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Jaarverslag afdeling Cultuur in School  
 
De afdeling Cultuur in School is werkzaam in de regio Zuid-Kennemerland. Deze regio bestaat uit de 
gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Heemstede. 
Primair onderwijs is vertegenwoordigd met 90 scholen en het voortgezet onderwijs met 18 scholen. 
SBO (speciaal basisonderwijs) en SO (speciaal onderwijs) worden ook vertegenwoordigd binnen de 
90 scholen voor PO. 
 
Primair Onderwijs 
Muziek Lab Combinatieregeling 
Met subsidie van de combinatieregeling hebben we de muzieklessen op ruim 20 scholen kunnen 
voortzetten die in de pilotfase van Muziek Lab aan het programma hebben deelgenomen.  
Onze aandacht ging in 2013 uit naar het verankeren van muziek in het cultuurbeleid van de scholen. 
We voerden intensieve gesprekken met scholen over de plaats van het muziekonderwijs.  
Aan de hand van deze gesprekken, met directie, cultuurcoördinator en vertegenwoordigers van het 
team, werd samen met de school een keuze gemaakt voor het programma.  
We ontwikkelden een communicatietraject met scholen, waarin de communicatie tussen leerkracht en 
muziekdocent, maar ook muziekdocenten onderling werden vastgelegd. 
In 2013 hebben 21 scholen deelgenomen aan het programma van Muziek Lab onder schooltijd met 
een bereik van 3425 leerlingen. Aan het naschoolse programma hebben 26 scholen deelgenomen 
met een bereik van 368 leerlingen.  
 
In het voorjaar deden 6 bovenbouwgroepen met 150 leerlingen mee aan het Minimal Music Project.  
In het kader van de derde editie van het World Minimal Music Festival van het Muziekgebouw aan ‘t IJ 
brachten deze kinderen op zondag 7 april eenvoudige eigen composities ten gehore in de hal van het 
Muziekgebouw aan ‘t IJ. Samen met solist Tatiana Koleva werd ook een bestaande hedendaagse 
compositie aangevuld met het (improvisatie) spel van de leerlingen. Een bijzondere ervaring voor 
leerlingen, leerkrachten en ouders. 
 
Hoewel er vanuit het Muziek Lab concrete doelstellingen per module worden aangeboden (gekoppeld 
aan SLO leerlijnen), stemmen scholen nog te weinig hun keuze af op hun visie. Scholen kunnen bij 
ons terecht voor ondersteuning met betrekking tot visieontwikkeling.  
 
Ieder Kind een Instrument 
In het najaar zijn we gestart met het IKI-project (Ieder Kind een Instrument) in het kader van de 
regeling Kinderen Maken Muziek van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. 
De opzet van het project is dat kinderen uit groep 5 en/of 6 onder schooltijd kennis maken met een 
instrument. Gemotiveerde leerlingen kunnen vervolgens laagdrempelig, betaalbaar en in hun eigen 
wijk, in de naschoolse muziekwerkplaatsen doorgaan op hun instrument. In de naschoolse IKI-
werkplaatsen krijgen kinderen les in kleine groepen van 3 tot 10 leerlingen. Wanneer kinderen één 
jaar deel hebben genomen aan het IKI-project kunnen ze samen gaan spelen in het wijkorkest.  
 
De start van het IKI-project is succesvol geweest. In Haarlem Noord namen 288 kinderen deel aan het 
programma onder schooltijd op 5 scholen. Daarvan hebben 86 leerlingen zich aangemeld voor de 
naschoolse lessen vanaf januari 2014. In Molenwijk hebben in het najaar 90 leerlingen deelgenomen 
aan het IKI-project. In Boerhaavewijk is het project in januari 2014 van start gegaan met alle vijf de 
scholen. 
 
Het succes van het IKI-project is mede te danken aan het School in de Wijk Fonds en aan de goede 
samenwerking met de scholen. Alle deelnemende scholen hebben een aanvraag ingediend bij het 
School in de Wijk Fonds om deel te kunnen nemen aan het project en alle aanvragen zijn 
gehonoreerd. De scholen dragen bij aan de kosten van de naschoolse lessen om de ouderbijdrage 
laag te kunnen houden. In het najaar was de ouderbijdrage € 2,50 per les. 
 
Omdat veel meer leerlingen zich hebben aangemeld voor de naschoolse lessen dan we verwacht 
hadden, hebben we niet voor ieder kind een instrument om mee naar huis te nemen. We zijn op dit 
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moment op zoek naar extra financiering zodat kinderen die voor het tweede jaar mee doen thuis een 
instrument hebben om op te oefenen.  
 
Nieuwe aanvraag Fonds voor Cultuurparticipatie 
Het eerder beschreven project Muziek Lab had voor 3 jaar, tot augustus 2013, een bijdrage van het 
Fonds voor Cultuurparticipatie. In oktober 2012 werd een aanvraag bij het Fonds voor 
Cultuurparticipatie voor de periode 2013-2016 ingediend in het kader van de rijksregeling 
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’.  
Hierin wordt gefocust op zowel scholing als coaching van leerkrachten en teams op het gebied van 
Muziekeducatie. Dit is een vervolg op het al bestaande project Muziek Lab. Een onderdeel van de 
aanvraag is een uitbreiding van het Cultuurmenu naar Cultuurmenu+. Dit behelst een cultuurmenu 
samengesteld in nauwe samenwerking met een vijftal scholen, waarin aandacht is voor een 
doorgaande leerlijn cultuureducatie en dat wordt vergezeld van extra activiteiten. 
Voor de periode 2013 –2016 is vanuit Haarlem en Zandvoort een nieuwe aanvraag ingediend, Hart 
cultuur in School is hiervoor de penvoerder. We kregen in mei het bericht dat de subsidie is 
toegekend. 
 
Hart voor Cultuureducatie Muziek 
De regeling ’Cultuureducatie met kwaliteit’ (CMK) biedt ons de mogelijkheid om intensief samen te 
werken met 5 scholen in Haarlem en 2 scholen in Zandvoort. Deze nieuwe regeling wordt gefinancierd 
door het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Gemeente Haarlem en de Gemeente Zandvoort.  
De regeling stimuleert (o.a.) eigenaarschap van de scholen, ontwikkeling van doorgaande leerlijn(en) 
en bijscholing van leerkrachten en muziekdocenten. Deelnemende scholen zijn: Bavinck, Dolfijn, 
Focus, Talenten en Ter Cleeff (in Haarlem), Oranje Nassau en Hannie Schaft (in Zandvoort).  
 
Op alle scholen worden leerkrachten bijgeschoold door middel van teamworkshops om inspiratie op te 
doen en hun muzikale vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast wordt er met de scholen gewerkt aan 
visieontwikkeling m.b.t. het cultuurbeleid en de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn 
cultuureducatie, waarbij de leerlijn muziek een prominente rol heeft. 
 
Met elk van de deelnemende scholen hebben we een programma op maat vastgelegd. Daarbij was de 
wens van de school bepalend. Op twee scholen ligt de nadruk op het bijscholen van 
groepsleerkrachten op de werkvloer zodat ze in de toekomst zelfstandig muzieklessen kunnen geven. 
Er werd een intensief begeleidingstraject opgezet bestaande van teamtrainingen, voorbeeldlessen, 
lesobservaties en evaluatiegesprekken door docenten/consulenten van Hart. Op de vijf andere 
scholen worden Muziek Lab modules gegeven in combinatie met bijscholing en/of het geven van 
voorbereidende of afsluitende lessen door de leerkrachten zelf. 
 
We hebben er voor gekozen om met iedere school een programma op maat te ontwikkelen. Dit komt 
ten goede aan eigenaarschap van de school, maar zorgt ook voor een intensievere werkwijze. 
Daardoor hebben we bepaalde onderdelen van het programma ‘Hart voor Cultuureducatie’ door 
moeten schuiven naar 2014. Daarnaast hebben we ervaren dat er voor een goede begeleiding op de 
werkvloer meer tijd beschikbaar gesteld moet worden. Het is vaak rooster technisch moeilijk om 
momenten te vinden waarop leerkrachten en muziekdocenten samen kunnen overleggen over de 
voortgang van de lessen en de samenwerking. Van de contacturen die beschikbaar zijn voor de 
scholen zal er met ingang van 2014 een groter deel gereserveerd worden voor begeleiding. De 
consequentie is dat (een deel van) de modules op een andere manier bekostigd zullen moeten 
worden.  
 
Hart voor Cultuureducatie Cultuurmenu 
Een zeer klein deel van deze subsidie is bestemd om het cultuurmenu beter te laten aansluiten bij het 
onderwijsprogramma en de doelen van de scholen met cultuureducatie. De evaluaties van de lokale 
programma’s zijn een goede concrete stap gebleken voor een betere aansluiting en verankering van 
het cultuurmenu binnen het schoolcurriculum en zal worden voortgezet.  
Verder is Hart in dit CmK-traject in gesprek met vier Haarlemse scholen, te weten Piramide Boerhave, 
Ark, Bavinck en Dolfijn, om te onderzoeken hoe deze aansluiting nog meer te optimaliseren is, ook 
met betrekking tot de voorstellingen in zalen en op school en de workshops van kunstenaars. Uit de 
randgemeenten hebben de Voorwegschool en SAB aangegeven mee te willen denken en praten. 
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Met enkele van deze scholen zijn in 2013 gesprekken gevoerd over hun cultuurbeleid. In een pilot 
wordt met scholen deze aansluiting van het cultuurmenu bij het beleid en onderwijsprogramma 
met het programma van het schooljaar 2014-2015 concreet onderzocht. 
 
Samenwerking regio en activiteiten in het kader van subsidieregeling ‘zachte landing’ 
In het kader van de eenmalige subsidie Zachte Landing van de provincie Noord-Holland heeft Hart in 
2013 een eerste aanzet tot een vernieuwde vorm voor de cultuurprogramma’s kunnen realiseren.  
Het doel was om eerstelijns cultuureducatie na 2012 in stand te houden door meer regionale 
samenwerking met betrekking tot cultuureducatie. Het opstellen van een regionaal cultuurmenu met 
lokale accenten, afgestemd op de wens van het onderwijs en de infrastructuur ter plaatse was hierbij 
leidend. Daarbij werd de toezegging gedaan door de vijf gemeenten om ook na 2012 een bijdrage per 
leerling te reserveren voor het cultuurmenu. De gemeente Haarlemmerliede/Spaarnwoude sloot zich 
met ingang van 2013 aan.  
Eind 2012 inventariseerden we bij de gemeenten de lokale culturele partners. Begin 2013 voerden we 
gesprekken met deze partners. Daarnaast organiseerden we de Dag van de Cultuureducatie in de 
Philharmonie, met deze dag initieerden we een uitwisseling tussen het onderwijs en het culturele veld.  
 
De Dag van de Cultuureducatie 
Op 27 maart 2013 vond de Dag van de Cultuureducatie Haarlem plaats voor scholen, culturele 
instellingen, bestuurders en belangstellenden in de Philharmonie. De rol voor Hart was die van 
intermediair, adviseur, organisator en aanbieder. Er waren ongeveer 160 aanwezigen, waarvan 65 
leerkrachten, ICC’ers en directeuren van 34 scholen voor primair onderwijs, 20 culturele instellingen 
met 33 educatiemedewerkers, beleidsmedewerkers en wethouders van Onderwijs en Cultuur van de 
gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort, de Provincie Noord-Holland,15 
workshopleiders, tientallen andere belangstellenden en 28 docenten en medewerkers van Hart. 
 
Ongeveer twintig instellingen/aanbieders presenteerden zich op de ‘Cultuurmarkt’. Leerkrachten, 
ICC’ers en directeuren van de scholen gingen met de instellingen in gesprek en bekeken welke 
programma’s het beste bij hun school pasten. Ook de kunstdocenten van Hart Cultuur in School lieten 
zich zien op de Cultuurmarkt. Hiermee werd de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van het nieuwe 
‘Cultuurmenu’. 
Naast de ontmoeting tussen instellingen en onderwijs als start van een nieuw Cultuurmenu, stonden 
op de Dag van de Cultuureducatie informatie en inspiratie centraal. In lezingen en workshops, die men 
kon volgen, werd op concrete en inspirerende wijze ingegaan op actuele onderwerpen als 
doorlopende leerlijnen en recente ontwikkelingen in de cultuureducatie, samenwerking tussen scholen 
en culturele instellingen, nieuwe werkvormen muziekeducatie en gebruik van educatiematerialen bij 
theatervoorstellingen. 
 
Lokale accenten 
We namen activiteiten van 6 lokale instellingen en 3 aanbieders op in het cultuurmenu 2013-2014, in 
totaal 16 activiteiten. In het najaar startten we een intensief evaluatietraject van deze activiteiten. 
Scholen die de programma’s in het cultuurmenu uitvoerden, hebben hun bevindingen op een door 
Hart ontwikkeld waarderingsformulier aangegeven. Deze formulieren zijn door Hart verzameld en 
meegenomen in een gesprek dat scholen met de betreffende aanbieder over de activiteit hadden. Er 
werden aandachtspunten meegegeven aan de instellingen en programma’s werden verbeterd, verder 
ontwikkeld of aangescherpt. Scholen gaven in de evaluatie aan of zij het programma geschikt vonden 
voor opname in het cultuurmenu. Programma’s die goed zijn bevonden, zullen worden opgenomen in 
het cultuurmenu 2014-2015. In 2014-2015 zullen we 5 nieuwe educatieprogramma’s van lokale 
instellingen met het onderwijs onder de loep nemen. 
 
Kunst/Cultuurmenu’s en kunstaanbod 
In 2013 realiseerde Hart voor de scholen voor primair onderwijs in Haarlem, Heemstede, Zandvoort en 
Bloemendaal een kunst/cultuurmenu. Ook de gemeente Haarlemmerliede sloot zich aan en voor het 
schooljaar 2013-2014 organiseerden we ook voor de vijf scholen van deze gemeente een menu. In 
totaal namen 88 scholen met 21.179 leerlingen deel aan de menu’s. 
 
De overname van het Cultuurmenu van Haarlem zorgde voor een toename van de werkzaamheden 
van de afdeling. Het programma van het menu werd in de eerste helft van 2013 nog samengesteld 
door de gemeente, de programmering van de tweede helft van het jaar deed Hart. Ten aanzien van de 
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financiering ging het niet helemaal volgens afspraak. De bijdrage van de scholen voor de eerste helft 
van 2013 bleek al in 2012 door de gemeente te zijn besteed. De toezegging voor een 
tegemoetkoming van €26.000,- voor gemaakte kosten, werd tot op heden niet geeffectueerd. Ook de 
geringere bijdrage van de gemeente in de organisatiekosten zien we als een indirecte bezuiniging van 
onze instelling. Dit betekent dat Hart voor de realisatie van het cultuurmenu conform de afspraken met 
de vijf gemeenten uit de haar reguliere subsidie zal moeten bijdragen. 
 
In contacten met de Haarlemse scholen blijkt dat ze sinds de overname van het kunstmenu door Hart 
meer tevreden zijn over de communicatie, het vroegtijdig bekend zijn van het menuprogramma en 
over de honorering van de gemaakte keuzes. 
 
Voor de gemeente Haarlemmerliede en de vijf scholen realiseerde we voor het eerst in 2013 een 
cultuurmenu. In Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal, gemeenten waarvoor we al lang de 
kunst/cultuurmenu’s realiseren en een intensieve relatie bestaat met de scholen, is weer enthousiast 
gereageerd op de programma’s. 
Een aandachtspunt voor onze publieksbegeleiders blijft het gedrag van leerlingen, ouders en 
leerkrachten tijdens de voorstellingen in de zalen, wat soms te wensen overlaat. We zullen de 
theaterregels weer opnieuw moeten aanscherpen.  
 
Belangrijk aandachtspunt uit de evaluaties van de scholen: Voorstellingen waarbij lesmateriaal of een 
workshop worden aangeboden zorgen ervoor dat kinderen aandachtiger kijken, ze maken meer indruk 
en beklijven beter. Een citaat: ‘Erg goed dat leerlingen op deze manier kennis kunnen maken met 
dans in de Schouwburg. Door de voorbereidende workshop was deze moderne dansvoorstelling voor 
onze leerlingen heel toegankelijk.’  
 
Naast de Kunstmenu’s bood Hart, Cultuur in School het primair onderwijs een aanbod met een 
verscheidenheid aan activiteiten. Uit de brochure die in mei verscheen konden scholen met extra 
middelen voor cultuureducatie inschrijven op voorstellingen op school of bij de Haarlemse podia of op 
het aanbod theater-, dans- en muziekworkshops door Kunstenaar/docenten in de klas, We brachten 
hierin ook enkele programma’s van culturele instellingen onder de aandacht, waarmee de scholen zelf 
het contact konden leggen. 
Een andere aanvulling op onze bemiddeling is het filmfestival Klassefilm, i.s.m. Eye, Nederlands 
Instituut voor Filmeducatie. De films werden door 1728 leerlingen bezocht. Klassefilm vond plaats in 
de Pathébioscoop, een voor kinderen bekende locatie. We besloten de samenwerkingsmogelijkheden 
voor dit festival met de Filmschuur te onderzoeken. Begin december vond een gesprek plaats met de 
Filmschuur over mogelijke samenwerking. Dit resulteerde in afspraken voor een pilot door scholen aan 
het Holland Animation Film Festival Junior (HAFF junior). 
 
Voor Kunst/Cultuurmenu’s en kunstaanbod bezochten in totaal 1.780 leerlingen musea en lokale 
erfgoedinstellingen en ongeveer 1800 leerlingen ongeveer 125 voorstellingen bij de Haarlemse podia 
en op school. Workshops, 412 in totaal, gegeven door kunstenaars/docenten werden door 13.871 
leerlingen gevolgd. 
 
Voortgezet Onderwijs - Workshopaanbod VO 
Er werden in 2013 op 7 scholen workshops aangevraagd en uitgevoerd, in totaal 37. Het aantal 
leerlingen dat deze workshops volgde was 685. 
De meeste workshops worden afgenomen in de maanden mei en juni. Meestal in het kader van een 
projectweek of een CKV week. Soms wil een school aandacht besteden aan een bepaalde discipline, 
bijvoorbeeld de dansdag van het ECL waarbij 270 leerlingen kennis hebben gemaakt met vijf soorten 
dans.  
 
In 2013 beschikte Hart over 0,65 fte voor activiteiten/workshops in het voortgezet onderwijs in het 
kader van de combinatieregeling.  
In juni constateerden we dat slechts 0,15 fte werd ingezet in het onderwijs voor activiteiten en 
workshops. In het tussentijds verslag VO gaven we aan dat de behoefte aan activiteiten voor het 
voortgezet onderwijs was gedaald, scholen hebben zelf een netwerk van kunstenaars/docenten die zij 
kunnen inzetten in het onderwijs. Ook is er veel expertise en zijn er vakdocenten op de scholen.  
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Scholen hebben bij het betrekken van workshops nauwelijks behoefte aan bemiddeling van Hart. De 
website van Hart wordt niet of sporadisch bekeken. Alleen wanneer een school er voor een culturele 
week of culturele dag niet zelf uit komt wordt er contact met Hart opgenomen. 
Om de afname van workshops te promoten boden we workshops aan met korting, dit resulteerde niet 
in een toename van de aanvragen. We deden in het najaar het verzoek om de resterende 0,5 fte te 
mogen inzetten voor het primair onderwijs. 
 
HIT 
HIT 2013 stond in het teken van het verbeteren van de organisatie, waaronder een efficiënte 
communicatie met scholen en juryleden. Dat is wat betreft de communicatie gelukt. Zowel de scholen, 
de jury’s en samenwerkingspartners zijn zeker tevreden, zo blijkt uit de reacties op de avonden zelf als 
uit de evaluatie die we na afloop van het HIT gehouden hebben. Feit blijft wel dat de beschikbare 
financiële middelen en uren te beperkt zijn om het HIT tot een groots kunstproject te maken.  
Er hebben dit jaar 18 scholen en 361 leerlingen deelgenomen aan de finales van het HIT.  
Het interscholaire karakter was duidelijk te zien in de jamsessies die ontstonden tijdens de pauze in de 
finale Bands en de dolenthousiaste deelnemers van de finale Theater die aangaven ‘nu eindelijk eens 
te zien wat andere scholen op de planken zetten’. Nieuw was leerling in de rol van presentator op het 
podium naast professionals. Ook hierin heeft Haarlem talent. Nieuw was ook dat we een Haarlemse 
kunstenaar/vormgeefster vroegen om de prijzen te ontwerpen. 
 
Een aandachtspunt voor 2014 zijn de bezoekersaantallen, die bij sommige avonden matig waren, bij 
andere avonden boven verwachting. Wellicht is het verlagen van de prijzen voor de toegangsaartjes 
een mogelijkheid, wanneer er vanuit andere bronnen financiering wordt gerealiseerd. 
Ook sponsoring is een aandachtspunt. Sponsoring in de vorm van financiering is zeker welkom. Maar 
ook sponsoring door middel van talentontwikkelingsprogramma’s of workshops van Haarlemse 
culturele instellingen zijn voor het HIT zeer welkom.  
 
Gesprekken scholen en instellingen 
In de praktijk blijkt dat het voortgezet onderwijs voornamelijk een beroep op ons doet voor de 
coördinatie van activiteiten zoals het HIT en het realiseren van een bijeenkomst tussen scholen en 
culturele instellingen. Er werden afspraken gemaakt met ckv-docenten van 14 Haarlemse vo-scholen. 
Over het algemeen weten zij de culturele instellingen en kunstenaars in Haarlem goed te vinden.  
Ons accent ligt daarbij op onze rol als intermediair tussen de scholen en instellingen. Voor het 
onderwijs is het van belang dat activiteiten van instellingen aansluiten bij de belevingswereld van de 
jongeren en bij de organisatiestructuur en het curriculum van de school. 
We onderzochten in het najaar of er behoefte was aan een bijeenkomst zoals die ook in het verleden 
door de gemeente werd gerealiseerd, een aantal scholen was hier niet enthousiast over. In het najaar 
voerden we gesprekken met instellingen. Bij hen bleek er wel behoefte te zijn om te horen wat de 
wensen en behoeften van het onderwijs waren. De instellingen zagen hierbij zeker een rol voor Hart 
als intermediair weggelegd.  
Wat opviel waren een aantal samenwerkingsinitiatieven tussen scholen en instellingen, zoals met het 
NH Archief, Teylers Museum, Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Wellicht waren juist deze 
samenwerkingsinitiatieven een interessant onderwerp voor een gezamenlijke bijeenkomst, dit peilden 
we bij de scholen en instellingen. De reacties waren positief, we startten de voorbereiding voor een 
bijeenkomst in februari 2014. 
 
We hebben het onderzoeken van de behoefte aan een digitaal loket verschoven naar 2014 en naar de 
bijeenkomst in februari. Om een dergelijk loket te kunnen realiseren zal er een beroep moeten worden 
gedaan op subsidie of sponsoring. Voor een dergelijk loket is ook belangstelling bij het primair 
onderwijs. 
 
DvW, 29/9/2014 
 
 


