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Voorwoord

Amsterdam is een geweldige stad. Vol musea en podia, prachtige ar-
chitectuur en groene parken met ruisende iepen. Het is een stad met 
ruimte voor creativiteit: met broedplaatsen, met een levendige crea-
tieve industrie, en met droombanen zowel in de culturele sector als 
in de innovatieve hightechbbranche. Daarnaast is het een stad met 
toonaangevende opleidingen aan universiteiten en hogescholen.

Amsterdam is ook een stad met wijken waar kinderen zonder ontbijt 
naar school gaan. Met grauwe buurten waar scholen moeten sluiten, 
omdat leerkrachten er liever niet werken, en waar jonge Amsterdam-
mers minder kansen krijgen dan leeftijdgenoten in andere stadsdelen. 

Geïnspireerd door het voorbeeld van SLiCE, van de Britse organisatie 
Curious Minds, nodigde Mocca deelnemers uit het culturele en het on-
derwijsveld uit om deel te nemen aan een leergemeenschap over kan-
sengelijkheid. De centrale onderzoeksvraag was: kan cultuuronderwijs 
zorgen voor meer kansengelijkheid in de stad? De resultaten van het 
onderzoek zijn te lezen in deze publicatie.  
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Temperance en Amara-Fay (8) dansen tijdens MidzomerMokum in de danszaal  
van Global Dance Centre en maken ook buiten de lessen samen plezier



Na eerdere samenwerking met het lectoraat Kunsteducatie van de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten in de pilot co-teaching in 
het kunstonderwijs in het po is ook het onderzoek naar de leerge-
meenschap samen met het lectoraat uitgevoerd. De heldere blik en de 
wetenschappelijke onderbouwing van Marike Hoekstra zorgen ervoor 
dat de resultaten van deze leergemeenschap beklijven. Ik ben het lec-
toraat zeer erkentelijk voor de samenwerking.

Peggy Brandon
Directeur Mocca, expertisecentrum cultuureducatie Amsterdam

 
 

Jeroen Slot van OIS over de laatste ontwikkelingen in de stad
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De maatschappelijke mogelijkheden van 
een leergemeenschap:

Samenwerken aan gelijke kansen 

Inleiding
Recente rapporten van de onderwijsinspectie schetsen een somber 
beeld van de kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs (Onder-
wijsinspectie, 2016; 2019). Verschillen tussen leerlingen zijn in de af-
gelopen jaren eerder toe- dan afgenomen. En hoewel meer recente 
cijfers voorzichtig optimistisch zijn (Onderwijsinspectie, 2020) – er lijkt 
stagnatie in de toenemende kansenongelijkheid – keert de vraag of in 
het Nederlandse onderwijs sprake is van reproductie van ongelijkheid 
regelmatig terug (Giroux, 2001; Wolbers, 2014). 

Binnen de gemeente Amsterdam is bestrijding van onderwijsachter-
standen een belangrijke speerpunt van het onderwijsbeleid (Onder-
zoek, Informatie en Statistiek, 2018). Het Kohnstamm Instituut, dat in 
opdracht van de gemeente onderzoek deed naar succesvolle basis-
scholen, formuleert een aantal voorwaarden voor inclusiever onder-
wijs en de aanpak van onderwijsachterstanden. Professionalisering 
van leerkrachten in leergemeenschappen is er daar een van, maar ook 
aandacht en ruimte voor vakken buiten het kerncurriculum van leer-
lingen: “Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor bijvoorbeeld kunston-
derwijs ook een effectieve strategie is [om kansenongelijkheid te be-
strijden]” (Cohen, Emmelot & Ahamiane, 2018, p. 25). 
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Kunstklas in het Stedelijk Museum



Het rapport begint met een korte beschrijving van de opzet van het 
onderzoek (hoofdstuk 1), waarna wordt ingegaan op de kenmerken van 
de leergemeenschap MoccaTAC (hoofdstuk 2). Daarna volgen bevindin-
gen uit het onderzoek (hoofdstuk 3) en conclusies en aanbevelingen 
(hoofdstuk 4).  

Opzet van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is tweeledig: het evalueren van de ge-
bruikte vorm en het in kaart brengen van de bevindingen van de leer-
gemeenschap over de aanpak van kansenongelijkheid met kunst- en 
cultuureducatie. De twee onderzoeksvragen zijn:

Wat zijn de ervaringen van de deelnemers met de vorm en de in-
houd van de leergemeenschap MoccaTAC?

Welke opbrengsten leveren de onderzoeken van de deelnemers 
van de MoccaTAC-leergemeenschap op en hoe verhouden die zich 
tot de doelstellingen van het project (kansenongelijkheid in relatie 
tot kunst- en cultuureducatie)? 

De rol van kunst- en cultuureducatie1 bij de aanpak van kansenonge-
lijkheid is echter complex. Dit onderwijs vertegenwoordigt niet alleen 
universele en inclusieve waarden (Penketh, 2017), maar wordt ook be-
kritiseerd als een elitaire en exclusieve praktijk (Bourdieu, 1984). In dit 
spanningsveld ligt een belangrijke opgave voor kunst- en cultuuredu-
catie om mogelijke uitsluitingsmechanismes onder ogen te zien en te 
onderzoeken op welke manier kunst- en cultuureducatie inclusie van 
alle leerlingen kan bevorderen in plaats van alleen het talent van enke-
len te stimuleren (Adams & Owens, 2015; Hoekstra, 2018). 
Aansluitend op deze problematiek heeft het kenniscentrum voor cul-
tuureducatie Mocca in 2018 het initiatief genomen om in Amsterdam 
een leergemeenschap te organiseren met deelnemers vanuit Amster-
damse scholen en culturele instellingen. Doel was om gezamenlijk 
maatschappelijke thema’s te agenderen en te onderzoeken. In de pilot 
Mocca Toekomstagenda Cultuureducatie, kortweg MoccaTAC, hebben 
de deelnemers verkennend onderzoek gedaan naar zelfgekozen deel-
onderwerpen binnen het thema kansenongelijkheid. De bevindingen 
hebben zij met elkaar en met Mocca gedeeld. 
In opdracht van Mocca heeft het lectoraat Kunsteducatie van de Am-
sterdamse Hogeschool voor de Kunsten deze pilot onderzocht. Het 
evaluatieonderzoek is voor het kenniscentrum relevant, omdat binnen 
de pilot een voor Mocca nieuwe vorm (een leergemeenschap) wordt 
toegepast. Het centrum hoopt op deze manier meer maatschappelij-
ke vraagstukken binnen het kunst- en cultuureducatieve werkveld te 
kunnen agenderen. 

1  Omwille van de volledigheid gebruik ik in dit verslag zoveel mogelijk de term kunst- en cul-
tuureducatie. Hiermee worden zowel het onderwijs in kunst en cultuur op school als ook alle 
kunstzinnige en culturele educatieve activiteiten buiten school bedoeld. Een uitzondering 
maak ik voor eigennamen en letterlijke citaten
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Om deze vragen te beantwoorden is een kleinschalig kwalitatief eva-
luatieonderzoek uitgevoerd, waarbij verschillende onderzoeksmetho-
des zijn gebruikt voor de dataverzameling. De onderzoeker heeft vier 
van de zes bijeenkomsten van de leergemeenschap bijgewoond en 
geobserveerd. Daarnaast zijn er met zes deelnemers, gelijk verdeeld 
over de scholen en de culturele instellingen, na afloop van de pilot 
individuele semi-gestructureerde interviews afgenomen van ongeveer 
een uur over hun ervaringen met de vorm en de inhoud van de Moc-
caTAC. Deze interviews zijn opgenomen en verbatim uitgeschreven en 
geanalyseerd. Aanvullend zijn de opgestelde eindrapportages van de 
exploratieve onderzoeken van deelnemers gebruikt. 
Voor de interviews is gebruikgemaakt van deductieve analyse met de 
hoofdcategorieën motivatie, proces en opbrengsten. Deze hoofdca-
tegorieën noemen Russell, Knutson en Crowley (2013) als belangrijke 
elementen van een leergemeenschap. Hierbinnen is via inductieve 
analyse naar thema’s gezocht. 
De analyse van de eindrapportages van de deelnemers richtte zich 
op de vraag hoe deze deelnemers het verkennend onderzoek hadden 
benaderd en op het soort opbrengsten van hun onderzoek. 
Alle geïnterviewden hebben toestemming gegeven voor het gebruik 
van de interviewtranscripten voor dit onderzoek. Bij de beschrijving 
van de projecten worden de geïnterviewden met naam en functie ge-
noemd, maar in de analyse van de bevindingen zijn de geïnterviewden 
anoniem geciteerd. 
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Opzet van MoccaTAC 

Achtergrond
Kunst- en cultuureducatie is de gebruikelijke overkoepelende term 
voor het leren over kunst en cultuur binnen en buiten school. Scholen 
en culturele instellingen werken vaak samen om een rijke leeromge-
ving te creëren, waarin ze leerlingen niet alleen kennis over kunst en 
cultuur bijbrengen, maar hen ook actief laten deelnemen en bijdragen 
aan cultuur (Konings & Van Heusden, 2014). Scholen fungeren als for-
mele leeromgeving, alles wat kinderen in hun vrije tijd doen en van 
thuis meekrijgen heet de informele leeromgeving. De culturele instel-
ling beweegt zich in het gebied van non-formele educatie, samen met 
bijvoorbeeld club- en buurthuiswerk en sportverenigingen (Haanstra, 
2008). 
Om kansen voor alle leerlingen te vergroten is aandacht voor de 
bredere context van (cultuur)educatie belangrijk. Zo neemt kansen-
gelijkheid toe wanneer scholen erkennen dat leren niet alleen in het 
klaslokaal plaatsvindt, maar ook daarbuiten: “Most of the learning 
that occurs across the life span takes place in informal environments” 
(Banks et al., 2007, p. 9). De theorie van Banks et. al. (2007) over  
life-long, life-wide and life-deep learning laat zien dat het belangrijk 
is dat erkend wordt dat leren niet alleen gesitueerd plaatsvindt door 
de - sociaaleconomische, historische, culturele en lokale - context, 
maar dat leren tegelijkertijd overal plaatsvindt, dus ook buiten school.

Voor het eerst op een podium. Zangles bij Aslan Muziekcentrum in de nieuwe  
lokatie aan de Louis Bouwmeesterstraat tijdens MidzomerMokum
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In een professionele leergemeenschap, of community of practice ont-
wikkelen professionals via een gezamenlijk sociaal proces kennis en 
inzichten. Lave en Wenger (Aubrey & Riley, 2016) noemen dit socially 
situated knowledge. Voorwaarden voor het ontstaan daarvan zijn we-
derzijdse overeenstemming, het leren als gezamenlijke onderneming 
en een gedeeld (kennis)repertoire. 
In een heterogene leergemeenschap, zoals die van de pilot MoccaTAC, 
spelen ook verschillen tussen de deelnemers een rol. Mocca heeft, 
naar het voorbeeld van SLiCE, bewust gezocht naar partnerschappen 

“across the formal-informal divide” (Russell et al., 2012, p. 279). Het cre-
eren van sterkere verbindingen tussen de verschillende instanties die 
betrokken zijn bij de culturele opvoeding van kinderen blijkt namelijk 
een verrijking (Russell et al., 2012). Deze verbindingen versterken het 
mesoniveau van de zogeheten educational ecology. De theorie van 
de educational ecology is ontwikkeld door Bronfenbrenner (Aubrey & 
Riley, 2016). De ontwikkeling van kinderen wordt bepaald door verschil-
lende met elkaar samenwerkende systemen: naast het microsysteem 
(de directe leefwereld van een kind) en het macrosysteem (de cultuur 
waarin een kind opgroeit), onderscheidt Bronfenbrenner onder andere 
ook het mesosysteem (het systeem van onderlinge relaties tussen de 
verschillende direct betrokkenen van kinderen). Een krachtig meso-
systeem kenmerkt zich door diversiteit en onderlinge afhankelijkheid 
van de betrokkenen (Russel et al., 2012). Door deze verbindingen te 
faciliteren kan de leeromgeving voor kinderen rijker en inclusiever 
worden. 

Kenniscentrum Mocca speelt in Amsterdam een belangrijke rol in de 
verbinding tussen de verschillende partijen die een rol spelen bij kunst- 
en cultuureducatie. Zoals op de website staat: “Mocca verbindt kin-
deren en cultuur. We brengen scholen en het culturele veld samen en 
zorgen voor cultuuronderwijs voor alle Amsterdamse kinderen” (www.
mocca.amsterdam).
Er zijn verschillende programmaonderdelen die Mocca inzet om scho-
len (formeel leren) en culturele instellingen (non-formeel leren) met 
elkaar te verbinden. Zo kunnen scholen gebruikmaken van de Cultuur-
bus voor het bezoeken van culturele instellingen, maar ook organi-
seert Mocca netwerkbijeenkomsten voor scholen en aanbieders van 
cultuuronderwijs, en streeft zij naar kennisdeling in de MoccaAcade-
mie. 

Een leergemeenschap
Mocca heeft zich voor MoccaTAC laten inspireren door het project 
Specialist Leaders in Cultural Education (SLiCE) van de Noord-Engelse 
organisatie Curiuos Minds. Dit intensieve samenwerkingsproject tus-
sen scholen met een actief cultuurbeleid en culturele partners laat 
zien dat het proces van co-researching van meerwaarde kan zijn voor 
de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie (Hiett, 2015). Gezamenlijk 
opereren in een divers samengestelde, professionele onderzoeksge-
meenschap kan de onderwijspraktijk verrijken en tot nieuwe inzichten 
leiden: “R&D [research and development] projects encourage profes-
sionals to engage in practice-based research that seeks to contribute 
to school development, i.e., activities undertaken with the intention 
of improving practice and generating new knowledge” (Schenke, Van 
Driel, Geijsel & Volman, 2017, p. 2). 
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-  Paula Hoonhout van OBS Wereldwijs en zelfstandig erfgoedspe-
cialist Jacqueline Vroemen onderzochten hoe erfgoedwijsheid 
en formatieve beoordeling elkaar kunnen versterken en zo kun-
nen bijdragen aan meer kansengelijkheid in Amsterdam. Zij zijn 
daarbij uitgegaan van een denkbeeldig project “met belangheb-
benden” en hebben op die manier gekeken of deze match in de 
praktijk zou kunnen werken en wat die betekent voor leerlingen. 

-  Rogier Overstegen van het Montessori Lyceum Amsterdam en Ma-
rije Veenstra van IDFA deden onderzoek naar de beweegredenen 
van mavoleerlingen om binnen een keuzeprogramma al dan niet 
te kiezen voor kunstzinnige vormen van verdieping en een moge-
lijke verbinding met havo/vwo.

-  Rosalie Ravenstein van de Mgr. Huibersschool en Sjaiesta Badloe 
(bij aanvang van de leergemeenschap werkzaam bij Nationale 
Opera & Ballet, nu lid van de Amsterdamse Kunstraad) ontwikkel-
den samen een projectvoorstel (voor een kunst- en cultuurpro-
ject) met randvoorwaarden en aanbevelingen om bewustwording 
te ontwikkelen van onbewuste vooroordelen. 

-  Marion Jonk en Riemke de Vries (ten tijde van het project respec-
tievelijk werkzaam als hoofd educatie van Oorkaan en directeur 
van OBS De Bron) namen ouderbetrokkenheid als uitgangspunt 
bij het ontwikkelen van een nieuwe voorstelling van Oorkaan. Zo 
wilden zij onderzoeken hoe het maken van een verbinding met de 
kunst- en cultuurbeleving thuis, de sleutel kan zijn tot kunst- en 
cultuureducatie én cultuurdeelname met impact. 

De deelnemers hebben hun bevindingen tijdens de verschillende bij-
eenkomsten gedeeld. 

 

Opzet en doel pilot
Geïnspireerd door SLiCE, heeft Mocca met de pilot MoccaTAC de mo-
gelijkheden van kennisdeling en intensieve samenwerking tussen 
scholen en culturele instellingen willen uitbreiden en verdiepen, met 
de introductie van de leergemeenschap als een nieuwe vorm die de 
onderwijs- en cultuursector stimuleert “na te denken over hun posi-
tie en mogelijkheden om gezamenlijk cultuureducatie in te zetten bij 
maatschappelijke vraagstukken” (Van der Meulen, 2018, p. 1). Mocca 
heeft verschillende mensen uit het eigen netwerk uitgenodigd om deel 
te nemen aan een leergemeenschap die een half jaar duurde. Bij de 
samenstelling is gestreefd naar diversiteit in bijvoorbeeld stadswij-
ken en cultuurdisciplines. Binnen de leergemeenschap werden duo’s 
samengesteld van een medewerker van een school en een van een 
culturele instelling. 
Elk duo voerde een onderzoek uit naar de bijdrage van kunst- en cul-
tuureducatie aan kansen(on)gelijkheid. De duo’s kregen de ruimte om 
binnen dit hoofdthema een eigen deelvraag voor een verkennend on-
derzoek te formuleren. Enkele voorbeelden van deelonderzoeken zijn: 

-  Martien Langman van De Toneelmakerij analyseerde samen met 
het Calvijn College enkele bestpracticeprojecten die uitgaan van 
het bridgingprincipe. Bridging komt uit de theorie over sociaal 
kapitaal van Putnam (Kesselring, 2010). Het gaat bij bridging om 
een verbindend principe in homogene sociale netwerken – bon-
ding – maar ook om bridging als een overbruggend principe in 
heterogene netwerken: “Deze variant [bridging] zoekt juist ver-
bindingen tussen sociale netwerken en brengt verschillende men-
sen bij elkaar. Die heterogeniteit in relaties stelt mensen in staat 
vooruit te komen. Kort gezegd: bonding is goed voor ‘getting by’ 
en bridging voor ‘getting ahead’” (Kesselring, 2010, p. 8). 

OPZET VAN MOCCATAC OPZET VAN MOCCATAC
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Bevindingen

In dit hoofdstuk beschrijf ik achtereenvolgens de motivatie van men-
sen om deel te nemen aan de leergemeenschap, hun ervaringen met 
het proces van MoccaTAC en de inhoudelijke opbrengsten van de pilot. 

Samenstelling leergemeenschap
De deelnemers zijn op persoonlijke titel uitgenodigd, op basis van hun 
actieve bijdrage aan onderwijs, kunst- en cultuureducatie en maat-
schappelijke thema’s in de stad. De meeste deelnemers werken binnen 
hun organisatie op beleidsniveau (zoals (deel)schoolleiders, cultuur-
coördinatoren, hoofd educatie) of zijn zelfstandig educator. 
De leergemeenschap is begonnen met twaalf individuele deelnemers, 
gelijk verdeeld over onderwijs en culturele instellingen. Ook binnen 
die twee sectoren is gestreefd naar spreiding van stadsdeel, onder-
wijsniveau (po en vo) en kunstdisciplines (museum, theatergezelschap, 
muziektheater, documentairefestival, bibliotheek en erfgoed). 
Binnen deze diverse groep professionals zijn door Mocca verbanden 
aangebracht door het samenstellen van samenwerkingsduo’s. Deze 
duo’s, die steeds bestonden uit iemand uit het onderwijs en iemand 
uit een van de culturele instellingen, hadden de opdracht gedurende 
een half jaar een gezamenlijk verkennend onderzoek uit te voeren. De 
duo’s hadden niet eerder samengewerkt en maakten tijdens de start-
bijeenkomst in december 2018 voor het eerst kennis. Gedurende een 
half jaar is de groep vijf keer bij elkaar gekomen in een vergaderruim-
te van Mocca om ervaringen uit te wisselen en bevindingen uit hun 

BEVINDINGEN

Marike Hoekstra en Martien Langman (resp. 2e en 3e van rechts) nemen deel aan panelgesprek  
‘Gelijke Kansen’ tijdens de Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit, oktober 2019 
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“ Het thema sprak enorm aan en toen wij in tweetallen gekoppeld 
werden…., kijk, het was niet alsof ik met een vooringenomen plan 
kwam, maar toen we zo zaten te praten, toen zag ik hoe goed dit 
paste bij de vraagstelling die op dit moment concreet al leeft op 
onze school.” 

De behoefte van sommigen aan concrete resultaten, zoals een project 
of een voorstelling, sloot overigens niet helemaal aan op het verken-
nend karakter van de pilot, maar zorgde er wel voor dat deelnemers 
zich aan de pilot wilden verbinden, ook als hun dat gezien hun drukke 
werkweken voor een uitdaging stelde. 
Een ander belangrijk motief was de aansluiting van het pilotproject bij 
het eigen beleid. Voor sommige deelnemers kwam de uitnodiging pre-
cies op het moment dat zij moesten nadenken over een nieuw school-
plan of cultuurbeleidsplan of over nieuwe ideeën in de aanloop naar 
het gemeentelijk Kunstenplan. De extra tijdsinvestering en de time-out 
voor reflectie zagen zij als kans om de bestaande visie te onderzoeken 
en te verdiepen, en daarmee te versterken. 
Deelnemers herkenden zich ook in de urgentie van het thema, bijvoor-
beeld omdat kansengelijkheid op hun school een probleem vormt of 
omdat de organisatie behoefte heeft aan een inclusievere publieks-
benadering:

“ Als jeugdtheater bereiken wij best al veel met diversiteit en we 
werken ook eigenlijk met iedereen die in de stad woont. Ook de 
mensen die bij ons op het toneel staan,  zijn een afspiegeling van 
de Amsterdamse samenleving. Maar bij de vrije voorstellingen 
hebben wij nog wel een brug te slaan, en dat is wel een van onze  
nieuwe doelen.” 

onderzoeken te delen. De bijeenkomsten werden begeleid door de pro-
jectleider en aanvullend bijgewoond door directieleden van Mocca en 
enkele andere betrokkenen. 
Drie deelnemers zijn om verschillende redenen voortijdig afgehaakt. 
De projectleiding heeft dit tijdens het project opgelost door twee 
deelnemers die zonder duo-partner verder moesten, aan elkaar te 
koppelen en één deelnemer heeft zich bij een duo aangesloten. De 
geïnterviewde deelnemers zijn allemaal van het begin tot het einde 
betrokken geweest. 

Motivatie deelname 
De deelnemers bleken verschillende beweegredenen te hebben om 
mee te doen met de pilot. Zij voelden zich aangesproken door de 
doelstelling van het project, die naar eigen zeggen aansloot op een 
urgentie die zij ervoeren. Sommige deelnemers hadden behoefte aan 
verdieping en het theoretisch kader over kansen(on)gelijkheid voor-
zag in die behoefte. Ook de uitwisseling met anderen vonden ze een 
meerwaarde:

“ Theoretische verdieping en het feit dat je dat in een onderzoeks-
groep doet, en dat er dus meer mensen bij betrokken zijn.” 

Andere deelnemers hadden behoefte aan nieuwe inzichten, omdat 
zij in hun eigen benadering van het vraagstuk kansen(on)gelijkheid 
tegen grenzen aanliepen. Zo vertelde een deelnemer dat meer kan-
sengelijkheid een belangrijke motivatie was om op zijn school het aan-
vullend cultuuraanbod uit te breiden naar de mavoleerlingen. In de 
onderzoeksmatige benadering van MoccaTAC en de mogelijkheid om 
met een partner van buiten de school samen te werken zag hij moge-
lijkheden om tot een nieuwe aanpak te komen: 

BEVINDINGEN BEVINDINGEN
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Ervaringen met het proces 
Een van de doelen van dit onderzoek is reflecteren op gemaakte keu-
zes in de pilot: evalueren wat wel en wat niet werkt en de vraag beant-
woorden hoe de gekozen vorm kan worden ingezet voor het agenderen 
van maatschappelijke thema’s in de Amsterdamse kunst- en cultuure-
ducatie. In zijn terugblik op MoccaTAC ziet projectleider Borius van der 
Meulen de samenstelling van de groep en de inhoudelijke focus als 
twee belangrijke uitdagingen. Er is veel van de betrokkenen gevraagd 
en niet alle verwachtingen zijn volledig waargemaakt. Het pilotproject 
heeft daarentegen ook veel opgeleverd. In deze paragraaf zal ik vanuit 
mijn interviews met zes deelnemers analyseren welke ervaringen er 
zijn opgedaan en wat daaruit te leren valt voor een eventueel vervolg. 
Achtereenvolgens bespreek ik de ervaringen met de werkvorm onder-
zoek, de bijeenkomsten en begeleiding, de samenwerking en beschik-
baarheid, en de inhoudelijke ondersteuning. 

Werkvorm onderzoek
Bij de deelonderzoeken ging het om een verkennende onderzoeksop-
zet. De onderzochte onderwerpen zijn: keuzevrijheid van leerlingen bij 
binnenschools cultuuraanbod, ervaringen van ouders als (verborgen) 
kennisbron voor het ontwikkelen van cultuuraanbod, mogelijke ver-
bindingen van erfgoededucatie met formatief toetsen, het belang van 
theater bij het versterken van sociale verbanden, en het inzetten van 
cultuuraanbod om onbewuste aannames over diversiteit en inclusie in 
school te agenderen. 

Naast de mogelijkheid om diversiteit en kansen(on)gelijkheid te agen-
deren zagen deelnemers in het thema ook een kans om mogelijkheden 
te verkennen om met kunst- en cultuureducatie bij te dragen aan meer 
kansengelijkheid. 
De deelnemers gaven daarnaast ook meer persoonlijke redenen om 
mee te willen doen. Gevraagd worden geeft een gevoel van erkenning 
en maakt nieuwsgierig. De betrokken professionals gaven bovendien 
aan dat zij zich aangesproken voelen op hun betrokkenheid bij het 
thema en bij de verantwoordelijkheid die zij als betrokken individuen 
voelen voor de stad. 

Samenvattend gaf de aanpak van MoccaTAC deelnemers de gelegen-
heid om verbindingen te slaan tussen theorie en praktijk, maar ook 
om nieuwe contacten te leggen en netwerken tot stand te brengen die 
gekenmerkt worden door diversiteit. Russell en collega’s (2012) wijzen 
op de rol van diversiteit bij het creëren van netwerken op mesoniveau 
in kunst- en cultuureducatie: “We see cross-sector collaborations as 
existing within a regional educational ecology comprised of diverse 
organizations providing educational services to youth” (p. 261). De 
verschillen tussen de samenwerkingspartners - scholen en culturele 
instellingen, dus samenwerkingspartners van formele en non-forme-
le educatie - leveren in een samenwerking de mogelijkheid tot het 
ontstaan van een educational ecology, die krachtige leerervaringen 
mogelijk maakt en laat zien dat formele en niet-formele vormen van 
educatie elkaar versterken. 

BEVINDINGEN BEVINDINGEN
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Door de keuze van Mocca voor een verkennende onderzoeksopzet, en 
niet voor actiegericht onderzoek zoals in SLiCE, was het mogelijk in re-
latief korte tijd een aantal kleine onderzoeken te doen. Maar de nadruk 
op het verkennende karakter bleek de deelnemers soms onzeker te 
maken. Actiegericht onderzoek sluit namelijk goed aan bij de hande-
lingsgerichtheid van medewerkers van scholen en culturele instellin-
gen. Verkennend onderzoek daarentegen biedt weinig structuur, iets 
wat sommigen als struikelblok ervoeren. 
De opbrengsten van de verschillende deelonderzoeken variëren en 
de grenzen van wat als verkenning kan worden opgevat, zijn flexibel 
toegepast. Zo heeft het onderzoek van OBS De Bron en Oorkaan een 
educatieve interventie met ouders opgeleverd rondom de voorstelling 
Caravan. Het ontwikkelen van een interventie die daadwerkelijk uit te 
voeren is, geeft kaders die in verkennend onderzoek ontbreken. Het 
onderzoek van IDFA en MLA naar een keuzeprogramma voor mavoleer-
lingen is een verkennend onderzoek, zonder concreet project als op-
brengst, maar wel met aanbevelingen voor de school. Op die manier 
hebben deelnemers zelf keuzes gemaakt.

Bijeenkomsten en begeleiding
Deelnemers waardeerden de mogelijkheid om ervaringen uit te wisse-
len en de stand van zaken op te maken. Wel waren ze kritisch over de 
terugkerende opzet van de bijeenkomsten, met telkens weer plenaire 
presentaties van de duo’s over hun vorderingen, waarna andere deel-
nemers vragen stelden en tips gaven. Met meer variatie hadden de 
bijeenkomsten meer kunnen opleveren. 

 Presentatie van de uitkomsten van een van de duo’s
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Samenwerking was echter ook een struikelblok. Ondanks de bege-
leidende gesprekken hebben sommige duo’s, niet naar tevredenheid 
kunnen samenwerken, meestal omdat een van beide partners om 
verschillende redenen toch te weinig tijd had voor het project. De 
persoonlijke benadering heeft het pilotproject daarom ook kwetsbaar 
gemaakt. Sommige deelnemers voelden zich afhankelijk van hun duo-
partner die door omstandigheden minder kon worden ingezet, maar 
ook niet zomaar kon worden vervangen door iemand anders uit de-
zelfde organisatie. Alle deelnemers kampten met tijdgebrek, omdat de 
bijeenkomsten en onderzoeksactiviteiten voor MoccaTAC veelal boven 
op hun toch al drukke normale werkzaamheden kwamen. 
De keuze van Mocca voor individuele deelnemers die in de hoofdstede-
lijke kunst- en cultuureducatie een actieve voorhoede vormen, heeft 
het project inhoudelijk versterkt. Organisatorisch echter heeft die 
keuze het project kwetsbaar gemaakt, omdat deze deelnemers vaak 
in verschillende netwerken actief zijn en dus drukbezet zijn. Niet bij 
alle organisaties was het draagvlak voor deelname aan MoccaTAC even 
groot, waardoor enkele deelnemers zich soms alleen voelden staan. 
Zowel de projectleider als de deelnemers zeggen dat zij de tijdsinves-
tering hebben onderschat. Deelnemers waardeerden de samenwer-
king als die voorspoedig verliep, maar als die stagneerde, vonden zij 
die juist een complicerende factor, die de mogelijke opbrengst van het 
project heeft verlaagd.

Over de begeleiding door de projectleider waren de deelnemers en-
thousiast, met name over de begeleidende gesprekken met de duo’s 
buiten de bijeenkomsten. Deelnemers suggereren om deze gesprek-
ken een volgende keer tot vast onderdeel van de begeleidingsstruc-
tuur te maken en niet pas in te zetten als er problemen zijn. Om aange-
sloten te blijven is het gevoel betrokken te zijn en gehoord te worden 
van belang.

Samenwerking en beschikbaarheid
Samenwerking was een belangrijk onderdeel van het proces van de 
leergemeenschap. Deelnemers noemden dit een meerwaarde. Samen-
werking met een partner uit het andere domein levert nieuwe inzich-
ten op over het eigen handelen en over de werkwijze van de partneror-
ganisatie: “Je gaat elkaar gewoon beter begrijpen.” 
De duo’s hebben hun onderzoeksopdracht op verschillende manieren 
opgevat. Zo waren er onderzoeken naar wat beide partners al doen om 
kansengelijkheid te vergroten, er waren gezamenlijke onderzoeken 
naar een vraag uit de praktijk van een of beide partners en er waren 
onderzoeken vanuit de behoefte om in actie te komen, bijvoorbeeld 
voor het opzetten van een nieuw project om een “nieuwe gezamenlijke 
werkelijkheid te creëren”. De diversiteit van de leergemeenschap als 
geheel zorgde er ook voor dat deelnemers uit het primair en voortge-
zet onderwijs ervaringen konden uitwisselen. Volgens een van de deel-
nemers gebeurt dit niet zo vaak, met als gevolg dat de focus meestal 
blijft liggen op tegenstellingen in plaats van op overeenkomsten. Dat 
werd als verrijkend ervaren.
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Kansen(on)gelijkheid 

 “ En het is ook echt bewustwording. Dat het nu binnen een groepje 
onderwijzers en culturele instellingen…, dat die bewustwording 
steviger is dan voordat ik hiermee begon, en dat ik ook makkelij-
ker het gesprek inkom dan voordat ik hieraan begon. En je denkt 
er meer over na in je werkzaamheden. Als er meer, en grotere, 
werkgroepen zijn, dan wordt dat steeds een grotere olievlek.”

In mijn interviews heb ik deelnemers gevraagd te vertellen wat het 
project volgens hen heeft opgeleverd. Ik was benieuwd wat het hun 
persoonlijk heeft opgeleverd, maar ook hoe ieders persoonlijke op-
brengst doorwerkt naar de eigen organisatie en misschien ook wel 
naar de stad als geheel. Ik sprak met de deelnemers over de opbrengst 
van de leergemeenschap als vorm, maar ook over de vraag hoe het 
project heeft bijgedragen aan het vraagstuk van kansen(on)gelijkheid. 
En hoewel het een kleine pilot was en alle deelnemers zich bewust zijn 
van de bescheiden reikwijdte, is het wel mogelijk om enkele uitspraken 
te doen over de inhoudelijke opbrengsten. 
Om te beginnen heeft de pilot inzichten van individuele deelnemers 
bevestigd en tegelijkertijd verbreed. Zo vertelde een deelnemer dat 
haar perspectief op diversiteit en kansen(on)gelijkheid is verschoven. 
Door zich te verdiepen in de theorie over verborgen kennisbronnen 
(Moll et al., 1992; ’t Gilde & Volman, 2019) is zij gaan zien dat alles wat 
de leerlingen meebrengen van huis de leeromgeving niet alleen ver-
rijkt, maar deze ook diverser maakt. Haar veronderstellingen daarover 
bleven voorheen intuïtief en zijn door de pilot gelaagder geworden:

 “ Ja niet alleen als verrijkend, maar ook als versterkend, de  
complexiteit is me duidelijker geworden.”

Inhoudelijke ondersteuning
In de eerste bijeenkomst zijn artikelen over het thema kansen(on)
gelijkheid gedeeld, zoals de theorie over sociaal kapitaal van Putnam 
(Kesselring, 2010), over verborgen kennisbronnen (Moll, Amanti, Neff, & 
Gonzalez, 1992) en over multiculturaliteit (Banks, 1993). De deelnemers 
waren niet gehouden aan een bepaalde theoretische insteek en voor 
niet iedereen was de theorie nieuw, maar deelnemers waardeerden de 
geboden kaders wel als uitgangspunt. 
Daarnaast is tijdens een van de eerste groepsbijeenkomsten de de-
mografische stand van zaken in Amsterdam toegelicht door een on-
derzoeker van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de 
gemeente. Hoewel ook die inzichten niet voor iedereen nieuw waren, 
gaf deze presentatie voor alle door mij geïnterviewde deelnemers een 
belangrijk referentiekader. Statistische gegevens over kansen(on)ge-
lijkheid in de stad in samenhang met de gecompliceerde sociaaleco-
nomische problematiek onderstrepen de urgentie van het onderwerp 
en bevestigen de indrukken die deelnemers in de praktijk opdoen, bij-
voorbeeld over de gelaagde problematiek van culturele diversiteit en 
het armoedevraagstuk in de stad. 

Uit de pilot kan worden geconcludeerd dat een divers samengestelde 
professionele leergemeenschap die zich richt op de inhoud baat heeft 
bij een goede ondersteunende structuur, waarin deelnemers het ge-
voel hebben dat zij worden gehoord. Als deelnemers van elkaar afhan-
kelijk zijn kan dit hun leeromgeving versterken, maar dat kan alleen als 
zij de kwetsbaarheid van die onderlinge afhankelijkheid onderkennen 
en zij voldoende worden ondersteund. De openheid en wederkerigheid 
die ontstaan wanneer deelnemers op elkaar durven vertrouwen, ma-
ken het ontstaan van nieuwe inzichten mogelijk. Alleen dan kunnen 
professionals uit diverse educatieve settings van elkaar leren (Russell 
et al., 2012). 
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Concreet heeft het pilotproject voor de deelnemers opgeleverd dat 
zij het onderwerp in hun school of organisatie nadrukkelijker hebben 
kunnen agenderen. Zo hebben geïnterviewden de opbrengst van het 
onderzoek kunnen inbrengen bij de uitwerking van het nieuwe school-
plan, bij de aanvragen voor het Kunstenplan van de gemeente, bij het 
formuleren van nieuw beleid. Doordat de deelnemers er in hun school 
of organisatie met collega’s over praten leeft het onderwerp ook meer: 

 “ Ik merkte wel dat we wel al heel veel deden, maar dat we heel 
veel onbewust deden.”

Daarnaast heeft deelname aan de pilot deelnemers concretere hand-
vatten gegeven om met nieuwe initiatieven te komen. Door de samen-
werking zijn zij zich meer bewust geworden van elkaars werkwijze, 
hebben zij meer oog gekregen voor de verschillen en vooral ook voor 
het gedeelde perspectief en de overeenkomsten. Door deel te nemen 
aan de pilot hebben de deelnemers ook een uitgebreider en steviger 
netwerk in de stad opgebouwd, omdat zij veel intensiever samenwerk-
ten dan wanneer zij elkaar op de gebruikelijke manier zouden ontmoe-
ten in het werkveld. 
Dat het pilotproject bescheiden van omvang was, wil niet zeggen dat 
het geen betekenis kan hebben. Het is daarom belangrijk dat deelne-
mers ervaringen delen, zodat er een olievlekwerking kan komen. De 
bottomupbenadering van MoccaTAC - de lokale praktijk als uitgangs-
punt nemen en tussen de organisaties die die lokale praktijk vorm-
geven verbindingen tot stand brengen - kan volgens de deelnemers 
een inspiratiebron zijn om maatschappelijke vraagstukken dicht bij de 
praktijk te onderzoeken. 

Door aan de pilot deel te nemen hebben de deelnemers hun visie op 
de rol van kunst- en cultuureducatie bij kansen(on)gelijkheid kunnen 
onderbouwen. Zij hebben hun argumenten voor hun standpunt daar-
over verstevigd, kunnen het vraagstuk van kansen(on)gelijkheid beter 
in hun organisatie of school aan de orde stellen, en beschikken over 
handvatten voor een mogelijke aanpak:

 “ Dat we steeds met elkaar in gesprek zijn over die culturele diver-
siteit. En wat dat veroorzaakt heeft, is dat het een rode draad is,”

Deelnemers zijn zich meer bewust geworden van hun aandeel in de dis-
cussie en hun expertise over het onderwerp. Ook zegt een deelnemer 
zich meer bewust te zijn geworden van haar persoonlijke verantwoor-
delijkheid. Door actief deel te nemen aan verschillende netwerken in 
de stad rondom kansen(on)gelijkheid kan ze verbindingen tot stand 
brengen tussen verschillende vormen van kennis en inzicht, waardoor 
haar kennis groeit. Dit idee van een educational ecology krijgt een 
grotere betekenis wanneer mensen kennis en inzicht uit verschillende 
systemen delen. Leren vindt immers niet alleen plaats in school, maar 
overal (Banks et al., 2007). Het is belangrijk dat partijen in de stad die 
zich bezighouden met kansen(on)gelijkheid met elkaar in gesprek ko-
men, juist omdat het leven van kinderen zich in verschillende contex-
ten afspeelt. Het zou daarom interessant kunnen zijn wanneer bij de 
leergemeenschap nog meer partijen worden betrokken, bijvoorbeeld 
vanuit zorg of welzijn.
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Conclusie: een leergemeenschap  
als educational ecology 

De onderzoeksvragen richten zich op de evaluatie van de vorm en 
de inhoudelijke opbrengsten van de leergemeenschap. Dat zijn grote 
vragen voor een onderzoek naar een klein pilotproject en de conclu-
sies moeten dan ook met enige voorzichtigheid worden geformuleerd. 
Door de ervaringen van MoccaTAC te verbinden met vergelijkbare pro-
jecten en theorieën over de rol van leergemeenschappen in kunst- en 
cultuureducatie voor kansen(on)gelijkheid, is een mogelijke onderbou-
wing voor de voorlopige antwoorden te vinden. 

De eerste onderzoeksvraag luidde: 

Wat zijn de ervaringen van de deelnemers met de vorm en inhoud 
van de leergemeenschap MoccaTAC?

Hoewel ik alleen deelnemers heb gesproken die de hele looptijd van 
het project betrokken zijn gebleven bij het project en ik dus weinig 
zicht heb op de ervaringen van de deelnemers die voortijdig moesten 
stoppen, kan ik wel concluderen dat het project voor de deelnemers 
intensief is geweest en dat het slagen ervan afhankelijk was van ieders 
persoonlijke inzet. Het bij elkaar zetten van verschillende deelnemers 
is riskant en vraagt om goede begeleiding, ook als zij een gedeeld 
belang hebben en idealen delen. De aanbevelingen voor eventuele ver-
volgprojecten gaan dan ook vooral over de inrichting van de leerge-

CONCLUSIE: EEN LEERGEMEENSCHAP ALS EDUCATIONAL ECOLOGY
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Tot slot: leren in een leergemeenschap kenmerkt zich door wederke-
righeid (Adams & Owens, 2015). Die wederkerigheid bleek ook zicht-
baar in de pilot van MoccaTAC. Deelnemers hebben van elkaar geleerd 
en gezamenlijk theoretische kaders verkend. Maar MoccaTAC heeft 
slechts gedeeltelijk raakvlakken met de theorie over community of 
learners (Lave & Wenger, 1991), omdat er in dit geval geen sprake is 
van een homogene groep professionals maar van een groep die is sa-
mengesteld uit verschillende partijen. In die zin heeft MoccATAC meer 
overeenkomsten met het SLiCE-project (Hiett, 2015) en het onderzoek 
van Russell et. al. (2012): partnerschappen en een educational ecology. 
In een ecologische benadering ligt de nadruk meer op de diversiteit 
van een heterogene leergemeenschap en is de wederzijdse afhanke-
lijkheid of interdependentie belangrijk voor de onderlinge samenhang. 
Die twee samenhangende kenmerken van een ecologie gebruik ik om 
een antwoord op de tweede onderzoeksvraag te zoeken:

Welke opbrengsten leveren de onderzoeken van de deelnemers 
van de MoccaTAC-leergemeenschap op en hoe verhouden die zich 
dit tot de doelstellingen van het  project (kansenongelijkheid in 
relatie tot kunst- en cultuureducatie)? 

De al aanwezige diversiteit binnen de leergemeenschap (spreiding 
van partners across the formal-nonformal divide, van scholen, van 
po en vo, van cultuurdisciplines en geografische spreiding) heeft goed 
gewerkt en wordt door de deelnemers gewaardeerd. Zij hebben meer 
inzicht gekregen in elkaars werkwijze en organisatie, zowel binnen 
de duo’s als in de leergemeenschap als geheel. Maar de ervaringen 
roepen ook de vraag op of er niet zou moeten worden gestreefd naar 
meer diversiteit in de leergemeenschap. Zo zou het volgens een van 
de deelnemers ook interessant zijn geweest wanneer bijvoorbeeld 
professionals vanuit welzijn of zorg zouden zijn aangesloten. Die sug-

meenschap. Om samenwerking in duo’s goed te ondersteunen moet er 
meer aandacht zijn voor het samenwerkingsproces. Daarbij is een ac-
tieve rol weggelegd voor een projectbegeleider. Die zou in een vroeg 
stadium begeleidende gesprekken kunnen aanbieden, meer aandacht 
moeten besteden aan de behoeftes van deelnemers om toch mee te 
kunnen blijven doen, en flexibel moeten zijn als er mogelijkheden zijn 
voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Daarnaast is het belangrijk 
dat er meer uitwisseling is binnen de leergemeenschap als groep. 
Dat versterkt de betrokkenheid van de deelnemers, bekrachtigt hun 
leerervaringen en draagt bij aan nieuwe inzichten. Meer diversiteit in 
werkvormen en gespreksvormen kan tot de gewenste uitwisseling lei-
den. 
Bij de inhoudelijke ondersteuning hebben theoretische en statisti-
sche bronnen een rol gespeeld bij individuele leerervaringen, maar 
daar had meer uit gehaald kunnen worden. Het geboden theoretisch 
kader was niet voor iedereen nieuw, er zijn weinig verbanden gelegd 
tussen de verschillende theoretische benaderingen en het geboden 
theoretisch kader bood geen concrete aanknopingspunten om de rol 
van kunst en cultuur naar voren te halen. Deelnemers waardeerden de 
bronnen, maar de verschillen in kennis van de theoretische benade-
ringen en het theoretisch kader onder de deelnemers waren redelijk 
groot. Voor een eventueel vervolg zou het interessant kunnen zijn om 
de al aanwezige (theoretische) referentiekaders van de deelnemers in 
kaart te brengen en te benutten. 
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Tijdens de interviews heb ik de deelnemers gevraagd wat de pilot in 
hun ogen heeft opgebracht, voor henzelf, voor hun organisatie en voor 
de stad. En hoewel verschillende deelnemers zeiden dat bestaande in-
zichten daarover zijn bevestigd en verdiept, deden ze weinig concrete 
uitspraken over waarom nu juist kunst- en cultuureducatie van belang 
kan zijn voor kansen(on)gelijkheid. Wel kwam naar voren dat kunston-
derwijs als hefboom kan fungeren om veranderingen in gang te zetten 
en dat thuiscultuur een ingang kan zijn om verborgen kennisbronnen 
in te zetten. 

Ik heb me daarom afgevraagd of de rol van kunst- en cultuureducatie 
voor deze deelnemers misschien wel te vanzelfsprekend is. Wanneer 
een groep het daarover eens is, is er weinig noodzaak om dat expliciet 
te benoemen. Daar ligt volgens een van de deelnemers een gemiste 
kans, omdat kunst- en cultuureducatie vaak nog geen serieuze plek 
heeft. Het zou daarom belangrijk zijn om als leergemeenschap niet te 
proberen het wiel op het gebied van onderwijs en kansen(on)gelijkheid 
opnieuw uit te vinden, maar met nog meer nadruk te werken vanuit de 
eigen expertise, de kunst- en cultuureducatie, en in gesprek te gaan 
met andere betrokkenen die vanuit hun expertise bij kunnen dragen 
aan meer kansengelijkheid. Door een leergemeenschap open te stel-
len voor deelnemers uit de wijk, de zorg, de familie en leerlingen wordt 
de noodzaak om te praten over de rol van kunst- en cultuureducatie in 
het aanpakken van kansenongelijkheid groter. Daarnaast kan worden 
aangesloten bij de behoefte van deelnemers aan onderbouwing door 
specifiekere bronnen aan te reiken als kader voor de vraag wat de rol 
van kunst- en cultuureducatie kan zijn bij kansen(on)gelijkheid. 

Marike Hoekstra 
Lectoraat Kunsteducatie AHK

Augustus 2020 

gestie sluit zowel aan bij het concept van een leven lang leren (Banks 
et al., 2007) als bij Bronfenbrenners mesoniveau van opvoeding bin-
nen een ecologisch systeem (Russell et. al., 2012; Aubrey & Riley, 2015). 
Door aandacht te besteden aan de bredere context waarin kinderen 
opgroeien en door daarbinnen verbindingen te faciliteren, wordt de 
leeromgeving rijker en inclusiever. In het faciliteren van verbindingen 
in die brede context is de leergemeenschap, volgens een van de deel-
nemers, misschien een speldenprik geweest die mogelijkerwijs dingen 
in gang heeft gezet. De ervaringen die de deelnemers met hun deel-
onderzoeken hebben opgedaan die het hun mogelijk maken om in con-
tact te komen met andere betrokkenen bij het cultuuronderwijs, zoals 
de ouders en de kinderen zelf, bevestigen dat een sterke ecologische 
structuur zorgt voor een krachtige leeromgeving voor alle kinderen. 
Daarom zou moeten worden overwogen om binnen de leergemeen-
schap zelf nog meer plaats te maken voor diversiteit. 
Een ander aspect van de educational ecology (Russell et. al., 2012) is 
de wederzijdse afhankelijkheid. Zoals eerder vermeld vonden zowel de 
deelnemers als de projectleider deze afhankelijkheid soms lastig. De 
wederzijdse afhankelijkheid maakte het project en vooral de samen-
werking binnen de duo’s kwetsbaar. Wanneer een groep mensen bij 
elkaar wordt gezet om samen een leergemeenschap te vormen, moet 
de projectbegeleider expliciet aandacht besteden aan de rol van die 
wederzijdse afhankelijkheid door te benadrukken dat die het uitwisse-
len van inzichten en het ontstaan van nieuwe inzichten bevordert. Dat 
deelnemers elkaar nodig hebben maakt de leergemeenschap krachtig.
De overkoepelende onderzoeksvraag van de leergemeenschap Moc-
caTAC betrof de rol die kunst- en cultuureducatie kan spelen bij het 
bevorderen van kansengelijkheid. Daarbinnen hebben de verschillen-
de deelnemers samen met een partner een deelonderzoek uitgevoerd. 
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