
 

 

 

 

 

De Kunst van het volhouden 

Het onderwijsprogramma Hermitage voor Kinderen geeft al meer dan 10 jaar alle kinderen ongeacht hun 

sociaal economische achtergrond de kans om hun talent te ontwikkelen. Juist in het huidige tijdsgewricht is 

dit impactvolle programma van essentieel belang. Hiermee investeert de Hermitage voor Kinderen in een 

duurzaam programma voor kansgelijkheid.  

In slechts tien jaar tijd heeft de Hermitage Amsterdam een stevige positie verworven binnen de 

Nederlandse museale wereld. Dit alles dankzij enthousiast ondernemerschap: het museum opereert 

tot op de dag van vandaag zonder subsidie. Met dezelfde geestdrift is destijds de Hermitage voor 

Kinderen in het leven geroepen: Een intensief kunstonderwijsprogramma voor alle kinderen uit de 

regio Groot Amsterdam dat ieder kind enthousiast aanspoort om naar kunst te kijken en zijn artistieke 

vaardigheden te ontwikkelen. Hiermee wil het museum een duurzame bijdrage leveren aan het 

bestrijden van kansenongelijkheid door het verbreden van het  aanbod op school als het stimuleren 

van de ontwikkeling van creatief talent met het idee dat een museum ook ‘voor jou kan zijn’. De 

Hermitage Amsterdam ziet het als een essentiële taak te investeren in de jongste jeugd.  

Jaarlijks volgen 10.000 basisschoolleerlingen het onderwijsprogramma van de Hermitage voor 

Kinderen. Meer dan 75% van alle basisscholen in groot Amsterdam doet mee. In ons lustrumjaar 2019 

hebben wij het 100.000ste kind ontvangen. En zo is er elke dag een beetje magie in ons museum, voor 

openingstijd in de tentoonstelling, als schoolkinderen oog in oog staan met schilderijen van 

Rembrandt of Matisse of met beelden van Canova, als ze vragen stellen over Caspar David Friedrich 

of juist over Jan Fabre, of als ze hun tekenopdracht in de tentoonstelling maken en zeer 

geconcentreerd aan het werk zijn. Vaak vertelt kunstgeschiedenis over belangrijke momenten en 

kantelpunten. Door het zeer interactieve lesprogramma, geeft de Hermitage invulling aan dat musea 

juist aan de jongste jeugd leren om met een open blik naar de geschiedenis te kijken. 

Soms krijgen wij de vraag wat we na 10 jaar gaan veranderen aan de Hermitage voor Kinderen. Het 

antwoord is simpel. Eigenlijk niets. De  kracht van de Hermitage voor Kinderen  is de kunst van het 

volhouden. En de dynamiek zit al in het programma. Elk jaar zijn er twee verschillende 

tentoonstellingen met een nieuw verhaal, een nieuwe opdracht. Maar vooral zijn er elk jaar nieuwe 

groepen 4, 5 en 6. Nieuwe kinderen die het recht hebben hun talent te ontdekken. 

Een heel belangrijke pijler onder het fundament van de Hermitage voor Kinderen is het grote belang 

dat wij al tien jaar hechten aan social inclusion. Dat resultaat klinkt door in de talentenklassen. Het 

programma wordt gratis aangeboden aan alle scholen uit groot Amsterdam en uit elke schoolklas 

worden drie talenten geselecteerd. Deze talenten uit alle wijken van de stad, vormen verschillende 

klassen. En zo zijn er in elke klas kinderen te vinden met verschillende sociaal-culturele maar ook 

economische achtergronden.  

 



 

 

 

 

Hermitage voor Kinderen: gratis meerjarig kunst- en cultuureducatie 

Het doel van het programma is stimuleren van 21ste-eeuwse vaardigheden. Dat doen wij door 

kunsthistorische kennis over te brengen en zeker ook door vaardigheden als creativiteit, kritisch 

denken, samenwerken en zelfvertrouwen te bevorderen. In het eerder genoemde onderzoek van Bain 

& Company gaven veel ouders aan dat hun kinderen na deelname aan het programma zich deze 

vaardigheden hadden gemaakt. Tegelijk sluit het programma goed aan op de lessen op school. Denk 

aan vakken als geschiedenis en taal. Zo bieden wij gratis meerjarig kunstonderwijs en geven we dus 

alle kinderen uit groot Amsterdam de kans hun artistieke talent te ontwikkelen. Met een open blik 

voor de toekomst. 

Hermitage School 

Voor het programma van de Hermitage School worden alle groepen 4, 5 en 6 van alle basisscholen in 

Amsterdam uitgenodigd. Meer dan 75% van de scholen doet mee. Het programma begint in de klas 

met vier voorbereidende web-lessen. Daarna gaan onze deuren exclusief open voor de schoolklassen. 

Vóór de officiële openingstijd krijgen de schoolkinderen een interactieve rondleiding met 

tekenopdrachten en vragen. Daarna volgt in een van onze ateliers een workshop: een creatieve 

opdracht geïnspireerd op een thema uit de tentoonstelling. Elk halfjaar is er een nieuwe expositie en 

dus ook een nieuw lespakket. De kinderen komen 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, ongeacht hun sociaaleconomische of culturele achtergrond.  

Talentscouting: Hermitage Atelier en Hermitage Academie 

Hiermee houdt het programma van de Hermitage voor Kinderen niet op. Uit elke groep 6 die naar de 

Hermitage School komt, selecteren onze docenten gemiddeld drie talenten voor vervolglessen. 

Kinderen met een achtergrond waarin kunstonderwijs niet vanzelfsprekend is, hebben exact evenveel 

kans op selectie als kinderen met ouders die actief naar kunstonderwijs zoeken. In de talentenklassen 

komen alle kinderen uit alle wijken en buurten van Amsterdam samen. Binnen deze multiculturele 

setting krijgen zij allemaal een speciale gratis opleiding in het Hermitage Atelier, om vervolgens nog 

verder de diepte in te gaan bij de Hermitage Academie. Die legt nog meer nadruk op ontwikkeling 

van creativiteit (creatieve kennis) en artistieke vaardigheden. Naast workshops zijn ook externe 

bezoeken onderdeel van het Academieprogramma. De gescoute talenten doorlopen het totale 

programma in vierenhalf jaar.  



 

 

Social inclusion: een belangrijke pijler 

Om alle kinderen een kans te geven, bieden wij heel bewust het programma gratis aan, zowel aan de 

scholen als aan de geselecteerde talenten. We noemen de belangrijkste redenen. Ten eerste: scholen 

gebruiken hun financiële ruimte voor extra-curriculaire activiteiten naar eigen inzicht. Vaak besteden 

zij dit budget eerder aan activiteiten zoals extra taalonderwijs. Voor kunsteducatie is dan bijna geen 

budget meer over. Doordat de onderwijsprogramma’s van de Hermitage voor Kinderen gratis zijn en 

deelnemers actief gescout worden tijdens het schoolbezoek, is er geen sprake van zelfselectie die 

inherent is aan programma’s waarvoor ouders hun kinderen zelf kunnen opgeven; kinderen met een 

lagere sociaaleconomische achtergrond – waar kunstonderwijs niet vanzelfsprekend is – hebben een 

gelijke kans om deel te nemen aan het programma als kinderen met ouders die actief op zoek zijn naar 

kunstonderwijs voor hun kind. Hiermee realiseren wij een belangrijke doelstelling, namelijk dat het 

programma sociaal inclusief is.  

Een tweede belangrijke reden om het talentenprogramma gratis aan te bieden, wordt onderschreven 

door het Impact onderzoek van Bain & Company. Een uitkomst van het onderzoek is 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 om een financiële bijdrage te vragen aan scholen en aan de ouders van de talenten. 

Maar steeds blijkt dat juist die gratis toegang tot het programma een kritieke succesfactor is, een die 

doorklinkt in de grote diversiteit aan achtergronden van de scholen en de geselecteerde talenten. Dit 

kunnen we alleen succesvol continueren met financiële ondersteuning van particuliere donateurs, 

fondsen en sponsors. 

Ruim een derde van de kinderen is een ‘gewichtleerling’ 

Elk schooljaar meten we of het bereik van de Hermitage voor Kinderen echt sociaal inclusief is. Dat 

doen wij door het percentage ‘gewichtleerlingen’ per school te meten. Dit zijn leerlingen met lager 

opgeleide ouders en/of kinderen voor wie scholen extra financiële ondersteuning krijgen. Gemiddeld 

35% van de participerende basisscholen heeft een groot aantal gewichtleerlingen. Daarmee bereikt de 

Hermitage School jaarlijks 3.500 kinderen met een relatief zwakke sociaaleconomische positie. Dat 

klinkt door in het talentenprogramma, waar ongeveer 30% van de talenten afkomstig is van een 

school met gewichtleerlingen. Dat maakt het programma sociaal inclusief.   



 

 

 

 

Impactonderzoek van Bain & Company 

Uit het verslag van Bain & Company’s onderzoek naar de impact van de Hermitage voor Kinderen: 

‘Uit het onderzoek blijkt dat de Hermitage Amsterdam met haar educatieve programma niet alleen 

artistieke en kunsthistorische kennis overbrengt, maar ook de bredere cognitieve ontwikkeling van de 

deelnemers stimuleert. Hiermee laat de Hermitage Amsterdam zien dat musea en andere culturele 

instellingen met dit soort onderwijsprogramma’s hun culturele kapitaal kunnen aanwenden om de 

jongste generaties de vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om succesvol te zijn in de 21ste 

eeuw.’ 

Meer dan 70% van de bassischoolleerlingen die de Hermitage in schoolverband hebben bezocht, kon 

na afloop specificeren wat hij/zij geleerd had tijdens het drie uur durende introductieprogramma. Het 

intensieve talentenprogramma blijken een nog grotere impact hebben op de persoonlijke ontwikkeling 

van de deelnemers. Bijna 75% van de geïnterviewde talenten kon dankzij de deelname aan het 

talentenprogramma nieuwe carrièremogelijkheden aandragen. Nog belangrijker is dat ongeveer 80% 

van de deelnemers aangaf dat het programma hun zelfvertrouwen had verhoogd. Deze getallen 

werden bevestigd door de antwoorden van geïnterviewde ouders: ongeveer 80% stelde dat hun kind 

dankzij de Hermitage voor Kinderen nieuwe mogelijkheden ziet, en meer zelfvertrouwen heeft. Veel 

kinderen geven aan dat zij na het bezoek aan de Hermitage nog wel een keer naar een museum willen 

gaan.  

 

Het onderzoek toont aan dat de Hermitage Amsterdam met de Hermitage voor Kinderen 

een programma heeft gecreëerd dat kinderen aantoonbaar in staat stelt om zich de, voor 

de toekomst essentiële, 21ste-eeuwse vaardigheden eigen te maken. Vaardigheden zoals 

creativiteit, innovatie, communicatie en samenwerking. Daarnaast stelt kunstonderwijs 

kinderen in staat om te reflecteren op cultuur en helpt hen in het communiceren van 

waarden en tolerantie, doordat voorwerpen en hun betekenis vanuit verschillende 

invalshoeken belicht worden. 

 

  



 

 

De kunst van het volhouden: nog eens 100.000 kinderen 

Op dit moment zijn wij op zoek naar nieuwe meerjarige financiering. Het programma van de 

Hermitage is namelijk ook meerjarig. Allereerst de scholen die vanaf groep 4 het museum bezoeken en 

het talentenprogramma wat 4,5 jaar beslaat. Een meerjarige bijdrage stelt ons in staat de continuïteit 

van de Hermitage voor Kinderen te waarborgen. Aan het XXX Fonds vragen wij juist nu te geven aan 

een duurzaam project dat al tien jaar succesvol is met impact en bereik onder alle kinderen met alle 

diverse sociaal culturele achtergronden.  

Het succes van de impact en het bereik van de Hermitage voor Kinderen, is dat het gratis wordt 

aangeboden aan zowel klassen als aan talenten. Dit kunnen wij als culturele ondernemer waarmaken 

door de financiële ondersteuning van fondsen en sponsoren. Zo hebben in de afgelopen jaren 

verschillende fondsen, zoals AMVJ Fonds, Van den Ende Foundation en Zabawas, meerjarig (5 jaar) 

gedoneerd. Daarnaast zijn er enkele fondsen die een eenmalig donatie hebben gegeven. Ook bedrijven 

verbinden zich aan het kunsteducatieproject zoals onze hoofdsponsor ABN AMRO.  

Samen met het u willen we de komende jaren de duurzame impact van het programma voortzetten en 

alle kinderen een kans geven zichzelf te ontwikkelen en zich te bekwamen in de vaardigheden die 

nodig zijn in de 21ste eeuw en zo samen invulling te geven aan de kunst van het volhouden. 

 

 

 


