Cultuur & School Utrecht verbindt cultuur
en school en dat begint steeds zichtbaarder
te worden. De opstartfase is voorbij, de
organisatie is neergezet en er is een goede
dienstverlening tot stand gekomen. In deze
periode waarin zowel de scholen voor primair
onderwijs als de aanbieders zich moesten
richten op de veranderingen in het cultuureducatiebeleid van de gemeente, is er een
stevige basis gelegd. Het evaluatierapport
van de gemeente Utrecht “Cultuur voor ieder
kind”, toont aan dat in korte tijd een hoge
participatiegraad is bereikt. Maar liefst 94%
van de scholen in het primair onderwijs heeft
een cultuurplan geschreven en ontvangt geld
van de gemeente Utrecht om cultuureducatie
in te kopen.
In 2016 is Cultuur & School Utrecht in een
andere fase terechtgekomen: van pionieren
naar verankeren en continueren. We bereiken
een vaste groep scholen en de culturele
instellingen die wij bemiddelen hebben vraaggerichte, of liever gezegd dialoog gestuurde
activiteiten ontwikkeld. We hebben zicht op
de vraag van de scholen door gesprekken met
leerkrachten, bijeenkomsten en evaluaties van
bezochte activiteiten.
Samen met het stichtingsbestuur, de
educatoren van de musea en de podia die
wij bemiddelen, de leerkrachten, de cultuurcoördinatoren en de gemeente Utrecht
leveren we een bijdrage aan de brede
ontwikkeling van het kind. Kunst en cultuur
prikkelt de verbeelding, draagt bij aan creativiteit en helpt je flexibel in het leven te
staan. Dat is nodig en belangrijk!
Karen Jong
Coördinator Cultuur & School Utrecht

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
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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.

2

In het beleidsplan 2014 – 2016 zijn de volgende drie hoofdactiviteiten geformuleerd:
1. Bemiddeling;
2. Afstemming van vraag en aanbod;
3. Kwaliteitsbewaking

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 van het
aanbod, de inroostering en vervoer van
leerlingen naar de culturele instellingen, en
de financiële afhandeling. Cultuur & School
Utrecht wil servicegericht en door de
persoonlijke benadering laagdrempelig zijn.
In 2016 bemiddelde Cultuur & School Utrecht
Stadsschouwburg Utrecht, TivoliVredenburg,
Het Filiaal theatermakers, het 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.

Het aanbod dat bemiddeld wordt via Cultuur
& School Utrecht sluit aan op de kerndoelen
voor het primair onderwijs. Door de selectie
van het cultuuraanbod kan de school invulling
geven aan haar eigen profiel. 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.

Veel energie en enthousiasme. De kracht en
het spektakel knalden van het podium af.
(Jenaplan Zonnewereld)

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. Op basis van
gesprekken met het onderwijs, kerndoelen
voor het primair onderwijs en landelijke
ontwikkeling op het gebied van cultuureducatie heeft Cultuur & School een
kwaliteitskader opgesteld als handreiking aan
de culturele instellingen en scholen. Door dit
kader als uitgangspunt te nemen weten de
culturele instellingen dat hun programma’s
aansluiten op de vraag van scholen en het
geeft een kader waarmee de culturele
instellingen hun programma’s inhoudelijk
kunnen ontwikkelen. De continue evaluatie
van het educatief aanbod van de musea en
podia draagt vervolgens bij aan de borging van
de kwaliteit.
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(31 december 2016)
De stichting kent in 2015 de volgende
bestuurders:
•
Leo Capel, voorzitter, onafhankelijk lid
benoemd op voordracht van de
stichting;
•
Ellen Groten, secretaris,
plaatsvervangend voorzitter,
benoemd op basis van bindende
voordracht vanuit het onderwijs;
•
Marian van Dijk, penningmeester,
benoemd op basis van bindende
voordracht vanuit de Utrechtse
musea, per 12 oktober 2016;
•
Lucia Claus, bestuurslid, benoemd op
basis van bindende voordracht vanuit
de podia;
•
Lotte Brente, bestuurslid, benoemd op
basis van bindende voordracht vanuit
het onderwijs
Op 22 oktober 2016 is afscheid genomen van
het bestuurslid Joris van Hees die namens de
Utrechtse Musea zitting had in het bestuur.
Het bestuur is Joris van Hees veel dank
verschuldigd voor zijn financiële en bedrijfsmatige expertise die hij heeft ingebracht.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor
hun werkzaamheden.

De formatie van de organisatie is 1,5 fte. Er
zijn twee medewerkers in loondienst op 31
december 2016:
 Coördinator: Floriëlle Ruepert
 Medewerker Planning & Organisatie:
- Robbie van Boeijen, in dienst tot 1
juni 2016
- Laura Kester, in dienst per 1 juni
2016
De medewerkers zijn beiden in loondienst
voor 28 uur per week, waarbij het salaris
overeenkomt met functies genoemd in het
functiehuis van cao Kunsteducatie. De cao
Kunsteducatie wordt verder niet opgevolgd.

De workshops vooraf waren zeer leerzaam en leuk voor de kinderen en de begeleiders.
Leuk om met materialen te werken waar je normaal nooit mee werkt. De voorstelling
zorgde voor 25 open monden. Wat gaaf en wat een stilte in de zaal omdat ze zo geboeid
waren. (De Odyssee)
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De bemiddeling van het aanbod van de musea
en podia voor het basisonderwijs vormt het
hart van Cultuur & School Utrecht. Nadat
scholen zich hebben ingeschreven voor
activiteiten is er regelmatig contact tussen
de medewerker Planning & Organisatie en
verschillende leerkrachten en cultuurcoördinatoren, educatoren van musea en
podia, en vervoerders. Vragen van allerlei aard
worden snel opgepakt en teruggekoppeld.
Doordat de organisatie klein is, zijn de lijnen
kort en kan er snel en effectief geholpen
worden. De dienstverlening van Cultuur &
School Utrecht wordt gewaardeerd.
Regelmatig krijgen de medewerkers
complimenten over de snelle service en de
klantgerichtheid.

Het sloot aan op de belevingswereld
van de kinderen en zij gingen zelf ook
actief op onderzoek uit. (De Oase )

Aantal scholen
Totaal aantal leerlingen
Aantal leerlingen dat een
museum heeft bezocht
Aantal leerlingen dat een
voorstelling of een concert heeft
bezocht

Om de gehele logistiek rondom de keuze
en het bezoek aan een culturele instelling
goed en vraaggericht te kunnen uitvoeren
werkt Cultuur & School Utrecht met een
professioneel plansysteem dat in 2015 op
maat is ingericht. Het plansysteem is niet
statisch, maar wordt op basis van feedback
aangepast om het gebruikersgemak (nog
meer) te vergroten. Inmiddels boeken de
cultuurcoördinatoren zelf met gemak (digitaal)
alle grootschalige culturele activiteiten voor
alle groepen in. Een enkeling heeft in 2016
nog moeite gehad met de overgang van
analoog naar digitaal. De medewerker
Planning & Organisatie is in die gevallen
naar de school toegegaan of heeft telefonische hulp geboden om samen digitaal
de inschrijving te doen.
In 2016 is er een nieuwe toepassing bijgekomen. Er is een dashboard ingericht
waarmee alle gegevens in het plansysteem
inzichtelijk zijn gemaakt. Op basis van deze
kwantitatieve data kunnen op eenvoudige
wijze analyses gemaakt worden.
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Voor scholen is goed vervoer van en naar de
culturele instelling van groot belang voor het
welslagen van een cultureel bezoek. Hiervoor
is Cultuur & School Utrecht een overeenkomst
aangegaan met twee vervoersbedrijven: U-OV
en POUW Vervoer, om daarmee de keuzemogelijkheden voor scholen te vergroten. Elke
school maakt eigen keuzes: de een gaat met
het reguliere vervoer met een gereduceerd
tarief, de ander kiest voor vervoer vanaf een
bushalte in de buurt van de school naar een
halte bij de culturele instelling, en weer een
ander kiest voor vervoer van deur tot deur.
Aan elk type vervoer hangt een ander prijskaartje. Cultuur & School Utrecht komt op
deze manier zoveel mogelijk tegemoet aan
de vraag van de scholen.
.

In mei 2016 verscheen de brochure met het
culturele aanbod voor schooljaar 2016 – 2017.
Naast informatie over het programma en de
educatieve omlijsting, bevat de brochure ook
praktische informatie over het vervoer. De
brochure geeft beknopte informatie en
verwijst naar de website.

Er is in 2016 een nieuwe website gebouwd.
Met behulp van filters is het nu makkelijker te
zoeken. Zo vind je bijvoorbeeld welke thema’s
aan bod komen in de verschillende culturele
programma’s, aan welke kerndoelen de
programma’s voldoen en welke 21e -eeuwse
vaardigheden getraind worden. Ook vind je er
trailers van voorstellingen en een filmpje
waarin je kennis maakt met de Utrechtse
musea. Daarnaast kan via de website lesmateriaal gedownload worden waarmee de
leerkracht de klas kan voorbereiden op het
culturele bezoek en na afloop kan reflecteren
op het bezoek.

Vier keer per jaar wordt een nieuwsbrief
verstuurd naar de medewerkers van de
culturele instellingen en leerkrachten uit het
onderwijs. De nieuwsbrieven worden goed
gelezen volgens google analytics. De nieuwsbrieven staan ook op de website.

Ik vond het heel mooi dat een heftig thema als de 'dood' toch op een hele
grappige manier gebracht kan worden. Daarnaast was het een ontzettend leuke
ervaring om echt tussen het decor te zitten. Ook konden we er op de fiets heen,
wat erg fijn was!
(OBS Vleuterweide)
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In 2016 zijn gesprekken gevoerd met leerkrachten en cultuurcoördinatoren op negen
verschillende scholen. In deze gesprekken zijn
de wensen en behoeften geïnventariseerd en
is ingezoomd op hoe de school cultuureducatie integreert in het schoolplan. Het is
belangrijk voor Cultuur & School Utrecht om
zicht op de vraag te krijgen. Het waren
informatieve en inspirerende gesprekken.
De gesprekken zijn gedocumenteerd en
informatie uit deze gesprekken is besproken
met de educatoren van de culturele
instellingen.

Er zijn in 2016 acht verschillende
bijeenkomsten georganiseerd om de culturele
instellingen die Cultuur & School Utrecht
bemiddelt te informeren over bijvoorbeeld
de uitkomsten van de gesprekken met leerkrachten, maar ook over doelmatiger
bemiddelen en onderlinge afstemming.

Betovering voor de leerlingen
(en leerkracht) en uitstekende workshops
die ik nooit op school kan aanbieden.
(OBS De Hoge Raven)

Op 11 mei 2016 vond de tweede Sneak
Preview plaats van Cultuur & School Utrecht.
Dit keer in Stadsschouwburg Utrecht. Doel van
de bijeenkomst was dezelfde als in 2015:
leerkrachten kennis laten maken met het
culturele aanbod voor het volgend schooljaar
en het verbinden en in contact brengen van
educatoren van de culturele instellingen en de
leerkrachten en cultuurcoördinatoren van de
scholen. Het was een geanimeerde bijeenkomst met presentaties, voorproefjes van
voorstellingen, gesprekstafels en een filmpje
van de musea in Utrecht. In totaal zijn er 40
leerkrachten en cultuurcoördinatoren geweest
van 20 scholen, 27 medewerkers van 15
culturele instellingen en 20 geïnteresseerden
(in totaal 87 deelnemers).
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De rondleider was erg betrokken bij de kinderen. Het is een lastige
doelgroep (doof/slechthorend) met veel verschillende niveaus. Toch was
het voor iedereen leuk en interessant. (Auris Fortaal)

In 2016 heeft één focusgroep plaatsgevonden
en wel op 21 maart. Deze bijeenkomst vond
plaats bij Het Filiaal theatermakers in de
Berekuil. Doel van deze bijeenkomst was
vragen van de school op het gebied van de
21e-eeuwse in aanraking te brengen met het
aanbod van de culturele instellingen vaardigheden. Er waren tien educatoren en tien
leerkrachten die met elkaar in gesprek gingen.
Voor de borrel kregen de aanwezigen een
kijkje achter de schermen van Het Filiaal
theatermakers.

In januari 2016 heeft Cultuur & School Utrecht
een presentatie gegeven op de ICC training
van het UCK.

Onder begeleiding van Moniek Warmer
hebben de musea hun educatieve
programma’s doorontwikkeld. Ook zijn de
educatoren en de museumdocenten
geschoold in een andere aanpak voor een
rondleiding, via de zogenaamde I askmethode.

De educatoren van Domtoren, Museum
Catharijneconvent, Museum Speelklok,
Universiteitsmuseum Utrecht, Centraal
Museum, Het Utrechts Archief onderzochten
hoe de kwaliteit van een schoolbezoek kan
worden verhoogd en een daadwerkelijk
onderdeel kan zijn binnen het curriculum.
Daarvoor hebben zij, samen met een groep
cultuurcoördinatoren, gekeken hoe het
museumbezoek zo ingericht kan worden dat
het aansluit bij het curriculum. Ook is er
gekeken hoe 21e-eeuwse vaardigheden,
creativiteitsontwikkeling en onderzoekend en
ontdekkend leren, in het programma ingepast
kan worden. Deze aanpak heeft de naam
'Museum+' gekregen.
De museumdocent onderzoekt bij de start van
het bezoek wat er in de groep leeft. Wat heeft
de groep al aan kennis en inzicht over het
onderwerp? Tijdens dat gesprek bepaalt de
museumdocent samen met de groep naar
welk object zij gaan. Nadat er een aantal
objecten bekeken en onderzocht is, geeft de
museumdocent de groep één of meerdere
opdrachten. Deze opdrachten doen een
beroep op de 21e-eeuwse vaardigheden en
laten ruimte voor de leerlingen voor eigen
interpretaties en oplossingen. Zo reflecteren
zij op datgene wat zij hebben ervaren en
geleerd. Al het materiaal nemen zij weer mee
naar school om er mee verder te werken.
Via het plansysteem van Cultuur & School
Utrecht kan de cultuurcoördinator het
Museum+ programma zelf boeken. De medewerker Planning & Organisatie brengt de
cultuurcoördinator dan in contact met de
educator van het museum voor de
inhoudelijke afstemming.
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Cultuur & School Utrecht heeft in 2016 een
kwaliteitskader opgesteld. Dit kwaliteitskader
is een instrument om culturele instellingen te
stimuleren nog betere aansluiting met het
onderwijs te zoeken. Het kwaliteitskader is tot
stand gekomen op basis van gesprekken met
het onderwijs en enkele culturele instellingen.
Dit kwaliteitskader vormt samen met de
evaluaties een goede basis om individuele
gesprekken te voeren met de educatoren van
de culturele instellingen.

In het eerste jaar van de oprichting van
Cultuur & School Utrecht is een eenvoudige
enquête opgesteld die zowel het bezoek aan
de culturele instelling evalueert als de wensen
en behoeften ten aanzien van het grootschalige aanbod inventariseert. De culturele
instellingen gaven aan behoefte te hebben
aan een betere terugkoppeling van de
waardering van de activiteiten. Samen met
het onderzoeksbureau Sardes is in het najaar
van 2016 begonnen aan het opzetten van een
nieuwe evaluatiesystematiek. De evaluatie
moet bijdragen aan:
 Het verbeteren van de afstemming
van de vraag van de scholen en het
aanbod van de deelnemende
culturele instellingen.
 Het verbeteren van de kwaliteit van
het aanbod van de deelnemende
culturele instellingen;
De uitkomsten van de enquête zullen telkens
per activiteit direct teruggekoppeld worden
aan de culturele instellingen en jaarlijks zal
er een analyse gemaakt worden van alle
resultaten. Het nieuwe evaluatiesysteem zal
met ingang van het schooljaar 2017-2018
worden ingezet.
In 2016 zijn de activiteiten geëvalueerd
middels de eenvoudige enquête. Er zijn 241
enquêtes verstuurd naar leerkrachten naar
aanleiding van museumbezoek (respons 37%).
En er zijn 186 enquêtes verstuurd naar
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leerkrachten naar aanleiding van een
podiumbezoek (respons 31%).
De scholen die een museum hebben bezocht
waren over het algemeen positief over dit
bezoek.
Als belangrijkste redenen om een museum te
bezoeken werden genoemd: We vinden het
belangrijk om iets met cultuureducatie te doen
én de leerlingen krijgen iets mee wat ze van
huis uit niet gewend zijn. De educatieve
programma’s speelden voldoende in op de
belevingswereld van kinderen.
De voorbereidende les werd veel gebruikt.
De relatie tussen het lespakket en museumbezoek werd als voldoende beoordeeld. Bij
het museumbezoek zelf werden de ontvangst
en het taalgebruik van de rondleider als goed
ervaren. Uitleg en opbouw van het bezoek
waren goed en door de voorbereidingsles
waren de kinderen betrokken bij het bezoek.
De mate waarin leerlingen zelfstandig aan het
werk konden of vragen konden stellen werd
wisselender beoordeeld, niet alle scholen
waren daar even tevreden over.

De podiumvoorstellingen zijn goed ontvangen.
De scholen maakten in de meeste gevallen
gebruik van het educatieve materiaal en/of
workshop van het gezelschap. Men was
tevreden over dit educatieve materiaal en
de workshops, over de relatie tussen het
educatieve materiaal en/of workshop en het
podiumbezoek, de pedagogische/didactische
kwaliteit bij de workshopleiders en over de
ontvangst voorafgaand aan de voorstelling of
het concert. Als voornaamste reden om naar
een voorstelling te gaan kwam naar voren: De
leerlingen doen nieuwe ervaringen op die ze
van huis uit niet gewend zijn, de leerlingen
ervaren en beleven iets dat hen binnen de
muren van de school niet aangeboden kan
worden.

De stichting heeft het jaar 2016 afgesloten
met een tekort van 4.888 euro, veroorzaakt
door investering in het plansysteem en het
evaluatieonderzoek. Dit tekort is ten laste
gebracht van de egalisatiereserve. Voor
meer informatie over de financiën en de
controleverklaring van de accountant
verwijzen we naar de jaarrekening 2016.

Het verhaal en het taalgebruik
van de museumdocent sloten
aan op het kennisniveau van de
leerlingen. Hij deed het enorm
leuk!!
(De Piramide loc. Bisschopsplein)
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Balans per 31 december 2016

31 dec 2016

Debiteuren

31 dec 2015

15.873

3.474

Overige vorderingen

2.159

2.159

Overlopende activa

3.238

1.005

Vorderingen en overlopende activa

Overige banken

21.270

73.392

6.638

56.780

Liquide middelen

73.392

56.780

Activa

94.662

63.418

Stichtingsvermogen

Egalisatiereserve subsidie

28.765

Stichtingsvermogen

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

33.653
28.765

33.653

41.100

3.422

3.626

4.088

848

1.326

15.073

15.703

5.250

5.226

Kortlopende schulden

65.897

29.765

Passiva

94.662

63.418
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Staat van baten en lasten over 2016

2016

Subsidie gemeente Utrecht

150.000

Subtotaal

150.000

2015

150.000

150.000

Overige opbrengsten
Totale baten

Personeelskosten

Begroting 2016

150.000

21

0

133

150.021

150.000

150.133

85.590

91.000

87.606

7.155

8.000

6.936

Kantoorkosten

17.088

12.000

9.685

Algemene kosten

26.627

18.300

16.654

PR & Marketingkosten

15.772

12.000

7.060

2.677

8.700

3.571

Huisvesting

Activiteitskosten
Totale lasten

Saldo exploitatie

154.909

150.000

131.512

-4.888

0

18.621
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Foto's op de voorzijde, op de inhoudspagina en op pagina 1, 4 en 7 (linkerfoto) zijn gemaakt door
Anna van Kooij.
Overige foto’s zijn eigendom van de musea en podia.

