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JAARVERSLAG 2014 
CULTUUR & SCHOOL 
UTRECHT
JURIDISCHE STRUCTUUR  
Cultuur & School Utrecht is een stichting zonder winstoogmerk en bezit de culturele ANBI-status. 

DOEL
Het doel van de stichting is geformuleerd in de Akte van Oprichting op 28 maart 2014, artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel: het optimaal koppelen van de vraag van scholen aan het grootschalige,
buiten de school georganiseerde cultuureducatieaanbod van de Utrechtse culturele instellingen, en daarbij de continuïteit en kwaliteit van het  
cultuureducatieaanbod te borgen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin des woords. De stichting richt zich met name, maar niet uitsluitend, op het primair onderwijs in de stad Utrecht.  
De stichting beoogt niet het maken van winst.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: de inhoudelijke afstemming van het grootschalige, buiten de school georganiseerde  
cultuureducatieaanbod op de wensen en het curriculum van descholen; de praktische organisatie en afstemming over afname van het cultuur- 
educatieaanbod (onder andere inroostering, planning van vervoer); het borgen van de kwaliteit door onder andere het evalueren van het  
cultuureducatieaanbod.



BELEIDSPLAN 
De stichting heeft een beleidsplan 2014 – 2016 geformuleerd dat de basis vormt voor de jaarlijkse activiteitenplannen.  
 

DOELSTELLINGEN  
Er zijn drie doelstellingen geformuleerd, te weten: 

1. Bemiddeling;
2. Afstemming van vraag en aanbod;
3. In samenwerking met scholen en aanbieders een bijdrage leveren aan de kwaliteitsbewaking van het aanbod.

HOOFDACTIVITEITEN 
Deze doelstellingen worden vertaald in de volgende vier hoofdactiviteiten: 

1. Planning en service
Musea en podia bieden hun grootschalige educatieve aanbod aan en scholen nemen deze programma’s af. Cultuur & School Utrecht verzorgt de  
gehele logistiek rondom een boeking, zoals de presentatie en verspreiding van het aanbod, planning, inroostering, coördinatie, vervoer van leerlingen 
naar de culturele instellingen en de afhandeling. Cultuur & School Utrecht is servicegericht en door de persoonlijke benadering laagdrempelig.

2. Borging van de educatieve kwaliteit  
Cultuur & School Utrecht is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van een voorstelling, expositie of concert, dat ligt bij de makers en instellingen zelf. 
Als intermediair speelt Cultuur & School Utrecht echter wel een rol in de kwaliteitsbewaking door enerzijds een duidelijk kader voor het aanbod te 
ontwikkelen en anderzijds het aanbod te evalueren en terug te koppelen naar zowel de aanbieders als de scholen. Het kenmerk van het aanbod van 
Cultuur & School Utrecht is dat het gebaseerd is op de wensen en behoeften van de scholen. Het coördinatiepunt stelt richtlijnen op, op basis van 
gesprekken met het onderwijs, kerndoelen voor het primair onderwijs en landelijke ontwikkeling op het gebied van cultuureducatie. Door deze  
richtlijnen als uitgangspunt te nemen weten de culturele instellingen dat hun programma’s aansluiten op de vraag van scholen. Deze richtlijnen  
scheppen dus een kader waarmee de culturele instellingen hun programma’s inhoudelijk kunnen ontwikkelen. 

3. Evaluatie 
Heldere kaders maken mogelijk om het aanbod te evalueren: hoe beoordelen de leerlingen, de leerkrachten en andere begeleiders de educatieve  
programma’s? Evaluatie van het educatief aanbod van de musea en podia draagt bij aan de borging van de kwaliteit. In samenhang met het onderwijs 
en de culturele instellingen wordt een evaluatiesystematiek ontwikkeld en uitgezet. Terugkoppeling naar educatoren en programmeurs van de podia is 
daarbij essentieel. 

4. Continuïteit: structurele verbinding van vraag en aanbod  
Het aanbod dat bemiddeld wordt via Cultuur & School Utrecht sluit aan op de kerndoelen voor het primair onderwijs. In de selectie van het  
cultuuraanbod kan de school zijn eigen profiel kiezen. Om het cultuuraanbod in te bedden in het schoolcurriculum en daarmee continuïteit te borgen 
voor zowel de culturele instelling als de school is samenwerking tussen scholen en culturele instellingen essentieel. Cultuur & School Utrecht  
initieert, stimuleert en faciliteert deze (langdurige) samenwerking.
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INRICHTING ORGANISATIE
BESTUURSSAMENSTELLING
De stichting kent vanaf de oprichting een bestuur dat bestaat uit de volgende bestuurders: 

Ellen Groten, secretaris, benoemd op basis van bindende voordracht vanuit Onderwijs;
Ward Rennen, penningmeester, benoemd op basis van bindende voordracht vanuit Stichting Utrechtse Musea;
Lucia Claus, bestuurslid, benoemd op basis van bindende voordracht vanuit de podia;
Jeanine Vlastuin, bestuurslid, benoemd op basis van bindende voordracht vanuit Onderwijs.
In de bestuursvergadering van 15 mei 2014 is Leo Capel benoemd tot voorzitter. Hij is benoemd tot onafhankelijk lid en op voordracht van  
de stichting.

Het beloningsbeleid voor bestuurders is in artikel 4 van de akte van oprichting op 28 maart 2014 als volgt vastgelegd: 
4.3. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder geen beloning.

MEDEWERKERS
De stichting kent twee medewerkers: 

Floriëlle Ruepert, coördinator, gestart per 1 mei 2014
Robbie van Boeijen, medewerker Planning & Organisatie, gestart per 1 augustus 2014

De medewerkers zijn beiden voor 28 uur per week in loondienst, waarbij het salaris overeenkomt met functies genoemd in het functiehuis  
van CAO Kunsteducatie. De CAO Kunsteducatie wordt niet opgevolgd.

 



VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEIN 2014
OPRICHTING STICHTING

In de aanloop naar de oprichting van de stichting zijn bestuursleden aangezocht en hebben zij een uitgangspuntenschets opgesteld. Op 28 maart 2014 
was de oprichting van het Coördinatiepunt Cultuureducatie Utrecht een feit. Tegelijkertijd is de sollicitatieprocedure opgestart om een coördinator 
voor de stichting aan te stellen. De coördinator is  op 5 mei 2014 gestart, eerst als zzp-er en vanaf 1 augustus 2014 als medewerker in loondienst.  
In juni 2014 is de sollicitatieprocedure in gang gezet voor het aanstellen van een medewerker Planning en Organisatie. Per 1 augustus 2014 is deze 
eveneens als medewerker in loondienst getreden. Een extern boekhoudkantoor ondersteunt de stichting. 

INRICHTING ORGANISATIE
Er is o.a. een huisstijl ontwikkeld, een eenvoudige administratie opgezet, een voorlopige website gemaakt en zijn webbouwers gevraagd een  
professionele website te ontwikkelen. Tevens is het beleidsplan geschreven en een meerjarenbegroting opgesteld. Om de logistieke planning de  
komende jaren goed te kunnen organiseren is, na onderzoek, een planningsysteem aangeschaft. 

PLANNING EN SERVICE
In het voorjaar van 2014 is een brochure opgesteld met het educatieve aanbod van de negen musea, twee podia en een jeugdtheatergezelschap die  
Cultuur & School Utrecht bemiddelt. Er is een overeenkomst getekend tussen de vervoerder U-OV en Cultuur & School Utrecht voor het vervoeren  
van de leerlingen naar de culturele instellingen. Daarmee waren de randvoorwaarden voor de bemiddeling gereed en konden de Interne cultuur  
coördinatoren (ICC-er) van de basisscholen gaan boeken. 

Om het aanbod onder de aandacht van de leerkrachten en directeuren van de scholen te brengen (immers Cultuur & School Utrecht is nog onbekend 
bij scholen) zijn er telefonische gesprekken gevoerd met 60 scholen, zijn er presentaties van het aanbod gegeven via schoolbesturen (SPO Utrecht, 
PCOU en KSU) en is er uitleg van het aanbod geweest in zogenaamde ‘bredeschool overleggen’ (ca. 10 scholen hebben in dat verband kennis  
genomen van het aanbod).
In totaal hebben 43 scholen zich ingeschreven, waarvan in 2014 85 klassen een bezoek aan de musea hebben gebracht en 37 klassen een voorstelling 
of een concert hebben bijgewoond. 

Cultuur & School Utrecht heeft de hele logistieke planning en organisatie rondom de inschrijving verzorgd. Dit houdt concreet in: planning opstellen,  
terugkoppeling naar musea en podia, bevestiging naar scholen, terugkoppeling naar U-OV, vervoersbewijzen opstellen en vragen beantwoorden via  
de mail en per telefoon. Deze afhandeling vindt vooral – maar zeker niet alleen – plaats in de periode augustus, september, oktober.  
In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen voor de Sneak Preview die in april 2015 zal plaatsvinden. De Sneak Preview heeft onder andere tot doel  
om het aanbod voor schooljaar 2015 – 2016 onder de aandacht te brengen.   
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BORGING VAN EDUCATIEVE KWALITEIT
Er is een start gemaakt met het in kaart brengen van de vraag van de school. In 2014 zijn in totaal 6 scholen bezocht en zijn er kwalitatieve  
gesprekken gevoerd met Interne cultuur coördinatoren. Het opstellen van richtlijnen zal in de volgende jaren plaatsvinden.

EVALUATIE 
Er is een digitale enquête ontwikkeld die bestaat uit vier onderdelen: serviceverlening Cultuur & School Utrecht, bezoek aan de instelling, het  
lespakket eromheen en wensen en behoeften ten aanzien van het grootschalige aanbod. Alle leerkrachten die met hun groep een bezoek aan een  
culturele instelling hebben gebracht, ontvangen de link van de digitale enquête via hun eigen ICC-er. De enquête is uitgezet vanaf november 2014. 
Medio januari 2015 is een overzicht opgesteld. 26 scholen (60 klassen) hebben de enquête ontvangen waarvan we 12 reacties hebben gekregen van  
scholen die musea hebben bezocht  (12 reacties van de 38 klassen:  een respons van 32%) en 10 reacties die podia hebben bezocht (10 reacties van  
de 22 klassen: een respons van 45%). De uitkomsten zijn teruggekoppeld naar de culturele instellingen.

CONTINUITEIT:STRUCTURELE VERBINDING VAN VRAAG EN AANBOD
In 2014 is een start gemaakt met de oriëntatie, opzet en inrichting van focusgroepen. In 2015 en de volgende jaren zullen de focusgroepen  
operationeel zijn. Een focusgroep bestaat uit leerkrachten en (een aantal) culturele instellingen.  
Doel van de focusgroepen is: uitwisseling van kennis en ervaring én meedenken met educatieve materiaal, het gezamenlijk ontwikkelen van praktische 
instrumenten zoals evaluaties, richtlijnen voor de borging van de educatieve kwaliteit van de programma’s en bijvoorbeeld een implementatie traject 
voor scholen voor een optimale inbedding in de school. 
De Sneak Preview is naast het presenteren van het aanbod ook gericht op het stimuleren van het gesprek tussen educatief medewerkers van de  
culturele instellingen en de leerkrachten van school met als doel samenwerking en verbinding. Hiervoor zijn de voorbereidingen in 2014 gestart. 

PRESTATIE INDICATOREN (SCHOOLJAAR 2015-2016)
Onze prestatie indicatoren zijn in het beleidsplan per schooljaar geformuleerd. Daarmee volgen we de planning die zowel in het onderwijs als in de culturele 
sector wordt gehanteerd. De eerste rapportage op het schooljaar 2014-2015 zullen we in het jaarverslag 2015 opnemen. De cijfers van 2014, afgezet tegen de 
begroting 2014-2015, zijn als volgt: 

Bemiddeling      2014        Begroot 2014 - 2015
Aantal scholen      43       35
Aantal leerlingenbezoeken musea   1.942       6.600
Aantal leerlingenbezoeken podia   1.231       3.500



Relatiebeheer    2014           Begroot 2014 - 2015
Contact met scholen   - Bemiddeling 43 scholen        50%

- Telefonisch contact met 60 scholen
- Presentatie van aanbod op bijeenkomst directeuren van PCOU en KSU
- Bezoek 6 scholen 
- Met ca 10 ICC-ers gesprekken in bredeschool verband 

     > Zoals uit bovenstaande blijkt, zit er verschil in het type contact met de scholen.  
        Ook zit er overlap in de contacten met scholen. Als we uitgaan van het contact  
        met minimaal 60 scholen kunnen we stellen dat we minimaal met 50% van de  
        scholen in 2014 contact hebben gehad.  
 
Tevredenheidservice verlening  - Uit de enquêtes naar aanleiding van een museum bezoek (respons 32%) is  70% 
Cultuur & School Utrecht     33 % tevreden en 50% heel tevreden over de serviceverlening. 
     - Uit de enquêtes naar aanleiding van een podiumbezoek (respons 45%) is  
        50% tevreden en 50% heel tevreden over de serviceverlening. 

Naamsbekendheid onder scholen Nog niet bekend. 

Sneak Preview    Voorbereiding voor de Sneak Preview (22 april 2015) zijn gestart in 2014.  

Aansluiting aanbod op vraag  2014            Begroot 2014 - 2015
Netwerkbijeenkomsten ICC-ers Gekozen is om geen aparte bijeenkomsten te organiseren voor    jaarlijks 

ICC-ers, maar workshops te geven op studiedagen waar  
leerkrachten al zijn. Op 16 maart 2015 staat een workshop  
gepland voor de tweejaarlijkse studiedag van SPO Utrecht.  

Bijeenkomsten culturele partners Educatief medewerkers van musea kwamen op initiatief van    jaarlijks 
Cultuur & School Utrecht 3 keer bijeen. De educatief  
medewerkers van de podia 1 keer. 

Aantal focusgroepen per discipline  Oriënterende voorbereidende gesprekken.      2 
erfgoed, muziek, theater



BALANS PER 31 DECEMBER 2014 
     
                
                31 DEC 2014              
         

ACTIVA 

Debiteuren       6.942   
Overlopende activa    2.236    
Vorderingen en overlopende activa    9.178 
      
Overige banken    27.983  
Liquide middelen        27.983 
      
Activa          37.161 
      
      

PASSIVA      
      
Egalisatiereserve    15.031    
Stichtingsvermogen         15.031 
      
Schulden aan leveranciers  
en handelskredieten       2.646    
Belastingen en premies sociale  
verzekeringen te betalen     2.832    
Schulden ter zake van pensioenen    4.940    
Overige schulden      7.222    
Overlopende passiva      4.489    
Kortlopende schulden        22.130 
      
Passiva          37.161 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

 2014   BEGROTING 2014
        
       
       
Opbrengsten boekingen scholen    21.091                   0
Subsidie Gemeente Utrecht     97.500        97.500
Subtotaal        118.591  
       
Overige opbrengsten                                             95                                0 
Totale baten        118.686      97.500

Personeelskosten      52.962        54.300
Kosten musea/podia bezoek en vervoer   21.091                  0
Huisvesting         3.286          4.400
Kantoorkosten         5.727        11.000
Algemene kosten      15.164        19.000
PR & Marketingkosten       5.389          8.800
Bankkosten              36                             0 
Totale lasten                       103.655    97.500

                                                              0 
Saldo exploitatie         15.031         0
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