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1. Algemeen
1.1 Bestuursverslag 2018/2019
De Stichting Samenleving & kunst Amsterdam is opgericht op 12 december 2013
met de volgende doelstelling: het (doen) concipiëren en organiseren van algemeen
nut beogende projecten en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, wetenschap
en educatie en voorts al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband
houdt.
De belangrijkste activiteit in het boekjaar 2018/2019 was het (doen) organiseren
van projecten op het gebied van leesbevordering voor leerlingen uit de bovenbouw
van het VMBO. Deze activiteiten worden in de volgende jaren voortgezet.
Het bestuur van de Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam is als volgt
samengesteld:
Mr. Josée M. van de Laar, Voorzitter
Mr Eckhard W. Mehring, Secretaris
Rutger A. Weber, Penningmeester
Statutaire naam
Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam.
De Stichting is gevestigd te Amsterdam aan de De Lairessestraat 50-3, 1071 PC.
Visie, beleid, strategie
De stichting organiseert maatschappelijk relevante duurzame projecten die een
kwalitatieve bijdrage aan de samenleving leveren. Zij doet dit door middel
van het werven van fondsen en het creëren van samenwerkingsverbanden met
toonaangevende deskundigen en instellingen. De belangrijkste activiteit van de
Stichting was in 2018/2019 het concipiëren en organiseren van een veelomvattend
project dat de leesvaardigheid, en daarmee de taalvaardigheid van VMBO leerlingen
bevordert. Door dit project nemen communicatieve vaardigheden en zelfvertrouwen
toe. Het zijn alle vaardigheden die belangrijk zijn voor volwaardige deelname aan
de maatschappij. Leerlingen maken daarbij niet alleen kennis met het gebied van de
letteren, maar ook met andere kunstdisciplines, een culturele wereld waar ze vaak
geen toegang toe hebben.
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Taak en werkwijze bestuur
Het bestuur heeft een bestuurlijke en toezichthoudende functie. Het concipiëren en
organiseren van projecten heeft zij gedelegeerd aan Alderse Baas & Budwilowitz,
Cultural Architects te Amsterdam. Dit bureau heeft een ruime ervaring in het
ontwikkelen van maatschappelijk relevante culturele en educatieve projecten.
Het bestuur ontvangt voor haar werk geen bezoldiging en/of vergoedingen.
Het jaarplan 2019/2020 alsmede de begroting zijn ten tijde van de samenstelling
van dit jaarverslag in voorbereiding.

“Met het ontmoeten van schrijvers achter de boeken en het deelnemen aan activiteiten konden
onze leerlingen op een interactieve, andere manier kennismaken met het plezier in lezen en
bezig zijn met taal.”
Docent Nederlands, Assen

Stap op de Rode Loper! in Groningen, Amsterdam en Eindhoven
Op 8 oktober 2018 vond in Groningen de vierde editie plaats, op 28 januari 2019
volgde de vijfde editie in Amsterdam en op 18 maart 2019 de derde editie in
Eindhoven. (Zie ook: www.stapopderodeloper.nl)

Groningen
De activiteiten vonden plaats in het Groninger Museum, het Nederlands
Stripmuseum Groningen, het Groninger Forum (locaties Bibliotheek en Bioscoop)
en de Remonstrantse Kerk aan de Coehoornsingel.
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Amsterdam
In de hoofdstad namen alle culturele instellingen naast het Centraal Station aan
het evenement deel OBA (Openbare Bibliotheek), NEMO Science Museum en het
Scheepvaartmuseum. Tot vreugde van de organisatie maakte in het verslagjaar
voor het eerst het Amsterdamse Conservatorium eveneens deel uit van het project.

Eindhoven
Behalve het Van Abbemuseum, de Openbare Bibliotheek Witte Dame, het Centrum
voor de Kunsten Eindhoven (CKE), het Philips Museum, Cultuurstation/PandP en
Dynamo. Als nieuwe deelnemende instelling mocht de stichting het Temporary Art
Center (TAC) verwelkomen.

Met alle instellingen werd na afloop van ieder evenement uitgebreid geëvalueerd.
In Eindhoven is gekozen voor een evaluatie met alle partijen tegelijk. Dankzij
deze aanpak werden de bestaande banden tussen de verschillende instellingen
geïntensiveerd en ontstonden nieuwe ideeën voor workshops voor de volgende editie
van Stap op de Rode Loper!
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Het bestuur dankt de organisatoren voor de wijze waarop zij zich van hun taak
hebben gekweten en staat positief tegenover de voortzetting en uitbreiding van het
project met de stad Leeuwarden.
Na Balansdatum bereikte het bestuur het bericht dat Stap op de Rode Loper! is
genomineerd voor de IBBY-Asahi Reading Promotion Award 2020. Deze prijs wordt
uitgereikt aan een groep of organisatie die, door hun buitengewone activiteiten,
naar het oordeel van de jury een duurzame bijdrage levert aan boekpromotie- en
leesbevorderingsprogramma’s voor kinderen en jongeren. De prijs wordt toegekend
aan een specifiek project. Zie: http://www.ibby-nederland.nl/ibby/
De stichting streeft ernaar om bij de uitvoering van het project zoveel mogelijk
studenten, pas-afgestudeerden en vrijwilligers te betrekken. Zo hielpen in het
verslagjaar per stad circa 60 vrijwilligers van onder meer de Vrijwilligers Centrale
Amsterdam (VCA) en in Groningen van het bureau voor Maatschappelijke en
Juridische Dienstverlening (MJD). De vrijwilligers kregen voor hun inzet een vergoeding.

“Een leuke, leerzame en inspirerende dag die hen nog lang zal bijblijven.
Dít is leesbevordering ten top!”
Docent Nederlands, Eindhoven
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Doelen project
Primair doel van het project is het structureel
stimuleren van lezen - en daarmee het
bevorderen van de taalvaardigheid
- bij vmbo-leerlingen in de bovenbouw.
Dit gebeurt door leerlingen op speelse
en ongedwongen wijze kennis te laten
maken met het gebied van de letteren
en hun nieuwsgierigheid te wekken voor
literatuur en poëzie. Daarnaast zijn andere
kunstdisciplines in het project geïntegreerd.
De leerlingen maken zo kennis met een
culturele wereld waar ze vaak geen toegang
toe hebben.
Het project is uniek in zijn soort. Niet eerder
werd voor deze doelgroep een dergelijk
omvangrijk kwaliteitsproject op basis van
wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld,
waar literatuur, verteltradities, verfilmde
boeken en poëzie bij elkaar komen.
De doelstellingen van het project
zijn gebaseerd op de zes algemene
onderwijsdoelen - vastgesteld door het
Ministerie van OCW - die voor alle vakken
en sectoren in het vmbo gelden en voor de
eindtermen voor het vak Nederlands en
de Kunstvakken. Het project sluit daarmee
naadloos aan op het onderwijscurriculum
van het vmbo.
Op enkele scholen is het project een verplicht
examenhandelingsonderdeel geworden.
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Projectconcept
Het concept is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar leesmotivatie van de
Stichting Lezen, de Universiteit van Amsterdam (Instituut voor Taalontwikkeling ITTA)
en de Vrije Universiteit (Dick Schram hoogleraar Literatuurwetenschap aan de Faculteit
der Letteren, voormalig bijzonder hoogleraar Stichting Lezen). Het concept is in nauw
overleg met deze instellingen ontwikkeld.
Daarnaast leverde een klankbordgroep van docenten, mediathecarissen uit het
VMBO en deskundigen uit het werkveld een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling
en uitwerking van het concept.

“Goede voorbereiding met het Boek van de Schrijvers. Mooi en werkbaar en direct inzetbaar
materiaal. Ik gebruik het boek ook in klassen die het evenement niet bezochten.”
Docent Nederlands, Amsterdam
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De drie onderdelen van het project
1. Het evenement
Het evenement bestaat uit een aantrekkelijk, grotendeels interactief programma:
ontmoetingen met ongeveer 20 schrijvers, een programma met verfilmde boeken en
schrijvers, verhalenvertellers, workshops rap, spoken word, poëzie, striptekenen, light
graffiti en stop motion animation. Bovendien maken de leerlingen - onder andere met
workshops - kennis met de musea en de andere culturele instellingen.

2. Voorbereiding van 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 digitale

Boek van de Schrijvers samengesteld in samenwerking met
uitgevers, wetenschappers en vakdidactici.
Het boek kan op aanvraag via de website
www.stapopderodeloper.nl worden gedownload.

3. Vervolgtraject
Na het evenement is er 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 Boek voor de
Docenten. In het boek staan tal van tips, adviezen, kant-enklaar lesmateriaal en praktische ondersteuning om het lezen
te stimuleren. Dit boek krijgen de scholen na afloop van het
evenement toegestuurd. Het boek werd samengesteld door
een team van studenten, docenten en vakdidactici van de Hogeschool van Amsterdam,
de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, het ITTA en de Vrije Universiteit. 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. De boeken
zijn voor docenten een welkome ondersteuning bij hun lessen. Gedurende het schooljaar
is er regelmatig contact met de docenten.
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“We hebben een voortrekkersrol: later (als ze ouder zijn) waarderen leerlingen het zeker/meer.
Bovendien komen enkele leerlingen in de toekomst nauwelijks in contact met cultuur. Dit nemen
ze dan toch maar mooi mee.”
Docent Nederlands, Valkenswaard
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“Na de Stap Op De Rode Loper! hebben wij ook veel op school ermee gedaan,
we lezen nu 3 boeken in een half jaar, we lezen en doen veel meer met boeken,
dus even een korte samenvatting het was een heel geslaagd project en we zouden
het zo overdoen!”

Evaluaties
Alle bij het evenement betrokken partijen nemen deel aan een grondige evaluatie
zodat de stichting als lerende organisatie inzicht krijgt in mogelijke verbeterpunten.
Ieder onderdeel wordt (zowel schriftelijk als mondeling) in de evaluatie betrokken.
De kritische opmerkingen worden in de volgende editie gebruikt. Dankzij deze
benadering komt iedere volgende editie beter uit het onderzoek dan de voorgaande.

“Ik heb een hele leuke en goede dag gehad maandag. Heel gevarieerd, heel goed
georganiseerd en ik heb, net zoals de leerlingen genoten en veel mooie dingen gezien
en gehoord. Petje af.”
Deelnemende schrijver over de dag in Eindhoven
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Hogeschool van Amsterdam (HvA), de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden (NHL) en de Fontys Hogeschool Tilburg
Circa 60 studenten van de lerarenopleidingen Nederlands van ieder van de
hogescholen leveren samen met hun docenten zowel bijdragen aan de dag als
aan het Boek voor de Docenten.

Stap op de Rode Loper! vormt inmiddels een verplicht onderdeel van het
onderwijs-curriculum waar de studenten studiepunten voor krijgen. Eerst na het
behalen van de studiepunten voor Stap op de Rode Loper! mogen de studenten
doorstromen naar het volgende jaar. Op de hogescholen wordt de deelname
aan het project door de studenten goed voorbereid. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met de stichting.
De stichting verzorgt bij de aanloop naar het evenement op iedere hogeschool
een of meer voordrachten over het thema en de dag, het Boek van de Schrijvers
en het Boek voor de docenten. De studenten en hun docenten leveren daarmee
belangrijke bijdragen voor de het project.
Met de Fontys Hogeschool werd in het verslagjaar voor de derde keer
samengewerkt in de voorbereiding van het evenement in Eindhoven op 18
maart 2019. Deze samenwerking verliep uitstekend doordat de verschillende
partijen beter op elkaar waren ingespeeld.
De studenten werden door de hogescholen en de organisatoren voorbereid op
hun taak om tijdens de dag een vaste klas te begeleiden en een observatieonderzoek te doen. In alle gevallen was het voor de studenten de eerste
kennismaking met hun toekomstige werkveld. De docenten van de hogescholen
zien dit project dan ook als een enorme kans voor de studenten.
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Partners
In opdracht van de stichting Samenleving & Kunst Amsterdam ontwikkelde Alderse
Baas & Budwilowitz, Cultural Architects (ABB) het concept voor het project Stap op
de Rode Loper! In nauwe samenwerking met uiteenlopende partners – allen hebben
ruime ervaring met educatieve activiteiten voor vmbo-leerlingen - neemt ABB tevens de
uitwerking en organisatie voor haar rekening.

Een feestelijk welkom bij Stap op de Rode Loper!

De partners van de Stichting zijn onder andere: Stichting Lezen, Openbare Bibliotheek
Amsterdam (OBA), Conservatorium Amsterdam, Groninger Forum (Bibliotheek en
Bioscoop), Groninger Museum, Nederlands Stripmuseum Groningen, Stichting
Schrijvers School Samenleving, Instituut voor Kennisontwikkeling aan de Universiteit
van Amsterdam (ITTA), Faculteit der Letteren aan Vrije Universiteit Amsterdam,
Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs (BMO), Poëziepaleis Groningen, Eye
Filminstituut, NHL Hogeschool Leeuwarden, Hanzehogeschool Academie Minerva,
Vrijwilligers van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA), Vrijwilligers van het
bureau voor Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening (MJD), NEMO Science
Museum, Het Scheepvaartmuseum, Urban House Groningen (UHG), de Synagoge
Groningen, Dynamo, TAC, PandP en de betrokken uitgevers.
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Het succes van Stap op de Rode Loper!
De schrijfster Marlies Verhelst schreef na afloop van haar bezoek aan Eindhoven:

”Het was weer super op de Rode Loper. Ik had zulke fijne groepen. Ik zat op de
terugweg nog te denken hoe het nou komt dat het zo’n succes is, dit hele vmbovip-project. De leerlingen en docenten komen natuurlijk naar een locatie die niet
hun school is. Het voelt dan meteen als een uitje. En de docenten zijn ook eens uit
hun lokaal. Bij ’normale’ gastlessen op de eigen scholen zie je regelmatig dat een
leerkracht of docent met zijn of haar hoofd nog helemaal bij schoolse zaken zit. Soms
gaat iemand zelfs nakijken. Vreselijk natuurlijk. Nu kan dat niet. En je ziet daardoor
ook dat de docenten echt luisteren en genieten. Ik had er vandaag zelfs die elkaar
aanstootten en elkaar wezen op de aandachtige leerlingen. Ze genoten gewoon van
het feit dat de leerlingen zo betrokken waren. Geweldig toch? Heel erg bedankt weer
voor de uitnodiging.”
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Het succes van Stap op de Rode Loper!
De Universiteit Utrecht schreef in haar onderzoek:

“…Geletterdheid omvat motivatie en betrokkenheid. Het gaat om motiverende factoren,
zoals het eigeneffectiviteitsprincipe (geloven dat je het vermogen hebt om te lezen),
intrinsieke motivatie en interesse, evenals de bemiddelende effecten van betrokkenheid
bij c.q. waarderen van het lezen (geloven dat lezen belangrijk en nuttig is). Motivatie
en betrokkenheid staan bij de organisatie hoog in het vaandel, omdat zij jongeren
enthousiast wil maken voor het lezen van literatuur. De organisatie verwezenlijkt dit
door jongeren (en docenten) aansprekende literatuur aan te bieden die toegesneden
is op hun belevingswereld, interessesfeer en leesvermogen. Om vmbo-leerlingen meer
te laten lezen, is er een hogere leesmotivatie nodig. Leesmotivatie is namelijk zeer
bepalend (Aartsma & Evers-Vermeul, 2018)…”
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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.
De voormalige Minister van Onderwijs, dr. Jet Bussemaker heeft haar steun aan het
project uitgesproken middels een videoboodschap voor de leerlingen en hun docenten.
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.”
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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. Prof. dr. Herman H.F. Wijffels
(hoogleraar Utrecht Sustainability Institute, Universiteit van Utrecht)
8. Jan van Nierop
(voorzitter Stichting Platforms VMBO; Voorzitter College van Bestuur DaCapo College)
9. Ing. Jan P.C.M. van Zijl
(vice-voorzitter Raad van Bestuur ABP; voormalig voorzitter MBO-Raad)
10. Jeltje van Nieuwenhoven
(oud-bibliothecaresse; lid gemeenteraad van ‘s-Gravenhage)
11. John Jorritsma
(burgemeester van Eindhoven)
12. Dr. Kars Veling
(lid Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek; directeur van
het Huis voor democratie en rechtsstaat)
13. Drs. Lies Alons
(Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam, Universiteit van Amsterdam)
14. Lydia Rood
(schrijfster)
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Leden Comité van Aanbeveling
15. Martin Berendse
(directeur Openbare Bibliotheek Amsterdam)
16. Michiel Buchel
(directeur NEMO Amsterdam)
17. Özcan Akyol
(schrijver; columnist)
18. Drs. Paul Oomens
(bestuurssecretaris en directeur van de MBO Raad)
19. Paul Rosenmöller
(voorzitter VO Raad)
20. Peter den Oudsten
(burgemeester van Groningen)
21.Drs. Piet Litjens
(voormalig directeur Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam,
Universiteit van Amsterdam)
22. Mr. Drs. René Paas
(commissaris van de Koning in de provincie Groningen)
23. Trudy Coenen
(docente Nederlands Montessori College Oost; Lerares van het jaar 2010)
24. Prof. dr. Wim van de Donk
(Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant)
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Resultaten
Bezoekers
Aan het project namen in het verslagjaar in de drie steden circa 3.000 leerlingen
deel alsmede 400 docenten, 250 studenten van de lerarenopleiding Nederlands
van de betrokken hogescholen en 200 vrijwilligers. Daarnaast bezochten circa
300 belangstellenden, werkzaam op het gebied van letteren en (cultuur)educatie,
het evenement. De bezoekers konden 120 activiteiten bezoeken die in 18 culturele
instellingen werden geprogrammeerd. Elk jaar kunnen de bezoekers weer enkele
nieuwe instellingen bezoeken, in het verslagjaar maakte in Amsterdam het
Conservatorium en in Eindhoven het Temporary Art Centre (TAC) voor het eerst deel uit
van het project. In elke stad waren er 200-300 overboekingen.
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Analyse van de financiële positie
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