
 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wat is het doel van de stichting en hoe zijn deze doelen vertaald in doelstellingen? Wie zitten 
in het bestuur? Dit en andere vragen komen in dit hoofdstuk naar voren.   
 

 

In 2015 heeft een aantal nieuwe initiatieven plaatsgevonden zoals de Sneak Preview, 
introductie van het plansysteem, evaluaties en andere activiteiten. In dit verslag noemen we 
de belangrijkste. 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
In 2015 hebben we de eerste activiteiten van 
de stichting kunnen uitzetten. Na de vliegende 
start in 2014, hebben we in 2015 gebouwd 
aan nieuwe activiteiten voor het onderwijs en 
culturele instellingen in de stad Utrecht. Het 
hoogtepunt van het jaar was de Sneak 
Preview in TivoliVredenburg waar 75 mensen 
uit het onderwijs en 45 mensen uit de 
culturele sector, gemeente en andere 
geïnteresseerden met elkaar in gesprek zijn 
gegaan én waar het culturele aanbod van 
Cultuur & School Utrecht 2015 – 2016 werd 
gepresenteerd. In dit jaarverslag blikken we 
terug op deze Sneak Preview en de andere 
activiteiten die in 2015 hebben 
plaatsgevonden.  

 
Dit werk doen we niet alleen. Samen met de 
educatoren van de musea en podia, met 
leerkrachten en Interne Cultuur 
Coördinatoren, met de medewerkers van U-
OV, de mensen achter het plansysteem, de 
boekhouders, webbouwers en de ambtenaren 
bouwen we aan de stichting. Met elkaar 
proberen we het grootschalig aanbod zo goed 
mogelijk af te stemmen op de wensen en 
behoeften van de scholen. Ook het bestuur 
van de stichting wil ik hartelijk bedanken voor 
de geweldige inzet: kritisch, betrokken, 
enthousiasmerend en vooral zeer deskundig. 
Helaas hebben we in 2015 met verdriet 
afscheid moeten nemen van bestuurslid 
Jeanine Vlastuin. In maart is zij overleden. 
Bevlogen en met humor zette zij zich in voor 
onze stichting vanuit het idee om meer 
kinderen in contact te brengen met cultuur. Zij 
zocht altijd naar kansen om samenwerking en 
verbinding tussen onderwijs en cultuur tot 
stand te brengen. In ons bestuur missen we 
haar erg.  
 
Florielle Ruepert 
Coördinator Cultuur & School Utrecht 
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Spoorwegmuseum 
Universiteitsmuseum Utrecht 
Het Utrechts Archief 
Domtoren  
Domkerk Utrecht 
Sonnenborgh – museum & sterrenwacht   
Museum Speelklok 
Kasteel de Haar 
AAMU - 
Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst 
Museum Catharijneconvent 
Centraal Museum 
Nijntje museum 
 

 

Stadsschouwburg Utrecht 

Het Filiaal theatermakers 

TivoliVredenburg 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Ingeschreven naam KvK register: Stichting Coördinatiepunt Cultuureducatie Utrecht 
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 RSIN nummer: 853867148 

 Juridische structuur: Cultuur & School Utrecht is een stichting zonder winstoogmerk en bezit 
de culturele ANBI-status.  

 E-mail: info@cultuurenschoolutrecht.nl 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 de scholen; de 
praktische organisatie en afstemming over 
afname van het cultuureducatieaanbod 
(onder andere inroostering, planning van 
vervoer); het borgen van de kwaliteit door 
onder andere het evalueren van het 
cultuureducatieaanbod. 
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“Wat ik goed vond aan het museumbezoek is 
dat de leerlingen de kans kregen om 
ontdekkend en onderzoekend te leren. Het 
was een prikkelende omgeving en er werd 
toegewerkt naar een spannende afsluiting.”
 Leerkracht Zonnewereld 

 

 “Het was een voorstelling waarin kinderen 

werden uitgedaagd zelf ook na te denken. 

Techniek en verbeelding waren erg belangrijk 

in de voorstelling. Vooral dat eerste zal 

sommige kinderen echt hebben 

aangesproken.” 

Leerkracht Da Costaschool Hoograven 



 

 

 

 

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

Er zijn  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. 

Deze doelstellingen worden vertaald in de volgende :   
 

 
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. 
 

 
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.  
 

 
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.  
 

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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Cultuur & School Utrecht heeft 50 scholen 

bemiddeld: 

-  7.090 kinderen bezochten de musea 

-  5.469 kinderen bezochten de podia 



 

 

 

 

  (31 december 2015) 
De stichting kent in 2015 de volgende 
bestuurders 

 Leo Capel, voorzitter, onafhankelijk lid 
benoemd op voordracht van de 
stichting. 

 Ellen Groten, secretaris, 
plaatsvervangend voorzitter vanaf 
maart 2015, benoemd op basis van 
bindende voordracht vanuit 
Onderwijs; 

 Lucia Claus, bestuurslid, benoemd op 
basis van bindende voordracht vanuit 
de podia; 

 Joris van Hees, penningmeester, 
benoemd op basis van bindende 
voordracht vanuit Stichting Utrechtse 
Musea, per 19 maart 2015 

 Lotte Brente, bestuurslid, benoemd 
op basis van bindende voordracht 
vanuit Onderwijs, per 8 oktober 2015. 

 
In 2015 hebben we afscheid genomen van de 
volgende bestuursleden: 

 Ward Rennen, op 19 maart 2015 

 Jeanine Vlastuin, overleden op 11 
maart 2015  

 
Het bestuur is hen beiden veel dank 
verschuldigd voor hun drijvende kracht en 
inzet bij de ontwikkeling 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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. 
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In 2015 hebben een aantal activiteiten 
plaatsgevonden, in dit verslag noemen we de 
belangrijkste.  

 
 

Op 22 april 2015 vond de eerste Sneak 
Preview van Cultuur & School Utrecht plaats in 
TivoliVredenburg. 75 leerkrachten van ca 39 
scholen woonden de middag bij. Interne 
Cultuur Coördinatoren (ICC-ers) werden 
gestimuleerd om met één of meer collega’s te 
komen zodat ze hun ervaring konden delen en 
een gezamenlijk beeld konden vormen hoe zij 
een doorlopende leerlijn cultuureducatie in de 
school konden vormgeven. De middag 
bestond uit voorproefjes van drie 
verschillende voorstellingen van Het Filiaal 
theatermakers.  Leerkrachten gingen in 
gesprek met educatoren van de musea, de 
podia en het theatergezelschap. Deze 
gesprekken waren erop gericht om kennis en 
ervaring uit te wisselen. Deze gesprekken 
werden ondersteund door filmpjes, leskisten, 
foto’s en lesmaterialen van de educatieve 
programma’s. Halverwege de middag werden 
de deelnemers verrast door een kunstenaar 
die hen in korte tijd aan het zingen kreeg en 
hen verschillende ritmes eigen liet maken. De 
borrel na afloop werd verzorgd door ZiZo. Het 
was een zeer geanimeerde en ongedwongen 
middag. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Naast leerkrachten van basisscholen uit de 
stad Utrecht waren 45 mensen van de 
gemeente Utrecht, culturele instellingen en  
andere geïnteresseerden aanwezig. Tezamen 
met de educatoren van de culturele 
instellingen, het bestuur en de medewerkers 
van de stichting waren er 120 mensen op de 
Sneak Preview aanwezig.  
 
Het doel van de Sneak Preview was drieledig: 
- het educatieve aanbod van het schooljaar 
2015 – 2016 onder de aandacht van 
leerkrachten brengen;  
- contact stimuleren tussen educatoren en 
leerkrachten en uitwisseling tussen hen op 
gang brengen;  
- de nieuwe Stichting Cultuur & School Utrecht 
promoten.  
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" Wat een leuke en creatieve manier 

om jullie aanbod te zien."  

ICC-er Torenpleinschool 
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"Fijn om eens face to face met leerkrachten te spreken."  

Educator AAMU 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Om de gehele logistiek rondom boekingen van 
scholen goed en vraaggericht te kunnen 
uitvoeren is in 2015 een plansysteem 
aangeschaft. Leerkrachten geven digitaal hun 
wensen en voorkeuren door voor een 
museum- of podiumbezoek en geven aan op 
welke wijze ze gebruik maken van vervoer. De 
medewerker Planning & Organisatie stemt af 
met de culturele instellingen en met de 
vervoerder waarna de boeking definitief kan 
worden gemaakt. Via het plansysteem krijgen 
scholen een overzicht van hun boeking 
toegestuurd. Drie weken voor het bezoek 
worden scholen herinnerd aan het aanstaande 
bezoek. Tevens krijgen zij informatie op welke 
wijze ze zich kunnen voorbereiden op het 
bezoek aan het museum, de concertzaal of 
theaterzaal. Na afloop van het bezoek krijgen 
de leerkrachten een e-mail met een link naar 
een digitale enquête.  

Met dit plansysteem dat op maat van Cultuur 
& School Utrecht is ingericht, wordt veel 
organisatorisch werk uit handen genomen en 
worden leerkrachten snel en accuraat 
geholpen. Enkele leerkrachten moesten even 
wennen aan deze digitale wijze van 
inschrijving. De medewerker Planning & 
Organisatie heeft telefonisch hulp geboden of 
is naar de school gegaan om samen met de 
leerkracht de inschrijving te doen. Uiteindelijk 
vindt 94% van ICC-ers het prettig om digitaal 
in te schrijven, zo blijkt uit een enquête onder 
ICC-ers.1 Ook het zelf kunnen plannen 
wanneer een museumbezoek plaatsvindt, 
wordt erg op prijs gesteld.  
 
1 Doorgaans boeken de ICC-ers voor de hele school 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Sneak Preview was tevens bedoeld om het 
cultureel aanbod dat bemiddeld wordt via 
Cultuur & School Utrecht onder de aandacht 
te brengen. Het eerste exemplaar werd 
overhandigd aan een ICC-er. De brochure 
bevatte het cultureel aanbod van 
Stadsschouwburg Utrecht, TivoliVredenburg, 
Het Filiaal theatermakers en de musea Nijntje 
Museum, Museum Catharijneconvent, 
Aboriginal Art Museum Utrecht AAMU, 
Centraal Museum, Kasteel de Haar, 
Spoorwegmuseum, Universiteitsmuseum, 
Sonnenborgh museum & sterrenwacht, Het 
Utrechts Archief, Museum Speelklok, 
Domtoren en Domkerk. De brochure bestond 
uit een losbladig systeem waardoor ICC-ers 
gemakkelijk het aanbod voor een bepaald  
leerjaar aan de desbetreffende collega konden 
geven. Naast praktische informatie kende de 
brochure ook suggesties hoe je het culturele 
aanbod kan laten aansluiten op het eigen 
schoolprogramma.  
De musea en podia hebben onderling 
afspraken gemaakt zodat er een eenduidig 
prijsbeleid is.  
  

 

“Hoe krijg je een 
cultuurdivers team mee? Er 
wordt heel verschillend over 
cultuur gedacht.” 
ICC-er Zeven Gaven 

 

“Het was een voorstelling waarin kinderen werden 

uitgedaagd zélf ook na te denken. Techniek en 

verbeelding waren erg belangrijk in de voorstelling. 

Vooral dat eerste zal sommige kinderen echt  

hebben aangesproken.” 

Leerkracht Da Costa Hoograven 
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Ook werd op de Sneak Preview de website 
Cultuur & School Utrecht gelanceerd. De 
uitgangspunten voor de website zijn: 
eenvoudig, toegankelijk, overzichtelijk en 
informatief voor leerkrachten. Op basis van de 
enquête onder ICC-ers vindt 75% het  
overzichtelijk tot redelijk overzichtelijk. Op 
basis van uitkomsten van de evaluatie is de 
website verder verbeterd, in de komende 
periode wordt met name aandacht besteed an 
de structuur van de website. 
 
 
 
 
 
Voor scholen is vervoer van en naar de 
culturele instelling van groot belang voor het 
welslagen van een cultureel bezoek. Dat moet 
goed geregeld zijn. Hiervoor is Cultuur & 
School Utrecht een overeenkomst aangegaan 
met U-OV. Goede afspraken zijn tot stand 
gekomen waarbij U-OV vanuit hun MVO 
beleid tegen een gereduceerd tarief twee 
verschillende busvervoer opties konden 
aanbieden aan scholen, te weten een 
versterkingsrit of een U-OV vervoersbewijs 
voor reizen in het reguliere openbaar vervoer. 
Ondanks het gereduceerde tarief blijft vervoer 
een kostbaar product voor scholen. Tevens is 
de beperkte bereikbaarheid van de musea in 
de binnenstad voor het openbaar vervoer, een 
belemmerende factor voor de scholen. 
 
 

  

“Ik vind het heel fijn samenwerken met 

Cultuur & School Utrecht! Ik heb het gevoel 

dat ik altijd mag mailen voor vragen en ik 

altijd snel en goed geholpen word.” 

ICC-er Gertrudisschool 
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“Het is een prettige manier van reizen, 

de leerlingen leren ook meteen wat over 

gewenst en ongewenst gedrag in de bus. 

Dit maakt de busrit ook leuk. De 

buschauffeur doet het erg goed.”  

  Leerkracht Sint Jan de Doper 



 

 

 

 

Op 16 september 2015 vond de eerste 

focusgroep plaats in het Centraal Museum. 

Aan deze focusgroep namen 9 leerkrachten, 

12 educatoren van de musea en podia en 

enkele geïnteresseerden deel.  Doel van de 

focusgroepen in het algemeen zijn:  

- Vraag en aanbod met elkaar in contact 

brengen (faciliteren). Overleg en uitwisseling 

creëren tussen de educatoren van de culturele 

instellingen en de leerkrachten van de 

basisscholen zodat beiden elkaar kunnen 

versterken.  

- De producten van Cultuur & School Utrecht 

met leerkrachten bespreken.  

In deze bijeenkomst van 16 september werd 

duidelijk dat leerkrachten en educatoren 

behoefte hebben om elkaar beter te leren 

kennen en gebruik te maken van elkaars 

expertise. Gesprek en discussie was plenair en 

in kleine groepen aan de hand van 

voorbereide onderwerpen. 

 

 

 

In 2015 hebben de medewerkers van Cultuur 

& School Utrecht diverse scholen bezocht om 

de wensen en de behoeften van het onderwijs 

te inventariseren. 

In juni 2015 werden de Dr. Bosschool, 

Parkschool en Vleuterweide bezocht. In 

november 2015 volgden de Van der 

Hulstschool, Torenpleinschool, De Krullevaar 

en De Boemerang. Het gesprek vond plaats 

aan de hand van een interviewleidraad. Er 

werd  ingezoomd op de visie van de school, de 

eisen waaraan cultureel aanbod moet 

voldoen, de ervaringen ten aanzien van het 

huidige aanbod en manieren hoe het aanbod 

zou kunnen aansluiten op het curriculum van 

de school.  Deze gegevens zijn verwerkt en 

worden gebruikt in  gesprekken met musea en 

podia.  

 

 

 
“We hebben met ons team 
gebrainstormd over wat we 
belangrijk vinden aan 
cultuureducatie. We kwamen al snel 
uit op de centrale positie van de 
leerkracht. Als de leerkracht 
geïnspireerd en gepassioneerd is, kan 
hij de vonk overbrengen.” 
ICC-er De kleine Vliegenier 

" Een goede voorbereiding op het bezoek 
is heel belangrijk. Het thema moet 
geïntroduceerd worden en in de 
voorbereiding moeten meerdere 
intelligenties worden aangesproken 
(beeld, verhaal, etc.). Leerkrachten 
kunnen zelf  ook heel veel, dus lesideeën 
waarmee leerkrachten verder kunnen, 
zijn welkom. Met welk doel ga je naar 
het museum, voorstelling of concert? 
Wat ga je daar leren?" 
ICC-er de Krullevaar 
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Cultuur & School Utrecht is gevraagd om een 

workshop te geven op de SPO Utrecht 

conferentie ‘Verken je ruimte’ op 16 maart 

2015. De workshop ging over cultuureducatie 

en de 21e eeuwse vaardigheden. Ook heeft 

Cultuur & School Utrecht meegedaan aan de 

pitch en speeddate op de ICC-cursus van Script 

op 9 december 2015. Op die middag 

vertegenwoordigde Cultuur & School Utrecht 

het grootschalige aanbod van de musea en de 

podia die de stichting bemiddelt.   

 

 

 

- Serviceverlening Cultuur & School Utrecht 

Vanaf schooljaar 2015 – 2016 heeft Cultuur & 

School Utrecht de enquête gesplitst in een 

inhoudelijke evaluatie van het culturele 

bezoek (voor de leerkracht) en de 

serviceverlening van de stichting (de Interne 

Cultuur Coördinator ICC-er). De ICC-er boekt 

en heeft contact met de stichting; de 

leerkrachten hebben alleen te maken met het 

bezoek aan de culturele instelling.  

In de enquête voor de ICC-ers komt de 

website, het aanbod, de inschrijving 

(plansysteem) en de serviceverlening van 

Cultuur & School Utrecht aan bod. Tot onze 

grote vreugde scoorde de algemene 

serviceverlening 100 % tevredenheid (75% van 

de respondenten  is zeer tevreden en 25% 

tevreden). Verder zijn de respondenten zeer 

tevreden over de bereikbaarheid van  

Cultuur & School Utrecht (75% goed 

bereikbaar), de snelheid waarmee ICC-ers 

antwoord krijgen op hun vraag (94% snel) en 

de hulpvaardigheid 88% perfect geholpen). De 

enquête voor ICC-ers is aan het begin van het 

schooljaar (oktober 2015) afgenomen, de 

respons was 34%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Evaluatie programma 

De evaluatie van het bezoek aan het museum 

of podium wordt gedaan door middel van een 

digitale enquête die daags na het bezoek naar 

de school wordt gestuurd. Uit deze enquêtes  

kwam het volgende naar voren:  

Het bezoek aan het museum wordt doorgaans 

prettig ervaren met de kanttekening dat 

leerkrachten graag meer verschillende 

werkvormen (luisteren, doen, onderzoeken, 

etc.) aangeboden zouden willen krijgen en 

meer interactie met de museumdocent. De 

meeste leerkrachten geven aan dat het 

educatieve programma niet per se deel hoeft 

uit te maken van het curriculum en het ook 

niet lesstof vervangend hoeft te zijn. Het is 

wel wenselijk  als het aanvullend op de lesstof  

is. Een voorbereidende les wordt erg 

belangrijk gevonden, waardoor leerlingen 

meer uit het museumbezoek kunnen halen.  

Voor scholen is een bezoek aan een podium 

een belevenis waarin kinderen nieuwe 

ervaringen opdoen. Inbedden in curriculum 

wordt minder noodzakelijk geacht. Aansluiting 

bij de belevingswereld staat voorop. De 

kwaliteit van de voorstellingen wordt hoog 

gewaardeerd. Een voorbereidende les is  

wenselijk, zodat kinderen weten wat ze 

kunnen verwachten. Dat hoeft niet perse door 

iemand van het gezelschap gedaan te worden. 

Een dvd werkt ook heel goed. Leerkrachten 

geven aan behoefte te hebben om goed op de 

" Het is belangrijk dat cultuurbeleid niet alleen 

gedragen wordt door de ICC-er maar door alle 

leerkrachten in de school."  

ICC-er Parkschool 
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voorstelling te kunnen reflecteren. De reden 

om naar een podium te gaan is net als bij de 

musea omdat leerkrachten het belangrijk 

vinden om leerlingen iets  mee te geven wat 

ze van huis uit niet zijn gewend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat vinden leerlingen van een 

museumbezoek, voorstelling of concert? 

Cultuur & School Utrecht bedacht de Leerling 

Publieksprijs antwoord te krijgen op deze 

vraag. Direct na de voorstelling, concert of 

museumbezoek kregen de leerling een kaart 

waarbij ze door middel van een scheurtje 

konden aangeven wat zij van het bezoek 

vonden (a la Internationaal Filmfestival in 

Rotterdam). De leerlingen vanaf groep 5 

konden tevens een scheurtje zetten bij 

woorden als ‘eng’, ‘verrassend’, ‘moeilijk’, 

‘mooi’, ‘schokkend’, ‘herkenbaar’, en andere 

woorden. In de maand september is deze 

scheurkaart als pilot uitgezet bij de musea en 

de podia. De museumdocenten of de 

publieksbegeleiders deelden de kaarten uit 

aan de leerlingen en namen ze ook weer in. 

Na de evaluatie met de musea en podia 

kwamen diverse voor- en nadelen van de 

scheurkaart naar voren.  

De Leerling Publieksprijs is nog onvoldoende 

uitgekristalliseerd om uitgezet te worden. Er 

wordt afgestapt van een publieksprijs. In 2016 

wordt onderzocht welk instrument het beste 

werkt om de mening van de leerlingen in kaart 

te brengen.  

 

 

 

In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen tot 

het formuleren van wat educatieve kwaliteit 

is. Educatieve kwaliteit wordt bepaald door de 

mate waarin de educatieve programma’s van 

de culturele instellingen aansluiten op de 

kerndoelen en tussendoelen van het 

onderwijs en de belevingswereld van 

leerlingen. Programma's met educatieve 

kwaliteit maken deel uit van het 

lesprogramma van de scholen. De kwaliteit 

waarborgt een rijke leerervaring van het kind 

buiten school: in het theater, de concertzaal 

en in het museum. Deze educatieve kwaliteit 

staat los van de artistieke ambities van de 

culturele instellingen of programmamakers. 

 

Cultuur & School Utrecht heeft een 

kwaliteitskader geformuleerd dat de 

voorwaarden en de doelen van 

cultuureducatie beschrijft en hoe de 

educatieve activiteiten die doelen kunnen 

bereiken.  Cultuur & School Utrecht stimuleert 

de dialoog tussen de scholen en de culturele 

instellingen opdat de educatieve  kwaliteit van 

de programma’s zich kan blijven door 

ontwikkelen.   

“We hebben voor dit museum gekozen 

om de leerlingen te laten ervaren dat er 

meer is dan zij uit boekjes kennen en 

vooral dat er ook meer is in Utrecht dan 

zij al weten.”  

  Leerkracht Eben Haezerschool 
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 Kalenderjaar 2015  Schooljaar 2015 - 2016 Schooljaar 2014 - 2015 

Aantal scholen  50 49  43 

Totaal aantal leerlingen 12.559 14.980  10.849 

Aantal leerlingen dat 
een museum heeft 
bezocht. 

7.090 8.598 6.372 

Aantal leerlingen dat 
een voorstelling of een 
concert heeft bezocht. 

5.469 6.382  4.477 

 

 
 
Grafiek 1: Aantal bemiddelde scholen door Cultuur & School Utrecht in schooljaar 2014-2015 en 2015-2016 volgens 
beleidsplan en werkelijk bemiddeld. 

 

 
 
Grafiek 2: Totaal aantal leerlingen dat bemiddeld is door Cultuur & School Utrecht in schooljaar 2014-2015 en 2015-2016 
begroot volgens beleidsplan en werkelijk bemiddeld.   
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 Kalenderjaar 2015  

Contact met scholen 62% direct contact 

Tevredenheid service verlening 
Cultuur & School Utrecht  

100% 

Sneak Preview 22 april 2015 

 
 
 

 Kalenderjaar 2015  

Netwerkbijeenkomsten ICC-ers Workshop op conferentie SPO Utrecht: 16 maart 2015 
Presentatie en gesprek op ICC-training Script: 9 december 
2015 

Bijeenkomsten culturele partners Educatoren musea en podia: 3 februari 2015 en 7 juli 2015 
Educatoren podia: 1 december 2015 en 29 september 2015 
Educatoren musea: 19 mei 2015, 9 juni 2015 en 16 
december 2015 
Directeuren musea SUM: 22 mei 2015 

Aantal focusgroepen  Educatoren podia, musea en leerkrachten: 16 september 
2015 
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   31 dec 2015  31 dec 2014 

 

    

     

Debiteuren 3.474   6.942   

Overige vorderingen 2.159   0   

Overlopende activa 1.005   2.236   

Vorderingen en overlopende activa   6.638   9.178 

     

Overige banken 56.780   27.983   

Liquide middelen   56.780   27.983 

     

Activa   63.418   37.161 

     

     

    

     

Stichtingsvermogen     

Egalisatiereserve subsidie 11.153    15.031   

Continuiteitsreserve 22.500   0   

Eigen vermogen   33.653   15.031 

     

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 3.422   2.646   
Belastingen en premies sociale verzekeringen te 
betalen 4.088   2.832   

Schulden ter zake van pensioenen 1.327   4.940   

Overige schulden 15.703   7.222   

Overlopende passiva 5.226   4.489   

Kortlopende schulden   29.765   22.130 

     

Passiva   63.418   37.161 
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 2015  Begroting 2015  2014 

           

          

          

Subsidie Gemeente Utrecht 150.000     150.000  97.500    

Subtotaal    150.000       97.500 

          

Overige opbrengsten    133  0     96 

Totale baten    150.133  150.000     97.596 

          

Personeelskosten 87.606     90.000  52.962    

Huisvesting 6.936     8.000  3.286    

Kantoorkosten 9.685     8.000  5.727    

Algemene kosten 16.654     18.000  15.165    

PR & Marketingkosten 7.059     17.000  5.390    

Activiteitskosten 3.571     9.000  36    

Totale lasten    131.512  150.000     82.565 

          

          

              

Saldo exploitatie    18.621  0     15.032 

              

Belastingen resultaat   0       0 

              

Operationeel resultaat    18.622       15.031 

          

Resultaatbestemming          

Dotatie Egalisatiereserve   -18.622      -15.031 

Totaal resultaat bestemming   0      0 

 
 
 
 
 
Ten laste van het operationeel resultaat wordt een dotatie gedaan aan de egalisatiereserve.  
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Algemene gegevens van het coördinatiepunt Cultuur & School Utrecht 
• Ingeschreven naam KvK register: Stichting Coördinatiepunt Cultuureducatie Utrecht 
Publieksnaam: Cultuur & School Utrecht 
• KvK nummer: 60343311 
• RSIN nummer: 853867148 
• Postadres: Boorstraat 107, 3513 SE Utrecht 

Foto’s zijn eigendom van de musea en podia. 
Foto’s op pagina voorpagina, 4, 7 en 10 zijn gemaakt door Anna van Kooij. 
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