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 Aan onze subsidiënten  
 

Strategische highlights 
2018 was het tweede jaar van Kunstenplanperiode 2017 – 2020. Het jaar waarin ons kantoor 

is verhuisd en we onze nieuwe huisstijl introduceerden. Daarnaast breidden wij ons 

projectenvolgsysteem, Cultuurweb, uit met meer functies en maakten wij het gebruik 

makkelijker. Hiermee maakten we een nieuwe stap in ons doel om de samenwerking en 

kennisdeling tussen collega’s, vakdocenten, scholen en externe projectpartners te verbeteren 

en versoepelen. Het was een jaar vol vernieuwingen. 

 

De aanpassingen zijn een gevolg van de ontwikkeling van onze organisatie en de vraag van de 

scholen. Het delen van kennis en informatie rondom de kunstleerlijn is voor veel mensen nieuw 

in het onderwijs. Cultuurweb is een oplossing voor de groeiende behoefte van scholen om 

soepeler met elkaar te communiceren in een tijd waarin de werkdruk voor docenten blijft 

groeien. Voor de komende jaren gaan we Cultuurweb verder op onze scholen introduceren en 

uitrollen.  

 

Wij zien in het afgelopen jaar een groei in het aantal opdrachten en in het bereik van scholen en 

leerlingen. Hierop hebben wij ook onze organisatie aangepast. Onze vernieuwde aanpak is 

belangrijk om voor de komende jaren de goede kwaliteit van onze organisatie te blijven bieden 

en tot samenwerking te komen met meer scholen en het aanbod van culturele organisaties.  

 

Financiële highlights 
2018 is ook financieel een heel goed jaar. We hebben geïnvesteerd in de nieuwe huisvesting, 

verhuizing, een nieuwe huisstijl, interne organisatie en verdere programma -en 

projectontwikkeling. Door de groei in de aanvragen van scholen hebben wij ondanks alle 

investeringen in 2018 een positief resultaat bereikt.  

Highlights bedrijf 
Na 13 jaar gevestigd te zijn op de Jacob van Lennepkade in Amsterdam Oud-West, zijn wij 

verhuisd naar de Manegestraat 3. Het onderhoud en beheer van de vorige locatie werd 

zienderogen slechter en de ruimte werd voor het groeiende team steeds minder geschikt om 

goed in te kunnen werken. De verhuizing voelt als een frisse start en we kunnen er prettiger 

werken. Daarbij hebben we ook de huisstijl aangepakt en werken we hard aan meer 

zichtbaarheid van onze werkzaamheden en projecten.  
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Vooruit kijken 
De positieve resultaten in het groeiende bereik van scholen en op financieel gebied kunnen we 

verklaren door de beschreven vernieuwing van de vormgeving, huisstijl en de investering in ons 

netwerk van eerdere jaren. Het geeft ons nog meer energie om aan de ambities van ons 

meerjarenplan te werken. Wij zijn ervan overtuigd dat de cultuureducatie in Amsterdam veel 

gaat profiteren van onze ambitie.  
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Doelstellingen 
 

Externe hoofddoelstelling 
SEP legt duurzame relaties tussen het primair onderwijs en de kunsten. Met de 

doorlopende leerlijnen in de kunsten streven we naar een samenhang en inhoudelijke 

verankering. We werken hieraan ten behoeve van de creativiteit en de talentontwikkeling 

van het kind.  

 

Afgeleide doelstelling  
SEP stuurt aan op vraaggestuurd ondernemerschap van het cultuureducatief aanbod, 

zowel voor vakdocenten als voor culturele organisaties. Daarmee beogen wij de juiste 

aansluiting te realiseren ten gunste van de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en 

de waardering voor de kunsten in het bijzonder. 

 

Missie 
Alle kinderen in het primair onderwijs met enthousiasme in aanraking brengen met en te 

laten leren van kunst en cultuur. 

 

Visie 
Cultuureducatie is van belang voor de algemene ontwikkeling van de mens. Cultuureducatie 

geeft kinderen een handvat om te groeien, hun talenten te ontdekken, van zich te laten horen 

en zich te presenteren. SEP bevordert de waarde van de kunsten, het creatief leren en denken 

en het bouwen aan een sterke culturele basiskennis. SEP stimuleert de persoonlijke 

ontwikkeling van kinderen door in te zetten op de ontwikkeling van zowel het zelfbewustzijn 

als het collectieve bewustzijn.  
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Inleiding 
 

Eind 2018 zaten we op de helft van het Kunstenplan. We zijn anderhalf schooljaar onderweg en 

we merken dat het tijd kost om veranderingen door te voeren. Tegelijkertijd hebben we in 2018 

veel gedaan zoals het innoveren van ons bedrijfsproces, het werken in een nieuw 

boekhoudprogramma en het primair proces van de projecten op een andere manier inrichten 

waardoor we beter overzicht hebben. Hierdoor is de overdracht van informatie binnen de 

organisatie minder kwetsbaar bij personeelswisselingen of uitval.  

Binnen het onderwijs is er veel ambitie om meer integraal te werken. Tegelijkertijd lopen de 

docenten tegen hoge werkdruk aan. Deze twee situaties maken een samenwerking met scholen 

tot een uitdaging. Om cultuureducatie naar een volgend niveau te tillen, is een oplossing voor 

een efficiënte samenwerking zeer welkom. Kennisdeling, samenwerken en kwaliteit zijn de drie 

kernbegrippen waar wij als organisatie voor staan. Hiermee leveren wij voor Amsterdam en het 

onderwijs een belangrijke bijdrage aan effectieve cultuureducatie.  
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Programma’s SEP 2017-2020 
 

SEP heeft meerdere programma’s die we monitoren. Hiermee krijgen we inzicht in waar wij als 

organisatie het meest voor worden gevraagd en of dit overeenkomt met onze missie en visie. 

 

1. Kennismakingsprojecten BIS (binnenschools) 
Wanneer scholen een kort en/of zelfstandig project aanvragen zonder inhoudelijke aansluiting 

op eerdere projecten of leerlijnen dan spreken we van een kennismakingsproject. We werken 

dan aan de basis van een kunstdiscipline waarbinnen het project wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld 

naar aanleiding van aanvragen van projecten uit de brochure of van de website. Met dit soort 

aanvragen kunnen we de relatie met de school opbouwen om vervolgens te kijken of we meer 

samenhang kunnen creëren tussen de verschillende projecten en het programma van de school 

en kijken we of er een langdurige kunstleerlijn kan worden gestart. 38% van onze projecten in 

2018 is een kennismakingsproject t.o.v. 20 % in 2017. Dit is te verklaren door de groei van 

aanvragen door nieuwe scholen of door specifieke vragen van bestaande scholen.  

 

2. Op maat programma BIS 
Scholen hebben, bijvoorbeeld vanuit de actualiteit, een specifieke wens voor een project dat 

aansluit bij de doelgroep. De vraag komt voort uit een thema dat schoolbreed speelt waar 

specifieke deskundigheid voor nodig is. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanuit de werkwijze 

Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) of n.a.v. de Kinderboekenweek. In 2018 was dit 17 % 

t.o.v. 23% in 2017. Het is moeilijk te voorspellen hoe deze vraag zich dit schooljaar ontwikkelt. 

De verwachting is dat, na de focus op muziek uit het Basispakket, scholen meer behoefte krijgen 

aan projecten die aansluiten bij een thema van de school.  

 

3. Verdiepende leerlijnprogramma BIS  
SEP ontwikkelt de lessen voor de leerlijn van een school in zijn geheel of gedeeltelijk. In de 

uitvoering kan ook een vakleerkracht van de school betrokken zijn. 42% van onze programma’s 

in 2018 was een leerlijn t.o.v. 38% in 2017.  

In ontwikkeling zijn de programma’s waarbij we een leerlijn opzetten als coproductie: een 

samenwerking tussen de vakdocenten van SEP en een andere culturele organisatie of met een 

vakleerkracht met verschillende expertises.  

 

4. Talentenkaravaan BUS (buitenschools) 
De talentenkaravaan is het buitenschoolse programma van SEP waarbij we altijd streven naar 

de koppeling tussen binnenschoolse- met buitenschoolse activiteiten. De filosofie erachter is 
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dat cultuureducatie het mogelijk moet maken dat leerlingen vanuit de binnenschoolse activiteit 

een logisch vervolg krijgen in het kader van talentontwikkeling. De samenwerking met andere 

organisaties, contactpersonen en vakdocenten past binnen deze ambitie. Om dit goed te 

organiseren is de tijd voor inhoudelijke afstemming en overdracht noodzakelijk.  

De centralisatie van de binnenschoolse cultuureducatie, waarbij de stadsdelen niet meer gaan 

over de brede school, en ook de invoering van het Basispakket, waarbij de focus ligt op het 

cultuuronderwijs, heeft ervoor gezorgd dat de vraag naar de organisatie van de schakel tussen 

binnen en buitenschools, minder is geworden. Tussen het binnenschoolse programma en het 

naschoolse aanbod van de kinderopvang/welzijnsorganisaties is er geen tijd voor een 

overgangstraject, een verlengde schooldag of welke naam er ook aan wordt gegeven. Zo’n 3% 

van de leerlingen die wij in het totaal bereiken volgt in 2018 een talentenkaravaan. In 2017 was 

dit 6%.  

 

6. Deskundigheidsbevordering 
Er is steeds meer vraag naar coaching van leerkrachten zodat zij ook zelf onderdelen van 

kunstprojecten kunnen uitvoeren, ofwel deskundiger worden. Het doel is dat zij eigenaar zijn 

van het leertraject waardoor het borgen van de kennis echt plaatsvindt. Met behulp van de 

Leerlijnlab-gelden van Mocca, realiseert SEP op verschillende scholen deze vorm van (co-

)coaching. SEP ondersteunt haar vakdocenten dit vakkundig aan bieden .  

 

7. Cultuurweb en kennisdelen 
Systemen en ICT kunnen het onderwijs en de kunsten verder helpen wanneer wij dit slim 

gebruiken en uitgaan van vraag van scholen. Ook voor cultuureducatie is het belangrijk te weten 

wat wij kinderen leren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. We hebben daarom 

uitgezocht wat de meerwaarde voor de school is en hoe we dit aanbieden zodat dit het meest 

oplevert voor iedereen binnen de school, cultuureducatie instellingen en vakdocenten. Het 

Cultuurweb heeft in 2018 een grote vlucht genomen en is het antwoord op het bereiken van 

deze ambitie. Dit toen wij stapsgewijs om het tot een succes te maken. In 2018 is er veel energie 

en tijd geïnvesteerd om dit voor elkaar te krijgen. De reacties zijn veelbelovend en hiermee 

dragen wij bij  aan de kwaliteit van Cultuureducatie op onze scholen en onze partnerinstellingen 

in de stad.  

 

8. Licentieverkoop 
Afgelopen jaar hebben we een aantal scholen en instellingen kennis laten maken met het 

nieuwe Cultuurweb. Daarbij werd duidelijk dat de vraag naar een dergelijk volgsysteem 

aanwezig is en dat wij op het goede spoor zitten. Wij hebben geïnvesteerd in een grotere 

functionaliteit van het Cultuurweb en in het gebruikersgemak. Wij peilen in deze ‘pilotfase’ of 

de aanpassingen in praktijk goed werken. Derhalve hebben wij voor 2018 nog geen licentie 

afspraken gemaakt met scholen of culturele instellingen.  
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Risicoanalyse 
 

Vanuit de scholen krijgen wij waardering voor de inzet van vakdocenten en hun kwaliteit in 

organiseren, lesgeven en vakkennis. Wij worden gekwalificeerd als een goede en betrokken 

organisatie. De scholen zien de waarde hiervan in.  Wij hoeven niet te concurreren op de prijs 

en kunnen daardoor onze vakdocenten goed betalen. Wij stellen kwalitatieve voorwaarden aan 

de vakdocenten en waarderen hen overeenkomstig (fair practice). Een risico is dat scholen onze 

kwalitatief sterke vakdocenten willen overnemen binnen de formatie.  

In de samenwerking met Mocca hebben wij meerdere scholen ondersteunt bij het opzetten van 

de leerlijnen. Nu deze voorziening stopt is de vraag of scholen dit financieel kunnen doorzetten. 

Veel scholen werken met een leerlingvolgsysteem. Interessant is dat ook cultuureducatie 

daarin steeds vaker wordt opgenomen. Helaas betekent dit administratief meer werk en is het 

i.v.m. privacy niet wenselijk voor onze vakdocenten om toegang te hebben tot schooldossiers 

van de leerlingen. Wij onderzoeken hoe de borging van cultuureducatie meer en beter gestalte 

krijgt zonder dat het veel extra uren vraagt van onze vakdocenten.  

In de samenwerking met culturele instellingen en in het bijzonder de muziekscholen willen we 

meer samen op trekken ten behoeve van het schoolprogramma van de school. Gezamenlijkheid 

begint al met kennis van elkaars activiteit op de school. Hiervoor maken wij met een aantal 

scholen en partners binnen de sector concrete stappen. Dit zorgt er voor dat het werk van de 

cultuurcoördinator minder tijd vraag en er meer tijd is voor de inhoud.  
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Uitgelichte projecten 
 

Voorbeeld van een ‘Op Maat’ project 
 

Een nieuw schoolpleinontwerp met spookhuis en 

chillplek 

 

 

De leerlingen van de 14e Montessori maakten een ontwerp voor hun nieuwe schoolplein 

samen met drie beeldende vakdocenten van SEP.  

 

Ambassadeurs van het schoolplein 

Per klas waren twee leerlingen aangewezen om als ambassadeur deel te nemen in de 

ontwerpgroep. Elke ontwerpgroep, per leerjaar, ging onder begeleiding van een beeldend 

kunstenaar aan de slag met het bestuderen, fantaseren en ontwerpen van het schoolplein. Zo 

werden er maquettes gemaakt, materialen verzameld, gedroomd over boomhutten, chill 
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plekken, een buitenschoolbord, bruggen, 2e verdiepingen, een klimmuur, een moestuin en nog 

veel meer. 

Ontwerpen onderbouw: rust en klimmen 

De leerlingen van de ontwerpgroep onderbouw gingen aan de slag met ijsstokjes en andere 

houtvormen om hun ideeën te visualiseren. Belangrijke elementen in hun ontwerpen: ruimte 

om te klimmen, plek om te rusten en verschillende hoogteniveaus op het plein. En in de hoek 

een pleintje voor de bovenbouw om te voetballen. 

 

 

Ontwerpen middenbouw: voetballen en een spookhuis 

De ontwerpgroep van de middenbouw ontwierp hun wensen eerst in het groot om het daarna in 

het klein op de maquette te plaatsen. Voor de middenbouw is het belangrijk dat er een 

spookhuis komt, een klimmuur, plek om te rennen en een chill plek voor de kinderen. 

  

 

https://sep.nu/wp-content/uploads/2018/10/P1130067.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2018/10/P1120898-1.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2018/10/P1130142.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2018/10/P1130100.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2018/10/P1130148-e1540391452933.jpg
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Ontwerpen bovenbouw: duurzaamheid en verbinding 

De ontwerpgroep bovenbouw had als extra uitdaging meegekregen om over duurzaamheid na 

te denken. Zo ontstonden er moestuinen, energieopwekkende tegels en een speelplein van 

gerecycled materiaal voor alle bouwen. 

 

 

 

Alle ideeën zijn door het ontwerpteam van ouders nauwkeurig opgeschreven en vertaald naar 

het officiële voorstel voor het nieuwe schoolplein. In 2019/2020 kunnen we het plein hopelijk 

komen bewonderen! 

 

  

https://sep.nu/wp-content/uploads/2018/10/P1130180.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2018/10/P1130185.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2018/10/P1130226.jpg
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Voorbeeld van een ‘Leerlijn’ project 
 

Hoe is Amsterdam ontstaan? 

 

 
 

 

Hoe is Amsterdam eigenlijk ontstaan en hoe zijn de grachten gegraven? Met deze twee vragen 

gingen de leerlingen van groep 3 en 4 en onze beeldende vakdocenten Daan en Charlotte op 

onderzoek uit. In de klas ontstond er een heel eigen Amsterdam, ontworpen en gebouwd door 

de kinderen zelf. 

Hoe zijn de grachten gegraven? 
Amsterdam was het thema voor deze beeldende lessen. Hoe is de stad, waar deze leerlingen 

wonen, ontstaan en waar komt de gracht vandaan? De zoektocht begon met een bezoek aan 

museum Het Grachtenhuis. Hier zagen de leerlingen hoe de stad van handelslocatie in 1600 

uitgroeide naar de bruisende grachtengordel van nu. Na dit bezoek keken de leerlingen met 

andere ogen naar hun eigen stad en gingen ze in de klas aan de slag met de bouw van hun eigen 

grachtengordel. Het gehele project sloot aan bij de specifieke kunstdisciplines 

burgerschapsvorming en cultureel erfgoed. 
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Hoe ziet jouw grachtenpand eruit? 
Op grote vellen papier tekenden de leerlingen hun eigen grachtenpand met in hun achterhoofd 

de vragen: “Waar komen de ramen?”, “Hoe komt het dak eruit te zien?” en “waar zit de 

voordeur?” 

Beeldend vakdocent Daan vertelt: “wanneer het huis op papier stond, sneden we voorzichtig de 

ramen en deuren open en startte de introductie van de inrichting van huizen. We gingen aan de 

slag met de vraag: “Hoe wil je dat jouw huis er van binnen uitziet?”. Vervolgend kleedden we 

een schoenendoos aan met vloerkleden, behang en van zelf gekleide meubels. 

In de laatste fase werd de voorgevel aan de woning bevestigd en plakten ze een miniatuur foto 

van zichzelf op de bank of een stoel in de woning. Doordat iedere leerlingen een eigen kijkdoos 

grachtenhuis had gemaakt, ontstond er met de hele klas een lange kleurrijke straat. 

https://sep.nu/wp-content/uploads/2019/01/P1130404-e1547127544289.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2019/01/P1130406-e1547127568728.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2019/01/P1130409-e1547127579506.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2019/01/P1130413-e1547127588714.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2019/01/P1130538-e1547127607521.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2019/01/P1130502-kopie.jpg
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Cultureel erfgoed 

Door deze lessen hebben de 

leerlingen geleerd hoe Amsterdam 

is ontstaan en hoe de huizen 

vroeger werden gebouwd. 

Daarnaast hebben de leerlingen 

van groep 3 en 4 meer geleerd over 

knippen, plakken, het ontwerpen 

van eigen meubels en het 

inrichting van een huis. 

 

 

Voorbeeld van een ‘Leerlijn’ project waarbij de beeldende lessen van de school 

zelf worden versterkt door SEP met een audiovisuele aanvulling. 
 

Stop motion animatie: een tekening die zichzelf 

tekent 

“Streep, foto, nieuwe streep, foto, nieuwe streep, foto”, 

klinkt het vanuit het bevo-lokaal op de Hildebrand van 

Loonschool. De bovenbouwleerlingen maken hun eigen 

stop motion filmpje. Een leerproces met veel 

fantaseren, tekenen, mogelijk maken en fotograferen. 

Zo ontstaat er een tekening of een verhaal dat zichzelf 

tekent of vertelt.  

 

 

De kracht van animatie: alles kan 
Met stop motion animatie komt fantasie tot leven. De leerlingen krijgen tijdens de audiovisuele 

lessen de kans om heel vrij te denken. “Het leuke van animatie is namelijk dat je alles kunt 

tekenen”, vertellen onze audiovisuele vakdocenten Alex en Bart. “Dingen die normaal niet 

kunnen bewegen, kunnen dit in animatie wel.” Om dit te ervaren krijgen de kinderen vellen 

papier waarop ze niet één verhaal tekenen, maar alleen alle losse elementen: een huis, een 

https://sep.nu/wp-content/uploads/2019/01/P1130580-e1547128021508.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2019/01/P1130578-e1547127999185.jpg
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deur, een kerstboom, een vogel, etc. Vervolgens gaan ze met deze losse elementen een verhaal 

maken. 

 

 

De verhalen ontstaan zodra de losse elementen van een scenario over het papier gaan bewegen. 

Zo gaat het per foto die ze maken steeds harder sneeuwen omdat er meer streepjes op het 

papier verschijnen. Of moet de hoofdpersoon steeds harder rennen omdat er bij iedere foto 

meer mensen achter hem aanrennen. Een eenvoudige tekening ontstaat stapje voor stapje en 

door die kleine stapjes ontstaat er een spannend verhaal. 

 

 

 

https://sep.nu/wp-content/uploads/2019/01/P1130720-e1547128881311.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2019/01/P1130746-e1547128890880.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2019/01/P1130754-e1547128899271.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2019/01/P1130880-e1547128907736.jpg
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De iPad als keukenmachine 
 

Vaak gebruiken leerlingen de iPad om 

informatie te consumeren. Bij de stop motion 

les leren ze de iPad gebruiken als een 

keukenmachine met eindeloos veel 

mogelijkheden. Ze mixen video en fotografie 

met elkaar om er vervolgens via de dictafoon 

de voice-over bij in te spreken. Een volgende 

stap kan zijn dat ze de video’s ook zelf 

monteren in iMovie. 

 

 

 

 

Spelen met speelgoed 
Ook maakten de leerlingen stop motion filmpjes met speelgoed en modelpoppen. Door heel 

precies te werken en goed te kijken naar de functie en beweging van het materiaal ontstond er 

telkens iets nieuws. 

 

De magie van de drukpers: gezichten in spiegelbeeld  

 

 

 

 

 

 

https://sep.nu/wp-content/uploads/2019/01/P1130946-e1547128929334.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2018/10/P1120315-e1542015588328.jpg
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Met verwondering kijken de kinderen naar hoe het papier onder de drukpers doorgaat. De 

geverfde stukken papier waarmee ze net een compositie van een gezicht hebben gemaakt, 

komt nu als een waar schilderij onder de drukpers vandaan. 

Een gezicht in spiegelbeeld 
Onder leiding van onze vakdocent Lego Lima ontwerpen de kinderen een gezicht van papier. Elk 

onderdeel van het gezicht knippen ze uit om er daarna ook met andere materialen zoals stof of 

restmateriaal een speelse compositie mee te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelen met je voorstellingsvermogen 
Wanneer het ontwerp van het gezicht klaar is, geven ze elk onderdeel een kleur met verf. 

Hiervoor is voorstellingsvermogen nodig, want alles dat je geen kleur geeft, wordt wit op de 

print. Een van zichzelf blauw stukje stof ziet er mooi uit op het ontwerp, maar moet ook geverfd 

worden als je niet een witte afdruk wil. Met veel nieuwsgierigheid ging elk ontwerp onder de 

drukpers door om daarna het verrassende resultaat te bewonderen. 

https://sep.nu/wp-content/uploads/2018/11/P1120318-e1542015729951.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2018/11/P1120502-e1542015965780.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2018/11/P1120496-e1542015718291.jpg
https://sep.nu/wp-content/uploads/2018/11/P1120504-e1542015977392.jpg
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Vakdocenten 
 

Met de groei van het aantal scholen waarvoor wij werken zien we een gelijk opgaande groei van 

het aantal vakdocenten. Dit zijn er meer dan 75 in 2018 met uiteenlopende expertise en 

achtergronden. De diversiteit van vakdocenten in 2018 is toegenomen (Code Culture 

Diversiteit). Ook is het aandeel van mannelijke vakdocenten gegroeid. Dit geldt niet voor alle 

kunstdisciplines en de meerderheid in onze sector in het algemeen blijft vrouw. Ons gezicht en 

aanspreekpunt voor het onderwijs is voor een belangrijk deel de vakdocenten. 

  

 

Hoe meer de vakdocenten ambassadeur zijn van SEP, hoe beter. Dit bereiken wij onder andere 

door goed te communiceren en de vakdocenten te ondersteunen in de uitvoering van projecten. 

Daarnaast ondersteunen wij de vakdocenten in de ontwikkeling van hun expertise, innovaties 

binnen het lesgeven en informeren wij de vakdocenten over de ontwikkelingen in onze sector. 

Dit organiseren we vanuit de Pop Up Academy, waarin activiteiten worden georganiseerd rond 

docentschap, kunstenaarschap en communicatie. Tijdens de bijeenkomst in 2018 stond het 

thema eigenaarschap centraal. De vakdocenten worden bewust gemaakt van hun eigen 

overtuigingen met betrekking tot overdracht en coaching. De vakdocenten ontwikkelen inzicht 

in hoe gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap in de praktijk tot stand worden 

gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van werkvormen uit Deep Democracy en de praktische 

nadruk ligt op co-teaching, omdat we in de leerlijnen ook een groei zien in de vraag bij de 

scholen naar coaching.  

.  
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Binnen het kantoor van SEP werken we hard aan optimale ondersteuning van de vakdocent. 

Hiervoor hebben we in 2018 een stappenplan opgesteld waarbij Cultuurweb een onderdeel is. 

We hebben intern onderzocht hoe en wat een vakdocent nodig heeft om het werk nog beter te 

kunnen uitvoeren en hoe wij als organisatie nog beter op de hoogte kunnen zijn van wat er 

tussen bijvoorbeeld de vakdocent en de leerkrachten afspeelt. We streven altijd naar 

optimalisatie van de ondersteuningsdriehoek: school - SEP - vakdocent. 

Doel: 
• We hebben Cultuurweb zo ingericht dat we de vakdocent ondersteuning bieden in hun 

projecten. Focus in 2018 was het uitwisselen van inhoud met de school. 

• Wij hebben het voor de vakdocenten mogelijk gemaakt hun expertise met de school te 

delen.  
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Cultuurweb 
 

In 2018 is er gewerkt aan gebruiksvriendelijkheid en zijn de functies van het Cultuurweb 

uitgebreid. Was het eerst met name de registratie van leerontwikkeling door de vakdocent, is 

het nu een veilige online omgeving voor informatieoverdracht van documenten. Cultuurweb 

biedt daarnaast de mogelijkheid om in een groep met elkaar te communiceren. Alles wat de 

school, SEP en de vakdocenten nodig hebben staat op één plek en is tegelijkertijd een plek waar 

samen gewerkt kan worden. Ook hebben we het registreren eenvoudiger gemaakt en zijn 

projecten veel meer zichtbaar. Met de actualiteit rond AVG en het delen van privacygevoelige 

informatie, is het Cultuurweb een welkome oplossing.  

De drie onderdelen (communiceren, archiveren en rapporteren) zorgen voor meer inzicht en 

overzicht. Het gebruik zal de komende jaren gefaseerd worden ingevoerd. Veel scholen en 

instellingen zoeken naar vergelijkbare oplossingen en het is interessant te monitoren of en hoe 
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deze elkaar versterken of overlappen. Cultuurweb is een programma dat de samenwerking 

tussen scholen en de culturele sector gaat verbeteren. 
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Het gemak om online in het programma te kunnen werken vanaf een smartphone of laptop heeft 

vele voordelen. Vakdocenten kunnen de projecten eenvoudig rapporteren en hiervan de 

resultaten inzien die wij in Cultuurweb delen met de scholen. Zo kan een vakdocent eenvoudig 

zien wat een leerkracht op de school eerder heeft behandeld en geleerd. Ook kan de vakdocent 

lesmateriaal dat gebruikt is, plus voorbeelden van resultaten, terugvinden en daarbij aansluiten. 

Er kan zo een goed gevolg worden gegeven in komende projecten en is er meer sprake van 

doorlopende leerlijnen. 

Doel 
• Vakdocenten en scholen in Amsterdam die bij ons een project uitvoeren maken gebruik 

van het Cultuurweb voor communicatie, projectorganisatie, registratie en meer. Daar 

hebben we in 2018 stappen in gemaakt die in de tweede helft van het Kunstenplan 

gefaseerd worden uitgerold.  
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Samenwerking 
 

MOCCA 
De samenwerking met Mocca wordt voortgezet binnen de LeerlijnenLabs. Omdat Mocca deze 

regeling aanbiedt, zijn er veel nieuwe leerlijnen bijgekomen, ook voor onze organisatie. We 

merken dat de rolverdeling Mocca – SEP – Scholen een stuk helderder is. Helaas zijn de 

LeerlijnenLab-gelden voor deze periode op en is het spannend of scholen in staat zijn om zonder 

deze middelen toch de ondersteuning van de leerlijnen voort te zetten. Naast de leerlijnenLabs 

verlenen wij onze medewerking aan de opleiding van interne cultuurcoördinatoren die Mocca 

aanbiedt aan het primair onderwijs.   

MUZIEKSCHOOL AMSTERDAM en Muziek Centrum Zuidoost. 
In 2018 zijn wij directe buur geworden van de Muziekschool Amsterdam. Dit bevordert de 

samenwerking. Ook werken we samen met Muziek Centrum Zuidoost. De afstemming van 

projecten waarbij wij als organisaties gezamenlijk werken voor de school kan tot meer en 

multidisciplinaire leerlijnen leiden. Vaak weten wij niet welke aanbieders er nog meer actief zijn. 

Wij merken dat scholen geneigd zijn veel apart per cultuureducatie aanbieder te regelen. In het 

kader van integraal onderwijs zijn er veel kansen. In de praktijk blijkt dit agenda-technisch 

moeilijk te realiseren voor scholen. Zoals eerder aangegeven, signaleren wij dat dit een breed 

probleem is en een oplossing vraagt zodat cultuureducatie naar een hoger niveau wordt getild. 

Daarom werken wij gezamenlijk aan een plan hoe het Cultuurweb hierbij ondersteunt. 

SOCK 
SOCK, Stedelijk Overleg Cultuur en Kunsteducatie, is ons podium om in beeld te komen bij de 

politiek en in de sector. Wij houden elkaar scherp over wat er speelt en nodig is binnen onze 

branche. We hebben deelgenomen aan het onderzoek van onderzoeksbureau DSP die het 

Basispakket in opdracht van de gemeente Amsterdam evalueert. Onze bevindingen hebben wij 

gedeeld met de Amsterdamse Kunstraad, de Gemeente Amsterdam en het Amsterdams Fonds 

voor de Kunsten. Dit was een inhoudelijk gesprek over de cultuureducatie op de scholen. Vaak 

is dit een gesprek over cultuureducatie vanuit het perspectief van de culturele instelling. Nu 

ging het gesprek over hoe de bijdrage aan de leerontwikkeling van het kind georganiseerd is en 

welke verbeterpunten in een vervolgbeleid aan de orde moeten komen. Dat maakt deze 

bijeenkomsten in dit verband bijzonder nuttig.    
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Promotie en verkoop 
De groeicijfers zijn toe te schrijven aan de betere zichtbaarheid en vormgeving van SEP. Wij zien 

dat ons bereik over de gehele breedte is toegenomen. Wij zijn bijzonder trots op 

onze nieuwe huisstijl, die zakelijk is en vertelt wat wij doen. Ook hebben wij de 

website aangepakt en zijn we op meerdere media actief zoals de 

website, Instagram, Linkedin en Facebook. Daar vertellen wij wat wij 

doen op de scholen. We hielden altijd al rekening met de privacy van kinderen en 

vroegen altijd om toestemming voor het gebruik van foto’s. Maar met de actuele aandacht voor 

dit onderwerp is dit nog belangrijker geworden.  

Doel 

• SEP is meer zichtbaar en vertelt wie wij zijn en wat wij kunnen betekenen.  

• SEP heeft hiervoor een specialist die dit samen met het coördinerende team van SEP in 

ons primair werkproces opneemt. 

 

Landelijke ambitie 
Cultuureducatie in Amsterdam is heel anders georganiseerd dan landelijk. Onze werkwijze sluit 

beter aan op het beleid in Amsterdam dan op dat erbuiten. Dit komt door de directe financiering 

van scholen en het vraaggerichtere karakter van SEP, waar scholen na ruim 13 jaar 

aan gewend zijn. Dit is een groot goed en maakt dat wij ons werk optimaal 

kunnen doen. Dit in tegenstelling tot cultuureducatie buiten Amsterdam 

waarbij aanbodfinanciering of financiering via schoolbesturen het 

een stuk moeizamer maakt. In 2017 waren wij partner in een pilotproject buiten 

Amsterdam dat mogelijk werd gemaakt door Fonds Cultuur Participatie. Binnen dit project werd 

duidelijk dat inbreng van scholen en continuïteit van cultuureducatie veel moeilijker te 

realiseren zijn en totaal anders werken. De werkzaamheden in Amsterdam groeien bovendien 

dusdanig dat onze landelijke ambitie nu geen prioriteit heeft. Wel oriënteren wij ons met enige 

regelmaat op de landelijke ontwikkelingen en nemen wij graag deel aan het landelijke 

cultuureducatie debat.  
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Personeel 
Voor het eerst in ons bestaan hebben we te maken gehad met langdurige uitval binnen onze 

personeelsbezetting. Hierdoor moest een aantal taken en functies worden overgenomen door 

andere leden van het team. Daarnaast vond er een zwangerschaps-

vervanging plaats en verlaat een van onze trouwste medewerkers ons team na 

dit jaar. Dit maakte 2018 tot een roerig jaar. Toch kijken we met 

tevredenheid terug op hoe het team dit samen heeft opgelost en hoe wij in 

staat zijn geweest veel werk te verzetten. 2019 zijn we in gegaan met weer een compleet team 

waarin alle functies zijn bezet.  

Het aantal FTE’s met een loondienstbetrekking is 4,9. Waarbij voor de communicatie een 

opdracht is gegeven aan een specialist. In 2018 heeft SEP 18 nieuwe en in totaal 75 

vakdocenten ingezet met een totaal van 6,6 FTE in 2018 ten opzichte van 4,7 FTE in 2017.  

Berekening: 

Fulltime betekent 36 uur per week met een schooljaar van 40 weken. De vakdocenten kunnen 

maximaal 50% van deze tijd lessen uitvoeren onder schooltijd (720 uur). Bij lessen buiten 

schooltijd is dit 25% (260 uur). 3687 uur is 5,1 FTE onder schooltijd en 288 uur buiten schooltijd 

is 1,1 FTE. Samen is dit 6,2 FTE plus 0,4 voor de communicatie specialist. 

Huisvesting 
In maart 2018 zijn wij verhuisd naar het centrum van de stad. Na 13 jaar op de oude locatie 

gezeten te hebben, was het tijd om te verhuizen. Door ruimtegebrek en behoefte aan een betere 

werkruimte gingen we in 2017 op zoek naar een plek die aan onze eisen voldeed. De 

Muziekschool Amsterdam was bezig met het in kaart brengen hoe de ruimte van de 

organisatie efficiënter te benutten. Zij hadden op de locatie waar de Gemeente 

Amsterdam eigenaar is en de Muziekschool de beheerder, een ruimte 

die oorspronkelijk een inpandige conciërgewoning was. Na een 

ingrijpende verbouwing hebben wij deze ruimte kunnen betrekken. Dit geeft 

samen met de verandering van de huisstijl een hernieuwd gevoel aan de organisatie. De 

oriëntatie op de stad Amsterdam is ook anders. Dit alles bij elkaar geeft energie voor de 

komende jaren. 
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Informatie verwerking 
Als stichting die werkt binnen het onderwijs zijn wij ons altijd bewust van wat het werken met 

kinderen inhoudt. Naast een verklaring omtrent gedrag (VOG) willen wij dat de informatie over 

onze activiteiten goed wordt beheerd en veilig is. Daarom werken wij met een service-level 

agreement (SLA) (serviceniveau- overeenkomst) met onze 

gegevensverwerkers. Ook hanteren wij een toestemmingssystematiek van 

beeldmateriaal waarop kinderen te zien zijn, in zoveel mogelijk direct contact 

met de ouders of verzorgers. Verder organiseren wij alle documentatie en 

communicatie steeds meer in de Cloud achter een beveiligde inlog en bouwen wij het gebruik 

van email stelselmatig af. Alle privacygevoelige informatie wordt bewaard in een gesloten kast 

met beperkte toegang.  



Jaarverslag 2018 

Pagina 30 

Toelichting financiën 

 

  

Begroting <> werkelijk 2018

realisatie begroot realisatie

27-2-2018 12:01 2017 2018 2018

Resultatenrekening

Bruto omzet geleverde lessen a 269.025€        303.067€         334.484€             

Directe kostprijs geleverde lessen b -175.314€      -239.150€        -235.413€           

Brutomarge a+b    j 93.711€          63.917€            99.071€               

Operationele kosten

Personeelskosten (beheerslasten personeel) k -263.888€      -306.569€        -289.364€           

Huisvestingskosten l -12.173€         -13.250€          -16.785€              

Kantoormaterialen m -10.259€         -7.850€            -27.937€              

Promotie & verkoopkosten n -11.133€         -16.100€          -36.513€              

Ingekochte diensten o -10.595€         -16.000€          -12.755€              

Overige p -1.020€           -3.500€            -713€                    

Totaal beheerslasten materieel l t/m p   q -45.180€         -56.700€          -94.703€              

Subtotaal operationele kosten (totale beheerslasten) k t/m p  r -309.068€      -363.269€        -384.067€           

 Activiteitenlasten personeel =b  s -175.314€      -239.150€        -235.413€           

 Activiteitenlasten materieel  =x   t -26.295€         -10.100€          -23.390€              

Totaal activiteitenlasten s+t  u -201.609€      -249.250€        -258.803€           

Operationeel resultaat i+r   v -40.042€         -60.202€          -49.583€              

Ontwikkeling nieuwe lessen personeelskosten     w -4.002€           -18.667€          -1.003€                

materiaalkosten         x -26.295€         -10.100€          -23.390€              

Subtotaal ontwikkelingskosten w+x    y -30.297€         -28.767€          -24.393€              

Bedrijfsresultaat voor subsidies v+y    z -70.339€         -88.969€          -73.976€              

Subsidie Kunstenplan aa 302.610€        300.000€         306.847€             

Overige subsidies ab -€                 9.452€              3.625€                  

Subtotaal subsidies (Totaal publieke en private middelen)        aa+ab    ac 302.610€        309.452€         310.472€             

Totaal baten i+ac    ad 571.635€        612.519€         644.956€             

Totaal lasten r+u     ae -510.677€      -612.519€        -642.870€           

Subtotaal subsidies aa+ab    af 302.610€        309.452€         310.472€             

Saldo rentebaten en -lasten 7€                          

Saldo bijzondere baten/lasten ah -557€               

Bedrijfsresultaat na subsidies ad+ae+ah     ag 60.402€          -€                  2.093€                  
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2018 was een jaar van investeringen: de verhuizing, de vernieuwde huisstijl en nieuwe 

vormgeving van de brochure en de website en de inrichting van het kantoor.  

Onze werkzaamheden buiten Amsterdam werden eerder dan gepland beëindigd. Omdat de 

marge in 2018 tussen de prijs van de lesgebonden uren en de vergoeding aan de vakdocenten 

kleiner was dan in 2017 was het aannemelijk dat het een financieel krap jaar zou worden. Daar 

stond tegenover dat wij in 2017 een goed positief resultaat hadden geboekt. Dit konden wij 

aanwenden voor de investering zoals beschreven. Door onze groei aan projecten in 2018 

hebben wij deze reserve niet aan hoeven spreken en eindigen wij het jaar 2018 wederom 

positief in een  financieel gezonde positie.   

 

Eerstelijnsactiviteiten 
 

2018 was het eerste volledige schooljaar waarbinnen wij de uitvoering van de vakdocenten 

tegen een hoger uurvergoeding hebben gewaardeerd zonder deze door te berekenen aan de 

school. Dit heeft niet geresulteerd in minder brutomarge doordat wij op de niet lesgebonden 

uren wel meer marge zijn gaan berekenen. De omzet van geleverde lessen (a) zijn 65,5k hoger 

dan in 2017. De kosten voor de uitvoering van deze projecten (b) zijn logischerwijs ook hoger 

dan 2017 maar in verhouding met de groei van de omzet beheerst uitgevoerd met iets meer dan 

52k. De publieke inkomsten (e) buiten Amsterdam zijn niet gerealiseerd in 2018 omdat het 

project in 2017 was beëindigd en het resultaat toen ook al voor de te begroten jaren 2017 – 

2018 was gerealiseerd. Activiteiten rond de verkoop van licenties (h) binnen het Cultuurweb 

hebben in 2018 niet plaatsgevonden. Zoals eerder aangegeven vraagt dit meer tijd. Met een 

brutomarge van 99k kunnen wij spreken van een geslaagd financieel resultaat. 

Operationele bestedingen 
 

De personeelskosten (k) zijn binnen de begroting gebleven. Ondanks uitval en vervanging van 

taken zijn we hierin geslaagd. De posten kantoormaterialen (m), promotie en verkoop (n) zijn 

meer dan volledig besteed omdat we op het gebied van huisvesting en huisstijl en vormgeving 

in 2018 extra investering hebben gedaan. De post ingekochte diensten zijn binnen begroting 

doordat de netwerkbeheer overbodig was geworden door het werken in de Cloud (o). De 

toenemende accountantskosten zijn een punt van zorg.  

Activiteiten ontwikkeling   
 

Afgelopen jaar hebben we naast de gebruikelijke intervisies geïnvesteerd in co-

teachingsprogramma’s (w) voor vakdocenten en op projectmaterialen (x). Ondanks de 

werkdruk en verhuizing hebben we vergelijkbare inspanning kunnen doen ten opzichte van 
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2017. Ook op materialen (x) is meer geïnvesteerd dan begroot en meer uitgegeven dan in 2017. 

Dit is een logische consequentie van de extra materialen die nodig zijn voor de uitvoering van 

de groei van projecten.  

Overige subsidies en financieringsmogelijkheden 
 

Als organisatie hebben wij ons georiënteerd op filantropie en fondsenwerving. Dit is een traject 

dat vraagt om een lange voorbereiding. We hebben ons laten informeren en ervoor gezorgd dat 

we beter vindbaar zijn voor belangstellenden die onze organisatie willen steunen. Als 

organisatie die kinderen kansen biedt en de waarde van kunst en cultuur bijbrengt kunnen wij 

een interessante doelgroep vertegenwoordigen. We hopen daar in de nabije toekomst succes 

te boeken. Succesvol zijn we met de financiering van ons innovatie plan om ons werk en dat van 

het onderwijs te innoveren op een uitdagende wijze. ‘Wereld in de Klas’ is een pilot waarbij wij 

leerlingen, buurt en culturele instellingen bij elkaar brengen. Komend jaar zullen wij daar meer 

over vertellen maar het is een werkwijze die op veel van onze projecten kan worden toegepast 

en die een meerwaarde kan zijn voor het onderwijs.   
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Bereikcijfers 
Aantal scholen 
 

Onze doelstelling van 75 scholen is gehaald. Dit is het grootste aantal scholen dat SEP heeft 

weten te bereiken sinds haar bestaan. De scholen variëren sterk in populatie, levensovertuiging 

en benadering van het onderwijs. Deze diversiteit maakt dat wij een afspiegeling van 

Amsterdam weten te bereiken. Het gestegen aantal scholen maakt ook dat wij als organisatie 

ervaren wat wij aankunnen. Het is een uitdaging voor komend jaar om dit aantal te overtreffen. 

Binnen deze groepen scholen is er een aantal dat met meerdere vestigingen werkt en per 

vestiging een eigen cultuurprogramma heeft. Deze vestigingen tellen wij niet apart mee in de 

telling.  

PO = PRIMAIR ONDERWIJS SO = SPECIAAL ONDERWIJS 

 

Aantal leerlingen 
 

Wij berekenen het aantal groepen dat heeft deelgenomen aan een project. Deze berekening 

gaat uit van gemiddeld 26 leerlingen per groep in het reguliere onderwijs onder schooltijd. In 

het speciaal onderwijs en bij buitenschoolse activiteiten gaan wij uit van groepen van gemiddeld 

15 leerlingen. Met betrekking tot het aantal leerlingen onder schooltijd scoren wij over de hele 
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linie beter dan wij zelf hadden ingeschat met uitzondering van speciaal onderwijs. Dit is te 

verklaren door de komst van Stichting Tamino. Ondanks de volle tevredenheid van de scholen 

waarmee wij in 2017 hebben gewerkt zijn er toch een aantal scholen overgestapt naar het 

aanbod van Stichting Tamino. 

Buiten Amsterdam 

 
Het bereiken van het aantal leerlingen buiten Amsterdam, is niet gerealiseerd omdat het project 

al in 2018 is beëindigd. Gebleken is, dat de infrastructuur van cultuureducatie in Amsterdam en 

de financieringswijze dusdanig verschilt met daarbuiten dat onze werkwijze en 

projectfinanciering moeilijk te organiseren is voor scholen buiten Amsterdam. Daarbij zijn 

scholen in Amsterdam meer autonoom actief met cultuureducatie dan de scholen waarmee wij 

hebben gewerkt in Zaanstad in 2017. Het schoolbestuur had een dominerende rol over hoe 

cultuureducatie te organiseren. Daarbij komt dat de belasting op de formatie, binnen de 

organisatie, ons dwingt tot keuzes maken en erin resulteert dat wij ons voor de komende tijd 

volledig concentreren op ons werk in Amsterdam. 

 

 

Aantal leerlingen per periode  

 
Wij gaan uit van vijf periodes per schooljaar. Deze vinden tussen de schoolvakanties plaats. 

Normaliter duurt een project maximaal één periode. Een leerlijn binnen het Basispakket bestaat 

maximaal uit vijf projecten per groep. Het aantal leerlingen berekenen we per periode. Om een 
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goede vergelijking te kunnen maken, wordt dus ook bij een doorgaande leerlijn het aantal 

leerlingen per periode berekend zodat er een eerlijk vergelijk kan worden gemaakt met andere 

programma’s. Opvallend was dat dit jaar in de eerste periode de meeste leerlingen zijn bereikt. 

Verder is het aantal vrij stabiel. Dit is te verklaren doordat er steeds meer doorgaande leerlijnen 

worden uitgevoerd. In het verleden zagen we met name in de periode na de herfstvakantie 

(periode 2) dat het bereik terugliep omdat in deze periode de school het druk heeft met de 

feestdagen (Sinterklaas en kerst). 

 

Aantal lessen 
 

Het aantal lessen bij regulier onderwijs is afgelopen jaar flink gestegen. Met uitzondering van 

het speciaal onderwijs zoals eerder toegelicht. Omdat de vakdocenten bij een aantal projecten 

structureel wordt ingezet voor de gehele school bestaat de kans dat de school de vakdocenten 

wil opnemen in haar formatie. Dit is een ontwikkeling die wij op zichzelf toejuichen maar 

tegelijkertijd ook kritisch volgen. Het lerarentekort maakt de inzet van onze goede vakdocenten 

met een goede organisatie belangrijk. Het biedt kansen en tegelijkertijd bedreigingen. Het kan 

de integrale aanpak met expertise van verschillende vakdocenten lastig maken en bemoeilijkt 

ons doel voor meer samenwerking en kennisdeling te realiseren voor de gehele stad. 

5408

3016

3952

3172

4550

0 60 150 75
300

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5

Aantal leerlingen binnenschools per periode

Leerlingen aantal PO Leerlingen aantal SO



Jaarverslag 2018 

Pagina 36 

  

Spreiding over Amsterdam 
 

Als organisatie werken wij in alle stadsdelen. We zien dat er een betere spreiding in 

2018 was. Waren we in 2017 nog beperkt actief in oost en west, zien we nu een betere 

spreiding.  
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Binnen een aantal stadsdelen zien wij een verschuiving. Wij weten niet of hiervoor een 

aanleiding is. Ieder jaar zien wij dat de deelname van leerlingen binnen en buitenschools 

varieert. Nieuw-west springt eruit doordat daar veel binnen- en buitenschoolse projecten zijn. 
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Door de samenwerking met het Projectenbureau Zuidoost PPOZO en het groeiend aantal 

projecten dat wij hiervoor verzorgen en de samenwerking met scholen die uit deze projecten 

ontstaat, zien wij ook steeds meer activiteiten daar plaatsvinden.  

Toelichting bereikcijfers 
Ons werkterrein bevindt zich voornamelijk in de kunst- en cultuurprojecten binnenschools. 

Daarnaast hebben een aantal buitenschoolse activiteiten. Verder werken we altijd in het 

speciaal onderwijs. Wij kunnen met alle bijzondere doelgroepen in het onderwijs werken. De 

gehele diversiteit van Amsterdam bereiken wij met onze vraaggerichte en dialooggestuurde 

aanpak. Iedere populatie of overtuiging komen wij tegen en proberen wij zo goed mogelijk te 

bedienen zodat ieder kind kan profiteren van de leerontwikkelingsmogelijkheden die wij bieden. 

Het zijn uitdagingen die wij graag aangaan. 

Het aantal leerlingen tijdens buitenschoolse activiteiten is iets lager dan 2017 maar veel hoger 

dan begroot. Dit is mogelijk te verklaren omdat hierbij is uitgegaan van activiteiten per groep 

(15) in plaats van per leerling. In dit overzicht laten wij het getal per leerling zien zodat er een 

goede vergelijking is te maken met 2017. Wanneer we per groep registeren dan blijft het 

resultaat achter bij de Kunstenplan verwachting; 360 lesuren verwacht tegen 152 lesuren 

gerealiseerd. Dit is te verklaren door de focus van de stad en de rol van de stadsdelen t.o.v. de 

centrale stad en cultuureducatie en de focus van onze organisatie op de binnenschoolse 

leerlijnen.   
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Het coördineren van binnenschoolse activiteiten met het buitenschoolse vraagt veel coördinatie 

om niet alleen organisatorisch goed te werken maar ook inhoudelijk. Een goede overdracht van 

informatie over leerlingen is noodzakelijk voor de organisatie van een goed vervolg. Dat laatste 

is en blijft ons streven en verdient onze aandacht. De landelijke ontwikkelingen geven aanleiding 

om dit meer aandacht te geven in het kader van talentontwikkeling en vanuit cultureel sociaal 

maatschappelijk oogpunt. In 2018 bleek deze ambitie in combinatie met de groeiende 

binnenschoolse vraag moeilijk haalbaar. 

Per periode zien we dat in periode 2 weinig projecten buitenschools worden uitgevoerd. Dit 

heeft te maken met de feestdagen in die periode. Ook weten we dat een groot deel van de 

buitenschoolse activiteiten door een beperkt aantal scholen bij SEP worden aangevraagd.  

 

De stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost hebben een duidelijk breed schoolbeleid. Bij andere 

stadsdelen is dit losgekoppeld van de school of worden deze door andere organisaties verzorgd 

vanuit andere sectoren.  
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Toelichting Programma bereik 
Wanneer we de verschillende programma’s van SEP in kaart brengen, zien we dat het grootste 

deel bestaat uit leerlijnen. Of iets een leerlijnproject is, kan niet altijd eenvoudig worden gezegd. 

Het is een verdiepend project dat onderdeel uitmaakt van een reeks, binnen dezelfde 

kunstdiscipline.  

 

In principe is de overgrote meerderheid van onze projecten op maat gemaakt. We werken 

namelijk niet vanuit een bestaand aanbod tenzij dit al eerder is uitgevoerd en om herhaling 

wordt gevraagd. Er zijn ook bijzondere aanvragen die wij echt specifiek voor de school 

organiseren en ontwikkelen. Vaak spelen hierbij bijzondere omstandigheden die om een 

aangepaste schoolbrede aanpak vragen. Het aantal kennismakingsaanvragen is dit jaar groot. 
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aantal activiteiten 2018 5% 17% 7% 16% 7% 17% 31%

aantal bezoeken 2018 5% 20% 8% 13% 7% 17% 30%
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Dit heeft te maken met nieuwe aanvragen van nog ‘nieuwe’ scholen. Doel is dat wij deze scholen 

verder begeleiden naar meer structurele projecten. Het kan ook zijn dat het gaat om 

bijvoorbeeld themaprojecten zoals Burgerschap. Wanneer dit niet gecombineerd is met een 

leerlijn dan spreken we van een kennismakingsproject, tenzij het intensief ‘Op Maat’ moet 

worden ontwikkeld.  

 

De lesseninvestering in uren per programma lopen synchroon met de leerlingverdeling per 

programma. Daarentegen zien we dat de lesinvestering voor de ontwikkeling van de activiteiten 

voor kennismakingsprojecten een stuk lager ligt dan voor de leerlijnen en zeker voor de ‘Op 

Maat’ projecten. Hiervoor zijn veel meer uren in de voorbereiding nodig.  
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Governance Code Cultuur 2014 
 

De Governance Code Cultuur uit 2014 is van toepassing op onze organisatie en haar bestuur. 

Wij volgen alle aanbevelingen op en werken in de geest van deze code. Het bestuur houdt 

toezicht op de naleving van de code. Als stichting heeft SEP een klassiek bestuursmodel die 

betrokken maar op gezonde afstand de organisatie adviseert en ondersteunt. Zowel op het 

terrein van bedrijfsvoering; inhoudelijk als financieel als ook strategisch vanuit visie en missie 

van de organisatie. Het bestuur doet zijn werk volledig onbezoldigd, belangeloos en volledig 

onafhankelijk.  



Jaarverslag 2018 

Pagina 43 

Personeel & bestuur 
 

Bestuur 
Tom Vossenberg, Voorzitter  

Wilbert-Jan van der Werf, Penningmeester 

Antoinette van Zalinge, Secretaris 

Annemiek Spronk, bestuurslid 

  

 

Medewerkers  
Directeur    Adriën Schilder 

Cultuurcoördinator projecten  Eva Tomesen  

Cultuurcoördinator projecten Myrthe Niens 

Officemanager    Frederika Hasselaar  

Cultuurweb medewerker  Matthijs Weijler 

Communicatie (storyteller)  Marie Louise van Dorp 
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Contactinformatie 

     Bedrijfsgegevens 

Stichting Educatieve Projecten, SEP 

p.a. Manegestraat 3, 1018 VP Amsterdam 

Tel 020 – 41 24 110 

www.sep.nu 

 

Kamer van Koophandel  

34229513 

 

GOEDKEURING EN DÉCHARGE De leden van het bestuur tekenen de jaarrekening hierbij 

voor  

goedkeuring en onderlinge décharge. Amsterdam, ……………………………… 2019. 
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Tom Vossenberg (voorzitter)  Wilbert-Jan van der Werf (penningmeester) 


