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CultuurSchakel brengt je verder in kunst en cultuur!

Kunst en cultuur is van onschatbare waarde voor onze stad. CultuurSchakel wil dat 
iedereen in Den Haag kan meemaken hoe het is om zélf kunst te beoefenen en je door 
kunst van anderen te laten verrijken. Daarom werkt CultuurSchakel aan een goed en 
levendig Haags kunstklimaat binnen kunst en cultuur op school en in de vrije tijd.  
In deze folder lichten we een aantal resultaten uit van CultuurSchakel over 2019.



CultuurSchakel maakt culturele aanbieders, vrijetijdskunstenaars, cultuuronderwijsaanbod 
en het plezier van actieve cultuurdeelname zowel on- als offline zichtbaar. Zoals via de 
Haagse C als dé prijs voor cultuurparticipatie, tijdens iktoon (de jaarlijkse maand van de 
amateurkunst), de website met profielen van Haagse cultuuraanbieders, optredens op kleine 
en grotere podia, de magazines Vonk en Expeditie C waar scholen cultuuronderwijsaanbod 
uit kunnen kiezen, online lesmateriaal binnen alle kunstdisciplines van Cultuuronderwijs op 
zijn Haags (COH), de activiteitengids voor 55-plussers, 8 kaarten van stadsdelen met kansen 
voor de verbinding tussen cultuuronderwijs en cultuurparticipatie en via campagnes zoals  
‘Is dit kunst?’.

Haagse kunst en cultuur in de spotlight

65.000 websitebezoekers 500 Haagse aanbieders van kunst en cultuur in de 
vrije tijd op www.cultuurschakel.nl met aanbod binnen 
alle kunstdisciplines en voor alle leeftijden
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300 cultuuronderwijsactiviteiten voor 
scholen in Vonk en Expeditie C van bijna 
50 culturele instellingen

 
•  50.614 leerlingen van het primair onder-

wijs brachten samen 103.591 bezoeken 
aan Haagse culturele instellingen*

•  4.643 leerlingen van klas 1 en 2 van het 
voortgezet onderwijs brachten samen 
6.193 bezoeken aan Haagse culturele 
instellingen*

128 COH-projecten  
binnen 8 leerlijnen online  
beschikbaar voor leerkrachten 
om zelf les in te geven

104 klassen boekten via 
CultuurSchakel een  
Kunstenaar in de klas

•  24 kunstenaars gaven  
les binnen hun eigen  
kunstdiscipline

120 acts van vrijetijds- 
kunstenaars een podium 
geboden, zoals

•  24 acts op People Stage, 
het Haagse veld van  
Parkpop, met 10.000 
bezoekers

50.614

103.591

4.643

6.193

* CultuurSchakel ondersteunt scholen en culturele 
instellingen door al deze bezoeken te coördineren 
en plannen



Samen kennis uitwisselen

CultuurSchakel organiseert diverse scholings- en netwerkactiviteiten voor het Haagse 
culturele veld. De behoefte van het veld staat hierbij voorop, dus bepalen deelnemers mede 
de thema’s. Zo delen zij kennis met elkaar en vergroten zij hun expertise. 
 
Scholen en aanbieders van cultuuronderwijs geven aan welke onderwerpen actueel zijn in de 
leernetwerken Muziek, Kunstvakken en Thematisch Onderwijs. Bij de educatieoverleggen voor 
podia en musea waren onder andere prikkelarm programmeren voor het speciaal onderwijs, 
inclusie & diversiteit binnen de cultuursector en onderlinge afstemming van titels voor Vonk 
en Expeditie C belangrijke thema’s. 
 
De thema’s voor scholing voor aanbieders van cultuur in de vrije tijd waren o.a.: 
ledenwerving, projectplannen opstellen, tariefbepaling voor zzp’ers, projectfinanciering en 
professionalisering.  
 
Tijdens netwerkbijeenkomsten ontmoeten aanbieders elkaar, delen zij kennis en bouwen 
ze een netwerk op. Voorbeelden zijn stadsdeelgerichte CultuurCafés, netwerkontbijten 
en events zoals Drop it like it’s HOT en Meet the Urban Pro’s, of de brainstorm over de 
mogelijkheden voor vrijetijdskunst in Amare. 

65 bijeenkomsten over scholing, professionalisering, 
netwerken en deskundigheidsbevordering

•  20 bijeenkomsten voor cultuur in de vrije tijd 

• 45 bijeenkomsten voor cultuur op school

548 deelnemers van 25 scholen volgden 
38 teamgerichte scholingsactiviteiten zoals 
workshops, coaching-on-the-job en  
programma’s op maat

44 scholen volgden  
een training over de leerlijnen 
van Cultuuronderwijs op zijn 
Haags (COH)

38 deelnemers behaalden  
hun certificaat als interne  
cultuurcoördinator voor hun 
school

17 COH-Experts ondersteunden leer-
krachten bij het geven van lessen binnen 
hun kunstdiscipline



CultuurSchakel brengt het Haagse culturele veld samen tijdens stadsbrede bijeenkomsten om 
cultuurparticipatie en cultuuronderwijs hoog op de beleidsagenda van de Haagse politiek te 
houden. 
 
Tijdens ‘Kunst van iedereen!’ gingen kunstprofessionals uit het vrijetijdskunstveld met elkaar, 
CultuurSchakel en de wethouder Cultuur in gesprek over arbeidstevredenheid. Ook was er 
een bijeenkomst over de nieuwe subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie 
‘Samen cultuurmaken verbreden’ voor culturele instellingen en cultuurprofessionals die 
(willen) samenwerken in het sociale domein.  
 
Op de Haagse Cultuuronderwijs Dag komen educatiemedewerkers van culturele instellingen, 
leerkrachten en interne cultuurcoördinatoren samen. Zij volgden o.a. werksessies over  
vo-leerlingen en docenten die met elkaar ‘bewust kiezen’ voor culturele activiteiten en  
over thematisch werken met de COH-expert.  
 
Het netwerkprogramma van theater De Vaillant en CultuurSchakel, ‘de Haagse CultuurAcademie’, 
staat in het teken van kennisdeling tussen young professionals en culturele instellingen. 

170 deelnemers van scholen en  
culturele instellingen op de Haagse  
Cultuuronderwijs Dag 24 deelnemers aan de Haagse 

CultuurAcademie

60 deelnemers aan Kunst van iedereen!: 
kunstprofessionals aan het woord (in 2020)

100 deelnemers aan bijeenkomst 
subsidieregeling FCP: Samen  
cultuurmaken verbreden (in 2020)

Samenbrengen en versterken van het kunstenveld



Advies en ondersteuning op maat
De adviseurs Cultuurparticipatie geven culturele aanbieders/initiatiefnemers en 
vrijetijdskunstenaars advies over subsidiemogelijkheden, netwerken, samenwerkings-
mogelijkheden en de programmering van vrijetijdskunstenaars tijdens evenementen.  
Zij adviseerden bijvoorbeeld bij evenementen zoals: People Stage, Colours of India,  
Meet The Urban Pro’s, This is Drip, Haagse Popweek, Stadsspelen en Ooievaarsplein  
op het UIT Festival Den Haag of wijkfestivals tijdens iktoon.  
 
De cultuurcoaches adviseren en ondersteunen scholen en culturele instellingen op maat 
over cultuurbeleid op school en het cultuuronderwijsaanbod dat bij de school past. 

165 scholen in het primair onderwijs en 
80 culturele instellingen ontvingen advies of 
ondersteuning, met als resultaat:

•  113 scholen met een cultuuronderwijsplan

•  110 scholen met een interne  
cultuurcoördinator voor de ontwikkeling  
en de uitvoering van het cultuurbeleid

25 festivalorganisatoren ontvingen advies 
en ondersteuning over programmering en 
samenwerkingspartners

500 culturele aanbieders en  
vrijetijdskunstenaars ontvingen  
advies of ondersteuning



Ons werk is alleen mogelijk dankzij nauwe 
samenwerking met diverse partners. Zo zetten 
wij ons in voor een levendig Haags kunstklimaat 
samen met: scholen, schoolbesturen, kleine 
en grote Haagse culturele aanbieders, 
verenigingen en stichtingen voor amateurkunst, 
Haagse vrijetijdskunstenaars, pabo’s, 
kunstvakopleidingen, Haagse podiuminstellingen 
en musea, landelijke collega-instellingen, 
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie 
en Amateurkunst (LKCA), Fonds voor 
Cultuurparticipatie (FCP), gemeente Den 
Haag, Cultuurankers, Ooievaarspas, Fonds 
1818, PEP, welzijns- en zorgorganisaties en 
bewonersorganisaties.

Financiële ondersteuning
40% van de inwoners van Den Haag beoefent cultuur in de vrije tijd. Dat zijn zo’n 
215.000 inwoners. CultuurSchakel verleent subsidie aan Haagse verenigingen en 
initiatiefnemers die cultuurdeelname van de Hagenaars stimuleren. Dankzij de 
laagdrempelige regeling Geld voor je kunst! wordt een brede doelgroep bereikt. 
Aanvragen kwamen uit alle stadsdelen. Er waren meer aanvragen voor activiteiten  
voor 55-plussers en voor cultureel diverse activiteiten. De subsidieregeling scoort  
bij de aanvragers een 7,8.

Samenwerkingspartners

449 Haagse verenigingen 
en initiatiefnemers ontvingen 
subsidie

•  45 initiatiefnemers  
ontvingen subsidie via Geld 
voor je kunst!

0

50

100

150

200

250
m

uziek

theater

cross-over
dans

overige*

212

44  31
16 8

€ 983.432 subsidie is uitgereikt waarmee  
311 optredens, voorstellingen en activiteiten zijn 
uitgevoerd

www.cultuurschakel.nl
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*beeldende kunst, letteren en film/fotografie


