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In Zwolle zetten gemeente en Stadkamer gezamenlijk in op een stevige culturele basis
voor alle leerlingen. Dat vinden we belangrijk om hen gelijke kansen te bieden op een
brede ontwikkeling. In mei 2022 is een schriftelijk tevredenheidonderzoek uitgevoerd
onder alle po en (v)so-scholen in Zwolle waarop 41% van de scholen heeft gereageerd.
De gemeente en Stadkamer willen graag weten in welke mate scholen tevreden zijn
met deze werkwijze en de dienstverlening. Deze informatie is van belang om tijdig
aanpassingen te kunnen doen.

Respondenten verstaan onder ‘stevige culturele basis’
vooral kennismaking met verschillende kunstdisciplines
en kennismaking met de culturele omgeving en erfgoed.

CONCLUSIES
Grote tevredenheid Zwols beleid
De respondenten waarderen het Zwols beleid om cultuuronderwijs te stimuleren en de
manier waarop Stadkamer dat uitvoert. Ook zijn ze tevreden met de financiële systematiek
(Fonds Cultuureducatie Zwolle). De indicatoren voor de fase-indeling zijn volgens hen
behulpzaam bij het ontwikkelen van cultuuronderwijs op de eigen school.
Grote tevredenheid dienstverlening Stadkamer
Men is over de gehele linie (zeer) tevreden met de wijze waarop Stadkamer verschillende
rollen vervult (inspirator, deskundigheidsbevorderaar, verbinder, ontwikkelaar, regisseur,
beoordelaar en reflector). De respondenten geven aan (zeer) tevreden te zijn over de
communicatie met de adviseurs van Stadkamer. Met name het persoonlijk contact wordt
hoog gewaardeerd.
Tevredenheid cultuuraanbod
Alle ICC-ers en directeuren zijn bekend met het cultuuraanbod op de website van
Stadkamer en gebruiken dit voor het samenstellen van het cultuurprogramma op school.
Andere manieren zijn via collega’s, anderen en zelf actief zoeken. Men is tevreden
over de hoeveelheid en kwaliteit van het cultureel aanbod en de samenwerking met de
cultuuraanbieders.

VERBETERPUNTEN
•
•
•
•

Aandacht voor borging van cultuuronderwijs op school via periodieke evaluatie.
Meer bekendheid geven aan nascholingsaanbod en nieuw ontwikkeld lesaanbod.
Onderzoeken op welke manier theaterbezoek gestimuleerd kan worden.
Onderzoeken op welke manier verbinding van thema’s en leergebieden in de 		
dienstverlening tot stand kan worden gebracht.

Stadkamer is blij met de resultaten en zet alles in het werk de tevredenheid hoog te
houden en de verbeterpunten door te voeren.

