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Stichting Samenleving & Kunst
Amsterdam
Inleiding
Doel van de stichting is het concipiëren/organiseren van algemeen nut beogende projecten en 

activiteiten die met name het lezen en schrijven structureel stimuleren. Lezen is belangrijk. 

Studies tonen aan dat het lezen van fictie de taalvaardigheid stimuleert1. Bovendien, wie leest, 

leeft zich beter in onbekende situaties in en stelt zich open voor nieuwe ervaringen. 

Communicatieve vaardigheden en zelfvertrouwen nemen toe. Deze vaardigheden zijn onmisbaar 

voor een volwaardige en gelukkige deelname aan de maatschappij. 

De stichting organiseert projecten voor het vmbo en het mbo. 

Vmbo’ers gaan lezen
Het aantal jongeren met een leesachterstand neemt al jaren toe. Uit het rapport van de 

Onderwijsinspectie De staat van het Onderwijs 20202 kwam de verontrustende conclusie dat een 

kwart van de 15-jarigen een leesachterstand heeft en de kloof tussen leerlingen uit verschillende 

opleidingsniveaus steeds groter wordt. Het rapport uit 20223 meldt dat de leesvaardigheid, een 

basisvaardigheid voor het goed doorlopen van onderwijs, stagneert of zelfs daalt en dat een 

toenemend aantal leerlingen het onderwijs onvoldoende geletterd verlaat. Vmbo’ers – bijna 50% 

van de leerlingen in het voortgezet onderwijs4  – dreigen helemaal buiten de boot te vallen. 

De taalvaardigheid van vmbo’ers is zorgwekkend. Een stijgend aantal is zelfs laaggeletterd en 

begrijpt uitsluitend korte en eenvoudige teksten, terwijl informatie en het snel verwerken ervan een 

steeds grotere rol in onze samenleving speelt. De leesvaardigheden blijken ook onvoldoende te zijn 

om online nieuws van opinie en feit van fictie te kunnen onderscheiden, en met begrip te navigeren 

door het woud aan online informatieaanbod. Zij hebben daardoor verminderde kansen

in de samenleving.

1www.leesmonitor.nu/nl/leesvaardigheid-stimuleren
2Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2020) De staat van het Onderwijs.
3Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2022) De staat van het Onderwijs.

4Rijksoverheid: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/sectoroverstijgend/nederlands-onderwijsstelsel/stromen-in-het-nederlandse-onderwijs



Op de basisschool en de onderbouw van het voortgezet 

onderwijs hebben docenten meer invloed op het leesgedrag 

van hun leerlingen dan in de bovenbouw. De stichting wil 

daarom deze leerlingen op aantrekkelijke, interactieve wijze 

toegang geven tot de letteren. Met literatuur en poëzie die 

zij interessant vinden. Deze leerlingen zijn moeilijk tot lezen 

aan te sporen, maar vinden het wél leuk als er literatuur 

(fictie én non-fictie) wordt aangeboden die op hun 

belevingswereld, interessesfeer en leesvermogen is 

toegesneden. Op het vmbo zitten meer kwetsbare kinderen 

dan op havo/vwo. Projecten voor deze groep leerlingen vergen 

specifieke kennis en een arbeidsintensieve aanpak, invulling en organisatie.

In 2014 organiseerde de stichting de eerste 

Stap op de Rode Loper! voor vmbo’ers bovenbouw in 

Amsterdam samen met deskundigen op het gebied van 

leesbevordering, educatie en vmbo-docenten. Het project 

richt zich specifiek op vmbo’ers bovenbouw (basis, kader, 

vmbo-t, praktijk onderwijs) met op maat gemaakte 

programma’s. Docenten krijgen handvatten aangeboden 

om lezen te stimuleren. 

Het project is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken en is ontstaan en verder 

ontwikkeld in samenwerking met het ITTA (Universteit van Amsterdam), Stichting Lezen 

en het departement Talen, Literatuur & Communicatie (Universiteit Utrecht). De stichting is 

door de nauwe samenwerking met wetenschappers, leesbevorderaars en onderwijskundigen 

steeds op de hoogte van de nieuwste inzichten en onderzoeken. Intensief overleg met hen en 

met vmbo-docenten zorgt ervoor dat het project aansluit op het curriculum en in de scholen 

is geborgd.

Alle activiteiten worden voortdurend aangepast en geactualiseerd. Alle bij het project 

betrokken partijen nemen deel aan grondige evaluaties en effectmetingen. Ieder onderdeel 

wordt daarbij betrokken.
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Stap op de Rode Loper! 
Project
Het project bestaat uit een evenement, de klassikale voorbereiding daarop en een intensief 

vervolgtraject binnen- en buitenschools. Het is gebaseerd op de algemene onderwijsdoelen 

van het Ministerie van OCW en sluit naadloos aan bij het onderwijscurriculum van het vmbo. 

Op een aantal vmbo-scholen is het project inmiddels een verplicht examenonderdeel. 

Intussen wordt de rode loper in een groeiend aantal steden uitgerold om de vmbo’ers als 

VIP’s te verwelkomen, op dit moment in Amsterdam, Utrecht, Groningen, Leeuwarden en 

Eindhoven. De stichting werkt toe naar een landelijke dekking. 

Het evenement 
Ieder evenement bestaat uit een interactief programma met uiteenlopende activiteiten op het 

gebied van taal en letteren: ontmoetingen met schrijvers, programma’s over verfilmde boeken, 

verhalenvertellers, workshops rap, spoken word, poëzie, striptekenen, vloggen, columns- en 

verhalenschrijven en human library. Alle activiteiten zijn ontwikkeld en worden gegeven door 

gerenommeerde auteurs en professionals op het gebied van letteren, kunst en cultuur. 

Omdat alle activiteiten worden geprogrammeerd in musea, openbare bibliotheken en andere 

culturele instellingen krijgen leerlingen toegang tot voor hen vaak onbekende culturele centra. 

Uit evaluaties van de stichting onder de leerlingen en docenten blijkt dat 85% nooit eerder een 

culturele instelling bezocht. Wie voor het 20ste levensjaar niet kennismaakt met een culturele 

instelling, zal dit daarna meestal ook niet meer doen5.  

Naast de kennis die de leerlingen tot zich nemen, wordt door het bezoek aan de culturele 

instellingen en de ontmoeting met andere scholen hun wereld groter, zij komen vaak hun 

buurt niet uit.Het project biedt de doelgroep bovendien een positief zelfbeeld, het zijn de vip’s voor 

wie letterlijk de Rode Loper wordt uitgerold.

5Onderzoek BKKC, het PON, Telos en Boekmanstichting (2018) Waarde van Cultuur.
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Voorbereiding op het 
evenement met Het Boek 
van de Schrijvers 
Aan het evenement gaat een 

voorbereidingstraject in de klas vooraf dat 

enkele lessen beslaat. Hiervoor is het Boek van 

de Schrijvers samengesteld in samenwerking 

met uitgevers, wetenschappers en vakdidactici 

met lesbrieven voor elk niveau. 

Vervolgtraject 
Na het evenement nemen de leerlingen deel 

aan een vervolgtraject (deels op school en 

deels buitenschools) dat teruggrijpt op de 

activiteiten van het evenement dat de rest van 

het schooljaar beslaat.

Een belangrijk onderdeel van dit traject 

vormt Het Docentenboek dat op de regio 

is afgestemd. In het boek staan tal van 

tips, adviezen, kant-en-klaar lesmateriaal 

en praktische ondersteuning om het 

lezen te stimuleren. De deelnemende 

culturele instellingen presenteren 

hun programma’s voor het vmbo die 

ze na afloop van het evenement zelf 

organiseren. Het boek krijgen de 

scholen na afloop van het evenement 

toegestuurd. 



Programma’s op maat
De stichting heeft veel contact met de betrokken docenten. Zo kan zij bijvoorbeeld voor elke 

klas een eigen programma op maat ontwikkelen, op basis van de informatie van de docenten, 

dat rekening houdt met regio, herkomst, achtergrond en niveau van de leerlingen. 

Een klas met leerlingen uit de richting basis-kader vraagt om een geheel andere benadering 

en programmering dan een klas met leerlingen uit de richting vmbo-t. Hetzelfde geldt voor de 

geografische herkomst van de leerlingen. Leerlingen met een migratie-achtergrond hebben 

meer belangstelling voor schrijvers, dichters of rappers die ook een migratie-achtergrond 

kennen. Met al deze variabelen houdt de organisatie rekening om tot het gewenste resultaat te 

komen. 

Extra aandacht en tijd is er voor leerlingen die nooit aan buitenschoolse projecten kunnen 

deelnemen zoals vluchtelingen, leerlingen met functiebeperking, dove leerlingen (met tolkschrijver), 

leerlingen met een taalontwikkelings-stoornis of autisme en chronisch zieke leerlingen. 

Zelfs leerlingen waarvan de ouders analfabeet zijn. 

De activiteiten tijdens het evenement fungeren als prikkel om het enthousiasme voor lezen te 

stimuleren. Het voor- en vervolgtraject vormen de structurele stimulans voor het lezen. Door 

de thema’s die in de workshops worden behandeld, is er in het project ook aandacht voor 

burgerschapsvaardigheden. Net als lezen belangrijk om kansrijk in de maatschappij te functioneren. 

De inspectie van het Onderwijs wijst er al geruime tijd op dat ook het burgerschapsonderwijs 

stagneert (Inspectie van het Onderwijs, 2021a).
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Stap op de Rode Loper! op het mbo 
Op basis van het succes van Stap op de Rode Loper! op het vmbo werd de stichting door

mbo opleidingen, verspreid over het land, benaderd met de vraag om ook voor hen een 

soortgelijk project te ontwikkelen. Mbo’ers zijn evenals vmbo’ers vaak geen lezers, terwijl 

leesvaardigheid belangrijk is om hun opleiding succesvol te kunnen volgen. Studies worden 

afgebroken omdat het taal- en leesniveau van studenten onvoldoende is. Samen met deskundigen 

en mbo-docenten Nederlands ontwikkelt de stichting een project op maat om mbo’ers aan het 

lezen te krijgen.   

Hogescholen
Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de docenten en studenten van de 

lerarenopleiding Nederlands van de Hogeschool van Amsterdam, Fontys Hogeschool Tilburg 

en Stenden Hogeschool Leeuwarden. In de loop van de jaren is een nauwe, inhoudelijke 

samenwerking ontstaan die voor beide partijen zeer waardevol is. De stichting organiseert 

met de docenten een dag op de hogescholen over leesbevordering in het algemeen en 

Stap op de Rode Loper! in het bijzonder. Studenten krijgen uiteenlopende opdrachten.

Bovendien biedt het project de studenten de gelegenheid om op een intensieve wijze kennis 

te maken met hun toekomstige werkveld. Stap op de Rode Loper! is inmiddels een verplicht 

onderdeel van het curriculum op de hogescholen. 

Vrijwilligers 
Aan het project werken vrijwilligers mee met een uiteenlopende (culturele) achtergrond 

die zich volledig inzetten om het project in goede banen te leiden. Onder hen ook werklozen 

die in staat worden gesteld om werkervaring op te doen. 
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Het jaar 2021 
Net als in 2020 leefden we ook in 2021 in onrustige tijden 

waarin planningen en plannen vaak niet gerealiseerd kunnen 

worden. 

Stap op de Rode Loper! 
Het jaar 2021 stond net als 2020 in het teken van corona. 

Toch waren er verschillen tussen de twee jaren. In 2020 werden 

we overvallen door de pandemie. In 2021 had het team ervaring 

met alternatieve programma’s en draaiboeken. Alle partijen waren 

beter voorbereid. Musea ontwikkelden digitale lessen en de scholen hadden de techniek 

beter op orde. Workshopdocenten en auteurs kregen handleidingen van de stichting 

ter voorbereiding van digitale sessies en bouwden ervaring op in het geven van digitale 

ontmoetingen. Desondanks trok het jaar weer een zware wissel op de veerkracht van 

ons allen.

De projecten in Amsterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven konden aanvankelijk wel, 

maar later toch niet in de culturele instellingen plaatsvinden. Ze verschoven naar latere

data in de hoop dat de culturele instellingen dan open zouden zijn. Nadat bleek dat dit 

niet mogelijk was, werd op de scholen alternatieve programma’s georganiseerd. 

De ontmoetingen met de schrijvers en de workshops vonden live en/of digitaal in de klas plaats. 

Voor de scholen die op de geplande data de digitale workshops niet zo snel konden inplannen, 

organiseerden we op latere data op school verschillende programma’s.
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Met de alternatieve edities van Stap op de Rode Loper! is het toch gelukt leerlingen 

aantrekkelijke en effectieve programma’s aan te bieden. De programma’s waren ook hier op 

maat gemaakt, toegesneden op achtergrond, herkomst en het kennisniveau van de leerlingen. 

De ontmoetingen met de schrijvers en de workshops vonden digitaal en/of live in de klas plaats. 

Veel docenten gaven in samenwerking met de stichting themalessen over de schrijvers als 

voorbereiding op de bezoeken. Zo was er bijvoorbeeld op een school een filmprogramma van 

een maand ontwikkeld rond de Pizzamaffia van schrijver Khalid Boudou. Leerlingen deelden 

zelfgebakken mini-pizza’s uit. 

Het evenement in de culturele instellingen heeft natuurlijk meerwaarde. Toch vonden docenten, 

schrijvers en workshopdocenten deze alternatieve versies nuttig en succesvol.

De enige stad die nog net voor een lockdown de leerlingen in de culturele instellingen mocht 

ontvangen, was Leeuwarden. Door quarantaines konden enkele scholen in de steden helaas niet 

deelnemen. 

• Amsterdam 31 januari gepland, verschoven naar 29 maart en juni

• Utrecht gepland op 15 februari verschoven naar 12 april 

• Groningen gepland op 13 januari verschoven naar 19 april

• Eindhoven 15 maart 

• Leeuwarden 27 september 2021. Op 27 september 2021 konden, nog net voor een volgende 

lockdown, 12 culturele instellingen in Leeuwarden de leerlingen verwelkomen. Het was de 

première voor Leeuwarden met veel aandacht in de media. De stichting had voor deze editie 

wel wat minder leerlingen geworven dan gepland omdat zij rekening moest houden met de 

1,5 meter en andere RIVM-maatregelen. Het evenement vond plaats in Stadsschouwburg de 

Harmonie, Fries Museum, Fries Verzetsmuseum, Slieker Film, Neushoorn, Dbieb Leeuwarden, 

Tresoar, Keramiekmuseum Princessehof, Kinderboekhandel De Toverlantaarn, Afûk en Tryater. 

Tijdens het evenement ruimte aandacht voor de Friese taal en identiteit. 

• In overleg met de culturele instellingen zou in 2021 een 2e editie in Groningen plaatsvinden 

in plaats van in 2022. Deze was op 15 november gepland maar moest worden verschoven 

naar 28 februari 2022.
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De noodgedwongen aanpassingen in het programma door corona hebben behalve druk op 

ieders veerkracht ook positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. Het organiseren van de 

alternatieve programma’s zorgde ervoor dat er nog intensiever contact was met alle betrokken 

partijen dan voor corona over organisatie, mogelijkheden en wensen. 

Door de kleinschaligere aanpak op de scholen zelf was er nauw contact mogelijk met zowel 

auteurs en workshopdocenten als met docenten en leerlingen en leerden elkaar nog beter 

kennen. We kregen een inkijkje bij onze deelnemende scholen en spraken docenten uitgebreid 

in hun vertrouwde omgeving. 

Dit contact en de bezoeken op school hebben we als zeer waardevol voor het project ervaren. 

Komende jaren bouwen we hierop voort en streven we er naar om dit persoonlijk contact en de 

begeleiding van docenten en auteurs te intensiveren. 

Dankzij een extra bijdrage van het Nederlands Letterenfonds, kon de stichting scholen na het 

evenement in het vervolgtraject schrijversbezoeken en workshops aanbieden.  

Effectiviteit en resultaten
Alle activiteiten worden uitvoerig geëvalueerd met alle betrokken partijen. 

De evaluaties leveren een schat aan informatie op. Uit de evaluaties kwam naar voren dat de 

deelnemende partijen Stap op de Rode Loper! ook met de alternatieve programma’s een uniek  

en waardevol project vinden. Docenten rapporteerden dat de belangstelling van hun leerlingen 

voor lezen en literatuur na de dag is toegenomen. 
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Belangrijkste succes is dat de ontmoetingen met de auteurs en de voorbereiding ervan 

in de klas de leerlingen inderdaad prikkelt om meer te gaan lezen, in het bijzonder de 

boeken van de schrijvers met wie ze een ontmoeting hadden. Het Boek van de Schrijvers 

(voorbereiding evenement) en het Docentenboek worden door alle scholen gebruikt. 

• Na de ontmoetingen met de auteurs zijn de behandelde boeken in de 

schoolmediatheek te leen. De boeken werden – ook na de digitale ontmoetingen – 

frequenter uitgeleend. Door de klassikale voorbereiding met  

het Boek van de Schrijvers lazen de leerlingen al meer dan aanvankelijk.  

• Het Boek van de Schrijvers werd in de klas ter voorbereiding van het evenement  

goed gebruikt.  

• Alle docenten kregen het Docentenboek in druk toegestuurd. Docenten zijn enthousiast en    

gebruiken het in de les, voor het vervolgtraject en als bron van inspiratie voor lessen.  

• Met de docenten wordt via nieuwsbrieven en persoonlijke gesprekken nauw contact 

gehouden. Zij zijn tevens betrokken bij de evaluatie van het project.  

• Op de deelnemende vmbo-scholen is het project een examenonderdeel voor de vakken 

Nederlands en CKV.  

• De zorgvuldige voorbereidingen en uitvoeringen van de stichting worden geprezen. 

• Het project wordt gemiddeld met een 8 gewaardeerd.

Al met al keek iedereen terug op – ondanks de corona-perikelen en dankzij de zorgvuldige 

voorbereidingen – mooie en succesvolle projecten. Auteurs en docenten waren blij met deze 

aangepaste vorm van het project. Het werd zeer gewaardeerd dat de stichting toch activiteiten 

organiseerde. Zonder de flexibiliteit en medewerking van de betrokken partijen was dit echter 

niet mogelijk geweest. Maar het staat buiten kijf dat het evenement in de culturele instellingen 

meerwaarde heeft zoals weer duidelijk werd in Leeuwarden op 27 september. 

Stap op de Rode Loper! op het mbo 
Samen met het Summa College Eindhoven is een pilot voor 

april 2022 in voorbereiding. De pilot zou al in 2021 plaatsvinden, 

maar moest door corona worden verschoven naar het volgende 

jaar. 
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Voorbereiding op de toekomst
De stichting past haar activiteiten voortdurend aan met behulp van de evaluaties en 

onderzoeken. Er zijn in 2021 weer stappen gezet op het gebied van verdieping en uitbreiding 

van het vervolgtraject voor het vmbo en het mbo. Daarnaast heeft de stichting nieuw educatief 

materiaal ontwikkeld waaronder videomateriaal voor de scholen. 

Ervaring en onderzoek wijzen uit dat bij vmbo-leerlingen thuis weinig wordt gelezen en 

er weinig tot geen leesaanbod is. De betrokkenheid van ouders is belangrijk voor de 

leesbevordering. In 2021 zijn gesprekken gevoerd over leesactiviteiten gericht op ouders of 

verzorgers. In 2022 zullen de activiteiten worden ontwikkeld. 

Het Docentenboek ervaren de docenten als een belangrijk handvat 

om hun leerlingen voor lezen enthousiast te maken. De stichting 

onderzoekt de mogelijkheid om docenten daarin nog beter te 

ondersteunen. 

Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn aangegaan om deze plannen te realiseren.  

In 2021 mocht de stichting nieuwe auteurs ontvangen, ook nieuwe workshops werden 

toegevoegd. Tevens mocht de stichting nieuwe culturele instellingen als partner verwelkomen. 

De programmering is daarmee in diversiteit toegenomen, waardoor programma’s in 

toenemende mate op de achtergrond en het niveau van de leerlingen kunnen worden 

toegesneden. Dit blijft in 2022 een belangrijk punt van aandacht.

Het jaar 2021 stond ook in het teken van verdere professionalisering. Nieuwe teamleden 

werden aangetrokken, een hr-traject werd gestart. Dit proces zal in 2022 doorlopen.
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Enkele reacties auteurs, docenten en workshopdocenten

“Chapeau voor jullie voorbereiding en organisatie, 

geweldig dat het gelukt is op deze manier. Niet 

alleen voor leesbevordering, ook voor het sociale 

vond ik het een verademing, leerlingen en docenten 

weer te spreken en te zien. Betrokken docenten 

ook, ook vooraf goed mailcontact, heel fijn!” 

“Allereerst wil ik kwijt dat ik 

er echt - intens - van genoten 

heb. Om eindelijk weer Stap op 

de Rode Loper! te kunnen doen 

en contact te hebben met mijn 

doelgroep.” 

“De schoolleiding is gelukkig 

mee met het idee dat het 

superleuk is dat de schrijvers 

naar school kunnen komen.  

Hoe leuk!!! Met de maatregelen 

van de overheid betekent het 

wel dat we de 8 klassen moeten 

splitsen. Geweldig dat dat kan.” 
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“Dank voor je mooie overzicht! 

Er gaat voor jullie zo ook 

heel wat werk inzitten. Grote 

bewondering voor hoe jullie 

dit zo flexibel oppakken. Voor 

onze leerlingen is het in deze 

moeilijke tijd een zeer welkome 

afwisseling.” 

Enkele reacties auteurs, docenten en workshopdocenten

“Allereerst een compliment aan 

jullie dat het gelukt is om dit 

enorme evenement om te zetten 

naar mini-evenementen op 

school.” 
“Ik had twee enorm leuke klassen die erg 

geïnteresseerd waren en waarvan één groep 

zich ook nog eens in een heel leuk welkomstfilmpje 

aan me gepresenteerd had.” 
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Partners 
De samenwerking met uiteenlopende partijen zorgt voor 

realisering en effectiviteit van de projecten. 

Stichting Lezen • Stichting Schrijverscentrale • Instituut voor 

Kennisontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam (ITTA) 

• Faculteit der Letteren aan Vrije Universiteit Amsterdam 

• Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs (BMO) • 

Lerarenopleidingen van de NHL Hogeschool Leeuwarden • 

Hanzehogeschool Academie Minerva • Hogeschool van Amsterdam en hogeschool 

Utrecht • NEMO Science Museum • Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) • 

Conservatorium van Amsterdam • Het Scheepvaartmuseum • Stadsschouwburg 

de Harmonie • Fries Museum • Fries Verzetsmuseum • Slieker Film • Neushoorn • 

Natuurmuseum Fryslân • Dbieb Leeuwarden • Tresoar • Keramiekmuseum Princessehof 

• Kinderboekhandel De Toverlantaarn • Afûk • Tryater • Forum Groningen • Groninger 

Museum • Urban House Groningen • Remonstrantse Kerk • Der Aa-kerk • VRIJDAG • 

Der Aa-theater • GRID • Synagoge Groningen • Bibliotheek Neude • Winkel van Sinkel 

• Museum Speelklok • Louis Hartlooper Complex • BAK • Sonnenborgh • Museum 

Catharijneconvent • Stadsschouwburg Utrecht • Spoorwegmuseum • Van Abbemuseum • 

Bibliotheek Eindhoven • Centrum voor Kunst Educatie (CKE) • Dynamo • Philips Museum 

• Parktheater • Boekhandel van Piere Poëziepaleis • Eye Filminstituut en de betrokken 

uitgevers. 



Organisatie
Bestuur
Taak en werkwijze bestuur

Het bestuur heeft een bestuurlijke en toezichthoudende functie. 

De stichting leeft de Governance Code Cultuur na. Het bestuur ontvangt voor haar 

werkzaamheden geen bezoldiging en/of vergoedingen. Het jaarplan 2022 en de begroting 

zijn ten tijde van de samenstelling van dit jaarverslag in voorbereiding. 

Het bestuur van de Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam bestaat uit: 

    Mr Josée van de Laar, Voorzitter 

    Mr Eckhard W. Mehring Secretaris 

    Rutger A. Weber Penningmeester 

Er is rooster van aftreden. De voorzitter zal in 2022 aftreden en worden vervangen. 

De stichting streeft daarbij naar zoveel mogelijk diversiteit.

    Alderse Baas & Budwilowitz, Cultural Architects is door het bestuur 

    aangewezen als organisator/programma coördinator.  

Het bureau heeft brede ervaring in het organiseren van culturele projecten met focus 

op literatuur en literatuureducatie. De stichting werkt met een hecht team van enthousiaste 

medewerkers in een open, prettige sfeer waarbij vertrouwen in elkaar voorop staat. 

Samenwerking met gerenommeerde landelijke culturele instellingen en instellingen op 

het gebied van de letteren en cultuureducatie staan borg voor hoge artistieke kwaliteit 

van de activiteiten. Elke partij zet haar expertise in voor het ontwikkelen van de (nieuwe) 

programmaonderdelen. Intussen heeft de stichting zelf ook landelijke bekendheid 

verworven als expert cultuureducatie. In de afgelopen jaren is een uitgebreid netwerk 

van deskundigen op het gebied van cultuureducatie opgebouwd. 
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Culturele diversiteit - Fair Practice Code 

Diversiteit/inclusie zit in het DNA van de stichting. 

Programma’s zijn voor doelgroepen die door hun 

achtergrond niet of nauwelijks met leescultuur in aanraking 

komen. Auteurs, workshopdocenten en theatermakers 

met uiteenlopende (culturele) achtergronden worden 

uitgenodigd. De mensen binnen het team van de stichting, 

studenten van de lerarenopleiding en vrijwilligers hebben 

eveneens een uiteenlopende (culturele) achtergrond. 

De stichting leeft de Fair Practice Code na.

Auteurs, theatermakers, kunstenaars en ZZP’ers krijgen een in de cultuur geldende financiële 

vergoeding. Vrijwilligers krijgen de maximale vergoeding.



Comité van Aanbeveling 
Leden van het Comité van Aanbeveling leveren waar mogelijk vanuit hun deskundigheid 

en/of maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke bijdrage aan het project. 

Oud-voorzitter van de Stichting Lezen en Schrijven, 

H.K.H. Prinses Laurentien van Oranje, zegt over Stap op de Rode Loper!: 

“Ieder mens verdient het om deel te 

kunnen nemen aan de samenleving en dat 

kan niet zonder lezen en schrijven. Het 

is fantastisch als dit op het vmbo wordt 

gestimuleerd op een manier die aansluit 

op de wereld van de leerlingen – het 

gaat tenslotte om hun zelfvertrouwen, 

vaardigheden en talenten.” 

“… In maatschappelijk-cultureel opzicht 

is het belangrijk dat dit project zich op 

leerlingen uit het vmbo richt. Er gebeurt 

op het terrein van de literatuur-educatie 

nog (te) weinig voor deze groep jongeren 

met een grote diversiteit aan culturele 

achtergrond. …” 

Nederlands Letterenfonds.
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Leden Comité van Aanbeveling 

1. Drs. André de Jong  
    Voormalig directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs, Ministerie van Onderwijs,     
    Cultuur en Wetenschap; Consultant ABDTOPConsult, Ministerie van Binnenlandse Zaken  
    en Koninkrijksrelaties

2. Prof. Dr. Andreas Blühm  
    directeur Groninger Museum

3. Asis Aynan 
    schrijver; docent Hogeschool van Amsterdam

4. Drs. Cor Geljon  
    voormalig docent/onderzoeker literatuurdidactiek bij de Vrije Universiteit Amsterdam

5. Prof. dr. Dick Schram 
    oud-hoogleraar Literatuurwetenschap aan de Faculteit der Letteren van de 
    Vrije Universiteit Amsterdam

6. Drs. Dirk Nijdam  
    algemeen directeur Groninger Forum

7. Eppo van Nispen tot Sevenaer  
    voormalig directeur Stichting CPNB, directeur Nederlands Instituut Beeld en Geluid

8. Prof. dr. Herman H.F. Wijffels 
    hoogleraar Utrecht Sustainability Institute, Universiteit van Utrecht)

9. Jan van Nierop  
    voorzitter Stichting Platforms VMBO; Voorzitter College van Bestuur DaCapo College

10. Ing. Jan P.C.M. van Zijl 
      vice-voorzitter Raad van Bestuur ABP

11. Jeltje van Nieuwenhoven 
      oud-bibliothecaresse; voormalig lid gemeenteraad van ‘s-Gravenhage)

12. John Jorritsma  
      burgemeester van Eindhoven

13. Dr. Kars Veling 
      lid Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek; directeur van het  
      Huis voor democratie en rechtsstaat)

14. Drs. Lies Alons     
      directeur onderwijs Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam, 
      Universiteit van Amsterdam
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Leden Comité van Aanbeveling vervolg

15. Lydia Rood  
      schrijfster

16. Drs. Max van den Berg 
      honorair hoogleraar Globalisation Studies, Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen

17. Martin Berendse  
      directeur Openbare Bibliotheek Amsterdam

18. Michiel Buchel 
      directeur NEMO Amsterdam

19. Özcan Akyol  
      schrijver; columnist

20. Drs. Paul Oomens 
      bestuurssecretaris en directeur van de MBO Raad

21. Paul Rosenmöller  
      voorzitter VO Raad, fractievoorzitter Eerste Kamer

22. Peter den Oudsten 
      voorzitter VO Raad, fractievoorzitter Eerste Kamer

23. Drs. Piet Litjens 
      voormalig directeur Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam,  
      Universiteit van Amsterdam

24. Mr. Drs. René Paas 
      commissaris van de Koning in de provincie Groningen

25. Trudy Coenen 
      docente Nederlands Montessori College Oost; Lerares van het jaar 2010

26. Prof. dr. Wim van de Donk 
      Rector Magnificus, tevens voorzitter van het College van Bestuur Tilburg University
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Prestatieoverzicht

Aantal workshops fysiek en online

Fysiek:     Online:     Totaal: 127

Aantal auteurs-ontmoetingen fysiek en online

Fysiek:     Online:     Totaal: 217

Aantal theatervoorstellingen fysiek

Aantal deelnemende leerlingen

Aantal deelnemende docenten

84 43

126 91

3

3205

221
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Aantal deelnemende scholen

Aantal deelnemende klassen

Aantal deelnemende studenten lerarenopleiding Nederlands

Aantal deelnemende culturele instellingen

Aantal digitale exemplaren Boek van de Schrijvers voor de voorbereiding

Aantal exemplaren Docentenboek voor elke stad eigen editie 

26

111

35

10

2340

600
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Aantal lesbrieven voor docenten voor de voorbereiding.  

Voor elk vmbo-niveau eigen lesbrief

Aantal steden 

De stichting kreeg van de docenten informatie over (vmbo)niveau,   

achtergrond en bijzonderheden van hun leerlingen. Op basis 

daarvan stelde de stichting voor elke klas die het evenement 

bezocht een eigen programma met vier activiteiten samen.

Nieuwe schrijvers 

Nieuwe workshops

600

5

3

5
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Financiën
De projecten van de stichting zijn succesvol, waardoor 

de stichting inmiddels landelijke bekendheid kreeg. De 

inkomsten stijgen. De stichting heeft financiers die al 

jarenlang de projecten ondersteunen, verschillende 

fondsen financieren het project voor twee jaar. 

Gesprekken zijn gaande om nog structurelere inkomsten te 

genereren. Daarnaast ontwikkelt de stichting activiteiten om 

andere inkomsten naast subsidies te genereren. 

Nederlands Letterenfonds
Via het Nederlands Letterenfonds kreeg de stichting culturele steunpakketten. 

De stichting kon daarmee gedurende de pandemie extra acties inzetten en culturele makers 

ondersteunen. Scholen kregen bijvoorbeeld workshops en auteursbezoeken aangeboden. 

Het gaf de stichting tevens de ruimte om programma’s live en digitaal op de scholen aan

te passen en uit te voeren in nauw overleg met docenten, auteurs en workshopdocenten. 

De programma’s konden daardoor ook tijdens de pandemie op maat worden aangeboden 

en de kwaliteit gehandhaafd. Met de gelden werd nieuw educatief materiaal ontwikkeld

en konden HR-trajecten worden gestart. 
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Inleiding
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Inleiding
Vervolg
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Inleiding
Vervolg
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
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