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Afgelopen jaar was ons jubilieumjaar. En wat zijn  
we trots op alle schoolkinderen en talenten en op  
waar we nu staan met de Hermitage voor Kinderen!  
Een programma waar 100.000 kinderen aan hebben 
meegedaan, heeft zonder meer impact. Dat horen we 
terug van de docenten, ouders én kinderen. Het heeft 
ons jubileumjaar een extra gouden randje gegeven. 
De jubileumtentoonstelling Juwelen! toonde alle  
pracht en praal van de de keizerlijke Romanov-familie, 
en daar schitterden de werken van de talenten in hun 
eigen expositie, Zoete taferelen. Het was zeker een 
hoogtepunt van het afgelopen jaar. 
Her en der in dit jaarverslag zult u lezen dat de  
maatregelen om het coronavirus te beheersen ook  
de Hermitage voor Kinderen hebben getroffen.  
Gelukkig kunnen we komend najaar de programma’s 
alsnog aanbieden en zullen de ateliers ook in de  
middag opengaan, zodat alle kinderen en de  
talenten toch nog de lessen kunnen volgen. 
Dit is ook het laatste schooljaarverslag waarvan ik het 
voorwoord aan u schrijf als directeur van de Hermitage. 
Toen wij tien jaar geleden onze deuren openden met  
een Hermitage voor Kinderen, konden wij nog niet 
bevroeden wat een succes die Hermitage voor Kinderen 
zou worden. Maar van het nut en de noodzaak waren  
we vanaf het eerste uur overtuigd. De afgelopen jaren 
hebben wij, alle collega’s, samen hard gewerkt aan 
prachtige onderwijsprogramma’s en bijzondere  
tentoonstellingen om zoveel mogelijk verschillende 
typen kinderen de kans te geven hun talent te ontdekken. 
We hebben samen een ijzersterk fundament neergezet, 
waar we elk jaar weer verder op kunnen bouwen.  

Want elk jaar is er een nieuwe groep 4 met nieuwe 
kinderen, die we een open blik op kunst willen bieden  
en die we dolgraag laten zien dat creatief talent 
waardevol kan zijn voor onze maatschappij. Die weg 
moeten we blijven bewandelen, zodat er meer begrip 
komt voor elkaars achtergronden en belevingswerelden. 
Willen we meer diversiteit binnen museumorganisaties 
en in de programmering, dan moeten we beginnen  
met interesse opwekken bij en opleiden van de jongste  
jeugd. Dat kunnen we alleen succesvol realiseren met  
de genereuze donaties van fondsen en private donors  
en de trouwe hulp van alle sponsors. Onze dank is  
groot. In september 2020 openen we weer onze  
deuren voor alle basisscholieren van Amsterdam  
en voor onze talenten!

Ik verheug me nu al op het volgende schooljaar!

Cathelijne Broers
Directeur Hermitage Amsterdam
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Zoete taferelen

Op woensdag 20 november openden ruim 150 jonge 
talenten van de Hermitage voor Kinderen in het  
bijzijn van familie hun eigen talentenexpositie Zoete 
taferelen. Met Zoete taferelen hadden we de vijfde 
talentenexpositie van de Hermitage Amsterdam.

Het Parool en diverse andere media besteedden 
aandacht aan de expositie.

De Hermitagetalenten lieten zich inspireren door de 
tentoonstelling Juwelen! in het museum, met fabel-
achtige juwelen van de Romanovs en de schatrijke 
Russische high society. Het resultaat is een spectaculaire 
verzameling pronkstukken met unieke bloem- en 
diermotieven, gemaakt van rijke materialen. 

Het Parool, 19 november 2019 en Stadsblad Echo, 27 november 2019 

Hermitage voor Kinderen 
in het nieuws
Ook in de media duikt de Hermitage voor Kinderen 
regelmatig op. We delen een paar leuke berichten met u. 

Ook aanwezig waren Cathelijne Broers, directeur  
van de Hermitage Amsterdam, en juwelenhistoricus 
Martijn Akkerman, die met zijn expertise ook enkele 
objecten onder de loep nam. Deze jubileumexpo 
toonde ook een overzicht met beelden van topstukken 
uit voorgaande jaren. 

Tegelijk was deze opening van de Hermitage 
Amsterdam de viering van het tienjarig bestaan van 
de Hermitage voor Kinderen. In de maand van de 
opening verwachtten we het 100.000ste schoolkind 
dat ging deelnemen aan het gratis kunstonderwijs- 
programma. 
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Opening expositie Zoete taferelen  
door Martijn Akkerman

‘Tijdens de tentoonstelling Juwelen! heb ik voor 
uiteenlopende groepen mensen diverse toespraken 
mogen houden, zowel in de Hermitage als 
erbuiten. Altijd was het een groot genoegen  
om uitleg te geven over iets waar ik zelf met 
zoveel plezier aan heb meegewerkt.
Maar een hele speciale gelegenheid was de 
opening van de tentoonstelling Zoete taferelen, 
waarbij zo’n 150 jonge talenten zich onder meer 
hadden laten inspireren door de juwelen die ooit 
aan het Russische hof schitterden.

Op woensdag 20 november keken deze jonge 
talenten met familie en vrienden verwachtingsvol 
uit naar wat ik te vertellen had. Mijn best had ik 
gedaan om te zoeken naar de inspiratie van een 
aantal opmerkelijke jonge kunstwerkjes. Een feest 
was het om de reactie te zien als mijn conclusie 
niet, of juist wél goed bleek te zijn.
Uiteindelijk heb ik alle jonge talenten benoemd  
tot ambassadeur van hun expositie, waarna we 
met elkaar de tentoonstelling hebben geopend. 
Vervolgens waren enkele van de makers niet 
tevreden voordat ze mij persoonlijk hun kunstwerk 
hadden getoond, dikwijls voorzien van persoonlijk 
en inspirerend commentaar.
Ten slotte kwam een kleine exposant naar mij  
toe met een van zijn vader gekregen catalogus  
van de “grote” tentoonstelling en vroeg daarin een 
opdracht met mijn handtekening. Van dat moment 
is een foto gemaakt, die ik als een van mijn 
“zoetste” herinneringen aan de tentoonstelling 
Juwelen! zal blijven koesteren.’
 

Juwelenhistoricus Martijn Akkerman, o.a. bekend van  
het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch, was 
uitgenodigd om samen met Cathelijne Broers het lint 
door te knippen en de tentoonstelling te openen.

ABN AMRO Foundation

ABN AMRO is een trouwe sponsor van de Hermitage 
voor Kinderen. Een belangrijke reden daarvoor is dat  
het kunstonderwijsprogramma sociaal inclusief is.  
Via de ABN AMRO Foundation maakt de bank het 
mogelijk dat diverse scholen buiten Amsterdam een 
bezoek kunnen brengen aan de Hermitage Amsterdam 
en gratis deel kunnen nemen aan het Hermitage 
School-programma. Met als resultaat dat er in het 
afgelopen schooljaar rond de 500 leerlingen van  
10 basisscholen uit onder meer Leiden, Den Haag, 
Rotterdam en Apeldoorn aan het programma hebben 
deelgenomen. De kinderen arriveerden vol spanning  
met de bus in Amsterdam. Voor veel kinderen was dit 
hun eerste bezoek aan Amsterdam en aan een museum. 
Samen met medewerkers van ABN AMRO volgden ze 
het Hermitage School-programma tijdens de tentoon-
stelling Juwelen!, waarna ze samen van een welverdiende 
lunch konden genieten. Dat pikten ook de media op.
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Het intensieve programma van de Hermitage voor 
Kinderen telt drie onderdelen: Hermitage School  
voor de groepen 4 tot en met 6 uit het basisonderwijs; 
Hermitage Atelier, een talentprogramma voor kinderen 
uit de groepen 7 en 8; en Hermitage Academie, een 
driejarig vervolgprogramma met kunstgeschiedenis  
en ontwikkeling van het creatieve talent op voortgezet 
onderwijsniveau. Alle lessen vinden plaats in een apart 
gedeelte van de Hermitage Amsterdam, in een educatief 
pand bestaande uit ateliers en leslokalen. Dat is hiermee 
de grootste educatieve ruimte van museaal Nederland.

Kijken, maken en presenteren. Bij de 
Hermitage voor Kinderen leer je door  
te doen!

Bij de Hermitage School worden alle culturele compe-
tenties doorlopen. Het programma begint in de klas  
met vier voorbereidende weblessen. Daarna gaan  
onze deuren open voor de kinderen. Zij krijgen een zeer 
interactieve rondleiding met tekenopdrachten en vragen. 
Dan volgt een workshop in het atelier: een creatieve 
opdracht geïnspireerd op een thema uit de tentoon-
stelling. Elk halfjaar is er een nieuwe tentoonstelling  
en dus ook een nieuw lespakket. De kinderen komen 
vaak weer terug voor deze nieuwe tentoonstelling.  
Zo creëert de Hermitage Amsterdam een omgeving 
waarin alle kinderen worden uitgedaagd om hun talent  
te tonen en te ontwikkelen.

De Hermitage voor Kinderen stimuleert 
21ste-eeuwse vaardigheden

Met ons programma willen we niet alleen kunsthistorische 
kennis overbrengen maar ook vaardigheden bevorderen 
zoals creativiteit, kritisch denken, samenwerken en 
zelfvertrouwen.
Tegelijk sluit het programma goed aan op de lessen  
op school. Denk aan vakken als geschiedenis en taal.  
Wij bieden meerjarig kunstonderwijs en geven alle 
kinderen uit groot Amsterdam de kans om hun  
artistieke talent te ontwikkelen. Met een open blik  
voor de toekomst.

Hermitage voor Kinderen: 
meerjarige kunsteducatie
Meer dan 75% van alle Amsterdamse basisscholen komt 
naar de Hermitage Amsterdam.

‘De exposities in de Hermitage Amsterdam  
sluiten ieder jaar weer wonderlijk goed aan bij  
de belevingswereld van de kinderen, dankzij de 
uitgekiende rondleidingen met aansprekende 
highlights. Ze praatten nog lang na over het 
speelgoed van de kleine tsaar of over de  
gekleurde edelstenen die een boeket vormden.  
Het sieradendoosje dat ze daarna in het atelier 
maakten, mocht ternauwernood op school blijven –  
het moest eigenlijk meteen mee naar huis.’

Marja Loomans, groepsleerkracht en cultuurcoördinator 
Jenaplan Basisschool De Zevensprong

Talentscouting: Hermitage Atelier  
en Hermitage Academie

Hiermee houdt de Hermitage voor Kinderen nog  
niet op. In groep 6 selecteren onze docenten talenten. 
Zij beginnen met de speciale opleiding in het Hermitage 
Atelier, om vervolgens naar de Hermitage Academie  
te gaan. Daar, in de laatste fase, ligt nog meer nadruk  
op ontwikkeling van creativiteit (creatieve kennis) en 
artistieke vaardigheden. Naast workshops zijn ook 
externe bezoeken onderdeel van het programma.  
De gescoute talenten doorlopen het totale programma  
in vierenhalf jaar.

De docenten
De kinderen krijgen allemaal les van onze eigen Hermitage 
voor Kinderen-docenten. Alle docenten hebben een 
kunstvakopleiding, zijn daarnaast kunstenaar en hebben 
een lesbevoegdheid. Zo weten zij aan een brede 
doelgroep het vak goed over te brengen. Dat zij zelf  
als kunstenaar werken, is zeer belangrijk. Daardoor 
kennen ze het creatieve proces van binnenuit, en  
kunnen ze bij alle kinderen de creativiteit stimuleren. 

Fennanda Eleveld is verantwoordelijk voor het creatieve 
programma, Roelof Jan Minneboo maakt het voorberei-
dende lesmateriaal.
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Om alle kinderen een kans te geven,  
is het programma gratis

Heel bewust wordt het programma gratis aangeboden, 
aan zowel de scholen als de geselecteerde talenten.  
Zo kan de Hermitage Amsterdam een van haar grootste 
ambities verwezenlijken: hoogwaardige culturele 
ontwikkelingskansen bieden aan alle schoolkinderen, 
ongeacht sociaaleconomische achtergrond. Er zijn  
veel redenen om dit gratis te doen. We noemen de 
belangrijkste.

Ten eerste hebben scholen financiële ruimte voor extra 
curriculaire activiteiten. Het geld kan voor verschillende 
activiteiten worden ingezet, naar inzicht van de school. 
Vaak besteden scholen met ‘gewichtleerlingen’ (zie 
kader) dit budget aan activiteiten als extra taalonderwijs. 
Kunsteducatie wordt vaak minder belangrijk gevonden. 
Doordat het programma van de Hermitage voor 
Kinderen gratis is, kan kunsteducatie toch een vast 
onderdeel van het curriculum worden. 

Social inclusion 
Een belangrijke pijler van  
de Hermitage voor Kinderen

‘Op onze school waren veel kinderen nog  
nooit naar een museum geweest en de kinderen 
gaven aan nog vaker te willen gaan.’

Leerkracht groep 5, Amsterdam-Zuidoost

‘Faas vond de talentenlessen heel leuk en  
leerzaam. Hij ging na het voetballen op zaterdag  
altijd met veel plezier naar de Hermitage.  
De verschillende materialen en kunstvormen  
vond hij leuk en leerzaam. Een kind als Faas  
deed het goed dat-ie werd gezien als “talent”,  
het motiveerde hem om zich te laten zien.  
Ik hoop dat hij door kan en wil gaan naar  
de Academie. Dank nogmaals, ook van mij  
als ouder, voor deze mooie gelegenheid,  
de fijne, zachtaardige begeleiding en de super  
materialen waarmee Faas heeft mogen werken.’

Madeleine Sprenger, moeder van Faas

 
Schooljaar 2019–20:  
een derde van de kinderen  
is een ‘gewichtleerling’

Omdat social inclusion zo’n belangrijk onderdeel is, 
onderzoeken wij de sociaaleconomische milieus 
waaruit de participerende scholen en kinderen 
komen. Daarvoor kijken we naar het percentage 
scholen met ‘gewichtleerlingen’ dat ons bezoekt. 
Het gaat om scholen met een hoog aandeel 
potentiële achterstandsleerlingen, leerlingen met 
lager opgeleide ouders, kinderen voor wie scholen 
extra financiële ondersteuning krijgen.  

Schoolprogramma
Van de 46 deelnemende scholen en de 38 waarvan 
het bezoek dankzij corona moest worden afgelast, 
had gemiddeld 30% een groot aantal gewichtleer-
lingen. In 2018–19 was de verhouding ongeveer  
net zo: van de 90 scholen die deelnamen waren er 
toen 35% met een groot aantal gewichtleerlingen.  

Talentenprogramma
Ongeveer 30% van de talenten van het Hermitage 
Atelier en de Hermitage Academie is afkomstig 
van een school met gewichtleerlingen.
 

Daarnaast is het praktisch gezien ingewikkeld om geld  
te vragen voor het talentenprogramma. We hebben  
wel gedacht aan beoordeling op basis van postcode, 
maar dat maakt niet vanzelf duidelijk of de ouders 
daadwerkelijk een financiële bijdrage kunnen geven. 
Tevens is gebleken, uit onderzoek van Bain & Company, 
dat veel ouders hun kind niet zouden (kunnen) laten 
deelnemen aan de Hermitage voor Kinderen als ze  
een bijdrage moesten betalen.

Sinds de start van de Hermitage voor Kinderen hebben 
we diverse mogelijkheden onderzocht en uitgeprobeerd. 
Na tien jaar zijn we tot de definitieve conclusie gekomen, 
dat als wij echt sociaal inclusief willen werken, alle 
kinderen willen bereiken, we het programma gratis 
moeten aanbieden. En dat kan alleen met de hulp  
van private donors, fondsen en sponsors.
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Hermitage 
voor Kinderen 
2019–20

 

Hermitage voor Kinderen

eigen gebouw

4 kinderateliers 

1 leslokaal

21 docenten 

 

 

Hermitage School  
(t/m vrijdag 13 maart 2020) 

46 scholen, waarvan 18 met 
gewichtleerlingen

174 schoolklassen

4.698 leerlingen

80 klassen van 52 scholen maakten 
gebruik van de Cultuurbus*

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te 
beteugelen, moest helaas ook de Hermitage voor 
Kinderen sluiten. Hierdoor hebben wij de bezoeken 
van 38 scholen, 122 schoolklassen, die tussen  
15 maart t/m vrijdag 26 juni gepland stonden, 
moeten annuleren. 3.294 kinderen hebben 
daardoor niet mee kunnen doen. De lessen  
worden ingehaald in het najaar van 2020.

 

*De Cultuurbus biedt gratis bus- en bootvervoer 
voor Amsterdamse basisscholen naar culturele 
instellingen in Amsterdam. De Cultuurbus wordt 
gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam.

Hermitage Atelier

13 klassen à 15 leerlingen

30% gewichtleerlingen

 

Hermitage Academie

12 klassen à 15 leerlingen

2 klassen nemen dit jaar afscheid

barettenceremonie uitgesteld i.v.m. corona
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De atelieropdracht:  
broches met boodschappen

In het atelier kregen de leerlingen de opdracht een 
broche te ontwerpen. Hierbij werden materialen 
aangereikt met een protserige uitstraling: dat benadrukte 
de exuberantie in de vormgeving van de juwelen.  
Het te ontwerpen sieraad moest geïnspireerd zijn op de 
vormgeving, de stofuitdrukking en de betekenissen van 
juwelen uit de tentoonstelling. Hun broche kon de vorm 
aannemen van een medaille, maar ook een vrijere vorm, 
geïnspireerd op de juwelen (met insecten en andere 
dieren bijvoorbeeld) uit de tentoonstelling.

Daarnaast boorden we een diepere laag aan, die hen 
aanzette tot vragen stellen en nadenken, om aan de 
vormgeving van hun broche een persoonlijke betekenis 
te geven. Voor wie zouden de kinderen hun broche 
willen maken? Voor welke prestatie of met welke 
boodschap? Voor welke gelegenheid ontwerpen ze  
hun juweel? Zo wordt de broche de drager van een 
persoonlijke boodschap aan de wereld.

In het atelier krijgen de kinderen door een gerichte 
opdracht de gelegenheid om hun eigen creativiteit te 
ontwikkelen en te herkennen. Ze denken na over wat ze 
belangrijk vinden om door te geven en worden in hun 
voorstellingsvermogen geprikkeld en aangezet tot spel.

Talentscouting ook voor alle kinderen
Via ‘stille observatie’ tijdens de Hermitage School  
gaan onze docenten op zoek naar talenten. Doordat  
het programma bereik heeft bij alle scholen en alle 
kinderen, hebben we via de talentscouting impact op 
alle lagen van de bevolking. Ouders en leraren van de 
scholen hebben hier geen invloed op. Kinderen met een 
sociaaleconomische achtergrond waar kunstonderwijs 
niet vanzelfsprekend is, hebben in de Hermitage voor 
Kinderen dezelfde kans op selectie als kinderen met 
ouders die actief naar kunstonderwijs zoeken. In de 
talentenklassen van de Hermitage komen alle kinderen 
uit alle wijken en buurten van Amsterdam samen. 
Binnen deze multiculturele setting leren zij samenwerken 
en in oplossingen denken. Dit uitsluitend scouten op 
talent hoort bij de door ons hooggehouden principes 
van social inclusion en gelijkwaardigheid.

Voorbereiding op school
Op school werd de leerlingen in de voorbereidende 
weblessen van alles verteld over de betekenis van de 
verschillende juwelen en edelstenen. Ook leerden ze 
welke bijzondere juwelen de tsaren en tsarina’s in  
hun bezit hadden. 

Tijdens hun bezoek aan de tentoonstelling waanden de 
leerlingen zich aan het Russische hof en bewonderden 
ze de bijzondere juwelen en portretten van diverse 
hofleden. De juwelen en kostuums werden uitvoerig 
bekeken. Ze bespraken de vormgeving en uitstraling 
ervan en stonden stil bij betekenis en symboliek.  
De kinderen hoorden hoe de juwelen persoonlijke,  
soms geheime boodschappen doorgaven, vooral over 
de liefde: bijvoorbeeld twee eendjes op een ring die 
huwelijkstrouw verbeelden en een medaillon met  
een haarlok, die herinneringen aan een geliefde moet 
bewaren. Ook bewonderden ze de vele juwelen die  
op de portretten te zien waren.

Kinderen geven objecten uit de tentoonstelling betekenis 
door te onderzoeken en te kijken, ze ontwikkelen 
verbeeldingskracht en fantasie geïnspireerd op de 
objecten uit de tentoonstelling. 

Wat hebben de  
schoolklassen  
geleerd?

Hermitage School
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Hermitage School tijdens de coronacrisis

Alle scholen die van 17 maart tot en met eind juni 2020 
een bezoek aan de Hermitage voor Kinderen gepland 
hadden, hebben bericht gekregen dat wij hun bezoek  
tot nadere berichtgeving moesten annuleren vanwege 
het coronavirus. 
Op 1 juni opende de Hermitage Amsterdam weer haar 
deuren. Hoewel schoolkinderen geen rekening hoeven  
te houden met een 1,5 meter-samenleving en dus zonder 
problemen het museum zouden kunnen bezoeken, was 
er in hun rooster nu helaas geen ruimte meer voor een 
extern cultureel bezoek. Het regelen van zaken als 
openbaar vervoer en begeleiding vormde een extra 
complicerende factor. 

Schooljaar 2020–21
Ondanks de moeizame situatie verwachten we dat  
we in het nieuwe schooljaar weer met het school-
programma van start kunnen gaan. De uitnodigingen 
voor deelname aan het Hermitage School-programma 
zijn dan ook alweer verstuurd zodat inroostering al voor 
de zomer van start gaat. Vanaf 1 september hopen we 
de scholen weer te mogen ontvangen.
 

Hermitage voor Kinderen weer open voor scholen  
en dan?
Voor wat betreft de 1,5 meter-samenleving zijn er bij  
de herstart van het Hermitage School-programma 
nauwelijks aanpassingen nodig. Kinderen tot en met  
12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te 
houden. Hierdoor kan de setting in het atelier gelijk 
blijven. En aangezien de leerlingen de tentoonstelling al 
voor openingstijd bezoeken, komen er geen probleem  
met de reguliere bezoekers. 
Reizen met het openbaar vervoer zal mogelijk lastig  
zijn. Maar we gaan ervan uit dat het gebruik van de 
Cultuurbus geen probleem gaat vormen. Alle  
basisscholen in Amsterdam kunnen gebruikmaken  
van deze gratis vervoersregeling. 

 

Hermitage School in cijfers

174 schoolklassen met 4.698 
leerlingen 

46 scholen waarvan 18 met 
gewichtleerlingen

10.000 plakdiamanten en parels

5.000 vellen metaalfolie  
in diverse kleuren

 



18 19

Zoete taferelen, Hermitagetalenten aan de slag  
als edelsmid
Tijdens de tentoonstelling Juwelen! maakten onze 
talenten een miniatuurtafereel op een drager van 
spiegelkarton. Dit juweel wordt niet op het lichaam 
gedragen, maar kan een plek krijgen in een vitrinekast  
of ter bewondering op de vensterbank worden gezet. 

De talenten startten het programma met een rondleiding 
over de tentoonstelling waarbij ze gevraagd werd te 
kijken met de ogen van een gretige juwelier en een 
nieuwsgierige edelsmid. 
In een klein gouden boekje konden ze aantekeningen en 
schetsen maken. Vervolgens moesten ze in de Grote Zaal 
uit een van de portretten een flonkerend detail kiezen, 
een sieraad dat ze mooi vonden en graag zouden willen 
hebben om mee te pronken.
Ook kozen ze uit de kabinetten twee juwelen als 
inspiratiebron voor de vormgeving van hun eigen juweel. 

 

10 klassen van gemiddeld 
12 leerlingen

4 nieuwe klassen gestart

30% gewichtleerlingen

 

Wat hebben de  
talenten geleerd?

Hermitage Atelier

De atelieropdracht
De kinderen maakten vervolgens in drie lessen (of twee, 
voor de snelle werkers) een ruimtelijk tableau, dat de 
uitstraling heeft van een kostbaar juweel, maar ook in  
de etalage van een kitschwinkel zou kunnen schitteren. 
Hun tableaus hebben een anekdotisch, sprookjesachtig 
karakter dat vooral de oppervlakkige zintuigen moet 
prikkelen, maar laten ook een tafereeltje zien, een kleine 
voorstelling in een miniatuur ruimtelijk schouwspel. 
Dieren en planten vormden het onderwerp van de 
taferelen. De talenten werden uitgedaagd om er een 
zoet verhaaltje bij te vertellen dat in een sprookjesboek 
niet zou misstaan. Ze mochten overdrijven in hun 
vormgeving en decoratie en spelen met sentimenten  
en betekenissen.
Ook verbonden ze aan hun werk om die reden een 
sprookjesachtige titel, die tot de verbeelding spreekt: 
trouw tot in de dood, het kleine verslaat het grote,  
ooit in het paradijs, de bij en de bloem. En ja, ook hier: 
het mocht over de top! 

Aan het einde van de lessen werden de zoete stralende 
juwelen uitgestald in het atelier en gepresenteerd aan 
ouders en familieleden. Aan de kinderen werd gevraagd 
hun tafereel toe te lichten. Wat is de titel en wat willen 
ze vertellen? 
Zoals eerder gemeld werden al deze werken vervolgens 
tentoongesteld binnen de vaste Hermitage voor 
Kinderen-presentatie, in de Keizersvleugel naast  
de juwelententoonstelling.
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Het Hermitage Atelier tijdens  
de coronacrisis

Precies op het moment dat wij onze deuren moesten 
sluiten, zouden we van start gaan met een nieuw 
programma voor onze huidige zes talentenklassen.  
Het programma was klaar, alle materialen waren in huis. 
Er konden geen kinderen naar de Hermitage komen en 
dus werd er al snel bedacht dat de Hermitage ook best 
een keer naar de kinderen kon komen, al was het dan 
digitaal in de huiskamer. De materialen voor de talenten 
werden ingepakt en konden door de kinderen en ouders 
worden opgehaald bij de receptie van de Hermitage.  
De lessen werden zo aangepast dat deze ook digitaal 
gegeven konden worden. Bij grote groepen werd de 
groep in tweeën gesplitst en de les twee keer gegeven. 
De kinderen reageerden allemaal heel leuk en enthousiast. 
Het is natuurlijk ook leuk om naast alle schoolopdrachten 
een mooie kunstopdracht te krijgen.

In de thuisopdracht werden de talenten uitgedaagd  
om zo precies mogelijk een juweel na te schilderen.

 

‘Het is een heel bijzonder programma, de  
kinderen worden echt uitgedaagd. Knutselen, 
schilderen, tekenen, het komt allemaal aan bod. 
Tijdens de lockdown hebben de lessen via Zoom 
een nieuwe dimensie gegeven aan het Atelier  
van de Hermitage. Er is heel goed ingesprongen 
op de ontstane behoefte en voor ouders was het 
leuk om eens van de zijlijn mee te kunnen kijken 
met de opbouw van de lessen. Helen wist met 
haar enthousiasme en positiviteit ook op afstand  
de kinderen bij de les te houden!’ 

Sacha, moeder van Julius Lohr
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De Hermitage Academie is een driejarig programma 
voor jongeren tussen de 11 en 15 jaar die het Hermitage 
Atelier hebben doorlopen. Per jaar, in drie blokken van 
vier lessen (gedurende het schoolseizoen), volgen  
zij in groepsverband een speciaal programma. 
In het programma van Hermitage Academie worden  
met name het cognitieve en het associatieve onderdeel 
verder verdiept, om zo nog meer aan te sluiten op  
de doelgroep en belevingswereld waar deze talenten  
zich op dat moment in bevinden.

In het talentenprogramma ligt nog meer nadruk op 
ontwikkeling van creativiteit (creatieve kennis) en 
artistieke vaardigheden, het is een mini-kunstacademie. 
De kinderen leren verschillende disciplines, zoals naar 
model tekenen, stillevens maken, beeldhouwen,  
fotograferen en conceptuele kunst maken. Ook komen 
diverse technieken aan bod: schilderen met olieverf, 
eitempera, inkt; tekenen met houtskool, bouwen met 
allerlei materialen, fotograferen, ontwerpen, nadenken 
en filosoferen over kunst. Verder krijgen de kinderen les 
in kunstgeschiedenis. Er worden regelmatig bezoeken 
gebracht aan andere culturele instellingen zoals Foam, 
Hortus en het Rijksmuseum. Het creatief werken in het 
atelier van de Hermitage blijft echter het belangrijkste 
onderdeel van het programma. 

 

Hermitage Academie-schooljaar Totaal aantal groepen

2015–16 7 klassen, 105 leerlingen

2016–17 4 klassen, 60 leerlingen

2017–18 6 klassen, 90 leerlingen

2018–19 9 klassen, 135 leerlingen

2019–20 12 klassen, 180 leerlingen

Jaar 1
Tweedimensionale kunst, vlakke 
vormgeving. Onder andere model-
tekenen, stilleven, tekenen in de 
Hortus Botanicus en een workshop 
etsen in het Rembrandthuis

Jaar 2
Driedimensionale kunst, ruimtelijke 
vormgeving, modelbouw en beeld-
houwen. Bezoek aan Arcam of de 
Openbare Bibliotheek, rondleiding 
door het Rijksmuseum. Sculpturen  
en beelden in de openbare ruimte

Jaar 3
Moderne en conceptuele kunst, 
fotografie, abstracte schilder-
composities, beeld-/fotoroman, 
bezoek aan Foam, conceptuele  
kunst en een eigen installatie

Programma Hermitage Academie

Hermitage 
Academie

Hermitage Academie jaar 2, tijdens de architectuurles bezoeken de leerlingen de Openbare Bibliotheek Amsterdam
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Afstudeerceremonie talenten 

In het weekend van 16 en 17 mei zouden twee klassen 
aan hun laatste blok starten, waarna ze in juni afscheid 
zouden nemen van hun vierenhalf jaar durende deelname 
aan het intensieve kunsteducatieprogramma. Uiteraard 
zijn alle oudste talenten op de hoogte gebracht van de 
sluiting van de Hermitage tijdens de corona-lockdown. 
Gezien de fase van het programma waar de leerlingen 
zich in bevinden is besloten om ze geen online  
programma aan te bieden. Dat zou geen eer doen  
aan hun kwaliteiten als talent en hun deelname aan  
het programma.
Besloten is daarom dat deze lessen niet komen te 
vervallen, maar allemaal worden opgeschoven naar  
het najaar. Dan kunnen we ook voor deze kinderen  
de traditionele barettenceremonie organiseren en  
op een waardige manier afscheid van hen nemen.

Hermitage Academie jaar 1, modeltekenen in het atelier
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Een belangrijke vaardigheid is het kijken met een open 
blik naar je omgeving. Een open blik naar elkaar biedt 
ruimte voor dialoog. Door te leren kijken, gaan de 
talenten meer opmerken. Dit onderdeel is een belangrijke 
component in de vierenhalfjarige opleiding. Hoe de 
talenten kijken, willen we graag ook meegeven aan  
onze bezoekers. Het scherpe, onbevangen, eenvoudige 
en vaak zorgvuldige kijken naar kunst door de talenten 
van de Hermitage voor Kinderen kan bezoekers een 
glimlach ontlokken en inspireren tot een andere beleving 
van het schilderij.

Tijdens de tentoonstelling Juwelen! creëerden we deze 
keer geen Open Blik via uitspraken van onze talenten 
maar probeerden we de bezoeker te verwonderen door 
speciale portretten.

We bekeken met de kinderen een selectie afbeeldingen 
van werken uit deze tentoonstelling. Portretten van 
tsaren, tsarina’s met hun rijke kledij en hun sjerpen met 
daarop broches, ordetekens en andere juwelen gespeld. 
De kinderen gingen naar aanleiding van deze portretten 
én natuurlijk de juwelen zelf een sieraad maken. 

Vervolgens werden ze met dat sieraad – op een sjerp 
gespeld als broche of ordeteken – in hun mooiste kleren 
gefotografeerd. Veel kinderen droegen hierbij een eigen 
juweel dat hun dierbaar is. Hun houding en blik tijdens 
deze korte fotosessie waren geïnspireerd op een 
staatsieportret uit de tentoonstelling. Deze foto’s  
zijn te zien in een kabinet in de tentoonstelling zelf,  
om zo de blik van het publiek te openen.
De foto’s zijn gemaakt door Herman van Heusden.  
In totaal zijn er 46 leerlingen gefotografeerd van  
4 talentklassen (groep 7, 10–11 jaar oud). 

Open Blik
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De Youth Advisory Board en Museum 15/24
Met de Hermitage voor Kinderen hebben we de jongste 
jeugd in huis. In het jubileumjaar hebben we het initiatief 
genomen om de afgestudeerde talenten een rol te geven 
in het museum. Daarom hebben we de Youth Advisory 
Board opgericht (YAB). Samen met de YAB willen wij 
museumeducatie en museumbezoek aantrekkelijker 
maken voor jongeren tussen 15 en 24 jaar. Dit project 
heet Museum 15/24; alle initiatieven van de YAB dragen 
Museum 15/24 in hun titel. Er zijn al twee mooie initiatieven 
uit voortgekomen, die nu worden gerealiseerd: een 
hashtag-tour voor de tentoonstelling Romanovs in  
de ban van de ridders en een game, die de Hermitage 
Amsterdam ontwikkelt in samenwerking met de YAB  
en de Hogeschool van Amsterdam. 

Samenstelling van de YAB
Een belangrijk aspect van de YAB is de samenstelling 
ervan. De YAB bestaat uit jongeren in de leeftijd van  
15 tot en met 24 jaar. Vijf oud-leerlingen van het 
Hermitage voor Kinderen-talentprogramma maken  
deel uit van de groep. Maar we hebben ook andere 
jonge kunstliefhebbers uitgenodigd om te solliciteren 
voor lidmaatschap. Daardoor bevat de de YAB ook 
studenten van verschillende culturele en museumstudies 
in Amsterdam (Reinwardt Academie en Universiteit  
van Amsterdam) en/of studenten die al tijdelijk (als 
‘bijbaan’) in de Hermitage Amsterdam werken. 

Internationale samenwerking
In Museum 15/24 wordt nauw samengewerkt met het 
Staatsmuseum de Hermitage in St.-Petersburg. Dit 
museum heeft zelf een Youth Advisory Board opgericht. 
Zo kunnen de YAB-jongeren kennis en ervaringen delen 
met Russische leeftijdsgenoten. Ook zetten zij samen 

tentoonstellingsvoorstellen op voor de Hermitage 
Amsterdam. Het hoogtepunt van de samenwerking was 
een uitwisseling met de Russische YAB in St.-Petersburg 
(oktober 2019). 

De open blik van de YAB
De YAB onderzoekt nu het museale aanbod voor de 
doelgroep en de verschillende best practices op het 
gebied van museumeducatie, en fungeert daarnaast als 
klankbord voor de Hermitage Amsterdam. Bovendien 
adviseert de YAB de Hermitage bij tentoonstellings-
projecten voor de doelgroep. Die projecten moeten 
vooral de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden 
stimuleren. 
De open blik van de YAB is zeer inspirerend. Dat blijkt 
heel duidelijk uit de bovengenoemde voorstellen voor 
een hashtag-tour en een game voor Romanovs in de  
ban van de ridders.

Youth Advisory Board

v.l.n.r.: Eva Milou, Lara, Sjoerd, Mulan, Alice, Fleur, Nisrine, Imre, Shannon, Martijn, Wies



Partners van de Hermitage 
voor Kinderen

De Hermitage Amsterdam is een privaat particulier 
initiatief en is met trots cultureel ondernemer. Dat 
betekent dat het museum en de Hermitage voor 
Kinderen geen subsidie ontvangen van de overheid. 

Een uitgebreid schoolprogramma gevolgd door talent-
scouting dat gratis wordt aangeboden aan alle scholen 
en aan alle talenten, kan niet zonder genereus geven van 
sponsors, fondsen en private donors. Hun giften maken 
het mogelijk om jaarlijks 10.000 kinderen te stimuleren 
tot een open blik en geven talenten de kans om zich 
verder te ontwikkelen. 

Partners Hermitage Amsterdam
1nergiek
AVROTROS
Bain & Company
BeljonWesterterp
Bosch Energy and Building Solutions 
Geometius
Koninklijke Van Oord 
Meijburg & Co Belastingadviseurs
SRC Reizen 

Partners Hermitage voor Kinderen
Fonds 1999
Freek en Hella de Jonge Stichting
Riki Stichting
Spencer Stuart
Stichting Dorodarte
Stichting Loglijn
Stichting Vivace
Stichting Zadelhoff Cultuur Fonds
 
Met dank aan
Particuliere donateurs

Sponsor

Hoofdsponsors

Founder

Regenten
Stichting Kramer-Lems
Stichting Virtitus Opus
W.E. Jansen Fonds
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