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Samenvatting 

 
Ondernemerschap heeft geruime tijd geleden zijn intrede gedaan in het culturele werkveld en is de laatste tijd 
weer aan de orde van de dag. Musea zijn te afhankelijk geworden van steun van de overheid. Deze laatste wil 
dat musea de band met het publiek en de maatschappij versterken, onder andere door cultureel te ondernemen. 
De komende bezuinigingen vormen een goede aanleiding om hiermee aan de slag te gaan. 
 
Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) heeft een prachtige collectie en een breed educatief aanbod. Naast de 
permanente en wisselende tentoonstellingen heeft het museum ook reizende tentoonstellingen. Deze laatste 
hebben, naast onder andere stijgende bezoekersaantallen, ervoor gezorgd dat het museum in 2011 ruim 27% 
eigen inkomsten heeft kunnen genereren. Met het opzetten van een kinderatelier met kwalitatieve kunstzinnige 
workshops, wil het museum de creativiteit, de persoonlijke ontwikkeling en de onderzoekende houding van de 
kinderen stimuleren, en zo structurele ontwikkeling van talenten bevorderen en meer omzet voor het museum 
maken. 
 
Uit gehouden onderzoek blijkt dat 82% van de vijfenvijftig geënquêteerde kinderen en 76% van de honderd 
geënquêteerde (groot)ouders positief tegenover een kinderatelier staan. Zij willen het liefst een paar keer per jaar 
teken-, klei/beeldhouw- en geschiedenisworkshops. Ondanks de wens van het museum om het publiek door 
middel van een lidmaatschap aan zich te binden, kiezen de volwassenen massaal voor het opgeven per 
workshop. 
 
Het museum wil gekwalificeerde docenten en kunstenaars aantrekken om de workshops te geven. Er zijn 
hiervoor genoeg mogelijkheden. Helaas zijn er ook veel andere culturele instellingen en particulieren die 
kunstzinnige workshops aanbieden. Hierdoor komt de vraag naar boven of een atelier met uitsluitend creatieve 
workshops van meerwaarde is voor het Leidse culturele marktaanbod en uniek genoeg zal zijn om steun te 
krijgen van fondsen. Dit laatste is een belangrijk punt want, om het atelier te kunnen realiseren, zal het geheel 
extern gefinancierd moeten worden. Crowdfunding en de Vriendenvereniging zijn mogelijkheden, maar het 
grootste gedeelte zal van fondsen moeten komen. 
 
Een interne en externe analyse van het museum maakt duidelijk dat er sprake is van verschillende dreigingen. 
De belangrijkste en urgentste hiervan zijn de komende bezuinigingen. Een recentere dreiging is het adviesrapport 
van de Raad voor Cultuur waarin de commissie zich op enkele punten negatief heeft geuit over het museum. Dit 
zou betekenen dat het RMO te maken krijgt met aanzienlijk meer bezuinigingen dan waar op is gerekend. 
 
Uiteindelijk kan er geconcludeerd worden dat het opzetten van een kinderatelier een spannende onderneming zal 
worden, maar dat het zeker kans van slagen heeft, mits het geheel extern gefinancierd kan worden en het 
aanbod van creatieve workshops wordt uitgebreid met andere activiteiten, zodat het een uniek kinderatelier wordt 
dat van aanvullend belang is voor het Leidse cultuuraanbod en een grotere doelgroep en zodoende meer 
inkomsten aantrekt. 
 
De aanbevelingen die aan het museum worden meegegeven, zijn als volgt: 

◊ Ik raad het museum aan om goed gebruik te maken van de aangeboden hulp bij het kinderatelier door 
verschillende medewerkers van het RMO. 

◊ Ik raad het museum aan een uniek en gevarieerd aanbod te creëren van workshops en activiteiten met 
betrekking tot onder andere geschiedenis, tekenen en kleien/beeldhouwen, die een aantal keer per jaar 
georganiseerd worden en waarvoor het publiek zich per workshop kan opgeven. 

◊ Ik raad het museum aan om, zowel intern als extern, een vervolgonderzoek te doen om ideeën van 
medewerkers te vergaren en de behoefte van het publiek gedetailleerder in kaart te brengen. 

◊ Ik raad het museum aan de tijd te nemen uit te zoeken welk verdienmodel gebruikt gaat worden voor het 
atelier zodat er een goede financiële partner bij kan worden gezocht. 

◊ Ik raad het museum aan het atelier een eigen missie, visie en doelstelling(en) mee te geven zodat er 
een eigen identiteit ontstaat. Dit helpt de positionering van het atelier en verhoogt de kans op een 
toekomstig sterk merk. 

◊ Ik raad het museum aan om aan crowdfunding te doen. Hier dient echter wel een goed plan voor 
geschreven te worden. Crowdfunding is interessant, maar ook gevoelig. Als het goed wordt aangepakt, 
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kan het museum naast financiële middelen ook een speciale band met de bezoekers creëren en op 
langere termijn bijzondere waardering van het publiek terugkrijgen. 

◊ Ik raad het museum aan een plan te ontwerpen dat spraakmakend is, meerwaarde heeft en van 
aanvullend belang is voor de culturele sector. Dit zorgt er niet alleen voor dat het project eerder in 
aanmerking kan komen voor een fonds, maar ook voor een groter bereik en zo meer kans op slagen. De 
belangrijkste tips van de bezochte instellingen die hierbij kunnen helpen zijn: 
 

► Individualiseer en differentieer. 
► Kijk per workshop wat belangrijk wordt geacht om aan de kinderen over te brengen. 
► Veel hangt van de inhoud af. Die moet echt een meerwaarde hebben. 
► Zorg voor continuïteit in de activiteiten. 
► Laat de workshops aansluiten bij de eigen collecties en maak zo iets unieks. 
► Houd rekening met het spanningsveld tussen dat wat ouders willen en dat wat kinderen willen. 
► Laat de activiteiten aansluiten en overvloeien in de missie van het museum en het atelier zelf, 

zodat het één geheel vormt. 
► Variatie in de activiteiten is heel belangrijk. 
► Betrek het overige personeel van het museum bij de activiteiten. 
► Je moet als atelier onderscheid maken door een uniek programma aan te bieden. 
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Summary 

 
Entrepreneurship has entered the cultural field quite some time ago and is now a matter of discussion again. 
Museums depend too much on government funding. Therefore, the Dutch government wants museums to 
develop a tighter relationship with their audience, for example by cultural entrepreneurship. The upcoming 
governmental cuts on culture gives us good reason to start with this. 
 
The National Museum of Antiquities has a beautiful collection and a various range of educational activities. In 
2011 they made, through travelling exhibitions and an increasing visitors number, more than 27 per cent self 
generated revenue. By creating a studio for children with qualitative artistic workshops, the museum wants to 
create more sales en encourage structural development of talents by stimulating creativity, personal development 
and exploring attitudes of the children. 
 
The survey shows that the museum audience are positive about the studio: 82 per cent of fifty-five children and 
76 per cent of a hundred (grand)parents. They prefer workshops about drawing, sculpturing and history. Despite 
the museums wishes to bind the visitors with a membership, almost all of the respondents choose to apply for 
each workshop.  
 
The museum wants qualified teachers and artists to lecture the workshops. There are many possibilities for this 
but, unfortunately, there are a lot other cultural organisations and private individuals who offer artistic workshops 
as well. This raises the question whether a studio with exclusively artistic workshops is of any value in the range 
of activities offered by other cultural organisations in Leiden. And, whether or not it is of an unique enough to 
receive financial support. This last point is important, because all of the realisation of the studio must be with 
external finances. 
 
An internal and external analysis of the museum shows several threats. The most important and pressing one is 
the upcoming cuts on culture. A more recent threat is the advising report of the Dutch Council of Culture. In this 
report, the committee expresses itself negatively on some points about the National Museum of Antiquities. The 
effect of this report could mean even more savings for the museum than they have calculated. 
 
Finally, it can be concluded that realising a studio for children will be a challenging task, but stands a chance if it 
is fully financed with external finances and when there will be offered more activities and workshops than only 
artistic ones, so it will become an unique studio for children which will be of value for Leiden and its cultural 
activities and will draw more visitors and self generated revenue. 
 
The following recommendations will be given to the National Museum of Antiquities: 

◊ I would like to recommend the museum to make good use of the offers several museum employees 
have made to help with the studio in different ways. 

◊ I would like to recommend the museum to create an unique and varied offer of workshops and activities 
about history, drawing and sculpturing among others, which will be organised several times a year and 
with the opportunity for the museum audience to apply for each workshop. 

◊ I would like to recommend the museum to undertake an internal and external following survey to gather 
ideas of museum employees and get detailed knowledge about the museum audience wishes. 

◊ I would like to recommend the museum to take as much time as needed to find out which earning model 
will be used for the studio so there can be found a good financial partner. 

◊ I would like to recommend the museum to form an own mission statement, vision en goal(s) for the 
studio so there will be created an own identity. This will help the positioning of the studio and increase 
the chance for a strong brand in the future. 

◊ I would like to recommend the museum to raise money through crowdfunding. However, there must be 
a good plan written for this. Crowdfunding is a fascinating, but delicate matter. If done right, the museum 
will not only produce financial means but also creates a special band with the museum audience and 
will get high appreciation in return from them in time. 

◊ I would like to recommend the museum to design a startling plan, which is of value and additional 
interest for the cultural market. This would not only increase the chance for foundation funding but also 
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for a greater range and succeeding of the studio. The most important advices of organisations visited for 
this survey, could be of help with this: 

► Individualise and differentiate. 
► Decide for each workshops what is important to learn the children. 
► A lot depends on the content. This must be of value.  
► Make sure there is continuity in the activities. 
► Let the workshops connect with the museum collections and create something unique out of 

that. 
► Be aware of the tensions between the wishes of the (grand)parents and the wishes of the 

children. 
► Let the activities connect and merge with the mission statement of the museum and the studio 

itself, so it can be as one. 
► Variety in activities is very important. 
► Include the museum employees with the studio activities. 
► Be different by offering an unique program. 
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Voorwoord 
 
Vier jaar studeren, colleges volgen en projecten maken aan de Reinwardt Academie hebben geleid tot dit 
finalestuk: een onderzoek voor het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden als afstudeerscriptie. In het derde jaar 
van de opleiding heb ik bij dit museum een fantastische en leerzame stage gelopen. Daarom wilde ik graag dit 
onderzoek voor hen uitvoeren.  
 
De afgelopen maanden had ik niet kunnen volbrengen zonder de hulp van een aantal mensen. Anne-Floor van 
Tilburg bijvoorbeeld, mijn scriptiebegeleidster. Toegankelijk, to the point en altijd positief. Ik had geen betere 
begeleider kunnen wensen. Dank! 
 
Marieke Peters, de educatief medewerker van het RMO, mijn begeleidster tijdens mijn derdejaars stage en 
contactpersoon tijdens de afstudeerperiode. Een kritische blik, nuttige feedback en altijd bereikbaar. Bedankt! 
 
Mijn dank gaat ook uit naar Wim Weijland, directeur van het RMO, en Charlotte Huygens, hoofd Presentatie en 
Educatie van het museum, voor het aan mij toevertrouwen van dit onderzoek. Ik heb er veel van geleerd. 
 
Ook anderen die op enigerlei wijze aan dit onderzoek hebben meegewerkt, wil ik graag bedanken: Henriette 
Bannink (Bik), Annet Cupedo (Groninger Museum), Alice Duiven (voorheen Erfgoed Nederland), Fieke Kroon 
(Teylers Museum), Hester Scheltens (Het Kunstkasteel), Inge van der Veen (Groninger Museum), Gretha de 
Vries (Werk aan de Winkel) en Fred Wartna (directeur Villa Zebra). Mocht ik iemand zijn vergeten: bedankt! 
 
Als laatste gaat mijn dank uit naar mijn vader voor de nodige nek- en schoudermassages tijdens het schrijven 
van mijn scriptie, naar mijn moeder voor de grote 'tekstcheck' en naar hun beider liefde voor en vertrouwen in mij. 
 
Pieternel Gort 
 
Sliedrecht, mei 2012 
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Inleiding 

 
...Nothing worthwhile is easily gained, no change is without risk... 

(Jessica Davis en Howard Gardner in Open windows, open doors) 

 
Cultureel ondernemerschap is een veel besproken onderwerp. De laatste tijd is het regelmatig in het nieuws 
voorbij gekomen naar aanleiding van de komende cultuurbezuinigingen. De huidige demissionaire 
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Halbe Zijlstra, wil een omslag in het cultuurbeleid 
gebruiken om een onafhankelijke, ondernemende en innovatieve cultuursector te creëren.1  
 
Het opzetten van een workshopatelier bij het Rijksmuseum van Oudheden speelt al enige jaren door het hoofd 
van Wim Weijland, directeur van het museum. Naar aanleiding van de komende bezuinigingen wil het museum 
daarom de haalbaarheid onderzoeken van het opzetten van een kinderatelier met creatieve workshops. Dit 
onderzoek ligt nu voor u. 
 
Ik ben dit onderzoek ingegaan met de volgende hypothese:  
 
Het opzetten van een kinderatelier is leuk en zal door het publiek waarschijnlijk wel worden gewaardeerd, maar ik 
betwijfel of het echt zal werken en financieel rendabel zal zijn. 
 
Voor dit onderzoek heb ik de volgende doelstelling geformuleerd: 
 
Het RMO zodanig onderbouwde aanbevelingen doen omtrent het opzetten van een atelier, dat het duidelijkheid 
krijgt over al dan niet te nemen vervolgstappen. 
 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 
 
Welke aanbevelingen kunnen er worden gedaan aan het Rijksmuseum van Oudheden over het opzetten van een 
kinderatelier met creatieve workshops om daarmee meer eigen inkomsten te werven? 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van desk research en field research. Het onderwerp wordt 
behandeld met een 'trechteropzet' en werkt zodoende van een brede basis naar een specifieke conclusie. Er 
wordt gewerkt vanuit vier niveaus. De deelvragen van dit onderzoek zijn in deze niveaus onderverdeeld. De 
hoofdvraag overkoepelt deze niveaus. 
 
Niveau 1 

o Wat doet het Rijksmuseum van Oudheden aan cultureel ondernemerschap en voldoet het hiermee aan 
de eisen van de overheid? 

o Wat is het beleid van de overheid betreffende cultureel ondernemerschap en welke eisen stellen zij aan 
culturele instellingen hieromtrent? 

o Wat is cultureel ondernemerschap? 
 
Niveau 2 

o Wat is de visie van het Rijksmuseum van Oudheden op het atelier en hoe past dit binnen hun educatief 
beleid? 

o Welk creatief aanbod is er aanwezig in de culturele sector? 
o Welke mogelijkheden zijn er voor de financiering van het kinderatelier en welke eisen zijn hieraan 

verbonden? 
 
Niveau 3 

o Welke doelgroep heeft het Rijksmuseum van Oudheden op het oog voor het kinderatelier en bestaat er 
bij hen behoefte aan een kinderatelier?  

                                                           
1 Halbe Zijlstra, Cultuur in Beeld, Ministerie van OCW (Den Haag 2011) 5. 
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o Wat zijn de uitkomsten van een SWOT-analyse met betrekking tot het opzetten van een kinderatelier bij 
het Rijksmuseum van Oudheden?  

o Wat moet het Rijksmuseum van Oudheden aanbieden om zich te onderscheiden van andere (culturele) 
instellingen die dezelfde activiteiten aanbieden? 

 
Niveau 4 

o Welke conclusie(s) kan ik trekken uit de informatie van de eerste drie delen van dit onderzoek? 
o Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan aan het Rijksmuseum van Oudheden vanuit deze 

conclusie(s) betreffende het opzetten van een kinderatelier? 
 
Het beantwoorden van deze deelvragen schetst een duidelijk beeld van de situatie. Zodoende kunnen er aan het 
einde van dit onderzoek relevante aanbevelingen worden gedaan aan het Rijksmuseum van Oudheden over 
eventueel te nemen vervolgstappen. 
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1. Het Rijksmuseum van Oudheden en cultureel ondernemerschap 
 
In dit eerste hoofdstuk maken we kennis met het Rijksmuseum van Oudheden en gaan we kort in op de missie, 
visie, doelstellingen en doelgroepen van het museum, het educatief beleid en ondernemerschap. Vervolgens 
wordt er gekeken naar het nieuwe subsidiebeleid van de overheid en de daarbij behorende eisen. Daarna wordt 
cultureel ondernemerschap en haar definitie besproken. Door middel van deze onderwerpen wordt antwoord 
gegeven op de deelvragen van niveau 1: 
 

o Wat doet het Rijksmuseum van Oudheden aan cultureel ondernemerschap en voldoet het hiermee aan 
de eisen van de overheid? 

o Wat is het beleid van de overheid betreffende cultureel ondernemerschap en welke eisen stellen zij aan 
culturele instellingen hieromtrent? 

o Wat is cultureel ondernemerschap? 
 
§1.1 Missie, doelstellingen en doelgroepen 
Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden is in 1818 door koning Willem 1 gesticht. Door de jaren heen 
is dit museum uitgegroeid tot het 'nationale centrum voor archeologie, waar jong en oud kan genieten van de 
beschavingen uit het oude Egypte en het Nabije Oosten, de Griekse en Romeinse wereld en het vroege 
Nederland.'2 
 
Na een moeilijke periode aan het begin van het millennium heeft het museum deze situatie de afgelopen jaren 
sterk kunnen verbeteren. Het museum boekt grote vooruitgang op verschillende gebieden en de medewerkers 
zijn enthousiast en gemotiveerd. Indertijd zijn ook de visie en missie van het museum onder de loep genomen en 
aangepast. Het RMO hanteert de onderstaande missie, visie en verder onder de kernwaarden: verbondenheid, 
authenticiteit, betrouwbaarheid, beleving en esthetiek. 
 
Visie: 
De oudheid biedt verrassende aanknopingspunten 
voor het leven hier en nu. 
 
Missie: 
Een divers publiek op een inspirerende, hoogwaardige  
en actieve wijze in contact brengen met culturen van  
de oudheid en hun relevantie voor onze tijd. 
 
Ambitie: 
Een cultureel podium zijn, midden in de samenleving,  
dat mensen steeds weer boeit en bindt. 
      
Belofte:  
Wij zijn in Nederland het museale hart van de oudheid. 
 
Motto: 
De oudheid is nog niet voorbij. 
 
In 2018 bestaat het RMO 200 jaar. Het museum werkt toe naar het 200-jarig bestaan met verschillende 
hoofddoelstellingen, zoals geformuleerd in het Activiteitenverslag 2013-2016, waaronder:  
 

◊ De nationale betekenis vergroten door het begrip moedermuseum vorm te geven. 
◊ Het educatie aanbod laten groeien met een hoge kwaliteit en scherpe doelgroepmarketing. 
◊ Bij publieksparticipatie het bezoekersaantal stabiliseren, maar meer te binden. 
◊ De eigen inkomsten minimaal halen en kostenefficiënt blijven werken.3 

                                                           
2 Website Rijksmuseum van Oudheden, 7 mei 2012 <http://www.rmo.nl/>. 
3 Drs. Wim Weijland, Activiteitenverslag 2013-2016 OCW (Leiden 2012) 5. 

 
Afbeelding 1 - Museumgebouw aan het Rapenburg 

(Bron: www.rmo.nl) 
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De Egyptische collectie van het museum behoort tot de tien belangrijkste Egyptische collecties in de wereld. Hier 
komen veel (inter)nationale bezoekers op af. In 2011 heeft het RMO een totaal van 153.096 bezoekers mogen 
verwelkomen, ruim 21.000 meer dan het jaar daarvoor. Natuurlijk is iedereen, uit binnen- en buitenland, van harte 
welkom in het museum, maar het RMO richt zich voornamelijk op de volgende hoofddoelgroepen: 
 

◊ De cultuurliefhebber: veelal vrouw, tussen de 40 en 65 jaar, Museumjaarkaarthouder, hoogopgeleid, 
afkomstig uit de Randstad. Zij wil iets moois zien en komt vaak samen met vriendinnen. 

◊ De geïnteresseerde: 50-plusser, een frequent museumbezoeker die zijn of haar kennis komt vergroten. 
◊ Het gezin: ouders tussen de 35 en 45 jaar met kinderen onder de 13 jaar die een leerzaam dagje uit 

willen. 
◊ De vakgenoten: van (inter)nationale afkomst met diverse leeftijden, verschillend per verzamelgebied. 
◊ Leraren en scholieren in schoolverband van zowel basis- als voortgezet onderwijs.4 

 
§1.2 Educatie 
Educatie is een kerntaak voor het RMO. Hoe jonger je kinderen kunt leren dat musea leuk zijn, hoe meer kans je 
hebt dat zij later ook de weg naar het museum kunnen vinden. Het belangrijkste speerpunt van het educatieve 
beleid is "…dat wij als RMO een doorlopende leerlijn ontwikkelen, dus in feite voor alle leeftijden en 
onderwijsniveaus iets te bieden hebben", aldus Marieke Peters, medewerker Educatie bij het RMO.5 Dit houdt in 
dat het museum voor alle leeftijden, voor alle soorten onderwijs, binnen- en buitenschools en voor alle 
intelligenties iets te bieden heeft. De ambitie voor 2013-2016 is: het educatie aanbod te laten groeien met een 
hoge kwaliteit en scherpe doelgroepmarketing.6 
 
In het Beleidsplan Cultuureducatie van het RMO zijn de educatieve visie en missie dan ook als volgt omschreven:  
 

Educatieve visie 
Het RMO wil educatieve producten en activiteiten aanbieden op alle onderwijsniveaus. 

 
Educatieve missie 

Het RMO wil dé plaats in Nederland zijn waar jongeren de geschiedenis 
van de Nederlandse Archeologie in het geheel komen bekijken, 

van de vroegste prehistorie tot de 21e eeuw. En waar ze  
die Nederlandse geschiedenis direct kunnen koppelen  

aan wat er toen gebeurde in andere delen van de wereld.7 

 
Als langetermijndoel (2012-2016) heeft het RMO zich gesteld dat zij jaarlijks een selectie van structureel 
terugkerende activiteiten wil aanbieden, die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 6 tot 
en met 12 jaar.8 Education Permanente is het uitgangspunt. De gevarieerde collecties brengen kennis over de 
oude geschiedenis, leren de kinderen kijken en maken het verleden zichtbaar, concreet en levendig.9 
 
Het museum heeft verschillende educatieve programma's voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. 
Daarnaast zijn er voor de individuele bezoekers diverse speurboekjes, speurroutes en audiotours over 
verschillende afdelingen van het museum. In de schoolvakanties zijn er activiteiten voor kinderen in de 
Tempelzaal, gerelateerd aan een wisseltentoonstelling die op dat moment te zien is. In zomervakanties wordt 
gewerkt met een speciaal concept. In de zomer van 2009 Viking in één dag, zomer 2010 en 2011 Archeoloog in 
één dag en zomer 2012 Mythologie in één dag.  
 
In 2009 is het RMO gestart met een bijzonder initiatief: de MuseumJeugdUniversiteit (MJU).10 Ieder voor- en 
najaar wordt er op elke eerste zondagochtend van de maand een college gegeven voor kinderen van 8 tot en met 
12 jaar door externe wetenschappers of wetenschappelijke medewerkers van het museum. Hiermee wil het RMO 
de kinderen prikkelen met de bijzondere verhalen die het museum als wetenschappelijk instituut heeft te vertellen 

                                                           
4 Weijland, Activiteitenverslag 2013-2016, 19. 
5 Marieke Peters, medewerker Educatie RMO, interview met auteur, 21 februari 2012. 
6 Weijland, Activiteitenverslag 2013-2016, 5. 
7 Guido Goijens, Marieke Peters, Beleidsplan Cultuureducatie (Leiden 2012) 6. 
8 Goijens, Peters, Beleidsplan Cultuureducatie, 15. 
9 Weijland, Activiteitenverslag 2013-2016, 21. 
10 Website MuseumJeugdUniversiteit, 7 mei 2012 <http://www.museumjeugduniversiteit.nl/>. 
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en hen zo op een laagdrempelige manier kennis laten maken met het museum en de collectie. Ondertussen is de 
MJU landelijk een enorm succes geworden en doen in dit voorjaar (2012) 25 musea verspreid over tien steden 
mee. Komend najaar groeit dit zelfs naar 43 musea verspreid over zeventien Nederlandse steden. 
 
§1.3 Het nieuwe subsidiebeleid 

De komende jaren zal er minder geld beschikbaar zijn voor cultuurbeleid. Voormalig minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen, Ronald Plasterk, heeft daarom in 2008 de Commissie Cultuurprofijt ingesteld. 
"Culturele instellingen en overheden zoeken naar wegen om het draagvlak voor gesubsidieerde kunst en cultuur 
te versterken. Om dit proces te stimuleren en te ondersteunen heeft de minister van OCW de Commissie 
Cultuurprofijt ingesteld en gevraagd voorstellen te ontwikkelen."11 
 
Dit adviesrapport heeft Halbe Zijlstra, huidig demissionair staatssecretaris van OCW, scherpere keuzes doen 
maken in het subsidiebeleid. De staatssecretaris wil de bezuinigingen van 200 miljoen euro op de cultuursector 
aangrijpen om een ingrijpende omslag in de sector af te dwingen. Zijlstra schrijft in het voorwoord van de uitgave 
Cultuur in Beeld uit 2011: "Een vitale cultuursector is zo min mogelijk afhankelijk van de overheid. Daarom wil ik 
meer ruimte geven aan de samenleving en aan particulier initiatief."12 
 
Inkomstennorm 
Het nieuwe subsidiebeleid gaat in op 1 januari 2013. Eén van de belangrijkste maatregelen in dit nieuwe beleid is 
de norm van 17,5% eigen inkomsten. Als deze norm niet wordt gehaald, dan krijgt het betreffende museum 
alleen nog subsidie om de collectie te beheren en te behouden. Veel musea zouden om deze reden hun deuren 
moeten sluiten. 
 
Het RMO voldoet aan deze inkomstennorm met een vaste basis van circa 18% als fundament voor de 
(semi)vaste eigen inkomsten. Circa 15 % van deze eigen inkomsten is een optelsom van entreevergoedingen, 
winkel en restaurant, cateringomzet, zaalverhuur en reizende tentoonstellingen. De overige 3% krijgt het museum 
via de BankGiro Loterij, waarvan het RMO beneficiënt is. Door de verkoop van buitenlandse tentoonstellingen, 
gestegen bezoekersaantallen en een groei in de omzet van de museumwinkel, heeft het RMO in 2011 zelfs ruim 
27% eigen inkomsten kunnen werven.13 Het museum verwacht in 2012 19% eigen inkomsten te genereren.14 
 
Omdat sponsoring vaak eenmalig en projectgebonden is, zoekt het RMO naar mogelijkheden voor verbetering 
van structurele eigen inkomsten. Dit is één van de uitgangspunten van het inkomstenplan van het RMO. Het doel 
vanaf 2013 is per jaar 1% meer eigen inkomsten, zodat het museum in 2016 23% eigen inkomsten genereert. 
Het RMO ziet hier verschillende mogelijkheden voor, zoals herinvoering van kinderentree en verlaging van het 
tarief voor 13 tot 18-jarigen (beiden €3,-, 1 % inkomstenstijging), verhoging van €1,- van het volwassenentarief 
(1% inkomstenstijging) en een incidentele toeslag bij een grote wintertentoonstelling (1,5% inkomstenstijging). 
Deze en andere mogelijkheden kan het RMO tussen de 1 en 5% meer inkomsten opleveren.15 
 
§1.4 Cultureel ondernemerschap 
In 2006 al schreef Ryclef Rienstra, directeur van de VandenEnde Foundation, dat centrale en lokale overheden 
onmisbaar zijn geworden bij het in stand houden van veel publieke cultuurgebouwen en de productie van 
hetgeen er wordt getoond. Omdat deze overheidssubsidiering de toenemende kosten van onderhoud en 
productie vaak niet kan bijhouden, zijn er andere financieringsbronnen nodig. "Er is kortom behoefte aan 
ondernemerschap in de cultuur, behoefte aan cultureel ondernemers."16 De huidige overheid wil dan ook dat 
musea de band met het publiek en de maatschappij versterken. Onder andere door cultureel ondernemerschap 
te tonen. "We moeten af van de vanzelfsprekendheid dat gezelschappen of instellingen die het slechter doen dan 
anderen, automatisch worden bijgeplust met subsidie", zegt Zijlstra in 2011 in een interview met Vrij Nederland. 
De kunsten moeten ondernemender worden, meer op zoek gaan naar publiek en private financiering.17 De 

                                                           
11 Commissie Cultuurprofijt, Adviesrapport - Meer draagvlak voor cultuur (z.p. 2008) 9. 
12 Zijlstra, Cultuur in Beeld, 5. 
13 Drs. Wim Weijland, 2011 Jaarverslag in 52 weken (Leiden 2012) 72. 
14 Weijland, Activiteitenverslag 2013 - 2016, 33. 
15 Ibidem, 33, 35. 
16 Ryclef Rienstra, Boekman 68 Kunst en commercie (Amsterdam 2006) 7. 
17 Website Vrij Nederland, 10 april 2012 <http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/Halbe-Zijlstra-Niet-Raad-voor-Cultuur-maar-publiek-moet-bepalen-
wat-goede-kunst-is.htm>. 
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cultuursector moet zich vanwege de grootscheepse bezuinigingen losmaken van de overheid en het cultureel 
ondernemerschap omarmen.18 Juist bedenken "… wat anders kan, in plaats van wanhopig aan het oude vast te 
houden."19 "In deze tijd is het niet noodzakelijk het hoofd te laten hangen, men moet juist tegen de stroom in 
gaan. In tijden van bezuinigingen lijkt de broedplaats voor effectief cultureel ondernemerschap zich te 
ontpoppen", aldus de jury van de Artifex Award 2012, de eerste prijs voor cultureel ondernemerschap.20 
 
Volgens velen echter werkt het pijlsnelle tempo waarin de bezuinigingen worden doorgevoerd een omslag naar 
succesvol cultureel ondernemerschap juist tegen.21 Om cultuur en publiek nader tot elkaar te brengen en 
manieren te vinden om de inkomsten op peil te houden, is tijd, creativiteit en doorzettingsvermogen nodig. 
Cultuuradviseur Johan Idema schrijft in Boekman 89 terecht dat de komende bezuinigingen het cultuurbeleid 
meer dan ooit dreigen te reduceren tot een financieel vraagstuk. Hij vraagt zich af in hoeverre de culturele 
instellingen de noodzaak zien van een betere binding tussen cultuur en publiek en niet voornamelijk bezig zijn 
met het opvangen van de bezuinigingen.22 "Natuurlijk is het goed om te zoeken naar nieuw publiek en 
alternatieve financiering", schrijft hij. Maar het begint bij de vraag welk aanbod er voor wie is en hoe dit succesvol 
is te realiseren. "Meer publiek en geld komen er alleen als de missie en het aanbod er toe doen."23 
 
Definitie 
In 1992 introduceerde Giep Hagoort, nu docent en lector Kunst en Economie aan de Hogeschool van de Kunsten 
in Utrecht en hoogleraar Kunst en Economie aan de Universiteit van Utrecht, de term 'cultureel 
ondernemerschap'. Een term die in 1999 door Rick van der Ploeg, toenmalig staatssecretaris van Cultuur en 
Media, een grotere rol kreeg in de Nederlandse cultuursector. Sindsdien is er veel over geschreven, gesproken 
en, zeker de laatste tijd, gediscussieerd.  
 
Maar wat wordt verstaan onder 'cultureel ondernemerschap'? Er worden in de literatuur, op internet en door 
professionals verschillende definities en omschrijvingen gegeven. Hieronder worden er enkele weergegeven, in 
willekeurige volgorde. 
 
 Rick van der Ploeg, staatssecretaris van Cultuur en Media, 1999: 
"Cultureel ondernemerschap is allereerst een houding die erop gericht is zoveel mogelijk kunstzinnig, artistiek-cultureel, 
zakelijk en maatschappelijk rendement te halen uit culturele voorzieningen. Cultureel ondernemerschap vereist durf, een 
open en naar buiten gerichte opstelling, alertheid op het benutten van kansen en mogelijkheden, gebruikmaken van 
instrumenten en technieken uit de commerciële sector, niet schromen nieuwe en onconventionele wegen te bewandelen, 
ontsluiten van culturele schatten voor nieuwe publieksgroepen en open verbindingen leggen tussen gesubsidieerde en niet 
gesubsidieerde segmenten van het culturele leven. (…) Cultureel ondernemerschap is een middel, geen op zichzelf staand 
doel. Een cultureel ondernemer bevindt zich in het spanningsveld tussen enerzijds artistieke ambities en anderzijds 
verkoopbaarheid, toegankelijkheid en publieksvoorkeuren."24  
 
 Boris Franssen, Peter Scholten en Marc Altink in Handboek Cultureel Ondernemen: 
"Met cultureel ondernemen wordt het streven en handelen aangeduid van organisaties, ondernemingen en individuen die 
zich inzetten voor het realiseren van doelstellingen op het gebied van kunst en cultuur, op een financieel duurzame wijze. 
Culturele ondernemers optimaliseren hun eigen inkomsten en zijn bereid risico's te nemen om hun doelstellingen te 
realiseren. Culturele ondernemers benoemen meetbare doelen op artistiek, maatschappelijk en financieel gebied en doen 
aan prestatiemeting om hun prestaties te monitoren en stelselmatig te kunnen verbeteren."25  
 
 Alice Duiven, voormalig projectleider Ondernemerschap bij Erfgoed Nederland: 
"Cultureel ondernemerschap is een houding."26  
  
 
  

                                                           
18 Anita Twaalhoven (red.), Boekman 89 Kunst op een keerpunt (Amsterdam 2011) 2. 
19 Odette Reydon, De kaasschaaf voorbij - Bezuinigingen vragen om fundamentele herbezinning, MMNieuws 3, september 2010, 29.  
20 Jury Artifex Award 2012, website Artifex Award, 28 mei 2012 <http://www.artifexaward.nl/Home.html>. 
21 Anita Twaalfhoven, Boekman 89, 7. 
22 Johan Idema, Koers Kunst - Match tussen cultuur en publiek in Twaalfhoven (red.), Boekman 89, 22. 
23 Idema, Koers Kunst, in Twaalfhoven (red.), Boekman 89, 20. 
24 Rick van der Ploeg, Nota Cultureel Ondernemerschap - Cultuur als confrontatie, een ondernemende cultuur (Zoetermeer 1999) 3. 
25 Marc Altink, Boris Franssen, Peter Scholten, Handboek Cultureel Ondernemen (Assen 2009) 14. 
26 Alice Duiven, ondernemend projectleider, interview met auteur, 5 april 2012. 



13 
 

 Wikipedia.nl:  
"Een cultureel ondernemer is een producent van kunst die hiervoor zoveel mogelijk betalend publiek probeert te interesseren 
en tegelijkertijd streeft naar een sluitende exploitatie van zijn 'onderneming'. (…) Culturele ondernemers onderscheiden zich 
van klassieke ondernemers doordat zij oog hebben voor meer dan de markt alleen; de kunstzinnige waarde van hun 
'product' is voor hen even belangrijk als het streven naar maximale winst tegen minimale kosten."27 
 
 Wim Weijland, directeur Rijksmuseum van Oudheden: 
"Het cultureel ondernemerschap zit meer in het genereren van meer omzet dan in winst. Daar zit ook in dat je er voor moet 
zorgen dat je op een ander niveau in de samenleving staat, op een ander niveau je materiaal aanbiedt. (…) Je moet zorgen 
dat je telkens met een andere bril op naar je collectie kijkt."28 

 
 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur:  
"Ondernemen is innoveren, in artistieke en bedrijfsmatige zin. Ondernemerschap is vooruitkijken, anderen betrekken in 
ideeën en plannen om ze te kunnen realiseren (…)."29 
 
 Commissie Cultuurprofijt: 
"Het vergroten van maatschappelijk draagvlak voor cultuur begint bij het versterken van de betrokkenheid bij de 
samenleving. Vanuit de binding met de maatschappelijke realiteit kunnen culturele instellingen tot inhoudelijke vernieuwing 
en vermaatschappelijking komen. (…) Ondernemerschap is een middel, en moet niet worden verward met het doel. Het kan 
bijdragen aan het versterken van het maatschappelijke én het financiële draagvlak voor cultuur."30 
 
Blijkbaar is er geen eenduidige definitie van het begrip 'cultureel ondernemerschap'. Iedereen heeft er wel een 
bepaalde gedachte over en voor iedereen moeten er weer andere elementen zeker in voorkomen, zoals houding, 
kansen en risico's, doelstellingen, vernieuwing, binding met de maatschappij en financiële duurzaamheid. 
Persoonlijk zie ik cultureel ondernemerschap als een actieve en ondernemende houding, met de wil om op 
verschillende gebieden diverse initiatieven te ontwikkelen waarbij het idee zelf niet per se innovatief hoeft te zijn, 
maar wel een meerwaarde moet zijn voor het bedrijf (in dit geval het museum), de (lokale) samenleving en, 
voornamelijk, de doelgroep. Kostendekkend zijn is belangrijk, maar winst moet vooral gehaald worden uit de 
positieve uitwerking die het heeft op de bezoekers, in dit geval de kinderen, en het museum zelf, af te lezen uit 
bezoekcijfers, inkomstenpercentage en waardering. 
 
Het kinderatelier als cultureel ondernemerschap? 
Afgaande op de definities die hierboven gegeven zijn, zal het voor iedereen verschillend zijn of een kinderatelier 
tot cultureel ondernemerschap gerekend mag worden. De één zal zeggen dat cultureel ondernemerschap niet zit 
in het aanspreken van jonge gezinnen met weinig extra geld om te besteden, maar meer in zaalverhuur. De 
ander zal zeggen dat het een vorm van verkoop van diensten van het museum is. Een derde zal er weer een 
andere mening op na houden. 
Ik vraag me af of het belangrijk is een eenduidige definitie van het begrip 'cultureel ondernemerschap' te kunnen 
geven en wat er allemaal wel en niet onder valt. Net zoals 'cultuur' een wat vaag begrip is en voor iedereen wat 
anders inhoudt, kan dit ook het geval zijn met 'cultureel ondernemerschap'. Voor de één meer een houding, voor 
de ander meer de winst. Voor de één vooral het vergroten van het maatschappelijk draagvlak, voor de ander is 
maximale winst tegen minimale kosten een pre.  
 
Fred Wartna, directeur van Villa Zebra in Rotterdam, zegt: "Alles wat je nieuw opzet is een onderneming en in 
ons geval een culturele onderneming."31 Zo simpel kan het zijn. En misschien moet het ook wel zo simpel zijn.  
Volgens Rienstra vraagt cultureel ondernemerschap om "…talent, een goede neus voor kansen en risico's én 
een ondernemende instelling." Velen blijven nog teveel hangen bij en klagen over de bezuinigingen. Er wordt nog 
teveel gediscussieerd of cultuur en ondernemerschap wel bij elkaar kunnen horen en of de omslag naar een 
meer commerciële culturele wereld geen verloedering betekent. Het is beter om de 'goede neus' te gaan 
gebruiken en de ondernemende instelling aan te nemen. Wie ben je en wat maakt je relevant als museum? Grijp 
de situatie aan om out of the box te denken, nieuwe initiatieven op te zetten en alternatieve 
financieringsmogelijkheden te zoeken. 

                                                           
27 Website Wikipedia, 10 april 2012 <http://nl.wikipedia.org/wiki/Cultureel_ondernemerschap>.  
28 Drs. Wim Weijland, directeur RMO, interview met auteur, 9 februari 2012. 
29 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, Advies Binden en bouwen - Ondernemerschap in de Rotterdamse cultuursector (Rotterdam 2010) 2. 
30 Commissie Cultuurprofijt, Adviesrapport, 9. 
31 Fred Wartna, directeur Villa Zebra, e-mailinterview met auteur, 27 maart 2012. 
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§1.5 Tot slot  
Ging het in de beginjaren van de musea eerst nog om het samenstellen van een eigen collectie, vervolgens over 
het wel of niet openen van de deuren voor publiek, later over de perfecte presentatie en klimaatbeheersing, nu 
moeten musea hun bestaansrecht verantwoorden en hun toegevoegde waarde bewijzen, voldoen aan keiharde 
overheidseisen en zich bezighouden met zaken als exploitatiebegrotingen, marketing en fondsenwerving. Het is 
waar dat bedrijven zich zakelijker moeten opstellen en dat dit goed is voor de culturele sector. Maar het is jammer 
dat zij hierdoor verder van hun missie komen af te staan. Musea zijn in de loop van de 18de eeuw ontstaan om 
de bevolking op te voeden en een gemeenschapsgevoel bij te brengen door hen te confronteren met hun 
voorgeschiedenis.32 Nu lijkt het alsof de cultuursector de beleving, het leermoment, het sociale contact en het 
publiek naar een tweede plaats heeft geschoven waar er minder aandacht voor is. 
 
Gelukkig blijkt dit niet overal het geval te zijn. Er zijn veel musea, waaronder het RMO, die het publiek op de 
juiste waarde weten te schatten. Ondanks dat het RMO nog geen besluiten heeft genomen over de omschreven 
mogelijkheden voor de verbetering van de structurele eigen inkomsten, er blijkt wel uit dat het een ondernemende 
geest heeft en gedreven is de toekomst van het museum zelfstandig tegemoet te treden met een financieel 
duurzame basis. Om op deze manier hun publiek het beste van dienst te kunnen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
32 J.P. Sigmond, E. Sint Nicolaas, Kijken naar geschiedenis, Onderzoeken en tentoonstellen van historische vondsten (Zwolle 2005) 16. 
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2. Het Rijksmuseum van Oudheden en het kinderatelier 
 
Dit tweede hoofdstuk gaat dieper in op de ideeën van het RMO omtrent het kinderatelier. In gesprekken met de 
directeur, hoofd Presentatie en Educatie en de educatief medewerker wordt een beeld geschetst van het ideaal. 
Vervolgens wordt ingegaan op het educatief beleid en als laatste wordt het draagvlak voor dit idee binnen het 
RMO besproken. Door middel van deze onderwerpen wordt antwoord gegeven op één van de deelvragen van 
niveau 2, namelijk: 
 

o Wat is de visie van het Rijksmuseum van Oudheden op het atelier en hoe past dit binnen hun educatief 
beleid? 

 
§2.1 Visie op het kinderatelier 
Het idee om in het RMO een kinderatelier op te zetten, is een aantal jaar geleden ontstaan bij directeur Wim 
Weijland. Dit idee is afgeleid van Artis Ateliers in Amsterdam. Om een beeld te krijgen van de ideeën en wensen 
van het museum, heb ik drie gesprekken gevoerd met betrokkenen. Het eerste met Wim Weijland zelf, het 
tweede met Charlotte Huygens, hoofd Presentatie en Educatie en het derde gesprek met Marieke Peters, 
medewerker Educatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het atelier moet kinderen de mogelijkheid bieden om buiten school, dus individueel en niet in schoolverband, 
kwalitatieve teken- en handvaardigheidlessen op hoog niveau te volgen, op basis van de collectie. “Want”, zegt 
Weijland, “ik vind dat er hier te weinig op niveau geknutseld wordt.”33 Met een dergelijk atelier wil het RMO terug 
naar de authentieke ervaring: minder digitale interactie en meer kunstvakonderwijs. Weijland: "Dat wil ik hier: 
gewoon rust. Echt in volstrekte kalmte het museum proeven. In alles terug naar de ouderwetse ervaring. Niet de 
snelle hype, niet de game, niet de afleiding, maar gewoon de concentratie (…) en geïnspireerd worden door 
goede docenten." Charlotte Huygens voegt hieraan toe: “Tekenen is gewoon een heel fijn instrument om tot kunst 
te komen, in de ruimste zin. Maar we willen wel échte tekenlessen. Niet wat je thuis ook had kunnen doen. We 
willen wel iets van een toegevoegde waarde. Dus leren kijken, de verschillende mogelijkheden, de verschillende 
technieken.”34  
Uiteraard zal het atelier onder de paraplu van het RMO vallen, maar het kan wel een eigen missie, visie en 
doelstellingen hebben en zodoende een eigen identiteit opbouwen. Over vijf jaar moet het atelier een merk van 
het RMO zijn geworden en bekend zijn in de regio. "Het hoeft niet de 'talk of the town' te zijn", zegt Weijland, 
"maar er moet wel een bestendige continuïteit zijn." Een hoge kwaliteit, een goede combinatie tussen theorie, 
onderbouwing en praktische uitvoering en het liefst zelfbedruipend. Huygens: "Natuurlijk binnen de 
basisvoorwaarden die we altijd stellen: veiligheid, kindervriendelijk en positief."  
 
Workshops 
De workshops moeten buiten schooltijd plaatsvinden, bijvoorbeeld op woensdagmiddag of in het weekend. Een 
workshop zou anderhalf uur kunnen duren. Na schooltijd zou dit van 15.30 uur tot 17.00 uur zijn. Op 
woensdagmiddag zou er tijd zijn voor twee workshops (14.00 - 15.30 uur en 15.45 - 17.15 uur). De workshops 
zouden op zichzelf staand kunnen plaatsvinden, maar er kan ook worden gedacht aan een reeks van 
bijvoorbeeld drie elkaar opvolgende workshops. 
 
Het RMO zou graag zien dat de kinderen (voor minimaal één jaar) lid worden van het kinderatelier. Het zou dan 
een kinderclub kunnen worden. De kinderen zouden naast de workshops een pasje en nieuwsbrieven krijgen en 

                                                           
33 Weijland, directeur RMO, 9 februari 2012. 
34 Drs. Charlotte Huygens, Hoofd Presentatie en Educatie RMO, interview met auteur, 7 februari 2012. 

Wim Weijland: 
"Kwalitatieve cursussen, op 

hoogwaardig niveau, contact met 
objecten, contact met 

tentoonstellingen. Er moet een 
sterkere verbinding met de 

tentoonstellingen komen." 

Charlotte Huygens: 
"De mogelijkheid voor kinderen om 

buiten school, dus in eerste instantie niet 
in schoolverband maar individueel, op 

een hoog niveau cursussen of lessen te 
volgen, (…) die in de ruimste zin met het 

museum te maken hebben." 

 

Marieke Peters: 
"Voor mij zou Studio RMO 

(werktitel, red.) een atelierruimte 
zijn waar hoofdzakelijk externe 

partijen workshops aanbieden, op 
creatief en kunstzinnig niveau." 
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uitgenodigd worden voor speciale activiteiten zoals openingen. "Wat ik belangrijk vind, is dat het niet gericht is op 
het incidentele contact, maar op de herhaling", zegt Weijland. "Zodat die kinderen in verschillende weken veel 
vaker in contact komen met het museum en de collectie en de mensen die hier werken." Er moet een gevarieerd 
aanbod van workshops en activiteiten zijn, dat uitnodigt om vaak te komen. Het museum wil zo een sterkere 
binding tussen het publiek en het museum en haar collectie bewerkstelligen. 
 
De groepen kinderen moeten klein worden gehouden, ongeveer tien kinderen. "De kinderen moeten zich veilig 
voelen", zegt Weijland. "En ook de tijd hebben om het goed te doen. Wat je wilt verkopen is juist kleinschaligheid 
en hoge kwaliteit. Je moet juist die intimiteit benadrukken." 
 
Voor de workshops wil het RMO externe, gekwalificeerde docenten en kunstenaars aantrekken met een 
duidelijke visie op het kind en educatie. Huygens zegt hierover: “Docenten die een gebalanceerd en gefundeerd 
idee hebben, door ervaring of opleiding of beiden, hoe zij met kinderen het verst kunnen komen. En dan bedoel ik 
niet qua diploma’s, maar zo, dat het kind het meest plezier heeft en zover mogelijk kan uitbouwen wat het 
waardevol vindt.” Niet iedereen zal hier dus geschikt voor worden bevonden. “Het is juist leuk dat je in Studio 
RMO (werknaam, red.) ook echt aan de slag gaat met een professional.", zegt Marieke Peters. "Mensen met 
achtergrond, diploma’s, ervaring met kinderen. Wil je die workshops een beetje body geven, dan is dat denk ik 
wel gewoon een vereiste.”35 
 
Het RMO heeft ook regelmatig aanbod in volwassenenonderwijs. Organisaties die cursussen aanbieden op het 
gebied van de oudheid en kunstgeschiedenis, kunnen gratis in een ruimte van het museum terecht. De 
organisatie moet zelf zorgen voor het gewenste aantal cursisten. Het RMO kan wel helpen met reclame maken, 
door bijvoorbeeld een aankondiging op hun website te zetten. De cursisten betalen aan de organisatie of 
cursusleider. Voor het RMO betekent dit entree, misschien een kopje koffie in het museumcafé of een aandenken 
uit de museumshop en uiteindelijk ambassadeurs voor het museum.  
Voor het kinderatelier zouden zij graag hetzelfde format aanhouden. Het museum stelt een fysiek atelier 
beschikbaar aan kunstenaars en docenten om daar hun creatieve workshops en lessen te geven. Op eigen 
initiatief of in overleg met het museum ontwikkelen zij lessen die aansluiting vinden bij de museumcollectie en de 
tentoonstellingen. "Wij willen er zelf zo min mogelijk inhoudelijk voor hoeven doen", zegt Peters. "Want dan heb je 
die externe partij eigenlijk alsnog niet nodig." Huygens: "Aansluiten op cursussen die al in de markt zijn, vind ik 
zelf een hele goede formule. Omdat je dan als museum niet het financiële risico loopt en ook niet zelf enorm veel 
hoeft op te bouwen." 
 
Doelgroep 
Het RMO wil zich in eerste instantie op kinderen richten. De leeftijdsgroep is nog niet helemaal duidelijk. 
"Absoluut ook de drie- en vierjarigen", zegt Huygens. "Gewoon alle leeftijden die nog met de ouders meekomen." 
Huygens denkt zelf aan een doelgroep van 3 tot 12 jaar. "Dit zou de marketingdoelgroep moeten zijn. Alles wat je 
daarboven meeneemt, is mooi meegenomen." 
Peters denkt daar iets anders over. "Niet te jong", vindt zij. "Je kunt hele kleine kinderen wel iets laten doen, maar 
wil je ze echt iets bijbrengen, vanuit hun artistieke, intrinsieke motivatie iets laten creëren, dan ga je toch richting 
zes, zeven jaar." 
 
Of de beoogde doelgroep ook daadwerkelijk wordt binnengehaald, hangt af van het bedrag dat voor de 
workshops of het lidmaatschap wordt gevraagd. "Zo goedkoop mogelijk. Het liefst gratis", is Huygens eerste 
reactie. Toch beseft zij ook dat er wel een prijskaartje mag hangen aan iets dat waarde heeft. "Ik zou de prijs zo 
willen doen, dat je eigenlijk niemand uitsluit." 
"Helemaal niet zo goedkoop mogelijk", zegt Weijland, "zo goed mogelijk." Op mijn vraag of de prijs dan wel 
zodanig moet zijn dat elk kind naar een workshop kan komen, antwoordt Weijland: "Helaas nee. De prijs moet 
reëel zijn." Dit zou echter kunnen betekenen dat voornamelijk kinderen van hoogopgeleide ouders de workshops 
zouden kunnen bijwonen. Hoogopgeleide ouders zien vaker het nut van kunstzinnige ontwikkeling en zijn ook 
eerder bereid om hier (meer) geld aan uit te geven. "Je krijgt dan natuurlijk weer het verwijt dat je wéér een 
product voor de blanke elite hebt", zegt Weijland. "Ik vind dat je voor kwaliteit mag betalen, dat kwaliteit erkend 
moet worden. En dat ouders daar een keuze in moeten maken." 

                                                           
35 Peters, Educatie RMO, 21 februari 2012. 
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§2.2 Toepassing educatief beleid  
Het kinderatelier moet stevig in het educatief beleid van het museum ingebed worden. Zoals te lezen was in 
hoofdstuk 1.2 Educatie is het belangrijkste speerpunt van dit beleid dat het museum voor alle leeftijden, voor alle 
intelligenties en voor alle onderwijsniveaus, zowel binnenschools als buitenschools, iets te bieden heeft. In 
diezelfde paragraaf is ook te lezen over het langetermijndoel van het RMO, namelijk jaarlijks een selectie van 
structureel terugkerende activiteiten aanbieden, die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar. Het kinderatelier sluit aan bij deze doelstelling. 
 
In het RMO is een verscheidenheid aan educatieve vormen en visies op leren aanwezig. Museumlessen, 
speurtochten, rondleidingen en hands-on zijn terug te vinden in de verschillende tentoonstellingen en 
schoolprogramma's. Op deze manier wordt er gebruik gemaakt van een meer traditionele visie waarmee 
informatie op eenzijdige manier wordt verkregen (rondleiding) en ruimere visies op leren, zoals het 
constructivisme, waarbij degene die leert zijn of haar 'kennislandschap' aanpast met de nieuw verworven 
inzichten en waarbij cognitie en emotie in het leerproces gelijk opgaan.36 De kennis zelf en de manier waarop het 
wordt verkregen zijn afhankelijk van de lerende zelf.37 Zo is er voor ieder kind (in schoolverband of individueel) 
een manier van leren die bij hem of haar past. 
Het museum gaat echter het liefst uit van de opvatting dat ontdekkend leren de manier is die het beste bij het 
museum past en het hoogste leerrendement oplevert. Dit maakt het mogelijk om de kennis op een meer 
aantrekkelijkere manier dan de traditionele manier aan de kinderen over te dragen.38  
 
Het succes van de MuseumJeugdUniversiteit en de knutselactiviteiten in de Tempelzaal tijdens schoolvakanties, 
geeft aan dat kinderen ook buiten schooltijd naar het museum willen komen en willen leren. Met het kinderatelier 
wil het RMO hierop inspelen en willen zij het aanbod breder maken: naast kennis en wetenschap ook activiteiten 
gericht op kunstvakken en de activiteiten qua niveau hoger trekken dan de vakantieactiviteiten. 
 
§2.3 Intern draagvlak 
Wanneer een bedrijf, en in dit geval het museum, een nieuw initiatief wil gaan ontplooien, is het van belang dat 
de interne organisatie daar achter staat. Daarom zijn er onder het personeel van het RMO 60 enquêtes verspreid, 
waarvan ik er uiteindelijk 21 heb teruggekregen. De vragenlijst is opgenomen in bijlage 1. 
Naast de kwantitatieve data (hoeveel medewerkers vinden dit een goed idee en welke mogelijke bijdrage aan het 
atelier is door hen het meest gekozen) zijn hier ook kwalitatieve data uitgekomen. Er zijn veel opmerkingen, 
meningen en adviezen bij geschreven die zeer waardevol zijn. Enkele ervan worden hieronder weergegeven. Alle 
vragenlijsten zijn aan het RMO gegeven en daar in te zien. 
 
Uit de antwoorden blijkt, dat het merendeel van de 21 respondenten, 86%, denkt dat het kinderatelier een 
meerwaarde voor het museum zou zijn (zie figuur 1). Er worden verschillende redenen gegeven waarom zij dit 
vinden, zoals 'het zal het museum op een nieuwe/andere manier onder de aandacht brengen', 'het zorgt ervoor 
dat een nieuwe doelgroep wordt aangetrokken', 'het zou méér kinderen kunnen binden aan 't museum', 'bron van 
inkomsten voor museum', 'kinderen willen graag creatief aan de slag in een museum', 'goed voor onze legitimatie' 
en 'in principe wel, indien het met oudheid/archeologie te maken heeft'.  
 
Op de vraag of zij, op welke manier dan ook, mee willen werken met het kinderatelier, heeft ook het merendeel 
(15 van de 21 respondenten, 71%) positief geantwoord (zie figuur 3). Een verrassende uitkomst. Naast alle 
drukke werkzaamheden die zij al hebben, willen zij graag tijd vrij maken ten behoeve van het kinderatelier. 
Er zijn 6 respondenten die meerdere antwoorden gegeven hebben op de vraag waar hun bijdrage uit zou kunnen 
bestaan. Alles bij elkaar opgeteld kiezen de meeste voor het meewerken aan 'een kijkje achter de schermen 
bij…', een korte rondleiding voorafgaande de workshop, organisatorische taken en voor een andere invulling. Als 
andere invulling is opgeschreven: het opzetten van het programma, fondsenwerving, de communicatie van de 
workshops/activiteiten, intern stimuleren en contact leggen met kunstenaars/begeleiding.  
Verder is het interessant dat drie respondenten les zouden willen geven met betrekking tot tekenen, schilderen, 
beeldhouwen en/of knutselen. Er is dus intern kunstzinnige kennis en creativiteit aanwezig waar het RMO gebruik 
van kan maken voor workshops van het kinderatelier. 

                                                           
36 ing. R.B.H. (Ruben) Smit M.A., docent Publiek Reinwardt Academie, hoorcollege 18 februari 2010. 
37 George E. Hein, The constructivist museum in Eilean Hooper-Greenhill ed., The Educational Role of the Museum (Leicester 2004) 75. 
38 Goijens, Peters, Beleidsplan Cultuureducatie, 6. 
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Twee van de 21 respondenten vinden dat het kinderatelier geen meerwaarde zou zijn omdat 'het niet past in de 
activiteiten/definitie van een museum' en 'er gebeuren al voldoende laagdrempelige activiteiten voor kinderen 
(…)'. Verder geeft één van hen aan dat het niet de juiste tijd is voor het museum om dit project te starten, want 
'zonder extra mensen en middelen gaat het niet lukken'. Daarnaast wordt er als extra feedback geschreven: 
'Werkdruk van vast personeel is in deze tijden van bezuinigingen sowieso al hoog genoeg' en 'het museum moet 
zich afvragen waarvoor ze zijn; een duidelijk profiel. Een kinderatelier heeft naar mijn mening niets te maken met 
het doel van een museum'. Duidelijke meningen met argumenten die het overdenken zeker waard zijn.  
 
In vraag drie wordt de mening van de medewerkers gevraagd omtrent de vorm van het kinderatelier: losse 
workshops, een kinderclub, beide of iets anders. Er zijn twee duidelijke meerderheden: acht kiezen voor 
meerdere keren per jaar workshops en acht kiezen voor zowel meerdere keren per jaar workshops als een 
kinderclub (zie figuur 2). 
Er is drie keer gekozen voor een ander antwoord. Eén daarvan is 'meer serieuze aandacht geven aan 
geïnteresseerde volwassenen'. Deze respondent is één van de twee die het kinderatelier geen meerwaarde vindt 
hebben voor het museum. De twee andere antwoorden zijn: elke x-aantal weken een 'inloopatelier' en de 
onderwerpen zijn beide goed, maar moeten wel raakvlakken met het museum / oude culturen hebben. Beide 
opmerkingen zijn waard om mee te nemen in de overwegingen.  
 
In de zesde vraag wordt gepeild of men het de juiste tijd vindt voor het opzetten van dit project (zie figuur 4). 
Twee van de respondenten, dezelfde die het atelier geen meerwaarde vinden hebben, geven aan dat zij het niet 
de juiste tijd vinden. Een derde geeft geen antwoord en schrijft erbij dat dit aan het besluit van het MT ligt.  
De overige 18 respondenten (90%) geven allemaal aan dat zij het de juiste tijd vinden. Dit is zelfs nog meer dan 
de 86% die in vraag 2 geantwoord hebben dat zij het kinderatelier een meerwaarde voor het museum zouden 
vinden. Er worden veel redenen voor hun positieve antwoorden gegeven, zoals: goed voor onze 
maatschappelijke legitimatie en een steuntje in de rug voor de bedreigde cultuur, het trekt extra bezoekers en 
meer eigen inkomsten en museum moeten blijven vernieuwen en nieuwe manieren vinden om de jeugd aan te 
spreken/bezoekers te trekken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1, 2, 3 en 4 - Cirkeldiagrammen vraag 2, 3, 4 en 6 vragenlijst personeel RMO. 
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Naast de vele feedback die hierboven al is weergegeven, zijn er nog wat adviezen en losse opmerkingen die het 
vermelden waard zijn.  
 

◊ Koppel het ook echt aan de collectie, dat het speciaal hier is omdat we zo'n mooie collectie hebben. 
 

◊ Ontwikkel voor bijzonder getalenteerde kinderen een vervolgprogramma om hun talenten verder te  
ontwikkelen. Gebruik hiervoor de woensdagmiddagen en weekeinden. Doe dit in samenspraak met de 
ouders. Geef diploma bij beëindiging. 

 
◊ In principe een goed plan, al is het van belang bij onze kern te blijven. Indien het inhoudelijk niet relevant 

is met betrekking tot de collectie/onderzoek/scope RMO, is het de vraag of we er tijd/geld in moeten 
steken. Verder goede aftasting balans input/opbrengsten (…). 

 
◊ Het is een bron van eigen inkomsten. Echter niet tegen een te hoge investering. Ga vooral op zoek naar 

partners die cursussen willen geven. Wees een locatie voor anderen. Ook mediapartners! (Kidsweek-
workshops, Leidsch Dagblad-workshops, National Geographic Junior, etc.). 

 
§2.4 Tot slot 
Samengevat wil het RMO door middel van professionele docenten de creativiteit, persoonlijke ontwikkeling en 
onderzoekende houding van kinderen stimuleren en zodoende structurele ontwikkeling van talenten 
bevorderen.39  Uit de interviews met Weijland, Huygens en Peters komt het enthousiasme voor het plan naar 
voren. Het RMO is gedreven en streeft naar hoge kwaliteit en de beste museumervaring voor zijn jonge 
bezoekers. Toch blijkt uit de gesprekken ook dat een aantal punten nog niet duidelijk zijn. Denk aan de kosten 
voor het lidmaatschap en de leeftijden van de doelgroep. 
 
Het kinderatelier sluit aan bij de doelstellingen van het educatief beleid van het RMO. Het museum wil 
terugkerende activiteiten voor kinderen waar zij op een ontdekkende manier nieuwe dingen kunnen leren. De 
gewenste activiteiten, kunstzinnige workshops, sluiten echter niet geheel aan bij de educatieve missie om voor 
jongeren dé plek te zijn waar zij alles kunnen leren over de geschiedenis van de Nederlandse archeologie. 
Mogelijk kunnen deze workshops uitgebreid worden met activiteiten gericht op archeologie en oude culturen. 
 
Ondanks dat het een spannende periode is, en zeker wordt, met alle bezuinigingen en het daarom wel een risico 
kan zijn om een nieuw project op te zetten, staat een derde van de medewerkers van het museum achter het 
plan. Het aanboren van een mogelijk nieuwe doelgroep en zodoende meer eigen inkomsten werven, vinden zij 
juist passen in deze tijd. Het enthousiasme en de wil om mee te werken komt, ondanks de lage respons, duidelijk 
naar voren. Helaas hebben niet alle medewerkers de tijd gehad om de vragenlijst in te vullen. Voor een 
vervolgonderzoek raad ik het RMO aan om de mening van minimaal driekwart van het personeel te verkrijgen. 
Honderd procent respons is natuurlijk het beste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39 Weijland, Activiteitenverslag 2013-2016 , 13. 
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3. In de praktijk 
 
Het derde hoofdstuk richt zich op de praktijk. Vier bezochte initiatieven worden onder de loep genomen. 
Daarnaast wordt er kort ingegaan op enkele andere interessante voorbeelden uit Nederland en het buitenland en 
overig cultureel aanbod in Leiden. Hiermee wordt antwoord gegeven op één van de deelvragen van niveau 2, 
namelijk: 
 

o Welk creatief aanbod is er aanwezig in de culturele sector? 
 
Er zijn in Nederland verschillende musea en particulieren die een kinderatelier of kinderclub hebben opgericht. 
Waarom en hoe hebben zij dit gedaan? Vanuit welke visie werken zij? En wat is de inhoud van hun workshops 
en/of activiteiten? Een aantal van deze initiatieven geven een kijkje achter de schermen: het Kunstkasteel in 
Oegstgeest en Werk aan de Winkel in Leiden (beiden particulier), de Juniorclub van het Groninger Museum en 
de workshops op woensdagmiddag van Teylers Museum in Haarlem. 
 
Ik heb om diverse redenen voor bovenstaande ateliers gekozen. Ten eerste wilde ik op bezoek bij ateliers van 
particulieren (zonder collectie) en van musea (met collectie). Als tweede vond ik het belangrijk om het verschil te 
onderzoeken tussen een atelier met een lidmaatschap (Juniorclub) en een atelier met opgave per workshop 
(Teylers Museum). Als laatste reden wilde ik ateliers bezoeken die allemaal een andere invulling geven aan de 
workshops en/of activiteiten. Het zijn vier verschillende ateliers, maar allemaal op hun eigen manier een 
inspiratiebron voor het RMO. 
 
§3.1 Het Kunstkasteel 
In Oegstgeest, Zuid-Holland, heeft Hester Scheltens acht jaar geleden het Kunstkasteel40 opgericht. Nu, voorjaar 
2012, heeft zij vier vaste groepen per week met kinderen in de leeftijd van 5 tot 9 jaar en vanaf 10 jaar. Daarnaast 
verzorgt ze met enige regelmaat verjaardagspartijtjes, organiseert ZomerKunstWeek en KunstWeekends en geeft 
af en toe lessen op een buitenschoolse opvang of een basisschool.  
Scheltens heeft de Pedagogische Academie gevolgd. Hierdoor is zij bekend met de ontwikkeling van kinderen en 
kan zij hierop aansluiten met haar workshops. Ze merkt dat het een voorsprong is dat ze kan lesgeven. 
 
De workshops zijn 's middags na school, van vier uur tot half zes. Ouders schrijven hun kinderen voor 
onbepaalde tijd in bij Het Kunstkasteel. In de zomer maken de vaste workshops plaats voor workshops voor 
iedereen, voor eenmalige deelname (ZomerKunstWeek en KunstWeekends). 
De workshops kosten €9,- per keer maar Scheltens stuurt facturen over de periodes tussen de schoolvakanties. 
"Ik houd er wel iets aan over, maar ik zou er niet van kunnen leven", zegt Scheltens.41 Als zij dit wel zou willen, 
zou Scheltens meer voor de workshops moeten vragen, actiever moeten gaan werven en ook onder schooltijd 
activiteiten moeten gaan doen. 
 
Het Kunstkasteel is oorspronkelijk ontstaan uit ontevredenheid over de producten die Hesters dochtertje van haar 
wekelijkse tekenlessen mee naar huis nam en vanuit een vraag van andere ouders. "Je moet op grond van een 
vraag een product ontwikkelen. (…) En dan weet je meteen dat er een markt voor is", zegt Scheltens.  
 
Oegstgeest is een dorp dat bekend staat als elitair. Scheltens heeft op Het Kunstkasteel alleen kinderen van 
hoogopgeleide ouders zoals artsen, advocaten en architecten. Bij verjaardagspartijtjes komen er wat vaker 
kinderen van ouders met een gemiddeld inkomen, maar voor de rest is het opvallend dat alle ouders 
hoogopgeleid zijn en een meer dan gemiddeld inkomen hebben. 
 
Visie en werkwijze 
Scheltens vindt het resultaat van de workshops niet zo belangrijk. "Het gaat mij er niet om iets moois te maken, 
maar om het beste uit de kinderen te halen op creatief gebied." Dit is ook haar doelstelling: het op gang brengen 
van de creativiteit. Het proces van creativiteit, van idee tot uitwerking, is voor haar belangrijker dan de uitkomst, 

                                                           
40 Website Het Kunstkasteel, 21 maart 2012 <www.kunstkasteel.com>. 
41 Hester Scheltens, eigenaar Het Kunstkasteel, interview met auteur, 20 maart 2012. 
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het product. De beheersing van het materiaal is bij haar een ondergeschikt doel, iets wat de kinderen zal helpen 
hun eigen doel te verwezenlijken. 
 
Om de kinderen zo blanco mogelijk het creatieve proces in te laten gaan, maakt Scheltens vanuit deze visie ook 
nooit een voorbeeld van een werkje. "Helemaal nooit. Dat vind ik echt de dood in de creatieve pot." Toch 
begeleidt ze de kinderen wel, voornamelijk door technische aanwijzingen te geven. Niet wat betreft de vorm, 
maar wel hoe iets steviger kan worden. Scheltens: "Ik zeg altijd heel bewust: je kúnt het zo doen. "Ze vindt het 
belangrijk dat de kinderen zelf uitvinden hoe ze werken en ontdekken wat hun 'handschrift' is.  
 
Scheltens vindt het verder ook heel belangrijk dat elk kind mag zijn wie hij of zij is. Het is geen groep, maar het 
zijn stuk voor stuk individuen. Door ze te inspireren, te prikkelen, op creatief gebied een breed aanbod te doen 
van materialen en met de kinderen mee te denken, probeert zij het beste uit de kinderen te halen. Enthousiast: 
"Wil je een optimaal resultaat behalen uit je kind, dan zul je (…) altijd moeten starten op het punt waar hij of zij is. 
(…) De haalbaarheid is een lastig punt, want individualisatie heeft heel vaak te maken met tijd en geld, maar als 
je het hebt over ideaal, dan zeg ik: individualiseer en differentieer!"  
 
Om te onthouden 

◊ Op grond van een vraag een product ontwikkelen. 
◊ Een pedagogische achtergrond is een pre.  
◊ Voor een kleuter moet een werkje in één workshop klaar zijn, zodat hij of zij het mee naar huis kan 

nemen. 
◊ Stel algemene voorwaarden op (bijvoorbeeld met betrekking tot de opgave en betaling). 
◊ Kijk per workshop wat je belangrijk vindt om over te brengen aan de kinderen. 
◊ Individualiseer en differentieer. 
◊ Hester Scheltens zou te zijner tijd graag als externe docent workshops voor het atelier verzorgen.  

 
§3.2 Werk aan de Winkel 
Gretha de Vries is sinds 1993 actief met haar handenarbeidclub Werk aan de Winkel.42 Ook dit initiatief is 
oorspronkelijk gestart vanuit ontevredenheid met steeds dezelfde schoolwerkjes van dezelfde inspiratieloze 
materialen en vanuit een vraag van andere ouders.  
De Vries heeft nu, bijna twintig jaar later, zes groepjes van zes kinderen per week: op maandag een groep, op 
dinsdag een groep, op woensdag drie groepen en op donderdag een groep. De Vries begon thuis met haar 
workshops maar sinds 1999 huurt zij een pandje. Vandaar dat zij op vrijdag en zaterdag geen workshops geeft 
maar eigengemaakte artikelen verkoopt in haar winkeltje annex atelier. 
 
De handenarbeidlessen zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Als de kinderen 12 
worden, stoppen de lessen voor hen. Jongens en meisjes van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de 
groep. De lessen vinden na schooltijd plaats en duren ongeveer anderhalf uur.  
 
De Vries geeft de lessen tien maanden per jaar (behalve juli en augustus). Per les betalen de ouders ongeveer 
€10,-, wat neerkomt op €40,- per maand, €400,- per jaar. "Als het wc-rollen zijn, is het veel te duur. Met deze prijs 
moet je ook gewoon wat aanbieden", zegt de Vries.43 
De ouders schrijven hun kinderen voor onbepaalde tijd in voor de handenarbeidlessen. Werk aan de Winkel 
hanteert een opzegtermijn van een maand. Uit de praktijk blijkt dat de kinderen gemiddeld drie jaar blijven. 
 
Visie en werkwijze 
In tegenstelling tot Het Kunstkasteel werkt De Vries wel met een voorbeeld. Juist omdat bij haar het leren van de 
verschillende technieken en materialen vóór de creatieve uitingen gaan. Het doel van de handenarbeidlessen is 
dan ook de kinderen handiger maken en hen kennis laten maken met allerlei materialen en technieken die zij 
thuis of op school niet leren. Daarnaast merkt De Vries dat de kinderen zo ook ruimtelijk inzicht ontwikkelen en 
analytisch leren denken. Omdat De Vries, voordat zij met Werk aan de Winkel begon, tien jaar als 
fysiotherapeute heeft gewerkt, vindt zij het ook belangrijk dat de kinderen hun fijne motoriek (verder) ontwikkelen. 

                                                           
42 Website Werk aan de Winkel, 24 maart 2012 <www.grethadevries.nl>. 
43 Gretha de Vries, eigenaar Werk aan de Winkel, interview met auteur, 23 maart 2012. 
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Voor De Vries is het product zowel als de te gebruiken technieken heel belangrijk. "Ik houd ze niet bezig zodat ze 
van de straat zijn. Ze leren echt iets en ze moeten hun best doen. Dat is altijd mijn uitgangspunt geweest." 
Daarnaast dienen de producten ook een ander doel. "De makkelijkste reclame is natuurlijk de producten waar ze 
mee thuis komen. Ik heb nooit reclame gemaakt, geen advertentie gezet. Altijd via mond-tot-mondreclame en de 
fysieke producten." 
 
In een week maken alle groepen hetzelfde product. Op deze manier wil De Vries in één jaar zoveel mogelijk 
materialen en technieken de revue laten passeren, zoals hout, textiel, blik, kaarsvet, papier, karton en fietsband 
en zagen, timmeren, naaien, gieten, vouwen, rillen en knippen. "De moeilijkheidsgraad is dan wel zo, dat ik de 
onhandige kinderen wat meer kan helpen en dat de handige kinderen het wat meer zelf kunnen doen."  
Omdat er elke week een ander product gemaakt wordt en zij pas om de vijf jaar een workshop kan herhalen 
omdat sommige kinderen de volle vijf jaar blijven, moet De Vries altijd nieuwe ideeën hebben voor de volgende 
week. Daarnaast moet de winkelvoorraad zo nu en dan ook weer bijgevuld worden. "Het is iets waar ik altijd mee 
bezig ben. Het bepaalt mijn hele leven." Verjaardagspartijtjes doet De Vries dan ook niet meer. 
 
Van huis uit is De Vries een echte doe-het-zelver, zoals ze het zelf noemt. Ze maakt alles zelf en verzint dingen. 
Ze heeft geen pedagogische of kunstzinnige achtergrond. Een lesbevoegdheid of educatieve achtergrond is 
volgens haar ook geen must voor het houden van deze workshops. Toch vindt De Vries niet dat iedereen het dan 
zomaar kan doen. "Als je heel gauw van je stuk bent. Of je bent zelf ongeduldig. Dat kan ook echt niet." 
Daarnaast moet diegene volgens De Vries ervaring hebben met knutselen en weten wat kinderen in verschillende 
leeftijdscategorieën kunnen. Zodoende kan die persoon de lessen zo aanbieden dat zij aantrekkelijk en uitdagend 
voor de oudere kinderen en niet te moeilijk voor de jongere kinderen zijn. 
 
Om te onthouden 

◊ Gestructureerde lessen. 
◊ Enkel tekenen of tekentechnieken is saai voor kinderen. 
◊ Afwisseling in technieken, materialen, producten. Dat maakt het leuk voor kinderen. 
◊ Begin klein, bouw niet te snel op en denk niet te snel dat het lukt.  
◊ Veel geduld hebben in het opzetten en het uitvoeren. 
◊ Veel hangt van de inhoud af. Die moet echt een meerwaarde hebben. 
◊ Ga voor vaste groepen. 
◊ Zorg voor continuïteit in de activiteiten. 
◊ Gretha de Vries wil te zijner tijd wel als externe docent workshops voor het atelier verzorgen, maar zij 

weet niet zeker of haar workshops aansluiten bij het museum. 
 
§3.3 Kunst & Vliegwerk Teylers Museum 
Sinds vijftien jaar organiseert Teylers Museum workshops op woensdagmiddag, Kunst & Vliegwerk44 genaamd. 
De meeste workshops zijn voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar en sommige zijn voor kinderen in de 
leeftijd van 8 tot 12 jaar. Dit heeft te maken met de moeilijkheidsgraad van de workshop. De workshop duurt 
ongeveer twee uur, van 14.00 tot 16.00 uur. De kinderen schrijven zich per workshop in. Dit omdat het ene kind 
geïnteresseerd is in stoombootjes en perpetuum mobiles en het andere kind meer heeft met fossielen. Zo kan 
iedereen kiezen wat hij of zij het leukst vindt. 
Naast de workshops op woensdag organiseert Teylers Museum ook extra vakantieactiviteiten en speciale 
verjaardagspartijtjes. 
 
Per seizoen (voorjaar/najaar) worden er ongeveer 15 workshops gehouden. Elk seizoen komen er 4 tot 5 nieuwe 
workshops bij. De rest zijn herhalingen van ongeveer anderhalf jaar geleden. Volgens Fieke Kroon, educatief 
medewerkster van Teylers Museum, is dit wel een risico.45 De kinderen die de workshops al een keer gedaan 
hebben, komen meestal niet nog een keer. 
De kinderen geven zich per workshop op en betalen €7,50 per keer. Dit dekt de kosten niet. Teylers Museum zou 
graag zien dat het niet verliesgevend is, maar helaas is dit wel het geval. "Het museum legt erop toe, maar vindt 
de educatieve waarde van de workshops belangrijk genoeg om daar geld in te stoppen", aldus Kroon. 

                                                           
44 Website Teylers Museum, 5 april 2012 <www.teylersmuseum.eu/index.php?item=86&lang=nl>. 
45 Fieke Kroon, medewerker Educatie Teylers Museum, interview met auteur, 4 april 2012. 
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Er wordt twee keer per jaar (één per seizoen) een folder gemaakt met daarin alle workshops. Deze folder wordt 
naar scholen in Haarlem en omgeving en naar de krant gestuurd. Daarnaast vermeldt het museum de workshops 
op Twitter, de eigen website, op www.wegmetdekids.nl en andere site en nodigen zij zo nu en dan de pers uit. 
Toch heeft Kroon een bepaalde tendens bemerkt de afgelopen jaren. Tijdens de vakantieactiviteiten is het heel 
druk, maar er komen steeds minder kinderen naar de workshops op woensdag. De vakantieactiviteiten werken 
goed om nieuwe kinderen te werven, maar er is veel concurrentie en kinderen hebben het tegenwoordig erg druk 
met allerlei afspraken. 
 
Visie en werkwijze 
Met de workshops wil Teylers Museum "…kinderen plezier laten beleven aan het museum, de collectie op een 
laagdrempelige manier aan hen presenteren, hen de apparaten laten begrijpen door ze zelf te maken en 
'ambassadeurs voor de toekomst' te kweken", aldus Kroon. Het gaat het museum er niet om dat de kinderen per 
se iets moeten leren. Zij willen "…de kinderen enthousiasmeren, motiveren en nieuwsgierig maken naar 
wetenschap, hen laten genieten van de schoonheid van kunst en de bijzonderheid van het gebouw laten ervaren. 
Door hen handvatten te bieden leren ze spelenderwijs iets over (de inhoud van) het museum." 
 
De groepen, van maximaal twintig kinderen, worden begeleid door een vaste museumdocente en een vrijwilliger. 
De vrijwilligers zijn niet gediplomeerd maar de museumdocente heeft de Kunstacademie gedaan en heeft 
ervaring als docent Beeldende Kunst. "Uiteindelijk vind ik de 'kunstzinnige' achtergrond het handigst vanwege het 
uitdenken en uitwerken van de workshops", zegt Kroon, "maar de begeleider moet natuurlijk wel kunnen omgaan 
met kinderen."46 
 
Alle workshops zijn gerelateerd aan de collectie van Teylers Museum. Voorafgaand aan de workshop wordt er 
een korte rondleiding over de tentoonstelling gegeven door een conservator of andere deskundige. In het atelier 
zelf gaan de kinderen met de museumdocent en vrijwilliger aan de slag met de opdracht. Alle kinderen maken 
hetzelfde product met dezelfde materialen naar een voorbeeld van de museumdocent. Elke workshop gaat 
specifiek in op een apparaat uit de collectie van het museum. Met deze werkvorm leren de kinderen het object 
(beter) te begrijpen. "Wij vinden dat op deze manier onze Kunst & Vliegwerkworkshops specifiek 'des Teylers' 
zijn. Anders kan je ze ook wel in een creatief buurtcentrum doen", vindt Kroon. 
 
Om te onthouden 

◊ Veel kastruimte.  
◊ Een lift. 
◊ Vaste museumdocent. 
◊ Laat de workshops aansluiten bij de eigen collectie en maak zo iets unieks. 

 
§3.4 Junior Club Groninger Museum 
Het Groninger Museum heeft drie jaar geleden de Junior Club47 opgericht. Deze club organiseert activiteiten en 
workshops voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. De activiteiten van de Junior Club bieden de kinderen de 
mogelijkheid te kijken én te doen. De activiteiten zijn altijd vernieuwend en spectaculair. 
 
Per jaar worden er rond de vijf activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten vinden plaats op wisselende dagen; 
soms op zondagmiddag, maar ook op zaterdag, woensdagmiddag en zelfs vrijdagavond. De leeftijdsgrens van 7 
jaar is bewust gekozen. Bij de Junior Club draait het allemaal om 'hipheid', Very Important People en exclusiviteit. 
Deze betovering is moeilijker bij jongere kinderen. Zij hebben dit niet door en willen vaak niet van hun ouders 
gescheiden worden. 
 
Kinderen kunnen voor maximaal vijf jaar lid worden van de Junior Club; als zij dertien jaar worden, loopt het 
lidmaatschap af. De kosten voor het lidmaatschap bedragen tegenwoordig €20, -. De leden van de Junior Club 
blijven vaak jaren hangen. Per jaar haken ongeveer 1 á 2 kinderen af. 
Met de lage lidmaatschapskosten probeert het Groninger Museum de drempel zo laag mogelijk te houden voor 
kinderen uit de financieel minder draagkrachtige laag van de samenleving. Daarnaast was dit ook één van de 

                                                           
46 Fieke Kroon, medewerker Educatie Teylers Museum, e-mailinterview met auteur, 26 maart 2012. 
47 Website Groninger Museum, 13 april 2012 <www.groningermuseum.nl/juniorclub> en <http://juniorclub.groningermuseum.nl/>. 
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voorwaarden voor de startsubsidie van het VSBfonds voor de Junior Club. Helaas blijkt het in de praktijk heel 
moeilijk om deze groep naar het museum te krijgen, aldus Annet Cupedo en Inge van der Veen, ClubMasters van 
de Junior Club.48 "De meeste clubkinderen hebben toch hoogopgeleide ouders." 
 
Inge en Annet zijn, zoals gezegd, de ClubMasters. Zij hebben hier samen acht uur voor. Hiernaast wordt er 
gebruik gemaakt van een vaste poule van museumdocenten, bestaande uit acht tot tien personen die op 
oproepbasis werken. Deze hebben allemaal een pedagogische achtergrond, zijn BIK49 geweest of zijn 
kunstenaars. Zij weten de weg in het museum en de verschillende tentoonstellingen en hebben collectiekennis. 
Het is een voorwaarde voor museumdocenten dat zij een gerichte vooropleiding hebben. Zij moeten de 
vertaalslag naar de kinderen kunnen maken, aldus Inge en Annet. "Daar zit ook de kwaliteit in die je wilt." 
 
De Junior Club bedruipt zichzelf niet; het Groninger Museum legt er zelfs op toe. Als het museum wil dat de club 
zichzelf bedruipt, zou het concessies moeten doen in kwaliteit, met vrijwilligers moeten gaan werken en het 
lidmaatschapsgeld verhogen. Hiermee zou het één van zijn doelstellingen niet kunnen naleven: proberen de 
financieel minder draagkrachtige bezoeker binnen te halen. 
 
Visie en werkwijze 
Het Groninger Museum wil kinderen zo jong mogelijk bij het museum betrekken zodat de drempel ook op latere 
leeftijd zo laag mogelijk blijft. Het museum wil kinderen enthousiast maken voor musea in het algemeen en het 
Groninger Museum in het bijzonder. De activiteiten van de Junior Club sluiten hier naadloos op aan. 
 
De activiteiten zijn divers. De kinderen krijgen een uitnodiging voor de opening van de grote wintertentoonstelling 
van het Groninger Museum en mogen een introducé meenemen. "Dit alleen al is voor de ouders een motivatie 
om hun kinderen voor de Junior Club op te geven", vertellen Inge en Annet. "De ouders gaan graag mee!" 
Ook worden de kinderen meegenomen naar bijvoorbeeld het atelier van de grafisch ontwerper van het museum, 
krijgen zij rondleidingen door kunstenaars, wordt er jaarlijks een ontwerpwedstrijd gehouden en is er een 'Kunst 
en Kitsch' georganiseerd. 
 
Soms wordt er een activiteit georganiseerd die zich meer in het zicht van de bezoekers afspeelt, zoals een 
knutseltafel in een hoek van een tentoonstelling tijdens een opening. De kinderen dragen allemaal een sticker, 
zodat duidelijk is dat zij bij een speciale groep horen. Het Groninger Museum gaat steeds meer het voordeel zien 
van kinderen op een opening. De bezoekers reageren er positief op en het levert leuke fotomomenten op die 
eerder in de krant worden geplaatst dan andere foto's. Dit vergroot de zichtbaarheid en het bereik van het 
museum. 
  
Inge en Annet hebben de Junior Club opgezet en houden zelf de administratie en het inhoudelijke werk van de 
club bij. Op deze manier houden zij overzicht, hebben zij alles zelf in de hand en weten ze overal van. Dat maakt 
hen ook de ClubMasters en het aanspreekpunt van de Junior Club. 
Toch zijn er ook op andere afdelingen mensen die helpen de club draaiende te houden met PR, Marketing, 
mailings en webhosting. Het museum is actief op Facebook en Twitter, de Junior Club stuurt mailings en 
nieuwsbrieven naar scholen en leden en verspreidt bij diverse gelegenheden folders. Daarnaast heeft de Junior 
Club een eigen website. Het up-to-date houden van deze website kost helaas veel tijd en werk en daarom geld. 
 
Om te onthouden 

◊ Uit een enquête, gehouden door de Junior Club, blijkt dat ouders het fijn vinden dat de activiteiten niet 
frequent zijn. 

◊ Je bereikt de kinderen vaak via de ouders. 
◊ Houd rekening met het spanningsveld dat ouders het leuk vinden om mee te gaan naar een opening en 

de kunstenaar in levende lijve te zien en de kinderen die het liefst naar het atelier gaan om iets te 
knutselen. 

◊ Laat de activiteiten aansluiten en overvloeien in de missie van het museum en de club zelf, zodat het 
één geheel vormt. 

                                                           
48 Annet Cupedo, Inge van der Veen, ClubMasters Junior Club Groninger Museum, interview met auteur, 13 april 2012. 
49 Beroepskunstenaar In de Klas. Lees meer hierover in paragraaf 3.7Extern aanbod. 
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◊ Probeer een goede balans te vinden tussen een zakelijke en toch persoonlijke benadering van de 
kinderen en hun ouders.  

◊ Variatie in de activiteiten is heel belangrijk. 
◊ Er gaat meer tijd zitten in de administratieve rompslomp dan je aanvankelijk denkt. 
◊ Betrek het overige personeel van het museum bij de club. 
◊ Exclusiviteit, VIP, spectaculair, achter de schermen, vernieuwing, speciale behandeling: je moet als 

club/atelier onderscheid maken door een uniek programma aan te bieden. 
 
§3.5 Elders 
Natuurlijk zijn er nog veel meer initiatieven in Nederland en het buitenland te vinden, van zowel musea als andere 
(culturele) instellingen, die kinderen en kunst, cultuur en geschiedenis dichter bij elkaar brengen. Er zijn 
voorbeelden te over en daarom hieronder een selectie van uiteenlopende organisaties met divers aanbod die 
ieder op hun eigen wijze als voorbeeld of inspiratie voor het RMO kunnen dienen. 
 
Artis Ateliers 
Het idee van directeur Weijland is ontleent aan Artis Ateliers in Amsterdam.50 De dierentuin heeft verschillende 
cursussen voor kinderen (van 6 tot 14 jaar), jongeren (14 tot 25 jaar) en volwassenen: tekenen, boetseren, 
beeldhouwtechnieken en schilderen. De cursussen tekenen voor kinderen zijn vanaf 6 jaar en de cursussen 
boetseren voor kinderen vanaf 8 jaar. De cursussen voor jongeren zijn verdeeld in twee groepen: één groep van 
14 tot 18 jaar en een groep van 15 tot 25 jaar. 
 
De cursussen van Artis Ateliers duren anderhalf tot tweeënhalf uur, worden één keer per week aangeboden 
verspreid over een half jaar (in het voorjaar en najaar) en bestaan uit vijftien lessen voor kinderen en jongeren en 
twaalf lessen voor volwassenen. De continuïteit is noodzakelijk voor de evenwichtige opbouw van de lessen. De 
cursussen voor de kinderen kosten per les gemiddeld €12,25 en vinden plaats op woensdagmiddag, 
zaterdagochtend, zaterdagmiddag, zondagochtend en in vakanties. 
Naast de reguliere cursussen biedt Artis Ateliers ook cursussen aan voor groepen kinderen (bijv. scholen) of 
volwassenen (bijv. bedrijven). 
 
De doelstelling van Artis Ateliers is 'Artis Natura Magistra: de natuur is de leermeesteres van de kunst.' Artis 
Ateliers moedigt cursisten aan een eigen beeldende uiting, een eigen handschrift te zoeken en zo zijn of haar 
vermogen tot creativiteit te ontdekken en ermee vertrouwd te raken. Daarnaast leren cursisten om te gaan met 
allerlei materialen. Ten diepste gaat het Artis Ateliers om het echt leren kijken: "Het gaat om echt leren kijken, iets 
wat ten grondslag ligt aan iedere vorm van beeldend werken. Door het echte kijken leren cursisten de natuur en 
de dieren beter te doorgronden en te respecteren."51 
De workshops voor jongeren zijn daarnaast ook bedoeld als voorbereiding op een kunstopleiding, als het creatief 
bezig zijn meer is geworden dan een hobby. 
 
Alle docenten hebben een kunstopleiding, de kunstacademie of een lerarenopleiding gevolgd. Velen hebben zelf 
een atelier of geven ook elders les. Het team bestaat momenteel uit dertien docenten. 
 
Ieder half jaar wordt er in de dierentuin een expositie gehouden waarvoor elke cursist één eigen werk mag 
uitzoeken. Dit is de bekroning op de cursus. De cursisten, familie en bezoekers van de dierentuin kunnen de 
werken komen bekijken. 
 
Hermitage voor Kinderen 
Hermitage Amsterdam biedt een uniek concept aan voor kinderen: Hermitage voor Kinderen.52 Zij komen voor het 
eerst in contact met de Hermitage voor Kinderen als zij in groep 4, 5 of 6 in schoolverband een bezoek brengen 
aan de Hermitage School. Van hieruit wordt door de museumdocent bekeken of er bijzondere talenten in de klas 
zitten. Deze worden vervolgens, via de ouders, uitgenodigd om hun talent verder te ontwikkelen in het Hermitage 
Atelier. Wanneer de kinderen 11 á 12 jaar oud zijn, stoppen zij met Hermitage Atelier en kunnen de kinderen hun 

                                                           
50 Website Artis Ateliers, 7 mei 2012 <www.artisateliers.nl/site/>. 
51 Website Artis Ateliers, 7 mei 2012 <http://www.artisateliers.nl/site/over-ons/doelstelling/>. 
52 Website Hermitage Amsterdam, 7 mei 2012 <www.hermitage.nl/nl/hvk/>. 
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ontwikkeling vervolgen aan de Hermitage Academie. Hier krijgen zij, naast de creatieve ontwikkeling, ook 
kunstgeschiedenis aangeboden en bezoeken zij andere kunstinstellingen. 
 
De Hermitage School is exclusief voor alle basisscholen in Amsterdam en gratis te boeken. Het Hermitage Atelier 
wordt op woensdagmiddag en in het weekend gegeven en bestaat uit drie blokken van ieder vijf lessen. De 
Hermitage Academie bestaat uit drie jaar lang twaalf lessen per jaar. Alle lessen worden gegeven door 
professionele docenten en/of beeldend kunstenaars. 
 
De Hermitage voor Kinderen is ontstaan naar voorbeeld van het uitgebreide educatieve programma van het 
Staatsmuseum de Hermitage in St.-Petersburg. De gedachte 'kunst en cultuur zijn belangrijk in de opvoeding van 
kinderen' ligt hieraan ten grondslag. Daarnaast draait alles om social inclusion: ieder kind heeft recht op de 
ontdekking van zijn of haar eigen talent. Om dit te bewerkstelligen, werkt de Hermitage nauw samen met diverse 
stadsdelen in Amsterdam. Zo komen kinderen met allerlei achtergronden en die niet automatisch in contact 
komen met beeldende kunst, musea en creativiteit, toch op bezoek in Hermitage Amsterdam. 
 
De Hermitage voor Kinderen bestaat sinds 2009 en is tot stand gekomen door een donatie van 2 miljoen euro 
van het VSBfonds en een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuur Fonds voor de aanschaf van het educatieve 
materiaal voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
 
Naast deze opleiding heeft Hermitage Amsterdam ook Hermitage voor Familie, met familieateliers en 
kinderateliers, vanaf 6 jaar. De ateliers duren ongeveer tweeënhalf uur en kosten €8,- per atelier. Bij de 
familieateliers is iedereen welkom, bij de kinderateliers zijn de ouders niet aanwezig. Elk atelier wordt begeleid 
door een beeldend kunstenaar. 
 
Archeon  
In Alphen aan den Rijn, naast Leiden, ligt Archeon.53 Een belevingspark over drie periodes uit de Nederlandse 
geschiedenis: prehistorie, Romeinse tijd en de middeleeuwen. Hutten, poorten, boerderijen en herbergen zijn 
gereconstrueerd aan de hand van archeologische vondsten.  
 
In het park lopen Archeotolken rond die de bezoekers vertellen over het wonen, werken en leven van mensen uit 
onze vaderlandse geschiedenis. De ridders, Romeinse soldaten en gladiatorengevechten laten deze 
geschiedenis op bijzondere wijze herleven. 
 
Sinds augustus 2011 is vóór het Archeon het Archeologiehuis Zuid-Holland gevestigd. Hier tonen archeologische 
schatten uit Zuid-Holland een overzicht van de prehistorie, de Romeinse periode en de middeleeuwen tot aan de 
18e eeuw. Door middel van maquettes, levensgrote reconstructies, voeltafels, onderzoektafels, opdrachten en 
films leren de bezoekers alles over de 600 vondsten die te zien zijn en over de geschiedenis van Zuid-Holland. 
 
Villa Zebra 
Stichting Kinderkunsthal Villa Zebra54 luidt de officiële naam. Dit kunstlaboratorium maakt vernieuwende 
tentoonstellingen en workshops met beeldende kunst voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar. Aan de 
hand van vragen en opdrachten bekijken de kinderen de kunstwerken in de tentoonstelling. 
Iedere woensdag, zaterdag en zondag biedt Villa Zebra workshops aan. In schoolvakanties zijn er zelfs dagelijks 
workshops te volgen. Naast de tentoonstellingen en workshops is Villa Zebra soms ook aanwezig tijdens festivals 
of evenementen en organiseren zij ook veel projecten in de Rotterdamse wijken. 
 
Villa Zebra heeft geen collectie en kan daarom geen museum worden genoemd. "Het mooie van het woord 
'laboratorium' is dat het heel erg aansluit bij wie we zijn", zegt Fred Wartna in 2011 in een interview van 
Cultuurnetwerk_nl.55 "(…)We laten de kinderen op onderzoek uitgaan en wij onderzoeken weer wat ze doen en 
wat hen boeit." Bij Villa Zebra gaat het altijd over drie dingen: jezelf, de ander en de wereld. Een bezoek aan het 
kunstlaboratorium is een actieve en creatieve ervaring en biedt een mix van ervaren en reflecteren. Kernwoord: 

                                                           
53 Website Archeon, 7 mei 2012 <www.archeon.nl/index.php>. 
54 Website Villa Zebra, 9 mei 2012 <http://www.villazebra.nl/infosite/>. 
55 Interview Fred Wartna, Website Cultuurnetwerk_nl, 9 mei 2012 <http://www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/erfgoededucatie/villazebra.html>. 
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nieuwsgierigheid. "Verbeelding, verwondering en creativiteit zien wij als metaforen voor nieuwsgierigheid", zegt 
Wartna in het interview. 
  
In de visie van Villa Zebra staan de kinderen centraal. "Zij vormen ons uitgangspunt, niet de collectie of de kunst", 
zegt Wartna. "We vinden kunst wel een heel goed middel om kinderen (andere en meer) betekenissen te laten 
ontdekken over zichzelf, de ander en de wereld." Het motto van Villa Zebra omschrijft Wartna dan ook als: 'Villa 
Zebra, kunstlaboratorium voor kinderen, waar ontdekken ook een kunst wordt. Het ontdekken van de kunst, de 
kunst van het ontdekken.'56 
 
Historisches Museum Der Pfalz Speyer 
Het Historisches Museum Der Pfalz Speyer57 in Speyer, Duitsland,  presenteert in haar tentoonstellingen de 
geschiedenis van de regio vanaf de prehistorie tot aan de Romeinse tijd en vervolgens door naar de moderne tijd. 
Naast deze drie permanente tentoonstellingen, zijn de andere twee tentoonstellingen Schatten van de Kathedraal 
en het Wijnmuseum. 
 
Meer dan 300.000 bezoekers komen ieder jaar naar het museum. Dit maakt het museum tot het best bezochte 
museum van de deelstaat Rijnland-Palts en tot één van de meest bezochte musea in heel Duitsland. Dit heeft 
mede te maken met de evenementen die het museum naast haar tentoonstellingen aanbiedt, zoals 
rockconcerten, toernooien en gekostumeerde partijen. 
 
Sinds 1999 is het eerste kinder- en jeugdmuseum van de Duitse deelstaat in het Historisches Museum gevestigd, 
het Jungen Museum Speyer (Jumus). Zij bieden tentoonstellingen aan die geschikt zijn voor kinderen in de 
leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Met workshops bij deze en bij de permanente tentoonstellingen reizen de 
kinderen door de tijd en leren alles over het leven in vroeger tijden. Hoe er bijvoorbeeld gereedschappen en 
juwelen werden gemaakt in de IJstijd en hoe men in de Romeinse tijd leefde. Het museum schrijft op haar 
website over de tentoonstellingen in het Jungen Museum Speyer: "…wurden mit großer Begeisterung nicht nur 
von jongen Museumbesuchern wahrgenommen." Oftewel: deze worden met groot enthousiasme ontvangen, en 
niet alleen door de jonge bezoekers van het museum. 
 
Gallo-Romeins Museum Tongeren 
Het Gallo-Romeins Museum58 in Tongeren (België) leert de bezoeker over het verre verleden: Neanderthalers, de 
eerste homo sapiens, Kelten, Eburonen, Romeinen en Germanen. Van 500.000 jaar geleden tot in de vroege 
middeleeuwen. Het museum heeft een gevarieerde collectie van ongeveer 170.000 objecten, waarvan er 2300 in 
de permanente tentoonstelling zijn te zien. Er worden onder andere vuurstenen werktuigen, aardewerk potten, 
bronzen zwaarden, urnen, gouden munten, architectuurfragmenten en juwelen gepresenteerd. 
 
Voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 14 jaar is het Jongeren-Actie-Team (JAT) opgericht. Deze club 
organiseert activiteiten rondom erfgoed, geschiedenis en archeologie. De kinderen nemen een uniek kijkje achter 
de schermen van het museum, volgen creatieve workshops, leren hoe ze een rondleiding moeten geven en gaan 
soms met elkaar op excursie naar andere musea, tentoonstellingen of archeologische opgravingen. 
Daarnaast organiseert het museum in samenwerking met de gemeente Tongeren in de langere schoolvakanties 
minikampen waarbij cultuur en sport gecombineerd wordt. Het museum biedt zodoende een combinatie van 
kunstzinnige, culturele en sportieve activiteiten aan. 
 
Campaign for Drawing 
Vroeger leerde men veel door middel van natekenen. De anatomie van de mens werd bestudeerd door 
beeldhouwwerken na te tekenen. Driedimensionaal tekenen begreep men beter door zich in architectuur te 
verdiepen. Voor het leren van de verhouding van kleuren tot elkaar ging men de natuur in. Tekenen is 
ontspannend en iedereen kan tekenen. Campaign for Drawing59 is een onafhankelijke liefdadigheidsinstelling uit 
Groot-Brittannië die in 2000 is opgericht om tekenen weer onder de aandacht van de mensen te brengen. 
'Campaign for Drawing works to raise the profile of drawing and promotes it as a tool for thought, creativity, social 

                                                           
56 Wartna, directeur Villa Zebra, 27 maart 2012. 
57 Website Historisches Museum Der Pfalz Speyer, 28 mei 2012 <http://www.museum.speyer.de/>. 
58 Website Gallo-Romeins Museum, 10 mei 2012 <http://www.galloromeinsmuseum.be/>. 
59 Website Campaign for Drawing, 10 mei 2012 <http://www.campaignfordrawing.org/home/index.aspx>. 
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and cultural engagement'. Campaign for Drawing is opgericht door de Guild of St. George, in 1871 opgericht door 
John Ruskins om zijn overtuiging te delen, dat tekenen een sleutel tot inzicht en kennis is. Het werk van de 
instelling is af '…when the words 'I can't draw' are dropped from our vocabulary.' Campaign for Drawing is 
ondertussen uitgegroeid tot een internationaal succes. 
 
Elk jaar organiseert Campaign for Drawing The Big Draw. Dit is een 'national celebration of drawing'. In 2000 
begonnen met één dag, inmiddels is het uitgegroeid tot een jaarlijks tekenfestival van een maand, de maand 
oktober. De kick-off vindt dit jaar (2012) plaats in het Victoria and Albert Museum in Londen. Honderden musea, 
galeries, erfgoedinstellingen, scholen, bibliotheken en andere instellingen organiseren evenementen met tekenen 
als thema. Zoveel mogelijk tekenen, met zoveel mogelijk mensen, op zoveel mogelijk manieren, op zoveel 
mogelijk plaatsen. 
 
Zoals Huygens al in hoofdstuk 2 Het Rijksmuseum van Oudheden en het kinderatelier zegt, is tekenen een heel 
fijn instrument om tot kunst te komen. The Big Draw zou een jaarlijkse activiteit van het kinderatelier kunnen 
worden, van één dag of een week. Eventueel in samenwerking met andere Leidse musea, zoals Museum 
Volkenkunde (bijv. tekenen in Afrika), Museum Boerhaave (technisch tekenen) en het Sieboldhuis (Japanse 
tekenkunst). Dit zal de binding met bezoekers vergroten en de musea steviger in de (Leidse) samenleving zetten. 
Daarnaast stimuleert het met elkaar tekenen de positieve beleving en het saamhorigheidsgevoel van de 
bezoekers  
 
§3.6 Aanbod in Leiden 
Naast Het Kunstkasteel in Oegstgeest en Werk aan de Winkel in Leiden, is er nog meer gelijkend aanbod in 
Leiden. Natuurlijk is er het overige culturele aanbod bij de andere musea, zoals Museum Volkenkunde, Museum 
De Lakenhal, Museum Boerhaave, Sieboldhuis, Naturalis en ook Corpus en Hortus Botanicus. Als het specifiek 
over kunstzinnig aanbod gaat, zijn er verschillende instellingen in Leiden die dit aanbieden. Onder andere BplusC 
(Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur: bibliotheekdiensten, cultuureducatie, evenementen en 
cursussen)60, CREA Leiden (creatieve workshops voor volwassenen en kinderen)61, De Vrijstaat (een kunstlocatie 
met exposities en workshopprogramma's)62, Kunstcentrum Haagweg 4 (kunstcentrum met workshops en 
cursussen met diverse thema's en technieken)63 en RAP (platform met onder andere (kinder)workshops over 
architectuur in de ruimste zin van het woord).64 
 
Er is dus veel ander creatief aanbod in Leiden, zowel via instellingen als van particulieren. Er is een duidelijke 
markt aanwezig en de vraag is of het RMO met hetzelfde kunstzinnige aanbod op deze markt moet komen of 
moet proberen een gat in de markt aan te boren door een uniek aanbod te creëren. 
 
§3.7 Extern aanbod  
Zoals te lezen in hoofdstuk 2.1 Visie op het kinderatelier wil het RMO gebruik maken van externe kunstenaars en 
gekwalificeerde docenten om workshops in het kinderatelier te geven. Bik is dan een hele goede mogelijkheid. 
Bik staat voor Beroepskunstenaar in de Klas.65 Bik-kunstenaars zijn van beroep bijvoorbeeld schrijver, schilder of 
beeldend kunstenaar en hebben een eenjarige posthbo-opleiding gevolgd om op scholen met kinderen te 
werken. Oud-medewerker van het RMO Henriette Bannink is zo'n Bik'er. In 2004 is zij afgestudeerd als illustrator. 
Zij staat met vijf projecten op de website van Bik ingeschreven. Haar missie: Mijn interesse gaat uit naar dingen 
die je normaal niet ziet, zoals de binnenkant van je lichaam of alles wat zich onder de aarde bevindt. (...) Ik 
probeer ook de kinderen te stimuleren om hun fascinaties te ontdekken, om zo iets eigens te maken, iets wat 
alleen zijzelf zouden maken en niemand anders. Ik laat ze werken met materialen waarmee ze anders misschien 
nooit in aanraking zouden komen.66 Via Bik kan gebruik worden gemaakt van echte kunstenaars die allemaal een 
lesbevoegdheid hebben en verschillende disciplines beheersen. Een Bik'er past zodoende in de wens van het 
RMO wat betreft visie van de workshopleider en diversiteit in het aanbod van het atelier. 
 

                                                           
60 Website BplusC, 24 mei 2012 <www.bplusc.nl/home>. 
61 Website CREA Leiden, 24 mei 2012 <www.crea-leiden.nl/>. 
62 Website De Vrijstaat, 24 mei 2012 <www.devrijstaat.nl/home/devrijstaat>. 
63 Website Kunstcentrum Haagweg 4, 24 mei 2012 <www.kunstcentrumhaagweg4.nl/>. 
64 Website RAP, 24 mei 2012 <www.rapsite.nl/index.php>. 
65 Website Bik, 3 april 2012 <www.kunstenaarsindeklas.nl/>. 
66 Website Bik, 3 april 2012 <www.kunstenaarsindeklas.nl/kunstenaars/hbannink.aspx>. 
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Naast Bik zijn er nog vele andere instellingen interessant, zoals One Day Artist. Deze organisatie wil jongeren en 
ouderen voor één dag artiest laten zijn en laten beleven hoe het is om als een kunstenaar of vormgever te 
denken en te werken. Dit doen zij door middel van korte en krachtige workshops op locatie met vakspecifieke 
kennis en vaardigheden.67 
Of Kleinkunstig, aanbieder van onder andere workshops in de categorie beeldende kunst waarmee zij kinderen, 
jongeren en volwassen willen uitdagen hun creativiteit en talenten te ontdekken en gebruiken. De workshops 
worden gegeven door vakmensen en het aanbod wordt continu vernieuwd.68 
Ook Hester Scheltens (Het Kunstkasteel) en Gretha de Vries (Werk aan de Winkel) zijn mogelijkheden. Zij 
hebben, net als Bannink, aangegeven workshops te willen verzorgen in het atelier. 
 
Er zijn, naast bovengenoemde, natuurlijk nog anderen en dus genoeg mogelijkheden voor het RMO om bij aan te 
sluiten. Door samenwerking aan te gaan, kan er een kwalitatief aanbod in kunstzinnige workshops aangeboden 
worden. Wel is het aan te raden om in overleg workshops aan te bieden waar de collecties van het museum 
nauw bij worden betrokken. Op deze manier kan het museum een unieke touch aan het aanbod toevoegen. 
 
 §3.8 Tot slot 
Met al deze bestaande initiatieven in Nederland, is het opzetten van een kinderatelier op zich niet innovatief te 
noemen. De vraag is, of het echt belangrijk is om innovatief te zijn. Is het niet belangrijker dat het RMO een 
atelier opzet dat bij het museum zelf past, aansluit bij de identiteit en zodoende een verlengstuk van het museum 
wordt? Het moet goed zijn, kwaliteit leveren en in de behoefte van de doelgroep voorzien door activiteiten aan te 
bieden die bezoekers elders niet kunnen volgen. Dat maakt het tot een uniek kinderatelier. 
 
Volgens Wartna moet bij het uitwerken van het idee voor het kinderatelier eerst nagedacht worden over de 
waaromvraag. "De waaromvraag lijkt me de belangrijkste vraag. Wat zou het doel moeten of kunnen zijn? En dan 
weer terugredenerend: bereik je dat doel met een atelier? (…) Als decoratie lijkt een kinderatelier me niets. Als 
integraal onderdeel, als kern, als centraal middelpunt van alle activiteiten, kan het een goed hands-on en actief 
medium zijn." Verder schrijft hij: "Mijns inziens zouden eerst veel meer vragen gesteld moeten worden en 
uiteraard beantwoord. (…) Een paar sessies met workshops, brainstorms, discussiemiddagen lijkt me een betere 
weg, tenminste als het RMO zo'n atelier serieus overweegt."69 
 
Er zijn genoeg voorbeelden in binnen- en buitenland die als voorbeeld voor het kinderatelier bij het RMO kunnen 
dienen. Kijkend naar overige aanbieders in Leiden, is het de vraag of een kinderatelier met kunstzinnige 
workshops standhoudt op een markt waar al zoveel gelijkend aanbod is. 

  

                                                           
67 Website One Day Artist, 26 mei 2012 <http://onedayartist.com/>. 
68 Website Kleinkunstig, 26 mei 2012 <http://www.kleinkunstig.nl/over>. 
69 Wartna, directeur Villa Zebra, 27 maart 2012. 
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4. Interesse van de beoogde doelgroep 
 
Dit vierde hoofdstuk behandelt de beoogde doelgroep van het kinderatelier. Paragrafen 4.1 en 4.2 gaan in op de 
afgenomen enquêtes. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op één van de deelvragen van niveau 3, namelijk: 
 

o Welke doelgroep heeft het Rijksmuseum van Oudheden op het oog voor het kinderatelier en bestaat er 
bij hen behoefte aan een kinderatelier?  

 
In hoofdstuk 1.1 Missie, doelstellingen en doelgroep is te lezen op welke doelgroepen het RMO zich richt. De 
doelgroep voor het kinderatelier zou kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar moeten worden. Villa Zebra 
werkt succesvol met kinderen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Maar voor de workshops van het kinderatelier zou 
deze leeftijd te jong zijn. Kinderen jonger dan 6 jaar hebben een korte concentratieboog. Zij zouden het beoogde 
niveau van de workshops niet kunnen volgen. Kinderen van 6 tot 12 jaar hebben een sterkere 
lichaamsbeheersing waardoor de grove motoriek zich ontwikkelt en de fijne motoriek beter wordt. Terwijl jongere 
kinderen nog liever bij papa en mama blijven, wordt voor de 6 tot 12jarigen de omgang met leeftijdsgenootjes 
steeds belangrijker.70 Voor de kinderen die 12, 13 jaar zijn en naar de middelbare school gaan, verandert er veel. 
De dagen worden langer, er moet huiswerk gemaakt worden en de interesse in musea verdwijnt, als deze niet op 
jonge leeftijd is aangewakkerd. Al deze argumenten maken kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar een mooie 
doelgroep voor de activiteiten van het kinderatelier.  
 
Marketing gaat uit van het principe dat een leverancier zich op de hoogte stelt van de behoeften van de 
consumenten en dan producten maakt en verkoopt, die de bedoeling hebben om deze behoeften te bevredigen.71 

Omdat het idee van Weijland om een kinderatelier op te zetten, niet is ontstaan vanuit een vraag van het publiek, 
moest er worden getoetst of er bij het publiek behoefte is aan een kinderatelier met creatieve workshops. 
Zodoende zijn er twee enquêtes gemaakt die zijn voorgelegd aan de jonge en de volwassen bezoekers van het 
RMO. Deze enquêtes vormen een oriënterend kwantitatief vooronderzoek. Er moet uit blijken of er in eerste 
instantie interesse is bij de doelgroep voor een kinderatelier en welke vorm en invulling van het atelier zij het 
liefste zouden zien. Daarom is er gekozen voor enquêtes met een minimum aan vragen om de eerste indruk te 
peilen en het terrein af te bakenen. In een vervolgonderzoek kunnen er diepte-interviews worden afgenomen om 
de uitgebreide mening van het publiek te vragen. 
 
Er zijn bij twee groepen bezoekers enquêtes afgenomen: kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar en 
(groot)ouders met (klein)kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Ondanks dat de mening van de kinderen 
zeer wordt gewaardeerd, is deze niet geheel steekhoudend. Daarom zijn er 55 kinderenquêtes afgenomen, tegen 
100 van (groot)ouders. Deze geven tezamen een vrij representatief beeld over de behoefte van de doelgroep 
aangaande een kinderatelier. 
 
De enquêtes zijn op de volgende dagen afgenomen: dinsdag 1 mei 2012 van 10.30 -14.00 uur, woensdag 2 mei 
2012 van 12.30 - 15.30 uur, vrijdag 4 mei 2012 van 10.30 - 14.00 uur en dinsdag 8 mei 2012 van 10.30 - 16.00 
uur. De drie eerste dagen (1 mei, 2 mei en 4 mei) vielen in de verplichte week meivakantie. De laatste datum (8 
mei) vielen in een niet-verplichte week meivakantie. Er waren dan ook beduidend minder kinderen in het museum 
die week. 
Tijdens deze twee weken meivakantie waren er vakantieactiviteiten in de Tempelzaal van het museum, zoals 
knutselen, tekenen en Lego. Woensdag 2 mei was tevens Kidsweek-dag. Op deze dag mochten lezers van dit 
kindertijdschrift gratis het museum in, een kindercollege volgen en gratis twee volwassenen meenemen. Dit 
maakte het tot een drukke dag met veel gezinnen onder de bezoekers. 
 
De 155 enquêtes zijn aan het RMO gegeven en daar in te zien. 
 
 
 
 
                                                           
70 Website InfoNu.nl, 17 mei 2012 <http://educatie-en-school.infonu.nl/diversen/61321-cognitieve-sociaal-emotionele-en-motorische-ontwikkeling.html>. 
71 Dr. Th.B.J. Noordman e.a., Museummarketing ('s-Gravenhage 2000) 91. 
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§4.1 Enquête voor kinderen van 6 - 12 jaar 
De vragen voor de kinderen heb ik zelf gesteld en zodoende ook de antwoorden zelf ingevuld, op een enkeling 
na. De vragen heb ik niet letterlijk voorgelezen, maar in een gesprekje aan de orde laten komen. Op deze manier 
heb ik de vragen kunnen uitleggen en verduidelijken. Kijk in bijlage 2 voor de kinderenquête. 
De leeftijd van de geënquêteerde kinderen is 5 tot en met 12 jaar. De meeste waren tussen de 8 en 10 jaar oud. 
 
Alle kinderen wilden graag meewerken met de enquête en het merendeel was ook positief over het idee van het 
kinderatelier. Een ruime meerderheid, 82%, zou mee willen doen aan workshops van het museum, als gesteld in 
de eerste vraag van de enquête (zie figuur 5). Iets minder kinderen maar nog steeds een grote meerderheid, 
77%, zou liever vaker workshops volgen dan zomaar één keer (zie figuur 6). Nog iets minder kinderen maar ook 
nog een ruime meerderheid, 64%, geeft aan een kinderclub met workshops en speciale activiteiten leuk te vinden 
(zie figuur 7). Toch zijn hier de meningen meer verdeeld: 21% van de respondenten geeft aan dat zij dit 
'misschien' leuk vinden en 15% geeft aan dit niet leuk te vinden. Dit tegenover de 4% die aangaf sowieso niet 
geïnteresseerd te zijn. 
 
De keuze voor de invulling van de workshops is redelijk verdeeld (zie figuur 8). Geschiedenis en tekenen staan 
allebei op één met ieder 21%, gevolgd door respectievelijk schilderen, kleien/beeldhouwen en knutselen. De 
keuze voor 'hoe een museum werkt' met kijkjes achter de schermen, is met 10% het minst gekozen. Een aantal 
kinderen hebben hun keuze nog toegelicht met onderwerpen die zij graag behandeld zouden hebben. Romeinen, 
Egypte en mummies werden het vaakst genoemd. De MuseumJeugdUniversiteit voorziet al voor een groot 
gedeelte in deze behoefte door colleges over de onderwerpen aan te bieden. Het is echter een kans om de 
praktische kant van deze onderwerpen in het kinderatelier aan te bieden, zoals een rondleiding over een 
opgraving of een kijkje bij mummies in het depot. 
 

Figuur 5, 6 en 7 - Vragen 1, 2 en 4 enquête kinderen 6 - 12 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8 - Vraag 3 enquête kinderen 6 - 12 jaar. 
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Niet ieder kind wist zo 1-2-3 een antwoord te verzinnen op de laatste vraag over een naam voor het kinderatelier. 
Toch zijn er een aantal namen verzonnen: Farao club, Mummie club (diverse keren), Workshoppenhoek, Egypte 
club (meerdere keren), Dummie de Mummie club, Leer-je-oud!, Kidsworld, Oude club, Activiteitenclub en Meer 
dingen uit de oudheid. Wim Weijland zelf kwam met de naam 'Studio RMO'. Een leuke eerste verzameling van 
potentiële namen, maar voorafgaand aan het definitief kiezen van een naam moet een goede brainstormsessie 
gaan. Het kiezen van een naam voor het atelier, met een eventuele huisstijl en logo, is belangrijk, omdat het een 
sterk merk moet worden. Een goed merk geeft bezoekers zekerheid en waarborgt kwaliteit. Het heeft een eigen 
identiteit en maakt het verschil met eventuele concurrenten duidelijk. Daarnaast is het ook belangrijk dat aan de 
naam is af te lezen dat het kinderatelier bij het overkoepelende merk hoort, in dit geval het Rijksmuseum van 
Oudheden.72 

 
§4.2 Enquête voor (groot)ouders met (klein)kinderen  
Er zijn 100 enquêtes afgenomen bij (groot)ouders met (klein)kinderen 
in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar.73 
Van 16 respondenten is het niet bekend waar zij vandaan komen (zie 
figuur 9). Van de overige 84 respondenten komen er 46 uit Leiden en 
omstreken. Er is hier een marge van ongeveer 30 minuten vanaf 
Leiden aangehouden. De overige 38 respondenten komen uit 
plaatsen die meer dan 30 minuten van Leiden af liggen. 
De 46 respondenten uit Leiden en omstreken komen uit 
respectievelijk Leiden, Den Haag, Zoetermeer, Hoofddorp, Voorhout, 
Wassenaar, Alphen aan den Rijn, Delft, Zoeterwoude, Woubrugge, 
Pijnacker, Noordwijk, Leiderdorp, Kwintsheul, Lisse, Oegstgeest, 
Delfgauw, Katwijk en Nieuw-Vennep. Er zijn geen opmerkelijke 
verschillen te bemerken tussen de antwoorden van respondenten uit  Figuur 9 - Cirkeldiagram woonplaats respondenten. 

Leiden en omstreken en van hen van daarbuiten. 
 
Van de 100 geënquêteerden heeft een grote meerderheid, 76%, aangegeven geïnteresseerd te zijn in een 
kinderatelier (zie figuur 10). Vier respondenten hebben de vraag met 'nee' beantwoord. De overige data is 
daarom afkomstig van 96 respondenten.  
 
Er is een duidelijke meerderheid, 40%, die bij de tweede vraag over de vorm van het kinderatelier, kiest voor 
'enkel eenmalige workshops voor kinderen van 6 - 12 jaar' (zie figuur 11). Voor de drie vormen die opeenvolgend 
daarna gekozen zijn, eenmalige en meermalige workshops, familieworkshops en de kinderclub, is duidelijk 
minder interesse. Voor volwassenenworkshops en workshopreeksen heeft een zeer klein aantal respondenten 
gekozen. 
 
De meningen over de invulling van de workshops zijn verdeeld, maar er zijn twee onderwerpen die duidelijk meer 
gekozen zijn, namelijk geschiedenis met 25% en kleien/beeldhouwen met 24% (zie figuur 12). Knutselen en 
schilderen volgen met ieder 18%. Tekenen scoort met 14% het laagst. Eén van de respondenten heeft opties 
gegeven voor een andere invulling, namelijk dans en muziek. De meeste respondenten, 40%, vinden dat de 
workshop gemiddeld anderhalf uur mag duren (zie figuur 13). Opvallend is dat 13% gekozen heeft voor 
activiteiten die een hele ochtend of middag duren. 
 
Een zeer duidelijke meerderheid van de (groot)ouders verkiest het opgeven per workshop boven een 
lidmaatschap van een jaar (zie figuur 14). Hieruit, en uit de uitkomst van vraag 2, blijkt dat de (groot)ouders er 
liever geen vaste verplichting van maken. Ondanks dat de meerderheid heeft gekozen voor het opgeven per 
workshop, hebben vijftig respondenten vraag 6 en 51 respondenten vraag 7 beantwoord. Mocht er toch gekozen 
worden voor een lidmaatschap, dan wil een meerderheid van 88% van hen hier € 50,- per jaar voor betalen (zie 
figuur 15). Voor dit bedrag wil 47% vier activiteiten per jaar, gevolgd door zes activiteiten waar 25% voor kiest (zie 
figuur 16). Per workshop wil het publiek € 7,50 tot € 10,- betalen (zie figuur 17). Opvallend is dat de bezoekers 
dus meer willen betalen voor een lidmaatschap (€50,-) dan voor vier activiteiten per jaar (€30,- tot €40,-). 

                                                           
72 Noordman e.a., Museummarketing, 137. 
73 Zie bijlage 3.  
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Een ruime meerderheid van de respondenten, 59%, kiest voor activiteiten die een paar keer per jaar plaatsvinden 
(zie figuur 18). Dit strookt met de antwoorden die zij op de vragen twee en zeven hebben gegeven: het liefst 
eenmalige workshops en ongeveer vier activiteiten per jaar. 
Een aantal keer is door respondenten bij het antwoord 'een paar keer per jaar' in de vakantie bijgeschreven. Dit 
gaat vaak om opa's of oma's waarvan de kleinkinderen in de schoolvakantie bij hen logeren. 
Bij het antwoord '1 keer per maand doordeweeks/na schooltijd/in het weekend' is er door respondenten een 
aantal keer expliciet in het weekend aangegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
Figuur 10, 11 en 12 - Vraag 1, 2 en 3 enquête (groot)ouders. 
 

 
Figuur 13, 14 en 15 - Vraag 4, 5 en 6 enquête (groot)ouders. 
 

 
Figuur 16, 17 en 18 - Vraag 7, 8 en 9 enquête (groot)ouders. 

20% 
4% 

76% 

Geïnteresseerd 

Misschien Nee Ja

40% 

20% 

19% 

18% 
2% 1% 

Vorm kinderatelier 

Enkel eenmalige workshops

Zowel eenmalig als meermalig

Familieworkshops

Kinderclub

Volwassenenworkshops

Enkel meermalige workshops

25% 

24% 18% 

18% 

14% 1% 

Invulling 

Geschiedenis Kleien/beeldhouwen

Knutselen Schilderen

Tekenen Anders

29% 

40% 

18% 

13% 

Tijdsduur 

1 uur 1,5 uur

2 uur Eén dagdeel

95% 

5% 

Lidmaatschap vs. per 
workshop 

Per workshop Lidmaatschap

88% 

8% 4% 

Lidmaatschapgsgeld 

€ 50,- € 75,- € 100,- 

47% 

25% 

13% 

13% 2% 

Aantal activiteiten 
per jaar 

4 6 8 10 12

21% 

38% 

25% 

14% 2% 

Prijs per workshop 

€ 5,- € 7, 50 

€ 10,- € 12, 50 

Meer dan € 12, 50 

59% 
36% 

3% 2% 

Frequentie activiteiten 

Paar keer per jaar 1 keer per maand

1 keer per week Elke middag



34 
 

§4.3 Tot slot 

Ondanks de wens van het RMO om bezoekers meer aan het museum te binden door middel van een 
lidmaatschap, blijkt uit de enquête dat de bezoekers zelf deze binding niet zoeken. Zij gaan liever geen 
verplichtingen aan en willen per activiteit bekijken of zij participeren. Deze wens voor flexibiliteit blijkt ook uit het 
feit dat de meerderheid heeft gekozen voor eenmalige workshops en ongeveer vier activiteiten per jaar. 
 
Samengevat kan gezegd worden dat de meerderheid van de kinderen wel vaker workshops bij het RMO zou 
willen volgen, voornamelijk over geschiedenis en tekenen, gevolgd door schilderen en kleien/beeldhouwen. Dit 
alles in de vorm van een kinderclub met naast de workshops ook speciale activiteiten, vinden de meesten nog 
leuker. De (groot)ouders echter gaan voor eenmalige activiteiten, niet te frequent en zeker geen lidmaatschap. 
Wat betreft de invulling zitten de kinderen en de (groot)ouders wel meer op één lijn: geschiedenis staat 
bovenaan, gevolgd door de creatieve invullingen. 
Aangezien de (groot)ouders degene zullen zijn die uiteindelijk zullen beslissen en betalen, zou je kunnen 
concluderen dat de bezoekers een kinderatelier absoluut zien zitten, mits het creatieve gecombineerd wordt met 
het informatieve en het niet te vaak is, niet teveel geld kost en het geen verplichtingen met zich meebrengt. 
Deze gegevens roepen dus wat vragen op. Het RMO wil in het kinderatelier kunstzinnige workshops aanbieden, 
terwijl de doelgroep geschiedenis ook graag ziet terugkomen. De MJU voorziet al voor een gedeelte in deze 
behoefte, maar dit zijn informatieve colleges, geen hands-on workshops. Misschien ligt hier een kans voor het 
museum, om in het atelier ook hands-on geschiedenisworkshops aan te bieden. 
 
Deze enquêtes zijn bedoeld als vooronderzoek. Ik raad het RMO aan om een breder doelgroeponderzoek te 
houden, als zij naar aanleiding van dit onderzoek besluiten verder te gaan met het project. Naast kwantitatieve 
gegevens kan er dan ook kwalitatieve informatie worden verzameld. Daarnaast kunnen er ook enquêtes worden 
afgenomen bij de inwoners van Leiden en omgeving. Dat is deze keer niet gedaan. Niet allen vanwege de 
beschikbare tijd, maar ook om eerst te onderzoeken wat de huidige bezoekers van het museum van het plan 
vinden. Als zij al niet geïnteresseerd zouden zijn, dan zou het niet de moeite zijn om verder tijd te besteden aan 
vervolgonderzoek. 
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5. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 
 
In dit vijfde hoofdstuk zal er globaal naar de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen rond het kinderatelier 
gekeken worden. Vervolgens wordt er besproken hoe deze punten gebruikt kunnen worden om onderscheid te 
maken en uniek te zijn. Hiermee zullen twee deelvragen van niveau 3 behandeld worden, namelijk 
 

o Wat zijn de uitkomsten van een SWOT-analyse met betrekking tot het opzetten van een kinderatelier bij 
het Rijksmuseum van Oudheden? 

o Wat moet het Rijksmuseum van Oudheden aanbieden om zich te onderscheiden van andere (culturele) 
instellingen die dezelfde activiteiten aanbieden? 

 
Een nieuw project opzetten is niet zomaar iets. Naast doelgroeponderzoek en marktonderzoek moet er ook in en 
om het bedrijf gekeken worden. Bij de interne analyse worden beheersbare factoren onderzocht, zaken waar het 
museum zelf invloed op kan uitoefenen. Bij de externe analyse komen niet-beheersbare factoren aan de orde, 
zaken waarop het museum geen invloed kan uitoefenen. Dit zijn zaken uit de directe omgeving van het museum 
en situaties en gebeurtenissen in de maatschappij. Deze zijn allemaal van invloed op de mate waarin het project 
erin kan slagen op succesvolle wijze te bestaan.74 Indien mogelijk moeten de sterke punten worden uitgebreid en 
de zwakke punten versterkt. Kansen moeten worden gegrepen en bedreigingen ten goede gekeerd worden. 
 
§5.1 Sterktes 
Het RMO heeft veel sterke punten. Voor dit project is het niet nodig deze allemaal te benoemen. Relevant voor 
het kinderatelier zijn de collectie en naamsbekendheid van het museum, de kennis op vele gebieden die in huis is 
en het succes van de MuseumJeugdUniversiteit. Dit laatste (zie hoofdstuk 1.2 Educatie) is een succesvol project 
geworden met in het najaar van 2012, 43 participerende musea in 17 steden.75 Dit initiatief is een voorbeeld voor 
een kinderatelier en maakt duidelijk dat kinderen ook in hun vrije tijd naar het museum willen komen om te leren. 
 
Dit succes hangt samen met de eerder genoemde naamsbekendheid van het museum en de rol als 
'moedermuseum van de Nederlandse archeologie en geschiedenis' die het kan vervullen door de topcollecties 
die het museum in huis heeft. Naamsbekendheid en goede projecten waarborgen kwaliteit en stellen bezoekers 
gerust. Dit blijkt ook wel uit de cijfers: in vijf jaar zijn de bezoekersaantallen verdubbeld naar meer dan 150.000 
bezoekers.76 In 2011 heeft het RMO 153.096 bezoekers mogen verwelkomen. Dit is een stijging van bijna 20.000 
ten opzichte van 2010 (131.383 bezoekers).77 Van deze bezoekers was 28% jonger dan 18 jaar (42.434 
bezoekers). Ruim meer dan de helft hiervan, 26.746, was in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.78 
 
Daarnaast heeft het RMO de grootste rijkscollectie van archeologische objecten van Nederland en heeft daarom 
als enige museum in Nederland een historisch overzicht van de vaderlandse prehistorie tot de middeleeuwen.79 
De Egyptische collectie behoort tot de top 10 in de wereld, de collecties Klassieke Wereld en het Oude Nabije 
Oosten zijn representatief en op Europees niveau80 en de collecties in het algemeen zijn 'uniek' genoemd door de 
commissie die in 2010 in opdracht van de minister van Cultuur de visitatie verrichtte.81 
De waardering van dit alles valt af te lezen uit het cijfer dat de bezoekers het museum geven. Met een 8.1 in 
2011 blijft dat op hetzelfde niveau als voorgaande jaren.82 
 
De kwaliteit kan mede geleverd worden dankzij de kennis die in het museum aanwezig is. Denk aan de 
conservatoren van de verschillende afdelingen (die ook MJU-colleges verzorgen), maar ook bij Presentatie, 
Educatie en PR/Marketing werken mensen met kennis van zaken. Het is een kracht van het museum dat zij al 
deze kennis weet te bundelen en om te zetten in goede producten. 

                                                           
74 Prof. dr. Bronis Verhage, Inleiding tot de marketing (Groningen/Houten 2005) 42, 43. 
75 Weijland, 2011 Jaarverslag, 38. 
76 Ibidem, 4. 
77 Weijland, Activiteitenverslag 2013-2016 , 2. 
78 Weijland, 2011 Jaarverslag, 58. 
79 Ibidem, 8. 
80 Weijland, Activiteitenverslag 2013-2016, 7. 
81 Visitatiecommissie, Visitatierapport RMO (z.p. 2010) 7. 
82 Weijland, 2011 Jaarverslag, 64. 
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Ook voor het kinderatelier moet hiervan gebruik worden gemaakt. Niet alleen voor het opzetten van het atelier, 
maar ook voor de uitvoering ervan. In hoofdstuk 2.3 Intern draagvlak was te lezen dat drie van de eenentwintig 
personeelsleden die de vragenlijst geretourneerd hebben, graag willen helpen met het atelier door middel van het 
lesgeven in de kunstzinnige vakken. Mogelijk zijn er onder de overige personeelsleden nog meer talenten op dit 
gebied die, met weinig risico voor het museum, in het kinderatelier ingezet kunnen worden. 
 
§5.2 Zwaktes 
Er zijn twee zwakke punten te noemen aangaande dit project. Ten eerste de beperkte eigen financiële middelen 
van het museum en ten tweede te weinig mankracht op de afdeling Educatie. 
De beperkte financiële middelen zijn het gevolg van de cultuurbezuinigingen die ook het RMO treffen. Elke 
afdeling wordt gekort in haar budget, ook de afdeling educatie. In de begrotingen voor 2013 - 2016 van de 
afdeling wordt hier dan ook rekening mee gehouden.83 
Er zal daarom vaker, en ook voor het kinderatelier, een beroep moeten worden gedaan op externe financiers en 
er zal moeten worden bekeken op welke andere manieren eigen inkomsten verworven kunnen worden. Het 
gebruik van, onder andere, fondsen en vooral het zelf actief werven van geld, zal het niet alleen mogelijk maken 
het kinderatelier te realiseren, maar geeft ook duidelijke signalen aan het publiek en de overheid dat het RMO, 
ondanks de magere jaren die op komst zijn, hard blijft werken om haar publiek zo goed mogelijk van dienst te 
kunnen zijn. 
 
De afdeling educatie heeft ruim 2 fte. Maar door een langdurig ziektegeval van één van de educatoren, is dit al 
geruime tijd minder, waardoor er veel werk door minder mensen gedaan moet worden. Met alle andere 
werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden, wordt het moeilijk voor de vaste educatoren voldoende tijd vrij te 
maken om het kinderatelier op te zetten. Er zal zodoende gezocht moeten worden naar iemand die zich een 
aantal uren per week met dit project bezighoudt. Dit zou een stagiaire van de educatieve afdeling kunnen zijn, 
mogelijk in samenwerking met een stagiaire van de afdeling PR, Marketing en Communicatie. Het is natuurlijk 
een voorwaarde dat het project goed opgezet moet worden. Omdat een aantal uren per week het museum niet 
veel geld zal kosten, kan daarom ook worden gezocht naar een betaald projectleider. De basis betekent alles en 
het zal een goede investering zijn om hiervoor een betaalde kracht in te zetten. 
 
§5.3 Kansen 
Ondanks dat het proces in omgekeerde volgorde is gegaan (eerst het product bedacht en daarna de vraag 
getest), is de interesse van de doelgroep in het kinderatelier, zowel van de kinderen als de (groot)ouders, een 
kans voor het museum. In hoofdstuk 4 Interesse van de beoogde doelgroep werden de gehouden enquêtes 
besproken waaruit deze interesse bleek. Blijkbaar is deze behoefte elders nog niet bevredigd en zodoende ligt er 
voor het museum de mogelijkheid om hier op in te spelen. Het is zelfs een kans om een nieuwe doelgroep te 
bereiken: de 'crea-bea kinderen' uit Leiden en omgeving. Via de kinderen komen ook de ouders en mogelijk 
andere familieleden in aanraking met het RMO, wat tot meer en andere bezoekers kan leiden. 
 
Een tweede kans is de vele externe expertise waarvan gebruik kan worden gemaakt. Er worden genoeg 
workshops aangeboden door instellingen en particulieren (zoals BplusC, CREA Leiden, Het Kunstkasteel, Werk 
aan de Winkel en Bik) die ook in het kinderatelier van het RMO gegeven kunnen worden. Zeker deze laatste zijn 
visionair op zowel creatief als pedagogisch gebied en het succes van hun ateliers spreekt voor zich. Over dit 
extern aanbod is geschreven in hoofdstuk 3.6 Aanbod in Leiden en 3.7 Extern aanbod. 
Ook is het participeren in grote evenementen als Campaign for Drawing een kans voor het museum (zie 
hoofdstuk 3.5 Elders). De activiteit, tekenen, sluit aan bij de kunstzinnige doelstellingen van het kinderatelier (zie 
hoofdstuk 2 Het Rijksmuseum van Oudheden en het kinderatelier) en het format is er één die, mijns inziens, 
aansluit bij het RMO. Met een jaarlijkse Campaign for Drawing bij het RMO zet je het museum, maar vooral het 
kinderatelier, op de kaart en profileer je het als een plaats waar naast alle geschiedenis ook ruimte is voor 
beeldende vorming. Aan te raden is om hiervoor samenwerking aan te gaan met andere Leidse musea en 
instellingen. 
 
 
 

                                                           
83 Goijens, Peters, Beleidsplan Cultuureducatie, 19, 20. 
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§5.4 Bedreigingen 
Natuurlijk zijn in deze tijd de komende cultuurbezuinigingen de grootste bedreiging (zie ook hoofdstuk 1.3 Het 
nieuwe subsidiebeleid). Kleine en grote cultuurinstellingen worden er door getroffen. In bovenstaande paragraaf 
5.2 Zwaktes is ook te lezen over de beperkte eigen financiële middelen als gevolg van deze bezuinigingen. Hier 
heeft het museum zelf nog invloed op door actief meer eigen inkomsten te werven. Op de bezuinigingen als groot 
geheel heeft het museum geen invloed. Het is een onzekere situatie, zeker ook door de recente ontwikkelingen in 
Den Haag. Worden de bezuinigingen op dezelfde termijn gehandhaafd? Wordt er mogelijk meer bezuinigd of 
misschien minder? Blijven dezelfde eisen gelden? Vragen waar we vooralsnog geen antwoord op weten. Het 
RMO kan hier het beste op inspelen door te anticiperen en ervoor te zorgen dat het zo goed als (financieel) 
onafhankelijk kan bestaan. 
 
Een zeer recente dreiging is het Slagen in Cultuur 2013-2016, het advies van de Raad voor Cultuur aan de 
staatssecretaris, gepresenteerd op maandag 21 mei 2012. De Raad acht enkele aspecten van het museum 
onvoldoende en categoriseert het RMO als een 'rangorde 3 museum'. Dit houdt in dat een instelling op één of 
meerdere onderdelen onderpresteert.84 De Raad vindt dat het zicht op het bestaansrecht van het RMO en de 
maatschappelijke positionering ontbreekt. Daarnaast vindt zij dat de marketing niet duidelijk in de organisatie is 
verankerd en mist zij de lokale binding.85 Als de staatssecretaris het advies van de Raad overneemt, betekent dit 
dat met ingang van 2013 het museum jaarlijks 16% minder subsidie ontvangt, in plaats van de 5% waar het 
rekening mee heeft gehouden.86 
 
Daarnaast vormen de vele naschoolse activiteiten die kinderen hebben in deze tijd ook een bedreiging voor het 
slagen van het kinderatelier. Hebben zij naast voetbal, ballet, muziekles en hockey nog wel tijd en zin om 
workshops te volgen bij het kinderatelier? In verband hiermee moet ook gedacht worden aan het grote aanbod 
van andere culturele instellingen en particulieren in Leiden en omgeving, zoals te lezen in hoofdstuk 3.6 Aanbod 
in Leiden. Het RMO moet zich daarom in zijn aanbod onderscheiden van alle anderen en een uniek en zo nodig 
spectaculair programma aanbieden dat nergens anders te vinden is. 
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 Collectie 
 Naamsbekendheid 
 Interne kennis 
 Succes MJU 
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 Beperkte eigen financiële 
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  Figuur 19 - SWOT-analyse. 
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§5.5 Onderscheiden 
Uit de bovenstaande SWOT-analyse en confrontatiemix (zie figuren 19 en 20) komen verschillende strategieën 
naar voren. Deze strategieën kunnen door het RMO ingezet worden om zich te onderscheiden van al het andere 
aanbod in de culturele sector en het kinderatelier zo succesvol mogelijk te maken. 
 
De collectie en aanwezige interne kennis stellen het RMO in staat in te spelen op de interesse van de doelgroep. 
Deze interesse gaat uit naar zowel kunstzinnige workshops als naar geschiedenis, zo blijkt de gehouden 
enquêtes (zie hoofdstuk 4 Interesse van de beoogde doelgroep). Door gebruik te maken van het externe 
kunstzinnige aanbod en de collectie en interne kennis, kan er een unieke invulling van het kinderatelier ontstaan 
en de helft van het werk uit handen van educatie worden genomen. Het werk dat voor educatie overblijft, kan 
worden gecoördineerd door de educatief medewerker van het museum en worden uitgevoerd door een stagiaire. 
 
Met de interesse van de doelgroep in het kinderatelier kunnen de beperkte eigen financiële middelen verbeterd 
worden door middel van crowdfunding (lees hierover in hoofdstuk 6.1 Crowdfunding). Door gebruik te maken van 
het aanbod dat al op de markt aanwezig is, de hulp van het publiek te vragen bij het realiseren van het atelier, de 
collectie en interne kennis in te zetten en de MJU als voorbeeld te nemen, kan het RMO door samen te werken 
en terug te vechten zich verdedigen tegen de bedreigingen (de bezuinigingen, het overige aanbod en de vele 
naschoolse activiteiten van kinderen) en tegen de eerste zwakte (de beperkte eigen financiële middelen) en hen 
zo de baas blijven en zelfs ombuigen tot kansen. 
 
§5.6 Tot slot 
Er zijn voor het RMO veel sterktes om te gebruiken en kansen om te benutten. Het museum staat mijns inziens 
nu stevig genoeg om zwaktes en bedreigingen het hoofd te bieden en om te buigen naar kansen om te 
ondernemen en zich steviger in de maatschappij te plaatsen. 
Wel zal er een aanvullend vervolgonderzoek moeten plaatsvinden. Hierin dient gekeken te worden voor welk 
atelieraanbod het RMO uiteindelijk kiest om het zo uniek mogelijk te maken. En, voornamelijk, of de sterktes en 
kansen voldoende blijken te zijn als, naar aanleiding van het adviesrapport van de Raad van Cultuur, Prinsjesdag 
2012 en de komende verkiezingen, de bezuinigingen ernstigere vormen aannemen. 
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6. Financiering 
 
Dit zesde hoofdstuk gaat over de financiering van het kinderatelier. Welke mogelijkheden zijn er? En wat kan of 
moet het RMO zelf doen? Hiermee wordt antwoord gegeven op één van de deelvragen van niveau 2, namelijk: 
 

o Welke mogelijkheden zijn er voor de financiering van het kinderatelier en welke eisen zijn hieraan 
verbonden? 

 
Het hebben van een plan is één, het realiseren is een tweede. De zolderruimte van het RMO die voor het 
kinderatelier is gepland, is op dit moment absoluut niet geschikt voor gebruik door kinderen. Er zijn geen 
faciliteiten die het tot een veilige en toegankelijke ruimte maken. De verbouwing ervan zal veel geld kosten. Ook 
het opzetten, uitvoeren en draaiende houden van het kinderatelier zal, zeker de eerste maanden, veel tijd en 
werk en dus geld kosten. De verbouwing van het fysieke atelier moet volgens Weijland en Huygens met een 
eenmalige investering gefinancierd worden. En dan zo, dat er de komende tien jaar niets meer aan gedaan hoeft 
te worden. "Maar je moet dat volgens mij los zien van de uitvoering. Die uitvoering moet zichzelf bedruipen", vindt 
Weijland.87 Het geld van de investering verdien je niet terug. Weijland: "Je moet dit dus wel deels uit overtuiging 
en idealisme doen." Winst is dan ook niet waar het om gaat. "We vinden het fijn, maar eigen inkomsten gaan 
vooral om omzet", zegt Huygens.88 Het RMO wil er dan ook geen geld op toe hoeven leggen. De 
exploitatiebegroting moet uiteindelijk kostendekkend zijn. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het financieren van het kinderatelier. Er kunnen eigen financiële 
middelen worden gebruikt en er kan gebruik worden gemaakt van externe financiers. Het is belangrijk om gebruik 
te maken van verschillende middelen. Fondsen bijvoorbeeld steunen een project over het algemeen niet 
helemaal, maar willen juist zien dat het ook wordt gefinancierd uit andere bronnen. 
Vanwege de beperkte eigen financiële middelen is voor het realiseren van het kinderatelier hulp van externe 
financiers noodzakelijk, de zogenaamde derde geldstroom: inkomsten uit externe bronnen zoals sponsoring, 
donaties, schenkingen, giften of fondsgelden, de zogenoemde 'geefgelden'.89 Daarin valt onderscheid te maken 
tussen inkomsten met een tegenprestatie (sponsoring) en inkomsten uit ondersteuning om niet (donaties, 
schenkingen, giften).90  
Twee dingen zijn belangrijk bij het werven van externe financiële middelen: niet afhankelijk worden van één 
inkomstenbron en zelf ook actief inkomsten werven. Het RMO is hier al goed mee bezig. In 2011 is ruim 27% 
eigen inkomsten gegenereerd (zie hoofdstuk 1.3 Het nieuwe subsidiebeleid). Deze inkomsten komen 
bijvoorbeeld uit de reizende tentoonstellingen van het museum (€300.000 in 2011, gelijk aan 5% eigen 
inkomsten91), het museumcafé (€30.000 in 201192), de verhuur van drie zalen in het museum (de Tempelzaal, de 
Leemanszaal en de Trajanuszaal), de museumshop (€330.668 in 201193), de Vriendenvereniging en de 
Zakenvrienden van het RMO, de MJU, bijdragen van fondsen, de zomervakantieconcepten (zoals Archeoloog in 
één Dag) en de verkoop van themaroutes en speurtochten. 
 
Niet al deze vormen en middelen kunnen worden ingezet om het kinderatelier te ondersteunen. Daarom worden 
in de onderstaande paragrafen vier verschillende opties beschreven om geld te werven voor het kinderatelier, 
namelijk: crowdfunding, de vriendenvereniging van het museum, fondsen en sponsoring. Mijns inziens zijn dit vier 
mogelijkheden die het meest rendement hebben voor zowel het RMO als het kinderatelier en waar er, bij in ieder 
geval drie van de vier (crowdfunding, vriendenvereniging en sponsoring), meer dan alleen een financiële bijdrage 
valt te winnen. 
 
§6.1 Crowdfunding 
Het eerste dat het museum zelf kan doen, is crowdfunding. Sinds enige jaren is dit 'hot en happening'. 
Overgewaaid uit de Verenigde Staten heeft het in 2009 Nederland bereikt. Het is gebaseerd op crowdsourcing, 

                                                           
87 Weijland, directeur RMO, 9 februari 2012. 
88 Huygens, Hoofd Presentatie en Educatie RMO, 7 februari 2012. 
89 Annette van der Zee (red.), Management voor de culturele sector (Bussum 2011) 217. 
90 Van der Zee (red.), Management voor de culturele sector, 223. 
91 Weijland, 2011 Jaarverslag, 80. 
92 Ibidem, 18. 
93 Ibidem, 70. 
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waarbij consumenten bepalen hoe een product dat nog in de ontwikkelingsfase is, er uiteindelijk uit komt te zien.94 

Bij crowdfunding helpt het publiek met de financiering van een project. Het toenemende succes van dit fenomeen 
is vooral te danken aan internet. Via de snelle communicatie is het mogelijk om binnen afzienbare tijd een grote 
groep mensen te bereiken. Bovendien is het gemakkelijker om buiten een bepaalde regio investeerders te 
zoeken.95 
 
Een goed voorbeeld van crowdfunding via internet is de website Voordekunst.nl.96 Op deze site kunnen 
kunstenaars en culturele instellingen hun projecten presenteren. Door middel van donaties van particulieren en 
bedrijven kunnen zij zo aanvullende financiering voor hun project rond krijgen. Veel projecthouders bieden ook 
nog iets aan in ruil voor de steun, afhankelijk van de hoogte van het bedrag. Dit kan variëren van 
naamsvermeldingen en toegangskaarten tot producten als cd's en boeken en hele VIP-arrangementen.  
Met de website wil Voordekunst het draagvlak voor de kunstsector versterken, ondernemerschap stimuleren en 
transparant en democratisch handelen. 
 
Ook zonder internetplatforms is crowdfunding mogelijk. Rijksmuseum Twenthe heeft in de zomer van 2011 een 
schilderij van Thomas Gainsborough kunnen aankopen mede dankzij crowdfunding. Voor de laatste €37.800 die 
nodig was voor de aanschaf, heeft het museum het publiek om hulp gevraagd. En met succes. Binnen vier weken 
werd het bedrag van €34.980 gehaald. Met de verdubbeling van de donaties tot een maximum van €25.000 van 
de Vrienden van Rijksmuseum Twenthe er bovenop, is er zelfs meer geld geschonken dan nodig was. 
 
Het RMO zou een bepaald bedrag van het totaal benodigde voor het kinderatelier of een onderdeel daarvan, via 
crowdfunding kunnen verkrijgen. Via een oproep op de website van het museum, via de nieuwsbrief en in het 
museum zelf kan het publiek geïnformeerd worden over en gevraagd worden te helpen bij het realiseren van dit 
plan.  
Ook kan het RMO het project inschrijven op een website als Voordekunst.nl. Uit een nieuwsbericht van 
NUzakelijk.nl van 14 mei 2012 blijkt dat dit loont. Het bericht meldt dat in 2011 crowdfundingplatformen 
wereldwijd een bedrag van 1,15 miljard euro hebben opgehaald. In Nederland is dit bedrag 2,5 miljoen euro.97 
Voordekunst.nl heeft hiervan 0,5 miljoen euro opgehaald. In totaal heeft Voordekunst al bijna 0,9 miljoen euro 
opgehaald via hun platform. 
Andere mogelijkheden zijn het organiseren van een verkoop van bijvoorbeeld oude tentoonstellingsposters en -
catalogi of een veiling (rondleiding, kijkje in het depot/achter de schermen, een lezing), waarbij het gehele 
opgehaalde bedrag naar het kinderatelier gaat. 
 
Crowdfunding zou voor het RMO niet alleen aanvullende financiering opleveren. Het betrekt bestaand en 
eventueel nieuw publiek vooraf bij het project en creëert meer betrokkenheid bij het museum. Bezoekers die het 
museum een warm hart toedragen, zullen het fijn vinden om iets concreets bij te dragen aan 'hun museum'. Als 
een grote groep mensen allemaal een kleine bijdrage leveren, kunnen grote bedragen worden verzameld. Dat is 
de kracht van de massa en de kracht van crowdfunding. 
 
§6.2 Vriendenvereniging 
RoMeO98 is de vriendenvereniging van het Rijksmuseum van Oudheden. De vereniging telt 1150 leden en heeft 
als doel liefhebbers van archeologie, verre verledens en het museum in het bijzonder nader tot elkaar te brengen.  
De vereniging hoopt, door de leden actief bij het wel en wee van het museum te betrekken, het draagvlak voor 
het museum te vergroten. 
 
In het verleden is er al een paar keer een bijdrage gevraagd voor een project van het museum of een aankoop 
voor de collectie. In 2004 heeft het museum dankzij een financiële bijdrage van de vriendenvereniging een 
collectie oud-Griekse sieraden en een 3500 jaar oude Cypriotische vaas kunnen kopen. Vier jaar later, in 2008, 
organiseerden de RoMeO-leden een sponsoractie om geld bijeen te brengen voor de restauratie van gipsen 
beelden uit de collectie. Deze actie bracht ruim €1.000 op. En een jaar later, in 2009, is er ruim €1.100 

                                                           
94 Website Wikipedia, 10 mei 2012 <http://nl.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding>. 
95 Van der Zee (red.), Management voor de culturele sector, 230. 
96 Website Voordekunst, 10 mei 2012 <www.voordekunst.nl/>. 
97 Website NUzakelijk.nl, 14 mei 2012 <http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/2810350/crowdfunding-levert-15-miljard-dollar.html>. 
98 Website Rijksmuseum van Oudheden, 10 mei 2012 <http://www.rmo.nl/organisatie/vriendenvereniging>. 
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bijeengebracht om bij te dragen aan een opgravingsproject van het museum in Syrië en het tentoonstellen van de 
vondsten aldaar.  
 
Ondanks dat de vriendenvereniging een hoog 65+ gehalte heeft, kan het museum RoMeO vragen haar leden op 
te roepen om een bijdrage te leveren voor het realiseren van het kinderatelier. Veel leden zullen kleinkinderen 
hebben en het nut van culturele en kunstzinnige opvoeding erkennen en hier graag een bijdrage aan leveren. 
Naast een financiële bijdrage levert dit ook een hechtere band met het museum op en mogelijk kleinkinderen al 
eerste bezoekers. Het RMO kan haar vrienden als dank bij de start van het kinderatelier korting geven op of een 
lidmaatschap of een workshop voor de eventuele (klein)kinderen.  
 
Zakenvrienden 
Het RMO heeft naast een vriendenvereniging ook de Stichting Zakenvrienden. De zakenvrienden zijn op dit 
moment: De Clercq Advocaten Notarissen Belastingadviseurs, Rabobank Leiden en omgeving, Labrys Reizen, 
Operator Group Delft (OGD), Archol BV, ADC Amersfoort, Syb van Breda Architecten en Burgy Bouwbedrijf.99  
 
Voor aan archeologie gerelateerde activiteiten, georganiseerd in het kinderatelier (zoals een vorm van 
Archeoloog in één dag), kan een samenwerking aangegaan worden met zakenvrienden Archol (Archeologisch 
Onderzoek Leiden bv) en ADC Amersfoort (Archeologisch Diensten Centrum ArcheoProjecten). 
De bijdrage van deze zakenvrienden zou dan niet van financiële aard zijn, maar in natura, zoals een rondleiding 
over een opgraving of een workshop door een professioneel archeoloog. 
 
Ondanks dat de professies van de andere zakenvrienden nauwelijks of niet overeen komen met de activiteiten 
van het kinderatelier, kan hen wel een financiële bijdrage worden gevraagd voor het gebruiksklaar maken van het 
atelier. Educatie is een belangrijk goed in de maatschappij. Een bijdrage van de zakenvrienden kan de uitbreiding 
van educatie in het RMO mede bewerkstelligen. 
 
§6.3 Fondsen 
Het grootste deel van de private fondsen in Nederland zijn vermogensfondsen en de niet door de overheid 
gefinancierde cultuurfondsen vallen hier onder. Dit zijn fondsen die uit het rendement van een beheerd vermogen 
projecten mogelijk maken.100 Voor het gebruiksklaar maken van het atelier zal veel geld nodig zijn. Het grootste 
gedeelte hiervan zal door middel van fondsen verkregen moeten worden. "Wij hebben zelden de mogelijkheden 
voor het financieren van educatieve dingen beproefd", zegt Huygens.101 Ook de afdeling Educatie schrijft hierover 
in haar beleidsplan: Er zou nog meer ingezet kunnen worden op het binnenhalen van fondsen voor educatieve 
doeleinden.102 
 
Er zijn veel fondsen en zeker ook genoeg waar het RMO met dit project voor in aanmerking kan komen. In 
willekeurige volgorde worden er hier enkele van genoemd: 
  
Stichting H.L. Druckerfonds 
De Stichting H.L. Druckerfonds is opgericht in 1989 en is onderdeel van Samenwerkende Fondsen Leiden. De 
stichting heeft als doelstelling '…het bevorderen en ondersteunen van sociaal culturele activiteiten en van 
activiteiten gericht op de sociale cohesie van de samenleving.' Vooral nieuwe en vernieuwende projecten komen 
in aanmerking en alleen in de gemeente Leiden en naaste omgeving. Naar aanleiding van de oorspronkelijke 
doelstelling van het fonds ('Verhoging van de ontwikkeling, beschaving en levensgeluk van de arbeidende en 
daarmee gelijkstaande klassen.') richt zij zich in eerste instantie op het deel van de samenleving die dat het 
hardst nodig heeft.103 
 
Er zijn enkele voorwaarden aan de subsidies verbonden, waaronder: 
 

◊ De aanvrager staat te goeder naam en faam bekend. 

                                                           
99 Weijland, 2011 Jaarverslag, 52. 
100 Van der Zee (red.), Management voor de culturele sector, 227. 
101 Huygens, Hoofd Presentatie en Educatie RMO, 7 februari 2012. 
102 Goijens, Peters, Beleidsplan Cultuureducatie, 35. 
103 Website Samenwerkende fondsen Leiden, 21 mei 2012 <http://www.leidsefondsen.nl/druckerfonds/stichting>. 
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◊ De aanvrager financiert ten minste 1/3 deel van het project uit eigen middelen dan wel via derden. 
◊ Co-financiering door ander fondsen wordt op prijs gesteld cq. is een pre.104 

 
Het kinderatelier valt onder de doelstelling van het fonds en de voorwaarden leveren geen problemen op voor het 
RMO. Een bijdrage van de Stichting H.L. Druckerfonds zou er voor kunnen zorgen dat ook kinderen van de 
minder draagkrachtige Leidenaar naar het atelier kunnen komen.  
 
Fonds voor Cultuurparticipatie 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie bestaat sinds 2009 en stimuleert dat zoveel mogelijk mensen actief aan kunst 
en cultuur doen. Het fonds heeft zich tot doel gesteld dit bij alle inwoners van Nederland te bevorderen. Zij willen 
een brug vormen tussen cultuur en samenleving. Het fonds richt zich op cultuureducatie, amateurkunst en 
talentontwikkeling en heeft drie doelstellingen geformuleerd: 
 

◊ Bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig cultuuronderwijs, met name voor kinderen. 
◊ Bijdragen aan een innovatief, aantrekkelijk en duurzaam aanbod voor actieve cultuurparticipatie in 

Nederland. 
◊ Bijdragen aan het vinden en begeleiden van toekomstig toptalent in Nederland. 

 
Het fonds heeft verschillende subsidieregelingen, waaronder de Plusregeling Cultuurparticipatie. Wil een project 
hiervoor in aanmerking komen, moet het aan drie criteria voldoen, namelijk: actieve participatie, onderscheidend 
karakter en kwaliteit.105 
 
Het kinderatelier richt zich met de activiteiten die het RMO hiermee voor ogen heeft, ten diepste ook op 
cultuureducatie, amateurkunsten en talentontwikkeling. Zij valt vooral onder de eerste doelstelling van het fonds, 
namelijk kwalitatief hoogwaardig cultuuronderwijs voor kinderen. 
 
Cultuurfonds Leiden 
Het Cultuurfonds Leiden wil toe naar een Leidse cultuursector die zichzelf krachtig organiseert en profileert. 
Daarom financiert (en organiseert) het fonds projecten en activiteiten die zorgen dat het Leidse culturele veld zich 
kan ontwikkelen tot een slagvaardige sector met een onderscheidend profiel. Zo moet de cultuursector in Leiden 
uitgroeien tot een sterke economische sector in de stad. Cultuurfonds Leiden ziet zichzelf als startmotor en 
verbeterpunt voor de concretisering en verwezenlijking van de stadsvisie. 
 
Cultuurfonds Leiden werkt met vier doelstellingen:  
 

◊ Sterke sector: het fonds wil het voortouw nemen bij de ontwikkeling van een sterke cultuursector die 
zichzelf organiseert. 

◊ Hechte structuur: het fonds wil een hechte structuur opbouwen binnen de cultuursector waarin 
verbindingen en samenwerking centraal staan, door het versterken van belangrijke spelers in de stad, 
het stimuleren van samenwerking en vernieuwing en het vergroten van de participatie aan cultuur. 

◊ Spraakmakend: het fonds wil spraakmakende evenementen organiseren, het huidige aanbod 
vernieuwen en extra podia voor de 'makers' van Leiden realiseren. 

◊ Eigen budget: het fonds wil het (eigen) budget voor kunst en cultuur in Leiden vergroten door middel van 
cofinanciering bij subsidies, het in kaart brengen van de mogelijkheden tot structurele extra inkomsten 
en het ontwikkelen van nieuwe culturele producten. 

 
Om haar doelstellingen te verwezenlijken, werkt het fonds met een cultuurmakelaar. Daar is bewust voor 
gekozen, omdat het fonds wil investeren en niet zozeer subsidiëren.  
Cultuurfonds Leiden wil een partner zijn en haar budget inzetten om mensen te verbinden, mee te denken met 
plannen, nieuwe vormen van samenwerking te stimuleren en partijen bij elkaar te brengen.106  
 

                                                           
104 Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), Fondsenboek 2011 (Den Haag 2011) 171. 
105 Website Fonds voor Cultuurparticipatie, 21 mei 2012 <http://www.cultuurparticipatie.nl/>. 
106 Website Cultuurfonds Leiden, 21 mei 2012 <http://www.cultuurfondsleiden.nl/>. 
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Het RMO is een grote culturele speler in de stad. Met het kinderatelier werkt het museum mee aan de 
ontwikkeling van een sterkere Leidse cultuursector en het vergroten van de participatie aan cultuur. 
 
Mondriaan Fonds 
Sinds 1 januari 2012 gaan de Mondriaan Stichting en Fonds BKVB verder als Mondriaan Fonds. Zo vormen zij 
het nieuwe landelijke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Zij stimuleren instellingen om 
kunst en erfgoed op een inspirerende manier bij een divers publiek te brengen. Het fonds richt zich hierbij 
voornamelijk op projecten die de relatie tussen publiek en beeldende kunst en cultureel erfgoed versterken, 
vernieuwing brengen, zich duidelijk onderscheiden en een meerwaarde bieden ten opzichte van het bestaande 
aanbod. Dit zijn gedeeltelijk ook de beoordelingscriteria waaraan projecten moeten voldoen willen zij in 
aanmerking komen voor ondersteuning van het fonds, namelijk: 
 

◊ Relaties met de samenleving: qua onderwerp, inhoud of uitvoering moet het project impact hebben op 
de samenleving en bijdragen aan een grotere belangstelling voor beeldende kunst of cultureel erfgoed 
bij het brede publiek. 

◊ Meerwaarde: het project onderscheidt zich in inhoud, opzet en uitvoering van het landelijke aanbod aan 
beeldende kunst of cultureel erfgoed door het innovatieve, uitzonderlijke of voorbeeldstellende karakter.  

◊ Publieksbenadering: het project geeft blijk van een doordachte en realistische publieksbenadering en 
het project en de gevolgde methode(s) sluiten aan bij de gekozen doelgroep(en). 

◊ Excellente uitvoering: de excellente uitvoering van de activiteit moet aannemelijk worden gemaakt. De 
betrokken instelling moet bovendien het vertrouwen wekken dat het eindresultaat succesrijk en van een 
(artistiek en/of cultuurhistorisch) bijzondere kwaliteit zal zijn. 

 
Een financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds omvat nooit het gehele noodzakelijke bedrag. Een aanzienlijk 
deel moet de instelling zelf financieren.107 
 
Ondanks dat het fonds geen ondersteuning biedt voor bouwkundige voorzieningen, zijn er andere onderdelen 
van het kinderatelier die financiële steun kunnen gebruiken. Te denken valt aan de coördinatie van het project en 
mogelijke andere activiteiten naast de kunstzinnige workshops. 
 
Stichting SNS REAAL Fonds 
Het SNS REAAL Fonds is een actueel, ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds en ondersteunt 
daarom projecten die van maatschappelijk belang geacht worden, met name op cultureel, cultuureducatief en 
wetenschappelijk gebied.108 Het fonds steunt verspreid door heel Nederland diverse grote en kleine projecten en 
willen op deze manier iets betekenen voor de samenleving.  
Het fonds steunt projecten op twee gebieden, namelijk Kunst & Cultuur en sinds 2011 Jongeren & Maatschappij. 
Onder de pijler Kunst & Cultuur vallen de Visuele Kunsten, waarbij aandacht voor publiekseducatie een pre is en 
een nieuwe generatie publiek hun speciale aandacht heeft. Het SNS REAAL fonds steunt projecten op het gebied 
van kunst- en cultuureducatie. 
 
Het fonds hanteert diverse voorwaarden voor het aanvragen van steun. Onder de algemene criteria vallen onder 
andere:  
 

◊ Het project moet betrekking hebben op de pijlers Kunst & Cultuur of Jongeren & Maatschappij. 
◊ Het project moet gericht zijn op publieksbereik en toegankelijkheid. 
◊ Het project is actueel en relevant en van aanvullend belang binnen het huidige algemene aanbod. 

 
Onder de Voorkeurscriteria Educatie vallen onder andere:  
 

◊ Het project heeft een heldere pedagogische en/of didactische visie. 
◊ De focus ligt op vraaggericht, herhaalbaar en overdraagbaar.109 

 

                                                           
107 Website Mondriaan Fonds, 21 mei 2012 <http://www.mondriaanfoundation.nl/#/av/projecten/>. 
108 FIN, Fondsenboek 2011, 434. 
109 Website SNS REAAL Fonds, 22 mei 2012 <http://www.snsreaalfonds.nl/>. 
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De gestelde voorwaarden zouden geen problemen moeten opleveren. Het gaat om publiekseducatie, 
publieksbereik en het binnenhalen van een nieuwe generatie museumbezoekers. Daarnaast wil het RMO voor 
het kinderatelier docenten en/of kunstenaars met een duidelijke pedagogische en/of didactische visie om zo het 
kwalitatief hoogwaardige niveau te garanderen. 
 
BankGiro Loterij 
Sinds 2010 is het RMO beneficiënt van de BankGiro Loterij. Tot 2014 zijn zij zeker begunstigde en krijgen zij 
jaarlijks €200.000 voor aankopen en restauratieprojecten. Mede dankzij deze bijdrage heeft het RMO in 2011 de 
nieuwe afdeling Archeologie van Nederland kunnen realiseren.  
Een gedeelte van de bijdrage van het komende jaar kan bestemd worden voor het opknappen van de zolder. 
 
§6.4 Sponsoring 
Sponsoring is het verlenen van materiële of immateriële steun van de ene partij (de sponsor) aan de andere partij 
(de gesponsorde).110 Bij cultuursponsoring gaat het om een 'overeenkomst tussen een onderneming (de sponsor) 
die geld en/of op geld waardeerbare prestaties levert, en een culturele instelling (…) (de gesponsorde), die 
communicatiemogelijkheden, toegangskaarten en/of overige faciliteiten als tegenprestatie levert in verband met 
de door de gesponsorde te verrichten culturele activiteit'.111 Sponsoring is vaak projectgebonden en daarom 
éénmalig. Er zijn bij sponsoring meer verplichtingen voor de gesponsorde dan bij fondsenwerving, aangezien de 
sponsor vaak een tegenprestatie verlangt.112  
Naast de tegenprestatie kan een bedrijf nog meer redenen hebben om cultuur te sponsoren: 
 

◊ Het vergroten van de (naams-/merk)bekendheid.  
◊ Het creëren van een positief imago bij de afnemersdoelgroep. 
◊ Het creëren van goodwill bij het algemene publiek.  
◊ Het motiveren van het eigen personeel.  
◊ Het creëren, onderhouden en verbeteren van relaties met klanten en andere belanghebbenden.113 

 
Daarnaast bereiken bedrijven via sponsoring interessante doelgroepen en kunnen zij een langdurige relatie met 
het museum opbouwen. Het onderhouden van deze relatie gebeurt door de beide directeuren en via 
tegenprestaties door het museum als gezamenlijke marketing, een zaaltje om niet ter beschikking stellen en het 
sturen van een aantal entreekaarten voor elke nieuwe tentoonstelling.  
 
Sponsors 
Om de juiste bedrijven te benaderen voor sponsoring, dient er een sponsorplan opgesteld te worden. Dit begint 
met een zelfanalyse (wat is onze visie en welk imago willen wij uitstralen?) en een marktanalyse (welke bedrijven 
passen sluiten qua imago en prestige bij ons aan en willen zij dezelfde doelgroep(en) bereiken?).114 Dan moet er 
worden gekeken hoeveel geld er nog nodig is om het atelier te kunnen realiseren. Vervolgens moet worden 
afgewogen hoeveel sponsors voor dit bedrag gezocht dienen te worden en hoe dit bedrag tussen deze partners 
verdeeld kan worden. Als voorbeeld: er is nog €10.000 nodig voor de realisatie van het atelier. Er kunnen dan vijf 
sponsors gezocht worden die elk €2.000 sponsoren. Dit bedrag is gemakkelijker om te sponsoren dan één keer 
€10.000. Aan de andere kant moeten er dan wel vijf sponsors benaderd worden, wat meer tijd kost. Het is ook 
daarom belangrijk om te onderzoeken waarom bedrijven het kinderatelier zouden willen sponsoren en welke  het 
beste bij het RMO en het kinderatelier passen. Zoals geschreven is het wenselijk een sponsorbedrijf te zoeken 
dat qua doelgroep en educatief en/of creatief doel in hetzelfde veld werkt, waarbij het atelier past binnen de 
doelstelling en marketingstrategie van het bedrijf en dat groot genoeg is om de middelen te hebben voor 
sponsoring. Een bedrijf kan geld investeren omdat zij het atelier interessant vinden, maar ook vanwege de 
gezamenlijke doelgroep en het museum zelf, die een belangrijke relatie kan zijn. Zo heeft het bedrijf baat bij het 
verbinden van hun naam aan die van het museum en het atelier. 
 

                                                           
110 Ruurd Mulder, De kunst van cultuurmarketing (Bussum 2008) 160. 
111 Van der Zee (red.), Management voor de culturele sector, 223. 
112 Mulder, De kunst van cultuurmarketing, 200. 
113 Ibidem, 160, 161. 
114 Website MuseumService, 31 mei 2012 <http://www.museumservice.nl/management/sponsoring>. 
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Er zijn genoeg bedrijven in Nederland die interessant zijn voor sponsoring van het kinderatelier. De lijst 
exposanten van de Cultuur en Onderwijs Beurs geeft al een goede aanzet.115 
 
Mocht het RMO besluiten naast de kunstzinnige workshops ook andere activiteiten te organiseren, zoals een 
bepaalde voortzetting van Archeoloog in één dag, is het mogelijk partnerschap aan te gaan met National 
Geographic Junior, het kindermagazine van National Geographic, met informatie over wetenschap, techniek, 
natuur, geschiedenis en meer. 
 
Echter, voor de dubbeltentoonstelling Vrouwen van aanzien - Mannen met macht, in 2011/2012 in samenwerking 
met het Allard Pierson Museum in Amsterdam, is een aanzienlijk bedrag uit fondsen gekomen, maar niets uit het 
bedrijfsleven, ondanks de inzet en vele contacten. Het RMO heeft dan ook geen overspannen verwachtingen in 
deze huidige economie, maar blijft wel attent op commerciële sponsoring.116  
 
Media partners 
Voor het laten slagen van het project is naast geld uiteindelijk ook aandacht voor het atelier belangrijk. Daarom is 
het aan te raden om, naast partners die een financiële bijdrage leveren aan het atelier, ook mediapartners te 
zoeken.  
 
Een mogelijke mediapartner kan zijn Knutselkunst & Co (voorheen Kinderhanden). Dit is een creatief en educatief 
knutselmagazine voor jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Er kunnen advertenties in het 
blad worden geplaatst en de naam van het magazine kan gecommuniceerd worden door het RMO. Het magazine 
vergroot hierdoor haar bekendheid en spreekt een grotere doelgroep aan. 
Ook met Kidsweek, de weekkrant voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar en al partner van de MJU, kan een 
partnerschap omtrent het kinderatelier aangegaan worden. De kinderkrant zou hiermee de creatievere kinderen 
bereiken, terwijl zij met de MJU meer wetenschappelijk geïnteresseerde kinderen bereiken. 
 
Andere mogelijkheden voor mediapartners zijn AVRO Kunstuur, Omroep West, het Leidsch Dagblad en 
BoekieBoekie, een tijdschrift voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar die van lezen, tekenen en schrijven 
houden. 
 
Barter deals 
Naast de sponsors en mediapartners zijn ook barter deals te sluiten. Het gaat hierbij om een partner die geen 
geld maar materiaal sponsort. Mocht het RMO een jaarlijkse Campaign for Drawing organiseren (zie hoofdstuk 
3.5 Elders), dan zou de Leidse Textiel Centrale (LTC)117 een goede partner voor een barter deal zijn. Deze 
leverancier heeft creatieve materialen voor uiteenlopende creatieve activiteiten. Voor een grote tekencampagne 
is veel materiaal nodig waar LTC het RMO in kan voorzien. Zij op hun beurt vergroten hiermee hun 
naamsbekendheid en creëren goodwill door een project te steunen waarbij het gaat om participatie en het 
vergroten van de creativiteit. 
 
§6.5 Tot slot 
Belangrijk is om niet afhankelijk te worden van één inkomstenbron. Er moet een geschikte mix van inkomsten 
worden gezocht. Daarom zal het museum zich ook bezig moeten houden met een goede voorbereiding, gedegen 
onderzoek en planning vooraf, het vasthouden aan het uitvoeren van het plan en een grondig evaluatie 
achteraf.118  
 
Het is belangrijk om een goede relatie te onderhouden met alle sponsors en partners. Dit kan onder andere door 
het versturen van uitnodigen voor openingen of het organiseren van speciale avonden voor donateurs/sponsors. 
Dit levert niet alleen een goede relatie op, maar ook binding met het museum, een goede reputatie en hoop voor 
toekomstige projecten. 
 

                                                           
115 Website Cultuur en Onderwijs Beurs, 31 mei 2012 <http://www.ceob.nl/exposanten/deelnemers.php>. 
116 Weijland, Activiteitenverslag 2013-2016 , 35. 
117 Website Leidse Textiel Centrale (LTC), 31 mei 2012 <http://www.ltcleiden.nl/default.asp?keuze=home>. 
118 Van der Zee (red.), Management voor de culturele sector, 234. 



46 
 

Mijns inziens zijn er genoeg fondsen waarvoor het kinderatelier in aanmerking komt, mits het museum nog verder 
nadenkt over de invulling van de workshops en activiteiten. Zowel het Cultuurfonds Leiden als het 
Mondriaanfonds en SNS REAAL Fonds stellen in hun voorwaarden aan het steunen van een project 
respectievelijk spraakmakendheid, meerwaarde en aanvullend belang binnen het huidige aanbod. Ik vraag me af 
of een kinderatelier met enkel kunstzinnige workshops zoals schilderen, tekenen en beeldhouwen 
onderscheidend genoeg is en een echte meerwaarde binnen het al bestaande aanbod biedt, ook al worden de 
workshops teruggekoppeld aan een fantastische collectie.  
 
Als het format van het volwassenenonderwijs aangehouden wordt (externen kunnen hun workshops gratis in een 
ruimte van het RMO geven) is de exploitatie waarschijnlijk gemakkelijker. Worden er ook andere activiteiten 
aangeboden (als Archeoloog in één dag en The Big Draw), dan moet er goed gekeken worden hoe dit 
gefinancierd gaat worden en hoe de exploitatie uiteindelijk kostendekkend wordt. Dit betekent meer werk, maar 
ook meer ondernemerschap. De middelen zijn niet aanwezig, en daarom is het goed om in de ruimte van het 
atelier ook andere activiteiten aan te bieden om zodoende de kinderworkshops te kunnen financieren. Meerdere 
activiteiten zorgen voor een grotere afname van een (grotere) doelgroep en zodoende meer inkomsten. Om het 
atelier zo solide mogelijk van start te kunnen laten gaan, is een goede financiële partner en/of mediapartner 
gewenst. 
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7. Discussie 
 
In de voorgaande hoofdstukken is veel besproken: ideeën over het kinderatelier, allerlei voorbeelden uit de 
praktijk, overig creatief en cultureel aanbod, de interesse van de doelgroep, een interne en externe analyse van 
het museum en mogelijke financieringsmogelijkheden. Het heeft antwoord gegeven op vragen maar roept ook 
nieuwe op. Om het plan van alle kanten te bekijken, ga ik in dit hoofdstuk in discussie over diverse standpunten 
betreffende het kinderatelier. Ik maak hierbij gebruik van het concept van de 'zes denkhoeden'. Dit concept is 
bedacht door de van Malta afkomstige psycholoog, arts en managementauteur Edward de Bono. De six thinking 
hats is een creatieve techniek om een probleem vanuit verschillende perspectieven te bekijken.119 De zes hoeden 
hebben elk een andere kleur en deze symboliseren allemaal een andere manier van denken: de witte hoed 
representeert kale feiten en cijfers, de rode hoed gevoel en intuïtie, de zwarte hoed negativisme en pessimisme, 
de gele hoed positivisme en optimisme, de groene hoed creativiteit en de blauwe hoed uiteindelijk benadert het 
probleem op een beschouwende manier.120 

 

                                                           
119 Website de Bono Consulting, 29 mei 2012 <http://www.debonoconsulting.com/edward_de_bono.asp>. 
120 Website Leren.nl, 29 mei 2012 <http://www.leren.nl/cursus/management/besluiten-nemen/denkhoeden.html>. 

De externe analyse geeft aan dat er al redelijk wat creatief en cultureel aanbod in Leiden. Ook hebben de 
kinderen tegenwoordig elke dag naschoolse activiteiten en zijn er (mogelijk grotere) bezuinigingen op komst. 
Het zal veel werk worden voor de afdeling educatie aangezien zij, door langdurige ziekte, al geruime tijd 
weinig mankracht op de afdeling hebben. Als we kijken naar het streven van het museum, om het 
moedermuseum van de Nederlandse archeologie en geschiedenis te zijn, dan rijst de vraag of een 
kinderatelier met kunstzinnige workshops in het verlengde hiervan ligt. 
Aan de andere kant moet niet vergeten worden dat 84% van de kinderen en 76% van de volwassenen 
positief tegenover een kinderatelier staat. Van de kinderen wil 77% zelfs vaker workshops volgen dan zomaar 
één keer. Het idee is om uitsluitend kunstzinnige workshops aan te bieden, maar uit de enquêtes komt naar 
voren dat 21% van de vijfenvijftig kinderen en 25% van de honderd volwassenen naast tekenen (kinderen, 
21%) en kleinen/beeldhouwen (volwassenen, 24%) ook workshops en activiteiten over geschiedenis willen. 
Er is bij het publiek dus wel een duidelijke behoefte aanwezig. 
 

Het museum diende oorspronkelijk om de mens op te voeden en intellectueel te ontwikkelen. Zo'n 
kinderatelier heeft een opvoedende functie voor de kinderen op creatief gebied en bindt hen en hun familie 
meer aan het museum. Zo zal er een band ontstaan die nog jaren vruchten afwerpt. Het museum is een fijne 
plek om te komen en te leren, het personeel is altijd vriendelijk en enthousiast en de tentoonstellingen de 
moeite waard. In de huidige maatschappij, waar iedereen haast heeft en druk is, en waar het vaak gaat over 
geld, politiek en geweld, heeft de mens behoefte zich te omringen met schoonheid en zich creatief te uiten. Al 
wandelend over bijvoorbeeld de Griekse afdeling van het museum kunnen deelnemers zich laten inspireren. 
Er moet juíst nu iets ondernomen worden om zo meer eigen inkomsten en een stevigere basis te creëren. 
 

 
Absoluut niet haalbaar. Waar moet het geld vandaan komen om dit te trekken? Het is niet uniek en 
spraakmakend genoeg om fondsen over de streep te trekken. En waarom moet het museum hoogwaardige 
creatieve workshops aanbieden als dit, naar hun zin, te weinig wordt gedaan? Dat is hun taak toch niet? Daar 
zijn andere instellingen voor. En hoeveel voegt een snelle rondleiding over een tentoonstelling vooraf aan de 
workshop toe? Het gaat tenslotte om het schilderen of beeldhouwen. Daarnaast past het niet bij de belofte 
van het museum, dat zij in Nederland het museale hart van de oudheid zijn en zeker niet bij het streven om 
hun nationale betekenis te vergroten door het moedermuseum van de Nederlandse archeologie en 
geschiedenis te worden.  
Het is veel te veel risico om in deze tijd iets dergelijks te ondernemen. Denk aan de komende bezuinigingen! 
En als we het adviesrapport van de Raad van Cultuur mogen geloven, komen er nog donkerdere tijden aan 
dan waar het museum op had gerekend. Niet doen dus en veilig bij je leest blijven. 
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Negativisme en pessimisme helpen een mens nooit veel verder maar een probleem definiëren en realistisch 
kijken naar de gegeven feiten en cijfers, wel. Het blijkt uit het succes van de MJU dat de kinderen ook buiten 
school naar een museum willen komen om te leren. Het voornamelijk klassikaal leren op school is goed, maar, 
zoals Jessica Davis en Howard Gardner schrijven: "There are similarities between the out-of-school learning that 
goes on in museums and in-school-learning, but important differences exist that make museums ideally suited for 
the individually centred learning (...)."121 David A. Kolb sluit hierbij aan met zijn theorie dat leren een sociaal 
proces is.122  
Het volgen van workshops die weliswaar van niveau zijn, maar gangbare vormen betreffen als tekenen, 
schilderen en beeldhouwen, zou het bezoeken van het museum zelfs laagdrempeliger kunnen maken voor hen 
die het museum nog steeds zien als een imponerend instituut. Tijdens de rondleiding voorafgaand aan de 
workshops, steken zij, misschien onbewust, de nodige kennis op, wat hen (heel idealistisch) dichter bij het 
hoogste punt van Maslow's  behoeftehiërarchie brengt: zelfactualisatie. Op deze manier wordt het museum en de 
collecties toegankelijker gemaakt voor het publiek. Niet enkel fysiek toegankelijker "…but also intellectual, social, 
emotional and cultural access."123 Deze combinatie, van leren en amusement, is belangrijk "…and should 

                                                           
121 Jessica Davis en Howard Gardner, Open windows, open doors in Hooper-Greenhill ed., The Educational Role, 99. 
122 Els Hoogstraat en Annemarie Vels Heijn, De leertheorie van Kolb in het museum (Amsterdam 2006) 1. 
123 Graham Black, The Engaging Museum, Developing Museums for Visitor Involvement (New York 2005) 125. 

Natuurlijk moet het kinderatelier er komen! Er kan van alles gedaan worden om geld te werven: sponsors, 
crowdfunding, de vriendenverenging. De fantastische collecties kunnen dienen als inspiratie voor de 
workshops. Wat te denken van beeldhouwen naar aanleiding van de prachtige Griekse beeldjes?  
Zowel het jonge als het volwassen publiek is positief en ook een derde van de medewerkers staat al achter 
het plan. Het museum moet zich verdedigen tegen de bedreigingen, en de kansen die er zijn met beide 
handen grijpen. Met het aantrekken van kunstenaars voor workshops slaat het museum een nieuwe, frisse 
weg in die naar creativiteit en nieuwe ideeën kan leiden. Een kinderatelier zal het museum steviger in de 
(Leidse) maatschappij zetten. Het museum toont hierdoor ondernemerschap en zal extra inkomsten werven 
die zeer welkom zijn. 
 

Er kunnen allerlei mogelijkheden bedacht worden om het kinderatelier zo succesvol mogelijk te maken. Door 
middel van crowdfunding kan geld verzameld worden en zo het publiek ook nog eens actief bij het project 
worden betrokken. En er kunnen stagiaires worden ingezet om het op te zetten. En wat te denken van een 
voortzetting in het atelier van een vorm van Archeoloog in één Dag? Of een Kunst & Kitsch voor kinderen, net 
als bij de Junior Club van het Groninger Museum. Of jaarlijks een Campaign for Drawing van een week, 
waarin het publiek met elkaar aan het tekenen slaat? Een heel Leids tekenfestival, in samenwerking andere 
Leidse musea en culturele instellingen. Of een variant daarop: een campagne voor creativiteit, met allerlei 
speed workshops van kunstenaars en een zaal waar alle kunstwerken van het publiek kunnen worden 
tentoongesteld. En later kunnen er ook workshops voor volwassenen worden georganiseerd. Er zijn 
mogelijkheden te over! Met dit soort activiteiten naast de kunstzinnige workshops kan het RMO een uniek 
aanbod creëren dat zeker ook fondsen aan zal spreken. 
 

Het zal spannend worden, zeker met het oog op het recente adviesrapport van de Raad voor Cultuur. De 
ontwikkelingen in Den Haag moeten in de gaten worden gehouden en het museum moet proberen daarop te 
anticiperen. Het opzetten van een kinderatelier zou mogelijk kunnen zijn, als er maar voldoende externe 
financiën voor worden gevonden. Crowdfunding kan hieraan ook bijdragen, afgaande op alle successen 
hiervan. 
Naar aanleiding van de uitgevoerde enquêtes zouden gevarieerde activiteiten beter passen, zodat een 
grotere doelgroep bediend kan worden. Wel dient er een vervolgonderzoek te worden gedaan, zowel onder 
het publiek als onder de medewerkers van het museum. Ongeveer een derde van de medewerkers heeft 
laten weten positief te zijn, de rest heeft nog geen uitspraak gedaan. Het is belangrijk ook hun mening te 
weten te komen. Uit het vervolgonderzoek dient een goed en uniek plan te komen. 
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overcome all the grey worthiness that still hangs over the concept of learning."124 Het aanbieden van meer dan 
alleen kunstzinnige workshops kan er toe bijdragen dat de leerbeleving wordt vergroot. 
 
Er kan uren over gediscussieerd worden. Er kan vastgehouden worden aan de bedreigingen. Er kan alleen 
gekeken worden naar alle kansen. Maar er komt een moment dat er een beslissing genomen moet worden. In de 
volgende conclusie en aanbevelingen geef ik mijn mening over wel of niet en over het hoe. Maar vergeet niet: 
"…nothing worthwhile is easily gained, no change is without risk."125   

                                                           
124 Black, The Engaging Museum, 145. 
125 Davis en Gardner, Open windows in Hooper-Greenhill ed., The Educational Role, 103. 
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Conclusie 
 
In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal:  
 

o Welke aanbevelingen kunnen er gedaan worden aan het Rijksmuseum van Oudheden over het opzetten 
van een kinderatelier met activiteiten en workshops om daarmee meer eigen inkomsten te werven? 

 
Mijn hypothese was als volgt gesteld:  
 

o Het opzetten van een kinderatelier is leuk en zal door het publiek waarschijnlijk wel worden gewaardeerd, 
maar ik betwijfel of het echt zal werken en financieel rendabel zal zijn. 

 
Het Rijksmuseum van Oudheden is ambitieus, heeft een ondernemende geest en staat er nu, door onder andere 
reizende tentoonstellingen en stijgende bezoekersaantallen, met ruim 27% eigen inkomsten vorig jaar (2011) 
goed voor. Met dit percentage voldoen zij aan de norm die de overheid aan instellingen stelt: minimaal 17,5% 
eigen inkomsten. 
Toch zijn het spannende tijden voor het museum. Het adviesrapport van de Raad van Cultuur van maandag 21 
mei 2012, sprak op sommige punten negatief over het museum en kan als gevolg hebben dat het RMO met meer 
bezuinigingen te maken krijgt dan waar het op gerekend had. Hierdoor zal het museum zelf weinig tot niets 
kunnen bijdragen aan het kinderatelier dat zij willen opzetten. Met een kinderatelier willen zij meer eigen 
inkomsten genereren, en meer publiek aan zich binden, oftewel: cultureel ondernemerschap tonen. 
 
Ondanks de dreiging van de komende bezuinigingen, komt in hoofdstuk twee duidelijk naar voren dat achttien 
medewerkers van het museum (ongeveer een derde van het personeel) het juist nu een goede tijd vinden om het 
atelier op te zetten. Dit zou voor extra inkomsten zorgen en goed zijn voor de maatschappelijke legitimatie van 
het museum. Ook de doelgroep is positief, zo blijkt uit hoofdstuk vier. Zowel de kinderen (82%) als de 
volwassenen (76%) zijn in een kinderatelier geïnteresseerd. Hoewel de kinderen een lidmaatschap van een 
kinderclub met extra speciale activiteiten best zien zitten (64%), kiezen de (groot)ouders met 95% massaal voor 
het opgeven per workshop in plaats van een lidmaatschap. De extra binding met het publiek die het museum 
wilde bewerkstelligen door middel van het lidmaatschap, zal dus op andere wijze gezocht moeten worden. Ook 
zal het aanbod nader bekeken moeten worden. Het museum ziet graag creatieve workshops in het atelier, maar 
zowel de kinderen als de (groot)ouders kiezen naast tekenen en kleien/beeldhouwen ook voor geschiedenis. 
 
Er zijn, in zowel het binnen- als het buitenland, genoeg kinderateliers die als voorbeelden kunnen dienen en waar 
het RMO zich door kan laten inspireren. Dit maakt het atelier van het museum echter niet heel innovatief en het 
grote gelijkende marktaanbod zet vraagtekens bij de meerwaarde en het aanvullend belang ervan. Dit laatste is 
ook belangrijk voor het aanvragen van fondsen voor het project. Ondanks andere mogelijkheden om geld te 
werven, zoals sponsoring, crowdfunding en de vriendenvereniging van het museum, zal hier het grootste 
gedeelte van de financiële steun vandaan moeten komen.  
 
Zodoende dient er nogmaals nagedacht te worden over de waaromvraag, het doel, de vorm en het aanbod van 
het kinderatelier. De sterkere binding tussen het publiek en het museum en zijn collecties, het genereren van 
meer eigen inkomsten, het aanbieden van structureel terugkerende kinderactiviteiten zijn allemaal mooie doelen, 
maar de vraag is of zij samen kunnen gaan. Uit elk doel komt een ander actieplan voort en leidt tot andere 
partners. Het is belangrijk dit vooraf helder te krijgen. 
 
Op basis van het onderzoek, het discussiehoofdstuk en bovenstaande constateringen kan ik concluderen dat het 
opzetten van een kinderatelier bij het Rijksmuseum van Oudheden een spannende onderneming zal worden, 
maar dat het zeker kans van slagen heeft, mits het geheel extern gefinancierd kan worden en het aanbod van 
creatieve workshops wordt uitgebreid met andere activiteiten, zodat het een uniek kinderatelier wordt dat van 
aanvullend belang is voor het Leidse cultuuraanbod en een grotere doelgroep en zodoende meer inkomsten 
aantrekt. 
 
Hiermee is antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek en is de gestelde hypothese wat betreft het 
eerste gedeelte bevestigd en weerlegt wat betreft het tweede gedeelte. 
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Aanbevelingen 

 
Naar aanleiding van het onderzoek en bovenstaande conclusie, kunnen de volgende aanbevelingen worden 
gedaan aan het Rijksmuseum van Oudheden omtrent het opzetten van een kinderatelier: 
 

◊ Ik raad het museum aan om goed gebruik te maken van de aangeboden hulp bij het kinderatelier door 
verschillende medewerkers van het RMO.  

 
◊ Ik raad het museum aan een uniek en gevarieerd aanbod te creëren van workshops en activiteiten met 

betrekking tot onder andere geschiedenis, tekenen en kleien/beeldhouwen, die een aantal keer per jaar 
georganiseerd worden en waarvoor het publiek zich per workshop kan opgeven. 

 
◊ Ik raad het museum aan om, zowel intern als extern, een vervolgonderzoek te doen om ideeën van 

medewerkers te vergaren en de behoefte van het publiek gedetailleerder in kaart te brengen.  
 

◊ Ik raad het museum aan de tijd te nemen uit te zoeken welk verdienmodel gebruikt gaat worden voor het 
atelier zodat er een goede financiële partner bij kan worden gezocht. 
 

◊ Ik raad het museum aan het atelier een eigen missie, visie en doelstelling(en) mee te geven zodat er 
een eigen identiteit ontstaat. Dit helpt de positionering van het atelier en verhoogt de kans op een 
toekomstig sterk merk. 

 
◊ Ik raad het museum aan om aan crowdfunding te doen. Hier dient echter wel een goed plan voor 

geschreven te worden. Crowdfunding is interessant, maar ook gevoelig. Als het goed wordt aangepakt, 
kan het museum naast financiële middelen ook een speciale band met de bezoekers creëren en op 
langere termijn bijzondere waardering van het publiek terugkrijgen. 

 
◊ Ik raad het museum aan een plan te ontwerpen dat spraakmakend is, meerwaarde heeft en van 

aanvullend belang is voor de culturele sector. Dit zorgt er niet alleen voor dat het project eerder in 
aanmerking kan komen voor een fonds, maar ook voor een groter bereik en zo meer kans op slagen. De 
belangrijkste tips van de bezochte instellingen die hierbij kunnen helpen zijn:  
 

► Individualiseer en differentieer. 
► Kijk per workshop wat belangrijk wordt geacht om aan de kinderen over te brengen. 
► Veel hangt van de inhoud af. Die moet echt een meerwaarde hebben. 
► Zorg voor continuïteit in de activiteiten. 
► Laat de workshops aansluiten bij de eigen collecties en maak zo iets unieks. 
► Houd rekening met het spanningsveld tussen dat wat ouders willen en dat wat kinderen willen. 
► Laat de activiteiten aansluiten en overvloeien in de missie van het museum en het atelier zelf, 

zodat het één geheel vormt. 
► Variatie in de activiteiten is heel belangrijk. 
► Betrek het overige personeel van het museum bij de activiteiten. 
► Je moet als atelier onderscheid maken door een uniek programma aan te bieden. 
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Figuur 16 - Vraag 7 enquête (groot)ouders. 
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Bijlagen 
 
1. Vragenlijst medewerkers Rijksmuseum van Oudheden 
 
2. Enquête voor kinderen in de leeftijd van 6 - 12 jaar 
 
3. Enquête voor (groot)ouders met (klein)kinderen in de leeftijd van 6 -12 jaar 
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Bijlage 1 - Vragenlijst medewerkers Rijksmuseum van Oudheden 
 
 
 
Naam:      Functie: 
 
1. Bent u op de hoogte van het idee/voornemen om een kinderatelier te starten in het museum? 
□ Ja  □Nee 
 
2. Denkt u dat het kinderatelier een meerwaarde voor het museum zou zijn? 
□ Ja, want………………………………………………………………………………………………………………………………. 
□ Nee, want…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Wat sluit, volgens u, beter aan bij het RMO? 
□ Meerdere keren per jaar workshops/activiteiten en reeksen van bijv. 3 workshops (kwalitatieve lessen op hoogwaardig 
niveau in tekenen, schilderen, beeldhouwen, knutselen) 
□ Een speciale kinderclub met lidmaatschap voor minimaal 1 jaar (met kijkjes achter de schermen, wie werken er in het 
museum en wat zijn hun taken, diverse creatieve workshops, uitnodigingen voor openingen met introducé, nieuwsbrieven, 
etc.) 
□ Beide 
□ Anders, namelijk………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Zou u, op welke manier dan ook, mee willen werken met het kinderatelier? 
□ Ja □ Nee (ga verder bij vraag 6) 
 
5. Waar zou uw bijdrage uit kunnen bestaan? Meerdere antwoorden mogelijk. 
□ Het begeleiden van een workshop 
□ Een korte rondleiding voorafgaande de workshop over de tentoonstelling van mijn vakgebied 
□ Lesgeven met betrekking tot tekenen/schilderen/beeldhouwen/knutselen 
□ Meewerken aan 'een kijkje achter de schermen bij …'  
□ Organisatorische taken (bedenken/opstellen workshopprogramma, aantrekken docenten/kunstenaars, nieuwsbrief maken, 
etc.) 
□ Anders, namelijk ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Is het, in uw ogen, de juiste tijd voor het museum om dit project op te starten?  
□ Ja, want …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
□ Nee, want 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Overige opmerkingen, tips, ideeën, feedback, advies: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 2 - Enquête voor kinderen in de leeftijd van 6 - 12 jaar 
 
 
 
1. Zou jij mee willen doen aan workshops van een kinderatelier in dit museum? 

o Ja 
o Nee 
o Misschien 

Bij geen interesse stopt de enquête hier. 
 
2. Zou je het één keertje willen doen of vaker? 

o Eén keer een workshop volgen 
o Vaker workshops volgen (lessenreeks) 
o Een kinderclub met een lidmaatschap, nieuwsbrieven, uitnodigingen en speciale activiteiten 

 
3. Wat vind je leuk? 

o Tekenen 
o Schilderen 
o Kleien / beeldhouwen 
o Knutselen (dan mag je zelf je materialen en onderwerp kiezen) 
o Geschiedenislessen 
o Hoe een museum werkt 
o Iets anders: …………………………………………………………………………………………… 

 
4. Zou jij voor een jaar lid willen worden van het kinderatelier? (met nieuwsbrief, uitnodigingen, pasje) 

o Ja 
o Nee 
o Misschien 

 
 
6. Weet jij een goede naam voor het atelier of de club? 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Bijlage 3 - Enquête voor (groot)ouders met (klein)kinderen in de leeftijd van 6 - 12 
jaar 
 
 
 
1. Zou u geïnteresseerd zijn in een (kinder)atelier met creatieve workshops / activiteiten in het museum? 
□ Ja   □ Nee   □ Misschien  
Bij geen interesse stopt de enquête hier. 
 
 
2. Waar gaat uw voorkeur naar uit? 
□ Enkel eenmalige creatieve workshops voor kinderen van 6 -12 jaar    
□ Enkel meermalige creatieve workshops voor kinderen van 6 -12 jaar (bijv. series van 4 lessen) 
□ Zowel eenmalige als meermalige workshops voor kinderen van 6 - 12 jaar 
□ Creatieve familieworkshops  
□ Creatieve workshops voor volwassenen    
□ Een kinderclub (6-12 jaar) met creatieve workshops en speciale activiteiten 
 
 
3. In welke invulling van de workshops bent u geïnteresseerd? Meerdere antwoorden mogelijk. 
□ Tekenen □ Schilderen □ Kleien / beeldhouwen □ Knutselen □ Geschiedenis 
□ Anders, namelijk………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Hoe lang mag de workshop/activiteit duren? 
□ 1 uur  □ 1,5 uur  □ 2 uur  □ Eén dagdeel (ochtend/middag)  □ Een hele dag 
 
 
5. Waar gaat uw voorkeur naar uit? 
□ Een lidmaatschap voor (minimaal) een jaar □ Per workshop / reeks opgeven 
Is uw antwoord 'lidmaatschap'  ga door naar vraag 6. Is uw antwoord 'per workshop/reeks'  ga door naar vraag 8. 
 
 
6. Hoeveel geld bent u bereid uit te geven aan een lidmaatschap van een kinderclub bij het RMO?   
□ ± € 50,- □ ± € 75,- □ ± € 100,- 
 
 
7. Hoeveel activiteiten per jaar verwacht u voor het door uw aangekruiste bedrag? 
□ 4  □ 6 □ 8 □ 10 □ 12  
  
 
8. Hoeveel geld bent u bereid uit te geven per workshop van het atelier? 
□ € 5,-  □ € 7,50  □ € 10,-  □ € 12,50 □ meer dan € 12,50 
 
 
9. Waar gaat uw voorkeur naar uit: een workshop/activiteit…  
□…1 x per week overdag / na schooltijd  □…1 x per maand doordeweeks / na schooltijd /  
      in het weekend 
□…voor kinderen elke middag na schooltijd (als een bso) □…een paar keer per jaar op wisselende dagen 

 


