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INLEIDING 
 
2021 was een veelbewogen jaar voor Bekijk ’t. Een jaar waarin we twintig jaar 
bestonden. Een jaar waarin we afscheid namen van Luc van Leeuwen, de 
directeur die Bekijk ’t destijds heeft opgericht. Maar ook een jaar met een 
verhuizing naar A-Lab in Amsterdam Noord, met veel potentiele nieuwe 
samenwerkingspartners.  
De directeur kreeg natuurlijk opvolging: per 1 september verwelkomde Bekijk ’t 
Maren Siebert als nieuwe directeur. Met deze stap blijft Bekijk ’t bij de kern van 
wat ze doet (cultuureducatie op het vmbo, met de leerling als expert), maar 
vanuit een nieuw perspectief (meer aandacht voor inclusie, diversiteit en 
gelijkwaardigheid).  
 
Natuurlijk heeft COVID-19 ook in 2021 een grote impact op ons gehad. Met name 
het eerste half jaar zijn er veel activiteiten niet doorgegaan, vanwege de 
lockdown. Gedurende de rest van het jaar handelde iedere school anders: soms 
waren externe docenten nog welkom en vaak ook niet. Vaak konden lessen in 
kleinere groepen gewoon doorgaan. We hebben heel flexibel moeten opereren. 
Het goede contact met onze partnerscholen én onze freelance 
workshopdocenten heeft hier op een positieve manier aan bijgedragen. We 
hebben dan ook veel wél kunnen doen, waar we heel trots op zijn.  
 
De filosofie van Bekijk ‘t (learning by doing: leren door te doen) heeft onszelf dit 
jaar ook veel opgeleverd. Zo hebben wij twee belangrijke lessen geleerd, die we 
na deze uitdagende tijd willen vasthouden: de kwaliteit van werken met halve 
klassen en de voordelen van het digitaliseren van onze klassikale instructie door 
middel van tutorials.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Meerjarige samenwerkingen  
Sommige langdurige projecten zouden al afgesloten zijn, zoals Film in je Vak. 
Andere projecten hadden we graag in een verder stadium willen zien, zoals 
Macht van de Mediamaker of Gilgamesj. Gelukkig hebben we vanuit het Fonds 
voor Cultuurparticipatie aanvullende financiering gekregen, zodat we in alle 
gevallen het maximale uit de situatie hebben gehaald, waarover in dit verslag 
meer. Zo kunnen we de stilgelegde activiteiten van schooljaar 2020-2021 als 
‘pilot’ beschouwen en opnieuw beginnen in 2021-2022.  
 
 
We hebben prettig samengewerkt met onze vaste partnerscholen het Huygens 
College, het Sweelinck College, het CBurg College en Het Plein. Via onze 
samenwerking met Stichting de Rode Loper hebben we veel kunnen betekenen 
in het Primair Onderwijs. Met de vmbo denktank hebben we tenslotte, binnen de 
pilot Cultuurcoach, een bijzonder interdisciplinair project neergezet op het 
Montessori Lyceum Oost, Yuverta West, ABC Noorderlicht en het Mundus 
College. 
 
Bekijk ’t neemt je graag mee in het jaarverslag van 2021: een jaar om trots op te 
zijn. Ondanks de uitdagingen hebben we veel mooi activiteiten kunnen uitvoeren 
op vmbo-scholen in Amsterdam en hebben we zelf ook veel geleerd! 
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ACTIVITEITEN 2021 
 
Bekijk ’t biedt CKV-projecten aan voor het voortgezet onderwijs op het gebied 
van film- en mediaeducatie, met een focus op het vmbo. We organiseren losse 
workshops, projectdagen, projecten op maat, of een doorlopende leerlijn over 
meerdere jaren.  
 
Projecten & doorlopende leerlijnen  
Film in je Vak  
Met Film in je Vak hebben we een methodiek ontwikkeld waarmee leerlingen en 
docenten film kunnen toepassen binnen de lesstof van allerlei niet-kunstvakken, 
op een praktische manier. Het gaat dus niet om film kijken, maar om film maken. 
Zoals een stop motion bij Biologie of een reportage voor Geschiedenis.  
 
We voeren dit project uit op twee scholen: Het Montessori Lyceum Amsterdam 
(MLA, de mavo-afdeling) en het Johannes Fontanus College (JFC) in Barneveld, en 
de oorspronkelijke projectduur was van 2018 tot juli 2020. Omdat op beide 
scholen het project in maart 2020 kwam stil te liggen als gevolg van de lockdown 
hebben we een verzoek ingediend om het project tot juli 2021 uit te mogen 
stellen. Die toestemming is door het Fonds voor Cultuurparticipatie verleend. 
 
De intentie van het project was altijd al het delen van wat we leerden in de 
praktijk met andere vakdocenten, door middel van een website als leeromgeving. 
Deze leeromgeving is voorzien van praktische tips, trucs, do’s en don’ts, en een 
vakspecifiek gedeelte waarin de opdrachten staan beschreven. Vanwege de 
langdurige sluiting van de scholen begin 2021 en de daarmee samenhangende 
achterstand wat betreft het geven van lessen op school, hebben we ons steeds 
meer gericht op het maken van een serie videotutorials waarmee docenten (en 
leerlingen) zelfstandig aan de slag kunnen binnen hun vak. Deze tutorials zijn 
zeer goed ontvangen door de docenten en zetten wij zelf nu ook in als actief 
onderdeel in onze workshops.  
 
De verwachting is dat we de methode begin mei 2022 kunnen lanceren, met hulp 
van het Netwerk Filmeducatie. Het project duurt tot en met schooljaar 2021-
2022 en wordt gefinancierd vanuit de regeling Cultuureducatie op het vmbo van 
het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
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Macht van de Mediamaker 
Macht van de Mediamaker gaat over beeldvorming, hoe stereotypen en 
vooroordelen in film en media onze blik op de samenleving beïnvloeden, en wat 
daarin de rol van de maker is. Door zelf aan de slag te gaan met het maken van 
fake reportages, videoclips, een talkshow en filmtrailers leren de leerlingen 
welke bewuste en onbewuste keuzes ten grondslag liggen aan het proces van 
filmen en monteren. Zeer belangrijk voor onze doelgroep, want we weten uit 
ervaring dat veel van onze leerlingen persoonlijk worden geraakt door 
stigmatiserende beeldvorming in de traditionele media.  
 
Met dit project geven we hen tools in handen zodat ze een ander beeld van 
zichzelf kunnen laten zien. De lessen worden gegeven door filmmaker Mo 
Anouar, die zelf een groot deel van het project heeft ontwikkeld. Mo heeft een 
fascinatie voor beeldvorming en voelt zich enorm betrokken bij de doelgroep. 
Macht van de Mediamaker zorgt voor empowerment en laat ook zien wat je 
eigen vooroordelen zijn. Macht van de Mediamaker bestaat uit 4 modules per 
jaar: filmtrailers, fake reportages, videoclips en een talkshow. Voor de 
talkshowmodule werken we samen met Salto TV.  
 
Het programma wordt in twee achtereenvolgende schooljaren uitgevoerd voor 
leerlingen die een MVI (media, vormgeving, ict) en D&P (dienstverlening en 
productie) profiel hebben gekozen. We besteden veel aandacht aan de 
verankering van dit programma in het reguliere lesprogramma van Cburg 
College. De school is vastbesloten het programma zo veel mogelijk door te zetten 
na afloop van dit project. Daarom voeren we hetzelfde programma in twee 
achtereenvolgende jaren uit, waarbij gaandeweg meer verantwoordelijkheid 
naar de schooldocenten gaat en Bekijk ’t meer de rol van co-teaching en 
coaching op zich neemt. Het proces wordt zorgvuldig gemonitord en geëvalueerd 
door Bekijk ’t en directie, kunstcoördinator en betrokken docenten van Cburg 
College. 
 
In 2020-2021 zijn we gestart met de pilot, waarna we al snel tot stilstand 
kwamen door COVID. We moesten verder met halve klassen, maar hebben 
vanuit het Fonds voor Cultuur Participatie extra financiering gekregen om in 
schooljaar 2021-2022 opnieuw te beginnen. In 2021 hebben we zodoende een  
 

 
pilot kunnen draaien én kunnen starten met module 1 en 2 voor het reguliere 
traject.  
 
Op dit moment zijn, naast Mo Anouar, ook Kay Seedorf, Lorenzo Thomas, Kerem 
Özilhan en Bastiaan Bosma betrokken. Het project duurt tot en met schooljaar 
2022-2023 en wordt gefinancierd vanuit de regeling Cultuureducatie op het vmbo 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie. 
 
Gilgamesj  
Gilgamesj op Het Plein is een meerjarig project van Bekijk ’t en Praktijkcollege 
Het Plein, waarin leerlingen zélf een Science Fiction film maken, onder 
begeleiding van professionele kunstenaars en makers. Eind 2020 zijn we van start 
gegaan met het nieuwe project waarin leerlingen persoonlijke verhalen vertellen 
(en verbeelden), die op het oude gedichtenepos Gilgamesj zijn geïnspireerd. In 
dit heldenverhaal komen voor de leerlingen belangrijke thema’s voor als strijd, 
vriendschap, rivaliteit, jaloezie en loyaliteit. We vertalen dit, samen met hen, 
naar een futuristisch toekomstbeeld. Alle leerlingen van de school doen mee en 
alle vakken zijn betrokken.  
 
Het project beslaat zes blokken van een half jaar. Het eerste blok gebruiken we 
als voorbereidingsperiode om tot het script te komen. Vanuit het script werken 
we toe naar de concrete ‘missies’ voor de diverse vakken. We werken in kleine 
groepen. Elk halfjaarlijks blok sluiten we af met een verfilming van dat deel van 
het script. Zo werken we toe naar het uiteindelijke eindresultaat: de film 
Gilgamesj op Het Plein. Deze wordt in De Meervaart vertoond, in 2024. 
 
Door COVID-19 zijn we met kleinere groepen gestart met de proloog in 2021, en 
hebben we extra financiering gekregen vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie 
om dit te doen. De proloog was oorspronkelijk geen onderdeel van het script. In 
november hebben wij de proloog door middel van twee presentaties 
georganiseerd: eén live met de leerlingen en docenten en één digitaal, onder 
andere aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. De reacties waren zeer positief! 
 In januari 2022 starten we met de 5 oorspronkelijke filmdelen. Naast de film 
brengen we het proces in kaart door het opnemen van een podcast met de 
leerlingen.  

https://bekijkt.nl/aan-gekamde-haartjes-daar-valt-geen-eer-aan-te-behalen/
https://bekijkt.nl/aan-gekamde-haartjes-daar-valt-geen-eer-aan-te-behalen/
https://www.het-plein.net/
https://www.het-plein.net/
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We werken o.a. samen met Shriejan Paudel, Jörgen Gario, Kalina Todorova en 
Liselot Hoekstra. Het project duurt tot en met schooljaar 2023-2024 en wordt 
gefinancierd vanuit de regeling Cultuureducatie op het vmbo van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. 
 
Documaken 
In 2018 zijn we begonnen met het project Documaken, een online methodiek om 
je profielwerkstuk als documentaire te kunnen maken. Op de site 
www.documaken.nl kunnen leerlingen zelf aan de slag. We hebben dit project in 
samenwerking met filmdocenten van 4 pilotscholen opgezet: het Montessori 
Lyceum Amsterdam, Hervormd Lyceum Zuid en 4e Gymnasium in Amsterdam, en 
SG de Rietlanden in Lelystad. In 2021 hebben we documaken.nl aan hen 
overgedragen en zijn we betrokken gebleven bij de organisatie van het 
Documaken Filmfestival 2021, in EYE. Dit jaar werden zeven docu’s geselecteerd 
van de zeven deelnemende scholen, met de meest uiteenlopende onderwerpen; 
van 5G (en wat daar mis mee is) tot de invloed van drillrap op jongeren. 
 
Tijdens het festival hebben Lente IJsendijk en Malou de Kruijk van het Montessori 
Lyceum Amsterdam hebben de juryprijs in de wacht gesleept met hun 
documentaire ‘Ontluikend’. De documentaire over de eerste gevoelens van 
verliefdheid bij jongeren werd unaniem tot winnaar gekozen door de jury 
bestaande uit documentairemakers Mo Anouar, Saskia Gubbels en aanstormend 
filmtalent Eli Idsart (leerling Het 4e Gymnasium in Amsterdam). 
 
Workshops en lessenseries 
Scholen benaderen ons voor een enkele workshop, een lessenserie, een 
projectdag of een projectweek. Vaak werken we op maat en altijd in nauw 
overleg met scholen. Sommige scholen hebben wij ook benoemd in ons 
beleidsplan als partnerschool, maar we worden ook regelmatig benaderd door 
scholen die wij (nog) niet kennen. Omdat we merkten dat we soms juist snel 
willen schakelen met reeds bestand aanbod, hebben we in de tweede helft van 
2021 ons vaste aanbod geprofessionaliseerd en aangeboden via de website.  
 
 
 

 
Filmworkshops, Metropolis West & vloggen op het Huygens College (partner) 
Op het Huygens College volgen alle brugklasleerlingen basisworkshops film, in 
halve klassen. Dit is onderdeel van een vaste samenwerking, waarin we samen 
met de school nadenken over een doorlopende leerlijn, van brugklas- tot aan 
derdejaarsleerlingen.  
 
De tweedejaars hebben in 2020 twintig buurtreportages gemaakt, binnen het 
project Metropolis West. In Metropolis West verkennen scholieren de buurt van 
hun school: ze gaan op zoek naar bedrijven, instellingen of bewoners die iets te 
maken hebben met hun eigen belangstelling en maken daar een korte 
videoreportage over. Zij monteren dit zelf tot een filmpje van ca. 3 minuten. 
Tenslotte vertonen we alle reportages met de leerlingen in de bioscoop, dit was 
op 2 juli 2021 in LAB111. Met het Huygens College hebben we dit project nu voor 
de achtste keer in successie gedaan met twee tweede klassen.  
 
De derdejaars krijgen vlogworkshops, tijdens een projectweek. Deze lessen 
worden gegeven door videodocent en sQuare Amsterdam-lid Daniël Top, in het 
dagelijks leven presentator en vlogger. De vlog workshop daagt leerlingen uit om 
zichzelf te filmen terwijl ze een challenge aangaan die ze kennen van 
populaire social media als YouTube en TikTok. Ze maken gebruik van een gimbal 
tijdens de opname, zodat de video’s er vet uit zien én monteren zelf op de iPad.   
 
Promoot je school & Kunstdag op het Sweelinck College (partner) 
Hoe werkt dat nu, als je een middelbare school niet kunt bezoeken vanwege 
COVID? Veel leerlingen, docenten en scholen vroegen zich dit af in 2021. Online 
open avonden werden volop georganiseerd en ook 360 graden tours waren 
ineens normaal. Het project Promoot je school van Bekijk ’t kwam ook goed van  
pas. In coproductie met videoproductiebedrijf BLIKfilm, hebben we een 
promotiefilm voor het Sweelinck College gemaakt, bedoeld voor groep 8.  
 
Daarnaast stond de Kunstdag van het Sweelinck College voor alle brugklassers in 
het teken van film. Direct na de zomervakantie leren leerlingen elkaar kennen 
door samen te werken aan een stop motion, een green screen still of een scene 
uit een actiefilm. Ze maken plezier door dialogen te oefenen uit filmscenes onder 

http://www.documaken.nl/
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begeleiding van een bekende filmacteur én ze werden bloederig in de grime 
gezet door één van onze make-up professionals.  
 
Caland Lyceum projectweek  
Het Caland Lyceum heeft tijdens hun projectweek 'Achter de schermen 
workshops', waarin leerlingen ervaren hoe het eraan toe gaat op een filmset, en 
mini-documentaire workshops geboekt, waarin leerlingen een uitgebreid 
interview moesten verfilmen en zelf monteren.  
 
CBurg Videoclipbattle 
Onze partnerschool Cburg College wilde graag een videoclip laten produceren, 
samen met de leerlingen. Deze videoclip kan ingezet worden ter promotie van de 
school. Leerlingen konden zich opgeven voor dans, rap of achter de camera. De 
videoclipbattle is een oorspronkelijk concept van Bekijk ’t en Gregory Shaggy 
Albertzoon, die we al jaren uitvoeren op diverse scholen in Amsterdam.  We 
hebben samengewerkt met MCKimo, Gregory Shaggy Albertzoon, Festus Toll en 
Maxwell Brudet.   
 
Divers workshops op MLA, Luca Praktijkschool en Vechtstede college Weesp 
We worden ieder jaar gevraagd door het Vechtstede College Weesp om 
workshops te verzorgen. Dit jaar ging het om actiefilm en spel- workshops, 
gegeven door Daniël Top en Mounira Mansour. De workshops zijn deels 
doorgegaan, deels hebben de docenten een digitale les moeten geven.    
 
Op het Montessori Lyceum Amsterdam gaven we een serie actiefilm-met-de-
gimbal-en-grime workshops. En op de Luca Praktijkschool maakten leerlingen 
een collage aan de hand van interviews.  
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In samenwerking met… 
Bekijk ’t werkt regelmatig samen met andere organisaties, waarbij wordt gezocht 
naar versterking en innovatie. Dit resulteert in gericht aanbod voor scholen.  
 
Digitale Veiligheid 
Digitale Veiligheid is een nieuw vak voor alle MVI scholen in Amsterdam, 
geïnitieerd door Sterk Techniek Onderwijs Amsterdam, waarin leerlingen door 
zelf een nieuwe digitale omgeving in te richten het belang gaan voelen van 
digitale veiligheid. Wij verzorgen in dit kader twee lessen, gegeven door onze 
filmdocent Mo Anouar. Binnen deze lessen werken we met peer-education: 
waarin de leerlingen van het 3e leerjaar lesgeven aan leerlingen van het 1e 
leerjaar. Wij hebben groen licht van STO om de workshops ook los van dit 
programma aan te mogen bieden. We zijn ervan overtuigd dat we deze ‘droge’ 
lesstof kunnen vertalen naar een aansprekend programma.  
 
VMBO denktank 
De vmbo denktank heeft zichzelf tot doel gesteld te onderzoeken hoe er meer en 
beter kan worden samengewerkt ten behoeve van het cultuureducatieve aanbod 
in het Amsterdamse vmbo. Dit doen we als culturele instellingen (Foam, ICK, 
Poldertheater en Bekijk ‘t) in samenwerking met diverse vmbo scholen (MLO, 
Yuverta, Caland Lyceum, Marcanti College, Cburg College, Het Huygens College 
en Mundus College). We werken dus in co-creatie met het onderwijs. Eén van de 
projecten was Dit ben ik.  
 
Tijdens Dit ben ik werden iedere week een aantal lesuren aan dezelfde klas 
gegeven door een duo workshopdocenten, afkomstig van een vijftal cultuur 
educatieve organisaties. Iedere week een ander duo van workshopdocenten: 
soms film en poëzie, soms theater en fotografie, etc. Er is altijd één 
workshopdocent die er de vorige week ook is geweest. Zo maken leerlingen in 
een periode van 12 weken intensief kennis met meerdere disciplines en 
combinaties ervan. Wij hebben gewerkt met Kay Seedorf, Daniël Top, Michiel 
Vaanhold en Levi Jacobs.  
 
Het traject startte in september en zou afsluiten met een dagdeel in de OBA 
waarbij de leerlingen hun eigen werk presenteren en de mogelijkheid nader 
kennis te maken met de kunstdiscipline van hun keuze op een kleine 

cultuurmarkt. Vanwege COVID werd dit een digitale afsluiting, met input van 
Gershwin Bonevacia. Dit ben ik werd gefinancierd vanuit Cultuurcoach regeling 
Gemeente Amsterdam. Deelnemende scholen: Cburg, MLO, Yuverta en Mundus. 
 
Wij zijn Mediawijs 
Via de Rode Loper geven wij Mediawijsheidlessenserie (3 workshops per serie) 
op het Primair Onderwijs. Deze workshops worden ontzettend goed afgenomen: 
we hebben 356 leerlingen bereikt in 2021, dat zijn 300 meer dan we hadden 
bedacht. Shariffa Bahri en Janneke Mattijsen geven samen deze workshops.  
 
Camouflage 
Het filmproject Camouflage gaat over huiselijk geweld en de impact die dat heeft 
op jongeren. Het project resulteert in een korte speelfilm over huiselijk geweld 
vanuit het perspectief van een 13-jarige jongen en speelt zich deels af op een 
school in Nieuw West. Daar willen de makers de film ook opnemen, met als 
acteurs ‘echte’ brugklassers. Het oorspronkelijke plan was dat wij die leerlingen 
zouden begeleiden, en er een educatieprogramma omheen zouden maken, 
gericht op scholen. Dat hebben we gedaan en een deel van deze workshops zijn 
uitgevoerd op het Caland Lyceum. Ook hebben we een video opgenomen met 
Marouane Meftah, om leerlingen op te roepen mee te doen. 
 
Bekijk 't heeft de samenwerking eind 2021 stopgezet, vanwege ongepast gedrag 
van de filmproducent. Dit hebben we gedaan na intern overleg en advies van ons 
bestuur.  
 
Stichting Tamino 
Stichting Tamino richt zich op cultuureducatie op het praktijkonderwijs. Zij 
hebben een aantal partnerscholen waar ze wekelijks kunstlessen verzorgen, 
maar kwamen filmdocenten tekort. Zij hebben Bekijk 't een opdracht gegeven 
om vanaf eind oktober iedere maandag twee filmlessen te verzorgen, die we zelf 
kunnen vormgeven. Onze filmdocenten Michiel Vaanhold en Jenneke Boeijink 
doen dit, zij hebben veel ervaring met praktijkonderwijs en het zelf ontwikkelen 
van een doorlopende leerlijn. Onze samenwerking met Tamino wordt (hopelijk) 
voortgezet en uitgebreid in 2022, binnen de Cultuurcoach regeling.   
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Stagedive 
Stagedive is een naschools talentontwikkelingsprogramma voor jongeren, met  
een focus op het vmbo. Ze werken toe naar een eindvoorstelling, die 
interdisciplinair is. In december hebben wij een eerste kennismaking met de 
discipline film georganiseerd, gegeven door Mo Anouar. In 2022 zijn wij 
betrokken bij het vervolg.  
 
Kennisdeling 
Bekijk ’t deelt graag kennis met het werkveld, zoals docenten in het onderwijs, 
vakgenoten, culturele organisaties met een educatieve taak én aankomende 
freelancers. Maar ook digitaal delen we graag onze expertise op het gebied van 
filmeducatie. We zijn aangesloten bij Netwerk Filmeducatie, VMBO Denktank en 
de Tafel van Talentontwikkeling.  
 
Tutorials en Lessonup 
2021 was een digitaal jaar voor Bekijk ‘t. We hebben ons binnen Film in je Vak 
gestort op het maken van filmtutorials en Lessonup. Bekijk ’t heeft 34 tutorials 
geproduceerd, waaronder een tutorial Stop Motion, Green Screen en 
Camerabeweging. Kijk hier voor onze playlist op YouTube. De filmtutorials spelen 
niet alleen een belangrijke rol bij Film in je Vak, maar ook in onze reguliere 
workshops zetten wij ze in. Leerlingen kunnen zodoende efficiënt starten met de 
les, aangezien de uitleg altijd kort, maar krachtig is (en niet afhankelijk van de 
docent voor de klas) én vanwege de verhoogde concentratie die leerlingen 
hebben wanneer ze een video kijken, ipv naar een klassikale uitleg moeten 
luisteren. Bovendien is het visueel aantrekkelijker en duidelijker om naar een 
videotutorial te kijken, dan naar een docent die met een ipad omhoog in de klas 
probeert de juiste knoppen te laten zien.  
 
Bekijk ’t heeft 2021 ook geïnvesteerd in Lessonup: een online lesbibliotheek met 
interactieve presentaties die docenten kunnen gebruiken. Lessen voor Film in je 
Vak zullen in Lessonup verschijnen, en we gebruiken Lessonup nu al in onze 
reguliere workshops en lessen. Lessonup is voor ons een bruikbare methode, 
omdat we hier interactieve werkvormen in kwijt kunnen, zoals een quiz.  
 
 
 

Docenten in het onderwijs  
Tijdens een docentendag op het Kennemercollege aan het begin van het 
schooljaar heeft Bekijk ‘t 150 docenten workshops film gegeven, waarin het 
samenwerken en elkaar leren kennen centraal stond. Tegelijkertijd lag de focus 
op het plezier van het filmmaken en de mogelijkheden die dit biedt in de klas, 
voor de eigen leerlingen. Ook hebben we een workshop Film in je Vak gegeven 
tijdens de seminar van Netwerk Filmeducatie aan 20 lerarenopleiders en een 
online sessie verzorgd via Filmhub Noord-Holland (Netwerk Filmeducatie).  
 
Tijdens het project Macht van de Mediamaker en het project Gilgamesj op Het 
Plein zorgen we voor een overdracht van onze filmkennis en vaardigheden aan 
de (meelopende) docenten. Vanuit onze methode learning by doing, leren de 
docenten van de deelnemende scholen van onze filmmakers en filmdocenten 
door mee te doen en krijgen het daaropvolgend projectjaar zelf de ruimte om dit 
in de praktijk te brengen, terwijl wij een stapje terug doen. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat de docenten na afloop van het project zelf de workshops kunnen 
voortzetten.  
 
We hebben alle scholen met wie we hebben samengewerkt de week van de 
vervroegde schoolsluiting voor de kerstvakantie een docentenmail gestuurd met 
daarin tips en video's die ze in konden zetten tijdens het thuisonderwijs.  
 
SQuare vakdidactiek avond  
We werken samen met sQuare Amsterdam: een gemeenschap jonge makers en 
visuele verhalenvertellers. Eén van onze meest veelbelovende docenten (Daniël 
Top) komt bij sQuare vandaan. Dit jaar hebben we de samenwerking 
geïntensiveerd, door een aantal van hun geïnteresseerde members te 
enthousiasmeren voor én op te leiden in de Bekijk 't methodiek. Nohaila Gamah, 
Tara Vink en Lisa Straatman hebben zich opgegeven en kregen een masterclass 
vakdidactiek in december. In januari volgen zij een masterclass pedagogiek en 
vervolgens lopen ze mee met workshops, voordat ze zelf aan de slag gaan voor 
Bekijk 't.  
 
 
 
 

https://square.amsterdam/
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COMMUNICATIE & VERHALEN 
 
Bekijk ’t heeft het advies om beter na te denken over haar Communicatieplan ter 
harte genomen en werkt hier actief aan.  
 
We willen de verhalen van de leerlingen op het vmbo beter voor het voetlicht 
brengen, op een integere manier, waardoor we actief de stigmatisering van deze 
jongeren tegengaan en aandacht vragen voor de creativiteit op het vmbo. Dit 
doen we o.a. door projecten als Macht van de Mediamaker en samenwerkingen 
als de vmbo Denktank, maar ook door onze eigen communicatiemiddelen in te 
zetten. Via onze social mediakanalen, website en nieuwsbrieven besteden we op 
een positieve manier aandacht aan de kracht, creativiteit en de expertise van de 
(oud)leerlingen en docenten op het vmbo.  
 
Daarnaast hebben we geïnvesteerd in een medewerker Communicatie en PR, die 
ons ondersteunt in het vergroten van de bekendheid van Bekijk ’t door middel 
van: 

- Genereren content, beheer en planning social media, de nieuwsbrieven 
en website 

- Het meedenken over strategisch (communicatie)beleid en potentiële 
samenwerkingspartners; 

- De PR en Communicatie voor alle deelprojecten Bekijk ‘t  
- Het ondersteunen van Hoofd Educatie en Directeur bij het inrichten van 

educatieve, digitale programma’s waarin storytelling centraal staat 
- Het opstellen van een Marketing & Communicatieplan richting de 

scholen, met bijbehorende communicatiemiddelen, publieksbenadering 
en prijsbeleid, in samenwerking met Directeur.  

 
Met de komst van de nieuwe directeur heeft Bekijk ’t veel kennis en kunde 
binnengehaald op dit gebied. Maren Siebert was voorheen Hoofd Educatie en 
Participatie bij Foam Fotografiemuseum Amsterdam en Hoofd Educatie en 
Interpretatie bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Daar heeft zij i.s.m. de 
Marketing en Communicatie afdeling gewerkt aan diverse campagnes, 
strategieën en plannen om diverse doelgroepen bij de musea te betrekken.  
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Naast de huidige werkzaamheden is Bekijk ’t zich gaan richten op het vergroten 
van de toegankelijkheid van onze media-uitingen. Zo is iedere Instagram-post nu 
al voorzien van een ID (een foto omschrijving, voor mensen die blind of 
slechtziend zijn) en ondertitelen we al onze video’s.  
 
Bekijk ’t op social media  
YouTube is voor Bekijk ’t het belangrijkste kanaal. Onze video’s op YouTube zijn 
14.763 keer bekeken, goed voor bijna 390 uur kijkplezier. Dit is een stijging van 
24% ten opzichte van 2020. We produceren tutorials, videoclips en after movies 
voor YouTube en richten ons op docenten, workshopdocenten en leerlingen.  
 
We hebben 2046 mensen bereikt met onze Facebookpagina. Dat is een daling 
van 92,9% ten opzichte van 2020. We zien zelf ook dat we ons beter kunnen 
profileren op Instagram en YouTube en zullen ons in dan ook in de toekomst 
meer begeven onder vakgroepen op Facebook om op de hoogte blijven van 
ontwikkelingen, dan dat we zelf actief content plaatsen. Op Facebook richten we 
ons op (vak)docenten en schoolleiders.  
 
Op Linkedin merken we dat de persoonlijke opinie/ content van de nieuwe 
directeur met betrekking tot kunsteducatie goed bekeken en gedeeld wordt. 
Bekijk ’t heeft 289 volgers, Maren Siebert heeft 2141 connecties, dus een groter 
bereik. Dit zetten we in om Bekijk ’t onder de aandacht te brengen, inclusief de 
aangescherpte missie en visie met betrekking tot de stigmatisering van leerlingen 
op het vmbo. Op Linkedin richten we ons op collega-instellingen, 
beleidsmedewerkers, docenten, schoolleiders, filmmakers en (toekomstige) 
workshopdocenten.   
 
We zien in Instagram de meeste potentie. We zijn nog klein (207 volgers), maar 
onze groei is relatief groot en ons bereik, doordat we als team met onze 
persoonlijke accounts de posts ook delen, wordt ook steeds groter. Onze 
doelgroep op Instagram zijn collega-instellingen, beleidsmedewerkers, docenten, 
schoolleiders, filmmakers, (toekomstige) workshopdocenten en 
geïnteresseerden in het vmbo. Onze tone of voice is speelser dan Linkedin en 
door middel van interactieve interviews, quizvormen en opinie profileren wij 
onszelf als dé expert op het gebied van filmeducatie op het vmbo.  
 

We hebben in 2021 in totaal 11 nieuwsbrieven verstuurd naar gemiddeld 410 
abonnees. De clickrate wisselt van 58,62% (bij het versturen van een getargete 
nieuwsbrief om specifiek aanbod onder de aandacht te brengen) tot 29,3% (dat 
is ons gemiddelde percentage en ligt al 7% hoger dan de meeste e-
mailcampagnes).   

 
Daarnaast hebben we in 2021 de opmaak van de nieuwsbrief aangepast zodat 
deze beter aansluit bij onze vernieuwde website. Deze aanpassing heeft ervoor 
gezorgd dat we niet alleen nieuws onder de aandacht kunnen brengen, maar ook 
bijvoorbeeld onze workshops, tutorials en events. Het geheel oogt moderner, 
speelser en nodigt meer uit tot lezen. Dat komt onder meer omdat er meer 
ruimte is voor het gebruik van beeld.  
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FINANCIEN 2021 
 
Exploitatieresultaat 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2021 boekten we een verlies van € 14.058.  Dit exploitatieresultaat wordt ten 
laste gebracht van de egalisatiereserve. De algemene reserve blijft onveranderd: 
€ 25.486.  
   
Toelichting baten en lasten:  

 Publieksinkomsten: betreft voornamelijk inkomsten uit verkoop 
projecten aan scholen en culturele organisaties.   

 Overige inkomsten: betreft verkoop materiaal en afkoop filmrechten  

 Overige subsidies: betreft projectsubsidies van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie voor het tweejarige project Film in je vak 2017-2020 
MLA en JFC (daarvan activiteiten in het jaar 2021 i.v.m. COVID-19), het 
tweejarige project Macht van de Mediamaker (daarvan activiteiten in 
het jaar 2021) en het driejarige project Gilgamesj (daarvan activiteiten 
in het jaar 2021). 

 Bijdragen uit private middelen: betreft bijdrage van Prins Bernard 
Cultuurfonds aan het project Film in je vak 2017-2020 MLA en JFC. 

 Beheerslasten materieel: betreft grotendeels post huisvesting, 
publiciteit. 

 Activiteitenlasten personeel: vast personeel m.b.t. activiteiten en 
freelance medewerkers projecten en communicatie/ marketing.   

 Activiteitenlasten materieel: aanschaf of huur apparatuur, 
transportkosten m.b.t. activiteiten en langdurige projecten als Gilgamesj 
en Macht van de Mediamaker  

 Bijzondere baten en lasten: rentebaten  
  
Toelichting op afwijkingen t.o.v. de begroting   
Baten:  

 Publieksinkomsten over 2021 vielen € 29.148 lager uit dan begroot, en 
dat verschil valt te verklaren uit afgelaste activiteiten als gevolg van de 
coronamaatregelen, inclusief twee grotere projecten die niet zijn 
aangevraagd vanwege COVID-19 (Super Social VR, Video CV MBO).  

 Overige inkomsten: € 1.351 lager dan begroot, te verklaren uit afgelaste 
activiteiten als gevolg van coronamaatregelen.  

 Overige subsidies: per saldo € 34.876 hoger dan begroot, mede door de 
niet voorziene aanvraag van Gilgamesj en de verlenging van projecten 
Film in je vak 2017-2020 MLA en JFC en  Macht van de Mediamaker 

Verlies- en winstrekening 2021      

  begroot  werkelijk  

BATEN      

Publieksinkomsten  83.750 54.602  

Sponsorinkomsten  0  0  

Overige inkomsten  3.000 1.649 

Indirecte opbrengsten  0  0  

Subsidie AFK  191.200 194.462 

Incidentele (overige) subsidies  33.000 67.876 

Bijdragen uit private middelen  57.000 4.793 

      

Totaal baten  367.950 323.382 

eigen inkomsten (%)    18,8%  

      

LASTEN      

Beheerslasten personeel  34.438 37.084 

Beheerslasten materieel  
52.772 

 70.985 

Activiteitenlasten personeel  247.190 214.705 

Activiteitenlasten materieel  33.550 14.666 

      

Totaal lasten  367.950  337.440 

Saldo gewone bedrijfsvoering  0  -14.058 

Saldo bijzondere baten/lasten  0  0  

      

Saldo verlies en winst  0  -14.058 
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 Bijdragen uit private middelen: deze post viel € 52.207 lager uit dan 
begroot, deels doordat aanvragen voor de verhouding tussen FCP en 
Prins Bernhard Cultuurfonds in bijdragen aan projecten binnen de 
vmbo-regeling anders is komen te liggen (88%-12%, en vanaf 2020 
100%-0%) dan voorzien ten tijde van de meerjarenbegroting (50-50%) 
waardoor ook de verhouding tussen overige subsidies en bijdragen uit 
private middelen anders is komen te liggen. Daarnaast moesten 
aanvragen voor voorgenomen projecten als SuperSocial worden 
uitgesteld vanwege de coronacrisis.  

  
Lasten:  

 Beheerslasten materieel is € 18.213 hoger uitgevallen dan begroot door 
meer uitgaven dan begroot op het gebied van huisvesting, in verband 
met de verhuizing naar een nieuw pand. Daarnaast mag slechts een 
klein gedeelte van de btw voorbelasting worden teruggevraagd omdat 
het grootste deel van de omzet van bekijkt vrijgesteld is van btw. Het 
percentage btw belaste en btw onbelaste prestaties schommelt per 
jaar. Deze correctie op de voorheffing is opgenomen onder de 
post beheerlasten materieel. Deze btw correctie is als zodanig niet 
opgenomen als aparte post binnen de begroting, maar in de diverse 
kostenposten ondergebracht. 

 Activiteitenlasten personeel is € 32.485 lager uitgevallen dan begroot 
doordat een aantal activiteiten vanwege de coronamaatregelen geen 
doorgang konden vinden. 

 Activiteitenlasten materieel is € 18.884 lager uitgevallen dan begroot 
doordat een aantal activiteiten vanwege de coronamaatregelen geen 
doorgang konden vinden. 
  

 
 
 
 
 
 

Balans  
Op de balans wordt de post “Overige schulden en overlopende passiva” 
grotendeels verklaard door reeds vooruitbetaalde subsidies van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie voor de meerjarenprojecten Macht van de mediamaker en 
Gilgamesj en scholen die reeds vooruit betaald hebben voor nog uit te voeren 
projecten.    
  
Eigen inkomsten  
Eigen inkomsten bestaan uit publieksinkomsten (bijdragen van scholen voor 
projecten) en projectsubsidies van particuliere fondsen. De publieksinkomsten in 
2021 waren € 29.148 lager dan begroot, en ook ik dat laat zich verklaren uit het 
wegvallen van activiteiten als gevolg van de coronacrisis. Het percentage eigen 
inkomsten t.o.v. de totale baten over 2021 bedraagt dit jaar dan ook 18,8 (lichte 
stijging ten opzichte van 2020, toen was het 17,1 %).  
  
Toekomst en risicoanalyse  
Bekijk ’t moet per activiteit gemiddeld ongeveer 10% verdienen om de jaarlijkse 
exploitatie rond te krijgen. In 2021 is de behaalde omzet ongeveer 65 % van het 
begrote bedrag, en dus viel het netto saldo van de activiteiten ook lager uit dan 
begroot. Het verlies kon dit jaar slechts deels worden opgevangen vanuit de 
egalisatiereserve, waardoor het des te belangrijker is dat we in 2022 weer 
volledig gaan draaien. Bekijk ’t kwam niet in aanmerking voor noodsteun omdat 
het percentage verlies te weinig was ten opzichte van de omzet.  
 
De directie heeft eind 2021 contact opgenomen met Cultuurherstel, het platform 
dat in samenwerking met Cultuur+Ondernemen financiële kennis en culturele 
instellingen verbindt. Cultuurherstel heeft een risicoanalyse gedaan in 
samenwerking met de directeur en heeft de vraag om hulp gehonoreerd. Rob 
Bangert (voormalig beleidsmaker, directeur Artiance en bestuurder ABC Huis 
Noord Holland) is gekoppeld aan de directeur van Bekijk ‘t Maren Siebert en zij 
zullen samen, in een aantal coaching gesprekken kijken hoe Bekijk ’t financieel 
gezond kan blijven in de huidige omstandigheden.  
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ORGANISATIEAFSPRAKEN 

Bereikcijfers 
 

Bekijk 't     
Bereikcijfers 2021 rekening 2021 begroting 2021 

 lessen deelnemers lessen deelnemers 

1. Binnenschoolse activiteiten   (unieke ll.)  (unieke ll.) 

In Amsterdam     
PO 70 356 20 50 

VMBO 405 1014 509 2549 

VO 18 225 63 565 

VSO  0 0 0 0 

totaal Amsterdam 493 1595 592 3164 

     
Buiten Amsterdam     
PO 0 0 0 0 

VMBO 0 0 0 0 

VO 4 35 68 397 

VSO 0 0 0 0 

totaal buiten Amsterdam 4 35 68 397 

     
2. Buitenschoolse activiteiten     
In Amsterdam     
4 tot 12 0 0 0 0 

12 tot 18 2 25 0 0 

> 18 0 0 0 0 

     
Buiten Amsterdam 0 0 0 0 

4 tot 12 0 0 0 0 

12 tot 18 0 0 0 0 

> 18     

     
In 2021 bereikten we in totaal 1655 leerlingen, verdeeld over 497 lessen. 
 
Toelichting  
Ons bereik in 2021 had wederom te lijden onder de coronacrisis. In 2021 bereikte 
Bekijk 't in Amsterdam 1655 unieke scholieren met 497 activiteiten (lessen, 
workshops, dan wel vertoningen) ten opzichte van 3561 scholieren en 660 
lessen. Dit kwam met name door het feit dat grote cultuurdagen niet 
doorgingen. We hebben 197 docenten bereikt in 2021. 
 

 
 
Van onze bereikte leerlingen in Amsterdam was 64% VMBO, 14% overig VO en 
22% PO.  
 
De bereikcijfers bedroegen iets meer dan de helft van de begrote cijfers als 
gevolg van de coronacrisis. Dit komt niet geheel overeen met de omzet, omdat 
we de afgelopen tijd met kleinere klassen hebben gewerkt.    
  
Het lage bereik aan leerlingen buiten Amsterdam is te verklaren door het 
wegvallen van de kunstdagen in Barneveld. 

Verdeling Onderwijstype

VMBO PO VO
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Stakeholders   
Onze belangrijkste stakeholders, dat zijn de scholen met wie wij samenwerken. 
Onze partnerscholen in 2021 zijn het Huygens College, Sweelinck College, CBurg 
College, Het Plein en het MLA (Mavo). Verder ligt onze focus op vmbo-scholen in 
Amsterdam en omgeving: Praktijkcollege De Atlant, het Calandlyceum, Mundus 
College, Yuverta West, ABC Noorderlicht, het Mediacollege en het MLO. Vmbo-
opleidingen die de richting MVI en D&P aanbieden en scholen binnen het PO die 
zich bezighouden met mediawijsheid, zijn voor ons ook van belang.  
 
In 2021 hebben we de samenwerking binnen de vmbo denktank voortgezet, die 
in oktober 2019 met een innovatiesubsidie van het AFK onder penvoerderschap 
van Poldertheater van start is gegaan. Het doel is om te onderzoeken hoe er 
meer en beter kan worden samengewerkt ten behoeve van het 
cultuureducatieve aanbod op Amsterdamse vmbo-scholen. We werken toe naar 
een multidisciplinair gezamenlijk aanbod van de partners binnen de denktank.  
Die bestaat uit de culturele instellingen Bekijk ‘t, Foam, ICK, Poldertheater en 
School der Poëzie, en uit scholen die in co-creatie aanbod willen ontwikkelen: 
het, Cburg College, Sweelinck College, Huygens College, Marcanti College, 
Montessori Lyceum Oostpoort en Mundus College. Daarnaast faciliteren we in 
samenwerking met Mocca expertise-uitwisseling tussen het onderwijs en 
culturele instellingen (binnen en buiten de denktank) die actief zijn of willen zijn 
in het Amsterdamse vmbo.  
  
In 2021 was Bekijk ’t wederom actief betrokken bij het landelijk Netwerk 
Filmeducatie. Het netwerk ondersteunt vanaf 2020 o.a. het project Documaken 
en Bekijk ’t is in gesprek met diverse regionale filmhubs over de uitrol van de 
projecten Documaken en Film in je vak.  
 
Bekijk ’t heeft in samenwerking met Stichting Tamino in november 2021 een 
aanvraag ingediend om Cultuurcoaches in te zetten op Praktijkschool De Dreef, 
De Atlant en Orion College Amstel. Deze aanvraag is inmiddels gehonoreerd.  
 
Naast het AFK is het Fonds voor Cultuurparticipatie voor Bekijk ’t een belangrijke 
stakeholder. We zijn op dit moment in gesprek met FondsZOZ en het VSB Fonds 
om een relatie op te bouwen en een projectsubsidie voor een project in het 
najaar 2022 aan te vragen.  

Impact  
Bekijk ’t wil filmeducatie een stevige plek in het curriculum geven, bijvoorbeeld 
door vakoverstijgend te werken. Film in je vak is voor Bekijk ’t hét project om dit 
te verwezenlijken. Door COVID-19 heeft het project enige vertraging opgelopen, 
maar we hebben alle vertrouwen dat de impact van onze online methode, de 
Lessonups en tutorials groot zal zijn. Onze tutorials worden nu al veel gebruikt in 
het onderwijs en door onze samenwerking met het Netwerk Filmeducatie 
kunnen we de Lessonup-serie professioneel vormgeven en in de (nationale) 
markt zetten. De impact van dit project op de positie van film binnen het 
onderwijs is landelijk en voornamelijk gericht op het vmbo.   
 
Met onze projecten willen wij de creativiteit van onze leerlingen stimuleren, we 
willen dat leerlingen zich betrokken voelen bij de maatschappij en zich beter 
leren te uiten, we willen dat zij kritisch en betrokken burgerschap ontwikkelen en 
we willen de leerlingen in hun kracht zetten, waardoor ze hun talenten 
ontwikkelen. De vraag is: hoe meet je al bovenstaande doelstellingen?  
 
Enerzijds doen we dit door ieder langdurig project te evalueren met de 
betrokken docenten en leerlingen. Maar een echte impactmeting heeft tot op 
heden niet plaatsgevonden. Per 2022 brengen we daar verandering in: we 
werken samen met InHolland om, bij de start van een nieuw vmbo-project over 
gentrificatie, voor een impactmeting gedurende 3 jaar.   
 
Bekijk ’t vindt het belangrijk te benoemen dat het worstelt met het begrip impact 
en wil graag, samen met andere kleine organisaties die actief zijn op het gebied 
van cultuureducatie (bijv. de VMBO Denktank) een visie op impactmeting 
ontwikkelen, in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode.  
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Spreiding in de stad  
Wij werken met name op vmbo-scholen in Amsterdam Oost en Nieuw-West. De 
leerlingen van onze partnerschool in West (Huygens College) komen 
voornamelijk uit Nieuw-West en de leerlingen van onze partnerschool in Oost 
(CBurg College) komen voornamelijk uit Zuidoost.  
 
Dit jaar hebben we slechts één school in Noord bereikt, we willen in 2022 een 
meerjarig project starten met een partnerschool in Noord, te weten ABC 
Noorderlicht. Ook vanwege onze eigen verhuizing naar Noord, willen we ons 
verhouden tot deze buurt en zoeken we actief de samenwerking op.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spreiding scholen over de stad

Oost Nieuw-West West Zuid Noord
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ORGANISATIE 
 
Medewerkers 
In 2021 werken we met vier stafmedewerkers in vaste dienst. Directeur Luc van 
Leeuwen nam, na ruim twintig jaar werkzaam te zijn geweest, afscheid van Bekijk 
‘t. Luc van Leeuwen was mede-oprichter. Na een inclusief wervingsproces, i.s.m. 
Atana, is besloten Maren Siebert aan te stellen als directeur. Er was sprake van 
een korte inwerkperiode van de nieuwe directeur van 16 augustus tot 1 
september 2021.  
 

 
Maren Siebert gaf van 2006 tot 2015 leiding aan onze afdeling educatie. Na actief 
te zijn geweest als kwartiermaker bij het Amsterdam Museum en als Hoofd 
Educatie bij zowel het Stedelijk Museum Amsterdam als Foam keert ze terug met 
een breed (inclusief) netwerk en ervaring in de culturele sector. Een duidelijk 
speerpunt in haar beleid is Inclusie, Diversiteit, met als vertrekpunt radicale 
gelijkwaardigheid. Bij het Stedelijk Museum Amsterdam was zij 
eindverantwoordelijk voor het inclusiebeleid van het museum, inclusief het 
samenwerkingsproject met het Van Abbemuseum genaamd STUDIO i.  
 
In 2021 werkten ‘vaste freelancers’ Marco Hohl (publiciteit), Michiel Vaanhold, 
Jenneke Boeijink, Mo Anouar en Shriejan Paudel o.a. als workshopdocenten voor 
projecten bij Bekijk ‘t.  

  
Daarnaast werkt Bekijk 't met tal van projectmedewerkers op freelance- en 
honorariumbasis. Juist deze groep staat vaak voor de klas, en daarom letten we 
bij daarbij niet alleen op inhoudelijke vakkennis, maar ook op 
pedagogisch/didactische vaardigheden, en de klik die ze weten te maken met 
onze doelgroep. We continueren de samenwerking met sQuare Amsterdam, een 
groep jonge net afgestudeerde mbo’ers met een audiovisuele opleiding die twee 
jaar lang zich verder ontwikkelen en praktijkervaring opdoen. Bekijk ’t is in 
september begonnen met een nieuw wervingsproces, waarbij we nu met 15 
potentiële workshopdocenten onderzoeken of ze een match zijn met Bekijk ‘t. 
We streven ernaar om eind 2024 samen te werken met een superdiverse 
freelance docentengroep. Minstens 50%van de freelance docenten heeft dan 
een biculturele achtergrond, minstens 50% komt van het vmbo. Wij werven 
actief op docenten waar iedere leerling zich potentieel in herkent. Dat zijn 
alleskunners op het kruispunt van filmmaken, docentschap en eigenheid. 
Mensen in wie wij potentie herkennen, maar waarvan we ook weten: wij gaan ze 
coachen.  
 
Codes  en AVG  
Bekijk ’t volgt de Code Cultural Governance, en de Fair Practice Code voor zover 
mogelijk. Docenten krijgen bij Bekijk ’t een uurtarief, variërend van €37,50 tot 
€50,- per uur.   
 
Daarnaast hebben staf en bestuur zich in 2019 uitgebreid verdiept in de Code 
Diversiteit en Inclusie en de nodige maatregelen getroffen om daar zo goed 
mogelijk aan te beantwoorden. In ons actieplan diversiteit en inclusie, bijlage bij 
de meerjarenaanvraag 2021-2024 gaan we daar uitgebreid op in.   
  
Bekijk ’t heeft een procedure vastgelegd hoe om te gaan met privacy-issues bij 
het publiceren van beeldmateriaal van leerlingen die voortvloeien uit onze lessen 
en workshops. In alle gevallen nemen we daarbij de AVG wetgeving in acht door 
expliciet toestemming van leerlingen en/of hun ouders te vragen indien er 
beeldmateriaal wordt gepubliceerd.  
 
 
 

  functie  fte  beheer  activ  in dienst   uit dienst   

Luc van 
Leeuwen  
 

directie  0,8  40%  60%  21-6-2001  
 31-08-
2021 

Maren Siebert directie  0,8 40%  60%  16-08-2021  

Ellenoor 
Bakker  

educatie en 
lesprogramma’s  

0,7  -  100%  1-1-2020    

Shariffa Bahri  
Creatief 
producent 

0,8  20%  80% 28-10-2020    
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Bestuur 
Bestuurders worden benoemd voor vier jaar, en zijn maximaal tweemaal 
herbenoembaar.   
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eind 2021 hebben Najah Aouaki (econoom en stadsstrateeg) en Lucelle 
Comvalius (oud vmbo-docent, lerarenopleider en voormalig Leraar van het Jaar) 
toegezegd toe te treden tot het bestuur. Dit is verzilverd in 2022, dus staat nog 
niet in deze tabel.  
 
 
 
 

Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid 
Het is onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de organisatie een 
inclusieve, (radicaal) gelijkwaardige werkplek is, waar wij onszelf thuis en veilig 
voelen. Niet alleen wijzelf, maar ook onze docenten, onze 
samenwerkingspartners en onze leerlingen. Daarnaast willen wij actief bijdragen 
aan het bestrijden van (kansen)ongelijkheid, stigmatisering en 
machtsverhoudingen. Natuurlijk doen we dit bovenal voor de jongeren op het 
vmbo.   
  
Leerlingen op het vmbo- dat is een superdiverse groep, met net zoveel verhalen 
als individuen. Zij weten niet anders, dan dat hun wereld bestaat uit 
uiteenlopende perspectieven en achtergronden- zij zijn hier expert in. Wij vinden 
dat ieders verhaal de moeite waard is om gehoord te worden. We stimuleren 
hen om zichzelf te laten zien en horen, en nodigen hen uit om zich te verplaatsen 
in hun klasgenoten en de wereld om hen heen. Hoogwaardig filmonderwijs is 
daarbij ons middel en thema's als beeldvorming, stereotypering en framing staan 
centraal. Wij vinden dat programma’s, partners en onze eigen organisatie een 
afspiegeling moet zijn van die diversiteit, en ten dienste moet staan van 
bovengenoemde visie op inclusie.   
 
We zijn er ons van bewust dat diversiteit en inclusie veel verder gaat dan 
culturele achtergrond. Onze leerlingen hebben ook spiegels nodig met betrekking 
tot o.a. gender(expressie), mensen met een (fysieke) beperking, neurodiversiteit 
en onderwijstype. Ook kruispunten zijn hierin noodzakelijk aanwezig, we gaan uit 
van de intersectionele theorie van Kimberlé Crenshaw. Bekijk ’t heeft een 
checklist opgesteld met daarin gestelde, concrete doelen met betrekking tot 
inclusief beleid. In samenwerking met ons bestuurslid en expert op het gebied 
van Inclusie Faryda Hussein en Sarita Bajnath werken we hier de komende 
beleidsperiode aan. We hebben de HR Voucher a €20.000,-aangevraagd om dit 
uit te voeren in 2022 en dit is gehonoreerd.  
 
 
 
 
 
 

  sinds  tot  functie  Nevenfuncties  

Jasper van der 
Kuijp, voorzitter  

28-09-
2010 
3e 
termijn  

voorzitter 
v.a. 03-
07-2019  

Coördinator 
communicatiebeleid 
Rijksvoorlichtingsdienst  

Geen  

Bram Festen,  
penningmeester  

14-01-
2020  
1e 
termijn  

  
Partner en strategisch 
adviseur 
campagnebureau BKB  

Geen  

Machteld Zock, 
bestuurslid  

05-02-
2013 
3e 
termijn  

secretaris 
v.a. 03-
07-2019  

HR Consultant Centraal 
Reorganisatie Team 
ABN AMRO  

Geen  

Faryda Hussein, 
bestuurslid  

  
17-10-
2017  
1e 
termijn  
  

  

Beleidsadviseur Gelijke 
kansen en 
armoedebestrijding 
Ministerie van Sociale 
Zaken  

Geen  

Ron van der 
Kooij, 
bestuurslid   

25-06-
2019 1e 
termijn  

  
Algemeen projectleider 
Ministerie van OCW  

Geen  
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In 2021 hebben we o.a. het vakantiereglement inclusief vormgegeven, is er een 
start gemaakt met het Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheidsbeleid en een 
inclusief wervings- en selectieproces van onze freelancers, wordt de directeur 
beoordeeld door haar medewerkers, zijn er genderneutrale toiletten 
gerealiseerd in de nieuwe huisvesting op initiatief van Bekijk ’t en hanteren wij 
inclusieve voorwaarden aan onze samenwerkingspartners en toetsen wij hen 
hierop. Daarnaast hebben we onze doelgroep actief verbreed richting 
praktijkonderwijs en ondertitelen we al onze video's voor doven en 
slechthorenden.  
 
Ook ons bestuur dient een afspiegeling te zijn van onze leerlingen en de 
samenleving waar we toe behoren. Dit was niet het geval, het bestuur was o.a. 
voornamelijk wit, academisch opgeleid en voornamelijk meedenkend vanuit 
beleidsperspectief. Bekijk 't wil werken naar een heterogeen bestuur met meer 
ervaring met onze doelgroep (het vmbo) en kansengelijkheid binnen het 
onderwijs. We willen een bestuur dat zoveel mogelijk perspectieven 
vertegenwoordigt dat zich daadwerkelijk kan verplaatsen in de leerlingen voor 
wie wij werken. Daartoe hebben we actief geworven op twee nieuwe 
bestuursleden die per februari 2022 zijn toegetreden: Najah Aouaki en Lucelle 
Comvalius. Lucelle Comvalius neemt o.a. het perspectief mee vanuit het vmbo 
(als oud-leerling en als docent) en brengt actief thema’s als racisme in het 
onderwijs en stigmatisering van het vmbo onder de aandacht. Zij is op het 
moment werkzaam als lerarenopleider aan de Teachers College, Windesheim. 
Najah Aouaki werkt als econoom en grootstedelijk strateeg in Amsterdam en zet 
zich o.a. in voor kansengelijkheid. De vorming van het bestuur blijft een punt van 
aandacht, waar we actief over in gesprek blijven met de zittende bestuursleden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huisvesting 
Bekijk ’t deelde de kantoorruimte op de Westergasfabriek met stichting 
Kunstbende tot 4 oktober 2021.  
Beide organisaties zijn samen vertegenwoordigd binnen de Vereniging PK19 die 
als huurder van de ruimte optreedt en een huurcontract heeft met de 
Westergasfabriek BV. Elk kwartaal worden gemeenschappelijke uitgaven op het 
gebied van huisvesting aan de Vereniging PK19 afgedragen. De kostenverdeling 
en aanverwante afspraken m.b.t. de huisvesting zijn vastgelegd in een onderling 
reglement. In 2019 is de Westergasfabriek overgenomen door nieuwe eigenaren 
(nieuwe naam: Westergas) en ons is vanaf oktober 2021 een nieuw en fors hoger 
huurcontract in het vooruitzicht gesteld.  
 
Per 1 oktober huurt Bekijk ’t een kantoorruimte bij A-Lab, zonder stichting 
Kunstbende. Bekijk ’t heeft een contract dat driemaandelijks opzegbaar is. 
Stichting A Lab heeft als doel om een deel van het voormalige Shell 
Grootlaboratorium (nu A Lab) in Amsterdam Noord te exploiteren ten behoeve 
van het creëren van werk- en atelierruimte voor kunstenaars en creatieve-, 
innovatieve en maatschappelijke kleinschalige bedrijven en organisaties. Bekijk ’t 
ziet veel kansen en mogelijkheden met betrekking tot samenwerking met o.a. 
Breitner Academie en kunstenaars als Brian Elstak.  
   
Amsterdam, 26 mei 2020 
 
Namens het bestuur,    Directie, 
 
 
 
 
 
Jasper van der Kuijp, voorzitter   Maren Siebert 
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1. Binnenschoolse activiteiten in Amsterdam Datum plaats schoolsoort unieke ll lessen per ll  groepen lessen 

Gilgamesj - Het Plein jan - juli Amsterdam Praktijkcollege 80 64 1 64 

Lidwinaschool - Wij zijn Mediawijs 8-03 t/m 22-03 Amsterdam Basisschool 74 5 3 15 

Cburg macht van de Mediamaker - MVI 25-01-2021 t/m 24-06 Amsterdam VMBO 18 46 1 46 

MLA - Actiefilm workshop 14-4 t/m 26-05 Amsterdam VMBO 20 14 1 14 

Huygens College - Filmworkshop 10-05 t/m 14-06 Amsterdam VMBO 92 3 5 15 

Frankendaelschool - Wij zijn Mediawijs 17-05 t/m 30-06 Amsterdam BSO 150 5 5 25 

Huygens College - Metropolis  West 2-7-2021 Amsterdam VMBO 60 2 2 4 

Sweelinck - Kunstdag 2-sep-21 Amsterdam VMBO 75 24 3 72 

Huygens - Vlogworkshop  1-11 t/m 5-11 Amsterdam VMBO 126 4 7 28 

Cburg macht van de Mediamaker - MVI 23-09 t/m 16-12 Amsterdam VMBO 33 12 2 24 

Cburg macht van de Mediamaker - D&P 07-09 t/m 14-12 Amsterdam VMBO 37 14 2 28 

Digitale veiligheid Cburg 03-09 tm 09-09 Amsterdam VMBO 22 4 1 4 

Laterna Magica - Wij zijn Mediawijs 10-09 t/m 24-29 Amsterdam BSO 30 6 1 6 

School der Poëzie (MLO, Mundus, Noorderlicht en 
Yuverta) 

13-09 t/m 16-09 Amsterdam VMBO 70 8 4 32 

Luca Praktijkschool 6-okt Amsterdam Praktijkschool 12 2 1 2 

Lukasschool - Wij zijn mediawijs 1-09 t/m 29-10 Amsterdam BSO 45 6 2 12 

CalandLyceum 4de jaars - Achter de schermen 11-10 t/m 1-12 Amsterdam HAVO/VWO 225 2 9 18 

Calandlyceum 1ste jaars - Documentaire  11-10 t/m 15-10 Amsterdam VMBO 300 3 10 30 

De Atlant (via stichting Tamino) 25-10 t/m 29-12 Amsterdam Praktijkschool 16 10 2 20 

Lidwinaschool - Wij zijn Mediawijs 12-11 t/m 26-11 Amsterdam BSO 57 6 2 12 

Videoclipbattle workshops - Cburg 30-11 t/m 14-12 Amsterdam VMBO 33 6 3 18 

Videoclipbattle opnamedag - Cburg 15-dec Amsterdam VMBO 20 4 1 4 

totaal in Amsterdam       1595 250   493 

Binnenschools po in Amsterdam       356 28   70 

Binnenschools vmbo in Amsterdam       1014 220   405 

Binnenschools overig vo in Amsterdam       225 2   18 

Binnenschools vso in Amsterdam       0 0   0 

totaal in Amsterdam       1595 250   493 

 
BIJLAGE 1 
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    aantal lessen per ll  aantal totaal 

buiten Amsterdam   plaats schoolsoort unieke ll 1 les: 50 min. groepen lessen 

Vechtstede College 25-10 t/m 23/11 Weesp HAVO 35 2 2 4 

                

                

                

Binnenschools po buiten Amsterdam             0 

Binnenschools vmbo buiten Amsterdam             4 

totaal overig vo buiten Amsterdam             0 

totaal buiten Amsterdam       35     4 

        

2. Buitenschools        

in Amsterdam 12-18 j               

Stagedive     div. 25 2 1 2 

totaal buitenschools Amsterdam       25 2 1 2 
        

buiten Amsterdam 12-18 j               

totaal buitenschools buiten Amsterdam       0 0 0 0 

        

3. Anders nl. docententrainingen        

Kennemercollege Docentendag Beverwijk 27-8-2021     150 4 6 24 

Macht van de Mediamaker doorlopend     4       

Het Plein doorlopend     8       

Seminar lerarenopleiders EYE/ Netwerk Filmeducatie 3-11-2021     20 2 1 2 

Filmhub Noord Holland (online)       15       

                

Totaal docententrainingen       197     26 
        

Totaal leerlingen       1655 Totaal lessen   499 

Totaal docenten       197     26 

 


