
Groeiend aantal icc’ers 
De afgelopen jaren zijn door CultuurSchakel 
maar liefst 70 leerkrachten in het basis
onder wijs opgeleid tot gecertificeerd interne 
cultuurcoördinator (icc’er), de spil voor goed 
cultuuronderwijs voor ieder kind op school  
en de verbindende schakel tussen school  
en culturele omgeving.

Meer scholen met  
een cultuurplan
Het groeiend aantal icc’ers leidt direct  
tot een stijgend aantal basisscholen  
dat een cultuurplan heeft opgesteld.
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“Vanaf het moment dat ik in het kader van de 
icc-opleiding bezig was met het opstellen van het 
cultuurplan, heb ik ondersteuning ervaren van de 
cultuurcoach van CultuurSchakel. Na het behalen 
van mijn certificaat heb ik in samenwerking met 
haar veel van de grond gekregen op school.” 
Joke Kok, icc’er en groepsleerkracht P.H.Schreuderschool

BASISSCHOLEN MET 
EEN CULTUURPLAN

BASISSCHOLEN MET GECERTIFICEERDE 
ICC’ERS IN DIENST

Cultuuronderwijs op de kaart
Resultaten 2013-2019

CultuurSchakel zet 
cultuur onderwijs actief 
op de kaart van Den Haag. 
We zijn trots op wat we 
samen met het onderwijs 
en de culturele aanbieders 
bereikt hebben de  
afgelopen jaren.



Meer waarde voor cultuur
Scholen hechten steeds meer waarde aan 
goed cultuuronderwijs. Dit blijkt onder meer 
uit de inzet van het beschikbare budget.
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38% 72%

2019

SCHOLEN DIE HET RIJKSOVERHEIDSBUDGET 
BESTEMD VOOR CULTUUREDUCATIE BESTEDEN

“CultuurSchakel helpt op zeer betrokken wijze 
om ons kunst- en cultuuronderwijs te verbreden 
en te verdiepen. Als school hebben wij niet de 
financiën en mogelijkheden om dit zelf allemaal 
te organiseren. De hulp en kennis en het aanbod 
vanuit CultuurSchakel maakt kunst en cultuur 
voor al onze leerlingen bereikbaar en het draagt 
bij aan hun creatieve en sociaalemotionele 
ontwikkeling.” Directeur basisschool

Speciale aandacht 
voor het speciaal 
onderwijs
Mede dankzij inspanningen van  
CultuurSchakel richting het speciaal 
onderwijs groeit ook daar de aan
dacht voor cultuuronderwijs.

Ook bij culturele instellingen zet 
CultuurSchakel het speciaal onderwijs 
op de kaart, door trainingen, leernet
werken en netwerkbijeenkomsten.

VAN DE 20 SPECIAAL ONDERWIJSSCHOLEN 
HEBBEN 13 EEN ICC’ER IN DIENST, WAARVAN 
11 OOK AL EEN CULTUURPLAN OPGESTELD 
HEBBEN
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“Er is eindelijk serieuze aandacht voor inclusie in de kunst- en 
cultuureducatie. Speciaal onderwijsscholen mogen en kunnen 
steeds beter ‘op maat’ deelnemen aan podiumkunsten en 
museumbezoeken. Dankzij CultuurSchakel zijn de cultuur-
aanbieders en het onderwijsveld met elkaar in verbinding en  
zijn er al heel wat stappen gezet om ervoor te zorgen dat  
juist deze speciale doelgroep leerlingen, op een aangepaste 
manier soms, voorstellingen en musea kunnen bezoeken.”  
Esther Hakkoer, icc’er en leekracht voortgezet speciaal onderwijs,  

Inspecteur S. de Vriesschool 
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“Ik ga vaak naar studiemiddagen van 
CultuurSchakel, waar ik inspiratie opdoe 
voor cultuurlessen op school en waar ik 
ook in contact kom met andere mensen 
die bezig zijn met cultuuronderwijs. Wij 
geven lessen uit de leerlijnen van het 
programma Cultuuronderwijs op zijn 
Haags. CultuurSchakel begeleidt ons 
daarbij, onder andere door de inzet 
van een kunstenaar met uitstekende 
didactische kwaliteiten die helpt ons 
cultuuronderwijs vorm te geven. Met 
de cultuurcoach van CultuurSchakel 
heb ik vaak overleg.” Geert Snijders,

 leerkracht en icc´er De Parkiet

Cultuuronderwijs 
op z’n Haags
Onder deze noemer biedt CultuurSchakel een 
programma aan in het kader van de landelijke 
subsidie regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 
van het Fonds voor Cultuur participatie (FCP), 
gematcht met subsidie van de gemeente 
Den Haag.

Het programma bestaat uit leerlijnen die door 
de leerkracht zelf kunnen worden gegeven, 
en bijbehorende deskundigheidsbevordering.

Scholen nemen 
cultuuronderwijs serieus 
We zien dat inmiddels 74% van de scholen 
externe professionals inzet om te helpen bij 
het cultuuronderwijs. CultuurSchakel draagt 
hieraan bij met de inzet van experts en  
kunstenaars in de klas. 

Daarnaast waren er vele andere bijeenkomsten, 
zoals educatieoverleggen voor podia en musea,  
en informatiebijeenkomsten over actuele  
ontwikkelingen, zoals curriculum.nu, corona  
& cultuurbezoeken, diversiteit en inclusie.

NAAST LEERLIJNEN, BOOD CULTUUR-
ONDERWIJS OP ZIJN HAAGS:

 13
BIJEENKOMSTEN 
VOOR DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 
VOOR SCHOLEN EN CULTURELE 
INSTELLINGEN

28
LEERNETWERKBIJEENKOMSTEN 
VOOR SCHOLEN EN CULTURELE 
INSTELLINGEN

18
WORKSHOPS FILOSOFEREN 
MET KINDEREN VOOR SCHOLEN 
EN CULTURELE INSTELLINGEN

3
CURSUSSEN FONDSENWERVING 
VOOR SCHOLEN

5
HAAGSE CULTUURONDERWIJSDAGEN 
MET GEMIDDELD 160 DEELNEMERS 
PER EDITIE

74% VAN DE SCHOLEN ZET 
EXTERNE PROFESSIONALS IN 
BIJ HUN CULTUURONDERWIJS

74%
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“CultuurSchakel ondersteunt 
leerkrachten in cultuuronderwijs en 
zorgt voor verbreding en verdieping 

van inhoudelijke en technische 
kwaliteiten.” Marieke Thiescheffer, 

kunstdocent



Groeiend aantal cultuurbezoeken 
en schoolvoorstellingen
De hoge deelname van Haagse schooljeugd aan het culturele 
aanbod in de stad is mede te danken aan gemeentelijke  
subsidie en de inspanningen van CultuurSchakel om scholen 
hier persoonlijk over te adviseren.

“Cultuur is ontzettend belangrijk bij de 
ontwikkeling van kinderen. In Den Haag, en 
zeker op mijn school, zijn er veel kinderen  
die niet of nauwelijks in aanraking komen  
met cultuur en kunst. (…) Als ik zie hoe de 
kinderen genieten van hun ervaringen en hoe 
zij opleven en hiermee hun kennis en wereld 
vergroten, dan is dat genieten om te zien.  
Deze kinderen hebben cultuur keihard nodig!” 
Janneke Vandeursen, leerkracht obs de Springbok

VAN DE BASISSCHOLEN MAAKT 
GEBRUIK VAN HET AANBOD IN 2019

47 
CULTURELE INSTELLINGEN BIEDEN 
IN TOTAAL 239 VERSCHILLENDE 
ACTIVITEITEN AAN IN VONK IN 2019

102.600
BASISSCHOOLLEERLINGEN 
BEZOEKEN EEN ACTIVITEIT 
VIA CULTUURSCHAKEL IN 2019

94%

De Vonk slaat over!
Met de brochure Vonk brengt  
CultuurSchakel ieder jaar méér 
cultureel aanbod onder de aandacht 
van Haagse basisscholen. Vonk is 
inmiddels een begrip en scholen 
kijken er ieder jaar naar uit. 

“CultuurSchakel is voor Filmhuis 
Den Haag de letterlijke schakel 

tussen onze educatieve 
programma’s en het (basis)

onderwijs. CultuurSchakel kent 
de icc’ers, weet wat er speelt 
binnen scholen en stimuleert 
het gesprek tussen onderwijs 

en culturele instelling. Hierdoor 
ontstaat ruimte voor duurzame 

samenwerkingen.“ Geke Roelink, 
directeur Filmhuis Den Haag
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Culturele instellingen 
profiteren
CultuurSchakel bemiddelt
Steeds meer culturele instellingen maken gebruik van 
de brochure Vonk als communicatiemiddel voor hun 
educatieve aanbod. Met vermelding van hun educatieve 
programma hierin wordt in één klap vrijwel het hele 
Haagse basisonderwijs bereikt.

CultuurSchakel adviseert
Door het persoonlijke contact met de onderwijscoaches 
worden culturele instellingen ondersteund en begeleid 
in de ontwikkeling van educatief aanbod dat direct 
aansluit bij de specifieke wensen en eisen van scholen. 

CultuurSchakel inspireert
CutluurSchakel heeft 23 bijeenkomsten voor culturele 
instellingen én scholen georganiseerd voor zo’n 270 
deelnemers, waarin deskundigheidsbevordering 
centraal stond. 

“CultuurSchakel is letterlijk een zeer belangrijke 
schakel tussen de presenterende instellingen 
en de scholen, zowel het primair als het 
voortgezet onderwijs. En scholen zijn de plek 
om kinderen en jongeren in aanraking te laten 
komen met kunst. Als het daar niet gebeurt, 
gebeurt het vaak helemaal niet en dat terwijl 
kunst zo onontbeerlijk is voor iedereen.” 
Willemijn Maas, zakelijk directeur NDT

Meer cultuur 
binnen het 
voortgezet 
onderwijs
Sinds 2019 brengt Cultuur
Schakel het Haagse culturele 
aanbod onder de aandacht 
van het voortgezet onderwijs, 
met onder meer de brochure 
Expeditie C. 

“In Den Haag is het CultuurSchakel die 
de verbindende rol heeft tussen kunst en 
scholieren. (…) Zij onderscheiden zich door  
hun betrokkenheid, vernieuwende initiatieven 
en hoge kwaliteit.” Frank van der Pluijm,  
docent kunstvakken Wateringse Veld College

18 
HAAGSE CULTURELE INSTELLINGEN 
BIEDEN IN TOTAAL 50 VERSCHILLENDE 
ACTIVITEITEN AAN IN EXPEDITIE C  
IN 2019

19 
HAAGSE SCHOLEN  
MAKEN GEBRUIK VAN  
HET AANBOD IN 2019

4.878 
VOORTGEZET ONDERWIJSLEERLINGEN 
BEZOEKEN IN TOTAAL 6.858 ACTIVITEITEN 
VIA CULTUURSCHAKEL IN 2019

Alle genoemde cijfers en feiten zijn op basis van door scholen 
ingevulde cultuurscans. De respons op onze monitoring is met 
86% zeer representatief te noemen. 



CultuurSchakel is dé partner in Den Haag voor 
kunst en cultuur op school en in de vrije tijd.  
Wij willen dat iedereen kan meemaken hoe  
het is om zélf kunst te beoefenen en zich door 
kunst van anderen te laten verrijken. Wij zetten 
ons in voor kwalitatief goed cultuuronderwijs, in 
nauwe samenwerking met scholen en culturele 
instellingen. Wij stimuleren kunstbeoefening in 
de vrije tijd door versterking van het veld en via 
subsidieverstrekking. Daarnaast werken wij aan de 
doorstroom van binnenschools cultuuronderwijs 
naar buitenschoolse kunstbeoefening in de vrije 
tijd. Hiermee staat CultuurSchakel aan de basis 
van cultuurdeelname in Den Haag.

www.cultuurschakel.nl
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https://www.cultuurschakel.nl/
https://www.facebook.com/CultuurSchakel
https://twitter.com/CultuurSchakel
https://www.linkedin.com/company/cultuurschakel/
https://www.instagram.com/cultuurschakel/?hl=nl

