	significant	gap	in	the	ladder	of	development	for	children	graduating	from	VMBO	schools	

(lower	secondary	vocational	schools)	but	with	an	interest	in	exploring	a	career	in	the	creative	

industries.

•	 Parents	must	be	helped	to	understand	the	employment	potential	of	the	creative	industries.

We	have	looked	at	how	the	quality	of	cultural	learning	programmes	can	be	assured	and	whether	kite	

marks	would	be	appropriate.	We	have	concluded	that:

A	new	network	of	cultural	agents	should	be	trained	to	understand	the	factors	that	are	present	in	all	

successful	projects	and	the	impacts	on	the	children	and	young	people	to	be	observed.	They	should	

then	support	schools	to	build	these	approaches	into	their	work	and	work	with	them	to	reflect	on	the	

learning	and	complete	the	evaluation.
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8 Conclusies

Ons	is	gevraagd	de	huidige	cultuureducatie	aan	jongeren	in	Amsterdam	te	evalueren.	We	zijn	tot	de	

slotsom	gekomen	dat	Amsterdam	jongeren	een	rijk	en	levendig	spectrum	aan	culturele	mogelijkheden	

biedt,	waarvan	het	onderliggende	kader	een	bijdrage	levert	aan	de	grote	openheid	en	tolerantie	in	

de	stad.	Het	is	duidelijk	dat	Amsterdam	de	komende	jaren	snel	zal	blijven	veranderen,	en	de	overkoe-

pelende	strategie	moet	zijn	gericht	op	de	toekomst.	Daarbij	moeten	positieve	veranderingen	worden	

voorzien,	gefaciliteerd	en	gesteund.	Als	dat	gebeurt,	maakt	de	stad	kans	om	internationaal	toonaange-

vend	te	worden	op	het	gebied	van	cultuureducatie	en	maatschappelijke	integratie.

Ook	werden	we	verzocht	na	te	gaan	hoe	jongeren	in	de	stad	beter	aansluiting	kunnen	vinden	bij	

de	rijke	culturele	infrastructuur	van	de	stad.	Dat	geldt	in	het	bijzonder	voor	jongeren	uit	een	lager	

sociaal-economisch	milieu,	ongeacht	hun	etnische	achtergrond.	Uit	ons	rapport	blijkt	dat	de	volgende	

zaken	van	belang	zijn	om	de	culturele	infrastructuur	in	de	stad	dichter	bij	de	Amsterdamse	jongeren	te	

brengen:

•	 Cultuur	moet	effectiever	worden	ingebouwd	in	de	lesstof	en	de	scholen	zelf.

•	 Scholen	hebben	behoefte	aan	meer	vaardigheden	en	capaciteiten	voor	de	ontwikkeling	van	een	

geschikte	vorm	van	cultuuronderwijs.

•	 De	bemiddelingsstructuur	voor	cultuureducatieprogramma’s	moet	worden	vereenvoudigd	en	

versterkt.

•	 Het	muziekonderwijs	aan	basisschoolleerlingen	moet	op	school	worden	gegeven.

•	 Ouders	moeten	meer	betrokken	raken	bij	het	samen	met	hun	kinderen	verkennen	van	de	culturele	

mogelijkheden.

We	werden	gevraagd	te	beoordelen	in	hoeverre	er	duidelijke	trajecten	bestaan	die	iedereen	in	

Amsterdam	toegang	geven	tot	de	werkgelegenheid	in	de	creatieve	en	culturele	sector.	Onze	conclusies	

luiden	als	volgt:

•	 Basisschoolleerlingen	moeten	in	het	kader	van	de	culturele	ervaringen	op	school	bekend	worden	

gemaakt	met	de	creatieve	sector.

•	 Er	zit	een	hiaat	in	het	ontwikkelingstraject	voor	kinderen	met	een	vmbo-diploma	die	in	principe	

geïnteresseerd	zijn	in	een	baan	in	de	creatieve	sector.

•	 Ouders	moeten	voorlichting	krijgen	over	de	werkgelegenheid	die	de	creatieve	sector	biedt.	

We	hebben	gekeken	hoe	de	kwaliteit	van	cultuureducatieprogramma’s	kan	worden	gegarandeerd	en	of	

keurmerken	een	goede	optie	zijn.	Onze	conclusie	luidt	als	volgt:

Er	moet	een	nieuw	netwerk	van	cultuurverbinders	worden	opgeleid,	met	kennis	van	de	succesfactoren	

in	projecten	en	van	de	effecten	van	deze	projecten	op	kinderen	en	jongeren.	Deze	cultuurverbinders	

moeten	scholen	steunen	bij	het	inbouwen	van	deze	methoden	in	hun	activiteiten,	samen	met	hen	

nadenken	over	het	leerproces	en	ten	slotte	de	evaluatie	afronden.
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Appendix 1 – List of those interviewed
	

Mayor and Alderman Amsterdam Municipality

Eberhard	van	der	Laan,	Mayor

Lodewijk	Asscher,	Alderman	Education

Carolien	Gehrels,	Alderman	Art	&	Culture

Andrée	van	Es,	Alderman	Diversity,	Work,	Income,	Participation

Martien	Kuitenbrouwer,	Chairman	City	District	West

Rob	Post,	Chairman	City	District	North

Urwin	Yvent,	Alderman	Culture,	City	District	South	East

	

City councillors

Marjolein	Moorman	(PvdA)

Ans	van	der	Velde	(TON)

Evelien	van	Roemburg	(Groenlinks)

Daniël	Meis,	parliamentary	party	assistent	of	the	VVD

	

Cultural institutions

AFK,	Danny	Andreas,	culture	scout	North

AFK,	Cynthia	Bambach,	culture	scout	West

AFK,	Sylvia	Dornseiffer,	director

AFK,	Saskia	de	Leeuw,	advisor	cultural	education

AFK,	Clayde	Menso,	associate	director

AFK,	Clemmy	Tjin,	culture	scout	South	East

AFK,	Olivier	Tuinier,	culture	scout	East

Amsterdam	Museum,	Elvira	Jansen,	advisor	education

Amsterdam	Museum,	Paul	Spies,	director

Aslan	Muziekcentrum,	Levent	Aslan,	director

Aslan	Muziekcentrum,	Ninya	de	Wever,	coordinator	school	

projects

AT5,	Mark	Pier,	ad-interim	director

AT5,	Hélène	Pronk,	ad-interim	chief	editor

Bekijk’t,	Luuc	van	Leeuwen,	programme	maker

Bekijk’t,	Wim	Wentzel,	director

Bijlmerparktheater	/	Krater	Theater,	Ernestine	Comvalius,	director

CBK	Zuidoost,	Annet	Zondervan,	director

Club	Jaco,	Oscar	Bodelier,	team	leader	12	–	and	12	+

Club	Jaco,	Joke	Hilverda,	project	leader

Club	Jaco,	Maarten	de	Jong,	youth	worker

Cinekid,	Ilma	van	de	Beek,	head	education

Cinekid,	Joost	Broersen,	programme	maker	New	Media

Cinekid,	Sannette	Naeyé,	director

Concertgebouw,	Anja	van	Keulen,	head	education

Cultuurfabriek,	Egbert	Franssen,	director

Cultuurfabriek,	Onno	Warms,	programme	maker	Pakhuis	de	

Zwijger

Cultuur	en	Ondernemen,	Theo	van	Adrichem,	staff	member

Foam,	Marloes	Krijnen,	director

FunX,	Martine	Huizenga,	member	management	team

Hermitage,	Frans	van	der	Avert,	head	education

Hermitage,	Wieke	van	Veggel,	project	leader	education

Jeugdtheater	De	Krakeling,	Kees	Blijleven,	director

Jongerentheater	020,	Marion	Schiffers,	director

Jongerentheater	020	/	Solid	Ground	Movement,		

Marijse	Binsbergen,	production	manager

Meervaart,	Bert	Liebregs,	director

Mocca,	Peggy	Brandon,	director

Mocca,	Ben	Hekkema,	account	manager	primary	schools

Mocca,	Claire	McGrath,	account	manager	secondary	schools

Muziekcentrum	Zuidoost	/	Leerorkest,	Marco	da	Souza,	director

Muziekschool	Amsterdam,	Marion	van	der	Hoeven,	former	

director

Muziekschool	Amsterdam,	Johan	Akerboom,	head	school	music,	

director	Muziekschool	Amsterdam	Noord

Muziektheater,	Marga	Wobma-Helmich,	deputy	director	

education,	participation	and	programming

Nederlands	Blazers	Ensemble,	Bart	Snee,	general	director

NedPho,	Rob	Streevelaar,	director

NDSM-werf,	Eva	de	Klerk,	artist	/	cultural	organizer

Noordjes	Kinderkunst,	Saskia	Noordhuis,	director

Nowhere,	Lies	Aris,	programme	maker

Nowhere,	Michel	de	Rooij,	director

OBA,	Hans	van	Velzen,	director

Oorkaan,	Jessica	de	Heer,	artistic	director

Oorkaan,	Wieske	Wijngaards,	project	leader

Peter	Faber	Foundation,	Peter	Faber,	actor	and	initiator

Podium	Mozaïek,	Zafer	Yurdakul,	director

Rozentheater,	Maritska	Witte,	director
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Bijlage 1 – Lijst met geïnterviewden

Bestuurders van de gemeente Amsterdam 

Eberhard	van	der	Laan,	burgemeester

Lodewijk	Asscher,	wethouder	Onderwijs

Carolien	Gehrels,	wethouder	Kunst	en	Cultuur

Andrée	van	Es,	wethouder	Diversiteit,	Werk,	Inkomen,	Participatie

Martien	Kuitenbrouwer,	stadsdeelvoorzitter	West

Rob	Post,	stadsdeelvoorzitter	Noord

Urwin	Yvent,	wethouder	Cultuur,	stadsdeel	Zuidoost

Gemeenteraadsleden

Marjolein	Moorman	(PvdA)

Ans	van	der	Velde	(TON)

Evelien	van	Roemburg	(Groenlinks)

Daniël	Meis,	fractie-assistent	van	de	VVD

Culturele instellingen

AFK,	Danny	Andreas,	cultuurscout	Noord	

AFK,	Cynthia	Bambach,	cultuurscout	West

AFK,	Sylvia	Dornseiffer,	directeur

AFK,	Saskia	de	Leeuw,	adviseur	cultuureducatie

AFK,	Clayde	Menso,	adjunct-directeur

AFK,	Clemmy	Tjin,	cultuurscout	Zuidoost

AFK,	Olivier	Tuinier,	cultuurscout	Oost

Amsterdam	Museum,	Elvira	Jansen,	adviseur	educatie

Amsterdam	Museum,	Paul	Spies,	directeur

Aslan	Muziekcentrum,	Levent	Aslan,	directeur

Aslan	Muziekcentrum,	Ninya	de	Wever,	coördinator	

schoolprojecten

AT5,	Mark	Pier,	directeur	ad	interim

AT5,	Hélène	Pronk,	hoofdredacteur	ad	interim	

Bekijk’t,	Luuc	van	Leeuwen,	programmamaker

Bekijk’t,	Wim	Wentzel,	directeur

Bijlmer	Parktheater	/	Kratertheater,	Ernestine	Comvalius,	

directeur

CBK	Zuidoost,	Annet	Zondervan,	directeur

Club	Jaco,	Oscar	Bodelier,	teamleider	12-	en	12+

Club	Jaco,	Joke	Hilverda,	projectleider

Club	Jaco,	Maarten	de	Jong,	jeugdwerker

Cinekid,	Ilma	van	de	Beek,	hoofd	educatie

Cinekid,	Joost	Broersen,	programmamaker	Nieuwe	Media

Cinekid,	Sannette	Naeyé,	directeur

Concertgebouw,	Anja	van	Keulen,	hoofd	educatie

Cultuurfabriek,	Egbert	Franssen,	directeur

Cultuurfabriek,	Onno	Warms,	programmamaker	Pakhuis	de	

Zwijger

Cultuur	en	Ondernemen,	Theo	van	Adrichem,	stafmedewerker

Foam,	Marloes	Krijnen,	directeur

FunX,	Martine	Huizenga,	lid	managementteam

Hermitage,	Frans	van	der	Avert,	hoofd	educatie

Hermitage,	Wieke	van	Veggel,	projectleider	educatie

Jeugdtheater	De	Krakeling,	Kees	Blijleven,	directeur

Jongerentheater	020,	Marion	Schiffers,	directeur

Jongerentheater	020	/	Solid	Ground	Movement,		

Marijse	Binsbergen,	productiemanager

Meervaart,	Bert	Liebregs,	directeur

Mocca,	Peggy	Brandon,	directeur

Mocca,	Ben	Hekkema,	accountmanager	basisscholen	

Mocca,	Claire	McGrath,	accountmanager	scholen	v.o.

Muziekcentrum	Zuidoost	/	Leerorkest,	Marco	da	Souza,	directeur

Muziekschool	Amsterdam,	Marion	van	der	Hoeven,	voormalig	

directeur	

Muziekschool	Amsterdam,	Johan	Akerboom,	hoofd	schoolmuziek	

MSA	/	directeur	Muziekschool	Amsterdam	Noord	

Muziektheater,	Marga	Wobma-Helmich,	adjunct-directeur	

educatie,	participatie	en	programmering

Nederlands	Blazers	Ensemble,	Bart	Snee,	algemeen	directeur

NedPho,	Rob	Streevelaar,	directeur

NDSM-werf,	Eva	de	Klerk,	kunstenaar	/	cultureel	organisator

Noordjes	Kinderkunst,	Saskia	Noordhuis,	directeur

Nowhere,	Lies	Aris,	programmamaker

Nowhere,	Michel	de	Rooij,	directeur

OBA,	Hans	van	Velzen,	directeur

Oorkaan,	Jessica	de	Heer,	artistiek	directeur

Oorkaan,	Wieske	Wijngaards,	projectleider

Peter	Faber	Foundation,	Peter	Faber,	acteur	en	initiator

Podium	Mozaïek,	Zafer	Yurdakul,	directeur



102

Salto,	Lennart	Booij,	chairman	board

Salto,	Rudolf	Buurma,	director

SEP,	Andriën	Schilder,	director

Solid	Ground	Movement,	Alida	Dors,	artistic	director

Solid	Ground	Movement,	Bryan	Druiventak,	artistic	director

Stadsschouwburg,	Els	van	der	Steen,	head	education

Studio	K,	Sebastiaan	Brandsen,	director

Studio	West,	Mirjam	Terpstra,	director

The	Beach,	Diana	Krabbendam,	director

Theater	De	Engelenbak,	Pia	van	den	Berg,	director

Theater	Rast	/	Jong	Rast,	Edo	Berger,	coordinator	schools

Theater	Rast	/	Jong	Rast,	Gert	de	Boer,	general	manager

Theaterwerkplaats	ZO,	Saundra	Williams,	programme	maker

Toneelgroep	Amsterdam,	Wilma	Smilde,	head	education

Toneelmakerij,	Ad	de	Bont,	director

Toneelmakerij,	Liesbeth	Colthof,	director

Tropenmuseum,	Lejo	Schenk,	director

Tropenmuseum	junior,	Liesbeth	Ruben,	head	cultural	programme

Urban	Resort,	Bas	van	der	Geyn,	project	leader

Waag	Society,	Marleen	Stikker,	director

	

Educational institutions and organizations

Charlotte	Bruinsma,	cultural	coordinator	Pieter	Nieuwland	

College

Gerard	van	de	Burgwal,	advisor	OOG

Saskia	Grotenhuis,	director	OSB

Yvonne	Hofmeester,	director	Het	Bovenland

Sipke	Postma,	director	Spaarndammerhout

Wil	Raeven,	director	Pieter	Nieland	College

Agnes	Willenborg,	managing	director	THNK

	

Civil servants city of Amsterdam

Michelle	Bernardus,	policy	advisor	youth,	City	District	West

Petra	Coffeng,	team	leader	primary	education,	DMO

Pearl	Dias,	senior	policy	advisor	Art	&	Culture,	DMO

Max	van	Engen,	head	Art	&	Culture,	DMO

Souad	Haouli,	political	advisor	Alderman	Gehrels

Jan	Heeren,	senior	policy	advisor	diversity,	DMO

Fenna	van	Hout,	policy	advisor	Art	&	Culture,	DMO

Marion	Jonk,	coordinator	cultural	education	programme,		

Koers	Nieuw	West

Norbert	Krijnen,	associate	director	DMO

Olga	Leijten,	deputy-head	Art	&	Culture,	DMO

Marja	van	Nieuwkerk,	senior	policy	advisor	Art	&	Culture,	DMO

Sanne	Peek,	senior	policy	advisor	Art	&	Culture,	City	District	

North

Louis	Pirenne,	culture	scout,	City	District	North

Emil	Smit,	policy	advisor	Alderman	Gehrels,	Amsterdam	

Municipality

David	van	Traa,	senior	policy	advisor,	EZ

Peter	Vrieler,	programme	manager	education,	City	District	North

	

Research

Willem	Bosveld,	O&S,	senior	research	advisor

Prof.	Jan	Rath,	University	of	Amsterdam

Jeroen	Slot,	O&S,	associate	director

	

Round table 1: art education

Corine	van	Arragon,	faculty	manager	Academie	voor	Beeldende	

Vorming

Jaco	Benckhuijsen,	head	Jazz	department,		Conservatorium	van	

Amsterdam

Melissa	Bremmer,	Conservatorium	van	Amsterdam

Dennis	van	Galen,	teacher	theater,	Theaterschool

Tijmen	van	Groothees,	director	Gerrit	Rietveld	Academie

Robert	Klatser,	senior	lecturer,	Academie	voor	Beeldende	

Vorming

Jan	Korevaar,	team	coordinator	Academie	voor	Beeldende	

Vorming

Karen	Oude	Alink,	team	coordinator	Academie	voor	Beeldende	

Vorming

Adri	Schreuder,	coordinator	teaching	music	on	schools,		

Conservatorium	van	Amsterdam

Kees	Streefkerk,	senior	lecturer,	Academie	voor	Beeldende	

Vorming

Hans	van	de	Veerdonk,	teacher	music	in	schools,		Conservatorium	

van	Amsterdam

Maria	Wüst,	programme	manager	Master	of	Education	in	Arts,	

AHK

	

Round table 2: young creatives

Farid	Benmbarek,	presentator,	OR	manager,

Angelo	Bromet,	youth	worker,	programme	maker	NoLimit

Johan	Fretz,	theater	maker

Mo	Ghabri,	music	industry

Babs	Gons,	literature,	programme	maker	Poetry	Circle	Nowhere

Sonnie	Gro,	fashion

Chanine	Kerseboom,	advertising,	communication

Antoine	Peters,	fashion

Carly	Renwa,	advertising,	communication

Dennis	Swiatkowski,	photographer

	

Round table 3: principals primary schools

Marina	Brito	de	Campos,	PJ	Troelstra	school

Gerard	van	de	Burgwal,	OOG

Astrid	Hooyberg,	Oscar	Carré

Frans	Niekel,	De	Waaier

Annet	van	Zalinge,	De	Notenkraker
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Rozentheater,	Maritska	Witte,	directeur

Salto,	Lennart	Booij,	bestuursvoorzitter

Salto,	Rudolf	Buurma,	directeur

SEP,	Andriën	Schilder,	directeur

Solid	Ground	Movement,	Alida	Dors,	artistiek	leider

Solid	Ground	Movement,	Bryan	Druiventak,	artistiek	leider

Stadsschouwburg,	Els	van	der	Steen,	hoofd	educatie

Studio	K,	Sebastiaan	Brandsen,	directeur

Studio	West,	Mirjam	Terpstra,	directeur

The	Beach,	Diana	Krabbendam,	directeur

Theater	De	Engelenbak,	Pia	van	den	Berg,	directeur

Theater	Rast	/	Jong	Rast,	Edo	Berger,	coördinator	scholen

Theater	Rast	/	Jong	Rast,	Gert	de	Boer,	algemeen	directeur

Theaterwerkplaats	ZO,	Saundra	Williams,	programmamaker

Toneelgroep	Amsterdam,	Wilma	Smilde,	hoofd	educatie

Toneelmakerij,	Ad	de	Bont,	directeur

Toneelmakerij,	Liesbeth	Colthof,	directeur

Tropenmuseum,	Lejo	Schenk,	directeur

Tropenmuseum	Junior,	Liesbeth	Ruben,	hoofd	cultureel	

programma

Urban	Resort,	Bas	van	der	Geyn,	projectleider

Waag	Society,	Marleen	Stikker,	directeur

Onderwijsinstellingen en -organisaties

Charlotte	Bruinsma,	cultureel	coördinator	Pieter	Nieuwland	

College

Gerard	van	de	Burgwal,	adviseur	OOG

Saskia	Grotenhuis,	directeur	OSB

Yvonne	Hofmeester,	directeur	Het	Bovenland

Sipke	Postma,	directeur	Spaarndammerhout

Wil	Raeven,	directeur	Pieter	Nieland	College

Agnes	Willenborg,	algemeen	directeur	THNK

Ambtenaren gemeente Amsterdam

Michelle	Bernardus,	beleidsadviseur	Jeugd,	stadsdeel	West

Petra	Coffeng,	teamleider	basisonderwijs,	DMO	

Pearl	Dias,	senior	beleidsadviseur	Kunst	en	Cultuur,	DMO

Max	van	Engen,	hoofd	Kunst	en	Cultuur,	DMO

Souad	Haouli,	politiek	adviseur	Wethouder	Gehrels

Jan	Heeren,	senior	beleidsadviseur	Diversiteit,	DMO

Fenna	van	Hout,	beleidsadviseur	Kunst	en	Cultuur,	DMO	

Marion	Jonk,	coördinator	cultuureducatieprogramma,	Koers	

Nieuw	West

Norbert	Krijnen,	adjunct-directeur	DMO

Olga	Leijten,	adjunct-hoofd	Kunst	en	Cultuur,	DMO

Marja	van	Nieuwkerk,	senior	beleidsadviseur	Kunst	en	Cultuur,	DMO

Sanne	Peek,	senior	beleidsadviseur	Kunst	en	Cultuur,	stadsdeel	

Noord

Louis	Pirenne,	adviseur	cultuur,	stadsdeel	Noord

Emil	Smit,	bestuursadviseur	Wethouder	Gehrels

David	van	Traa,	senior	beleidsadviseur,	EZ

Peter	Vrieler,	programmamanager	educatie,	stadsdeel	Noord

Onderzoek

Willem	Bosveld,	senior	onderzoeksadviseur	O+S

Prof.	Jan	Rath,	Universiteit	van	Amsterdam

Jeroen	Slot,	adjunct-directeur	O+S

Rondetafelgesprek 1: kunsteducatie

Corine	van	Arragon,	faculteitsmanager	Academie	voor	

Beeldende	Vorming

Jaco	Benckhuijsen,	hoofd	afdeling	Jazz,	Conservatorium	van	

Amsterdam	

Melissa	Bremmer,	Conservatorium	van	Amsterdam

Dennis	van	Galen,	docent	theater,	Theaterschool

Tijmen	van	Groothees,	directeur	Gerrit	Rietveld	Academie

Robert	Klatser,	hoofddocent,	Academie	voor	Beeldende	Vorming

Jan	Korevaar,	teamcoördinator	Academie	voor	Beeldende	

Vorming

Karen	Oude	Alink,	teamcoördinator	Academie	voor	Beeldende	

Vorming

Adri	Schreuder,	coördinator	schoolmuziekonderwijs,	

Conservatorium	van	Amsterdam

Kees	Streefkerk,	hoofddocent,	Academie	voor	Beeldende	

Vorming

Hans	van	de	Veerdonk,	docent	muziekonderwijs	op	school,	

Conservatorium	van	Amsterdam

Maria	Wüst,	programmamanager	Master	of	Education	in	Arts,	

AHK

Rondetafelgesprek 2: jonge creatieve professionals

Farid	Benmbarek,	presentator,	manager	A&R/pr

Angelo	Bromet,	jeugdwerker,	programmamaker	NoLimit

Johan	Fretz,	theatermaker

Mo	Ghabri,	muziekindustrie

Babs	Gons,	literatuur,	programmamaker	Poetry	Circle	Nowhere

Sonnie	Gro,	mode

Chanine	Kerseboom,	reclame,	communicatie

Antoine	Peters,	mode

Carly	Renwa,	reclame,	communicatie

Dennis	Swiatkowski,	fotograaf

Rondetafelgesprek 3: directeuren basisscholen

Marina	Brito	de	Campos,	Pieter	Jelles	Troelstraschool

Gerard	van	de	Burgwal,	OOG

Astrid	Hooyberg,	Oscar	Carré

Frans	Niekel,	De	Waaier

Annet	van	Zalinge,	De	Notenkraker
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Round table 4: social-cultural workers

Danny	Andreas,	culture	scout	North	/	cultural	

entrepreneur

Cynthia	Bambach,	culture	scout	West	/	Dynamo	(South)

Angelo	Bromet,	youth	worker	South	East

Joke	Hilverda,	programme	manager	Dynamo

Michel	Hobbij,	director	Clickf1

Melissa	Jansen,	programme	manager	OSA

Gerson	Naarden,	youth	worker	SJA

Marlijn	van	de	Pol,	youth	worker,	Combiwel	New	West

Sylvia	Schoens,	manager	cultural	participation	

Combiwel

Clemmy	Tjin,	culture	scout		South	East

Mariska	van	der	Werf,	talentbrooker	Art	&	Culture	

Combiwel



105

Rondetafelgesprek 4: 

sociaal-cultureel werkers

Danny	Andreas,	cultuurscout	Noord	/	cultureel	

ondernemer

Cynthia	Bambach,	cultuurscout	West	/	Dynamo	(Zuid)

Angelo	Bromet,	jeugdwerker	Zuidoost

Joke	Hilverda,	programmamanager	Dynamo

Michel	Hobbij,	directeur	Clickf1

Melissa	Jansen,	programmamanager	OSA

Gerson	Naarden,	jeugdwerker	SJA

Marlijn	van	de	Pol,	jeugdwerker,	Combiwel	Nieuw	West

Sylvia	Schoens,	manager	culturele	participatie	

Combiwel

Clemmy	Tjin,	cultuurscout	Zuidoost

Mariska	van	der	Werf,	talentbemiddelaar	Kunst	en	

Cultuur	Combiwel	
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Colofon

Tekst	 	 Paul	Collard	in	opdracht	van	de	gemeente	Amsterdam

Beeld	 	 Derek	Lee

Vormgeving	 Irma	Bannenberg,	www.co3.org

Productie	 De	afdelingen	Kunst	&	Cultuur	en	Communicatie	van		

	 	 de	Dienst	Maatschappelijke	Ontwikkeling

Druk	 	 EPS,	Amsterdam

Amsterdam,	maart	2011
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Amsterdam, 
wereldstandaard 
voor cultuureducatie
Advies kunstschouw Paul Collard


