
 
 
Hoe vul ik het format in met betrekking tot de overige activiteiten? – professionele kunsten 
Eindhoven in samenhang met BrabantStad 
 
Wat is het verschil tussen een schoolgebonden activiteit en een reguliere activiteit? 
Een schoolgeboden activiteit is een reguliere activiteit, maar dan speciaal uitgevoerd voor 
schoolklas(sen) uitgevoerd. Bijvoorbeeld een theatervoorstelling op school of een schoolklas die in 
het theater naar een besloten voorstelling komen kijken. Wanneer een volgende schoolklas naar een 
openbare voorstelling komt kijken, mag dat dus niet als twee voorstellingen geteld worden.  Een 
reguliere voorstelling waarbij veel scholieren als bezoekers komen, is niet schoolgebonden 
ingestoken. Bij tentoonstellingen werkt dit op dezelfde manier: wanneer er simpelweg veel 
scholieren vrij rondlopen door het museum of de tentoonstelling dan valt het gewoon onder 
reguliere activiteit en tellen ze mee met de normale bezoeken. Is er een speciale rondleiding voor de 
schoolklas door een museummedewerker, dan gaat het om een aparte schoolgebonden activiteit. 
 
Wat is dan het verschil tussen een educatieve activiteit en een openbare activiteit?  
Een openbare activiteit is een activiteit waar iedere geïnteresseerde toegang toe heeft / een kaartje 
voor kan kopen. Bijvoorbeeld een voor- of nabespreking rondom een theatervoorstelling, een 
opening of vernissage van een tentoonstelling, of een lezing of paneldiscussie. Een educatieve 
activiteit is soms openbaar, maar dikwijls gericht op specifieke groepen en kennisoverdracht van 
degene die weet naar degene die niet weet. Bijvoorbeeld wanneer er samen een theaterstuk of 
muziekstuk wordt gemaakt/bedacht, of schildertechnieken worden uitgelegd en mee 
geëxperimenteerd, of een les kunsthistorie. Een lezing kan dus zowel onder gewone openbare 
activiteit geschaard worden als onder educatie. Hoe meer participatie van het publiek gewenst is, 
hoe eerder het onder educatie te scharen valt. Een workshop valt bijvoorbeeld onder een educatieve 
activiteit. 
 
Wat is een overige activiteit?  
Een overige activiteit is een activiteit die niet onder de andere definities valt.  Denk bijvoorbeeld aan 
kinderfeestjes die worden georganiseerd door een museum. Of dat een organisatie de theaterzaal 
overdag beschikbaar stelt als congreszaal voor vertegenwoordigers van stofzuigers. Of een 
bedrijfsfeestje luister bijzetten met een op maat gemaakte sketch.  
 
Waarom hebben we het bij educatieve activiteit over bereik en bij schoolgebonden over bezoek? 
Omdat deze termen beter passen bij de activiteiten. Een educatief boek heeft bijvoorbeeld eerder 
een bereik van lezers en bij een schoolgebonden activiteit hebben we het over een locatie waarbij 
bezoek dus een betere term is.  
 


