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Elke dag zijn er, als de Hermitage Amsterdam 
haar deuren nog gesloten heeft voor het publiek, 
al schoolklassen in het museum. Kinderen die 
vragen stellen, zich verwonderen, op de grond 
zitten te tekenen en door het museum lopen.  
Dit jaar stonden zij oog in oog met Flora, lieten 
zich inspireren door een tronie van Govert Flinck 
en bewonderden de vogels van Hondecoeter.  
En zóveel scholen deden dit jaar mee! 

Voor alle kinderen van 
alle achtergronden
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Open blik-route

Hoe de talenten van de Hermitage voor Kinderen  
kijken, willen we graag ook meegeven aan onze  
andere bezoekers, via de ‘Open blik-route’. De scherpe, 
onbevangen en vaak zorgvuldige commentaren van  
de talenten kunnen bezoekers een glimlach ontlokken  
en tot een andere beleving van het schilderij aanzetten. 
Inmiddels is de Open blik-route een vaste component 
van de tentoonstellingen.

Zo zag één talent een ‘stalker’ op het schilderij van  
Jan Steen, en wisten ze bij Concert van Dirck van 
Baburen zeker dat het tafereel zich afspeelt ná het 
concert omdat ‘het vreemd zou zijn als je van tevoren  
al dronken was’.

Terugblik schooljaar 2017–18

In dit verslag kijken wij terug op een zeer bijzonder, 
inspirerend schooljaar. Na een korte introductie over  
de Hermitage voor Kinderen laten we zien wat de 
schoolkinderen en talenten hebben geleerd en gemaakt. 
We beëindigen het verslag met de afsluiting van het  
hele talententraject: de afstudeerceremonie, die dit  
jaar plaatsvond op 17 juni 2018. 
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Elk jaar exposeren de talenten van de Hermitage voor 
Kinderen in het museum. Uiteraard toonden zij deze  
keer werk dat geïnspireerd was op de Hollandse 
Meesters. Onder meer een genrestuk en een zelfportret.
De tentoonstelling werd heel feestelijk geopend door 
Freek en Hella de Jonge. In een heel bevlogen speech 
vertelden zij over het belang van kunst. Onze talenten 
‘herkenden’ zich in het enthousiaste verhaal. 

Daarna waren zij heel trots om hun werk te kunnen laten 
zien. Behalve het Noordhollands Dagblad wijdde Het 
Parool twee pagina’s aan de expositie en de werken. 

Hermitage voor  
Kinderen in het nieuws
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Social inclusion: voor alle kinderen,  
van alle achtergronden

Met de gratis toegankelijke Hermitage voor Kinderen  
kan de Hermitage Amsterdam een van haar grootste 
ambities verwezenlijken: hoogwaardige ontwikkelings-
kansen bieden aan alle schoolkinderen, ongeacht 
sociaaleconomische achtergrond. Vervoer van en  
naar de Hermitage is ook kosteloos. Scholen kunnen 
gebruikmaken van de Cultuurbus. 

In een onderzoek van Bain & Company stelde meer dan 
70% van de ondervraagde ouders dat hun kind niet aan 
zo’n intensief kunstprogramma had deelgenomen als  
de Hermitage voor Kinderen niet had bestaan. Meerdere 
ouders gaven aan dat een vergelijkbaar programma 
waarschijnlijk te duur zou zijn voor hun gezin. 

Creatief vermogen

Natuurlijk gaat het bij ons educatieve programma, de 
Hermitage voor Kinderen, om het maken van een eigen 
kunstwerk, om kunstgeschiedenis en om verbreding van 
je horizon. Maar meer nog gaat het om het ontwikkelen 
van je creatieve vermogen, oplossingsgericht denken, 
samenwerken en leren om met een open blik naar je 
omgeving te kijken. 

Een open blik op de omgeving, is dat niet juist dé 
vaardigheid die nodig is in de 21ste eeuw? 

En is kunst niet hét middel om verwondering, creativiteit 
en ontroering te stimuleren? Want door kunst ga je  
meer openstaan voor andere ideeën en opvattingen.  
En dat geeft weer ruimte voor dialoog en voor ver- 
dieping. Uit onderzoek is gebleken dat ons programma  
een grote impact op kinderen heeft: het bevordert 
creativiteit, een kritische houding en oplossingsgericht 
denken. En dat alles in een multiculturele omgeving. 
In de Hermitage voor Kinderen worden jaarlijks 10.000 
basisscholieren uit groot Amsterdam ontvangen voor 
gratis kunsteducatie. Tevens is er een talentscoutings- 
traject, en kunnen de meest talentvolle kinderen 
meerjarig les krijgen; eveneens gratis.

Vaardigheden voor een innovatieve 
kennismaatschappij

Er is op scholen steeds minder tijd voor kunstonderwijs. 
Dat is zorgelijk. De open blik die je creatieve vermogen 
stimuleert, wordt dan minder sterk ontwikkeld. Terwijl  
je die niet alleen nodig hebt op de kunstacademie,  
maar ook, of juist, in het bedrijfsleven. Een land dat  
te boek wil staan als een hoogwaardige innovatieve 
kennismaatschappij, heeft creatieve geesten nodig:  
mensen die met een open blik kijken en altijd zoeken 
naar oplossingen. 

De Hermitage  
voor 
Kinderen
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Talentscouting: Hermitage  
Atelier en Hermitage Academie

Hiermee houdt de Hermitage voor Kinderen nog niet op. 
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. 
 
Dus alle kinderen kunnen gescout worden. Dit uitsluitend 
scouten op talent hoort bij de door ons hooggehouden 
principes van social inclusion en gelijkwaardigheid. 
De talenten 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 kinderen leggen associaties met de lopende tentoon-
stelling in de Hermitage Amsterdam of met de inhoud 
van de workshops. De gescoute talenten doorlopen het 
totale programma in vierenhalf jaar.

Het intensieve programma bestaat uit 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. De docenten van 
de Hermitage voor Kinderen zijn allemaal ook beeldend 
kunstenaar. Alle lessen vinden plaats in een apart 
gedeelte van de Hermitage Amsterdam, in een educatief 
pand bestaande uit ateliers en leslokalen. Het is de 
grootste educatieve ruimte van museaal Nederland.

Hermitage School

Het programma van de Hermitage School begint in de 
eigen klas met vier voorbereidende weblessen. Daarna 
gaan onze deuren open voor de kinderen. Zij krijgen  
een zeer interactieve rondleiding met tekenopdrachten 
en heel veel vragen. Dan volgt de afsluitende workshop: 
een creatieve opdracht geïnspireerd op een thema uit  
de tentoonstelling. Elk halfjaar is er een nieuwe tentoon-
stelling 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. 

Meerjarige  
kunsteducatie 
Meer dan 70% van alle Amsterdamse  
basisscholen komt naar de Hermitage

Er zijn al behoorlijk wat klassen van de Hermitage 
voor Kinderen afgestudeerd. Bijna vijf jaar waren 
talenten in hun eigen tijd in het museum te vinden. 
Alle kinderen samen vormden een perfecte 
doorsnee van de samenleving. Met kinderen uit 
alle buurten van Amsterdam, van alle soorten 
achtergronden. Zij werkten samen aan kunst,  
ze moesten leren in oplossingen te denken: hoe 
vertaal ik mijn verhaal in beeld, hoe breng ik iets 
over wat ik in mijn hoofd heb? En het mooie is:  
als de kinderen met elkaar aan oplossingen 
werkten, vielen alle achtergronden weg. Samen 
iets moois maken heeft als neveneffect dat je 
elkaar leert kennen en dat je vrienden wordt. 
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Ook praktisch gezien is het ingewikkeld om geld te 
vragen voor het talentenprogramma. Men zou kunnen 
denken aan beoordeling op basis van postcode, maar 
postcode maakt niet vanzelf duidelijk of de ouders 
daadwerkelijk een financiële bijdrage kunnen geven. 
Tevens is gebleken, zoals boven al vermeld, uit onder-
zoek van Bain & Company dat veel ouders hun kind  
niet (kunnen) laten deelnemen aan de Hermitage voor 
Kinderen als ze ervoor moeten betalen.
Sinds de start van de Hermitage voor Kinderen hebben 
we diverse mogelijkheden onderzocht en uitgeprobeerd. 
Na bijna tien jaar zijn we tot de conclusie gekomen,  
dat als wij echt sociaal inclusief willen werken, als we  
alle kinderen willen bereiken, het programma gratis 
moet blijven. En dat kan alleen met de hulp van fondsen 
en sponsors.

Talentscouting ook voor alle kinderen 
De talenten worden geselecteerd door de docenten van 
de Hermitage voor Kinderen. Ouders en leraren van de 
scholen hebben er geen invloed op. Kinderen met een 
achtergrond waar kunstonderwijs niet vanzelfsprekend  
is, hebben evenveel kans op selectie als kinderen met 
ouders die actief naar kunstonderwijs zoeken. In de 
talentenklassen van de Hermitage Amsterdam komen 
alle kinderen uit alle wijken en buurten van de stad 
samen. Binnen deze multiculturele setting leren zij 
samenwerken en in oplossingen denken.

Om alle kinderen een kans te  
geven, is het programma gratis.

Bewust bieden wij het programma gratis aan, zowel  
aan de scholen als aan de geselecteerde talenten.  
Zo kan de Hermitage Amsterdam een grote ambitie 
verwezenlijken: hoogwaardige culturele ontwikkelings-
kansen voor alle schoolkinderen, ongeacht sociale en 
economische achtergrond. Er zijn veel redenen om het 
gratis aan te bieden. 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 
onder) dit budget aan activiteiten als extra taalonder-
wijs. Kunsteducatie wordt in veel gevallen 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
Belangrijke pijler van de  
hermitage voor kinderen



8

 
Schooljaar 2017–18:  
Ruim een kwart van de kinderen  
was 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’ die ons bezoeken. 
Het gaat om leerlingen met lager opgeleide  
ouders, kinderen voor wie scholen extra financiële 
ondersteuning krijgen. 

Schoolprogramma 
Van de ruim 74 deelnemende scholen in 2017–18 
hadden er 25 een of meerdere gewichtleerlingen, 
dus 35%. In 2016–17 waren het er in verhouding  
iets meer: van de 87 scholen die deelnamen waren 
er toen 34 met gewichtleerlingen: 39%. 

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

eigen gebouw

4 kinderateliers 

1 leslokaal

21 docenten
 

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

 
Hermitage School

8.289 basisschoolleerlingen

307 schoolklassen

74 scholen, waarvan 

25 met gewichtleerlingen

Cultuurbus*: 141 ritten met 

4.371 leerlingen

nummer 2 in top 20-lijst van 
meest bezochte instellingen met  
de Cultuurbus

280 flessen limonade 

360 rollen koekjes 
 

 
Hermitage Atelier

9 klassen à 15 leerlingen

30% gewichtleerlingen
 

 
Hermitage Academie

6 klassen à 15 leerlingen

Barettenceremonie 17 juni 2018 

15 Academieleerlingen  
namen feestelijk afscheid
 

2017–18 in cijfers
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In het schooljaar 2017–18 hebben 307 schoolklassen, 
8.289 basisschoolleerlingen meegedaan aan de  
Hermitage School. Het programma wordt door 21 
docenten begeleid. Alle docenten hebben een kunst- 
vakdiploma, zijn tevens professioneel kunstenaar en 
bezitten een lesbevoegdheid. 

Het creatieve programma en de 
invulling van de rondleiding worden 
opgezet door Fennanda Eleveld.  
Zij is al sinds het allereerste begin 
verbonden aan de Hermitage voor 
Kinderen. Als beeldend kunstenaar  

is zij volledig vertrouwd met de taal van het beeld en 
kent zij het creatieve proces van binnenuit. Als docent 
beeldende vorming werkt zij vanuit een eigen visie  
op het belang en de invulling van kunsteducatie voor  
een brede doelgroep. 

De voorbereidende lessen worden 
gemaakt door Roelof Jan Minneboo. 
Hij was jarenlang docent op diverse 
VO-scholen in en rond Amsterdam en 
ontwikkelt nu educatief materiaal voor 
diverse musea. Sinds de start van de 

Hermitage voor Kinderen werkt hij als adviseur kunst-  
en cultuureducatie mee aan onze programma’s. Daar-
naast is hij scenarioschrijver en scriptdokter. 

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

In de Hermitage School worden alle culturele competen-
ties doorlopen. Het programma begint met voorberei-
ding op school. Dan komen de leerlingen naar de 
Hermitage Amsterdam. Daar gaan ze kijken, tijdens een 
rondleiding door de tentoonstelling. Vervolgens maken  
ze in een atelier hun eigen kunstwerk. Ze sluiten af met 
een gezamenlijke presentatie van alle werken.

De Hermitage School stimuleert 
21ste-eeuwse vaardigheden

We willen niet alleen kunsthistorische kennis overbren-
gen maar ook vaardigheden bevorderen, zoals creativi-
teit, kritisch denken en samenwerken. En de kinderen 
meer zelfvertrouwen geven. Tegelijk sluit het programma 
goed aan op de lessen op school. Neem vakken als 
geschiedenis en taal. Wij bieden meerjarig kunstonder-
wijs en alle kinderen uit groot Amsterdam krijgen de 
kans om hun artistieke talent te ontplooien. Met een 
open blik voor de toekomst.

Hermitage School

Bijzonder om te zien hoe de begeleiders vanuit 
een ‘kind perspectief’ naar de werken kijken
Begeleiders stellen de juiste vragen en weten de 
juiste dingen te vertellen waardoor de kinderen 
geboeid blijven. 

Leerkracht groep 4, Amsterdam
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Wat hebben de schoolklassen geleerd?

Voorbereiding op school
Tijdens de weblessen in de klas leerden de kinderen al 
van alles over de Gouden Eeuw en de wereldberoemde 
schilders die toen in Nederland leefden. Ze maakten 
kennis met de diverse schilderijen en ontdekten dat  
er heel veel te zien is.

Hollandse Meesters  
uit de Hermitage

Hermitage School

7 oktober 2017 t/m 27 mei 2018

Mensen, dieren en dingen. Schilderen 
met bister in een zelfgekozen genre

Tijdens hun bezoek aan de tentoonstelling gingen de 
leerlingen op ontdekkingstocht langs de verschillende 
schildergenres uit de zeventiende eeuw. We vertelden 
verhalen over de schilderijen en hun makers, de onder-
werpkeuzes en de tijd van ontstaan. We vertelden hoe  
je van leerling tot meesterschilder werd. Maar vooral zijn 
we met de kinderen gaan kijken. Tijdens de rondleiding 
kregen zij kijkopdrachten en spoorden we ze op een 
speelse manier aan om de werken te onderzoeken.  
Wat is specifiek aan een bepaald genre? Hoe komt het 
dat de mensen op de portretten van Rembrandt ons  
aan lijken te kijken? Wat zien we in hun blik? Waarom  
is het licht zo speciaal? Waarom lijken de stillevens zo 
levensecht? Wat wilden de schilders eigenlijk laten zien? 
Met hun ontdekkingen als bagage gingen de kinderen 
zelf aan het werk: als Hollandse Meesters in de ateliers 
van de Hermitage! 

‘Kijken naar de Hollandse 
Meesters is een avontuur, want 
er is veel te zien wat vragen 
oproept en onze bewondering 
én verwondering wekt.’ 

Fennanda Eleveld,  
verantwoordelijk voor  
het schoolprograma
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Hermitage School in cijfers

303 schoolklassen met 8.289 leerlingen 

74 scholen waarvan 25 met gewichtleerlingen

9.000 stuks schilderkarton 21 × 28 cm 

12.000 stuks schilderkarton 10 × 10 cm

640 potjes bister (pigment) in 4 kleuren

448 krijtjes in 7 kleuren

5.128 potloden
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De atelieropdracht
De kinderen in het Hermitage School-programma 
werden in het atelier ‘opgeleid tot meester-schilder’.  
We brachten dit speels. Ze maakten een kunstwerk in 
een bepaald genre. We boden de keuze uit een stilleven, 
een portret, een tafereel uit het dagelijks leven, of een 
voorstelling met dieren. De kinderen werkten in een 
teken- en schildertechniek uit de zeventiende eeuw:  
op een kartonnen drager in bister en krijt, waarbij ze de 
manier van kijken van de Hollandse Meesters navolgden.

We lieten ons in het lesconcept inspireren door 
vier aspecten uit de tentoonstelling:
1.  Diverse genres in de schilderkunst uit de 

zeventiende eeuw (kijken, reflecteren en 
creëren) 

2.  Leerling en meester in het atelier (onderzoeken 
en reflecteren en leren door doen) 

3.  Technieken, vormgeving en perspectieven bij  
de Hollandse Meesters. Zoals: bister, clair- 
obscur, compositie, onderwerpkeuze (creëren, 
leren door doen, kijken en ontdekken) 

4.  Verzamelen in een museum (kijken,  
presenteren) 

Als vijfde element hebben we toegevoegd: Kijken 
naar Hollandse Meesters met 21ste-eeuwse 
ogen (kijken en – hardop – reflecteren) 
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Een tronie schilderen op doek
Ook maakten ze kennis met een typisch zeventiende- 
eeuws genre: de tronie. Een ‘karakterkop’ van een  
model zoals in de tentoonstelling Govert Flincks  
Jongeman met baret en pluim. Met behulp van sjaals, 
hoeden, petten, sieraden en veren, en natuurlijk een 
spiegel, maakten de kinderen een zelfportret in  
olieverf op doek.

Kinderen geven objecten uit de tentoonstelling betekenis 
door te onderzoeken en te kijken. Ze ontwikkelen 
verbeeldingskracht en fantasie met de kunst uit de 
tentoonstelling. 

Wat hebben de talenten geleerd?

Onze talenten uit de Hermitage voor Kinderen  
als jonge Hollandse Meesters
De talenten kopieerden een werk uit de tentoon- 
stelling, maar gaven er wel hun eigen draai aan. Net  
als Rembrandt werkten ze in een typisch zeventiende- 
eeuwse schets- en tekentechniek: met bister, penseel  
en water. Bister is een kleurpigment vervaardigd uit óf  
roet en teer van verbrand hout óf de gemalen bast  
van walnoten, samen met Arabische gom.

Hermitage 
Atelier

 

Hermitage Atelier in cijfers

9 klassen waarvan 3 nieuwe gestart 

102 talenten

30% van scholen  
met gewichtleerlingen 
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Op 14 december 2017 openden Freek en Hella de 
Jonge in het bijzijn van ouders, familie en vrienden 
een bijzondere expositie. De bijna honderd jonge 
talenten van de Hermitage voor Kinderen waren  
in de voetsporen getreden van de beroemde 
Hollandse Meesters en toonden hun werken in de 
speciale Hermitage voor Kinderen-expositie in de 
Keizersvleugel van de Hermitage. De werken van 
de talenten zijn nog altijd te bewonderen in onze 
permanente expositieruimte. Eind oktober zullen 
ze worden gewisseld voor nieuw werk.
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Tijdens de workshops wordt er niet alleen gewerkt  
in de ateliers van de Hermitage voor Kinderen, maar 
krijgen de kinderen ook op een toegankelijke manier 
kunstgeschiedenis. Regelmatig zijn er begeleide 
bezoeken aan andere culturele instellingen, zoals  
Foam, het Rembrandthuis en het Rijksmuseum.  
Ook wordt er getekend in de tuin van de Hortus.  
Creatief werken in het kinderatelier blijft echter het 
belangrijkste onderdeel van het programma. 

De Hermitage Academie is een driejarig programma, 
bedoeld voor jongeren tussen de 11 en 15 jaar die het 
Hermitage Atelier hebben doorlopen. Per jaar, in 3 
blokken van 4 lessen (gedurende het schoolseizoen), 
volgen zij in groepsverband een speciaal programma. 

In het programma van de Hermitage Academie zullen 
met name het cognitieve en associatieve onderdeel 
verder verdiept worden om zo nog meer aan te sluiten 
op de belevingswereld waar deze talenten zich op dat 
moment in bevinden. 

Hermitage 
Academie

Jaar 1
Tweedimensionale kunst, vlakke 
vormgeving. O.a. modeltekenen, 
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 
Rijksmuseum. Sculpturen en beelden 
in de openbare ruimte.

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

Programma Hermitage Academie

Hermitage Academie schooljaar Totaal aantal groepen

 2015–16 7 klassen, 105 leerlingen

 2016–17 4 klassen, 60 leerlingen

 2017–18 6 klassen, 90 leerlingen
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april 2018

Hermitage Academie-klas van docent Ingrid Pasmans: Lucia Aalmans, Mees Baars, Isabelle Bouweir, Danny Cheung, 
Jona Wong Chung, Sam Dijkema, Boaz Falentijn, Ana Giljaca, Christine Anatole Looye, Alicia Mijland, Ling Po Wang, 
Mika Sol Feldman, Mees Veen, Lena de Vos en Danytsha Zandgrond

oktober 2016
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Op zondag 17 juni 2018 hebben we op feestelijke wijze 
onze afstuderende talenten in het zonnetje gezet.  
Na vierenhalf jaar deelname aan ons kunstonderwijs- 
programma ontvingen de afstudeerklassen van hun 
docent een oorkonde en een Jonge Vriendenpas voor 
succesvolle afronding van het volledige programma.  
De middag werd afgesloten met de traditionele baretten- 
ceremonie in de binnentuin van de Hermitage Amsterdam.

Ze durft meer, door de kennis en ook technieken, 
het ‘lukt’ vaker.’

Ouder van een talent

Afstudeerceremonie  
talenten
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Hij is geen haantje, hij werd door de Hermitage- 
selectie zekerder. De jongens met een grote mond 
werden nu eens niet gekozen. Hierdoor is hij echt 
uit z’n isolement gekomen.

Ouder van een talent
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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, zien de 
talenten meer. Dit onderdeel is een component in de 
vierenhalfjarige opleiding. Hoe de talenten kijken, willen 
we graag ook meegeven aan onze andere bezoekers.  
De scherpe, onbevangen, vaak zorgvuldige commentaren 
van de talenten kunnen bezoekers een glimlach ontlokken 
en inspireren tot een andere beleving van het schilderij.

In de Open blik-route deelden wij de indrukken van  
onze talentenklassen met u. Deze waren te zien in de 
tentoonstelling, bij de werken waar ze over gingen. 

Open blik-route

Open blik bij Kamer in een Nederlands huis van  
P. Janssens Elinga (Hollandse Meesters uit de Hermitage)

 

Hollandse Meesters uit de Hermitage

9 talentenklassen 

103 leerlingen en hun 8 docenten

30% van scholen  
met gewichtleerlingen 

groep 7, 10–11 jaar oud.
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De Hermitage Amsterdam is een particulier initiatief  
en we zijn met trots cultureel ondernemer. Dat betekent  
dat het museum en de Hermitage voor Kinderen geen 
subsidie ontvangen, niet van de gemeente en niet van 
het Rijk. 

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 particulieren. Hun giften 
maken het mogelijk om jaarlijks 10.000 kinderen te 
stimuleren met een open blik te kijken en geven de 
talenten kansen om zich verder te ontwikkelen. 

Wij zijn daarom al onze sponsors en fondsen heel 
dankbaar voor hun bijdragen.

Partners van de  
Hermitage voor  
Kinderen

Partners Hermitage voor Kinderen
AMVJ Fonds 
Dutch Flower Group 
Freek en Hella de Jonge Stichting 
Jazi Foundation
Riki Stichting 
Spencer Stuart 
Stichting DoCo 
Stichting RCOAK 
Stichting Zabawas 
VandenEnde Foundation

Sponsor

Hoofdsponsors

Founder


